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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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ח – טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם

ביטחון בה' למעלה מטעם ודעת
א. בפסוק “טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם", תמוה, וכי רק יותר “טוב" לבטוח בהוי' 
מלבטוח בבני אדם, הלא כתוב42 “ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו", “אל תבטחו 

בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה"43?

וכן צריך להבין, טעם דיוק לשון הפסוק שלגבי “הוי'" כתוב “לחסות", ולגבי ה"אדם" 
כתוב “מבטוח"?

42( ירמי' יז, ה.
43( לקמן קמו, ג. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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
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המשך בעמוד פ

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ח – טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם

ביטחון בה' למעלה מטעם ודעת
א. בפסוק “טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם", תמוה, וכי רק יותר “טוב" לבטוח בהוי' 
מלבטוח בבני אדם, הלא כתוב42 “ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו", “אל תבטחו 

בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה"43?

וכן צריך להבין, טעם דיוק לשון הפסוק שלגבי “הוי'" כתוב “לחסות", ולגבי ה"אדם" 
כתוב “מבטוח"?

42( ירמי' יז, ה.
43( לקמן קמו, ג. 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ÏÚÂ1 ועל הּגבּורֹות ועל הּפרקן ועל הּנּסים ¿«ְְְְְִִַַַַַַָֻ

ׁשעׂשית  הּנפלאֹות ועל ְְְִִֶַַַָָָהּתׁשּועֹות

ּוממׁשי הּזה, ּבזמן ההם ּבּימים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָלאבֹותינּו

(לאחרי  חנּכה ׁשל ההֹודאה ּבנּסח ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָֻֻאחרּֿכ

ּובפּורים), ּבחנּכה הּׁשוה ההֹודאה נּסח ְְֲִֶַַַַַַָָָָָֻֻהקּדמת

הרׁשעה  יון מלכּות ּכׁשעמדה כּו' מּתתיהּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ"ּבימי 

ּולהעבירם  ּתֹורת להׁשּכיחם יׂשראל עּמ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעל

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּומבאר ."רצֹונ ְְְֵֵֵֶַָֻמחּקי

מּׁשנת  אֹוׁשעיא רּבי  אמר ְְְְִִִִַַַַַַָָּבדּבּורֿהּמתחיל

להׁשּכיח 2תרפ"ט  היה הּיונים ׁשל רצֹונם ׁשּכל ,ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּתֹורת  היא הּתֹורה אׁשר יׂשראל את ְְֲִִֵֶֶַַַָָָחסֿוׁשלֹום

רק  הסּכימּו, ׁשּבּתֹורה הּׂשכלים ׁשעל הינּו, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהוי',

ׁשרצּו וזהּו ׁשּבּתֹורה, האלקּות את לעקר ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹרצּו

ּתֹורת  הוי'.E""להׁשּכיחם ּתֹורת ׁשהיא ּכלֹומר , ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

על  ּכי ,"רצֹונ מחּקי "להעבירם ׁשרצּו ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻוזהּו

הסּכימּו אנֹוׁשי ּבׂשכל טעם להן ׁשּיׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָמצֹות

הסּכימּו. לא ׁשּבּתֹורה החּקים על רק  ְִִִֵֶַַַַַָֹֻּגםּֿכן,

ÔÈÚ‰Â למצֹות 3ּבזה רק לא הסּכימּו ׁשהּיונים , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

הּמצֹות  ׁשהן ה'מׁשּפטים', ְְִִִִֵֶֶַַָׁשמסּוג

'מצֹות  ּבׁשם יׂשראל חֹוקרי ּגדֹולי ּבספרי נקראים (ולכן הּׂשכל מּצד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּמחּיבים

ׁשהּׂשכל  ׁשאף 'עדּות', ׁשהן הּמצֹות ׁשּגם זאת, עֹוד אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמעּיֹות'),

ּגם  הּנה עליהן, צּותה ׁשהּתֹורה לאחרי מּכלֿמקֹום מחּיבן, אינֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּצדֿעצמֹו

נס,הּׂשכל ׁשל ענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר מסּכים הּׂשכל ּגם (ׁשהרי עליהן מסּכים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

אפילּו אֹו ּבׁשנה, אחת ּפעם עלּֿכלּֿפנים וזּכרֹון אֹות זה על לעׂשֹות ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָצרי
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בשלום )1 פדה וד"ה כסלו, די"ט פרזונו צדקת אושעיא ר' אמר ד"ה שלפנ"ז: למאמרים המשך הם זה במאמר ענינים כמה
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ואילך). 59 ס"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקדושֿ הודאה דברי המזון וברכת התפילה בנוסח מוסיפים החנוכה בימי

ואומרים: ההם בימים שהתרחשו הניסים על ברוךֿהוא
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ּכיֿאם  הּיונים, התנּגדּו לא עליהן ּגם יֹום), ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבכל

ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה 'חּקים' שהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻלמצֹות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר 'חּקים', ׁשל 4הּפרּוׁש ְֲִֵֵֶַַַַֻ

ּברמּב"ם  ּגזרּתי,5(הּובא ּגזרה חקקּתי "חּקה ( ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻ

ׁשּגם  והינּו, אחריה", להרהר רׁשּות ל ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָואין

הּמצוה, לעׂשּית ּכלל נֹוגע אינֹו ההרהּור ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּכאׁשר

ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה הּמצוה את יקּים ּבוּדאי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּכי

את  יבין לא אם והן הּטעם את יבין אם ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהן

את  להבין ּכדי להרהר רק ׁשרֹוצה אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּטעם,

ל "אין אמרּו זה על ּגם הּנה הּמצוה, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָטעם

הּיונים, התנּגדּו זה ועל  אחריה". להרהר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָרׁשּות

ׁשהרי  לגמרי, הּׂשכל הפ ׁשהּוא ענין ׁשּזהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכיון

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והּׂשגה, הבנה ענינּה "ּכי 6הּתֹורה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

והרי  העּמים", לעיני ּובינתכם חכמתכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיא

מעׂשה" לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּובעמק 7"ּגדֹול . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ

הּיונים  מלחמת היתה עצמם ׁשּב'חּקים' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻיֹותר,

"חּקי לקּיּום ¯ˆEB"על ּבנֹוגע ּגם ּדהּנה, ּדוקא. ֵַֻ¿∆ְְְְִִֵֵַַַָ

יׁש מהּׂשכל, ׁשּלמעלה 'חּקים' ׁשהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמצֹות

מבין  הּׂשכל ׁשּגם מּפני ׂשכל, עלּֿפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהסּברה

ׁשהרי  מהּׂשכל, למעלה ׁשהם ענינים ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומחּיב

אינֹו הּׂשכל ענין ׁשּכללּות אדם יאמר אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפילּו

ענין  ׁשּיׁשנֹו מסּכים הּׂשכל אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמגּבל,

ׁשהּׂשכל  יֹודה הּוא ּגם הרי מהּׂשכל, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּלמעלה

BlL ׁשּנמצא והינּו, מגּבל, הּוא עלּֿכלּֿפנים ∆ְְְְִִֶַַָָָָֻ

חכמה" יֹודיעּו ׁשנים ׁש"רב ּומּצב ,8ּבמעמד ְְֲִִֶַַָָָָָֹ

ּבוּדאי  ואםּֿכן הּׂשכל, לׁשלמּות הּגיע לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹועדין

ע  מהּׂשכליׁשנם למעלה ׁשהם עלּֿכלBlLֿנינים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ∆ַָ

ּגם  הרי ּדבר, ׁשל ׁשּלאמּתתֹו ּובפרט ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּפנים.

ענינים  ויׁש מגּבל, הּוא הּׂשכל ענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכללּות

ענין  ּוכמֹו הּׂשכל, ענין מּכללּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

הרי  למּטה ּבאדם ׁשהּוא ּכמֹו ׁשאפילּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָהרצֹון,

מסּכים  הּׂשכל ׁשּגם וכיון מהּׂשכל. למעלה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא
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חוקת.)4 ר"פ תנחומא ב. סז, יומא מעילה.)5ראה הל' ו.)6סוף ד, וש"נ.)7ואתחנן ב. מ, ז.)8קידושין לב, איוב ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌBÈ ÏÎa יום בכל מצרים יציאת את מזכירים Ô‰ÈÏÚואכן Ìb אפילו ), ¿»«¬≈∆

'עדות' שהן Ì‡ŒÈkלמצוות ,ÌÈÂi‰ e„b˙‰ ‡Ï של ההתנגדות …ƒ¿«¿«¿»ƒƒƒ
רק הייתה ÏÎO‰Ó,היוונים ‰ÏÚÓlL 'ÌÈwÁ' Ô‰˘ ˙BˆÓÏ¿ƒ¿∆≈Àƒ∆¿«¿»≈«≈∆

בשכל  המובן והסבר טעם להם שאין עלֿשכליים ‰Le¯tציוויים e‰fL∆∆«≈
,'ÌÈwÁ' ÏL שלמעלה ציוויים ∆Àƒ

Ï"Êמהשכל  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók4 ¿«¬««≈
אדומה  פרה מצוות «(‰e·‡לגבי

Ì"aÓ¯a5Èz˜˜Á ‰wÁ" ( »«¿«À»»«¿ƒ
˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â ,Èz¯Êb ‰¯Êb¿≈»»«¿ƒ¿≈¿¿
ÌbL ,eÈ‰Â ,"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï¿«¿≈«¬∆»¿«¿∆«

¯e‰¯‰‰ ¯L‡k של במובן «¬∆«ƒ¿
הרי  המצוה טעם אכן מה - מחשבות

בשכל  מובנת לא Ú‚Bהיא BÈ‡≈≈«
Èk ,‰Âˆn‰ ˙iNÚÏ ÏÏk¿»«¬ƒ««ƒ¿»ƒ

È‡cÂa לו שיש האדם גם למעשה ¿««
המצווה  אודות ‡˙הרהורים Ìi˜È¿«≈∆

,‰È‰iL ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈∆…∆∆ƒ¿∆
Ô‰Â ÌÚh‰ ˙‡ ÔÈ·È Ì‡ Ô‰≈ƒ»ƒ∆«««¿≈
‡l‡ ,ÌÚh‰ ˙‡ ÔÈ·È ‡Ï Ì‡ƒ…»ƒ∆«««∆»

¯‰¯‰Ï ˜¯ ‰ˆB¯L על ולתהות ∆∆«¿«¿≈
רק המצווה של ≈¿È„kהמשמעות

‰p‰ ,‰Âˆn‰ ÌÚË ˙‡ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ∆«««ƒ¿»ƒ≈
‰Ê ÏÚ Ìb חשש שאין הרהור על ««∆

בפועל, המצוה בקיום יפגע אולי

¯eLחלילה  EÏ ÔÈ‡" e¯Ó‡˙ »¿≈¿¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï לקבל צריך אלא ¿«¿≈«¬∆»

קבלתֿ מתוך אותו ולקיים הציווי את

עול.

‰Ê ÏÚÂ"ה"חוקים מצוות קיום ¿«∆
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÈÂi‰ e„b˙‰ƒ¿«¿«¿»ƒ≈»∆∆

ה"חוקים" ‰CÙמצוות ‡e‰L ÔÈÚƒ¿»∆≈∆
‰¯Bz‰ È¯‰L ,È¯Ó‚Ï ÏÎO‰«≈∆¿«¿≈∆¬≈«»
BÓk ,‰‚O‰Â ‰·‰ dÈÚƒ¿»»¬»»¿«»»¿

·e˙kL6עצמה ‰È‡בתורה Èk" ∆»ƒƒ
ÈÈÚÏ ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿≈≈
„eÓÏz ÏB„b" È¯‰Â ,"ÌÈnÚ‰»«ƒ«¬≈»«¿

"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL7,כלומר ∆≈ƒƒ≈«¬∆
בפועל  המצוות קיום לידי להגיע הדרך

וכל  בתורה, המצוות על לימוד היא

ואילו  והשגה, הבנה הוא הלימוד עניין

הוא  והשגה הבנה ללא מצוות קיום

השכל. היפך

,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e העמוקה המשמעות ¿…∆≈
נאמר  שעליו מצוות, לקיים ישראל מבני למנוע היוונים רצון של יותר

היא  רצונך', מחוקי 'להעבירם העלÌÈwÁ'aLֿ'שהתכוונו המצוות בין ∆«Àƒ
'חוקים' הנקראות "ÈwÁשכליות ÏÚ ÌÈÂi‰ ˙ÓÁÏÓ ‰˙È‰ ÌÓˆÚ«¿»»¿»ƒ¿∆∆«¿»ƒ«À≈

,‡˜Âc "EBˆ¯ ומבאר שממשיך .כפי ¿∆«¿»
‰ÏÚÓlL 'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï Ú‚Ba Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈«¿≈«¿ƒ«ƒ¿∆≈Àƒ∆¿«¿»
ÈtŒÏÚ ‰¯aÒ‰ LÈ ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆≈«¿»»«ƒ

ÏÎN את לקיים הגיונית סיבה ≈∆
והיא  הללו, ÌbLהמצוות ÈtÓƒ¿≈∆«

ÏÎO‰ מסוגל שאיננו אף על עצמו, «≈∆
מהשכל, שלמעלה מה את להבין

ÌÈÈÚ LiL ·iÁÓe ÔÈ·Ó≈ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»ƒ
È¯‰L ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈«≈∆∆¬≈
Ì„‡ ¯Ó‡È Ì‡ eÏÈÙ‡¬ƒƒ…«»»
BÈ‡ ÏÎO‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««≈∆≈

Ïa‚Ó למעלה שאין לחשוב ויטעה À¿»
גבול מאחר ÔÎÏÂמהשכל, שאין ¿»≈

ÌÈkÒÓלשכל  ÏÎO‰ ÔÈ‡≈«≈∆«¿ƒ
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿»∆¿«¿»

Ìb È¯‰ ,ÏÎO‰Ó שסבו כך מי ר ≈«≈∆¬≈«
אפילו  בכלל, השכל BÈ„‰לגבי ‡e‰∆

ŒÏÚהאישי ÏÎO‰Lויסכים BlL ∆«≈∆∆«
ÌÈtŒÏkלפחות,Ïa‚Ó ‡e‰ »»ƒÀ¿»

·vÓe „ÓÚÓa ‡ˆÓpL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»¿«¬»«»
"‰ÓÎÁ eÚÈ„BÈ ÌÈL ·¯"L8, ∆…»ƒƒ»¿»

לגדול  אמורה חכמתו הזמן ועם

‰ÚÈbולהתפתח ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒ«
ÏÎO‰ ˙eÓÏLÏ השכל אם שהרי ƒ¿≈«≈∆

תוספת, לו יביאו לא שנים רוב מושלם,

ÌÈÈÚ ÌLÈ È‡cÂa ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¿««∆¿»ƒ¿»ƒ
BlL ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈«≈∆∆

ÌÈtŒÏkŒÏÚ השכל שגם ונמצא «»»ƒ
השכל  שמעל דברים שיש מחייב עצמו

ÏLוההבנה. B˙zÓ‡lL Ë¯Ù·eƒ¿»∆«¬ƒ»∆
,¯·c המוטעית לתפיסה בניגוד »»

מוגבל, לא בכללות ≈¬‰¯Èשהשכל
כי היא ÔÈÚהאמת ˙eÏÏk Ìb«¿»ƒ¿«

ÏÎO‰ הפרטי האישי השכל רק ולא «≈∆
פלוני אדם LÈÂשל ,Ïa‚Ó ‡e‰À¿»¿≈

ÌÈÈÚ,להבדיל והן, האדם בנפש הן ƒ¿»ƒ
באלוקות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰למעלה

BÓÎe ,ÏÎO‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkÓƒ¿»ƒ¿««≈∆¿
eÏÈÙ‡Lלמשל  ,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»»∆¬ƒ

‡e‰L BÓk כוח לעומת הרצון כוח ¿∆
‰e‡השכל È¯‰ ‰hÓÏ Ì„‡a»»»¿«»¬≈

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולא הרצון אחר נוטה שהשכל במוחש שרואים וכפי ¿«¿»≈«≈∆
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ז h"kyz'd ,zah g"xc '` ,dkepg zay ,uwn t"y

לא  לכן מהּׂשכל, למעלה ׁשהם ענינים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשנם

ׁשהן  הּמצֹות  לקּיּום אפילּו הּיונים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָהתנּגדּו

"להעבירם  היתה מלחמּתם עּקר אּלא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻ'חּקים',

למצֹות ¯ˆEBמחּקי הּיונים ׁשהתנּגדּות והינּו, ," ֵֵֻ¿∆ְְְְְְִִִֶַַַַָ

מּובנֹות  ׁשאינן מּפני (לא היתה 'חּקים', ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻׁשהן

הּקּב"ה  ׁשל רצֹונֹו ׁשהם מּפני אּלא) .9ּבׂשכל, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּיונים 10ּבּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשּמלחמת , «¿ƒְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּכתבּו ׁש"אמרּו: ּבאפן ְְְְִֶֶָָָֹהיתה

ּבאלקי  חלק לכם ׁשאין הּׁשֹור קרן על ֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹלכם

ּב"ּכתבּו11יׂשראל" הּדּיּוק מהּו להבין, וצרי . ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

להבין, צרי וגם ּדוקא. הּׁשֹור" קרן על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלכם

הּׁשֹור" קרן על לכם "ּכתבּו ׁשל הּׁשּיכּות ְִִֶֶֶֶַַַַַָָמהי

ּולהעבירם  ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצּו לזה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּדוקא

ּב'תֹורה  ּכּמבאר ּבזה, והענין ."רצֹונ ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמחּקי

הּתֹורה'12אֹור' ּב'אֹור יֹותר ׁשאּמֹות 13ּובאריכּות , ְֲִֵֶַַָֻ

ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני מּבחינת ׁשּיֹונקים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹולם

ּבחינת  ׁשּזהּו הּׁשֹור", "קרן מּבחינת רק ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַמקּבלים

ּב'מסכּתא  ׁשּמצינּו ועד ּבלבד, ּופסלת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹחיצֹונּיּות

הּקרנים 14חּלין' ׁשל ׁשהּיחס טמאה, קּבלת לענין ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָֻֻ

מהעֹור. אפילּו ּפחֹות הּוא הּׁשֹור לעּקר ְְֲִִִֵַַַָָָּוטלפים

הּׁשֹור" קרן על לכם "ּכתבּו הּיונים ׁשאמרּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָוזהּו

מּבחינת  יקּבלּו יׂשראל ׁשּגם ׁשרצּו הינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָכּו',

ולא  ּבלבד, החיצֹונּיּות ּבחינת ּוטלפים, ְְְְְִִִִִִַַַַַַָֹקרנים

לבניֿ החּיּות נמׁשכת ׁשּמּׁשם הּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָמּבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּיים,15יׂשראל, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבּזהר  ּפרּוׁש:16ואיתא נפח, מּתֹוכיּה ּדנפח מאן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

ּומּפנימּיּותֹו ּב'אּגרת 17מּתֹוכּיּותֹו וכּמבאר , ְְְְִִִִִִֶֶַָֹ

הּכתּוב 18הּתׁשּובה' עּמֹו19ּבפרּוׁש הוי' חלק ּכי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
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9(.815 ע' ח"ג לקו"ש .36 הערה קסד) ע' כסלו סה"מ (תו"מ תשל"ח נ"ח מצות ת"ר ד"ה גם (סה"מ )10ראה פ"ב

ואילך). 115 ע' תרפ"ט סה"מ ב. לג, שם יז.)11קונטרסים פמ"ד, ד. פט"ז, ט. פ"ב, ב"ר א.)12ראה ל, חנוכה )13וישב

ואילך. סע"א ה"ד.)14ש, פ"ד אוכלין טומאת הל' רמב"ם ותוס'. רש"י ובפי' (במשנה), ב קיז, חולין בראשית )15ראה

ז. אג )16ב, וראה רפ"ב. בתניא וש"נ.הובא קלא. ע' ח"כ שם.)17"ק ט.)19פ"ד.)18תניא לב, האזינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰Lלהיפך. ÌÈÈÚ ÌLiL ÌÈkÒÓ ÏÎO‰ ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««≈∆«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿»ƒ∆≈

ÌÈÂi‰ e„b˙‰ ‡Ï ÔÎÏ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ השכל פי על שפעלו ¿«¿»≈«≈∆»≈…ƒ¿«¿«¿»ƒ
'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï eÏÈÙ‡ היוונים גם כי עלֿשכליים, ¬ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈Àƒ

מהשכל  שלמעלה עניינים שישנם מחייב שהשכל והסכימו wÚ¯הבינו ‡l‡∆»ƒ«
ÌzÓÁÏÓ בקיום היוונים של ƒ¿«¿»

"Ì¯È·Ú‰Ïהמצוות ‰˙È‰»¿»¿«¬ƒ»
,eÈ‰Â ,"EBˆ¯ ÈwÁÓ≈À≈¿∆¿«¿
˙BˆÓÏ ÌÈÂi‰ ˙e„b˙‰L∆ƒ¿«¿«¿»ƒ«ƒ¿
‡Ï) ‰˙È‰ ,'ÌÈwÁ' Ô‰L∆≈Àƒ»¿»…
,ÏÎNa ˙B·eÓ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»¿≈∆
מסכים  עצמו השכל כאמור שהרי

עלֿשכליים  דברים «∆‡l‡)שישנם
Ì‰L ÈtÓהחוקים ¯ˆBBמצוות ƒ¿≈∆≈¿

‰"aw‰ ÏL9. ∆«»»
CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ

¯Ó‡na10 דיבורֿהמתחיל) הנזכר ««¬»
תרפ"ט), אושעיא' ר' 'אמר

ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÌÈÂi‰ ˙ÓÁÏnL∆ƒ¿∆∆«¿»ƒ»¿»¿…∆
e¯Ó‡"L:ישראל לבני היוונים ∆»¿

¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙kƒ¿»∆«∆∆«
È˜Ï‡a ˜ÏÁ ÌÎÏ ÔÈ‡L∆≈»∆≈∆∆¡…≈

"Ï‡¯NÈ11. ƒ¿»≈
˜eic‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ
"¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙k"a¿ƒ¿»∆«∆∆«

‡˜Âc היוונים רצו שהדבר מדוע «¿»
השור? קרן על דווקא ייכתב

È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÏÚ ÌÎÏ e·˙k" ÏL ˙eÎiM‰««»∆ƒ¿»∆«
eˆ¯L ‰ÊÏ ‡˜Âc "¯BM‰ Ô¯∆̃∆««¿»¿∆∆»
E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï"¿«¿ƒ»»∆
"EBˆ¯ ÈwÁÓ Ì¯È·Ú‰Ïe¿«¬ƒ»≈À≈¿∆
הדרך  הייתה שזו מבואר במאמר שהרי

את  להשיג ורצו היוונים נלחמו בה

שלהם? המטרות

‰¯B˙'a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿»
'¯B‡12 הזקן אדמו"ר מאמרי

בראשית  בחומשים התורה לפרשיות

זו  שבתקופה והמועדים ושמות

¯B‡'a ¯˙BÈ ˙eÎÈ¯‡·e«¬ƒ≈¿
'‰¯Bz‰13,'צדק ה'צמח לאדמו"ר מאמרים ‰ÌÏBÚסדרת ˙Bn‡L «»∆À»»

ÌÈ˜BiL רוחנית אלוקית והשפעה BL¯חיות Èt ˙ÈÁaÓ ∆¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
‰·k¯naL,יחזקאל בנבואת המתוארת השפע ÌÈÏa˜Óהעליונה את ∆«∆¿»»¿«¿ƒ

אלא  שור' 'פני של מהפנימיות לא החיות "˜¯Ôואת ˙ÈÁaÓ ˜«̄ƒ¿ƒ«∆∆
„·Ïa ˙ÏÒÙe ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa e‰fL ,"¯BM‰,עצמו השור לגבי «∆∆¿ƒ«ƒƒ¿…∆ƒ¿«

ÔÈlÁ ‡zÎÒÓa eÈˆnL „ÚÂ14 ¿«∆»ƒ¿«∆¿»Àƒ
בתלמוד  חולין ˜Ïa˙במסכת ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»«

ÌÈ¯w‰ ÏL ÒÁi‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆«««∆««¿«ƒ
‡e‰ ¯BM‰ ¯wÚÏ ÌÈÙÏËe¿»«ƒ¿ƒ««

¯BÚ‰Ó eÏÈÙ‡ ˙BÁt לשון (וזה »¬ƒ≈»
והקרניים  ..." חולין: במסכת המשנה

מצטרפין  בהמה] [של והטלפיים

אוכלין  טומאת לטמא כזית [לשיעור

הקרנים  ולגבי נבלות" טומאת לא אבל

כל  בגמרא, "מפרש רש"י: פירש

עיקרן  אצל דם מהם ויוצא שחותכו

באנפי  ומיהו רכין, שהן מלמטה

בפני  [ואולם נינהו אוכלא לאו נפשייהו

אוכל])". אינם עצמם

e·˙k" ÌÈÂi‰ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿«¿»ƒƒ¿
,'eÎ "¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ»∆«∆∆«
Ï‡¯NÈ ÌbL eˆ¯L ,eÈ‰«¿∆»∆«ƒ¿»≈

eÏa˜È רק מלמעלה והשפעה חיות ¿«¿
,ÌÈÙÏËe ÌÈ¯˜ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ,„·Ïa ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒƒ¿«¿…
ÌMnL ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆ƒ»
,Ï‡¯NÈŒÈ·Ï ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««ƒ¿≈ƒ¿»≈

·e˙kL BÓk15 נתינת לגבי בתורה ¿∆»
הראשון  באדם ÂÈt‡aהנשמה ÁtiÂ«ƒ«¿«»

‡˙È‡Â ,ÌÈiÁ ˙ÓL מובא ƒ¿««ƒ¿ƒ»
¯‰fa16dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó «…«»¿»«ƒ≈
,ÁÙ,אוויר הנופח (אדם שנופח מי »«

רגיל), דיבור שמדבר מאדם בשונה

נופח  הוא ≈Le¯t:מתוכו
B˙eiÓÈtÓe B˙eiÎBzÓ17 ואין ƒƒƒ¿ƒƒ

ישראל  נשמות וכך חיצוני, הבל רק זה

האלוקות, מפנימיות והחיות באות

מקבלים  ישראל שבני וההשפעה

ולא  האלוקות מפנימיות הם מלמעלה

בלבד b‡'a¯˙מחיצוניות ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰18התניא ‰e˙k·שבספר Le¯Ùa19האזינו Èkבפרשת «¿»¿≈«»ƒ
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הּפנימּיּות  מּבחינת נמׁשכה האדם ׁשּנׁשמת ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּגֹו',

נגד  הּמלחמה ׁשּגם אפׁשר, ּבדר לֹומר ויׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָכּו'.

כּו', הּׁשֹור" קרן על לכם "ּכתבּו ׁשאמרּו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָהּיונים

ּבחינת  עלֿידי היתה ּדיקא, (הּׁשֹור") ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ"קרן

ּכדלקּמן. ּדקדּׁשה, ְְְִִֶֶַָָֻ"קרן"

הּיונים ÔÈÚ‰Âג) נגד הּמלחמה ׁשהרי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

נפׁש, מסירת ׁשל ּבאפן ְְְִֶֶֶֶַָָֹהיתה

רּבים  נגד ּומעּטים ּגּבֹורים נגד חּלׁשים ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלחמּו

הּנּסים", "ועל הֹודאת ּבנּסח ׁשּכתּוב ְְְִִֶַַַַָָֻ(ּכמֹו

ּביד  ורּבים חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים ְְְְִִִִַַַַַָָָ"מסרּת

ּבקּיּום  עבֹודתם ּכללּות היתה ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִִֵַָָָָָמעּטים"),

ׁשּלמעלה  נפׁש מסירת ׁשל ּבאפן ּומצֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה

הּיונים  ׁשרצּו מּמה מּמׁש להפ ׁשּזהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמהּׂשכל,

,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ"להׁשּכיחם

ּכיֿאם  ׂשכל, ׁשעלּֿפי לעבֹודה התנּגדּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ּבניֿ לחמּו זה ועל מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלעבֹודה

ּבמצֹות  ׁשּגם רצּו ׁשהּיונים זה ׁשּתמּורת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל,

ׁשהם  מּפני הּוא ׁשּקּיּומן ירּגׁש לא 'חּקים' ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻֻׁשהן

עבֹודתם ¯ˆEB"חּקי את ּבניֿיׂשראל עבדּו ," ֵֻ¿∆ְְְֲִֵֵֶָָָָ

ׁשהן  'מׁשפטים' ׁשהן הּמצֹות ׁשאפילּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבאפן

חּיּוב  מּצד (לא קּיּומן יהיה - והּׂשגה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹּבהבנה

ה', ּורצֹון צּוּוי היֹותן מּפני רק אּלא) ְְֱִִֵֵֶֶַַָָהּׂשכל,

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ׁשּגם 20ּוכפי , ְְְִֵֶֶַַָ

מצֹות  ּכמֹו לקּימן צרי 'מׁשּפטים' ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּמצֹות

ּגּופא, והּׂשגה ההבנה ענין ׁשּגם והינּו, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻה'חּקים',

ׁשּגם  ,לאיד וכן החק. ענין ּבדגמת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻיהיה

הּמצֹות  ּכמֹו לקּימן צרי 'חּקים' ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻהּמצֹות

ׁשהן  הּמצֹות קּיּום ׁשּגם והינּו, 'מׁשּפטים', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהן

ּכמֹו ותענּוג טעם טּוב מּתֹו יהיה ְְְֲִִִֶַַַֻ'חּקים'

הּׂשכל, עלּֿפי ׁשּמּובנֹות 'מׁשּפטים' ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבמצֹות

זאת  להסּביר הּׂשכלית הּנפׁש ּביכֹולת יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאז
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תרפ"ז )20 סה"מ .(60 ע' ריש תש"א (סה"מ הנ"ל חנוכה מאי ד"ה קעה). ע' ריש תרח"ץ (סה"מ הנ"ל ברחמיך ואתה ד"ה

ובכ"מ. רג. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ Ì„‡‰ ˙ÓLpL ,'Bb BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»«∆ƒ¿«»»»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«

˙eiÓÈt‰האלוקות eÎ'.של «¿ƒƒ
e¯Ó‡L ÌÈÂi‰ „‚ ‰ÓÁÏn‰ ÌbL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆««ƒ¿»»∆∆«¿»ƒ∆»¿

ישראל מבני "˜¯Ôודרשו ,'eÎ "¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙k"ƒ¿»∆«∆∆«∆∆
,‡˜Èc ("¯BM‰) קרן' לומר ודייקו ««¿»

השור  של החיצוני החלק היינו השור',

"Ô¯˜" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈¿ƒ«∆∆
Ôn˜Ï„k ,‰M„˜c שממשיך כפי ƒ¿À»¿ƒ¿«»

להלן. ומבאר

È¯‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆∆¬≈
‰ÓÁÏn‰ ישראל בני ‚„של «ƒ¿»»∆∆
ÌÈÂi‰ תורתך "להשכיחם שרצו «¿»ƒ

כמבואר  רצונך", מחוקי ולהעבירם

ÈÒÓ¯˙לעיל, ÏL ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆∆¿ƒ«
LÙ,ישראל בני eÓÁlLמצד ∆∆∆»¬

ÌÈhÚÓe ÌÈ¯Bab „‚ ÌÈLlÁ«»ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ
Áqa ·e˙kL BÓk) ÌÈa¯ „‚∆∆«ƒ¿∆»¿À«
,"ÌÈqp‰ ÏÚÂ" ˙‡„B‰»«¿««ƒƒ
ÌÈLlÁ „Èa ÌÈ¯Bab z¯ÒÓ"»«¿»ƒƒ¿««»ƒ

,("ÌÈhÚÓ „Èa ÌÈa¯Â ובדרך ¿«ƒ¿«¿«ƒ
כאשר  במלחמה לנצח אפשר אי הטבע

בני  זאת ועם הכוחות, יחסי הם אלה

נפש  במסירות ביוונים נלחמו ישראל

ÔÎŒBÓÎe ישראל שבני במלחמה כמו ¿≈
מסירות ניהלו  מתוך נפש,אותה

Ì˙„B·Ú ˙eÏÏk ‰˙È‰ בני של »¿»¿»¬»»
BˆÓe˙ישראל  ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿

LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ«∆∆
e‰fL ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆∆∆
נפש, במסירות ישראל בני של ההנהגה

ומצוות, התורה בקיום והן במלחמה הן

eˆ¯L ‰nÓ LnÓ CÙ‰Ï¿≈∆«»ƒ«∆»
E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï" ÌÈÂi‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆
,"EBˆ¯ ÈwÁÓ Ì¯È·Ú‰Ïe¿«¬ƒ»≈À≈¿∆

לעיל ‰˙e„bוכמבואר ‡lL∆…ƒ¿«¿
ישראל B·ÚÏL„‰היוונים בני «¬»∆

ה' את ŒÈkעובדים ,ÏÎN ÈtŒÏÚ«ƒ≈∆ƒ
Ì‡ התנגדו‰ÏÚÓlL ‰„B·ÚÏ ƒ«¬»∆¿«¿»

ŒÈa eÓÁÏ ‰Ê ÏÚÂ ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«∆»¬¿≈
‰Ê ˙¯eÓzL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«∆

L eˆ¯ ÌÈÂi‰L אפילוÌb ∆«¿»ƒ»∆«
Lb¯È ‡Ï 'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙BˆÓa«ƒ¿∆≈Àƒ…À¿«

,"EBˆ¯ ÈwÁ" Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ ÔÓeiwL,הקדושֿברוךֿהוא רצון ∆ƒ»ƒ¿≈∆≈À≈¿∆
eÏÈÙ‡Lלעיל,כמבואר  ÔÙ‡a Ì˙„B·Ú ˙‡ Ï‡¯NÈŒÈa e„·Ú»¿¿≈ƒ¿»≈∆¬»»¿…∆∆¬ƒ

ÔÓei˜ ‰È‰È - ‰‚O‰Â ‰·‰a Ô‰L 'ÌÈËÙLÓ' Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«¬»»¿«»»ƒ¿∆ƒ»
ÔBˆ¯e Èeeˆ Ô˙BÈ‰ ÈtÓ ˜¯ (‡l‡ ,ÏÎO‰ ·eiÁ „vÓ ‡Ï)…ƒ«ƒ«≈∆∆»«ƒ¿≈¡»ƒ¿

שהגישה ‰', ישראל ונמצא בני של

היוונים, של מהגישה גמור בניגוד היא

הקצה, אל הקצה nL·‡¯מן ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
Á"ÂÓ ˜"Î וחמי מורי קדושת כב'

¯"BÓ„‡20,,הריי"צ ÌbLהרבי «¿∆«
'ÌÈËtLÓ' Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ

בשכל ומתקבלות CÈ¯»̂ƒומובנות
,'ÌÈwÁ'‰ ˙BˆÓ BÓk ÔÓi˜Ï¿«¿»¿ƒ¿«Àƒ
ה', לרצון וביטול קבלתֿעול מתוך

‰·‰‰ ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿««¬»»
‡Ùeb ‰‚O‰Â עצמו‰È‰È , ¿«»»»ƒ¿∆

˜Á‰ ÔÈÚ ˙Ó‚„a בתוכו ויכיל ¿À¿«ƒ¿««…
מהשכל. שלמעלה לאלוקות ביטול

,C„È‡Ï ÔÎÂ,שני ÌbLמצד ¿≈¿ƒ»∆«
'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿∆≈Àƒ

BÓkעלֿשכליות  ÔÓi˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»¿
,'ÌÈËtLÓ' Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ
שבו  שב'משפטים' היתרון את ומפרט

לקיום  דומה להיות צריך החוקים קיום

˜Ìeiה'משפטים' ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ
'ÌÈwÁ' Ô‰L ˙Bˆn‰ אף על «ƒ¿∆≈Àƒ

קבלתֿעול  מתוך קיום הוא שבעיקרו

הוא  גם מכלֿמקום כאמור, וביטול,

‚eÚ˙Â ÌÚË ·eË CBzÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ««¿«¬
'ÌÈËtLÓ' Ô‰L ˙BˆÓa BÓk¿¿ƒ¿∆≈ƒ¿»ƒ

,ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ˙B·enL שהרי ∆»«ƒ«≈∆
והנאה  עונג לו שיש הוא האדם טבע

שמובנים  מדברים באידיש) ('געשמאק'

החידוש  וזהו איתם, מזדהה והוא לו

מובנים  שאינם ה'חוקים' שקיום כאן

קיום  כמו תענוג מתוך יהיה

מובנים שכן כאשר Ê‡Lה'משפטים' ∆»
ותענוג  טובֿטעם יש ב'חוקים' ≈LÈגם
˙ÈÏÎO‰ LÙp‰ ˙ÏBÎÈa השכל ƒ∆«∆∆«ƒ¿ƒ

עצמו  ומצד ניטרלי שהוא עצמו מצד

הרע  והיצר הבהמית לנפש שייך אינו

הטוב  וליצר האלוקית לנפש לא וגם

˙‡Ê ¯ÈaÒ‰Ï הטובֿטעם את ¿«¿ƒ…
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ּבזה. ּתענּוג לּה ׁשּיהיה עד הּבהמית, לּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגם

ּכּונֹות,21וכּידּוע  ׁשּתי יׁש מצוה ּכל ׁשּבקּיּום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּזהּו ּבפניֿעצמּה, מצוה ׁשּבכל הּפרטית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכּונה

הּמצֹות  ׁשּבכל הּכללית והּכּונה כּו', הּמצוה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָטעם

ׁשאֹומרים  ּוכמֹו קּבלתֿעל, ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשוה,

"אׁשר  מצוה ּכל על ׁשּמברכים  הּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֻּבנּסח

ּבמצֹותיו הּמצוה eeˆÂקּדׁשנּו ׁשּקּיּום הינּו, ," ְְְִִָָ¿ƒ»ְְִִֶַַָ

מּפני  רק אּלא) ׁשּבּה, הּטעם מּצד (לא ְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

ׁשּמּצד  העבֹודה אפן ׁשּזהּו לקּימּה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנצטּוינּו

וכּמבאר  מהּׂשכל. ׁשּלמעלה נפׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמסירת

עליוֿהּׁשלֹום 22ּבּתניא  רּבנּו מׁשה ׁשּצּוה הּטעם ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּפעמים  קריאתֿׁשמע לקרא לארץ ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלּדֹור

ּבמסירת  ׁשמים מלכּות עליו לקּבל יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָּבכל

מסירת  ּבענין הּצר מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹנפׁש,

יּתן  ּומֹוראכם "ּפחּדכם להם הבטיח הלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנפׁש,

וגֹו' ּומצֹותיה 23ה' הּתֹורה ׁשּקּיּום מּׁשּום אּלא , ְְִִִֶֶֶַָָָ

לה' נפׁשֹו מסירת ענין ּתמיד ׁשּיזּכר ּבזה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּתלּוי

כּו'.

נֹוסף LÈÂד) ּדהּנה, ה"ּקרן". ענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּבבחינת  ׁשהּוא ּכמֹו ה"ּקרן" ענין ְְְִִִֶֶֶַַַַעל

ּוטלפים  קרנים נכללים ׁשּבזה ּופסלת, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחיצֹונּיּות

ׁשהּוא  ּכמֹו ה"ּקרן" ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְִֶֶֶֶַַַַַּביחד,

ּכּמבאר  ּד"קרן", הּפנימּיּות והינּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹלמעלּיּותא,

הּתֹורה' ז"ל 24ּב'אֹור רּבֹותינּו מאמר 25ּבפרּוׁש ְְֲֵֵַַַַָ

מלכּותן, נמׁשכה - ּבקרן ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹּדוד

נמׁשכה  לא - ּבפ ׁשּנמׁשחּו ויהּוא ְְְְְְִִֵֶַָָֹׁשאּול

מחּוץ  הּוא הּקרן ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמלכּותן.

ּבעבֹודה  וענינֹו מהראׁש, למעלה והּוא ְְְְְְֲִֵַָָָָָָֹֹלהראׁש,
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ועוד.)21 ואילך. סע"ב נח, לעשי"ת דרוש ראש עטרת א. מ, שלח לקו"ת כה.)23ספכ"ה.)22ראה יא, שא,)24עקב שם

א.)25א. יד, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה'חוקים' שבמצוות dÏוהעונג ‰È‰iL „Ú ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ Ìb««∆∆««¬ƒ«∆ƒ¿∆»

המצוות  בקיום ורצון עניין שום לה אין עצמה שמצד הבהמית ¬»eÚz‚לנפש
.‰Êa»∆

Úe„iÎÂ21החסידות Bek˙,בתורת ÈzL LÈ ‰ÂˆÓ Ïk Ìei˜aL ¿«»«∆¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«»
‰ÂˆÓ ÏÎaL ˙ÈË¯t‰ ‰ek‰««»»«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»
ÌÚË e‰fL ,dÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»∆∆««

‰Âˆn‰ מסויימת מצווה אותה של «ƒ¿»
,'eÎ שונים זה וטעם זו שכוונה ומובן

מצווה  בכל ««»»¿ek‰Â‰ומיוחדים
הכוונה  היא מצווה כל בקיום השנייה

˙Bˆn‰ ÏÎaL ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆¿»«ƒ¿
,ÏÚŒ˙Ïa˜ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÂLa¿»∆∆∆ƒ¿««»«…
מלכות  עול קבלת של הכללית הכוונה

ה' לרצון והתבטלות ¿BÓÎeשמים
‰Î¯a‰ Áqa ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿À««¿»»

‰ÂˆÓ Ïk ÏÚ ÌÈÎ¯·nL ונוסח ∆¿»¿ƒ«»ƒ¿»
מן  יוצא ללא המצוות בכל שווה זה

ÂÈ˙BˆÓaהכלל eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Âˆn‰ ÌeiwL ,eÈ‰ ,"eeˆÂ¿ƒ»«¿∆ƒ«ƒ¿»
daL ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ««««∆»

שלה, הפרטי ¯˜והעניין (‡l‡∆»«
eÈeËˆpL ÈtÓֿמהקדושֿברוך ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ

e‰fL("וצונו")dÓi˜Ïהוא קיום , ¿«¿»∆∆
הוא הציווי מפני רק ∆…‡ÔÙהמצוות

LÙ ˙¯ÈÒÓ „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ«¿ƒ«∆∆
.ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆

‡Èza ¯‡·nÎÂ22ÌÚh‰ ¿«¿…»««¿»«««
ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰evL∆ƒ»…∆«≈»»
ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ÌBÏM‰«»«∆ƒ¿¿»»∆
ÌÈÓÚt ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Ïƒ¿…¿ƒ«¿««¬«ƒ

ÌBÈ ÏÎa כדיÂÈÏÚ Ïa˜Ï ¿»¿«≈»»
LÙ ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆
שאהבת  שמע בקריאת לנאמר בהתאם

בכל  לבבך "בכל להיות צריכה ה'

מאודך", ובכל «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰נפשך
ÔÈÚa C¯v‰ Ô·eÓ BÈ‡≈»«…∆¿ƒ¿«

LÙ ˙¯ÈÒÓ ישראל בני מצד ¿ƒ«∆∆
לארץ, ‰·ÁÈËהנכנסים ‡Ï‰¬…ƒ¿ƒ«

Ì‰Ï לקראת הקדושֿברוךֿהוא »∆
ישראל לארץ B‚Â'הכניסה '‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe ÌÎcÁt"23 העמים על «¿¿∆«¬∆ƒ≈¿

לשם  ואםֿכן אותם, ולכבוש לארץ להיכנס בנקל שיהיה כך בארץ, היושבים

ישראל, בני מצד במסירותֿנפש צורך יש ÌeiwLמה ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ∆ƒ

¯kÊiL ‰Êa ÈeÏz ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ האדם˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz «»ƒ¿∆»»»∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿«¿ƒ«
.'eÎ '‰Ï BLÙ«¿«

שם: בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

שנכנסו  לדור תורה במשנה עליוֿהשלום רבינו משה ציווה למה יובן "ובזה

בכל  פעמיים שמע קריאת לקרות לארץ

במסירת  שמים מלכות עליו לקבל יום

פחדכם  להם הבטיח והלא נפש,

שקיום  משום אלא וגו' ה' יתן ומוראכם

שיזכור  בזה תלוי ומצוותיה התורה

ייחודו  על לה' נפשו מסירת עניין תמיד

יומם  ממש תמיד בלבו קבוע שיהיה

יוכל  בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה

עת  בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד

כנ"ל". שעה ובכל

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ עניין „) את ¿≈¿«≈∆
כמבואר  ה', בעבודת נפש המסירות

‰"Ô¯w"לעיל, ÔÈÚ ÌÚ שכאמור ƒƒ¿««∆∆
אודות  ז"ל חכמינו במאמר נזכר לעיל

ישראל  לבני שאמרו היוונים מלחמת

לכם  שאין השור קרן על לכם "כתבו

שממשיך  כפי ישראל", באלוקי חלק

ומפרט.

"Ô¯w"‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB ,‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿««∆∆
˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ

˙ÏÒÙe,עצמו השור ÊaL‰לגבי ¿…∆∆»∆
„ÁÈa ÌÈÙÏËe ÌÈ¯˜ ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»«ƒ¿««
והטלפיים  הקרניים דין זה ולעניין

‰"Ô¯w"שווה, ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿««∆∆
‡˙eiÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk לשבח ¿∆¿«¬ƒ»

‰eiÓÈt˙וחשיבות  eÈ‰Â ,¿«¿«¿ƒƒ
¯B‡'a ¯‡·nk ,"Ô¯˜"c¿∆∆«¿…»¿

'‰¯Bz‰24¯Ó‡Ó Le¯Ùa «»¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯25 המלכים בגמרא, «≈

eÁLÓpL ‰ÓÏLe „Âc למלכות »ƒ¿……∆ƒ¿¿
Ô¯˜a הייתה למלכות שלהם המשיחה ¿∆∆

- קרן מתוך «¿¿ÎLÓƒ‰בשמן
Ô˙eÎÏÓ,ונצחיות המשך לה ויש «¿»

המלכים  e‰ÈÂ‡ואילו Ïe‡L»¿≈
pLCÙa eÁLÓ פך מתוך -בשמן ∆ƒ¿¿¿«
Ô˙eÎÏÓ ‰ÎLÓ ‡Ï.נפסקה אלא לדורות …ƒ¿¿»«¿»

Ô¯w‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Âקרן בראשם שיש החיים בעלי ‰e‡של ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆∆
BÈÚÂ ,L‡¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Â ,L‡¯‰Ï ıeÁÓ רומז זה ודבר ƒ¿»…¿¿«¿»≈»…¿ƒ¿»
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נפׁש מסירת ענין להּׂשכל,26הּוא ׁשּמחּוץ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּתֹופס  ה"ּקרן" ׁשענין והינּו מהּׂשכל, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּולמעלה

ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ׁשּדוד הּטעם וזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהעצם.

החזק  ענין ׁשהּוא מלכּותן, נמׁשכה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבקרן

חזק  ּדבר ׁשהּוא הּקרן ּבדגמת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻוהּנצחּיּות,

ּתֹופס  ה"ּקרן" ׁשענין לפי והינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַהּמתקּים,

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבֹו27ּבהעצם, אין ׁשהעצם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ׁשאּול, על ּוׁשלמה ּדוד מעלת היא ּובזה ְֲִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנּויים,

הּנהר  מרחֹובֹות הּבינה 28ׁשאּול ענין ׁשהּוא ,29, ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבעלֿ ׁשהּוא היא האדם ׁשּמעלת היֹות ֱֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשעם

הּלב  על ׁשּליט ּומח ׁשלמּות 30ׂשכל, ּובפרט , ְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשהיה  ּכפי הּנהר" "רחֹובֹות ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשכל

מלכּותֹו", נמׁשכה "לא מּכלֿמקֹום ׁשאּול, ְְְִִֵֶַָָָָֹאצל

ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום מּגיע אינֹו הּׂשכל ׁשענין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּׁשּום

ּבקרן,ׁשּנּויים, ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ּדוד ודוקא ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹ

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה נפׁש מסירת ענין על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמֹורה

ׁשאין  ּבהעצם ׁשּמּגיעים לפי מלכּותן", ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"נמׁשכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ׁשּנּויים. נצח 31ּבֹו "וגם ְְִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּמלכּות  הינּו, יּנחם", ולא יׁשּקר לא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיׂשראל

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו "נצח", ׁשל ּבאפן היא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדוד

'נצחּיּות',27לעיל  מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁש"ּנצח" ְְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  מלכּותן", ׁש"ּנמׁשכה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹוהינּו,

הּוא  הּנצחּיּות וענין נצחית, ׁשּמלכּותן זאת, ְְְְְִִִִִֶַַַָֹעֹוד

נצחי, ענין ׁשהּוא נּכר ּבּתחּלתֹו ׁשּגם ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹּבאפן

ׁש"ּכל  ההפסדּות, לענין ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָועלּֿדר

ׁשּכתב  ּכמֹו נפסד, הּוא ׁשּמּתחּלתֹו נפסד", ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹהוה

מתחיל 32ה'ּבחּיי' ׁשּנֹולד מּׁשעה ׁשהּתינֹוק ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבהם  ׁשאין הּנבראים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהתיּבׁש,

ענין  ּבהם ׁשּיׁש הֹוראה זֹו הרי ההפסדּות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָענין

ׁשּנמׁשכה  ׁשּזה ּדוד, ּבמלכּות ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהּנצחּיּות.
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26(.148 ע' תרצ"ז סה"מ גם 66).)27ראה ע' (לעיל פ"ג בשלום פדה (שער )28ד"ה ח שער חיים עץ לז. לו, וישלח

פ"ד. נקודות) ובכ"מ.)29דרושי ב. יח, ראה פ' לקו"ת וראה שם. חיים עץ א. קמב, מזח"ג )30זח"ג א) (יז, יב פרק תניא

א. כט.)31רכד, טו, אדמו"ר )32שמואלֿא כ"ק הערת – כח" א, בראשית עה"ת בפי' [הבחיי] למש"כ הכוונה "אולי

.142 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa'ה LÙבעבודת ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ ‡e‰26ÏÎO‰Ï ıeÁnL »¬»ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ¿«≈∆

וההיגיון, השכל עלֿפי שמתחייב דבר ÏÎO‰Óולא ‰ÏÚÓÏe ומסירות ¿«¿»≈«≈∆
עלֿשכלי, דבר היא ‰"Ô¯w"נפש ÔÈÚL eÈ‰Âנפש ÒÙBzהמסירות ¿«¿∆ƒ¿««∆∆≈

ÌˆÚ‰a.השכל כוח כמו הפרטיים מהכוחות שלמעלה הנשמה בעצם ¿»∆∆
ÌÚh‰ e‰ÊÂ הדברים פנימיות לפי ¿∆«««

Ô¯˜a eÁLÓpL ‰ÓÏLe „ÂcL∆»ƒ¿……∆ƒ¿¿¿∆∆
‡e‰L ,Ô˙eÎÏÓ ‰ÎLÓƒ¿¿»«¿»∆
ללא  לדור מדור נמשכת כשהמלכות

eiÁˆp‰Â˙,הפסק ˜ÊÁ‰ ÔÈÚƒ¿««…∆¿«ƒ¿ƒ
˜ÊÁ ¯·c ‡e‰L Ô¯w‰ ˙Ó‚„a¿À¿««∆∆∆»»»»

ÈÙÏוקשיח  eÈ‰Â ,Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿«¿¿ƒ
ÒÙBz "Ô¯w"‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««∆∆≈
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÌˆÚ‰a¿»∆∆¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ27 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
תשכ"ט, זו, שנה של בשלום" "פדה

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ ÌˆÚ‰L∆»∆∆≈ƒƒ
בו  אין "והעצם המאמר: (ובלשון

בכמה  המובא החוקרים כלשון שינויים

שכל  ב'דבריֿאלוקיםֿחיים' מקומות

משתנה"), בלתי ‰עצם ‰Ê·e‡È »∆ƒ
‰ÓÏLe „Âc ˙ÏÚÓ שמלכותם «¬«»ƒ¿……

היא  כי שינויים, ללא נצחית, היא

בעצם Ïe‡L,קשורה ÏÚ שכתוב «»
¯‰p‰ ˙B·BÁ¯Ó Ïe‡L28, »≈¿«»»

‡e‰L'הנהר 'רחובות ÔÈÚהמושג ∆ƒ¿«
‰Èa‰29 הסתעפות שהיא «ƒ»

ונמשלה  החכמה נקודת והתרחבות

רחב, ÏÚnL˙לנהר ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«¬«
Ì„‡‰ החיים בעלי על שלו והיתרון »»»

ÁÓe ,ÏÎNŒÏÚa ‡e‰L ‡È‰ƒ∆««≈∆…«
·l‰ ÏÚ ËÈlL30Ë¯Ù·e , «ƒ««≈ƒ¿»

ÏL ÔÙ‡a ÏÎO‰ ˙eÓÏL¿≈«≈∆¿…∆∆
‰È‰L ÈÙk "¯‰p‰ ˙B·BÁ¯"¿«»»¿ƒ∆»»

,Ïe‡L Ïˆ‡ גדולה מעלה וזו ≈∆»
"Ï‡ונפלאה, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…

"B˙eÎÏÓ ‰ÎLÓ,שאול של ƒ¿¿»«¿
BÈ‡ ÏÎO‰ ÔÈÚL ÌeMÓƒ∆ƒ¿««≈∆≈

ÚÈbÓ לגעת מצליח ולא 'נוגע' לא «ƒ«
גבוהה ÌB˜Óaולהתחבר דרגה ¿»

Â„Â˜‡ביותר ,ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿«¿»

eÁLÓpL ‰ÓÏLe „Âc למלכות˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL ,Ô¯˜a »ƒ¿……∆ƒ¿¿¿∆∆∆∆«ƒ¿«¿ƒ«
,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙ לראש מעל היא כפשוטה שהקרן כשם ∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

"Ô˙eÎÏÓ ‰ÎLÓ",לנצחBa ÔÈ‡L ÌˆÚ‰a ÌÈÚÈbnL ÈÙÏ ƒ¿¿»«¿»¿ƒ∆«ƒƒ¿»∆∆∆≈
.ÌÈÈepLƒƒ

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ31 בספר ¿∆««∆»
Ï‡¯NÈשמואל  Áˆ Ì‚Â"¿«≈«ƒ¿»≈

wLÈ¯הקדושֿברוךֿהוא  ‡Ï אלא …¿«≈
מוחלטת  אמת ÌÁpÈהוא ‡ÏÂ ואין ¿…ƒ»≈

את  לפרש ויש ושינוי", חרטה בו

דוד  בית מלכות על ¿»‰eÈ,הפסוק
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ „Âc ˙eÎÏnL∆«¿»ƒƒ¿…∆∆
¯‡a˙pL BÓÎe ,"Áˆ"≈«¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ27 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
הנזכר  בשלום' ‰e‡'פדה "Áˆp"L∆≈«

רק  אלא לא ניצחון »Ìbמלשון
‡lL ,eÈ‰Â ,'˙eiÁˆ' ÔBLlÓƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿∆…
"Ô˙eÎÏÓ ‰ÎLÓp"L „·Ïa BÊƒ¿«∆ƒ¿¿»«¿»

הפסק, ללא BÚ„בימיהם, ‡l‡∆»
˙ÈÁˆ Ô˙eÎÏnL ,˙‡Ê גם …∆«¿»ƒ¿ƒ

הבאים  ועד,,לדורות »¿ÔÈÚÂ¿ƒלעולם
ÌbL ÔÙ‡a ‡e‰ ˙eiÁˆp‰«ƒ¿ƒ¿…∆∆«

שנים B˙lÁzaאפילו  כעבור רק ולא ƒ¿ƒ»
ÈÁˆ,רבות  ÔÈÚ ‡e‰L ¯kƒ»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ú‚Ba eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿≈«
˙e„ÒÙ‰‰ ÔÈÚÏ,והכיליון האובדן ¿ƒ¿««∆¿≈

‰Â‰ Ïk"L,כעת שקיים דבר כל ∆»…∆
,"„ÒÙ לעובדה רק הכוונה ואין ƒ¿»

הדבר  רב, זמן כעבור דבר, של שבסופו

אלא  ונאבד «B˙lÁznL∆ƒ¿ƒמתכלה
,„ÒÙ ‡e‰ שסופו כיוון כלומר, ƒ¿»

כבר  כזה נחשב הוא נפסד, להיות

‰'ÈiÁa'מתחילתו  ·˙kL BÓk32 ¿∆»««¿«≈
˜BÈz‰L כבר„ÏBpL ‰ÚMÓ ∆«ƒƒ»»∆«

LaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó חיות ולאבד «¿ƒ¿ƒ¿«≈
עוד  לחיות עתיד שהוא אף על ורעננות

רבות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשנים
ÔÈÚ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿«

˙e„ÒÙ‰‰,כלל‰‡¯B‰ BÊ È¯‰ «∆¿≈¬≈»»
.˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ Ì‰a LiL∆≈»∆ƒ¿««ƒ¿ƒ
‰fL ,„Âc ˙eÎÏÓa ÔÎŒBÓÎe¿≈¿«¿»ƒ∆∆
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יי h"kyz'd ,zah g"xc '` ,dkepg zay ,uwn t"y

הּמלכּות, ּבתחּלת מּיד הּוא נצחי ּבאפן ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹמלכּותֹו

אֹור' ּב'תֹורה הּמבאר יֹום 33עלּֿדר" ּבענין ְְְְִֶֶַַַָָֹ

"ארֹו ארֹו.34ׁשּכּלֹו הּוא ׁשּבּתחּלתֹו , ְִִֶֶָָָֻ

LÈÂ ּב'אֹור הּמבאר עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִֶַַָָֹ

ּבחינת 13הּתֹורה' ׁשהּוא ה"ּקרן" ענין ְְִִֶֶֶַַַַָ

הּיֹובל  קרן ּוכמֹו ּבחינת 35ּבינה, הּוא ׁש"יֹובל" , ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשהּוא  לדוד, ׁשּי זה הרי ּומּכלֿמק ֹום ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ'ּבינה',

ּׁשּכתב  מה עלּֿפי והינּו הּמלכּות, ְְְְִִֶַַַַַַַָּבחינת

ּד36האריז"ל  היא הּמלכּות גמת ׁשּפנימּיּות ְְְֲִִִִֶַַַַָֻ

ׁשּנמׁשחּו ּוׁשלמה ּדוד ענין ּולפיֿזה ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹ'ּבינה',

ּדהינּו לֹומר צרי 'מלכּות', ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָּבקרן

ּבּה מאירה מּמׁש ('ּבינה') עיּלאה ה"א .37ּכאׁשר ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

נמׁשכת  ׁש'ּבינה' העּלּוי מהּו להבין, ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָוצרי

ּכאׁשר  ּדלכאֹורה, ה'מלכּות', ּבספירת ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּומאירה

ּגדֹול  ּבעּלּוי היא הרי ּבמקֹומּה, עֹומדת ְְֲִִִִֵֶֶַָָָה'ּבינה'

הּׁשלמּות  ׁשעּקר לפי ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר.

קּבלתֿעל  ענין מּצד ּדוקא, ּב'מלכּות' ְְְִִַַַַַַַָָֹהּוא

ּכמֹו ('ּבינה'), מהּׂשכל ׁשּלמעלה נפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומסירת

ׁשאּול. על ּוׁשלמה ּדוד ּבמעלת לעיל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּנתּבאר

היֹות  ּדעם ּוׁשלמה, ּדוד ׁשּבין החּלּוק ּגם ְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹוזהּו

נאמר  עליו ׁשלמה, ׁשל מעלתֹו הפלאת 38ׁשּגדלה ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשמֹו, יהיה ׁשלמה ּגֹו' מנּוחה איׁש יהיה ְְְְְִִִֶֶָֹֹ"הּוא

ועד  ּבימיו", יׂשראל על אּתן וׁשקט ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָוׁשלֹום

הוי'" ּכּסא על ׁשלמה היתה 39ׁש"וּיׁשב ּובזמּנֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאׁשלמּותא" סיהרא מּכלֿמקֹום 40"קימא , ְְְֲִִֵַַָָָָָ

ּכפי  ּדוקא, ּדוד עלֿידי היתה זה לכל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָההכנה

הּמקּדׁש) ּבית לבנין (ּבנֹוגע לׁשלמה ּדוד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

הׂשּכיל" עלי ה' מּיד ּבכתב לפי 41"הּכל והינּו, . ְְְְְִִִִִַַַַָָֹ
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סע"ד.)33 יח, ו.)34תולדות כג, תהלים ה.)35מדרש ו, בראשית.)36יהושע ר"פ הרקיע ב.)37זהר שא, שם אוה"ת

ט.)38 כב, הימיםֿא כג.)39דברי כט, כו.)40שם פט"ו, שמו"ר ב. רכה, א. קנ, זח"א יט.)41ראה כח, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ ÈÁˆ ÔÙ‡a B˙eÎÏÓ ‰ÎLÓpL‡eדבר של iÓ„לאמיתו ∆ƒ¿¿»«¿¿…∆ƒ¿ƒƒ»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚ ,˙eÎÏn‰ ˙lÁ˙a33ÔÈÚa ƒ¿ƒ«««¿«∆∆«¿…»¿»¿ƒ¿«
השביעי  האלף על במדרש ז"ל חכמינו מאמר של הפנימית "ÌBÈהמשמעות

"CB¯‡ BlkL34.CB¯‡ ‡e‰ B˙lÁzaL , ∆À»∆ƒ¿ƒ»»
כמאמר  שם: אור' ב'תורה לשונו (וזה

יום  השביעי אלף על ז"ל רבותינו

פירוש  כי הוא והעניין ארוך. שכולו

הוא  בתחילתו שגם היינו ארוך, כולו

נופל  אריכות לשון אין ולכאורה ארוך.

ואיך  בתחילה. ולא וסוף בסיום רק

בתחילתו? גם ארוך כולו

איןֿסוף  אור גילוי שיהיה הכוונה אך

עליון  בסתר המלובש ברוךֿהוא

ארך  שכתוב כמו אנפין אריך שנקרא

היינו  אנפין', 'אריך ונקרא כו'. אפים

כי  בעשייה למטה גם להימשך שיכול

רוחניות  ומשווה שווה יתברך קמיה

בתחילה  ארוך כולו כן ועל וגשמיות...

לו  שאין בחינה גילוי שהוא בסוף כמו

תכלה"). לו ואין תחילה

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·n‰13 «¿…»¿«»

הצמחֿצדק  »¿ÔÈÚƒלאדמו"ר
,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰L "Ô¯w"‰«∆∆∆¿ƒ«ƒ»

BÓÎe לגבי יהושע בספר הכתוב לשון ¿
יריחו  חומות בהפלת בשופר התקיעה

Ï·Bi‰ Ô¯˜35, בתורה שכתוב וכמו ∆∆«≈
היובל", "במשוך מתןֿתורה אודות

השופר, תקיעת בהישמע היינו

"Ï·BÈ"L הפנימית במשמעות ∆≈
,'‰Èa' ˙ÈÁa ‡e‰ שנרמז כפי ¿ƒ«ƒ»

שנה  שחמישים בכך נקראים גם

שערים, חמישים יש ולבינה "יובל"

ÌB˜ÓŒÏkÓe היא היובל שקרן אף ƒ»»
בינה, Â„Ï„,בחינת  CiL ‰Ê È¯‰¬≈∆«»¿»ƒ

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ואין ∆¿ƒ«««¿
גם  שייכת היובל שקרן כך על לתמוה

למלכות  וגם ÈtŒÏÚלבינה eÈ‰Â¿«¿«ƒ
È¯‡‰ ·˙kM ‰ÓÏ"Ê36 «∆»«»¬ƒ«
˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈtL העם על מהמלוכה שלמעלה המלכות עניין ∆¿ƒƒ««¿

לזולת  ÓÏLe‰והשפעה „Âc ÔÈÚ ‰ÊŒÈÙÏe ,'‰Èa' ˙Ó‚c ‡È‰ƒÀ¿«ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿……
,'˙eÎÏÓ' ˙ÈÁa ‡e‰L Ô¯˜a eÁLÓpL,לעיל ˆ¯CÈכמבואר ∆ƒ¿¿¿∆∆∆¿ƒ««¿»ƒ

‰‡lÈÚ ‡"‰ ¯L‡k eÈ‰c ¯ÓBÏ עליונה של ,ה' ראשונה ה' היא «¿«¿«¬∆≈ƒ»»

הוי' ספירת (שם עניין daשהיא ‰¯È‡Ó LnÓ ('‰Èa'37 בספירת ƒ»«»¿ƒ»»
המלכות.

ÈelÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ בכך האור ותוספת המיוחד היתרון ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
,‰¯B‡ÎÏc ,'˙eÎÏÓ'‰ ˙¯ÈÙÒa ‰¯È‡Óe ˙ÎLÓ '‰Èa'L∆ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ¿»
˙„ÓBÚ '‰Èa'‰ ¯L‡k«¬∆«ƒ»∆∆

dÓB˜Óa,הספירות ‰¯Èבסדר ƒ¿»¬≈
¯˙BÈ ÏB„b ÈelÚa ‡È‰ שהרי ƒ¿ƒ»≈

מספירת  בדרגה נחותה המלכות ספירת

הבינה?

ÈÙÏ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿ƒ
˙eÓÏM‰ ¯wÚL כללות של ∆ƒ««¿≈

הספירות  ‰e‡השתלשלות
,‡˜Âc '˙eÎÏÓ'a שהוא וכפי ««¿«¿»

האדם  ˜Œ˙Ïaבעבודת ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿««»«
ÏÚ שמים LÙמלכות ˙¯ÈÒÓe …¿ƒ«∆∆

והמצוות  התורה קיום «¿»¿∆ÏÚÓlL‰על
,('‰Èa') ÏÎO‰Ó למה מעבר ≈«≈∆ƒ»

השכל  פי על ומתחייב ¿BÓkשמתבקש
„Âc ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«»ƒ

Ïe‡L ÏÚ ‰ÓÏLe אצלם שדווקא ¿……«»
ואילו  השכל. מעל ההתעלות הייתה

הבינה, ספירת הוא שאול של עניינו

לעיל. כמבואר השכל, עניין

˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆««ƒ∆≈
‰ÓÏLe „Âc,עצמם˙BÈ‰ ÌÚc »ƒ¿……¿ƒ¡

ÏL B˙ÏÚÓ ˙‡ÏÙ‰ ‰Ï„bL∆»¿»«¿»««¬»∆
¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,‰ÓÏL38‡e‰" ¿……»»∆¡«

‰ÓÏL 'Bb ‰ÁeÓ LÈ‡ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»¿……
Ë˜LÂ ÌBÏLÂ ,BÓL ‰È‰Èƒ¿∆¿¿»»∆∆
„ÚÂ ,"ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ Ôz‡∆≈«ƒ¿»≈¿»»¿«
בו  נאמר אלו מעלות שמלבד כך כדי

qk‡גם ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ"L∆«≈∆¿……«ƒ≈
"'ÈÂ‰39BpÓÊ·e מלכות , בימי ¬»»ƒ¿«
הזוהר‰È˙‰שלמה "˜ÓÈ‡בלשון »¿»«¿»

"‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ40 הירח ƒ¬»¿«¿≈»
באמצע  שהוא (כפי בשלימותו עמד

שלימות, של למצב משל החודש),

‰Ê ÏÎÏ ‰Î‰‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬»»¿»∆
האמורות  הללו הנפלאות המעלות כל

ÓÏLÏ‰בשלמה  „Âc ¯Ó‡L ÈÙk ,‡˜Âc „Âc È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»ƒ«¿»¿ƒ∆»«»ƒƒ¿……
Ïk‰" (Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ·Ï Ú‚Ba) הבית בניין של התכנית פרטי כל ¿≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«…

·˙Îaכתובה כתכנית הכתב על ÈÏÚעלו '‰ „iÓ דוד עלֿידי ƒ¿»ƒ«»«
"ÏÈkN‰41‡e‰ ‰ÓÏL ÏL BÈÚL ÈÙÏ ,eÈ‰Â עניין . אמנם ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»∆¿……
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'חכמה  ּבחינת הּוא ׁשלמה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׁשענינֹו

הּמצֹות' ּב'ספר ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָׁשּבמלכּות'

מהּֿׁשאיןּֿכן  ,('מל 'מּנּוי מצות צדק' ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַלה'צמח

והינּו, הּמלכּות, ספירת ּכללּות הּוא ענינֹו ְְְְְְִִִַַַַָָָּדוד

ׁשּיכּותּה ּבעּקר מדּגׁש החכמה ּבענין ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻׁשּגם

וקּבלתֿ הּבּטּול ענין הּמלכּות, ספירת ְְְְְִִִִַַַַַַַָָלכללּות

ּׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר מהּׂשכל. ׁשּלמעלה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

ז"ל 42לעיל  רּבֹותינּו מאמר "ּתכלית 43ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַ

מה  (עלּֿפי טֹובים" ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְֲִִִַַַָָָחכמה,

נדּפס  ּוכבר הּיׁשנה', ּב'רׁשימה ׁשעּקר 44ּׁשּכתּוב ,( ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלהיֹותּהענ  אּלא הּבּטּול, ענין הּוא החכמה ין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ההׂשּכלה. ענין ּגם ּבּה יׁש - ׁשלם ְְְִֵֵַַַַַָָָָּפרצּוף

ׁשאמרּו:e‰ÊÂה) הּיונים נגד ׁשהּמלחמה ¿∆ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאין  הּׁשֹור קרן על לכם ְִֵֶֶֶֶַַָ"ּכתבּו

ּבחינת  עלֿידי היתה יׂשראל", ּבאלקי חלק ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלכם

נפׁש ּומסירת  הּתקף ענין ׁשהּוא ּדקדּׁשה', ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻה'ּקרן

הּגזרה  ּבטלה ׁשעלֿידיֿזה מהּׂשכל, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּובטלה  כּו', הּׁשֹור" קרן על לכם ְְְִֶֶֶַַָָָּד"ּכתבּו

ּולהעבירם  ּתֹורת "להׁשּכיחם ּורצֹונם ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָמחׁשבּתם

ׁשל  ּבאפן העבֹודה ועלֿידי ."רצֹונ ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֻמחּקי

ּבאפן  הּמלחמה נצחֹון ּגם היה נפׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹמסירת

ּביד  ורּבים חּלׁשים  ּביד ּגּבֹורים  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁש"מסרּת

לׁשמ ּולהּלל "להֹודֹות ועד כּו', ְְְְְְִִֵַַַמעּטים"

אליעזר' ּדרּבי ּב'ּפרקי נאמר  זה ׁשעל ּדיקא, הּגדֹול" ׁשמ" 45הּגדֹול", ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הׁשל"ה  ׁשמֹו46(ּכגירסת ונקרא ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ׁשּלא עד ( ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב 47הּגדֹול  ּכמֹו ּבגּלּוי, ּובא ׁשּנמׁש ּוכפי ה'עצמי', ענין ׁשּזהּו ונגלה 48, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּדּבר. הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָּכבֹוד
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ואילך).)42 316 ע' חנ"ד (תו"מ וישלח דש"פ דרבא בפומי' מרגלא א.)43ד"ה יז, שלום )44ברכות תורת השיחות ספר

ואילך. 158 ג.)46פ"ג.)45ס"ע יד, שה"ש בלקו"ת הובא ב. רסד )47ג, ס"ע ח"א שה"ש אוה"ת א; קנג, להצ"צ סהמ"צ

רע"ג. מח, שלח לקו"ת ע"פ ה.)48– מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זו  עצמה במלכות אבל (BÓkהמלכות, '˙eÎÏÓaL ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»∆««¿¿

,('CÏÓ ÈepÓ' ˙ÂˆÓ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï '˙Bˆn‰ ¯ÙÒ'a ·e˙kL∆»¿≈∆«ƒ¿¿«∆«∆∆ƒ¿«ƒ∆∆
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ˙eÏÏk ‡e‰ BÈÚ „Âc ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ולאו «∆≈≈»ƒƒ¿»¿»¿ƒ«««¿

שבמלכות, החכמה עניין Lb„Óדווקא ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿««»¿»À¿»
המלך  דוד d˙eÎiLאצל ¯wÚa¿ƒ»«»»

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ˙eÏÏÎÏƒ¿»¿ƒ«««¿
Ïa˜Â Ïeha‰ ÔÈÚÏÚŒ˙ ƒ¿««ƒ¿«»«…

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL דוד מעלת וזו ∆¿«¿»≈«≈∆
כללי  שבאופן אף על שלמה על אפילו

כמבואר  זו, במדריגה הוא שלמה גם

לעיל.

¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ42 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

בשבת  שנאמר דרבא" בפומיה "מרגלא

תשכ"ט, זו, שנה וישלח פרשת

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa43 ¿≈«¬««≈
eLz·‰בגמרא  ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz"«¿ƒ»¿»¿»

‰Ó ÈtŒÏÚ) "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ«ƒ«
,'‰Li‰ ‰ÓÈL¯'a ·e˙kM∆»»¿ƒ»«¿»»

Òt„ ¯·Îe44ÔÈÚ ¯wÚL ,( ¿»ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰ ללא בלבד 'נקודה' שהיא «»¿»

השכלי  הרעיון והתרחבות הסתעפות

‰Ïeha,לפרטים  ÔÈÚ ‡e‰ כנרמז ƒ¿««ƒ
מה' 'כח אותיות היא ש'חכמה' בכך

ביטול  על מורה הכתוב ו"מה' כלשון

מה' d˙BÈ‰lL'ונחנו ‡l‡∆»∆ƒ¿»
ÌÏL Ûeˆ¯t שלימה 'מערכת' «¿»≈

הספירות המכילה  עשר כל את וכוללת

‰ÏkN‰‰ ÔÈÚ Ìb da LÈ -≈»«ƒ¿«««¿»»
ולא  הביטול הוא העיקר עדיין אבל

וההשגה. ההבנה

„‚ ‰ÓÁÏn‰L e‰ÊÂ (‰¿∆∆«ƒ¿»»∆∆
ÌÎÏ e·˙k" :e¯Ó‡L ÌÈÂi‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿»∆
ÌÎÏ ÔÈ‡L ¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ«∆∆«∆≈»∆

,"Ï‡¯NÈ È˜Ï‡a ˜ÏÁ כמאמר ≈∆∆¡…≈ƒ¿»≈
לעיל,ז"ל חכמינו  «¿«‰È˙‰המובא

Ô¯w'‰ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««∆∆
Û˜z‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰M„˜cƒ¿À»∆ƒ¿««…∆

LÙ ˙¯ÈÒÓe והמצוות התורה קיום ÏÎO‰Ó,על ‰ÏÚÓlL ¿ƒ«∆∆∆¿«¿»≈«≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL היוונים נגד שהתייצבו ישראל בני של נפש המסירות בכוח ∆«¿≈∆
‰¯Êb‰ ‰ÏËa היוונים eÎ',של "¯BM‰ Ô¯˜ ÏÚ ÌÎÏ e·˙k"c »¿»«¿≈»¿ƒ¿»∆«∆∆«

Ì¯È·Ú‰Ïe E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï" ÌBˆ¯e Ìz·LÁÓ ‰ÏË·e»¿»«¬«¿»¿»¿«¿ƒ»»∆¿«¬ƒ»
"EBˆ¯ ÈwÁÓ ניצחו ישראל ובני ≈À≈¿∆

היוונים  הרוחנית.את »¿ŒÏÚÂבמלחמה
‰„B·Ú‰ È„È הרוחניתÏL ÔÙ‡a ¿≈»¬»¿…∆∆

ÔBÁˆ Ìb ‰È‰ ,LÙ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ«∆∆»»«ƒ¿
‰ÓÁÏn‰ בגשמיותÔÙ‡a «ƒ¿»»¿…∆

ÌÈLlÁ „Èa ÌÈ¯Bab z¯ÒÓ"L∆»«¿»ƒƒ¿««»ƒ
,'eÎ "ÌÈhÚÓ „Èa ÌÈa¯Â¿«ƒ¿«¿«ƒ

נס, בדרך שנאמר ÚÂ„ניצחון כפי ¿«
הניסים' 'ועל נוסח ¿"B„B‰Ï˙בסיום

,"ÏB„b‰ EÓLÏ Ïl‰Ïe¿«≈¿ƒ¿«»
,‡˜Èc "ÏB„b‰ EÓL" מדייקים ƒ¿«»«¿»

הגדול' 'שמך Ê‰ואומרים ÏÚL∆«∆
Èa¯c È˜¯t'a ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈¿«ƒ
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.h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.„Ï... תמוז י"בֿי"ג גאולתו ליום בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק של הידוע המכתב מעורר 201ישנו שבו ,
בנוגע  גם מובן ומזה וכו'. ומצוותי' התורה חיזוק לידי שיביאו לזה, בקשר התוועדויות עריכת אודות

חב"ד. נשיאי שלשלת אצל גאולה עם ובמיוחד בכלל, גאולה עם הקשורה להתוועדות

(במאמר  לעיל להמדובר בקשר – בזה להוסיף בהרחבה 202ויש נשיאנו רבינו שאמר המאמר אודות (
שנה  ארבעים עם 203לפני נדפסו), שכבר כפי והצ"צ האמצעי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מאמרי על (מיוסד

נוסף. ביאור וקצת הענינים קישור

לבינה" ארבעים "בן שנה, ארבעים בענין חז"ל בדברי שמצינו העילוי ביאור השיחה, ו"לא 171המשך ,
שנין" ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש הדרושים 204קאי שנה לארבעים בנוגע ותוס' רש"י דעות וביאור ,

להוראה  ראוי "משנולד"205להיות אם ללמוד"206, "משהתחיל החכמה 207או בכח השלימות שישנה ,
ארבעים  בגיל ונדפס 208שנעשית שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ואילך.209– 160 ע' חל"ד בלקו"ש

.‰Ï שעז"נ הנישואין, בענין ולדוגמא: חדשה, ונקודה חדשה מציאות נעשית שכאשר גם מובן 73ומזה

ש"חתן  הטעם [שזהו חדשה מציאות אז שנעשית והיינו, אדם", שמם את ויקרא גו' בראם ונקבה "זכר
וישלח  בפ' רש"י בפירוש (כמובא עוונותיו" כל לו מלך,210מוחלין וכמו חדשה, מציאות שנעשה לפי ,(

דמי" שנולד ש"כקטן שנתגייר" ל"גר שניהם את מדמים שהרי חדשה, מציאות נעשה הוא שזוהי 211שגם ,
שנה  דארבעים המספר מתחיל מאז הנה – חדשה] .212מציאות

לזכותו  לצדקה נתינה עם זאת מקשרים אזי יהודי, לברך רוצים שכאשר טוב, מנהג ישנו – לזה ובקשר
הם  לצדקה שנותן שהמעות כיון בעדו"), לצדקה אתן נדר שבלי "בעבור שברך": ד"מי בנוסח (כנהוג
בשו"ע  כהפס"ד – לזכותו התורה לימוד עם זאת מקשרים וכן פלוני; של ולזכותו בעדו ליתנם בבעלותו

ת"ת  הלכות פרנסה 213בהתחלת לו ימציא והוא בתורה יעסוק שהוא חבירו עם להתנות אדם "יכול :
וזבולון  ביששכר שמצינו כפי בשכר", עמו שהלימוד mcew(והיינו,214ויחלוק להתנות יכול שאז הלימוד,

לו" שיתן ממון בשביל חלקו לו למכור יכול אינו בתורה, עסק כבר אם "אבל פלוני, של לזכותו ,213יהי'
סוטה וכדברי במסכת הפסוק 215הגמרא "לא 216על לו", יבוזו בוז גו' ביתו הון כל את איש יתן "אם

. ושבנא כהלל אלא מלכתחילה), (שהתנו כו' עזרי' אחי עבד כשמעון שבנא בתורה, עסק הלל הוו, אחי .
הון  כל את איש יתן אם ואמרה קול בת יצתה ולפלוג, נערוב תא א"ל הלימוד) (לאחר לסוף עיסקא,

וגו'"). ביתו
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וש"נ.201) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
ואילך.202) 4 ע' חנ"ה מנחם תורת
תרפ"ט,203) כסלו י"ט – פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה

ואילך). 113 ס"ע תרפ"ט (סה"מ בסעודה
ע"ב.204) ריש ה, ע"ז
ב.205) יט, ע"ז ע"ב. ריש כב, סוטה
שם.206) ע"ז פרש"י
שם.207) סוטה תוס'
הגדול 208) (בית בשל"ה המבואר עם זה ענין לקשר ויש

ומ"ם  פתוחה מ"ם מ"ם, דאות להכפל בנוגע ואילך)) ב (לז, בסופו
פתוחה  "מ"ם א): (קד, שבת במסכת הגמרא מאמר ע"פ סתומה,
קאי  פתוח" ש"מאמר סתום", מאמר פתוח מאמר סתומה, מ"ם

פנימיות על קאי סתום" ו"מאמר דתורה, נגלה ושניהם על התורה,
– ארבעים מספר עם צורך קשורים יש שניהם שבשביל כיון

שנה. בארבעים
תמוז 209) י"ב ושיחת זו, שנה וישלח ש"פ שיחת בשילוב
תשכ"ז.

ג.210) לו,
וש"נ.211) א. כב, יבמות
(בהערת 212) בתחילתה זו שנה וישלח ש"פ שיחת ראה

שנה  ארבעים מלאות אודות ((320 ע' חנ"ד מנחם (תורת המו"ל
שתליט"א  מושקא חי' הרבנית עם שליט"א אדמו"ר כ"ק לחתונת

תשכ"ט). – תרפ"ט כסלו (י"ד
רסרמ"ו.213) רמ"א
יח.214) לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י
סע"א.215) כא,
ז.216) ח, שה"ש
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ולהבא  שמכאן חדש) דבר להתוסף צריך התוועדות נערכת שכאשר כמ"פ (כמדובר נכון דבר ולכן,
זה. מנהג יתקנו

ככל  וכיו"ב, מתנה לו שולחים אזי למישהו, ברכה להביע רוצים שכאשר הוא העולם מנהג ולהעיר:
הוא" תורה ישראל "מנהג בכלל זה שגם אף אבל, בזה. שיש הטובים נחתֿרוח 217המנהגים ליהודי לגרום ,

יכול  שהמברך  לעיל, (כאמור התורה וענין הצדקה ענין עם זאת לקשר – הוא נעלה הכי הדבר הרי וכו',
לברך  יחדיו שמתאספים מאורע שבכל ומתוקן, וישר טוב נכון דבר ולכן, ברכתו), עם שניהם את לקשר 

המתברכים. לזכות תורה ולימוד צדקה נתינת עם זאת יקשרו וכיו"ב, מצוה בר כלה, חתן מישהו,

זה... בגלל לחובות יכנסו שלא ובלבד תיתי, מהיכי – מתנות ליתן שרוצים אלו

במאמר – לעיל (כמוזכר זו שבמדינה המיוחדים מהנסיונות הוא זה ישנם 218ענין מדינה שבכל
ובמילא, השכן, את ("איבערֿשּפרינגען") ולהשיג לדלג צריכים לראש שלכל מיוחדים), בענינים נסיונות
צריך  – ככה ב"פ מהשכן גדול שהוא עצמו את שמחזיק – הוא אזי מסויימת, מתנה נותן השכן כאשר
להלוות  רוצים לא ואם הלואה, משיג אזי – לו אין מאי, אלא כפול!... הוא הכספי שערכה מתנה ליתן

השכן!... את להשיג שיצליח ובלבד משכון, נותן לו,

בריותיו  עם בטרוניא בא אינו הקב"ה אם אינם 44ובכן: וכיו"ב, החתן או שהברֿמצוה, עאכו"כ הרי ,
להם  לקנות שכדי שידעו עי"ז עליהם ולהעיק להצר ואין הנותנים, של כחן מכפי למעלה לבקש צריכים

וכו'. וכו' משכון ליתן לחובות, להכנס צורך הי' מתנה

איתא  – לצדקה בנוגע אבל הצדקה; ענין עם קשור זה אין כאשר – אמורים דברים במה אמנם,
תענית  במסכת באגה"ק 219בגמרא הזקן רבינו וכמ"ש שתתעשר", בשביל רק 220"עשר אינה ש"הצדקה

כדכתיב  להקב"ה, שלא 221הלואה בלבד זו שלא כך, כו'", בכפליים לו ישלם וגמולו דל, חונן ה' מלוה
הנתינה. קודם לו שהי' ממה יותר לו שיתוסף אדרבה, אלא לו, יחסר

נתינת  עם זאת יקשרו – לנפשם הקרובים ועאכו"כ יהודים, מברכים שכאשר לפרסם, מצוה ולכן,
בעדו. התורה לימוד עם וכן שברך"), ד"מי בנוסח (כמו בעדו צדקה

.ÂÏ"תפילין ל"מבצע בנוגע בטענות אלי שבאו ע"ד – קושי אצלי התעורר נשי 198וכאן יעשו מה –
ישראל: ובנות

בשו"ע  שנאמרו ההגבלות לפי אצלן, גם שייך זה הרי – לצדקה בנוגע המדובר 222בשלמא ע"פ ובפרט ,
השיחה) נדפסה (וכבר בארוכה שייכת 223פעם בזה ההגבלה שעיקר מנשים, שלוקחים לצדקה בנוגע

כאן  אבל הצדקה, לנתינת בנוגע הבעל של דעתו עם להתחשב צריכה האשה היתה שאז עברו, לזמנים
בכסף, להשתמשות בנוגע ואילו הכסף, את להרויח רק הוא הבעל של תפקידו כי, מזה, פטורים באמריקא

ביותר... מועטת דעה לו יש

ש  באופן הכסף, את מחלקת והיא ה"מזומן", את או הצ'יק את לאשה להביא צריך הסכום הבעל
– או עיתון, לקנות שלו: ההוצאות עבור לו נותנת היא אם מרוצה הוא ואילו בבעלותה, נשאר העיקרי
שהיא  הסכום וכאשר נוסף... מייל לנסוע שיוכל למכונית דלק עבור או סיגריות, עבור או ספר, – להבדיל
לו  יפרע מתי עמו מתנה שהבן לאחרי – שלו הכיס" מ"דמי – מבנו ללוות צריך מספיק, אינו לו נותנת
לבנו  אב בין לאשתו, איש בין ליחסים בנוגע בארצותֿהברית שנהוגים טובים" ה"מנהגים כידוע וכו',

וכו'. וכו' ובתו
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הובא 217) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
(218.(4 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ב
וש"נ.219) רע"א. ט,

סט"ז.220)
יז.221) יט, משלי
ס"ד.222) סרמ"ח יו"ד
ע'223) חל"ד מנחם (תורת סכ"ח תשכ"ב אלול ח"י שיחת

וש"נ. ואילך). 269
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חשובות" נקראות שלנו הנשים ש"כל בשו"ע פס"ד שישנו נמצא 224וכיון שהכסף בנדו"ד, ובפרט ,
ואדרבה: ברשותו, אינו שהכסף כיון הבעל, רשות ללא גם כרצונן, לצדקה ליתן יכולות הן הרי – ברשותן

הכסף... נמצא שברשותה האשה, של להסכמתה הוא זקוק צדקה, ליתן רוצה הבעל אם

התורה? מלימוד פטורות הנשים הרי השאלה: לכאורה נשאלת – התורה לימוד אודות כשמדובר אבל

.ÊÏ,התורה ברכת גם כולל השחר, ברכות שמברכות הצדקניות מהנשים – וסיוע עזר יש זה בענין אך
ב' בזה ומבואר – תורה? מתלמוד שפטורות מאחר התורה, ברכת נשים מברכות כיצד השאלה: וידועה

טעמים:

בתורה  שיעורים ללמוד בעליהן את ושולחות תורה, שילמדו הילדים את שמחנכות דכיון – הא' טעם
הגמרא  ובלשון כו', בתורה כו'",225ולהתמיד רבנן בי גברייהו ובאתנויי כנישתא לבי בנייהו "באקרויי :

כו'). להתנות יכולים הלימוד שקודם וזבולון, לישכר בנוגע לעיל האמור (ע"ד בתורתם חלק להם יש

עבור  ממון נתינת על לא – הבעלים כמו נוסח באותו מברכות הנשים הרי מובן: אינו עדיין אבל
תורתו"?! את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר אלא התורה, לימוד

שבתחילה  המצוות) ענין ולא התורה, ענין מודגש (שבו למתןֿתורה בנוגע שמצינו אלא עוד ולא
(כדאיתא 226נאמר  "האנשים" ישראל", לבני "ותגיד אח"כ ורק הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה

התורה). על רש"י בפירוש והובא במכילתא,

עצמה, בפני מצוה בתור התורה לימוד על שנוסף  – התורה בלימוד שישנו השני הענין ישנו זה על אך
הלכות  ללמוד חייבות הנשים "גם שלכן יעשון, אשר המעשה את לדעת כדי התורה בלימוד ענין יש
תלמוד  הלכות של ראשון פרק בסוף בפרטיות אותם מונה הזקן שרבינו כפי אותן", לידע להן הצריכות
שהנשים  התורה בחלקי בקיאים היו שהלואי בעלים הרבה על לומר יכולים – שם מעיינים וכאשר תורה,

. תעשה לא מצוות וכל גרמא, הזמן שאין עשה מצוות "כל נכללים שבזה לידע, מוזהרות חייבות שהן .
שבתורה" עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה (שהרי כאנשים" נוספות 227בהן הלכות כמה על נוסף ,(

אלו). ענינים בכל בתורה הידיעה אצלם שחסרה בעלים הרבה יש (וכאמור, להן הצריכות

" בבחינת רק הוא זה שלימוד לומר שיש יעשון,xykdואף אשר המעשה היא שהמצוה והיינו, מצוה",
נחשב המצוה הכשר שאפילו מצוות בכמה מצינו הרי – ההלכה ידיעת היא מצוה iptaוההכשר devnl

dnvr:

אלא  אינה עצמה המצוה ואילו מצוה", "מכשירי אלא אינם שלהם וההקדמה שההכשר מצוות יש
המצוה  קיום המשך והן למצוה, וההכנה ההקדמה הראשון, חלקן שהן מצוות כמה יש אבל אחת;

הראשון" "ביום שקיומה הראשונה (המצוה סוכה במצות וכמו עצמה, בפני למצוה נחשבים 228שלאח"ז,

עוונות" באחרונים 229"לחשבון דעה שיש כידוע הסוכות230), "חג – הסוכה –231לך"dyrzשעשיית
בפני מצוה דבריהם היא שהופרכו (ואף כלל בה ישב לא לאח"ז אם גם קס"ד 232עצמה, עכ"פ יש הרי ,

).233כזו 

התורה  ברכת לברך יכולות שהנשים נמצא עם 234ועפ"ז הקשורות ההלכות כל ללימוד בנוגע –
ספ"א. ת"ת בהלכות מונה הזקן שרבינו הענינים
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וש"נ.224) ס"י. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.225) א. יז, ברכות
ג.226) יט, יתרו
סע"א.227) לה, קידושין
מ.228) כג, אמור
כב.229) אמור תנחומא
רסתרכ"ה.230) לאו"ח מרגליות) (לר"ר חי' נפש ס' ראה

(231.53 הערה 129 ע' חכ"ב לקו"ש וראה יג. טז, ראה פ'
וש"נ.

צז 232) ע' סוכות זעווין) (לרש"י בהלכה" "המועדים ראה
.63 הערה

תורת 233) גם וראה רסו. ע' אג"ק לוי"צ מלקוטי להעיר
וש"נ. .278 ע' חנ"ב מנחם

שם.234) ובהנסמן סוסמ"ז, או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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ועוד: זאת

כמ"פ  (באגה"ק 235דובר כמבואר – הוא שענינה החסידות, תורת ללימוד ב"דף 236בנוגע מיד וגם)
מ"ש  לבאר – התניא ספר של כללות 237השער" שזהו לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב "כי

כיצד  שמבארת החסידות, בלימוד צורך יש זה שבשביל ומעשה, דיבור במחשבה ומצוותי' התורה קיום
וקצרה". ארוכה "בדרך לזה להגיע יכולים

תורת  בלימוד גם מחוייבות הן הרי – אנשים כמו נשים מחוייבות ומצוותי' התורה שבכללות וכיון
פרטי'. לכל החסידות

מזה: ויתירה

החינוך  ספר המחבר .238באגרת "החיוב המצוות, שבכל בזמנים כותב, רק עת, בכל אינו לעשותן .
בכל  רגע אפילו האדם מעל יפסק לא תמידי שחיובן מהן מצוות מששה חוץ היום, מן או מהשנה ידועים

. שש ימיו סימנם וכו',239. ה' ויראת ה' אהבת ה', יחוד ה', אמונת שהם: לכם", תהיינה מקלט ערי
אנשים. כמו נשים מחוייבות שבהם

התורה  יסודי בהלכות הרמב"ם שיתבונן 240והרי בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך פוסק:
החסידות. דתורת הענין תוכן שזהו – וכו '" חכמתו מהן ויראה והגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם

שייכת  וצדקה, תורה של ענין עם לרעהו איש ברכה נתינת לקשר לעיל האמורה שההצעה מובן ועפ"ז
בעליהן  זירוז או הבנים בחינוך הידור תוספת ע"י אם – התורה ענין ישנו אצלן שגם כיון נשים, אצל גם
ועאכו"כ  אליהן; השייכים התורה ועניני להן הצריכות ההלכות לימוד ע"י או לתורה, עתים בקביעת

הצדקה. לענין בנוגע

.ÁÏ איש מברכים שכאשר האמור, והמנהג והבקשה ההצעה ישראל תפוצות בכל שתתקבל ויה"ר
זאת  ויעשו כאו"א), שביכולת דבר (שזהו תורה של וענין צדקה של ענין עשיית עם זאת יקשרו ישראל,

לבב. ובטוב בשמחה

לפנים" הפנים במילואה,241ו"כמים לרעהו איש ישראל ברכת הקב"ה יקיים –

העיקר"242וכמ"ש  על מרובה ש"תוספתו הקב"ה, של בברכתו מברכיך", ,243"ואברכה

"מרובה שהלשון "מרובהlrולהעיר, מהלשון יותר נעלה באופן הוא כי 244העיקר"onהעיקר" ,245:

שבפרטיות on"מרובה [דאף באיכות ריבוי והן בכמות ריבוי הן מרובה, היותו עם הנה – העיקר"
רבו" "מה בין החילוק שזהו הכמות, על הריבוי מורה הכ 246יותר על שקאי גדלו", ל"מה שקאי 247מות,

האיכות  הריבוי248על גם הרי איכות], והן כמות הן כולל הריבוי שענין בכ"מ מצינו הרי ,on `a העיקר
האב" מכח הבן כח "יפה בא249[וע"ד הבן של הכח יפוי הרי יותר, יפה הבן שכח שאף ,n,האב כח

בערך  שלא יהי' זה שריבוי אפשר אי ובמילא בגילוי], זה הרי הבן ואצל בהעלם, זה הי' האב שאצל אלא
העיקר; לגבי לגמרי

"מרובה "lrמשא"כ אינו הריבוי הרי כשלעצמו, הריבוי על נוסף הנה "onהעיקר", אלא lrהעיקר",
מנחות  במסכת בגמרא שמצינו [ואף "על"250העיקר" גם ישנו הרי הסמוך, לדבר מתייחס "על" שהלשון
הוספה שזוהי כך, הרחוק], לדבר jxraשמתייחס `ly.
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וש"נ.235) .70 ע' חמ"א מנחם תורת גם ראה
ב.236) קנו, קו"א
יד.237) ל, נצבים
(בסופה).238) בתחלתו
יג.239) לה, מסעי
ה"ב.240) פ"ב
יט.241) כז, משלי
ג.242) יב, לך לך
ד.243) פס"א, ב"ר

יג.244) פ"א, דב"ר
מנחם 245) (תורת 18 הערה הנ"ל וישלח ש"פ שיחת גם ראה

.(323 ע' חנ"ד
כד.246) קד, תהלים
ו.247) צב, שם
בהערה.248) מט ע' ח"ה אג"ק ראה
וש"נ.249) סע"א. מח, שבועות
וש"נ.250) א. סב,
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הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו זאת, לקבל יכול שהתחתון באופן בכלים, נמשכת זו וברכה
לבב.251והרחבה" ובטוב בשמחה הם עניניו שכל  ובאופן ,

***

.ËÏ מ"ש בנוגע 252ע"פ והן שלם" ל"יראה בנוגע הן שמחתי", ראש על ירושלים את "אעלה
את  חב "ד) עם הקשורה התוועדות (בכל  להזכיר  נהוג – פשוטו) מידי יוצא ענין (אין כפשוטה לירושלים

כמ"פ  כמדובר חב"ד, כפר של החסידות,253הענין תורת התורה, פנימיות של הענינים יצאו שממנו
לקראתנו  הבאים חנוכה ימי כהוראת ואור, והולך דמוסיף באופן דתורה, נגלה של הענינים גם ובמילא

לשלום.

אגרת  ללימוד בנוגע גם שם דיברו – שם ההתוועדות לאחרי היום, משם שהתקבלה הידיעה וע"פ
התשובה. לענין בנוגע וגם התשובה,

אודות  שמדובר כיון – שמחה) בשעת נמצאים עכשיו (שהרי השמחה לענין בסתירה זה שאין ומובן,
היא") בזה גמורים צדיקים על תשובה בעלי (ש"מעלת תתאה" תשובה שלאחר עילאה תשובה ,254"בחי'

אגרת  בסוף הזקן רבינו (כמ"ש רבה" בשמחה "היא אדרבה אלא עצבות, בה שאין בלבד זו שלא
שמחה"255התשובה  מתוך אלא כו' להתפלל עומדין ש"אין בתפלה, כמו התורה,256), בלימוד וכן ,

שבת  במסכת בגמרא וכן 257וכמסופר עמהם, למד אח"כ ורק דבדיחותא מילתא לתלמידיו אמר שרבה
כמ"ש  לצדקה, צדקה 258בנוגע הלכות בשו"ע וכהפס"ד לו", בתתך לבבך ירע הצדקה 259"לא שנתינת

בשמחה. להיות צריכה

בשמח"ת  בארוכה עזיבת 260וכמדובר של באופן תתאה, בתשובה אפילו להיות צריך השמחה שענין ,
בלבד: החטא

הרמב"ם  מ"ש לא 261ובהקדם היא שהשמחה ועד היא", גדולה ש"עבודה מצוה, של לשמחה בנוגע
ד"מפזז  לאופן עד והרגלים, הידים בתנועות גם אלא בדיבור, רק ולא בגילוי, באה אלא פנימה, בנפש רק

גו'" בה.262ומכרכר שצוה ובמי המצוה, בתוכן ההתבוננות מצד שזהו –

וכמה: כמה אחת על התשובה במצות – מצוה של שמחה להיות צריכה המצוות בכל ואם

וברגעא  חדא בשעתא הקצה אל הקצה מן להשתנות האפשרות ניתנה שבה כיון – המצוה תוכן מצד
– תתאה בתשובה גם הוא זה [וענין גמור לצדיק גמור מרשע נעשה תשובה הרהור ע"י שהרי חדא,

קידושין  במסכת בגמרא מדובר פ"א 153שאודותה באגה"ת הזקן רבינו שמביא חו"מ בשו"ע שהרי 263וכן ,
רק  אלא עילאה, תשובה עם הקשורים הענינים וכל כו', ארוכה בשעה התבוננות אודות שם מדובר לא
טובה  החלטה רק נדרשת שלו היגיעה שמצד והיינו, וכיו"ב], פספסיהם שבירת החטא, עזיבת אודות
צדיק  שהוא מעידה שהתורה הקצה, אל הקצה מן שינוי היא עי"ז שמרויח והתועלת יותר, ולא בלב,

גמור.

כאשר  הרי הקב"ה, המלכים מלכי ממלך ניתנו ומצוותי' התורה שכל אע"פ כי, – בה שצוה מי ומצד
איש  לגבי והשפלה לירידה דומה זה אין "שר", אל עצמו את ומוריד משפיל הקב"ה המלכים מלכי מלך
ופגם  שחטא כיון בתשובה, לשוב שצריך מי אודות מדובר הרי ובנדו"ד, פשוט, איש לגבי או בינוני

בתניא  (כמבואר הקב"ה המלכים מלכי במלך רח"ל מרידה שזוהי הדרך, את בשכל 264ועבר גם ומובן ,
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דברהמ"ז.251) הג' ברכה נוסח
ו.252) קלז, תהלים
וש"נ.253) .258 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
ספ"ח.254) אגה"ת תניא
ספי"א.255)
א.256) לא, ברכות
וש"נ.257) ב. ל,

יו"ד.258) טו, ראה פ'
ס"ג.259) סרמ"ט יו"ד
ואילך).260) 209 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סל"ו
לולב.261) הל' סוף
טז.262) ו, שמואלֿב
(263.131 הערה לעיל ראה
פכ"ד.264)
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בתשובה, ישוב שאם לו, ואומר עצמו את הקב"ה משפיל הערך, ריחוק גודל למרות ואעפ"כ, הפשוט),
וי  קרוב ונחמד "אהוב יהי' שנאמר 265דיד"אזי מיד, ונענה ש"צועק ועד החטא, קודם מכמו יותר עוד

אענה" ואני יקראו טרם בהבלטה 266והי' היא האֿל שגדלות כך, זו, לדרגא שייך הי' לא לכן שמקודם אף ,
בינוני. לגבי אפילו או צדיק לגבי  הגדלות מאשר יותר בערך שלא

ש"מכרכר  עד גדולה, שמחה לידי המצוה ובמצוה המצוה בתוכן ההתבוננות מביאה מצוה, בכל ַואם
עוז" בערך 267בכל שלא היא המצוה פעולת שתוכן תתאה, בתשובה אפילו התשובה, במצות עאכו"כ –

לגבי  הערך ריחוק מאשר בערך שלא הוא מהקב"ה הערך ריחוק הרי המצוה, מצד וכן מצוות, שאר ַלגבי
ביותר. גדולה שמחה להיות צריכה בודאי – בינוני או צדיק

שאודותה  עילאה, בתשובה ועאכו"כ תחתונה; הכי במדריגה תשובה תתאה, בתשובה אפילו זה וכל
תשובה  אודות מדובר שבהם הראשונים הפרקים (לאחרי התשובה אגרת בהמשך הזקן רבינו מאריך

בתיובתא" צדיקייא לאתבא ש"אתא צדקנו, משיח שיפעל התשובה גם וזוהי שלהיותם 186תתאה), ,
עילאה. תשובה היא שלהם התשובה הרי צדיקייא,

שהנשמה  באופן היא והכפרה הכפרה, ענין עם קשורה התשובה ששלימות (סכ"ח) לעיל האמור וע"פ
זה  שענין מובן הרי – יומא) בסוף הברייתא של סיומה את הזקן רבינו הביא לא (שלכן בגוף נשארת

וגו'" ושמחה ששון ד"תשמיעני באופן אגה"ת 268הוא בסיום הזקן רבינו שמסיים ).255(כפי

– התשובה) ענין (שזהו השיבנו ברכת לאחרי שנאמרו הברכות כל נמשכים שלאח"ז גם מובן ומזה
. קולנו ל"שמע עד השנים", ו"מברך ישראל", עמו חולי "רופא ישראל", "גואל לנו", שומע "סלח .

באגה"ת  שמוכיח כפי בעולם", וס"ס ספק שום "בלי ומתקיימים .118תפלה", מברכין ש"אנו ברוך מזה .
כו'". ה' אתה

.Ó:לפועל ובנוגע

כפר  עניני לכל בנוגע כולה, השנה כל על טובות פירות ממנה יומשכו – שם שנערכה ההתוועדות גם
בלוד, והמוסדות חב"ד בשיכוני ובפרט לזה, הסמוכים במקומות וגם חב"ד,

שם: שנקראת כפי או החומה, מן שלפנים בירושלים לביתֿהכנסת בנוגע – עוז וביתר שאת וביתר
הצמחֿצדק  של ובכחו הציווי ע"פ שנתייסד העתיקה, ,269ירושלים

פלא  זה בירושלים 270וראה היחידי ביהכנ"ס שזהו – והגדיל" "הפליא לעיל: האמור ובלשון –
בשלימותו  הבנין נחשב סוכה), להלכות (בנוגע דין וע"פ והגג, הכתלים בשלימות נשארו שבו העתיקה

הג' ממחיצה ומשהו מחיצות ב' אפילו  – והכתלים הגג מחיצות,271כשישנם ד' כשישנם ועאכו"כ ,

חב"ד, (שיכון) ורחוב היהודים רחוב שנקראת מסביבו, השכונה וכל ביתֿהכנסת ויתרחב שיתפשט ועד
בשמא" "דריש עם הקשורים הענינים פרטי .272ככל

ירושלים" תשב "פרזות – לעיל במדרש 99וכאמור וכדאיתא ארץ 273, בכל שתתפשט ירושלים "עתידה
ומתוך  וברחמים, ובחסד ממש, בקרוב הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה ולאח"ז ישראל",

פרזונו  צדקת במאמרי וכמ"ש לבב, וטוב בבי 274שמחה ראשו, על עולם שמחת בקרוב : צדקנו משיח את
ממש.

***
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(265.132 הערה לעיל ראה
(266.133 הערה לעיל ראה
יד.267) שם,
יו"ד.268) נא, תהלים
ו,269) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה תשרי כ"ה מכתב גם ראה

וש"נ. .244 ע' חנ"א מנחם תורת שם). ובהנסמן
קפז.270) ע' חכ"ה אג"ק גם ראה

וש"נ.271) ב. ו, סוכה ראה
ח"ב 272) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב. קעט,
יל"ש 273) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'
ואילך.274) תתקצה ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ואילך. תרעו ע' בשלח אוה"ת ואילך. ג רכח, בשלח תו"ח
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.‡Ó יאמר כה "אמן רצון", יהי כן "אמן באמירת ולאח"ז בדיבור, להמשיכו שצריך נוסף ענין יש
:275ה'"

לעלות  שרוצים אלו ובפרט שרוצים, וכפי שרוצים להיכן לנסוע אפשרות להם אין שלעתֿעתה אלו כל
עיני  גו' אשר ב"ארץ  להתנהג שצריך כפי ולהתנהג מצוות, ולקיים תורה ללמוד מנת על הקדושה לארצנו

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך פלונית 276ה' מלכות עניני מצד זה על מניעה שישנה אלא ,
וכמדובר  גדול, לאור מאפילה ממש, לחירות יצאו ממש ובקרוב וההגבלות, המחיצות כל יתבטלו – כו'

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו – הנה"111כמ"פ ישובו גדול "קהל אתם"277, וזהבם ו"כספם ,278,
ראשם" על עולם .108ו"שמחת

ניגון  הכנה, ניגון לנגן צוה ואח"כ ירושלים". תשב "פרזות הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פ"א), – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן ָאדמו"ר

***

.·Ó פעם ב"יום 279דובר זה שהי' לחירות, יציאתו עם הקשורה הקודש באגרת הזקן רבינו מ"ש אודות
. טוב כי בו שהוכפל ג' יום כסלו, המבואר יט שע"פ – נפשי" בשלום פדה בפסוק תהלים בס' כשקריתי .

האריז"ל  לקדמ 54בכתבי הדברים חוזרים אזי בחודש זה יום בבוא ושנה שנה ומתחדשים שבכל ותם,
באופן  היא השנה קביעות כאשר עוז וביתר שאת ביתר הוא זה שענין מובן, כו', וההמשכות ההארות

בשבוע. היום והן בחודש היום הן הפרטים, בכל המתאים

אבל – וכו'; ללמדו הכוונות, כל עם לאמרו ואחד אחד כל ביד זה הרי בשלום", "פדה לפסוק בנוגע
בשבוע, ג' ביום קביעותו וכמו"כ כו', הלל שקבע בחשבון תלוי אלא בו, תלוי אינו כסלו, די"ט הענין

השנה. בקביעות תלוי הדבר אלא האדם, בעבודת תלוי' אינה

שינגנו  הראוי מן – עוז וביתר שאת ביתר כו' וההמשכות ההארות כל ישנם זו שנה שבקביעות וכיון
בחגך". "ושמחת הניגון

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

כדי  בחגך", "ושמחת זאגן") ער ("זאל שינגן – בחגך" "ושמחת הניגון מחבר כאן שנמצא ָָכיון
כולה. השנה כל על שמחה להמשיך

שמסתמא  באמרו, והמזונות, המשקה שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן בחגך", "ושמחת שניגנו [לאחרי
מחר]. של בהתוועדות זאת ויחלקו מחר , גם התוועדות יערכו

***

.‚Ó התפלה מצות בשרש צדק הצמח מביא – כו' כוונות כמה בה שיש התפלה, לענין 280בנוגע

הריב"ש  .281מתשובת ז"ל דקינון שמשון רבי הגדול הרב שאמר התינוק","מה זה לדעת מתפלל אני .
בעצמו... הקב"ה על הוא סומך לפועל , בנוגע הנה בתפלה, הכוונות עניני כל שיודע שלאחרי היינו,

שדובר  מה לאחרי הנה – לעניננו ובנוגע עצמו; בפני ענין זה הרי – התפלה לעבודת בנוגע ובכן:
הסיום  יהי' וכו', בזה ודיוקים וכללים פרטים כמה עם ותשובה, ובקשות ותפלות ברכות עניני אודות
ו"לחיים  ולשלום" "לחיים "לחיים", שיהי' הברכות, כל את שימלא הקב"ה על שסומכים – והחותם

והרחבה". הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ולברכה",

בחגך"]. "ושמחת הניגון לנגן התחיל צאתו וטרם אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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לו.275) א, מלכיםֿא
יב.276) יא, עקב
ז.277) לא, ירמי'
ט.278) ס, ישעי'

חמ"ב 279) מנחם (תורת ואילך ס"ט תשכ"ה כסלו י"ט שיחת
ואילך). 16 ע'

א).280) קיח, (דרמ"צ רפ"ח
סקנ"ז.281)
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מוגה  בלתי

נפשי". בשלום "פדה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

כסלו ‡. י"ט של בהתוועדות החסידות,1דובר בתורת כללי ענין שהוא כסלו י"ט של ענינו אודות
כידוע  כו', עיקריים ענינים נפעלו ידו ומצב 2שעל למעמד פטרבורג שלפני ומצב המעמד בין החילוק

מישראל  לכאו"א שייך החסידות שענין וכיון פטרבורג. וכיון 3שלאחרי בנ"י; אצל עיקרי ענין זה הרי –
ימינו" ואורך חיינו ש"הם ומצוות, תורה הוא בנ"י של ענינם כסלו 4שעיקר י"ט של שענינו מובן, הרי ,

התומ"צ. ענין בכללות פועל

בשבחם  מפליג הזקן שרבינו (אע"פ והמגיד הבעש"ט לגבי הזקן רבינו של החידוש אודות דובר וכן
הגאולה  במכתב הזקן רבינו כותב גופא כסלו לי"ט שבנוגע ועד של 5כו', רבא הלולא "יום זה שהי'

קודם  לגבי  פטרבורג לאחרי גופא הזקן רבינו אצל שניתוסף החידוש בדוגמת – נ"ע") הקדוש רבינו
פטרבורג.

בחכמה  ההמשכה שתהי' היינו, חב"ד, של בענין הוא הזקן רבינו של שהחידוש – הדברים ונקודת
ש  המוח שהרי הלב, על הפעולה גם תהי' ועי"ז ודעת, (כמבואר בינה ותולדתו בטבעו הלב על ליט

הלב,6בתניא  על גם פועל זה הרי (חב"ד), במוח שינוי יש שכאשר מובן, ובמילא עבודה, ע"י ועאכו"כ ,(
וכבדא" ולבא מוחא אינון, שליטין ד"תלת  הכבד, על האדם.7וכן עניני בכל שנמשך ועד ,

או ·. גופא, חב"ד מתורת או ללמוד יכולים – הזקן רבינו שחידש חב"ד חסידות של המעלה
חב"ד. תורת אודות מהסיפורים

של  לאמיתו אבל חסידות, של ארום") ("דער ה"סביב" פעם נקראים היו שהסיפורים – ַובהקדמה
להפיץ  אדמו"ר מו"ח כ"ק השתדל כמה עד שרואים וכפי החסידות. מתורת חלק עצמם הם הרי דבר,

הסיפורים  את בתורת 8(גם) ולימוד ענין זהו אלא חסידות, של ה"סביב" רק זה שאין מובן, שמזה ,
של  ענין גם אלא החסידות, מאמרי של ה"סביב" את רק לא לוקחים מהסיפורים כלומר: גופא. החסידות

גופא. החסידות בתורת ותורה לימוד

בגמרא  כדאיתא – דתורה בנגלה גם זאת (ג'9ומצינו ב' למדנו גמליאל רבן של דברים 10"משיחתו (
רז"ל  אמרו וכן לימוד", צריכה חכמים תלמידי שיחת שאפילו מתורתן 11כו' אבות עבדי של שיחתן "יפה

ובפרט  החסידות, לאבות בנוגע גם הוא כן העולם, לאבות בנוגע אמורים שהדברים וכשם בנים", של
הזקן. לרבינו בנוגע

הסיפור  ידוע ובסיום 12ובכן: הזקן, רבינו ע"י החלום ופתרון האמצעי, אדמו"ר של החלום אודות
תורה  באור (שנדפס כו' תשובה גדולה המאמר את מהמגיד שמע שכאשר הזקן, רבינו אמר ),13הדברים

והמלך  המלך, אל קרוב שהי' האחד, המלך, בני משני תשובה, ובעלי צדיקים אודות המשל נתבאר שבו
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ואילך).1) 18 ע' חנ"ה מנחם (תורת בתחלתה
ואילך.2) 112 ס"ע .26 ע' ריש שלום תורת סה"ש ראה
(3.93 ע' תש"ד .159 ע' תש"ב .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

לקו"ש  דש. ע' ח"י תרי. ע' ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .163 ע'
ועוד. .344 ע' ח"ט

דערבית.4) ק"ש ברכות נוסח
ב"היוםא 5) (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו כסלו).ג"ק יט יום"
ועוד.6) פי"ב.

א.7) קנג, זח"ב
וש"נ.8) .152 ע' חכ"ט מנחם תורת גם ראה
ב.9) כא, סוכה

ב.10) סד, עירובין
מב.11) כד, שרה חיי עה"ת בפרש"י הובא ח. פ"ס, ב"ר
ואילך.12) ב תשנה, ח"ד לקו"ד
סתנ"ו.13)
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והן  בגשמיות (הן כו' במרחקים והי' מלך, לבן המתאים באופן התנהג שלא והשני, כו', בו שמח הי'
הרי  המלך, אל ומתקרב חוזר השני הבן כאשר הנה ממנו), נדרשת שהיתה הדרגא ערך לפי – ברוחניות

ותענוג שמחה המלך אצל מעורר xzeiזה daxd קיבל אזי – מעולם נתרחק שלא הראשון מהבן מאשר
תשובה. בעלי לעשות עצמו על

תשובה. בעלי עשיית – הוא חב "ד חסידות בתורת הזקן רבינו של שהחידוש מובן, ומזה

בזה:‚. נקודה ועוד

השמחה  ענין צ"ל וכמו"כ מצוה, של שמחה – שמחה של ענין להיות צריך ומצוה מצוה שבכל ידוע
כסלו  בי"ט וכמשנ"ת התשובה, עוז.14במצות וביתר שאת ביתר השמחה להיות צריכה שבתשובה

מצוה  של שמחה ולדוגמא: עצמה. מהמצוה חלק ולא המצוה, על נוסף דבר היא הנ"ל שמחה והנה,
המצוה, קיום עצם על בהוספה היא השמחה ואילו לולב, נטילת היא עצמה המצוה הנה – לולב בנטילת

המצוה  בעשיית המצוה.15ששמח גוף על נוסף דבר היא שהשמחה – לתשובה בנוגע הוא וכן .

כי: התשובה, ענין מעצם חלק היא השמחה – עילאה בתשובה אבל תתאה; בתשובה רק זהו אמנם,
באגה"ת  וכמבואר מרירות, של תנועה גם יש תתאה במשנה 16בתשובה רז"ל עומדין 17ש"ז"ש אין

. ראש כובד מתוך אלא בחי להתפלל והיא ורק. כו'", תתאה תשובה 'f"g`l;השמחה ענין להיות צריך
באגה"ת  (כמבואר רבה" בשמחה "שהיא כיון עילאה, בתשובה חלק 18משא"כ היא השמחה הרי ,(

עצמה. מהתשובה

לעניננו: ובנוגע

בעשיית  עסק הזקן רבינו שכאשר מובן, הרי ישראל, אהבת על מיוסד הכל הי' הזקן רבינו שאצל כיון
ועשה  מרע ב"סור זהירים שיהיו תתאה, תשובה אצלם שתהי' בכך הסתפק לא בודאי תשובה, בעלי

גם 19טוב" אצלו הי' ובודאי הנ"ל, המגיד תורת שמיעת  ע"י אצלו שנתחדש חידוש אינו זה ענין [שהרי
עמיתך" את תוכיח "הוכח בתורה: מפורשת מצוה זוהי שהרי גם 20לפנ"ז, אצלם שתהי' פעל אלא ,[

עילאה. תשובה

לעיל  המדובר יחדיו,21[וע"ד נפגשים אברכים שכאשר שהתברך, האמצעי, אדמו"ר פתגם אודות
עילאה]. תשובה – בתשובה ודוגמתו עילאה. יחודא אודות ביניהם ידברו

גם  ישנו עילאה, תשובה בבחי' גם תשובה בעלי בעשיית הזקן רבינו של החידוש שמצד ונמצא,
עצמה. מהתשובה חלק היא שהשמחה העילוי

להמשיך „. המקום כאן הנה התשובה, ענין אודות להמדובר שבהמשך אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
כסלו  בי"ט להמדובר התשובה.22בנוגע בענין יומא מסכת על ה"סיום " אודות

חי"ז  בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה כסלו י"ט בשיחת נכלל – ה"סיום" המשך
ואילך. 194 ע'

*

לעיל ‰. דובר ש 23כמו"כ ההשתוות –אודות בתשובה קצוות: ב' בהם שיש ותשובה, תפלה תורה ל
בלבד" החטא "עזיבת הוא התחתון לענין 24קצה עד גדולה, אריכות גם בתשובה יש גיסא, ולאידך ,
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(14.(59 ע' חנ"ה מנחם (תורת סל"ט
לולב.15) הל' סוף רמב"ם ראה
פ"י.16)
רפ"ה.17) ברכות
פי"א.18)
כז.19) לז, טו. לד, תהלים
יז.20) יט, קדושים

(21.(294 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת ס"ד ויצא ש"פ שיחת
וש"נ.

ואילך).22) 42 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סכ"ז
(2345 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סכ"ט כסלו י"ט שיחת
ואילך).
פ"א.24) אגה"ת תניא
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הרמב"ם  כמ"ש יותר, וחביב קרוב שנעשה ובאופן "פסוק 25הכפרה, הוא התחתון קצה – בתורה וכן .
ערבית" אחד ופסוק שחרית שיש 26אחד מי גיסא, ולאידך יותר; ללמוד יכול שאינו למי רק ששייך ,

חמור  עונש לו מגיע אחד, רגע אפילו מבטל אם הנה כו', יש 27ביכלתו קצוות: ב' יש בתפלה ועד"ז .
לה" נא רפא נא "אֿל כמו קצרה, יום 28תפלה ארבעים – משה תפלת כמו ארוכה, תפלה ויש ,29.

שבדיבור): וענינים שבמחשבה (ענינים דיבור והן מחשבה הן הנ"ל ענינים מג' א' בכל יש וכמו"כ
(מחשבה) החטא עזיבת – בתשובה וכן (דיבור). כפשוטה ותפלה (מחשבה) התפלה כוונת – בתפלה

וההשגה. ההבנה וענין הדיבור, ענין – לתורה בנוגע ועד"ז (דיבור). ווידוי

ארבעים  מספר עם ותשובה תפלה דתורה הענינים ג' קשורים מתחילים 30וכמו"כ ששלשתם גם שזהו –
יום  לארבעים ניתנה – תורה יום: ארבעים עם וקשורים – ארבעים פעמים י' ת', –31באות בתפלה וכן .

בגמרא  אמרו 32מצינו מדאי, יותר מאריך והי' אליעזר, רבי בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד "מעשה
רבינו, תלמידיו, בי'לו דכתיב רבינו, ממשה יותר מאריך כלום להם, אמר זה, הוא ארכן את 33כמה

– בתשובה וכן יום. ארבעים עם קשורה שתפלה מובן, שמזה וגו'", הלילה ארבעים ואת היום ארבעים
כדברך" ד"סלחתי יום.34שהענין הארבעים בסוף נפעל

הם ותפלה תשובה דתורה הענינים לג' בנוגע יום שהארבעים ארבעים `mzeולהעיר, – יום ארבעים
ענין  שלימות גם הי' ואז התורה; שזהו"ע שניות, לוחות ניתנו (ביוהכ"פ) שבסיומם האחרונים, יום
נפעל  כדברך" ד"סלחתי הענין שהרי – התפלה ענין גם אז הי' וכמו"כ כדברך"; "סלחתי – התשובה
לענין  זקוק הי' לא עצמו משה (שהרי בנ"י של התשובה ותועיל שתתקבל שהתפלל משה של תפלתו ע"י

התשובה).

שהרי  – הדורות כל סוף עד בנ"י לכל ותפלה תשובה דתורה הענינים נמשכו יום ארבעים ומאותם
התשובה  ימי ארבעים עתה ישנם לתשובה, בנוגע וכן השניות; מהלוחות היא היום בידינו שיש התורה

יוהכ"פ  עד אלול של 35מר"ח התפלה לאריכות בנוגע משה מתפלת שלמדים דכיון – לתפלה בנוגע וכן ;
משה. תפלת עם קשור עתה התפלה שענין מובן, הרי התנאים, בזמן לאח"ז, זמן ריבוי שהי' תלמיד

מציאות  נעשית ידם שעל – ותפלה תשובה דתורה הענינים ג' בכל השוה הצד גם ישנו לזה, ונוסף
ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד "כל – בתורה שעל 36חדשה: – בתשובה .

גמור  צדיק גמור, מרשע נעשה מרי'"37ידה קמי "כעבדא לעמוד שצריך כיון – ובתפלה הוא 38. הרי ,
לפנ"ז. שהי' מכמו אחרת מציאות

.Â,בחבירו.אמנם שאין מהם א' בכל מיוחדת מעלה גם יש שביניהם, השוה הצד על נוסף

שמצינו  חכמי 39וע"ד כל יהיו "אם אמרו שתחילה הורקנוס, בן אליעזר ור' ערך בן אלעזר לר' בנוגע
חכמי  כל יהיו "אם אמרו ואח"כ כולם", את מכריע שני', בכף הורקנוס בן ואליעזר מאזנים, בכף ישראל
כולם", את מכריע שני', בכף ערך בן ואלעזר עמהם, אף הורקנוס בן ואליעזר מאזנים, בכף ישראל
כולל  ישראל, חכמי כל כנגד שקול הורקנוס  בן שר"א אומרים שבתחילה והיפוכו, דבר זה הרי ולכאורה
"בור  של המעלה אודות מדובר שכאשר הוא, הענין אך – להיפך?! אומרים ואח"כ ערך, בן ר"א גם
של  המעלה אודות כשמדובר ואילו כולם, את מכריע הורקנוס בן ר"א אזי טיפה", מאבד שאינו סוד

כולם  את מכריע ערך בן ר"א אזי המתגבר", .40"מעין
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ה"ו.25) פ"ז תשובה הל'
ואילך.26) ה"ד פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות

וש"נ.
וש"נ.27) ה"ו. שם ת"ת הל' א. צט, סנהדרין
יג.28) יב, בהעלותך
א.29) לד, ברכות וראה ובפרש"י. כה שם, יח. ט, עקב
ואילך.30) 327 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
טֿיא.31) שם, עקב
שם.32) ברכות

כה.33) שם, עקב
יח.34) שם, עקב פרש"י וראה כ. יד, שלח
רסתקפ"א.35) טואו"ח פמ"ו. פרדר"א שם. פרש"י
א.36) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין
אישות 37) הל' רמב"ם סקי"ב. או"ז ב. מט, קידושין ראה

סל"א. סל"ח אה"ע טושו"ע ספ"ח.
סוסצ"ה.38) אדה"ז שו"ע וראה רע"א. יו"ד, שבת
מ"ט.39) פ"ב אבות
שם.40) ותויו"ט הרע"ב פי' ראה
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ותשובה. תפלה דתורה הענינים מג' א' בכל מיוחדת מעלה שיש – בעניננו ועד"ז

ותשובה:dltzcהמעלה תורה לגבי

תאמרנה" עצמותי ש"כל באופן להיות צריך – התורה עירובין 41לימוד במסכת בגמרא וכדאיתא ,42

ישנה  התורה שבלימוד ונמצא, כו'. עונש ישנו לאו, ואם אברים", ברמ"ח "ערוכה להיות צריכה שהתורה
"מציאות". זאת בכל אבל תורה, ושל קדושה של מציאות אמנם זוהי האדם; מציאות

כו', ותוקף חוזק של בתנועה צורך יש זה שבשביל הזזה, של ענין להיות שצריך כיון – בתשובה וכן
חו"מ  בשו"ע להלכה (כמובא פספסיהם" "שישברו כמו בפועל, מעשה של בענין להתבטא שצריך ),43ועד

האדם. של מציאותו כאן מודגשת הרי

לגמרי. מציאותו שמתבטלת כך, מרי'", קמי "כעבדא לעמוד צריך הרי – בתפלה משא"כ

החסידות  דרושי ע"פ שאר 44ובפרט כל ואילו שמונהֿעשרה, היא התפלה שעיקר מבואר שבהם
ביטול  ענין מודגש בשמו"ע הרי – לשמו"ע הכנה רק הם וק"ש ק"ש ברכות גם כולל שלפנ"ז, הענינים

בק"ש  מאשר יותר עוד .*המציאות

מעלה יש ותפלה:daeyzaוכמו"כ תורה לגבי

רז"ל  רק 49אמרו שבא הו"ע שתשובה והיינו, לו", ויתכפר תשובה יעשה א"ל כו' להקב"ה "שאלו
ועאכו"כ  דוקא, למטה שניתנה תורה, לגבי התשובה מעלת וזוהי המטה. עניני מצד ולא הקב"ה, מצד

למעל  מלמטה העלאה שענינה תפלה, יודעים לגבי לא רצון", "יהי בתפלה אומרים כאשר הנה שלכן – ה
הקב"ה  מצד שהיא תשובה משא"כ המטה; שמצד ענין שזהו כיון הדבר, ויקויים יומשך שאכן בוודאות
מתקנת  שהתשובה – ובפשטות לפעול, יכולים אינם ותפלה שתורה מה לפעול בכחה ולכן דוקא,

הקב"ה. מצד הוא התשובה ענין שכל כיון ותפלה, בתורה שנחסר מה ומשלימה

ולעשותו  גמור, רשע של ממציאות האדם את להוציא – ענינים שני לפעול התשובה בכח ולכן,
גמור. צדיק של למציאות

ילדו", "כאילו – תורה אחד: ענין רק שפועלים ותפלה, מתורה יותר התשובה מעלת גדלה ובזה
המציאות; להעדר ממציאות מרי'", קמי "כעבדא – ותפלה תורה), (של למציאות המציאות מהעדר
גמור. צדיק של המציאות ועשיית גמור, רשע של המציאות ביטול הענינים: שני פועלת תשובה משא"כ

שמצד – הענין "הפקר dhndונקודת בענין וכמבואר מחתא, בחדא ענינים שני לפעול אפשרות אין
הפקר" שיהי'50ב"ד פלוני של מרשותו דבר להוציא אחד: ענין רק לפעול – המטה מצד – הב"ד שכח ,

אמנם, ביחד; הדברים שני לפעול ב"ד בכח אין אבל פלוני, של לרשותו מההפקר להקנות או הפקר,

מפני)* ומשיב שואל בק"ש דרב 45כו'ceakdכי, וכמעשה בעיניו, לקרוץ ומותר או"ח 46, אדה"ז בשו"ע ומ"ש .
. אמרה והתורה ארעי, דרך כקורא שנראה "מפני הטעם מפורש הרי – וכו'" ירמוז לא ק"ש "הקורא ס"ז: .סס"ג

" ראשונה פרשה שלאחר שם, איתא וכן הביטול. ענין מצד ולא קבע", אותם zvwעשה devn jxevl xzen;"
כו'". ממה"מ לפני "עומד רע"א: לג, ברכות ועיין תנועות. שום בלי מרי'", קמי "כעבדא דצ"ל בשמו"ע, משא"כ

כו' דמחוי דמאן ממקומו"47[וידוע לזוז אין – המלך לפני "עומד ס"ב: סק"ד אדה"ז משו"ע ולהעיר .[48.
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יו"ד.41) לה, תהלים
רע"א.42) נד,
ס"ל.43) סל"ד
ג.44) עא, בלק לקו"ת
רפ"ב.45) ברכות
ב.46) יט, יומא

ב.47) ה, חגיגה
הערה 48) 18 ע' חט"ז בשוה"ג. 24 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה

.28 הערה 246 ע' חי"ז .58
תשב.49) רמז תהלים יל"ש
ע'50) י (כרך ס"ב בי"ד הפקר ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. .176 ע' חל"ב מנחם תורת גם וראה וש"נ. צטֿק).
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– והגבלות מדידות אין שמצדו כו'"), להקב"ה ("שאלו הקב"ה מצד שזהו כיון התשובה, לענין בנוגע
גמור. צדיק של מציאות ולעשותו גמור, רשע של ממציאות להוציאו ביחד: ענינים שני לפעול בכחה יש

מעלה יש מעשה"dxezaוכמו"כ לידי שמביא תלמוד "גדול שהרי – ותפלה תשובה כך,51לגבי ,
מענין  למעלה הוא התשובה שענין שאע"פ והיינו, התורה, ע"י בא גופא התשובה וענין התפלה שענין
ע"י  נתגלה גופא התשובה ענין הרי שבתורה), החסרון את ומשלימה מתקנת שהתשובה (כנ"ל התורה

דוקא  לו 52התורה בהכרח זאת, מגלה שהתורה וכיון תשובה , לגבי בתורה מעלה יש מסויים שבמובן מר
ותפלה.

.Ê דין שישנו בשעה בה תורה, לגבי בתפלה מעלה שיש לומר אפשר איך להבין: צריך עדיין אך
התפלה  מן פטורים אומנותם שתורתם היא53שאלו שתורה מוכח שמזה ,dlrnl אלו שלכן, מתפלה,

אומנותם miwewfשתורתם mpi`?התפלה לענין

באוה"ת  הצ"צ של במאמר כמבואר – הוא הענין הפסוק 54אך הפסגה":55על ראש "עלה

רז"ל  רבינו,56אמרו ממשה יותר טובים במעשים גדול לך שאין טובים , ממעשים יותר תפלה "גדולה
שנאמר  בתפלה, אלא נענה לא רש"י,57אעפ"כ, ופירש הפסגה", ראש עלה לי' וסמיך אלי, דבר תוסף אל

התפלה  ענין ע"י הארץ את לראות זכה רבינו שמשה והיינו, אותה", להראותך נתרציתי זו תפלה "בדבר 
דוקא.

. קיי"ל דהא להקשות, משה "ויש וא"כ, וחבריו, כרשב"י התפלה, מן פטור אומנתו שתורתו דמי .
על  נקראת התורה שהרי ממנו, יותר אומנתו תורתו לך ("שאין מרשב"י גם יותר אומנתו תורתו הי' ודאי
תורתו  הי' מע"ט  לבד משה הא ממע"ט , יותר תפלה דגדולה נהי תקשי, אכתי וא"כ, משה"), תורת שמו,
הוצרך  אלא התורה, ע"י הארץ דראיית הענין לפעול יכול הי' לא למה וא"כ, התפלה", מן דפטור אומנתו

דוקא? לתפלה

שהתפלל  כמו זה אין עכ"ז אבל דוקא, פטור התפלה, מן פטור אומנתו שתורתו דמי דנהי צ"ל ו"ע"כ
שנצ  משה כמו דבר, לבקש צריך הוא אם ר"ל ע"י ג"כ, ולא דוקא, תפלה צריך לארץ, שיכנס לבקש רך

. התורה מבחי' למעלה רצון שינוי לפעול יוכל דוקא התפלה שע"י אומנתו, רבינו שתורתו משה ולכן .
כן".. נפעל הי' לא י"ל התפלה ובלא אותה, להראותה לו נתרצה ועי"ז ואתחנן, לתפלה, הוצרך .

מן  עשה מצות יש הרי התפלה, מן שפטור אומנתו שתורתו למי בנוגע השאלה גם מתורצת ועפ"ז
. אדם "שיהא הרמב"ם התורה (כמ"ש כו'" צרכיו שואל מצוה 58. יקיים איך התפלה, מן פטור הוא ואם ,(

התורה, לימוד ע"י זאת לפעול יוכל ולא ולהתפלל, לבקש חייב דבר, לאיזה צריך כאשר אכן כי, – זו
מה  מהני זה על להתפלל, חייב דאעפ"כ דבר, לבקש צריך כשאין אלא התפלה מן שפטור אמרו "ולא

להתפלל". צריך שאין אומנתו שתורתו

דוקא, "פטור הוא בזה שהדיוק התפלה, מן פטור אומנתו שתורתו שמי בענין כאן שהמבואר ולהעיר,
– שהתפלל" כמו זה אין עכ"ז במ"א `epiאבל בדא"ח המבואר מאתיים 59כמו בכלל שיש לפי שזהו ,

התפלה. ע"י שנפעל מה לפעול התורה שבכח והיינו, מנה,

שתלוי לומר, יש הדברים oiprdובתיווך edn שיכולים ענינים שיש והיינו, ולהמשיך, לפעול שצריכים
תפלה  ע"י זאת פעל המעגל שחוני הגשמים, לענין בנוגע וכמו התורה, ע"י גם רשב"י 60לפעול ואילו ,
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וש"נ.51) ב. מ, קידושין
חי"ח 52) לקו"ש גם וראה א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה

וש"נ. .121 ע'
א.53) יא, שבת
ע'54) חמ"ו מנחם תורת גם וראה ואילך. קלו ס"ע ואתחנן

.192
כז.55) ג, ואתחנן

תתטו).56) (רמז עה"פ ואתחנן יל"ש ע"ב. ריש לב, ברכות
כו.57) שם,
ה"ב.58) פ"א תפלה הל'
הובא 59) ואילך. א עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה

ס"ע  רלא. ע' ה. ע' תרכ"ט סה"מ שפג. ע' צג. ע' שם באוה"ת
ועוד. שיג. ע' ואילך. רמז

א.60) כג, תענית
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הפסוק  על תורה אמירת ע"י זאת גו'"61פעל נעים ומה טוב מה התפלה,62"הנה בענין צורך אין ואז ,
ע"י  לפעול אפשר שאי ענינים ויש מנה; מאתיים שבכלל כמו כיון דוקא, התפלה ע"י אם כי התורה,

דוקא. התפלה לענין משה הוצרך זאת לפעול שכדי הארץ, דראיית הענין

.Á.תשובה בעלי עשיית של הענין הוא הזקן רבינו של שהחידוש – לעניננו ונחזור

וכמבואר  ומצוותי', התורה כל על ומשפיע פועל התשובה שענין חז"ל 63וכיון לשון "תשובה 64בדיוק :
שרואים  וכפי ומאירים, טובים המעשים נעשים ועי"ז התשובה, הקדמת להיות שצריך טובים", ומעשים
נמצא, – התשובה עשיית לאחרי שהוא לכמו דומה אינו התשובה עשיית קודם התומ"צ שקיום בפשטות

התומ"צ. קיום בכללות עילוי פעל תשובה בעלי בעשיית הזקן רבינו של שהחידוש

בזה: והענין

תורה  תלמוד בהלכות מבאר הזקן שאדם 65רבינו ומצות התורה "כל הנה התשובה, הקדמת שללא ,
. רשע בעודו "כשיחזור עושה כי, מלעסוק", למנוע לו "אין שאעפ"כ אלא כו'", בקליפות כח מוסיף .

. בתשובה כמ"ש אח"כ כו'".66. והמצות התורה כל מהקליפה מוציא אזי נדח, ממנו ידח לא כי

בתניא  מבואר תחלה,67וכן העבר על תשובה שיעשו בלי ה' לעבוד להתחיל לרשעים אפשר ש"אי
כו'". שבשמים לאביהם בינם המפסקת ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם הקליפות לשבר

תתאה; תשובה כו', ועוונות חטאים על לתשובה בנוגע – זה וכל

מצד  היתה הזקן רבינו של שפעולתו שכיון (ס"ג) לעיל כאמור – עילאה לתשובה בנוגע ועאכו"כ
תשובה  לגבי ערוך באין מעלתה שגדלה שכיון – עילאה דתשובה הענין את גם פעל בודאי ישראל, אהבת

באגה"ת  [כמבואר התומ"צ בכללות שפועלת העילוי גם הרי בכל 68תתאה, להתבטא צריכה שתשו"ע
הוא תשו"ע] של תכליתה וזוהי וגמ"ח, תפלה דתורה jexrהקווין oi`a dlrnl בתומ"צ שנפעל מהעילוי

תתאה. תשובה ע"י

.Ë"בשלום ד"פדה הענין עם גם קשור  זה :69וכל

שלום  ב' – הוא ד"בשלום" כמ"ש 70הענין קרוב"71, שנעשה "לרחוק ולקרוב", לרחוק שלום ,72"שלום
שלימות  מלשון "שלום" גם וכן כפשוטו, השלום ענין נעשה שעי"ז התשובה, ענין ע"י 73שזהו כי, ,

וגמ"ח. עבודה דתורה הקוין ג' בכל  שלימות נעשית עילאה, תשובה ובפרט התשובה,

כמארז"ל  נפשי", בשלום ד"פדה הענין נעשה הציבור 74ועי"ז עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה העוסק "כל
העולם",. אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו .

וכמודגש – אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו, רבותינו שאר אצל ועד"ז הזקן, רבינו אצל שהי' כפי
נפשי  בשלום פדה ד"ה מאמר פעם אמר תמוז שבי"ב בכך –75גם

לפנינו" הפורץ "יעלה כאשר – נפשי" בשלום ד"פדה הענין לשלימות צדקנו,76ועד משיח בביאת ,
ממש. בקרוב

***
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א.61) קלג, תהלים
ע"ב.62) ריש נט, זח"ג
שה"ש 63) א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת ראה

וש"נ. .141 ע' חל"ז מנחם תורת גם וראה ג. יז,
ועוד.64) מי"ז. פ"ד אבות א. יז, ברכות
ה"ג.65) פ"ד
יד.66) יד, שמואלֿב ע"פ
פי"ז.67)
פ"טֿי.68)
(69.5 בהערה בהנסמן וראה יט. נה, תהלים

וש"נ.70) קנ. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה
יט.71) נז, ישעי'
ב.72) לד, ברכות ראה
ובכ"מ.73) רע"ג. ל, ראה לקו"ת ראה
רע"א.74) ח, שם
ע'75) תש"ט ואילך; 184 ע' תש"ג (סה"מ תש"ט תש"ג;

ואילך). 183
שם.76) ובפרש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ספס"ג. בראשית אגדת
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.È יש – ובתשובה ובתפלה בתורה שישנו ארבעים מספר אודות (ס"ה) לעיל להמדובר בהמשך
הגמרא  וכדברי סתומה, ומ"ם פתוחה דמ"ם הענין ישנו גופא שבזה ומ"ם 77להוסיף, פתוחה "מ"ם :

במפרשים  וכמבואר סתום", מאמר פתוח מאמר דתורה 78סתומה, וסתים דתורה גליא הוא בתורה שענינם
סתים). – וההשגה ההבנה וענין גליא, – הדיבור ענין ישנו שבתורה לכך (נוסף

ובתשובה: בתפלה גם ישנו זה וענין

הו"ע  ומחשבה פתוח, מאמר – הגילוי הו"ע דיבור והרי המחשבה, וענין הדיבור ענין ישנו – בתפלה
סתום. מאמר – ההעלם

אתה  מי לפני ד"דע הכללית הכוונה סתום: ומאמר פתוח מאמר גופא במחשבה יש – יותר ובפרטיות
גופא 79עומד" (ובזה סתום מאמר – הסוד שע"פ והכוונות פתוח, מאמר – הפשט ע"ד המילות ופירוש

התינוק" זה לדעת מתפלל ד"אני הענין סתום).80– מאמר – הכוונות ופרטי פתוח, מאמר –

בגמרא  שמצינו כו',81וכפי מקצר הי' הצבור, עם מתפלל כשהי' עקיבא, רבי של מנהגו הי' "כך
כו', הכוונה ריבוי מצד כו'", אחרת בזוית ומוצאו זו בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהי'

כו'. דרגות חילוקי ישנם גופא שבמחשבה  מוכח שמזה

מאמר  זה הרי – הגלוי דבר שזהו בלבד", החטא "עזיבת סתום: ומאמר פתוח מאמר בתשובה יש וכן
אלא  תשובה, הרהור או בלבד, החטא עזיבת שאינה – דורדיא בן אלעזר דר' התשובה ואילו פתוח;

בגמרא  (כמבואר כו' וארץ שמים בענין ההתבוננות סתום.82אריכות מאמר זה הרי – (

אחת" בשעה כו' עולמו קונה יש ואמר רבי ש"בכה ראב"ד של לתשובה בנוגע שמצינו –82וזהו
זו?! לדרגא בעצמו להגיע בעדו מעכב מי וכי רבי", "בכה למה מובן: אינו דלכאורה

למארז"ל  בנוגע להבין צריך לעמוד 72וכן יכולים אין גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי "במקום
למדריגה  בעצמם יגיעו לא למה תשובה, בעלי של העילוי גודל יודעים שצדיקים לאחרי דלכאורה, – שם"

זו?!

לכאו"א, שייך זה הרי בלבד, החטא עזיבת של באופן תשובה אודות מדובר שכאשר – הוא הענין אך
אלא  בלבד, תשובה בהרהור הסתפק שלא ראב"ד, של התשובה מדריגת אודות מדובר כאשר משא"כ
שבמחשבה. סתום מאמר ענין שזהו וכנ"ל לכאו"א, שייך שאינו ענין זה הרי כו', ההתבוננות באריכות

במחשבה, תשובה הרהור וגליא: דסתים הענינים ב' ישנם גופא החטא בעזיבת גם הנה – גיסא ולאידך
מקודשת  ספק היא הרי גמור, צדיק שאני מנת על האשה את המקדש שלכן, סתום, ענין כיון 37שזהו ,

(פתוח). בגילוי שהוא בדיבור, הוידוי, ענין ישנו לזה ונוסף תשובה; הרהר אם בבירור יודעים שלא

אחת  בתיבה רק או הוידוי, אריכות וגליא: דסתים הענינים ב' יש גופא בגילוי) (תשובה בוידוי וכן
אריכות  או לה", נא רפא נא "אֿל ספורות, תיבות – שבתפלה (גילוי) הדיבור בענין וכמו "חטאתי". –

ס"ה). (כנ"ל יום ארבעים במשך התפלה

.‡È:ותשובה תפלה דתורה הענינים ג' כל  בה שיש – התורה בפנימיות מיוחדת מעלה ויש

פנימיות זוהי שהרי – כפשוטו – התורה ;dxezdענין

התופל  מלשון תפלה, שהרי – התפלה נעשה 83ענין הקב"ה עם החיבור עיקר והרי החיבור, הו"ע ,
ואילו  דקוב"ה, גליא עם שבישראל גליא של החיבור נעשה דתורה נגלה ע"י כי, התורה, פנימיות ע"י

דקוב"ה  סתים עם שבישראל סתים של החיבור נעשה התורה פנימיות ;84ע"י
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א.77) קד, שבת
ב 78) (לז, בסופו הגדול בית בשל"ה ונת' הובא שם. פרש"י
ואילך).
ב.79) כח, ברכות ראה
להצ"צ 80) בסהמ"צ ונת' הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת ראה

ב). קיז, (דרמ"צ רפ"ח התפלה מצות שרש
א.81) לא, שם
סע"א.82) יז, ע"ז
ובכ"מ.83) סע"ד. עט, תרומה תו"א ראה
תקלה.84) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה



כז h"kyz'd ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y zgiy

כמ"ש  הוא ענינה שעיקר – התשובה ענין 85וענין כל שזהו נתנה", אשר האלקים אל תשוב "והרוח
בעלי  לעשות היתה שעבודתו – חב"ד  חסידות תורת מייסד – הזקן לרבינו בנוגע לעיל וכאמור החסידות,

תשובה.

שייך  שכאו"א כיון מישראל, לכאו"א החסידות ענין את להביא – עתה לפעול שצריכים מה וזהו
ברמב"ם  וכמבואר התבוננות 86לזה. וכו'", האדם שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך :

כמ"ש  הבורא, לאחרי 87בגדלות ובפרט החסידות. ענין כל שזהו שלם", בלב ועבדהו אביך אלקי את "דע
ביתר  לגמרי, אחר באופן החסידות דתורת הענין נעשה שאז הוא כסלו י"ט של החידוש שהרי פטרבורג,

שלום  בתורת כמבואר כו', והשגה .2הבנה

מר  אתי קא – ואז חוצה, אותם) (להביא המעיינות הפצת ענין בקרוב 88וזהו צדקנו, משיח ביאת ,
ממש.

***

.·È.נפשי בשלום פדה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש עם 89הביאור נולדו תאומות אחיות אומר יהודה "רבי בנותיו", "וכל
נמנע  אדם שאין כלותיו, בנותיו, וכל מהו אלא היו, כנעניות אומר נחמי' רבי ונשאום. ושבט שבט 90כל

בתו", ולכלתו בנו לחתנו מלקרוא

אודות – בכתוב נזכר לא מדוע (ב) גדול, מספר – בנותיו" "כל הם מי (א) הוא: בפסוק שהקושי
. תאומות "אחיות והתירוץ: לנחמו? באו הן גם שבודאי לומר כלותיו, שקשה כיון אבל ונשאום". .

"כלותיו". הן ש"בנותיו" ומפרש מוסיף לכן המצוות, כל שקיימו מסתבר שהרי האב, מן אחיות שנשאו

ור"נ  ר"י של לשיטתייהו על91וההתאמה מתעכב ר"י :zellk לרצון בהתאם השבטים נישואי ענין
התיבה פירוש על מתעכב ור"נ כנען; מבנות נשים ישאו לא שבניהם בנותיו",zihxtdהאבות "כל

וכלות  בנות בנות: סוגי ב' שהיו –שמשמעותה

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.92הוגה 261 ע' ח"ה בלקו"ש

***

.„È לטובת מלכה" ה"מלוה אודות להכריז שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה רש"י בפירוש השאלות [לאחרי
אמר:] ואח"כ "ופרצת". הניגון לנגן התחיל ואח"כ אור", תורה "חדרי

בהתחלת  הזקן רבינו לשון אודות גם להתעכב יש התשובה, ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
הברייתא 93ה"ת אג  שלשון אף אחד", כל עם ותשובה הם כפרה חילוקי "שלשה כל 94: עם "ותשובה הוא

cg`cg`e?"
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ובכ"מ.85) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
ה"ב.86) פ"ב יסוה"ת הל'
ב.87) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
ובכ"מ).88) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
לה.89) לז, פרשתנו
לחתנו 90) מלקרוא נמנע אדם "שאין הלשון לדיוק בנוגע

– (4 הערה שבפנים (לקו"ש כו'" לקרוא אדם "דרך ולא בנו",
בענין  דחנוכה בסוגיא ב) (כג, שבת במסכת רש"י מ"ש גם נזכר
מצוה  נר כי ("דכתיב חכמים" תלמידי בנים לי' הויין בנר "הרגיל

דתורה"): אור בא וחנוכה דשבת מצוה נר ע"י אור, ותורה
"epak epzgc יכול רש"י הי' בודאי מקרא של בפשוטו וא"כ, ,"

כבנו". ש"חתנו בפשטות לכתוב
וש"נ.91) ואילך. 67 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
חורף 92) ושיחות ויגש, ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב

תשכ"ח.
בספר 93) ביאורים בלקוטי נדפס – הסעיף סוף עד מכאן

לז. ע' ח"ב (קארף) ָהתניא
א.94) פו, יומא
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בזה: והביאור

פחות שאינו מספר על מתאים ואחד" אחד "כל ו"כל"rax`nהלשון שנים, הם ואחד" "אחד כי: ,
" אודות מדובר שכאן וכיון משתים. פחות לא "עם dylyמרבה הזקן רבינו כותב לכן כפרה", חילוקי

שתים. עוד – ו"כל" "אחד", דברים: שלש על שמורה אחד", כל

אחד כל "עם בברייתא (אע"פ cg`eומ"ש השם חילול אודות גם מדובר שבברייתא לפי זה הרי – "
מביא  שאינו באגה"ת, אבל תשובה; צ"ל זה על שגם כפרה"), חילוקי ד"שלשה במנין נכלל זה שאין

אחד". כל "עם כותב השם, חילול של הענין את

.ÂË(ס"ג) לעיל כמוזכר – התשובה בעבודת השמחה בענין הצורך את גם ולהדגיש לחזור יש וכן
עילאה  בתשובה ימיו כל להיות "שצריך ומוסיף: רבה", בשמחה "היא עילאה שתשובה באגה"ת מ"ש

בתשובה" ימיו "כל שצ"ל במארז"ל מפרש הזקן שרבינו מובן, שמזה רבה", בשמחה שהכוונה 95שהיא ,
עילאה". ל"תשובה היא

כמ"ש  ה', בעבודת השמחה ענין כללות על בהוספה היא התשובה שבענין שהשמחה לעיל 96וכאמור

דתשובה  הענין עצם הרי בתשובה, ואילו הענין, עצם על בהוספה היא זו ששמחה בשמחה", ה' את "עבדו
רבה. שמחה של הו"ע עילאה

החילו  מלבד – זה (ס"ב)וכל וכנ"ל תשובה, ובעלי צדיקים שבין החילוק בדוגמת עצמה, בהשמחה ק
לגמרי. אחר באופן היא תשובה בעל  אצל שהשמחה המלך, בני משני המגיד במשל

.ÊË באגה"ת הזקן רבינו שמביא כפרה חילוקי ג' בענין ס"ד) (הנ"ל ב"סיום" להמדובר ,24בהמשך
היא עליהם שהכפרה הענינים רק נכללים מיתה),miignשבהם ע"י היא שהכפרה השם, חילול (משא"כ

שמדגישים  מהבעש"ט, החל החסידות, תורת ע"פ ובפרט דוקא, בגוף נשמה שתהי' היא שהכוונה כיון
עמו" תעזוב ד"עזוב הענין לשברו 97את ולא הגוף, את ולזכך לברר שליט"א:98, אדמו"ר כ"ק הוסיף –

הסיפור  כידוע – כסלו י"ט עם במיוחד קשור זה פירוש 99ענין מהו הזקן רבינו את שאל שה"שר"
"איכה" אדה"ר את שאל שהקב"ה אדם:100הדברים כל אצל שואל שהקב"ה לו, ביאר הזקן ורבינו ,

מודגש  שבזה – הנפש" מ"כלות הזקן רבינו את הציל זה וענין כו', בעוה"ז למטה פעלת מה "איכה",
דוקא. בגוף נשמה שתהי' היא שהכוונה

הבעש"ט  ממאמר גם הנביא 101[ולהעיר אליהו כמו השמימה בסערה לעלות יכול שהי' שרצה 102, אלא ,
תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר הענין את סתירה 103לקיים זה ואין דוקא. (עפר) התחתון בירור ענין שזהו –

בבירור  אינה שלהם שהעבודה צדיקים יש כי, – השמימה בסערה העלי' ענין הי' הנביא אליהו שאצל לכך
כו'. התחתון

ולהעמיד  החסידות, תורת את להפיץ שרצה – חב"ד חסידות תורת מייסד הזקן, לרבינו בנוגע וכמו"כ
הרמב"ם  וכמ"ש הגוף, בריאות על לשמור שצריך מובן הרי שכן, וכיון משיח, לקראת שילך בריא 104דור

המכתבים  בא' גם וכמבואר וסיגופים, תעניות לערוך ואין הוא", השם מדרכי ושלם בריא הגוף "היות
שערים  במאה ].105שנדפסו

הכוונה. היא זו לא אבל עלי', אמנם זוהי כו'. הרצוא בענין אינה שהכוונה – הדברים ונקודת
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א.95) קנג, שבת
ב.96) ק, תהלים
סכ"א.97) בהוספות טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ואילך.98) 199 ע' חי"ז בלקו"ש נדפס
(99249 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ב תרח"ץ כסלו י"ט שיחת ראה

מנחם  (תורת בתחלתה תשח"י כסלו י"ט שיחת גם וראה ואילך).

וש"נ. ואילך). 206 ע' חכ"א
ט.100) ג, בראשית
וש"נ.101) סש"א. בהוספות כש"ט ראה
יא.102) א, מלכיםֿב
יט.103) שם, בראשית
רפ"ד.104) דעות הל'
ואילך.105) סד ע' אדה"ז באג"ק ולאח"ז ס"ח.
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כו' עולמו קונה יש ואמר רבי ש"בכה ראב"ד, תשובת אודות (ס"י) לעיל בהמוזכר הביאור גם וזהו
ולפעול  בגוף למטה להשאר היא הכוונה תכלית כי, – כמותו לעשות יכול הי' שלכאורה אף אחת", בשעה
את  רואים וכאשר נשמתו". ש"יצתה ומצב למעמד שתביא כזו בעבודה לעסוק רבי רצה לא ולכן בעולם,

יהודה רבי – רבי של הנהגתו שהכוונה iypd`אופן ידיעה מתוך כמותו, ולנהוג מזה ללמוד צריכים –
בעולם. לפעול היא

" בשם וכמודגש לכאו"א, השייך ענין שזהו – התשובה אגרת את מתחיל הזקן רבינו כאשר `zxbולכן,
לכאו"א  שנשלחת (מכתב) "אגרת" שזוהי דחילול 106התשובה", הענין את כפרה" ב"חילוקי מונה אינו –

שענין  והיינו, דוקא, למטה בגוף נשמה להיות היא הכוונה שתכלית כיון מיתה, ע"י היא שכפרתו השם
(שהרי  עכ"פ בדקות להיות שיכולים כפרה חילוקי שאר כמו ולא בדקות, אפילו שיהי' אסור המיתה

עסקינן" לא ).107"ברשיעי

זה ענין הזקן רבינו פעל התשובה אגרת יסוד וע"י "ועל בפ"ב: למ"ש בנוגע וכמו מישראל. בכאו"א
לימד eicinlzlזה l"fix`d ששייך ענין זה הי' שלכתחילה כו'", הצומות מספר האמת חכמת עפ"י

באגרת  קבעו שלכן מישראל, לכאו"א שייך יהי' זה שענין פעל הזקן ורבינו בלבד, האריז"ל לתלמידי
שלפנ"ז  בהתוועדות (כמשנ"ת ).108התשובה

.ÊÈ מארז"ל ב"תורת 109וע"פ העסק שע"י מובן, הרי – עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל
ישראל  כאשר כי, צדקנו, משיח ע"י הגאולה את פועלים התשובה, אגרת לימוד תוכן שזהו התשובה",

נגאלין" הן "מיד תשובה, .110עושין

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני ומצב במעמד עדיין נמצאים עתה לעת הענין 111אמנם, ישנו ובמילא ,
הקב"ה.112ד"ויתאבל" ע"י הנחמה בענין צורך ויש ,

עמי"113וכמבואר  נחמו "נחמו –114בענין עמי את נחמו נביאי אתם לנביאים, אומר הקב"ה שכאשר ,
ה'" עזבני ציון "ותאמר אמנם 115אזי הוא הנביא הנביאים; שע"י בנחמה מסתפקים אינם שבנ"י והיינו, ,

ביות  נעלית כשם במדריגה הנה – הגלות על לנחמה בנוגע אבל וכו', התעוררות דברי ממנו וישמעו כו', ר
פועלת  כנס"י ואכן בעצמו. הקב"ה ע"י הנחמה גם להיות צריכה כך בעצמו, הקב"ה ע"י בא הגלות שענין

מנחמכם" הוא אנכי "אנכי ואומר חוזר "אנכי",116שהקב"ה וב"פ "אנכי", אלא הנביאים, ע"י רק לא –
"אנכי" אחת פעם נאמר שבו התומ"צ) ענין (כללות ממ"ת יותר נעלה שהנחמה 117באופן לפי והיינו, ,

מהתומ"צ  שלמעלה התשובה עבודת ע"י כו'"118באה להקב"ה "שאלו – בעצמו הקב"ה מצד שהיא ,49.

החי" על תנחומין מקבל אדם ("אין החי על רק הוא האבילות שענין לידע צריך שלכן,119אך – (
הי' שלא הקב"ה, (וכן יעקב של צרתו מפני בוכה הי' ורק מתאבל, הי' לא חי, שהוא יודע שהי' יצחק,

כו') לו לגלות שזוהי 120יכול היהודי, של מציאותו שעיקר לידע, צריך בגלות, נמצאים כאשר גם כי, –
zelbaנשמתו, dpi` אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי בלבד,121, הגוף אם כי לגלות, הלכה לא מעולם שהנשמה ,

יצרו  ש"תקפו אלא גמור, צדיק הוא פנימיותו מצד ישראל איש שכל – בעבודה וענינו טפל. אלא שאינו
הרמב"ם  (כמ"ש כרימון 122הרע" מצוות מלאים ישראל פושעי ואפילו בעלמא, טפל שהוא אבל 123), .

מצד שגם – היא lthdהכוונה sebd.'כו התשובה ע"י נחמה, של ענין יהי'
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ואילך.106) ה ס"ע שם ביאורים לקוטי גם ראה
וש"נ.107) א. ו, יומא ראה
מנחם108) (תורת ואילך סי"ז וישלח ש"פ 338שיחת ע' חנ"ד
ואילך).

ועוד.109) בסופה. מנחות
ה"ה.110) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
דיו"ט.111) מוסף תפלת נוסח
לד.112) שם, פרשתנו
וש"נ.113) .339 ע' חמ"ז מנחם תורת ראה
א.114) מ, ישעי'

יד.115) מט, שם
יב.116) נא, שם
ו.117) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ובכ"מ.118) ואילך. ב סה, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
לה.119) שם, פרשתנו פרש"י
לגֿלה.120) שם, פרש"י
וש"נ.121) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
ספ"ב.122) גירושין הל'
וש"נ.123) בסופה. חגיגה



h"kyz'dל ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y zgiy

כלל, גלות של ענין אין הגבוהות נשמות שאצל ולהעיר,

עשו"– הר את "לשפוט עשו עם יחד לילך מוכן הי' שמצדו עצמו, ליעקב בנוגע וכל 124וכמו ,
וגו'" אחד יום ודפקום עלי עלות והבקר והצאן רכים ש"הילדים בגלל רק הי' והיינו,125העיכוב ,

מוכן  הי' מצדו יעקב אבל הנפש", "כלות לגרום שעלולה מהירה, מדי יותר עבודה זו הרי שבשבילם
הגאולה  לענין –כבר

הרמון  בפלח כלל 126וכדאיתא הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות "שלפני הזקן, רבינו בשם
שבת  במסכת היא ערוכה שסוגיא הזקן רבינו ידע בודאי – במערה 127כו'". להתחבא הוצרך שרשב"י

כלל! חורבן הי' לא שאצלו אמר ואעפ"כ וכו',

אלא  הזקן, ורבינו הנשיא יהודה רבי אבינו, יעקב אצל רק לא הגאולה ענין שיהי' היא הכוונה אמנם,
ענין  עדיין ישנו לכן גו'", ש"ודפקום כאמור זאת, לקבל בכחו שאין כיון אך מישראל, כאו"א אצל גם

הגלות.

בגלות  אינה – הנשמה – יהודי של מציאותו שעיקר כיון החי, על אבילות שזוהי לדעת צריך ואעפ"כ,
התשובה. עבודת ע"י לנחם", ש"יקומו – היא והכוונה (כנ"ל),

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר רש"י, בפירוש הביאור (לאחרי

והולך  דמוסיף באופן וההשפעות הברכות כל שיומשכו יה"ר הנה חנוכה, לימי ליכנס שעומדים כיון
חנוכה. ימי כהוראת ואור,

היעוד  כמארז"ל 69ויקויים נפשי", בשלום אומות 74"פדה מבין ולבני לי פדאני כאילו כו' העוסק "כל
"פדאני" אלא שנה... 1900 כבר שנמשך כפי הדמיון, בכ"ף פדאני", ד"כאילו באופן רק ולא העולם",

ממש. בפועל

חולם" ופרעה ימים שנתיים ד"מקץ הענין אור 128ויהי' בתורה כמבואר בדוגמת 129, הוא הגלות שענין
כחולמים" "היינו – החלום .130ענין ו"מקץ מ"ש , ויקויים הגלות, לחלום סוף שנעשה היינו חולם" .131

לפנינו" הפורץ "יעלה היעוד לקיום עד כו', ההמשכות כל יומשכו ואז הוי'", כישן משיח 76"ויקץ בביאת ,
ממש. בקרוב צדקנו,

רבה. בשמחה מקומו על ורקד קומתו  מלוא ועמד שמחה, ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

יערכו  שמסתמא ואמר, והמזונות, המשקה את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה אמירת לאחר
חנוכה. בימי אותה וימשיכו חנוכה, לפני  עוד נוספת התוועדות

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת לאחר
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בסופו.124) עובדי'
יג.125) לג, וישלח
ז.126) ע' שמות
ב.127) לג,

מנחה.128) שבתפלת בקרה"ת – מקץ ר"פ
ואילך.129) ג כח, פרשתנו
א.130) קכו, תהלים
סה.131) עח, שם
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

להוסיף ‡. צריך אם שקו"ט – בר"ח כשחל חנוכה דשבת ההפטרה אודות ראשון 1דובר פסוק גם
סברא  יש (שהרי חודש" "מחר הפטרת של ואחרון ראשון ופסוק כסאי", "השמים הפטרת של ואחרון
הם  ההפטרות שב' דכיון חודש, מחר מהפטרת ואחרון ראשון פסוק מוסיפים ר"ח בשבת שרק לומר

ר "ח, pipr`בענין cg מנביא לדלג  אין ור "ח, חנוכה בשבת משא"כ לנביא, מנביא לדילוג נחשב זה אין ,
`xgלנביא oipraהוספת בין לחלק יש וכן ;'a להוספת חשובה, קריאה דהוי פסוקים מג' פחות פסוקים,

'c ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – חודש) דמחר פסוקים וב' כסאי דהשמים פסוקים ב' פסוקים,
ואילך. 187 ע' חל"ה בלקו"ש

שליט"א:)·. אדמו"ר כ"ק (וסיים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שאמר מה ידוע אופן, יש 2ובכל מסויימת, פעולה שעושים שלפני להגדה, בנוגע
להסתכל  יש אלא אלו, בענינים שקו"ט יש שבהם בספרים לעיין די שלא והיינו, ההגדה, בתוך להסתכל

וכו'. בסידור בפועל, לעשות צריך מה שנרשם היכן

חנוכה, דשבת ההפטרה אמירת שלאחרי בירושלים, חב"ד כולל של בלוח להדיא מפורש ובנדו"ד:
ר"ח  של הפסוקים הוא 3מוסיפים תורה ישראל ומנהג דורות, מכמה בירושלים המנהג הוא שכן והיינו, .4.

כולל  של בלוח מ"ש ע"פ להתנהג יש דר"ח, הפסוקים להוסיף שאין מפורש ימצאו שלא זמן כל ובמילא,
חב"ד.

לאחרונה  המדובר עם קשור זה הרי – בירושלים חב"ד כולל של הלוח אודות שהוזכר וכיון
ירושלים"5במאמרים  תשב "פרזות של 6אודות באופן במקומה עומדת שירושלים בלבד זו שלא ועד ,

כמארז"ל  ישראל, ארץ בכל שמתפשטת מזה, יתירה אלא ארץ 7"פרזות", בכל שתתפשט ירושלים עתידה
צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב הארצות, בכל שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל,

***
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הוסיף 1) לא ולכן בכך, שהסתפק אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
להפסק  ההוספה תחשב להוסיפם, צריך אין אם כי, אלו, פסוקים

הברכות. בין
(2.92 ע' תש"ד סה"ש
כ"ק 3) התרעם הבאה) השיחה (בהתחלת הדברים בהמשך

להיות  שתפקידם אלו גם (כולל א' שאף כך על שליט"א אדמו"ר
זה. על העיר לא בישראל) הוראה מורי

תיקון, הדורשים ענינים על לעורר נוהג הי' שבעבר והוסיף,
של  ענין שזהו כך, פעולתם, פועלים הדברים שאין שנוכח עד
לא  [ובודאי טובים דברים היותם שעם והיינו, בטלים", "דברים
(בפיהמ"ש  הרמב"ם שמאריך כפי ח"ו, מאוסים או אסורים דברים
בהם  אין הרי הדיבור], חלקי פרטי בביאור מי"ז) פ"א אבות
תבל, קצוי לכל ושולחים הדברים את רושמים היותר לכל תועלת;
ולא  לרושם, לא לשומע, לא – אחד לאף תועלת בזה אין אבל

הרשימה. למקבל
יז), יט, (קדושים עמיתך" את תוכיח "הוכח הציווי שישנו ואף
שבסופו  בגלל זה הרי – וש"נ) א. לא, (ב"מ פעמים" מאה "אפילו
משא"כ  פעולתם, הדברים יפעלו פעמים) מאה (לאחרי דבר של
כי, הדברים, יפעלו לא פעמים מאה לאחרי שגם בנדו"ד,
שלאחרי  תקוה יש הזזה, איזה יש הראשונה שבפעם כשרואים
הזזה  שאין כשרואים אבל בשלימות, הדבר יתוקן פעמים מאה

(כמובן  שינוי ללא ישאר שכך הדברים טבע הרי כלל, ושינוי
שהם  והארץ לשמים בנוגע ה"א) פ"א (ברכות הירושלמי מדברי
שינוי, ללא לעולם שישארו מוכח שמזה הבראם", כיום "חזקים
מתחלת  להשתנות מתחיל הזמן, במשך שמשתנה דבר כל כי,
ריש  חנ"ה מנחם (תורת פ"ד במאמר (ראה הבחיי כמ"ש בריאתו,
וכיון  להתייבש, מתחיל שנולד משעה שהתינוק וש"נ) .(93 ע'
כיום  (חזקים בריאתם מתחלת נשתנו לא והארץ שהשמים

לעולם). ישתנו לא הבראם),
בה" עצב "אין ששבת שכיון שליט"א, אדמו"ר כ"ק וסיים
אין  ב), כג, מו"ק בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי (ראה

המשמחים. ענינים אודות לדבר אם כי כיו"ב, בענינים להאריך
ברמ"א 4) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

ד"ה 5) ואילך; פ"ג כסלו די"ט פרזונו צדקת מ"ד אר"א ד"ה
6 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ב וישב דש"פ בשלום פדה

ואילך). 65 ע' ואילך;
ח.6) ב, זכרי'
לקו"ת 7) תקג. רמז ישעי' יל"ש בתחלתו. דברים ספרי ראה

ב. פט, מסעי
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והודאה"‚. "הלל של הענין גם שישנו (דאף חנוכה של ענינו עיקר שזהו – האור לענין (אבל 8בנוגע
הרי  – ואור) והולך דמוסיף ובאופן האור, הו"ע ענינו עיקר הרי בפורים), כמו ושמחה, המשתה ענין לא
אור  או האבוקה אור כמו דוקא, גדול אור רק ולא מקום, בריחוק גם מקום, בכל שמתפשט היא תכונתו

מקום. בכל מתפשט הנר, אור כמו קטן, אור גם אלא המדורה,

בנוגע חילוקים אמנם חילוק zenklיש ישנו וכמו"כ שכדיהאור, האור, לפעולת iepiyבנוגע lertl
מרתף  כמו מעופש, הוא שהאויר במקום להאיר כדי וכמו"כ יותר, גדול באור צורך יש מקום, באותו

דוקא  האבוקה באור צורך יש –9וכיו"ב, מקום בריחוק גם מקום, בכל ההתפשטות תכונת עצם אבל ;
קטן). באור (גם האור ענין בכללות ישנה

כמו  ומסתיר, המנגד דבר אין כאשר רק – מקום בכל מתפשט שהאור אמורים דברים במה אמנם,
(כמבואר  עלי'" ולדרים לארץ השמש בין "המבדיל וקלוש" קל "ענן אפילו או וחשוך" עב "ענן

אין 10באגה"ת  כאשר אבל האור, והתפשטות המשכת את מעכב זה הרי כו', מחיצה יש שכאשר והיינו, ,(
מקום. בריחוק גם האור נמשך אזי  המפסיק, דבר

בעבודה:„. והענין

הוא  – האסור דבר הרשות: לדבר האסור דבר בין החילוק  הוא מקום לריחוק המנגד דבר בין החילוק
המנגד. דבר אינו אבל מקדושה, מקום בריחוק רק הוא – הרשות דבר משא"כ הקדושה, והיפך מנגד

יותר: ובפרטיות

זה  הרי  קדושה, ולא הרשות, דבר רק שזהו שאף מצוה, מכשירי של ענין יש – גופא הרשות בדברי
במסכת  (כמבואר השבת את דוחין מצוה מכשירי גם הנה ר"א שלדעת ועד הקדושה, אל מקום בקירוב

).11שבת 

ראויים  שהם כיון – מהקדושה מקום בריחוק אינם ואעפ"כ מצוה, מכשירי שאינם ענינים יש וכמו"כ
מקדושה. מקום בריחוק הם ולכן מצוה, דבר להיות ראויים שאינם ענינים יש אך מצוה; דבר להיות

בפיך" המותר "מן להיות שצריך הקרבנות, בענין בהמה 12ולדוגמא: מיני כמה רק יש ומ"מ, דוקא,
לקרבן  ראויים אינם בפיך", המותר "מן היותם שעם טהורות, חיות משא"כ לקרבן, וא"כ,13שראויים ,

הרשות. דבר להיותם המנגד, דבר אינם ואעפ"כ, מקדושה, מקום בריחוק הם הרי

החושך:‰. לענין בנוגע גם ישנם מקום) וריחוק המנגד (דבר הנ"ל ענינים ב'

של 14ידוע  מציאות שיש או האור, העדר אלא אינו החושך ענין אם – החושך בענין שיטות ב' שיש
האור). העדר רק (לא חושך

החסידות  בתורת הובאו אלו שיטות החושך:15וב' בענין אופנים ב' שיש והיינו, אמת, ששניהם כיון ,
שעז"נ  חיובי, מציאות שהוא חושך גם ויש האור, העדר אלא שאינו חושך וכמו 16יש חושך", "בורא

נאמר  עליו במצרים, שהי' חושך".17החושך "וימש

לעניננו: ובנוגע

החושך  ואילו האור; פעולת את ומעכב ומפסיק, המנגד דבר זה הרי – מציאות של באופן החושך ענין
המנגד. דבר כמו ולא מקום, ריחוק כמו זה הרי – האור העדר אלא שאינו

לאח"ז  ורק המנגד, מציאות את ולהסיר לבטל תחילה צריך מסויים, מקום להאיר שכדי מובן, ומזה
האור. המשכת שם לפעול אפשר

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

ב.8) כא, שבת
חל"ב 9) מנחם תורת גם וראה סע"ד. סה, חוקת לקו"ת ראה

וש"נ. .400 ע' חמ"ט .156 ע'
פ"ז.10)
א.11) קלא,
וש"נ.12) ב. כח, שם

ובפרש"י.13) טו יב, ראה פ'
(14.180 ע' ח"י בלקו"ש בהנסמן ראה
ואילך.15) א שמב, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ז.16) מה, ישעי'
כא.17) יו"ד, בא
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.Â:לחנוכה בנוגע הוא וכן

. חלשים ביד גבורים "מסרת – לקדושה המנגד עם המלחמה ניצוח הי' בכסלו ביד בכ"ד וזדים .
תורתך" .18עוסקי

מעמד  עדיין הי' המנגד, שבטל לאחר גם הי'אך לא עדיין שהרי מקדושה, מקום ריחוק של ומצב
קדושה. של חיובי אור

קדשך" בחצרות נרות "והדליקו – בכסלו בכ"ה שנפעל מה מקום 18וזהו בכל האור המשכת שהו"ע ,
ומקום. מקום בכל להאיר יכולים ידו על שגם קטן, אחד מנר החל ומקום,

החמה" "משתשקע – חנוכה נר הדלקת לזמן בנוגע הדיוק גם (ולא 8וזהו האור העדר רק שזהו ,
ולהאיר. נרות להדליק יכולים שלכן מנגד), של חיובי של ענין שיש באופן הלילה, חשכת

.Ê:כאו"א בעבודת מזה וההוראה

ד"עשה  העבודה באה לאח"ז ורק המנגד, והעברת ביטול מרע", ד"סור הענין להיות צריך לראש לכל
הקדושה  אור המשכת .19טוב",

אדמו"ר – כ"ק במכתב וכמבואר והדרגה, בסדר אינה שהעבודה שעה הוראת בדרך לפעמים יש
ומעין  לקונטרס במבוא שנדפס נ"ע ואכול 20(מהורש"ב) ד"חטוף באופן העבודה להיות צריכה שלפעמים ,

ושתי" "סור 21חטוף תחילה והדרגה: בסדר העבודה להיות צריכה כלל בדרך אבל והדרגה; סדר ללא ,
טוב". "עשה ואח"כ מרע",

באה  ואח"כ כסלו, בכ"ד המלחמה ניצוח – המנגד את לבטל המלחמה היתה שתחילה בחנוכה, וכמו
מבחוץ" ביתו פתח "על חנוכה נר  הדלקת – האור המשכת לפעול הרבים,8העבודה רשות את להאיר ,

דתרמודאי" רגלא ד"כליא הענין פועלים אותיות8ועי"ז "תרמוד" ביטול 22מורדת , לאחרי גם כי, –
המציאות eayהמנגד שתתבטל פועלים הנרות הדלקת וע"י (מורדת), מנגד של ענין בעולם יש עדיין ,

" אפילו ישאר ולא מרידה, דתרמודאי".lbx`של

מוסיפים  כאשר ועאכו"כ אחד, נר הדלקת ע"י חנוכה של הראשון בלילה מיד כבר נעשה זה וענין
ומקום. מקום בכל בודאי פועלים שאז נרות, לשמונה עד הנרות במספר ההוספה ע"י באור

הרמב"ן  כמ"ש – הזמן הגבלות גם אין זה שיש 23ובענין והיינו לעולם", בטלים אינן הללו ש"הנרות
הבאה  שבשנה זה מצד רק ולא נצחיים), הם ולכן אמת, שהם קדושה, עניני (ככל הנצחיות ענין בהם

שגם זאת, עוד אלא חנוכה, נרות עוה"פ dzrידליקו miwilcny xpd,ולעולם לעד הנצחיות, ענין בו יש
בטלים ש"אינן באופן אלא מהעולם, למעלה היא שהנצחיות באופן רק  גופא mlerlולא שבעולם  היינו, ,"

הנצחיות. ענין ישנו

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע שלאחר גם השני 24וזהו בפסוק אומרים מלכותו 25, כבוד שם "ברוך
cre mlerl"26 לכל בנוגע נצחי, קיום של ובאופן העשי', לעולם עד העולמות, בכל ההמשכה שהו"ע –

אין  (שהרי אמת" אלקיכם הוי' ל"אני ועד שני', ובפרשה (ברמז) ראשונה בפרשה שישנם הברכות עניני
ל"אמת" "אלקיכם" בין "אמת",27להפסיק שזהו וכיון בגילוי ), שיהי' וכפי הדרגות, בכל נמשך זה הרי

היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח דיבר".28בביאת הוי' פי כי יחדיו בשר  כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
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דחנוכה.18) הנסים" "ועל נוסח
ועוד.19) .43 ע' חנ"ב .216 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
רסו.20) ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז .22 ע'
א.21) נד, עירובין
חנוכה,22) שבת מקץ, ש"פ שיחת גם וראה בערכו. קה"י

וש"נ. .(333 ע' חל"ח מנחם (תורת סי"ד תשכ"ד טבת מבה"ח
בהעלותך.23) ר"פ

ד.24) ו, ואתחנן
פסוק 25) שאינו אף – שני" "פסוק בשם לפעמים שנקרא כפי

בהערה). 150 ע' תש"ט סה"מ (ראה
א.26) נו, פסחים
וש"נ.27) ס"ג. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ה.28) מ, ישעי'
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.Á עתה זה שנדפסה (בסיומה 29בהשיחה נזכר (וגם 30, וישלח דפרשת ההפטרה וחותם בסיום מ"ש (
עצמה  מקרא 31בהפרשה של פשוטו – (שענינו רש"י ומפרש שעירה", אדוני אל אבוא אשר "עד :32:(

שנאמר  המשיח, בימי ילך, עשו"33ואימתי הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו (34.

להבין: צריך זה ובענין

לשלשה" אלא אבות קורין ("אין האבות מג' אחד הי' האבות"35יעקב ו"בחיר האמת,36), מדת ומדתו ,
מ"ש 37כמ"ש  ע"ד (שזהו ליעקב" אמת יעקב 38"תתן הלך לא שבפועל וכיון לחכימין"). חכמתא "יהב

עשו  אבוא אל אשר "עד לעשו שאמר יתכן איך – כו') אדום בגלות מעשו לסבול ממשיכים היום (ועד
דבר  אמר שיעקב סבור עשו יהי' וא"כ, ומיד, תיכף היא שכוונתו מבין שעשו בידעו שעירה", אדוני אל

ח"ו?! שקר

טאקע  האט ("ער האמת את יעקב אמר שבודאי למקרא חמש הבן שמבין כפי – הוא הענין ַָאך
לגאולה  מוכן הי' עצמו שמצד כיון דעם"), בא הוא 39געהאלטן שהחסרון אלא גו'"), מושיעים ("ועלו ַַ

עלי" עלות והבקר והצאן רכים ש"הילדים  לכך.40בכך מוכנים אינם ועדיין ,

הילד, של לחינוכו שנוגע ענין שזהו כיון – קטן לילד המובן באופן הכתובים בפשטות נכלל זה וענין
לידע xacdשצריך ielz eay הרמב"ם וכפס"ד הגאולה, תבוא אזי כדבעי, יתנהג שכאשר כל 41, ש"צריך

חייב  וחציו זכאי חציו העולם כל וכן חייב וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם
וכו'".. זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה עשה .

.Ë.החינוך ענין עם קשור חנוכה שהרי לחנוכה, גם קשור זה ענין

המקדש  בית חינוך הוא חנוכה של שענינו כו'"42ואע"פ מקדשך את "טיהרו באור 18, מבואר הרי –
אור 43התורה  בתורה המבואר על דרכו"44(מיוסד פי על לנער ד"חנוך לענין במיוחד שייך שחנוכה (45,

שם  קטן 46ונזכר בחינוך המבואר דרכ 47גם פי "על הלשון לאמיתו eבדיוק האמת דרך שאינה ש"משמע ,"
כו'".

בזה: והענין

דרכ  פי "על להיות צריך החינוך כו'eענין החריפות כל עם מיד לגשת אפשר אי שהרי המחונך, של "
לגשת  בהכרח אלא מאומה, לפעול יוכל לא שאז המחנך, של דרכו ע"פ שארפקייט"), גאנצע די ַַ("מיט

המחונך. של דרכו" פי "על

הכח, את לו ונותנת למחנך התורה מבטיחה – המחונך של דרכו" פי "על הוא שהחינוך ואע"פ
ממנה" יסור לא יזקין כי ש"גם כך, המתאים, באופן יהי' תורת 45שהחינוך ע"פ חינוך שזהו לפי והיינו, ,

שמונים  בגבורות "ואם שנה", "שבעים – יזקין" כי "גם לעולם, ומשפיע שחודר הו"ע ו"אמת" אמת,
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כ"ק 29) ע"י שהוגה כסלו ט"ז וישלח, ש"פ משיחת קטע
בתורת  (נדפס עצמה בפני בחוברת לאור ויצא שליט"א אדמו"ר

ואילך). 320 ע' חנ"ד מנחם
(30.(330 ע' שם מנחם (תורת ס"ח
יד.31) לג,
שלאחרי 32) – כאן ובמפורש ובכ"מ. ח. ג, בראשית פרש"י

" מסיים: כנ"ל, `dcbשפרש"י iyxcne."רבים זו לפרשה יש
כא.33) א, עובדי'
בהדפסת 34) שנפלה טעות על העיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

אל  בטענות לבוא אפשר שאי (בבתֿשחוק), ואמר השיחה,
חסידים, חכמים, תלמידי בודאי להיותם (דלכאורה, המדפיסים
דין  שישנו כיון – ידם) מתחת כזו טעות יצאה איך כו', תמימים
כיון  ברשות, שרץ מפני פטור ה"ה והזיק שבת בערב שהרץ
בנדו"ד, ועד"ז וש"נ), א. לב, (ב"ק לשבת להתכונן שממהר
השבת, קודם ההדפסה את לסיים שיספיקו כדי למהר שהוצרכו
צריכים  בודאי אופן ובכל הטעות. נפלה כו', המהירות ובגלל

כו'. לתקן
ב.35) טז, ברכות
זח"א 36) רפע"ו. ב"ר גם וראה כה. כז, תולדות שעה"פ ראה

ב. קעא, ב. קמז, א. קלג, ב. קיט,
כ.37) ז, מיכה
כא.38) ב, דניאל
ובכ"מ.39) וישלח. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
יג.40) שם, וישלח
ה"ד.41) פ"ג תשובה הל'
(42.305 ס"ע ח"ב מנחם בתורת בהנסמן ראה
ואילך.43) א רחצ, חנוכה
ד.44) כט, וישב – בכסלו בכ"ה ד"ה
ו.45) כב, משלי
א.46) שב,
ב).47) (עה, בתחלתו
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שנה"48שנה" ועשרים מאה ימיו "והיו החינוך 49, ע"י שהרי שלאח"ז, לדורות גם שנוגע ענין שזהו ועד ,
הדורות. כל סוף עד כו', אחריו לבניו גם נמשך שלו

בבוא  תהי' מהבנות אחת שכל ובפרט הבנות, לחינוך בנוגע והן הבנים, לחינוך בנוגע הן – זה וכל
תומ"צ. ע"פ כולה והמשפחה הבית הנהגת תלוי' תהי' ובה הבית", "עקרת הזמן

"פירות  כו', דורות מעמידים שעי"ז האיןֿסוף, כח בזה שיש ובאופן החינוך, ענין מעלת גודל וזהו
העולם" סוף עד פירות .50ופירי

מצרים" מארץ צאתך ה'"51ו"כימי "צבאות העמידו שבנ"י ובבנותינו"52, בבנינו גו' "בנערינו "לא 53, ,
פרסה" נפלאות"54תשאר "אראנו לקבל 51– שיוצאים ה'" "צבאות שמעמידים עי"ז זה, מגלות בהיציאה ,

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח פני

***

.Èבנוגע הוא לעיל האמור לו jpgnlכל מבטיחים המחונך), (של דרכו" פי "על לחנך שצריך שאף ,
בנוגע השאלה נשאלת עדיין אבל ממנה"; יסור לא יזקין כי –jpegnlש"גם בהחינוך התועלת מהי :

דרכ  פי "על בהיותו – הוא "?!eטוען

לכאן  בא מישהו כאשר שבת 55ולדוגמא: בערב בא כאשר וגם אחת, לשבת קצר, לזמן רק זה הרי –
שלאח"ז, הזמן על הפעולה תהי' כבר ומה בלבד, קצר זמן למשך עדיין זה הרי ראשון, ליום גם ונשאר

כאן?! לו שאומרים הענינים מכל הפכי  באופן שהיא כו', לסביבתו כשיחזור 

ממנו  הרי כו', טעם בו ואין ביותר, קטן היותו שעם בארץ, גרעין זריעת כמשל שזהו זה, על והמענה
נאמר  עליהם בנ"י, אצל ודוגמתו פירות. ריבוי עם גדול אילן אח"כ חפץ",56צומח ארץ אתם תהיו "כי

זה  על הבעש"ט תורת .57כידוע

הכתוב  ובלשון תמיד, שנמשכת פעולה לזה יש קצר, זמן למשך כאן שנמצאים למרות "שפת 58ולכן, :
האמיתית  ההנהגה להיות צריכה כיצד לו ומראים האמת, את לו אומרים שכאשר והיינו, לעד", תכון אמת
שלאח"ז, הזמן משך לכל שנוגעת פעולה להיות יכולה בכמות, קצר בזמן שגם כך, תמידי, קיום לזה יש –

הדורות. כל סוף עד אלא לעצמו, בנוגע רק ולא

וריבוא  אלפים אלף ירויח שעי"ז כדי במסחר דולר שישקיע לו שאומרים הסוחר כמשל זה הרי וא"כ,
הספק. על אפילו זאת, יעשה שבודאי – רבבות

לו  כדאי הספק על גם הנה מזה, פעולה תהי' כיצד רואה שאינו טוען כאשר שגם בנדו"ד, ועד"ז
עונג" לשבת "וקראת – ולהתענג במקומו, להשאר יכול שהי' אע"פ לשבת, לכאן ולבוא –59להשקיע

שנחשבים בזה,`elvבענינים "געשמאק" לו שאין באופן לכאורה זה הרי לכאן, בבואו ואילו ַלעונג,
קורין  אין ש"בשבת ומצינו אודותה, שמע ולא ראה לא שמעולם חדשה שיטה אודות שמדובר ובפרט

שבת" טורח מפני מעולם קראוה שלא פרשה בתחלה שבודאי 60להם כיון בזה, להשקיע לו כדאי הרי –
הדורות. כל סוף עד לאח"ז, גם פעולה לזה תהי'
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יו"ד.48) צ, תהלים
ג.49) ו, בראשית
ועוד.50) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
טו.51) ז, מיכה
מא.52) יב, בא
ט.53) יו"ד, שם
כו.54) שם,
להשתתף55) שבאים לאלו הכוונה ב"פגישה"כנראה

(תורת  ס"ד ויגש ש"פ שיחת (ראה ויגש בש"פ להתקיים שאמורה

(ש"פ  שלפנ"ז דשבת שבהתוועדות ואילך), 115 ס"ע חנ"ה מנחם
ביום  שנערכת ל"פגישה" השייכים בענינים כבר דובר מקץ)

זה). .l"endהש"ק
יב.56) ג, מלאכי
יז 57) יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות כש"ט ראה
אייר).

יט.58) יב, משלי
יג.59) נח, ישעי'
וש"נ.60) ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
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דרכ  פי "על הוא שהחינוך שכיון שטוען, דרכו", פי "על החינוך לכללות בנוגע ענין eועד"ז זה אין ,"
בזה  שיש באופן זה הרי וכו', משלים ע"י דרכו", פי "על היא אליו שהגישה אע"פ כי, – כו' אמת של

האמת.

.‡È קטן עם הלימוד לאופן בנוגע שמצינו מה ע"פ :61ויובן

גו'" אלקים ברא "בראשית הקב"ה, אודות עמו לומדים הקב"ה 62כאשר את לעצמו מצייר הוא הרי ,
של  בציור עדיין אבל כו', יותר ויפה וחזק גדול גוף אלא כולם, של כמו גוף לא אמנם – גוף של בציור

" מ"ש עמו כשלומדים וכמו"כ גדולה 63אלקים"`ravגוף. אצבע אלא כפשוטה, אצבע לעצמו מצייר אזי ,
כו'.

לפניך אני "מודה באמרו ודם,jlnועד"ז בשר מלך בדוגמת שזהו לעצמו מצייר אזי – וקיים" חי
להיותו  ודם, בשר מלך כמו שאינו אלא אודותיו, שמע או תמונתו ראה ב"ּפאראד", שראה המלך ַַכמו
הגוף, דמות ולא גוף לו שאין להבין יכול אינו קטן שילד כיון גוף, של בציור עדיין אבל וקיים", "חי
זאת, להבין יכול אינו א' אף החיוב, בידיעת – השלילה. ידיעת של בדרך אפילו זאת לצייר יכול ואינו

הידוע  שלילה.64ובלשון בדרך אפילו זאת להבין יכול אינו קטן ילד אבל הייתיו", ידעתיו "אילו :

והאמונה, הדת עיקרי היפך זה הרי – תמונה" ובעל כ "גוף הקב"ה את יצייר גדול כאשר להבין: וצריך
הבא  לעולם חלק לו שזהו 65ואין בשעה בה כזה, באופן אמת" "תורת קטן עם ללמוד אפשר איך וא"כ, ,

האמיתית?! האמונה היפך

דרקיעא" מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא שכיון בזה, אצל 66ונתבאר שישנם הענינים שכל היינו, ,
טורא" עקר מלכא "אמר כמו למטה, לאביו,67מלך בנוגע [ועד"ז הקב"ה אצל הוא שכן בגלל ה"ז ,

זן שהקב"ה בגלל זה הרי אותו, ומשקה לפרנס שמאכיל הקב"ה של שלוחו הוא שהאב אלא לכל, ומפרנס
עניניו  שכל כיון אמיתי, ענין זה הרי כפשוטו, מלך כמו הקב"ה את לעצמו מצייר הילד כאשר הנה אותו],

מהקב"ה. באים כפשוטו המלך של

ענין  בדוגמת שזהו – העולם) אומות של בלשונות גם (כולל דרכו ע"פ לחינוך בנוגע גם מובן ומזה
האמת. בו שיש הלבוש,

וכמבואר  הענין, את להלביש ביכלתו שלכן יותר, גדול אור יש הלבוש שבענין מזה, ויתירה
מהמלובש.68בחסידות  יותר נעלה שהוא ענין ישנו לבוש שבכל

.·È יכול אינו מדוע א"כ, האמת, כבר ישנו שב"דרכו" כיון גיסא: לאידך המחונך שואל עפ"ז אך
בכך?! להסתפק

שעז"נ  הוא, הענין חושך,69אך ומהו אור מהו יודעים שלא והיינו, לחושך", ואור לאור חושך "שמים
וכו'. טפל מהעיקר ועושים

כמ"ש  – שלהם לאלקה בנוגע לאוה"ע בנ"י בין החילוק ע"ד גם נזכר הענין העמים 70[בהמשך כל "כי
מאלקי'): ניכרת אומה כל של מעלתה (והרי ה'" בשם נלך ואנחנו אלקיו בשם איש ילכו

הוא  מה כו' רחום הוא "מה בפנימיות, ואילו הגוף, דמות ולא גוף לו אין בחיצוניות, – הקב"ה אצל
כו'" ואילו 71חנון טובות, ואבנים וזהב מכסף אלילים להם יש בחיצוניות, – אוה"ע אצל ואילו ;

גזילה  גניבה כמו מאוסים, הכי הדברים  כל את עושה שלהם שה"ע "ז" אומרים בעצמם הם הרי בפנימיות,
שלהם). בספרים (כידוע דמים ושפיכות עריות לגילוי עד כו', ואונאה
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ע'61) ח"ד מנחם תורת ואילך. 79 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ואילך. 214 ס"ע חמ"ט .187

א.62) א, בראשית
טו.63) ח, וארא
ח"א 64) מו"נ וראה מ"ז. פ"ו מד"ש ספ"ל. מ"ב העיקרים ס'

.26 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם וראה פנ"ח.
ה"וֿז.65) פ"ג תשובה הל' רמב"ם ראה

א.66) נח, ברכות
ב.67) ג, ב"ב ראה
פ"ד 68) מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ד. יב, לך לך תו"א ראה

ובכ"מ. א). ז, (דרמ"צ
כ.69) ה, ישעי'
ה.70) ד, מיכה
ועוד.71) ה"ו. פ"א דעות הל' רמב"ם כב. יא, עקב ספרי ראה
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("דרכ  שלהם שמהדרך בי'eונמצא, לישדי' אבא ובי' ש"מיני' כך, אמת, זה שאין רואים גופא ("
אחרים.72נרגא" בספרים לעיין צורך ללא ההיפך, על ראי' מביאים עצמו זה שמענין היינו, ,

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם וכידוע החינוך, ענין נחיצות בגודל חוב 73וסיים שישנו שכשם ,
יכולים  מה לחשוב כדי יום בכל דקות עשרה חמש להקדיש חיוב ישנו כמו"כ יום, בכל תפילין להניח

החינוך  ענין בשביל ].74לעשות

***

.‚È.הנסים ועל ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.„È הפסוק על רש"י בפירוש אליעזר 75הביאור ר' אמר אסון, יקראנו לא "ובבית אסון", יקראנו "פן
הסכנה" בשעת מקטרג שהשטן מכאן יעקב חשש 76בן שיעקב לקרות 77– עלול יוסף" "אחי שלבנימין

אכלתהו" רעה ש"חי' ליוסף שקרה כמו בדרך, אלא 78אסון בדרך. מתה רחל אמו וגם בדרך, בהיותו
בשם  זה מאמר ומביא כו'". מקטרג ש"השטן רש"י מוסיף ולכן נוסף, גרם רק הדרך היתה רחל שאצל

תאחר" בבל עובר רגלים שני עליהן שעברו "כיון שס"ל בדרך),79ראב"י, שבהליכה הקושי עם (שקשור
בת  הדרך לסכנת מחזקינן זימני ולכן ונדפס 80רי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ע'81– ח"ה בלקו"ש

ואילך. 213

.ÂË:"תורה של ב"יינה גם ישנו – ובנימין) יוסף אצל הדרך (סכנת זה וענין

הזהר  בביאורי עליון"82איתא "צדיק הוא ידו 83שיוסף ועל למטה, המשכה שענינו יסוד, בחי' ,
ליעקב  שאירע מה ש"כל בהסימן כמרומז בי"ע, לעולמות – האצילות שבעולם יעקב עניני כל נמשכים

ליוסף" .84אירע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

פל"א.72) בתניא הובא ב. לט, סנהדרין
(73– מנחם תורת גם וראה טבת. כב יום" "היום ראה

וש"נ. שיג. ס"ע היומן רשימת
(74) הסיום ).l"endחסר
ד.75) מב, פרשתנו
כט)76) (מד, ויגש בפ' גם רש"י מפרש מדוע השאלה על

כ"ק  ענה – הסכנה" בשעת מקטרג "שהשטן אסון", "וקרהו
שליט"א  הפשוט לשלול:*אדמו"ר מפני הפשט שהאסון –

גם  זה שולל שרש"י [וכמו בנפשו קשורה שנפשו אביו את שעוזב
בזה  להאריך ויש כ"ב]. .בפסוק

פי 77) על אף ואשה תינוק "בית (ובפרש"י): ב צה, בחולין
. סימן יש נחש (שם,שאין דכתיב זימני, תלתא דאיתחזק והוא .

תקחו" בנימין את ו(אם) שתים, הרי איננו ושמעון איננו יוסף לו)
איתן  ובמצפה עלי). עוברת שאינה צרה לך ואין כולנה, היו (עלי

מנ"ל –פי' הבנים על אלא אמר שלא דאפשר קאמר, צרות דכל 
שמת  האחין מן "אחד (ובפרש"י)) א קו, (שבת הגמרא דברי ע"פ

כל .ידאגו כולן (שבקלקלההאחין קטן" דמת לה אמרי מתחילין .
מחמת  הבנים לכל יעקב חשש דאמאי תקשי והשתא הקטן), מן
הקטן, שהוא לכולן לחוש ה"ל לחוד בנימין מחמת הא ג"פ, חזקה

חזקה. מחמת חשש צרות כל דעל פירש ולכן
שיהי'**אבל  (מה כולנה" היו "עלי בפי' המדובר שם :

בנימין י ר ח א ל  אסון"א ל ו תקחו"),***ש"את ל"וקרהו הטעם
בכתי"ק). שליט"א אדמו"ר כ"ק (ממענה

לג.78) לז, וישב
ע"ב.79) ריש ד, ר"ה
"לא 80) ספ"ו: שבת בירושלמי ראב"י מדברי השאלה על

לאחר ובלבד סימן , יש  נחש שאין אע "פ תעוננו, ולא b'תנחשו
ושמעון  איננו יוסף רחל, עלי מתה מפדן בבואי ואני כגון סימנים,

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – תקחו" בנימין ואת איננו
ג"כ סימנים ג' לאחר שאפילו – הול"ל מיני' הוי לא עדיפא

(ורק נחש לא ואפילו בעלמא חזקה, בחולין סימן רש"י כלשון –
.(שם))

הי' לא איננו" "שמעון כי, לנדו"ד, שייך אינו ואינו בדרך אבל ,
לחזקה –בדרכים ענין ב) סד, (יבמות רש"י שלדעת דאליבי',

– לענין אין עסקינן מענין זו חזקה .למדין
זו.81) שנה ויגש ש"פ שיחת בשילוב
הצ"צ 82) ולאדמו"ר ואילך, ד כט, האמצעי לאדמו"ר – ויחי

ואילך. קסח ע'
ז 83) כה,ראה ראה פ' לקו"ת ד. פ, תרומה תו"א ב. קנג, ח"א

ובכ"מ. ד. כז, ד.
ב.84) לז, וישב פרש"י

(*miptay y"ewla dfa x`eand lr sqep.
**(znc dl ixn`" `teb df l"fx`nae ,z"dr i"yxta e` `xwna `vnp `l "'ek oig`d on cg`" l"fx`ny jkl sqep גדול."

***(ohwdl oeq`d dxwi ± oinipa z` glyi `lyk ,ik ,oinipa `wec e`le שבהשאר.



h"kyz'dלח ,zah g"xc` ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy

יעקב  עם בפנימיותו קשור נשאר כאשר רק להיות יכולה יוסף ע"י בבי"ע למטה ההמשכה אמנם,
אזי  בי"ע, עם לגמרי קשור הוא אלא יעקב, עם בפנימיותו קשור אינו יוסף אם אבל האצילות, בעולם

תחתון" "צדיק לבנימין, בנוגע ועד"ז האצילות. שבעולם יעקב עניני את שם להמשיך יכול שלכן 83אינו ,
עמו. ישאר שבנימין יעקב רצה

עמו" תעזוב "עזוב כמ"ש כו', הגוף עם למטה העבודה להיות צריכה ממש שבפועל – בזה ,85והענין
ולב" לב "בלא בחיצוניות, רק היא למטה הירידה שצריכה 86אבל פנימיותו, את שם להכניס לא אבל ,

האצילות. בעולם להשאר

לאחר, ליתן שיכולים ו"כסותה", "שארה" בין החילוק גם שצריך וזהו היסוד, שהו"ע ל"עונתה",
לאחר. להנתן יכול ואינו יעקב, אצל להשאר

ובנימין  יוסף ירידת היתה שבפועל שרואים וכפי למצרים, הירידה להיות צריכה – בחיצוניות אבל
למצרים,

הדיבור"– פי על "אנוס למצרים, יעקב ירידת גם היתה למצרים 87ועי"ז יוסף ירידת שע"י אלא ,
ברזל" של "בשלשלאות לירד הוצרך שלא יותר, בנקל יעקב ירידת –88נפעלה

אח"כ  נעשה למצרים הירידה ע"י שדוקא וכמו יותר, גדול עילוי נעשה למטה הירידה ע"י דוקא כי,
שלפנ"ז. ומצב המעמד לגבי עילוי ניתוסף שעי"ז דיצי"מ, הענין

.ÊË כסלו בי"ט להמדובר התשובה 89ההמשך באגרת להמבואר בשייכות יומא מסכת סיום 90אודות

כפרה" חילוקי "שלשה הענינים 91בענין בפנימיות החילוק מספר 92– הוא ששלשה לארבעה, שלשה בין
אורות  שעיקרו אצילות, משא"כ כלים, שענינם (בי"ע, החילוק 93הכלים וזהו האורות, מספר הוא וארבעה ,(

חילוקי  "ארבעה שיש רמב"ח לשיטת הכלים, בענין שזהו כפרה", חילוקי "שלשה שיש ראב"ע שיטת בין
ע"י  שמתכפר ה' חילול מונה אינו שראב"ע נגלה ע"פ הביאור עם ומתאים האורות. בענין שזהו כפרה",
בכלים  מהתלבשות שלמעלה אור אצילות, כנגד הוא ה' וחילול וכלים, אורות ענינם וגוף נשמה כי, מיתה,

ואילך. 194 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל –

.ÊÈ ההתוועד את בסיום ד"לעשות הענין הן השבת, שענין – וחנוכה דשבת הענין אודות נזכר ות
וקיימא"94השבת" מקדשא ש"שבת מזה, שלמעלה הענין והן ואילו 95, ההיקף, ימי שבעת עם קשור ,

ההיקף  ימי משבעת למעלה שהוא נרות, שמונה שמונה, מספר עם שקשור – מזה למעלה הוא חנוכה
הרשב"א  בתשובת נימין"96(כמבואר שמונה "של שיהי' המשיח" ימות של ה"כינור עם וקשור והרי 97), ,

ויהיו  ס"ז), (כנ"ל לעולם בטלים אינן חנוכה נרות שהרי דלעת"ל, הגילוי עם קשור דחנוכה הענין כללות
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י שיבנה השלישי, ביהמ"ק בבנין גם
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סכ"א.85) בהוספות טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים
שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ

(86,222 ע' תש"ט סה"מ וראה לג. יב, הימיםֿא דברי
וש"נ. שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת

הגש"פ.87) נוסח
ב.88) פט, שבת
ואילך).89) 42 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סכ"ז
רפ"א.90)
א.91) פו, יומא
נגלה 92) ע"פ הרגצ'ובי הגאון של בספריו גם נתבאר זה ענין

ע"פ  אבל, ויצא), ר"פ עה"ת צפע"נ (ראה ה"סולם" לענין בנוגע

לגמרי  אחרת "עריבות" בזה יש אנדער *חסידות אן ַַָ("גאר
ללא  בנגלה ענין ללמוד שאין רואים כאן וגם ַגעשמאק")!...
הערה  268 ע' חמ"ט מנחם תורת גם (ראה חסידות ע"פ הביאור

וש"נ). .7
המדובר 93) עם קשור זה שענין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

לבי"ע. מאצילות והמשכה לירידה בנוגע (סט"ו) לעיל
טז.94) לא, תשא
א.95) יז, ביצה
ס"ט.96) ח"א
ב.97) יג, ערכין

(*r"p (a"yxedn) x"enc` w"k mr iae'vbxd oe`bd ybtp mrty xetiqdn xirdle,dxezc dlbpa exaicy ixg`le,oiprd x`al r"pc` ligzd
zeciqg t"r,) cenrl leki 'id `l iae'vbxd oe`bde"ohl`dÎhin"oiprd wner lr (,dfn zrcd zeyilg el 'ide,wx eze` jxia v"vdy exn`a ©

dxezc dlbpl rbepa,(jli`e 107 r"q a"yz y"dq d`x) zeciqgd zxezl rbepa `le.



לט

      
      

       
מוגה  בלתי

משפחה א . לכל  יחדיו, ולכולם  מהם  לכאו"א  שלום  - שלום  בברכת  פותחים  יחדיו נפגשים  כשיהודים 
מתבטאת  שבזה  - כולו ישראל  ולכלל  יחדיו, המשפחות  ולכל  ומשפחה   יהודי לכל  אהבה  ,

האהבה  ולבטא  אותו לאהוב  צריכים  שבגללה  גדולות  הכי המעלות  אחת  שזוהי (כיון יהודי היותו בגלל 
גודל  כשיודעים  ובפרט  האפשריים ), האופנים  בכל  אליו  שעי"ז בנ"י, ולכל  מישראל  לכאו"א 

עצמם  לבין בינם  דבנ"י באהבה  יותר  עוד  .1ניתוסף 

ומתאימה  קרובה  הכנה  נעשית  (שלום ) ישראל  דאהבת  שההנהגה  - העיקר  והוא  ועוד 
   מצד הגלות  סיבת  שמתבטלת  (כיון והשלימה  האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן ביציאתם 

ישראל  לאהבת  מתאימה  שאינה  מתגלית 2ההנהגה  שבה  ,(  , ישראל ולכלל  מישראל  לכאו"א 
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, כולם  מתקבצים  תבל , קצוי בכל  מפוזרים  היו שלפנ"ז שברגע  שאף 

כמ "ש 3ובבנותינו" ממקומו"4, איש  איש  ממש  בידיו "אוחז ישראל ", בני אחד  לאחד  תלוקטו ,5"ואתם 
ענני  "עם  אותם  ומביא  תבל , קצוי מכל  קיבוצם  הקב "ה  מסיים  בו שמתחיל  רגע  שבאותו כמימרא , וברגע 

האמצעים 6שמיא " (לפי  טירחא ללא  קל , והכי מהיר  הכי באופן למקום  ממקום  אנשים  בהעברת 
הקדושה . לארצנו כלל ) וקושי

ישראל ,ב . באהבת  הוספה  פועלת  להגאולה  ההכנה  היא  ישראל  שאהבת  שהידיעה  להוסיף , ויש 
הגאולה : וזירוז בקירוב  יותר  עוד  ניתוסף  ובמילא ,

אזי  להגאולה , הכנה  היא  ישראל  באהבת  שהנהגתו יודע  דאהבת כשיהודי בהנהגה  יותר  עוד  מוסיף 
בשביל  גם ) אלא  חבירו, טובת  בשביל  רק  (לא  ישראל   הוא) מהגלות  יצא  שעי"ז כדי -

ממש . ומיד  תיכף  ועד  יותר , גדולה  במהירות  יתירה ) קירבה  אליהם  שמרגיש  אלה  וכל  ומשפחתו

של  לחיבתו בנוגע  בזה ועד "ז שניתוסף  - עצמם ) לבין בינם  ישראל  אהבת  עם  (הקשורה  לבנ"י
של  טובתו בשביל  גם ) אלא  ישראל , של  טובתם  בשביל  רק  (לא  : כביכול

עמהם " שכינה  (ישראל ) שגלו מקום  "בכל  חז"ל  גלותם "7אמרו בצרת  ישראל  עם  שרוי' "השכינה  ,5,
בצרה ".8כמ "ש  אנכי "עמו

שבנ"י שכיון - הגלות  בזמן המקדש  בית  בחורבן ביותר  ומודגש    את הקב "ה  החריב  ,
  עד ,בנ"י  שהרי) בנ"י לכל  ששייכת  הקודש , עיר  ובירושלים  ישראל , בארץ  ,

גם  שיתוסף  כיון חלקים , לי"ג  לבוא  ולעתיד  השבטים , י"ב  כנגד  חלקים  לי"ב  הארץ  חלוקת  על  נוסף 
לוי  שבט  של  לשבטים "9חלקו נתחלקה  ש "לא  בירושלים  חלק  בנ"י לכל  יש  ויבנה 10, הקב "ה  יחזור  ואז ,(

את  השלישי.בירושלים  המקדש  בית  ,

את  לגאול  הקב "ה  ממהר  - הגלות  מן בנ"י של  ביציאתם  תלוי' הגלות  מן הקב "ה  של  שיציאתו וכיון
שעי"ז כדי גם ) אלא  ישראל , של  חיבתן מצד  רק  (לא  בנ"י . הגאולה אל  הגלות  מן (כביכול )
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ניסן.)1 כ "ח  יום" "היום .3 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש ראה
ובכ "מ .
ב.2) ט , יומא ראה
ט .3) יו"ד , בא
יב.4) כז, ישעי '
ג .5) ל , נצבים פרש"י 

יג .6) ז, דניאל 
א.7) כט , מגילה
א.8) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
א.9) קכב, ב"ב

וש"נ.10) א. כו, מגילה



מ     

חנוכה :ג . בימי - זה  בענין מיוחדת  והדגשה 

מצות  - אלה  דימים  המיוחדת  המצוה  מצד  טעג "), ("ליכטיקע  אור  של  ימים  הם  חנוכה  ימי 
האור . ענין חנוכה ,

לזכר  נקבעה  חנוכה  נר  הדלקת  אלא ומצות  מצאו ולא  "בדקו - השמן נס  לישראל , הקב "ה  שעשה 
אחד  יום  להדליק  אלא  בו הי' ולא  גדול  כהן של  בחותמו מונח  שהי' שמן של  אחד  פך    והדליקו

ימים " שמונה  חדש 11ממנו טהור  שמן להכין הספיקו זה  זמן ).12(ובמשך 

לה  יכולים  היו הדין שמצד  כיון - לבנ"י הקב "ה  של  חיבתו גודל  מודגשת  זה  גם ובנס  המנורה  דליק 
הקב "ה  שרצה  אלא  טהור , בלתי בשמן    להם המנורה ועשה  להדליק  שיוכלו

טהור  .13בשמן

ליחיד  - נסים  להם  לעשות  לבנ"י הקב "ה  של  חיבתו להתגלות  ביותר  מסוגלים  חנוכה  שימי מובן ומזה 
ישראל  שכל  והעיקרי האמיתי מהנס  החל  - ישראל  ולכלל  מישראל , לרבים  שלימה , למשפחה  מישראל ,

לו, צריכים   של האור  אל  יחדיו כולם  את  ומביא  הגלות , מן בנ"י כל  את  מוציא  שהקב "ה  ,
משיחא . מלכא  דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה 

בהגאולה  הצורך  מצד  יותר  עוד  ניתוסף  הגאולה  בנס  שמתבטאת  לישראל  הקב "ה  של  חיבתן ובהתגלות 
ס "ב ). (כנ"ל  ישראל  של  בגאולתם  תלוי' הקב "ה  של  שהגאולה  כיון בעצמו, הקב "ה  בשביל  גם 

בנר ד . במיוחד  הדבר  מודגש  - עצמם  חנוכה  ֿ הכנסת ובימי בבית  ֿ עתה  זה  שהדליקו דחנוכה 
ֿ המדרש : ובית 

הנרות  הדלקת  עם  קשורה  חנוכה  נר  הדלקת  : מנחה בתפלת  ֿ עתה  זה  שאמרנו (כפי
נרות  "והדליקו ,כולו העולם  לכל  (והקדושה ) האור  מקור  הוא  המקדש " ש "בית  כיון ,("

לעולם " יוצאה  אורה  .14ש "ממנו

מעט " "מקדש  ֿ המדרש , ובית  ֿ הכנסת  בבית  הנרות  בהדלקת  - זה  ֿ הכנסת 7ומעין בבית  ובפרט  ,
של  טובים  מעשים  ובית  ֿ המדרש  ובית   15 מעשים ועשה  תורה  ולמד  להקב "ה  התפלל  שבו ,

באופן  בזה  וימשיכו כן יעשו ענינו) לפי (כאו"א  הם  שגם  זה  וביהמ "ד  לביהכ "נ הבאים  לכל  ולימד  טובים ,
עוד  להוסיף  אלא  שלפנ"ז, ביום  הצדקה  ונתינת  התורה  ולימוד  בהתפלה  להסתפק  (שלא  והולך " ד "מוסיף 

והולך " מוסיף  ואילך  מכאן אחת  מדליק  ראשון ש "יום  חנוכה  מנרות  וההוראה  כהלימוד  - שמיום 11יותר ) ,
ֿ עתה  זה  שהדליקו כפי נר , עוד  מוסיפים  שאתמול ליום  אע "פ  נרות ,  הנר דיום על 

שהדליקו עי"ז נרות .ראשון

בנר  מיוחדת  שיאיר ומעלה  השלישי האור  על  שרומז - דחנוכה   שתי (לאחרי
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  נשתמרו), לא  חטאינו" ש "מפני דקוב "ה "16מקדשות  "בנינא  ש "בנוי 17, ,

השמים " מן ויבוא  יגלה  עיר 18ומשוכלל  בירושלים  הקדושה , בארצנו בנ"י, כל  עם  ויחד  הקב "ה , עם  יחד  ,
הקודש . ובהר  הקודש 

מנחה :ה . בתפלת  ֿ עתה  זה  שביקשנו הבקשה  תתקיים  ומיד  שתיכף  רצון ויהי

הכי  במהירות  תהי' משיחא  מלכא  דוד  של  וביאתו שצמיחתו - תצמיח " מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את 
ומיד , תיכף  ועד  ("מהרה "), גדולה 
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ב.11) כא, שבת
ועוד .12) שם. הר"ן חידושי 
ועוד .13) שם. יהושע פני 
ועוד .14) סה"ה. פ"ד  ברכות ירושלמי 
ואילך 15) ס"ו שבבבל  רבינו בית בענין קונטרס ראה

ואילך ). 421 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות
יז.16) טו, בשלח 
א.17) רכא, ח "ג  א. כח , ח "א זהר ראה
ועוד .18) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 



מי      

ושלימות , בריאות  עיניים  שלנו, בעיניים  דייקא , "עינינו" - ברחמים " לציון בשובך  עינינו "ותחזינה 
בריאות  עיניים  לפתע  מקבלים  מגדלת " "זכוכית  או ל "משקפיים " זקוקים  שהיו אלה  שגם  כך , כדי ועד 
בעיניים  שרואים  ועיקר , ועוד  רגיל ), או גדול  כתב  (ועאכו"כ  קטן כתב  לקרוא  ויכולים  השלימות , בתכלית 

צדקנו, משיח  בא  ומיד  שתיכף  ושלימות  בריאות 

ב "עיתונים " זו ידיעה  מדפיסים  ומיד  גדולות 19ותיכף  "חדשות " שכשיש  אלה , בימינו העולם  כמנהג  -
מודיעים  שבה  מיוחדת " "הוצאה  מדפיסים  אלא  הרגיל , בזמנו העיתון להופעת  ממתינים  לא  ומשמחות ,
ובנדו"ד , העיתון, קוראי כל  אצל  מיוחדת  התעניינות  לעורר  כדי בו שיש  גדול  דבר  התחדש  ֿ עתה  שזה 

- תבל  קצוי בכל  בנ"י לכל  שנוגעת  ידיעה    מאד וקרוב  בדרך , שנמצא  רק  לא  כלומר , ,
ובית  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית  של  הדלת  נפתחת  ומיד  תיכף  אלא  כולנו, נמצאים  שבו ֿ הכנסת  לבית 

צדקנו!... משיח  את  ורואים  דורנו נשיא  רבינו של  טובים  מעשים 

הקב "ה ), של  (העננים  שמיא " ענני "עם  והקב "ה , צדקנו משיח  עם  יחד  בנ"י, כל  באים  ומיד  ותיכף 
הקדושה , לארצנו

כיון - ֿ מבורכים , בלתי וענינים  קשיים  וללא  מלחמות  ללא  ומנוחה , שלום  של  באופן שהיא  כפי
החל  בשלימות , הברכות  כל  שמקבלת   נעשית ידם  שעל  ההפסק ), לאחרי לרדת  התחילו (שכבר 

ודבש " שמן זית  גו' ורמון ותאנה  וגפן ושעורה  חטה  ד "ארץ  והפירות  התבואה  המינים ,20צמיחת  שבעת 
ישראל  ארץ  בהם  -שנשתבחה 

ומדליקים  השלישי, המקדש  ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  - עצמה  הקדושה  ובארצנו
ועל  נפלאותיך  ועל  נסיך  "על  ומנגנים  וחוזרים  קדשך "), בחצרות  נרות  ש "הדליקו (כפי חנוכה  נרות  שם 

השלישי. בביהמ "ק  והשלימה  האמיתית  דגאולה  והישועות  והנפלאות  הנסים  על  ישועותיך "

את ו. שמקרבת  צדקה  "גדולה  הצדקה , בנתינת  יוסיפו - הגאולה  את  יותר  עוד  ולזרז למהר  וכדי
.21הגאולה "

לצדקה . לתת  - ושטר  חנוכה ", "מעות  - מטבע  ושטר : מטבע  מכם  לכאו"א  יתנו ולכן,

ותיכף  ישועותיך ", ועל  נפלאותיך  ועל  נסיך  ד "על  באופן והשלימה  האמיתית  הגאולה  שתבוא  - והעיקר 
ממש . ומיד 

חנוכה ", "מעות  - אחד  שטר  דולר : של  שטרות  שתי יתנו מטבעות , כאן שאין כיון אמר :) (ואח "כ 
לצדקה . - אחד  ושטר 

ממש . ומיד  ותיכף  צדקנו, משיח  פני לקבל  יחדיו שהולכים  - והעיקר 

שיחיו. להנאספים  לחלקם  מנת  על  שיחיו  למארגנים  שטרות  חבילות  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

נסיך "]. "על  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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(19.12 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה
ח .20) ח , עקב

פל "ז.21) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
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ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÈÂËÈ·‰ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·˘ ¯„Ò· ÈÂÈ˘‰

"ÂÏÏ‰ ˙Â¯‰" ÁÒÂ·
ביטויי ֿלשון שלושה  נאמרים הללו" "הנרות  של בנוסח

על  מדליקין, אנו הללו "הנרות  ועלzereyzdדומים :

miqpd ועלze`ltpd"1שוב מוזכרים  הללו" "הנרות בסיום  .

שונה בסדר  אך אלו, ביטויים  ולהלל2שלושה "להודות  :
על  הגדול "jizereyiועל jize`ltpועל jiqpלשמך

שלושת בסדר לשינוי  הסיבה  מהי להבין צריך  כן, אם 
הללו ? הביטויים 

.·
ÈÓÈ Ï˘ ÌÈÒÈ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ "ÂÏÏ‰ ˙Â¯‰" ÁÒÂ

‰ÎÂÁ‰
רק נזכרים  אין הללו " "הנרות  שבנוסח העובדה  מן
שמצות רואים , ו "ישועותיך", "נפלאותיך" גם  אלא  "נסיך",

רק זכר מהווה  איננה  חנוכה  נר השמן,3הדלקת  פך לנס 

סוגי לכלל אלא "ישועות ", בבחינת  איננו הוא שהרי
הזה בזמן ההם בימים  הראה שה' הנחלקים4הישועה  ,

בהמשך שיוסבר (כפי סוגים  לשלושה  כללי באופן
לשון מוצאים  אנו הסוגים  מן אחד  כל ובתוך הדברים ),

miaxימי שמאורעות כיוון נפלאות ", נסים ... "תשועות... :

הסוגים . מכל ישועה , עניני וכמה כמה  כוללים  החנוכה

להזכרת בקשר אחרת , חזקה קושיא  על עונה  זה  הסבר

כדלהלן: חנוכה , נס 

קיימת  פורים  נס  ההצלהdaegלגבי את  להזכיר
הרשע מהמן  לגבי5בלילהmbeביוםmbוהישועה  כן לא .

מכך (ויותר נס , הוא אף  שהיה  בחנוכה , היוונים על הנצחון 
מעטים ביד ורבים  חלשים  ביד גבורים  "מסרת  גלוי: נס  –

נס6וכו'" הטבע ), בדרכי מוסתר היה  פורים שנס  בעוד ,
הנאמר הנסים " ב "ועל רק  בלילה מוזכר בחנוכה  הנצחון 

המזון. ובברכת  מעריב  בתפילת 

רשות היא ערבית  תפילת  לאכול7והרי חובה אין וכן ,
חנוכה בליל  חובה8פת  שאין אפוא יוצא  .zigxkd9להזכיר

בחנוכה  הנצחון נס  חנוכה .lilaאת 

בסעיף האמור  פי על בפשטות מתורצת זו קושיא 
השמן, פך לנס  רק  זכר אינו חנוכה  נרות  הדלקת  הקודם :

החנוכה . ימי של הניסים  לכל גם  אלא 

מוצאים אנו זכרון10ואכן, להבעת  הדרכים שאחת ,
נרותlldו הדלקת ע "י הוא  .11לה',

.‚
ÌÈÈÂËÈ·‰ ˙˘ÂÏ˘ ¯„Ò· ÈÂÈ˘Ï ‰·ÈÒ‰

הביטויים בשלושת  הסדר בשינוי הסיבה  גם  וזוהי
הללו". "הנרות  בנוסח

סוגי שלושת  על מדובר הללו" "הנרות  בתחילת
" והישועה  mddההצלה  minia epizea`l ziyryולפיכך ,"

בסדר נמנים ועלהם הנסים ועל התשועות  "על זה:
תחילה המאורעות. סדר  היה  שכך כיוון הנפלאות",

"נפלאות ". ואח "כ "נסים " אח "כ  "תשועות ",
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בסידור 1) וכ"ה סתרע"ו. טאו"ח לפנינו. ה"ו פ"כ סופרים במס' כ"ה
ואכ"מ. וכו'. הוספות סדר, בשינוי הוא וכו' סידורים ובכמה אדה"ז.

סופרים 2) ובמס' ועוד]. יעב"ץ של"ה, [ובסי' אדה"ז בסידור כ"ה
ובכמה  ל"נסיך". "נפלאותיך" מקדים ובכ"מ) שם . בטאו"ח (וכ"ה שם

ואכ"מ. שינויים. בעוד הוא סידורים
זהו3) ש(כמובן) נ"ח.xwirאף דהדלקת הזכרון
הרמב"ם 4) לשון ועיין ה"ג. פ"ג חנוכה הל' לרמב"ם צפע"נ ראה

להודיע הי"ב: פ"ד עלqpdשם לו והודי' האֿל בשבח miqpdולהוסיף
היו  הן שאף בנ"ח חייבות נשים א): (כג, משבת ולהעיר לנו. שעשה

הנס. נעשה אשה יד ועל שם: וברש"י הנס, באותו
סתרפ"ז 5) או"ח טושו"ע ה"ג. פ"א מגילה הל' רמב"ם א. ד, מגילה

ס"א.
דחנוכה.6) הנסים" "ועל נוסח
ה"ו.7) פ"א תפלה הל' רמב"ם ב. כז, שו"ע ברכות רלה. ר"ס טאו"ח

פט. ר"ס או"ח אדה"ז

סעודה*8) לעשות חיוב וגם ושמחה, משתה חיוב שיש את"ל גם כי
ב  דוקא החיוב אין הרי –lil.חנוכה

(9– ברהמ"ז או בתפלה הנסים ועל אמר לא שאם `oiובפרט
שער  צ"צ שו"ת וראה ס"א. סתרפ"ב או"ח (טושו"ע אותו מחזירין

סי"א). המילואים
י:10) כה, ירמי' ובתרגום קול. בתוד"ה ב לב, סנהדרין oigayncראה

בוצין. בניהור
לחנוכה)וראה שיחה חכ"ה לקו"ש (ובארוכה 534 ע' חט"ו לקו"ש

נרות ב"והדליקו שהכוונה jycwשי"ל zexvga היא הנסים) ועל (נוסח "
השואבה  בית דשמחת נרות ע"ד – השכינה וכבוד שמחה של לנרות
ושו"ע  טושו"ע א. נג, (ברכות ביהכנ"ס ונרות א) נא, (סוכה נשים בעזרת

בהיכל. מקומם אין אלו שכל – ס"ד) סתר"י או"ח אדה"ז
ע"י11) כו' המלחמה דנצחון הנס על לשבח שקבעו הוא zexpומה –

דפך. הנס גם שיוכלל בכדי

.jli`e 142 'r i"g y"ewl dkex`a d`xe .cere .f"lq f"t w"al y"yi .my g"a .r"xzq g"e` dyn ikxca `aed ikcxn d`x (*
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האופן על מדובר שם  הללו". "הנרות  בסיום  כן לא 
של ההרגשה  את  אצלנו הסוגים  שלושת  יוצרים  שבו

הוא הסדר  זה  ובענין הגדול". לשמך ולהלל "להודות

לענין האדם את  המביא  הראשון הוא  "נסים" הסוג  שונה :
לאח"כ ורק  ה "נפלאות " סוג  אח"כ לה', וההלל ההודיה 

להלן. שיובהר כפי ה "תשועות ", סוג 

.„
ÌÈÈÂËÈ·‰ ˙˘ÂÏ˘· È˙Â‰Ó‰ Ï„·‰‰

ניסים תשועות , שבין  המהותי ההבדל והביאור:
ונפלאות :

שכוחותיו אחר, נגד  מלחמה  מנהל מישהו כאשר
גם ֿיחד ובאיכותם בכמותם (בהתחשבות  לכוחות12דומים  (

ל הוא  זקוק  עדיין לפיzreyiעצמו, שהרי לנצח, כדי ה '

הוא זה  נצחון  אחר . צד ופעם זה  צד פעם גובר הטבע 
עפ "י כי  לטבע, שמעל  כנס  ולא  טבעי  כענין הנראה  באופן

האחר. את  לנצח הוא  יכול  הטבע 

qp הצלה לחוקיdlrnly13הוא  בניגוד הטבע , מן

כאשר במלחמה, נצחון לדוגמא : הטבעית . המציאות 
כך המנוצח, הצד מן בהרבה החלש  הצד הוא המנצח

הוא  כזה  נצחון לנצח . יכול  איננו הוא  הטבע ,qpשבדרך

מהטבע . למעלה

ze`ltp.אותן הרואה  אצל "פלא " הנקראות תופעות  הן

בדרך כמאורעות למנותם  שאפשר ברורים  ניסים אלה אין

ה מאורעות  הם אלא  מןmiyxten14וmilcaenהטבע ,
נפלא . ענין – "פלא" הם  נקראים ולכן הרגילה , המציאות 

כסלו, בי"ט הזקן אדמו"ר  גאולת  לגבי  אנו מוצאים כך
עליה כותב  "15שהוא :`iltd י "ט גאולת  בארץ ". לעשות ...

להשתדלויות קשורה והיתה שרים, באמצעות  נגרמה  כסלו
היה וכלל, כלל רגילים  מאורעות  אלה  היו לא  אך רבות ,

"הפליא " – פלאי דבר .16זה 

.‰
:¯„Ò‰ ÈÙÏ ‰Ïˆ‰‰ È‚ÂÒ ˙˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ‰ÎÂÁ‰ ‚Á·

˙Â‡ÏÙÂ ,ÌÈÒ ,˙ÂÚÂ˘˙
ההם " "בימים  היו  ה ' וישועת  ההצלה  סוגי שלושת 
ואח"כ ניסים  אח"כ תשועות , הסדר : ולפי חנוכה בימי

נפלאות .

ששם מודיעין, בעירם  כבר  התחיל  החשמונאים נצחון
"דבר  שם  להקריב  רצו היוונים ובניו. מתתיהו אחר"נמצאו

וניצחום מנגד עמדו  והחשמונאים  .17(חזיר ),

כי18כאן גלוי, פלא ולא  גלוי נס  לא  אך ישועה , היתה
יוונים . של רב  מספר  היה  לא במודיעין

יוונים של רב  צבא  נגד מלחמה היהודים  ניהלו אח "כ
אנטיוכוס החיל19ששלח אנשי ממספר בהרבה  רב  ,

"מסרת הטבע : מן שלמעלה  גלוי, נס והתרחש  היהודיים ,
נצחו. היהודים – מעטים" ביד ורבים  חלשים ביד גבורים 

לבית החשמונאים  נכנסו במלחמה  הנצחון לאחר
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ט.12) יד, לך פרש"י ראה
ח.13) כא, חוקת פרש"י ראה
סוג 14) דעל א) לא, (נדה ממרז"ל ולהעיר יח. ח, וארא פרש"י ראה

"עושה  יח) עב, (תהלים נאמר בו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו הנסים
ze`ltp.36 ,16 הערה לקמן וראה לבדו".

(15.22 ע' תשי"ב) (קה"ת כסלו י"ט במגילת נדפס – הידוע במכתבו
ואילך. 306 ע' לעיל וראה ובכ"מ. ריח. ע' אדה"ז התולדות ס'

מנסים,16) גם ומובדל מופרש שהוא – ב"נפלאות" לומר יש סוג עוד
אראנו  מאמ"צ צאתך "כימי בפי' תפוֿז) ע' למיכה (אוה"ת משנ"ת ע"ד
(שבת  נס בתוך דנס ענין נפלאות, הם דיצי"מ נסים בערך שגם נפלאות"
פנ"ט, (ב"ר ישראל של נסם שהוא משה של נסו הקב"ה וש"נ), א. צז,

בשלח), ס"פ שמו"ר וראה ה.
נסים נצחוןכי כמו  בטבע, אחיזה להם יש באופן סתם המלחמה

מלחמה ע"י שהי' חלשים", ביד גבורים הם zirahד"מסרת ו"נפלאות ;*
הטבע היפך שהם האמונה ixnblנסים שער (ראה בטבע אחיזה שום מבלי

לחילוק רק או זה לחילוק שם נחית אם עצ"ע אבל – ב ל, – illkdפט"ו
שם. לעיל וראה לא). או בטבע דמלובש

א)ובנס באופנו**: הפירושים בשני דתלוי י"ל אולי – השמן פך
ואילך)), ב ד, (מ"ב אלישע דנס באסוך שמצינו (וכמו השמן כמות נתוסף
וט"ז  עתר סי' חאו"ח ב"י ראה (אבל חנוכה. מעשה במדרש מפורש וכן
לאט. לאט ודלק השמן איכות נשתנה ב) זה). מדרש הזכירו שלא – וכו'

.26 הערה לקמן וראה
לע"ע 17) אבל – ב קאפיטל א החשמונאים ס' (ראה פ"כ. יוסיפון

מוזכרים מצאתים הל'לא בה"ג בס' א' פעם (מלבד ישראל פוסקי בספרי
ידוע  אבל עינים, מאור בס' מובא וכו'). בסה"ד שנזכרו אף – סופרים

ואכ"מ). זה. לספר היחס
(18– כו' הגדולה המלחמה עד וכו' בירושלים הנצחונות כל וכן

ספרדיות, דקהלות ומחזורים סידורים בכמה (נדפסה אנטיוכס מגילת
חנוכה. ומדרש כו') אותה וקראו

ובכ"מ.19) חנוכה. מדרש אנטיוכס. מגילת ראה

jxrae (*zay l"xdn b"`cg d`xe .(dngln i"r dkepgc qpke .. rahd jxca eyrpy miqpe :(` ,l) e"ht dpen`d xry d`x) raha yaelnd qp df 'wp ± "ze`ltp"l
.b"wq x"zrq g"e` f"h .a ,`k

`avl miyp` 'eb evlgd :oicn zngln (`) :dnglna mipte`dn xirdledf mr cgiae 'eb"epnn cwtp `leyi`epiid ,(hn ,my .fÎb ,`l zehn) :dnglnoegvp la`
± llk raha yaeln epi`y iqp ote`a dnegd zlitp ixg`ly ,ryedi i"r egixi yeaik (a) ;(i"pan k"ek ebxdpy dkepgc zenglnda k"`yn) llk rah t"r `ly

'eb enixgie 'eb mrd lrie""axg itl.n"k`e .(`kÎk ,e ryedi)
.jli`e 184 'r e"hg y"ewl d`x (**
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כי המנורה , להדלקת טהור  שמן שאין וגילו  המקדש 
שמצאו עד שבהיכל", השמנים "כל  את  טימאו היוונים

גדול" כהן של בחותמו מונח שהיה שמן  של אחד ,20"פך
גדול. נס  איננו אמנם , וזה ,

עלֿכך, להתעקש  שרוצה  מי  יש  אם  לומר , אפילו  [ניתן
הבחינו לא שהיוונים  טבעי, ענין זה  כדי21שהיה  זה  בפך
ה"תוספות " דעת לפי ובמיוחד לומר22לטמאו , שיש  ,

בחותם מונח  רגילrwxwa"שהיה  שאינו דבר ,"llk,
השמנים לשכת  קיימת  שהיתה  עלה23מה ֿעוד  לא  ששם  ,

לחפש היוונים  .24בדעת 

השמן, של בטהרו הוודאות את המבהיר  הסבר
"היסט"]. ע "י אותו  טמאו לא ושהיוונים 

פלא דבר  זה היה זאת  עם נפלאות25אך  את26– :lk
מוסתר היה  זה  יחיד פך ורק  היוונים, טמאו השמנים

rwxwa! נגיעה ללא  שלם , ונשאר

ארע  ימים ,27נסcer(אחרֿכך שמונה  דלק  זה ששמן ,
ונפלאות ). ישועות עוד וכן

.Â
"ÍÈ˙ÂÚÂ˘È" ,"ÍÈ˙Â‡ÏÙ" ,"ÍÈÒ" :‰È„Â‰· ¯„Ò‰

בסדר התרחשוdfובכן , – ונפלאות ניסים  תשועות , –
הוא : הסדר לה ' בהודיה ההם ". "בימים  המאורעות 

"ניסים ", על ה' את  ומהללים  מודים לכל ֿלראש 
ה '. מאת  באים  שהם  בגלוי הניכרים 

ב ומבחינים יותר מתעמקים  האמיתיתאח "כ משמעותם
"נפלאותיך", שהם מאורעות , כמה של

שאלה ויחשוב  – יטעה  לטעות  הרוצה  אמנם  אם גם 
הטבע , בדרך מאורעות  הם

עליהם . ה ' את ומהללים  ומודים 

"ישועותיך", על שאפילו להכרה  מגיעים  אחרֿכך ורק 
גם צריך הטבע , חוקי אלא  נפלאות , לא ואפילו נס  שאינם 

עצמו הטבע  גם הישועה ", "לה' כי לה ', ולהלל להודות  כן
להביא ישועה  גם  צריכה  ולפיכך  הטבע , מן  למעלה  הוא 

והלל הודיה  .28לידי

.Ê
Ú·Ë‰ ˘Â·Ï· ˙ÈÒÈ ‰‚‰‰ ‡È‰ Ï‡¯˘È È· ˙‚‰‰

ענין: של  לעומקו

היא - ליהודים  האלוקי, השפע  ה"חיות", השפעת
אלא הטבע , מן שלמעלה  האלוקות מבחינת לכתחילה 

לכך בנוסף  כלומר , טבע . של צורה  לובשת  שההשפעה 
היא , ולכן אלוקית , הנהגה  היא  בכלל הטבע  שהנהגת 

"טבע " שהמושג  (כפי  הטבע  מן למעלה  באמיתתה ,
לגבי הוא הזה הטבע  גם  זאת בכל  בעינינו ), מתפרש 

להנהגה  חיצוני לבוש  רק  מתנהגziqip29היהודים ה ' שבה  ,
ישראל. עם 

האמת , את  רואה  "מאירות ", עיניים  לו שיש  מי  לפיכך,

הטבעי שה"לבוש " כך ניסי, ענין מלכתחילה  הוא  זה  שכל
אצלו תופס  .30מקוםmeyאינו

רבות פעמים  הוסבר  חז"ל31וכך מאמר  של 32פירושו

של (קביעתו הטבע חוקי וזורע ": עולמים  בחי  d'"מאמין
וקציר... ezeayiש "זרע  `l"33היהודים אצל  מהווים  אינם  ,(

שבגינה לצמיחה , האמיתית  הסיבה  לזריעה . אמיתית  סיבה 
העולמים ". בחי "מאמין שהוא כיוון היא זורע, הוא 

.Á
Ì¯Â˜Ó· Ì‰ ,Ú·Ë· ÌÈ˘·Ï˙Ó‰ ÌÈÒÈ‰ ‡˜Â„

¯˙ÂÈ· ÌÈ‰Â·‚
החסידות בתורת  ביותר"34מוסבר גבוה  שה "גבוה ,
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ב.20) כא, שבת
כו'.21) בהצנע שם: שבת רש"י ראה
שהי'.22) ד"ה שם שבת
מ"ה.23) פ"ה מדות
כו'24) בקרקע אלא שמירה להם אין כספים א: מב, ב"מ ראה

כו'. שמואל) זמן (לאחרי והאידנא
ועל 25) הגאולה  על מברכין הראשונה דלילה ב) כא, (שבת ובמאירי
פי"ז)z`ivnהודאת אתה כי כתיב (ד"ה אורה ובשערי השמן. xwircפך

עיי"ש. כו', א' פך שמצאו הנס
להן 26) שאין מ"נסים", שלמעלה סוג יש דב"נפלאות" ולהפירוש

היא  ב"נפלאותיך" שהכוונה י"ל, – (16 הערה לעיל (ראה בטבע אחיזה
הנ"ל). הערה (ראה השמן דפך להנס

באומרו 27) והוא – הללו" "הנרות בנוסח נכלל זה שגם ומובן
לשון מהטבע) שלמעלה (גלויים אלא miax"נסים" ב'). סעיף (כנ"ל

שאירעו כסדר הסוגים ג' לתשועות dpey`xlשמונה בנוגע שהוא וכמו ,

הקודמת. הערה וראה וק"ל. ונפלאות.
דלילה ולהעיר דס"ל סתע"ר) או"ח פר"ח (וראה הנ"ל ממאירי

ימים. ח' שדלק שמן של להנס שייך לא דחנוכה הראשונה
קנדֿה.28) ע' אור מיהל להעיר
ההנהגה 29) .. למטה דנש"י בסופו: פח פרק תער"ב המשך ראה

ב' יש ובזה מהטבע שלמעלה הוי' משם כ"א טבע ע"פ אינו עמהם
עיי"ש. כו', אופנים

וש"נ.30) ואילך. 176 ע' חט"ז לקו"ש – בכ"ז בארוכה ראה
(31.295 ע' חי"ח .228 ע' .203 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
תהלים 32) מדרש א. לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא ירושלמי*

טז. פי"ג, במדב"ר יט. מזמור
כב.33) ח, נח
ואילך.34) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי בארוכה ראה
ובכ"מ.

.`zil epiptl inlyexiay ± (a 'iq dpia ixn`) zeig u"xdna (*

הידוע  ה"אדם"  על  מורה  הבי"ת,  תחת  קמץ  בניקוד   – ש"באדם"  בחסידות44  ומבואר 
)וכאילו הי' כתוב “בהאדם"(, שהוא אדם העליון, כמ"ש45 “ועל דמות הכסא דמות כמראה 
להנהגת  מקום  נתינת  יש  שממנו  עלמין,  כל  הממלא  אור  בחי'  והוא  מלמעלה".  עליו  אדם 
הטבע, ומצד זה הרי גם האדם צריך להשתדל לעשות לבוש וכלי בדרכי הטבע, כדי שתשרה 

ברכת ה'. 

אבל “)לחסות( בהוי'" – הוא בחי' אור הסובב כל עלמין, שמצד בחי' זו אין האדם צריך 
יכלכלך",  והוא  יהבך  הוי'  על  “השלך  כמ"ש46  אלא  הטבע,  בדרכי  שום השתדלות  לעשות 

שהקב"ה יתן לך גם את הכלים47.

44( לקו"ת שמע"צ צ, ד. אוה"ת )יהל אור( לתהלים כאן. סד"ה ולא זכר תרפ"ח.  
45( יחזקאל א, כו. 

46( תהלים נה, כג. וראה "תהלות מנחם" שם. 
47( וראה בכ"ז בד"ה ולא זכר שם. ובתו"ח ויחי ד"ה בן פורת יוסף פי"ג. אוה"ת )יהל אור( לתהלים מ, ה.  
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הנסים : לגבי גם  כך  ביותר ". ב "מטהֿמטה  דוקא מתגלה 
של משורשם  גבוה בטבע  המלובשים הניסים של שורשם 

הגלויים עוד35הנסים  גבוה  שורש  יש עצמו  ולטבע  ,
.36יותר

אלוקיות , והשפעות  מגילויים  נובעים  גלויים  נסים 
גלוי. להיות מוכרח הנס  – "גילוי" של בתחום המוגבלות 

הנעלים והשפעה  מאור  נובעים בטבע  המלובשים נסים 
הנסים  מסתתרים  ולכן זאת ,מגילוי , בכל אך הטבע , בלבוש 

"נפלאות " – "פלא" הנקרא באופן הוא  שה"לבוש " כיוון
למעלה "רק  שהם  בחוש " ש "נראה  עד  בהם , המתבונן אצל

של37מהטבע " במסגרת  זאת  בכל שהוא  אור  שזהו מובן ,
גילוי.

נובע ממש  בטבע  המלובש  ה "תשועות ", ענין רק
כלל, גילוי של  בתחום  שאיננה  האלוקות, מ"עצמות "
שבאה מהטבע , שלמעלה הישועה , מתגלית כך  ומשום 

ממש הטבע  שזהו  שנראה  באופן בעצמו, .38מהקב "ה 

ולהלל "להודות  הסוגים : שלושת  של הסדר זהו ואכן,
על  הגדול ":jizereyiועל jize`ltpועל jiqpלשמך

ומהללים מודים לגילוי,39תחילה  הקשורים  עניינים על
מגילוי שלמעלה  לאור בקשר אח "כ "נסיך", נובעים שמהם 
"לשמך והלל להודיה מגיעים  אח"כ ורק  נפלאותיך", "ועל 

lecbd"40."ישועותיך" ע "י בעיקר 

(c"kyz ,dkepg zay ,uwn t"y zgiyn)
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כימי 35) ד"ה בארוכה וראה א. ק, גֿד. שם א. צג, מג"א תו"א ראה
תשל"ח. צאתך

שאין 36) דהנסים ולהעיר, כו'. ביותר הגבוה דכל הנ"ל מהכלל כמובן
שם) אור יהל ראה – ממש בטבע מלובשים (שהם בנסו מכיר הנס בעל

נפלאות "עושה נאמר עליהם –ecal שנמשכים – (14 הערה לעיל (נסמן "
סק"ט  שם אור יהל (ראה ית' ומהותו עצמותו לבדו, ד"ה מבחי' ובארוכה .

הנ"ל). צאתך כימי
פורים.37) נס לענין – רע"ד) צג, שם ועד"ז א. (ק, שם התו"א לשון

שם. אור יהל וראה
זמנם38) שנ"ח החושך rwyzynולהעיר את להאיר ענינם – החמה

בכ"ה  סד"ה אורה שערי נ"ח. סד"ה ושמחי. רני סד"ה (תו"א דוקא
" בחי' ובכ"מ), תרמ"ג. נ"ח ד"ה בֿג. ערה, סדור יגיהeבכסלו. "ikygהוי'

נרי). אתה כי (כתיב) ד"ה אורה ושערי (תו"א
(ראה וי"ל, ל"נפלאותיך" "נסיך" [שמקדים בנוסח אדה"ז בחר שלכן

הן ש"נפלאות" [– ובמילא ,(2 הערה לטבע dhnlלעיל ושייכות מנסים,
הטבע. (חושך) את להאיר הוא דחנוכה הענין עיקר כי – דֿו) סעיף (כנ"ל

(תו"א 39) כו'" גילוי בבחי' הארה כו' נרו בהילו לשון וגם שבח "ל'
ובכ"מ). בכסלו. בכ"ה סד"ה

שם.40) ואוה"ת תו"ח שמות. ר"פ תו"א ראה

הידוע  ה"אדם"  על  מורה  הבי"ת,  תחת  קמץ  בניקוד   – ש"באדם"  בחסידות44  ומבואר 
)וכאילו הי' כתוב “בהאדם"(, שהוא אדם העליון, כמ"ש45 “ועל דמות הכסא דמות כמראה 
להנהגת  מקום  נתינת  יש  שממנו  עלמין,  כל  הממלא  אור  בחי'  והוא  מלמעלה".  עליו  אדם 
הטבע, ומצד זה הרי גם האדם צריך להשתדל לעשות לבוש וכלי בדרכי הטבע, כדי שתשרה 

ברכת ה'. 

אבל “)לחסות( בהוי'" – הוא בחי' אור הסובב כל עלמין, שמצד בחי' זו אין האדם צריך 
יכלכלך",  והוא  יהבך  הוי'  על  “השלך  כמ"ש46  אלא  הטבע,  בדרכי  שום השתדלות  לעשות 

שהקב"ה יתן לך גם את הכלים47.

44( לקו"ת שמע"צ צ, ד. אוה"ת )יהל אור( לתהלים כאן. סד"ה ולא זכר תרפ"ח.  
45( יחזקאל א, כו. 

46( תהלים נה, כג. וראה "תהלות מנחם" שם. 
47( וראה בכ"ז בד"ה ולא זכר שם. ובתו"ח ויחי ד"ה בן פורת יוסף פי"ג. אוה"ת )יהל אור( לתהלים מ, ה.  

המשך ביאור מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם" מעמוד ג



מו

לנו  האיש  שאל  שאול  ויאמרו   – ז  מג,  בראשית 
אח  לכם  היש  חי  אביכם  העוד  לאמר  ולמולדתנו 
ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר 

הורידו את אחיכם

עה

ביאור המדרש רבה )פ' צא, י( "שאול שאל האיש" אפי' 
עצי עריסותינו גלה לנו

בר  אבא  רבי  אמר  וגו'.  האיש  שאל  שאול  ויאמרו 

כהנא אפילו עצי עריסותינו1 גלה לנו.
בראשית רבה פרשה צא, י

והעריסה  המטה  טומאה,  מקבלין  מאימתי  עץ  כלי 

משישופם בעור הדג.
כלים פרק טז משנה א

משישופם בעור הדג, להסיר קסמין שבהם, דקודם 
לכן לא חזו למלאכתן, שמשרטים את הבשר.

רע"ב

השייכות דמטה לדג, הוא כי ענין המטה הוא לרבות 

עלי'  ורבין  שפרין  פוריא  נקרא  שלכן  עליו,  ולפרות 

כדאיתא בשבת2 בפרק כלל גדול ע"ש. הנה פרי' ורבי' 

בחי'  הארץ4,  בקרב  לרוב  וידגו  כמ"ש  דג3,  בחי'  הוא 

“עריסותינו"?  עצי  על  דוקא  שאל  יוסף  למה  יבואר,  זה  בסימן   )1

ומבאר דיש מיטה ויש עריסה, מיטה הוא לגדולים, עריסה לקטנים, 

וזהו בחי' יוסף – יסוד.

2( שבת עז, ב.

3( פרי' ורבי' הוא בחי' דג: מבאר הקשר ל"דג" עם "יוסף", דשניהם 

הם בחי' יסוד – פרי' ורבי', וכאן מביא ראי' מהפסוק הכתוב ב"יוסף" 

– "וידגו לרוב", שיפרו וירבו כדגים.

והנה בחסידות ובשאר מקומות בלקוטי לוי יצחק מביאים עוד ענינים 

– הן עפ"י נגלה דתורה והן בפנימיות התורה – בהשייכות והקשר של 

דג ליוסף, והם:

א( בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד שצח, מהגמרא )סוטה לו, 

ב( וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבים המים מכסים עליהם ואין 

העין שולטת בהן, אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהן.

ב( באור התורה דרושים לראש השנה עמוד א'שעב מגמ' יומא עה, 

א "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם רב ושמואל ח"א דגים 

לשון  ודגה  במדבר,  להם  דנאסרו  "עריות,  ופרש"י:  עריות",  וח"א 

תשמיש כמו וידגו לרוב, ע"ש.

ם "יוסף לי ה' בן אחר", הוספה בעוד "בן" – פרו  ג( יוסף הוא על ׁשֵ

ורבו, וזהו"ע דגים שמפרין ומרבין במאוד וכו'.

.4

יוסף5

לנו  האיש  שאל  שאל  בפסוק  מקץ  במד"ר  ועיין 

מהו  לנו,  גילה  עריסותינו  עצי  אפילו  ולמולדתנו 

השייכות דהעריסות דהשבטים6 ליוסף, כי יוסף שהוא 

הוא  א"כ  שמעץ,  העריסה  את7  שפין  בעורו  דג,  בחי' 

יודע מעצי העריסה כי הוא שף אותם.

ד( ידוע דהשלשה אבות אברהם יצחק יעקב כנגד בחי' חג"ת, ויוסף 

שקיבל  ממה  להעולם  למטה  ולהמשיך  יסוד,  בחי'  הרביעי  הוא 

מהאבות, וזהו רמז "דג" יש לו ב' אותיות, "ג" כנגד האבות ואות "ד" 

הרביעי כנגד יוסף.

 = 52 × ג' פעמים ב"ן )3  ד-ג, יוסף בגי'  ה( רמז בהנ"ל בהאותיות 

156, יוס"ף(, והוא מקבל – בן – מהאבות, והוא בחי' "ד".

ו( דג אין לו חלב אמו, וכן יוסף הי' יתום מאמו )לקו"ת מהאריז"ל – 

טעמי המצות פרשת שמיני(.

שום  יהי'  שלא  היינו  פקיחא,  עיני   – עינים  כסות  להם  אין  דגים  ז( 

יוסף  וזהו"ע  אלקות,  גילוי  והו"ע  בגלוי  הכל  אלא  והעלם,  הסתר 

שיר  התורה  אור  )ראה  למטה  אלקות  גילוי  להמשיך  יסוד,  בחי'   –

השירים עמוד תקט(. מובא לקמן סימן קנו הערה 3. 

4( בראשית מח, טז. בברכת יעקב לבני יוסף – אפרים ומנשה.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )5

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

6( “דהשבטים שבמלכות ליוסף יסוד" )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה 

לעיל סימן טו. טז. יז.

ב(  א( מטה,  דברים  ב'  דיש  יצחק,  לוי  כאן בתורת  ראה הביאור   )7

עריסה, מטה הוא ל"גדולים", עריסה הוא ל"קטנים". וכמו"כ יש דג 

“גדול" ויש דג “קטן".

ובספירות הוא בחי' תפארת ויסוד. דיסוד בחי' יסוד – דג* קטן וכן 

“מטה",  כתוב  שביעקב  וזהו  “מטה".  בחי'  ויעקב  “עריסה",  כנגד 

מט,  )שם  המטה"  אל  רגליו  "ויאסוף  ב(,  )שם,  המטה"  על  “וישב 

נער"  "והוא  נער  נק'  שיוסף  וזהו  ונער,  לתינוק  שהוא  ועריסה  לג(, 

)בראשית לז, ב(, "ושם אתנו נער עברי" )בראשית מא, יב(. ע"ש.

וזהו שמבאר שיוסף שאל "אפילו עצי עריסותינו".

"זעירא" ביחס לבחי'  דיסוד הוא בחי' קטן  ראה לעיל סימן מ   )*

תפארת הנק' רבתי ע"ש. סימן עב הערה 4.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מז

ש"ף8 בגי' הוי' אדנ"י בכפל9 כל אות זה על זה, והוא 

8( ש"ף, הוא שרש תיבות "משישופם", ומבאר, שהקשר דשפין את 

והן  יסוד,  בחי'  שניהם  של  ה"תוכן"  מצד  הן  הוא,  ליוסף,  העריסה 

של  ענין  כל  וזהו  אדנ"י.  הוי'  יחוד  על  דמורה  "הגימטריא",  מצד 

גילוי אלקות.  ם אדנ"י שיהי'  ׁשֵ עם  הוי'  ם  ׁשֵ יסוד, לחבר   – "יוסף" 

ראה הערה 9. 10.

9( הוי' ואדנ"י בכפל כל אות זה על זה:

ה ו  ה  י   

x

י נ  ד  א   

 

380 = 50 + 300 + 20 + 10

פירוש:

.10  = י' פעמים א' )1 × 10( 

.20  = ה' פעמים ד' )4 × 5( 

.300  = ו' פעמים נ' )6 × 50( 

.50  = ה' פעמים י )5 × 10( 

סך הכל 10 + 20 + 300 + 380, כמספר “שף".

ם הוי' הוא בחי' גילוי אלקות. ראה תניא – שער היחוד והאמונה  ׁשֵ

פרק ד.

מספר שלום10 עם הד' אותיות, והוא ביסוד ששם הוא 

חיבור הוי' אדנ"י11 כידוע.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שיא

סיבת  הנה  כי  וז"ל:  ז  פרק  שם  וראה  הסתר,  בחי'  הוא  אדנ"י  ם  וׁשֵ

וטעם הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את 

החיות של העולם כדי שיהיה העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו, הנה 

הוא ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו 

יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים 

וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד 

לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם רק ברוב עם 

דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות 

כי הוא אדון כל הארץ, ע"ש.

ראה הערה 11.

10( ראה גם עד"ז לקמן סימן צח.

11( כידוע “יסוד" הוא מחבר הוי' אדנ"י )ראה גם סימן נד. צח. קסח. 

עלמין  כל  סובב  יחוד  ענין  הוא  החסידות,  ובאותיות  ובלשון  קעג(, 

אור  תורה  ראה  מלכות(,   – )אדנ"י  עלמין  כל  וממלא  ז"א(   – )הוי' 

פרשת שמות מט, ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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:`xnbd zl`eyCãéàådlez epi` recn ,[`pipg iax] xg`de - §¦¨

:`xnbd daiyn .l`eny xn`y itk el rx`yéðàLdpey - ¨¦
déøáeb áøc ìàeîLla` dfa c`n iwa `edy ,df xaca egek ax - §¥§©§¥

.mc da oi`y ,efk dlira elraiy ievn epi` mc` ipa x`ya
dxrp oice ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz oic x`azd dpyna

:zxbea oic zx`an `xnbd .ze`xl dpnf ribdyúøâBa ,áø øîà̈©©¤¤
,z`ypy dlezadì ïéðúBðynylïBLàøä äìéì.calaelit`e §¦¨©§¨¨¦

rax` dl mipzep ,ze`xl dpnf ribdyky exn`y ,lld zia zrcl
inil dribdy in iabl `l` ,lld zia jk exn` `l ,zelil
oi` ,zxbeal la` .ze`xl dpnf ribdy onfd edfy ,mixerpd

:`xnbd zx`an .xzei `le ,oey`x dlil `l` mipzepéléî éðäå§¨¥¦¥
zxbeaa ,oey`x dlil dl mipzepyäúàø àlL,zecp mc oiicr ¤Ÿ¨£¨

àì eúå ,äåöî úìéòa àlà dì ïéà ,äúàø ìáà. £¨¨£¨¥¨¤¨§¦©¦§¨§Ÿ
:`xnbd dywnéáéúéî,`ziixaa epipyäNòî`ay ,dleza dlka ¥¦¥©£¤

ddye jxcl jld cine ,mc dz`xe dpey`x dlira dlra dilr
lr xfg jke jld aeye .mc `vne lrae xfge ,miycg dyly my
miycg dyly xg` xfge ddzyde lrad jldy ,dxwnd envr
z` milez m` iax z` el`ye .ziyily mrta oke ,mc `vne lrae

,mileza mca zelirad lkay mcdéaø dì ïúðåiax dl xdih - §¨©¨©¦
lka dz`xy mcd z`òaøàd,úBìéìmixfetn zelildy s`e ©§©¥
Lãç øNò íéðL CBzî. ¦§¥¨¨Ÿ¤

yi ok m` ,dzexbaa mb zelil iax dl ozp ,df dyrna m`e
.zg` dlil `l` dl oi`y xn`y ,ax ly eixac lr zeywdl

:`xnbd zxxanéîc éëéä.dyrnd did ote` dfi`a -àîéìéà- ¥¦¨¥¦¥¨
xn`p m`úeðè÷ éîéa eälek dì áéäécozpy zelil rax`d lky - §¨¦¨§¦¥©§

e` dxyr zg` liba z`ypy oebk ,dphw dzidy onfa eid iax
,dxrp dzid `l oiicr yceg xyr mizy ixg`e ,okl mcew
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מח

ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  ויהי   – א  מא, 
חולם והנה עומד על היאור

)א(  פירושים:  ב'  שבזה  ימים"1.  שנתיים  מקץ  "ויהי  א. 
לפנ"ז  שהיו  ימים"  ה"שנתיים  סוף  סוף2,  מלשון  "מקץ" 
)בס"פ וישב(, סוף הגלות דיוסף בבית האסורים, )ב( "מקץ" 
מלשון התחלה3, התחלת ה)שנתיים( ימים שאודותם מסופר 
בהמשך הפרשה, התחלת הגאולה דיוסף ש"מבית האסורים 
כמאמר  כו',  האוצרות  כל  אסיפת  גם  כולל  למלוך"4,  יצא 
רז"ל5 "שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים . . ואחת גנוזה 
לצדיקים לעתיד לבוא", די"ל, שנכלל ב"רכוש גדול" שזוכים 
ע"י העבודה במשך אריכות הגלות, במכש"כ וק"ו מה"רכוש 

גדול"6 דיציאת מצרים.
ו"קץ9  דשמאלא"8,  "קץ   – והחסידות7  הקבלה  ובלשון 
והעלאת  בירור  ע"י  כי   – בזה  זה  קשורים  ושניהם  הימין"10. 
קץ  נעשה  דשמאלא",  ב"קץ  שנמצאים  הקדושה  ניצוצות 

הגלות11, "קץ שם לחושך"12, ובאים ל"קץ הימין"13.
תורה"14  של  ב"יינה  גם  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 

1( להעיר מאור התורה ריש פרשתנו ש"שנתיים ימים" קאי על ב' בחי' שנה, בנוקבא 

ובדכורא, שנת הלבנה ושנת החמה. ויש לקשר לשנה זו )ה'תשמ"ט( – שנת העיבור, 

החיבור דשנת החמה ושנת הלבנה, "שנתיים ימים" ביחד.

2( פירוש רש"י ריש פרשתנו.

3( ראב"ע שלח יג, כה. ועוד. וראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 198 ואילך. ושם נסמן.

4( קהלת ד, יד ובפירוש רש"י.

5( פסחים קיט, א. ושם נסמן.

6( לך לך טו, יד.

7( ראה אור התורה ריש פרשתנו.

8( זהר פרשתנו קצג, ב. קצד, א.

9( לשון הפסוק סוף דניאל. וראה זח"א נד, סע"א. סב, ב. ובכ"מ.

10( לקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק.

11( וי"ל ש"שנתיים ימים" רומז גם לב' האופנים הכלליים שבגלות )שצריך לעשות להם 

קץ וסוף( – גלות רוחני וגלות גשמי.

כלומר: אף שבפרטיות ישנם ריבוי אופנים בגלות – הגלות אצל שבעים אומות העולם, 

ד' הגלויות וכו', הרי, באופן כללי נחלקים לשתים: גלות רוחנית וגלות גשמית.

ולהעיר, שגם במאורע שהביא להתחלת הגלות – "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" 

– היו ב' אופנים אלו: גלות גשמית – שהוציאוהו מהסעודה, וגלות רוחנית, היפך אהבת 

ישראל )שהלשין על בני ישראל(, שמסתבר לומר שהי' אצלו עוד לפני המאורע )אם כי 

באופן של קטנות, כמרומז בשמו "בר קמצא"(.

12( איוב כח, ג. וראה אור התורה שם עמוד שלט ואילך.

13( להעיר מהשייכות לימי חנוכה – "שזהו ענין עד שתכלה רגל מן השוק, להעלות בחי' 

רגל השמאלי שמתלבש בקץ דשמאלא, ואז יהי' קץ הימין" )אור התורה ריש פרשתנו(.

14( "היום יום" כ"ט שבט.

שבפירוש רש"י15 "כל לשון קץ סוף הוא" – שב"סוף" נכלל 
"קץ  בירור  ה"סוף"  ע"י  כי  הימין",  "קץ  גם  קץ",  לשון  "כל 

דשמאלא" שבסוף הגלות, באים ל"קץ הימין"16.
ויגש,  דפרשת  ה(קריאה  )להתחלת  באים  לזה  ובהמשך 
במנחת שבת17 "ויגש אליו יהודה", כמבואר בדרושי חסידות18 
יוסף(  )ענינו של  יוסף ליהודה הו"ע סמיכת גאולה  שהגשת 
 – פשוטו  מידי  יוצא  ענין  ואין  יהודה(,  של  )ענינו  לתפלה 
בנ"י  שמתפללים  לתפלה  ממש  בסמיכות  באה  שהגאולה 

"ותחזינה עינינו בשובך לציון", תיכף ומיד ממש.
 משיחות ש"פ מקץ, שבת )ז( חנוכה ה'תשמ"ט

– תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ב עמוד 77-78

לפני  רחמים  לכם  יתן  שדי  ואל   – יד  מג, 
האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין 

ואני כאשר שכלתי שכלתי

שדי  ואל  בגליות  קראה  פתר  לוי  בן  יאשי'  ר'  בב"ר  ב. 
הקב"ה  האיש,  לפני  לרחמים,  אותם  ויתן  רחמים,  לכם  יתן 
אחיכם  את  לכם  ושילח  שמו,  ה'  מלחמה  איש  ה'  שנאמר 
ובנימין,  יהודא  שבט  זה  בנימין  ואת  השבטים,  עשרת  אלו 
ואני כאשר שכולתי שכלתי, שכלתי בחורבן ראשון שכלתי 
בחורבן שני, כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני לא אשכל 

עוד עכ"ל.
ויש להקשות שכלתי בחורבן ראשון ושני כו' היאך רמיזא 
אלא דקשה לבעל המדרש איך סיים יעקב בדבר רע שאמר 
יסורין  תחילתן  הצדיקים  הלא  שכלתי  שכלתי  כאשר  ואני 
בחורבן  שכלתי  כאשר  הביאור  הוא  כך  אלא  שלוה,  וסופן 
ראשון ושני אז שכולתי כלומר נגמר השיכול ולא אשכול עוד 

כי השיכול סיבת התיקון והנה הוא טוב מאד.
וזהו שאמר יעקב ואל שדי כשרמז על החורבנות כשיהי' 
די להצרות אז וזרח אור משיח שחתימת' ג"כ שד"י כי שדי 

ר"ת "שלמה "דוד "ישי.
של"ה

15( הביאור בפשוטו של מקרא – "מדוע מאריך רש"י בפירוש תיבת מקץ שמצינו כמה 

פעמים לפני זה )ועוד דיוקים( – ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 196 ואילך.

16( לקוטי שיחות שם עמוד 201.

17( זמן הקשור במיוחד עם תכלית השלימות דשבת – "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים" )ראה המשך תרס"ו עמוד תקמב(.

18( ד"ה ענין הגשת יהודה ליוסף תרכ"ט. ד"ה ויגש אליו יהודה תרס"ו. ובכ"מ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מקץ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc dcp(iyiy meil)

,äîìL äðBò.d`xzy mcd zngn zxq`p dpi` ef dper lkay ¨§¥¨
:`ziixad zl`eyänëåxeriy `ed.äîìL äðBòdaiyn §©¨¨§¥¨

:`ziixadäìéì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø Løét,mlyåceréöç.íBé ¥©©¨¦§¤©§¦¥©§¨§£¦
:l`ilnb oa oerny oax xn`y 'dper' xeriy lr dywn `xnbdéîe¦

éàä élek ïðéòadl siqedl ,onf daxd jk lk dl zzl jixv ike - ¨¦©¥©
,dlild caln mei ivg ceréäðéîøedf lr zeywdl yi ixde - §¦§¦

,e`nhpy milk zxdh ote` iabl epipyy ,`ziixanéøä[in-]eéäL £¥¤¨
åézb,oiid ziiyr mewn -åéca úéáe,onyd ziiyr mewn -,úBàîè ¦¨¥©¨§¥

.`nh dwyna mirela md jk iptne ,mda eynzydeLwáe¦¥
ïúBNòì[epiie epny z`],äøäèaonyde oiid z` `ivedl eilr okl ©£¨§¨¢¨

.[mixedhd miwynd z` e`nhi `ly ick ,mda relad `nhd
äNBò àeä ãöék.oxiykdl ickïétcä[ur gel] zlc oirk - ¥©¤©©¦

,mpii e`iveiy miaprd lr mipzepyïéáìeläåmi`h`hn - §©¨¦
,zbd z` mda miwpny ,aleld ilrn mipiknyïéLãòäåzbd - §¨£¨¦

y ici lr ozxdh el` lk ,my mipezp miaprdy dnvrïçéãî,mina §¦¨
.`nhd dwyndn llk mirlea mpi`y iptn ,jka ice
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מט uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k oey`x meil inei xeriy

ß elqk c"k oey`x mei ß

àî(à)äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL õwî éäéå©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−
:øàéä-ìò ãîòŸ¥¬©©§«Ÿ

i"yx£ıwÓ È‰ÈÂ∑'קץ' לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', ,àּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ
הּוא  קרּויים ∑È‰ŒÏÚ‡¯.סֹוף אינם נהרֹות ׁשאר ּכל ««¿…ְְְִֵָָָָ

מּנילּוס,áיאֹורים  חּוץ עׂשּויין , הארץ ׁשּכל מּפני ְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

אדם  ּבידי יאֹורים ּבתֹוכם âיאֹורים עֹולה ונילּוס , ְְְְִִִִֵֶָָָ
ּבמצרים  יֹורדין ּגׁשמים ׁשאין לפי אֹותם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּומׁשקה

ארצֹות  ּכׁשאר .ּתדיר ְֲִִָָָ

(á)äàøî úBôé úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−
:eçàa äðéòøzå øNa úàéøáe§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«

i"yx£‰‡¯Ó ˙BÙÈ∑ הּׂשבע לימי הּוא ּבחברּתּהãסימן צרה ּברּיה עין ׁשאין לזֹו, זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות ,. ¿«¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
eÁ‡a∑אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, מריׁש"ק ."ּבאגם, »»ְְְֲִֶַַַָָ

(â)øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
úBøtä ìöà äðãîòzå øNa úBwãå äàøî úBòø̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−

:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ
i"yx£¯Na ˙Bw„Â∑,ּבלע"ז .'ּדק'äלׁשֹון טינבי"ש ¿«»»ְְַַַ

Â‰‡א  ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe ÔÈL ÔÈz¯z ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿≈¿ƒ«¿…»≈¿»
:‡¯‰ ÏÚ Ì‡»̃≈««¬»

Ô¯ÈtLב  Ô¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ¯Na ÔÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ»¿»¿»¿»¿«¬»

ÔÓג  ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ Ô¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«»»√»¿»»¿»«¿≈ƒ
ÔÓ˜Â ¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡¯‰«¬»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿»¿»»

:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ô¯B˙c ÔB‰ÈÏ·˜Ï¿ƒ¿≈¿»«≈«¬»

minkg izty

`n(`)à'uw' oFWlC hEWR xaC̈¨¨¦§¥
'mini' dWw la` ,`Ed 'sFQn' FnEBxzM§©§¦£¨¨¤¨¦
i` `nlWA ,il dOl `xwA aizkC¦§¦¦§¨¨¨¦¦§¨¨¦
`N` `Ed sFq oFWl e`l 'uTn' oFWl§¦¥©§¤¨

FnM ,zvwn oFWl('a f"n oOwl)dvwn' §¦§¨§§©¨¦§¥
hwpnl `xTd Kixv ikd mEXn ,'eig ¤̀¨¦¨¦¨¦©§¨§¦§©
Eid zFnilW mipW iYW xnFl 'mini'¨¦©§¥¨¦§¥¨
la` ,mipW iYW zvwn `le mFil mFIn¦§§Ÿ¦§¨§¥¨¦£¨
oM m` ,`Ed sFq oFWl 'uTn'C oeiM¥¨§¦¥§¦¥
WxtnE .il dOl `xwA aizkC 'mini'¨¦¦§¦¦§¨¨¨¦§¨¥
,`Ed zvwn oFWl 'uTn' `pin` dedC©£¨£¦¨¦¥§¦§¨
oFWl iOp 'uw' oFWl lkC `pin` dede©£¨£¦¨§¨§¥©¦§
on gkEn `EdW `kid `N` ,`Ed zvwn¦§¨¤¨¥¨¤¨¦
azM ikdl ,sFq oFWl `EdW `xwOd©¦§¨¤§§¨¦¨©
oFWl `EdW cOll 'mini' `kd `xTd©§¨¨¨¨¦§©¥¤§
'uw' oFWl lM dYrnE ,zvwn `le sFq§Ÿ¦§¨¥©¨¨§¥
lM oke' i"Wx hwPW Edfe ,`Ed sFq§¤¤¨©©¦§¥¨
gkEnC oeiM xnFlM ,'`Ed sFq uw oFWl§¥§©¥¨§¨
oicnl Ep` ,sFq oFWl 'uTn'C `kd̈¨§¦¥§¨§¥¦
'uw'C ,`Ed sFq 'uw' oFWl lkC `kdn¥¨¨§¨§¥§¥
.il d`xp ,w"Fce ,deW dxfbl 'uw'¥¦§¥¨¨¨§¦§¤¦
hwp ikd mEXnC azMW m"`xdM `lcE§¨§¨§¥¤¨©§¦¨¦¨©
zNn oM oi`X dn ,sFq 'uw' oFWl lM̈§¥©¤¥¥¦©
FnM ,'sFq' WxRzn minrRW 'dvw'¨¤¤§¨¦¦§¨¥§

'mipW WlW dvwn'(g"k c"i mixaC)mrtE , ¦§¥¨¨¦§¨¦©©

'dvTn cg` aExM' FnM ,'dvw'd"k zFnW) ¨¤§§¤¨¦¨¨§

(h"i'eig` dvwnE' FnM 'zvw' mrtE ,©©§¨§¦§¥¤¨
('a f"n oOwl)minrR dOM azMW s`e , §©¨§©¤¨©©¨§¨¦

df oi` ,zFnFwn dOkA df mcFw¤¤§©¨§¥¤
o`M cr ,miAx EdFnM iM ,`iWEw§¨¦¨©¦©¨

FpFWl`xTn iiEWw`l `Mile .e"h mixaC) §§¥¨§©§¥¦§¨§¨¦

('`,'dHnW dUrY mipW raW uTn'C§¦¥¤©¨¦©£¤§¦¨
ziriaXd dpXd zNigYn FWExiRW¤¥¦§¦©©¨¨©§¦¦

aizkcM(`"i b"k zFnW)ziriaXde' §¦§¦§§©§¦¦
mipW raW uTn' `xwC ,'dPhnWY¦§§¤¨¦§¨¦¥¤©¨¦
mitqM zhnWdA 'dHnW dUrY©£¤§¦¨§©§¨©§¨¦
zhOWn Dpi` mitqM zhnWde ,ixiin©§¥§©§¨©§¨¦¥¨§©¤¤

DtFqA `N`(`"n i"t ziriaW)(m"`x)lwe , ¤¨§¨§¦¦§¥§©
:oiadlálr' aizM dOl i"Wxl dWwC §¨¦§¨¤§©¦¨¨§¦©

ikd i`Ce `N` ,dricid `"dA 'xF`id©§§¥©§¦¨¤¨©©¨¦
,lirl xMfPd rEcId xF`id ,FWExiR¥©§©¨©©¦§¨§¥
miaEzMW zFxdp rAx`d lr i`we§¨¥©¨©§©§¨¤§¦

ziW`xA zWxtA('i 'a lirl)oM m`e , §¨¨©§¥¦§¥§¦¥
aEzMW FnM 'xdp' o`kA aizM `l dOl̈¨Ÿ§¦§¨¨¨§¤¨
`l 'xdp' aizM ded i` i`Ce `N` ,mẄ¤¨©©¦£¨§¦¨¨Ÿ
rAx`W ,i`w xdp dfi` lr rcFi iziid̈¦¦¥©©¥¤¨¨¨¥¤©§©
aizM Kkl ,mW miaEzM zFxdp§¨§¦¨§¨§¦
mixF`i iEUrW xdPd xnFlM ,'xF`id'©§§©©¨¨¤¨§¦
'oFWiR' Epiid 'qElip'e ,qElip `Ede§¦§¦©§¦

ziW`xA zWxtA xMfPd(`"i wEqR mW) ©¦§¨§¨¨©§¥¦¨¨

mW i"Wx Wxitcke(oFWiR d"c)x`W lke , §¦§¥¥©¦¨¦§¨§¨
WlW x`X` i`w i"Wx hwpC zFxdp§¨§¨©©¦¨¥©§¨¨

:mW miaEzMd zFxdpâ,i"Wxl dWwC §¨©§¦¨§¨¤§©¦
zFxdp rAx`n cg`` i`wC oeiM¥¨§¨¥©¤¨¥©§©§¨
xiMfd `l dOl ,ziW`xaA mixMfPd©¦§¨¦¦§¥¦¨¨Ÿ¦§¦
iEUrW itl `N` ,cgEind FnWA FzF`¦§©§¨¤¨§¦¤¨
okl mc` ipA ici lr mixF`i mixF`i§¦§¦©§¥§¥¨¨¨¥
zFxdp x`W lke ,'xF`i' mWA F`xw§¨§¥§§¨§¨§¨

:oM miiEUr mpi`a dxez ¥¨£¦¥
(a)ãxzR `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¨©

zFti zFxRd Eid dOl ,df z` sqFi¥¤¤¨¨¨©¨§
`le 'xUA zF`ixA' wx xzRW ,d`xn©§¤¤¨©©§¦¨¨§Ÿ
,uxznE .d`xOd rFxe d`xOd aEh©©§¤§©©©§¤§¨¥
zFxR raWC xzRW EpivOW oeiM¥¨¤¨¦¤¨©§¤©¨
,raFVd ini raWl oniq md zFaFHd©¥¦¨§¤©§¥©©
xzR iOp oFxzRd dfA oiCd `Ed oM m ¦̀¥©¦§¤©¦§©¦¨©
inil `Ed oniq 'd`xn zFti'C ,sqFi¥¦§©§¤¦¨¦¥
df lr iOp i`w oFxzRde ,raFVd©©§©¦§¨¥©¦©¤
zFti zFIxAd zF`xp raFVd iniaC§¦¥©©¦§©§¦¨
,'d`xn zFti' EpiidC ,EN`l EN ¥̀¨¥§©§§©§¤
mipR xaqA df z` df lAwOW xnFlM§©¤§©¥¤¤¤§¥¤¨¦
xqgi xW` FxFqgn iC Fl ozFpe ,zFtï§¥¥©§£¤¤§©

:Flb dxez

(b)äxnFl KiIW K`idC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¥¨©¨©
Dil ded ikdC ,xUA`e dndA` wC©©§¥¨§©¨¨§¨¦£¨¥



uwnנ zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k oey`x meil inei xeriy

(ã)øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä äðìëàzå©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈
õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä òáL úà¥µ¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£‰ÏÎ‡zÂ∑ נׁשּכחת הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא הרעב åסימן .ּבימי «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷a§¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰˜aæ∑ ּבלע"ז .ּבלע"ז çשיינ"ש ∑B‡È¯a˙.טואיד"ל ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

(å)úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
:ïäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙Ùe„Le∑ ּוׁשקיפן' ּבלע"ז, הּדלת èהשלייד"ש עלֿידי ּתמיד החבּוט מׁשקֹוף לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו  ׁשּקֹורין ∑˜„ÌÈ.הּמּכה מזרחית, .ביש"א éרּוח ַַָָָ»ƒְִִִֶַָ

(æ)íéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðòìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

i"yx£˙B‡È¯a‰∑ ּבלע"ז ÌBÏÁ.שיינ"ש ‰p‰Â∑חלֹו נׁשלם לפניו והּנה ׁשלם לפֹותרים ëם והצר. «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

Na¯ד  Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtL ‡z¯Bz Ú·L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰Ú¯t ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏaL‡ה  Ú·L ‡‰Â ˙eÈz ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Ô·ËÂ ÔÓÈht „Á ‡È˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìecו  ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

iÏaL‡ז  Ú·L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Ú¯t ¯Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

minkg izty

WxiR df lre ,xUA WEgiM aYkinl§¦§©¦¨¨§©¤¥¥
frl oFWlA `dC xnFlM ,frlA y"apih§©©§©§¨¦§©©
lr s`e ,y"apih dWEgM dndal oixFw¦¦§¥¨§¨§©©
ENit` ,'wC' oFWl `Ed y"apihW iR¦¤§©£¦
m` ,y"apih dWEgM dndal oixFw ikd̈¦¦¦§¥¨§¨¦
dndal oixFw iOp ixar oFWlA oM¥¦§¦§¦©¦¦¦§¥¨
hwpC 'wC' oFWlE ,'xUA zFTC' dWEgM§¨©¨¨§©§¨©

:frlA y"apih` i`w i"Wxc dxez ©¦¨¥©§©©
(c)ådplk`Ye'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©Ÿ©§¨

,miWExiR ipWA Wxtl Wi 'zFxRd©¨¥§¨¥¦§¥¥¦
raFVd zgnU lM `dYW cg`d̈¤¨¤§¥¨¦§©©©
oniq `EdW ipXde ,arxd iniA zgMWp¦§©©¦¥¨¨¨§©¥¦¤¦¨
dfe ,arxd iniA lk`n zFIxAl `dIW¤§¥©§¦©£¨¦¥¨¨¨§¤
`Ed' WxiR df lre ,`Ed aFh oniq¦¨§©¤¥¥
,zn` WExiRd dfe .'eke '`dYW oniq¦¨¤§¥§¤©¥¡¤
xzR sqFIW `icdA oOwl Epivn `dC§¨¨¦§©¨§¤§¨¤¥¨©
dWwC WxiR l"WxdnE ,oM FzF`¥©©§©¥¥§¨¤
Dil ded ,'dplk`Ye' xn` dOl i"Wxl§©¦¨¨¨©©Ÿ©§¨£¨¥
dlik` oFWl oi` iM ,'dprlaYe' xninl§¥©©¦§©§¨¦¥§£¦¨
,df z` df miIg ilrA lr xnFl KiIW©¨©©©£¥©¦¤¤¤
o`M cr ,'eke 'oniq' Wxtn Kkl§¨§¨¥¦¨©¨

:FpFWld dxez §

(d)æfrl oFWlA FnM ,xnFl dvFx¤©§¦§©©
`EdW ,l"c`eh milAW lW Wwl oixFw¦§©¤¦¢¦¤
oFWlA oM m`e ,ur lW dpw mW iOp©¦¥¨¤¤¥§¦¥¦§

:`Ed oM iOp ixarçi"Wxl dWwC ¦§¦©¦¥§¨¤§©¦
,milAX` 'zF`ixA' xnFl KiIW oi`C§¥©¨©§¦©¦¢¦
iAB lirl oFbM ,miIg ilrA` `weC `N ¤̀¨©§¨©©£¥©¦§§¥©¥
mixFw frlA `dC uxznE ,zFxR̈§¨¥§¨§©©¦
oFWlA `EdW ,y"ipiiy zFaFh milAWl§¦¢¦¤¦§
oFWlA oiCd `Ed oM m` ,y"ixt fpMW ©̀§§©¦¥©¦¦§
iAB 'zF`ixA' oFWl KiIW ixar¦§¦©¨§§¦©¥

:mdipWe dxez §¥¤
(e)èilg Epiid 'oFtCW'C Wxtl dvFx¤§¨¥§¦¨©§¢¦

,mc` iAB `N` KiIW `le ,oFtCW lW¤¦¨§Ÿ©¨¤¨©¥¨¨
oFWlaC uxznE ,d`EaY iAB `l la £̀¨Ÿ©¥§¨§¨¥§¦§
iR lr s` y"ciily Fl oixFw frl©©¦©©¦
oiCd `Ed oM m` ,mc` ilg `EdW¤¢¦¨¨¦¥©¦
mBxY `l qFlwpE` la` ,ixar oFWlA¦§¦§¦£¨§§Ÿ¦§¥
`N` ,oFtCW oFWl `Ed 'zFtEcW'C¦§§¦¨¤¨
WxiR KM ,dhag oFWl `EdW ,'otiwW'§¦¨¤§£¨¨¨¥¥
oi`e ,l"Wxdn eilr azke .m"`xd̈§¥§¨©¨¨©©§©§¥

`aY zWxtA `dC ,il d`xpg"k mixaC) ¦§¤¦§¨§¨¨©¨Ÿ§¨¦

(a"ki"Wx WxiR(oFwxie oFtCW d"c)`icdA ¥¥©¦¦¨§¥¨§¤§¨

Wie ,d`EaY zMn `EdW oFtCW lr©¦¨¤©©§¨§¥
oiaE 'oFtCW' oiA wENig WIW xnFl©¤¥¦¥¦¨¥
ipW `ian i"Wx ixdW ,'zFtEcW'§¤£¥©¦¥¦§¥
oiprA FWExiR `kdW frl lW zFpFWl§¤©©¤¨¨¥§¦§¨
xnFl oi`e .mzd FWExiRW dOn xg ©̀¥¦©¤¥¨¨§¥©
WxiR `dC ,gExd lr WxiR `kdW¤¨¨¥¥©¨©§¨¥¥

WExiR mzd:gEx lr xg`édWwC ¨¨¥©¥©©§¨¤
rx zigxfn gExW rnWn o`kC i"Wxl§©¦§¨©§©¤©¦§¨¦¨
gExC opixn` xg` mFwnaE ,`Ed§¨©¥¨§¦©§©
zFgExd lMn xzFi aFh `Ed zigxfn¦§¨¦¥¦¨¨

mlFrl `Ed dkxA oniqe(:`"k `nFi)okl , §¦¨§¨¨¨¨¨¨¥
zigxfn gExlC xnFl dvFx ,'eke WxiR¥¥¤©¦§©¦§¨¦
oixFTW gEx FzF`e ,zFgEx WlW Wi¥¨§©¤¦

:rx `Ed `"yiaf dxez ¨
(f)ëcFr oFWil aWg oFW`x mrtA iM¦§©©¦¨©¦

rxi` xW`M cFr mFlgi `nliC¦§¨©£©£¤¥©
aFxw didW ipXd uiTdA la` ,zn`A¤¡¤£¨©¤¥©¥¦¤¨¨¨
mFlgd mlWp f` cFr oWi `NW xwFAl©¤¤Ÿ¨©¨¦§©©£

.mixzFtl Kxhvpe(awri zlgp)ipRnE , §¦§¨¥§§¦©£©©£Ÿ¦§¥
xnFl onGd lr dxFn 'dPde' zNOW¤¦©§¦¥¨©©§©©
`kde ,okl mcFw `le KM `Ed eiWkrW¤©§¨¨§Ÿ¤¨¥§¨¨
xg`l xnbp mFlg dPde Wxtl `Mil¥¨§¨¥§¦¥£¦§©§©©
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(ç)-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø íòtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨
íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ

:äòøôì íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
i"yx£BÁe¯ ÌÚtzÂ∑ מקׁשקׁשת רּוחּה', 'ּומּטרּפא «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמֹון  אֹומר:,ìּבתֹוכֹו הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר (דניאל ְְְְֲִֵֶַַַ
ׁשכחת  ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו לפי רּוחֹו", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ"וּתתּפעם

ּפתרֹונֹו והעלמת הּנחרים ∑ÈnË¯Á.(ב"ר)החלֹום ְְֲֲִַַַָ«¿À≈ִִַָ
מתים, ּבעצמֹותּבטימי ּבלׁשֹון (ׁשּׁשֹואלים עצמֹות הן 'טימי', ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

עצמֹות îארּמי  מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ,(.¯˙BtŒÔÈ‡Â ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ¿≈≈
‰Ú¯ÙÏ Ì˙B‡∑,לפרעה לא אבל אֹותם, היּו ּפֹותרים »¿«¿…ְְְֲִַָָָֹֹ

קֹורתֿרּוח  לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
מֹוליד,,ðּבפתרֹונם  אּתה ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ

קֹובר' אּתה ּבנֹות .(ב"ר)ׁשבע ֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעה  לא אבל אֹותם, היּו ח)ּפֹותרים מא, (רש"י ְְְֲִַָָָֹֹ
ׁשּבפׁשטּות ה  (אף יֹוסף ׁשל ּפתרֹונֹו את הּציעּו לא חרטּמים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻ

ׂשבע), ּתקּופת על רֹומזֹות ּבריאֹות וׁשּבלים טֹובֹות ְְְְֳִִִַַַָֹּפרֹות
הּטֹובֹות, הּפרֹות לצד הרעֹות הּפרֹות עמדּו ּבחלֹום ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָׁשהרי

אחת  ּובעֹונה היּוּבעת לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות ׁשבע אמרּו לכן . ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים יּולדּואחתמסּפר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשל  (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו לפי א אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלֹו

הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו אחת יֹוסף ׁשהרי ּבכפיפה , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּובׁשנֹות  הרעב, ׁשנֹות ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ְְְְְִִִִַַָָָָָֹּבׁשנֹות

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו ְְְִֶֶַַָָָָָָָֹהרעב

(è)éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾
:íBiä øékæî éðà£¦−©§¦¬©«

(é)úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä øN©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«

(àé)Léà àeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®¦²
:eðîìç Bîìç ïBøúôk§¦§¬£Ÿ−¨¨«§

i"yx£BÓÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑לֹו ודֹומה לנּו, ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי .חלֹום ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

(áé)-øtñpå íéçahä øNì ãáò éøáò øòð eðzà íLå§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤
:øút Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«

e˜¯‡ח  ÁÏLe dÁe¯ ‡t¯hÓe ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
¯LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰Ú¯Ù ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰Ú¯ÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

È˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ (ÌÚ) È˜L ·¯ ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯k„Ó ‡‡ ÈÁ¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

hÓa¯˙י  È˙È ·‰ÈÂ È‰B„·Ú ÏÚ Ê‚¯ ‰Ú¯t«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
:ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

e‰Â‡יא  ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
:‡ÓÏÁ dÓÏÁ Ô¯LÙk ¯·b¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»

Ï¯·יב  ‡„·Ú ‰‡¯·Ú ÌÏeÚ ‡nÚ Ôn˙Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
˙È ‡Ï ¯LÙe dÏ ‡ÈÚzL‡Â ‡iÏBË»̃«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

:¯Lt dÓÏÁk ¯·b ‡ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

minkg izty

xnbp dviTd mcFw mB `dC ,dviTd©¦¨§¨©¤©¦¨¦§©
ErlA milAXd d`xWM mFlgd©£§¤¨¨©¦¢¦¨§
`AWM Wxtl d`xp ile .'eke mixg`d̈£¥¦§¦¦§¤§¨¥§¤¨
zrcNW iR lr s` oFW`xd mFlg£¨¦©©¦¤§©©
mFwn lMn ,xnbp didW xWt` drxR©§Ÿ¤§¨¤¨¨¦§¨¦¨¨
aEzMW FnM ,xnbp Fpi` zn`d itl§¦¨¡¤¥¦§¨§¤¨

(a"l wEqR oOwl)minrR mFlgd zFpXd lre §©¨¨§©¦¨©£©£©¦
:mW oiIr ,'ebe 'xaCd oFkp iM'g dxez ¦¨©¨¨©¥¨

(g)ìoFWNn `Ed 'mrRYe' ,WExiR¥©¦¨¤¦§
xnFlM ,oFnrtM WwWwn didW oFnrR©£¤¨¨§©§¥§©£§©

:bEGd KFzA WwWwnd lAprd FnMî §¨¦§¨©§©§¥§©
dNigYn Wxtl Kixv KklC xnFl Wi¥©¦§¨¨¦§¨¥¦§¦¨
Wxtl dvFxW mEXn ,iOx` oFWlA¦§£©¦¦¤¤§¨¥
oFWNn 'xg' ,zFaiY iYW md 'iOhxg'©§ª¥¥§¥¥©¦§
Wie ,inih oFWNn 'inEh' ,mixigp§¦©¦¥¦§¦¥§¥
EidW ,s` lW mixigp oFWNn FWxtl§¨§¦§§¦©¦¤©¤¨
s` lW mixigPA zn lW mvrd mipzFp§¦¨¤¤¤¥©§¦©¦¤©
oFWl `EdW FWxtl mbe ,xAcn dide§¨¨§©¥§©§¨§¤§

Exgi zFnvrde oFWNn ,mFg('i c"k l`wfgi) ¦§§¨£¨¥¨§¤§¥

igXd ziA zgY zFnvrd oipzFp EidW¤¨§¦¨£¨©©¥©¤¦

ici lr xAcn dide FzF` oinOgnE§©§¦§¨¨§©¥©§¥
:sEXMðdidIW sqFi Fl xn`WM la` ¦£¨§¤¨©¥¤¦§¤

itl ,gEx zxFw Fl did ux`A arẍ¨¨¨¤¨¨©©§¦
KExA WFcTd Fl d`xd KkNW xn`W¤¨©¤§¨¤§¨©¨¨
`NW dpicOl dpTY zFUrl icM ,`Ed§¥©£©¨¨©§¦¨¤Ÿ

EzEni,arxA(dciwr l"Wxdn)zFnFlgW , ¨¨¨¨©©§©£¥¨¤£
wx miIhxR mixaC mpi` miklOd©§¨¦¥¨§¨¦§¨¦¦©
lM F` ,FzEkln lM millFM mixaC§¨¦§¦¨©§¨
Kkl ,xSpckEap lW eizFnFlgM mlFrd̈¨©£¨¤§©§¤©§¨

:gEx zxFw Fl did `lh dxez Ÿ¨¨©©



uwnנב zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k ipy meil inei xeriy
i"yx£„·Ú È¯·Ú ¯Ú∑ ׁשאין הרׁשעים, ארּורים ««ƒ¿ƒ∆∆ְֲִִֵֶָָ

ּבּזיֹון  ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, ñׁשֹוטה ∑Ú¯.טֹובתם ְְְִִִֵֶַָָָָ««ֶ
לגדּלה ואין  לׁשֹוננּו∑È¯·Ú.ראּוי מּכיר òאפּלּו .אינֹו ְְִֵָָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ

„·Ú∑ מצרים ּבנימּוסי ולא ôוכתּוב ,מֹול עבד ׁשאין ∆∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ׂשרים ּבגדי רא"ם (לֹובׁש ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: ‡LÈ.)ספרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָƒ
BÓÏÁk∑לענינֹו וקרֹוב החלֹום .לפי «¬…ְְְְֲִִַָָ

(âé)épk-ìò áéLä éúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−
:äìú Búàå§Ÿ¬¨¨«

i"yx£ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰∑ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ
קצר  מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר:
לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשֹון

ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי
הם  לעׂשֹות, ׁשעליו מי על קצרים, מקראֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל

הּדבר  את .סֹותמים ְִֶַָָ

(ãé)øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
:äòøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå çlâéå©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£¯Ba‰ŒÔÓ∑ הּסהר ּבית ּכמין ,öמן עׂשּוי ׁשהּוא ƒ«ְִִֵֶַַָֹ
ואף ÷ּגּמא  הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא "ּבֹור" ּכל וכן , ְְְְִֵֶַַָָָָֻֻ

מים  ּבֹו אין ּבלע"ז øאם פוש"י ּבֹור, ∑Ál‚ÈÂ.קרּוי ְִִֵַַַָ«¿««
הּמלכּות ּכב ùמּפני  .(ב"ר)ֹוד ְְְִֵַַ

ß elqk d"k ipy mei ß

(åè)ïéà øúôe ézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´
éìò ézòîL éðàå Búàøzôì íBìç òîLz øîàì E Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬Ÿ

:BúàŸ«
i"yx£B˙‡ ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz∑ חלֹום ותבין ּתאזין ƒ¿«¬ƒ¿……ְֲֲִִַָ

אֹותֹו ּכמֹו:∑ÚÓLz.לפּתר והאזנה, הבנה לׁשֹון ְִֹƒ¿«ְְְֲֲַָָָָ
אנטינדר"א  לׁשֹונֹו", תׁשמע לא "אׁשר יֹוסף", ְְֲִֵֵֶַַֹ"ׁשֹומע

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr l zegiy ihewl)

לאמר עלי ׁשמעּתי טו)ואני הרמּב"ן(מא, ו,ּכתב (וארא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ
לאמר י) הּתֹורה ּבכל "לאמר" מּלת ּכי הּמפרׁשים אמרּו :ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

ּברּור  על להֹורֹות לאמר מּלת ּכי ּבעיני, והּנכֹון . . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹליׂשראל

ּכאן, ואף עכ"ל. ּברמז, ולא מסּפקת אמירה לא . . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהענין
רק  לא ודּיּוק: ּגמּור ּברּור על מֹורה "לאמר" ּתבת ְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהֹוספת

ּגמּור. ּבברּור "לאמר", ּגם אּלא ׁשמעּתי, ּבעלמא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

‡˙È·יג  È˙È ‰Â‰ Ôk ‡Ï ¯Lt È„ ‡Ók ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
:·Ïˆ d˙ÈÂ ÈLenL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

È‰BËÈ‰¯‡Âיד  ÛÒBÈ ˙È ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
˙ÂÏ ÏÚÂ d˙eÒÎ ÈpLÂ ¯tÒÂ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

:‰Ú¯t«¿…

LÙe¯טו  ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡c ¯ÓÈÓÏ CÏÚ ˙ÈÚÓL ‡‡Â dÏ ˙ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

:d˙È ¯LÙÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

minkg izty

(ai)ñ`IxhnibA 'xrp' xnFl dvFx¤©©©§¦©§¦¨
:dhFWò(awri zlgp)x`W oMW lke , ¤©£©©£Ÿ§¨¤¥§¨

mixvn iqEOipA aEzke ,zFpFWl§§¨§¦¥¦§©¦
miraW xiMn `di lWFOdW KixSW¤¨¦¤©¥§¥©¦¦§¦

dhFq oiIr ,oFWl(:e"l sC):ôiOp 'car'C ¨©¥¨©§¤¤©¦
xrp EpY` mWe' xn`W oeikC ,xYEin§¨§¥¨¤¨©§¨¦¨©©
xdQd ziaA did `NW i`CeaE ,'ixar¦§¦§©©¤Ÿ¨¨§¥©Ÿ©
oM m`e ,sqFi m` iM ixar xrp mEW©©¦§¦¦¦¥§¦¥
car `EdW xn`w DPin `wtp i`nl§©¨§¨¦¨¨¨©¤¤¤
i`Ce `N` ,migAHd xUl§©©©¨¦¤¨©©

:`Wxclbi dxez ¦§¨¨
(ci)ö'xFAA izF` EnU iM' iAB'n lirl) ©¥¦¨¦©§¥

(e"h,WOn xFA `EdW xnFl xWt` did̈¨¤§¨©¤©¨
,xdQd ziaA EdEpzp KM xg`W `N ¤̀¨¤©©¨§¨§¥©Ÿ©
`niY `lC ,oM Wxtl Kixv `kd la £̀¨¨¨¨¦§¨¥¥§Ÿ¥¨
xdQd ziAn miwWOd xU `vIW xg ©̀©¤¨¨©©©§¦¦¥©Ÿ©
WxiR okl ,xFAA zipW FzF` EnÜ¥¦©¨¥¥¥
aizkCn xdQd ziA `Ed 'xFA'W¤¥©Ÿ©¦¦§¦
KiIW oi` xFaaE ,'xFAd on Edvixie'©§¦ª¦©§¥©¨
aizkcM ,dkiWn m` iM dvix oFWl§¦¨¦¦§¦¨§¦§¦

(g"k f"l lirl):'xFAd on sqFi z` EkWnIe' §¥©¦§§¤¥¦©
÷EdEnVW aizM dlrnlC ,WExiR¥¦§©§¨§¦¤¨

on Edvixie' aizM o`ke ,xdQd ziaA§¥©Ÿ©§¨§¦©§¦ª¦
'eke iEUr `EdW WxiR okl ,'xFAd©¨¥¥¥¤¨

(l"Wxdn):ø(awri zlgp)Eid ok `l m`C , ©©§©©£©©£Ÿ§¦Ÿ¥¨
Kixv didW `hiWtE migl micbA§¨¦©¦§¦¨¤¨¨¨¦
,zEklOd cFaM `lA mB mtilgdl§©£¦¨©§Ÿ§©©§
,'eizFlnU sNgie' xnFl KxvEd dOle§¨¨§©©©§©¥¦§¨
`l oM m` ,xdQd ziA `Ed WxiR okl̈¥¥¥¥©Ÿ©¦¥Ÿ
,eizFlnU silgd dOle min FA did̈¨©¦§¨¨¤¡¦¦§¨

:zEklOd cFaM mEXn `N`ùi`C ¤¨¦§©©§§¦
Ki` oiicr rci `l `d dgnU mEXn¦¦§¨¨Ÿ¨©£©¦¥
drxR iptl `A `l oiicrW ,`vi FpiC¦¥¥¤£©¦Ÿ¨¦§¥©§Ÿ
F` FzF` xFYtl lFki m` rcFi inE¦¥©¦¨¦§

:`leh dxez Ÿ



נג uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k ipy meil inei xeriy

(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑ מּׁשּלי החכמה ּפרעה ,úאין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים .אּלא ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé)ãîò éððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−
:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ

(çé)øNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈
:eçàa äðéòøzå øàz úôéå¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

(èé)úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt-òáL äpäå§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸
äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå ãàî øàz úBòøå§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨

:òøì íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©
i"yx£˙Blcà∑:ּכמֹו יג)ּכחּוׁשֹות, ב ּככ (שמואל אּתה ּדאמנֹון "מּדּוע ּדל"? Na¯.ה ˙Bw¯Â∑'רּקֹות' לׁשֹון ּכל «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְַָ

חסרי  בלוא"ש áׁשּבּמקרא ּובלע"ז .ּבׂשר, ְְְִֵֶַַַָָָָ

(ë)òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©
:úàéøaä úBðLàøä úBøtä©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

(àë)-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà äðàázå©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤
:õ÷éàå älçza øLàk òø ïäéàøîe äðaø÷¦§¤½¨©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

(áë)äpäå éîìça àøàå|äð÷a úìò íéìaL òáL ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬
úBáèå úàìî ãçà: ¤−̈§¥¬Ÿ§Ÿ«

(âë)íéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®
:íäéøçà úBçîö«Ÿ§−©«£¥¤«

i"yx£˙BÓˆ∑'לקין 'נצן ותרּגּומֹו: ּכסלע, וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ּבלׁשֹון נצן,âצנמא , ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּזרע  מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי הּנץ, אּלא ּבהן .אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ÔÓטז  ¯a ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È ÛÒBÈ ·È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ·˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰Ú¯Ù„¿«¿…

‰‡יז  ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡¯‰ ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡‡¬»»≈«≈«¬»

ÔÓÈhtיח  ‡z¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtLÂ ¯Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È¯˙aיט  Ô˜ÏÒ ÔÈ¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ú·Lכ  ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡z¯Bz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא  È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙È¯Úz‡Â¿ƒ¿»ƒ

Ô˜ÏÒכב  ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג  ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

minkg izty

(fh)úFnM o`M Wxtl xWt` i`C§¦¤§¨§¨¥¨§
xW` icrlA''mixrPd Elk`c"i lirl) ¦§¨©£¤¨§©§¨¦§¥

(c"kK`idC ,'Elk`X dn uEg' FWExitC ,§¥©¤¨§§¥¨
,'ek 'dpri midl`n uEg' xnFl KiIW©¨©¥¡Ÿ¦©£¤
,'midl` `N`' FWExiRW xnFl oi` mbe§©¥©¤¥¤¨¡Ÿ¦
,FnFlg Fl xFYtl sqFi lW FYrC ixdW¤£¥©§¤¥¦§£

iYW md 'icrlA' ,FWExiR ikd `N ¤̀¨¨¦¥¦§¨©¥§¥
,iNXn WExiR 'icr'e ,icr lA ,zFaiY¥©¨©§¨©¥¦¤¦

:lif`e WxtOW FnMfi dxez §¤§¨¥§¨¥
(hi)à:ipr oFWNn `leámEXn WExiR §Ÿ¦§Ÿ¦¥¦

opixn`C('f 'h zFkxA inlWExi)oiM` lM' §¨§¦©§©§¦§¨¨©¦
iOp `kdC 'zFTx'e ,'od oihErin oiTxe§©¦¦¦¥§©§¨¨©¦

,xUA hrnn ,hrnn EdnE ,`Ed hErin¦©§©¥§©¥¨¨
i"xivA wix FnM FWExiR oi` la £̀¨¥¥§¥§¥¥

:o"ird inElrnEk dxez ¥£¥¨©¦
(bk)â,mEBxYd `ian dOl ,dWwe§¨¤¨¨¥¦©©§

.rlqM Wai lW mEBxYd `iad `lde©£Ÿ¥¦©©§¤¨¥§¤©
xn` drxRW i"Wxl dWwC il d`xpe§¦§¤¦§¨¤§©¦¤©§Ÿ¨©



uwnנד zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k ipy meil inei xeriy

(ãë)íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä ïòìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−
:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàå úBáhä©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

(äë)àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®
:äòøôì ãébä äNò íéýìûä øLà úà¥´£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

(åë)òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøt òáL¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä íéìaMä©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ÌÈL Ú·L∑,ׁשבע אּלא אינן ּכּלן ∆«»ƒ¿∆«»ƒֵֶֶַָָָֻ
ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, החלֹום נׁשנה ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻואׁשר

הּׁשנֹות  "ועל ּבּסֹוף: לֹו ּבׁשבע ãׁשּפרׁש וגֹו'". החלֹום ְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ׁשהיה  לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: הּטֹובֹות ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹׁשנים
ּפרעה", את "הראה נאמר: רעב ׁשני ּובׁשבע ,ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסמּו
מראה  לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ׁשהיה .לפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

(æë)ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−

:áòø éðL òáL eéäé íéãwä©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«

(çë)øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä àeä́©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯
:äòøt-úà äàøä äNò íéýìûä̈«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ

(èë)õøà-ìëa ìBãb òáN úBàa íéðL òáL äpä¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ì)òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà áòø éðL òáL eî÷å§ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
:õøàä-úà áòøä älëå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤

i"yx£Ú·O‰ŒÏk ÁkLÂ∑ הּבליעה ּפתרֹון .הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

ÈÏaM‡כד  Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

Á„כה  ‰Ú¯Ù ‡ÓÏÁ ‰Ú¯ÙÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«¿…∆¿»«¿…«
:‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ Èc ˙È ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

‡Ôepכו  ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»»»¿«¿ƒƒ
‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈL Ú·L ‡˙·Ë ‡iÏaL Ú·Le¿«À¿«»»»»¿«¿ƒƒ∆¿»

:‡e‰ „Á«

Ô˜ÏÒcכז  ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»ƒ»»¿»¿»
) Ú·L ÔB‰È¯˙a נ"י‡Ú·LÚ·Le Ôep‡ ÔÈL ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»

ÈÈכח  Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ¿»
:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

(כט  ‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈL Ú·L )Ú·N‡נ"י ‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈLzÈÂל  Ô‰È¯˙a ‡ÙÎ ÈL Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡Ú·Ò Ïk נ"י‡Ú·NÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

minkg izty

`l sqFie ,zFnEpv milAXdW sqFil§¥¤©¦¢¦§§¥Ÿ
'zFrx' lr `N` mElM df lr WxiR¥¥©¤§¤¨©¨
xn` `l lirl FnFlgA mbe ,'zFTc'e§©§©©£§¥Ÿ¨©
xnFl Kixv KgxM lr `N` ,zFnEpv§¤¨©¨§¨¨¦©
m` sqFi z` wFCal dvFx did drxRW¤©§Ÿ¨¨¤¦§¤¥¦
`NW xaC Fl xn`e ,`l F` xFYti zn ¡̀¤¦§Ÿ§¨©¨¨¤Ÿ
df z` oiai m` xn`e ,mlFrn d`ẍ¨¥¨§¨©¦¨¦¤¤
z` oiad sqFie ,xFYtl mFlgd oiaï¦©£¦§§¥¥¦¤
KM ,df lr mElM Fl xzR `le xaCd©¨¨§Ÿ¨©§©¤¨
.`xw lW FhEWR Wxtl dY` Kixv̈¦©¨§¨¥§¤§¨

sqFi rci okidn df lr i"Wxl dWwe§¨¤§©¦©¤¥¥¨¨©¥
`ian Kkl ,did `iap ike df z ¤̀¤§¦§¦¨¨§¨¥¦
`EdW zFnEpv lW oFW`xd mEBxYd©©§¨¦¤§¤
gMn df oian did sqFie ,rlqM Waï¥§¤©§¥¨¨¥¦¤¦Ÿ©
iM ,FnFlgA did `l xaCd dGW `xaq§¨¨¤¤©¨¨Ÿ¨¨©£¦
`dIW mlFrl mEIw did `l df did m ¦̀¨¨¤Ÿ¨¨¦¨¨¤§¥
`N` ,rlqM Wai `dIW KM lM dllw§¨¨¨¨¤§¥¨¥§¤©¤¨
,hrn zigElgl Fl didIW zFidl Kixv̈¦¦§¤¦§¤©§¦§©
oFWl `Ed zFnEpSW olpn dWw oicre©£©¦¨¤§¨¨¤§§

okl ,oiwl ovp oFWl `Ed `nliC rlq¤©¦§¨§¨©¨§¨¨¥
rnWn oM mB mEBxYd dfAW WxiR¥¥¤¨¤©©§©¥©§©
oFWl `Ed 'ovp' iM zigElgl FA oi`W¤¥©§¦¦¨©¨

up `N` FA oi`W(l"Wxdn):ck dxez ¤¥¤¨¥©©§©

(ek)ãsqFi xzR dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨©¥
FzF` mlgW oeiM ,`Ed cg` mFlgW¤£¤¨¥¨¤¨©

minrR iYWi`Ce milAWaE zFxtA §¥§¨¦§¨§¦¢¦©©
'lre' WxiR df lre ,md zFnFlg ipW§¥£¥§©¤¥¥§©

:'ekefk dxez



נה uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k ipy meil inei xeriy

(àì)àeää áòøä éðtî õøàa òáOä òãeé-àìå§«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−
:ãàî àeä ãáë-ék ïë-éøçà©«£¥¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ

i"yx£Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ∑ נֹודע "ולא ּפתרֹון: אלֿקרּבנה äהּוא ."ּכיֿבאּו ¿…ƒ»««»»ְְְִִִֶֶַָָֹ

(áì)ïBëð-ék íéîòt äòøt-ìà íBìçä úBðMä ìòå§©̧¦¨¯©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³
:BúNòì íéýìûä øäîîe íéýìûä íòî øácä©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£ÔBÎå∑ מזּמן. »ְָֻ

(âì)eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzòå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 340 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zFnFlgd oFxztA sqFi znkg̈§©¥§¦§©£

על־ארץ  ויׁשיתהּו וחכם נבֹון איׁש פרעה ירא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֽועּתה
לג)מצרים: ּפרעה,(מא, חלֹומֹות את יֹוסף ׁשּפרׁש לאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֽ

ירא  "ועּתה – הרעב ׁשנֹות לקראת לנהג עליו ּכיצד לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיעץ
ויפקד". פרעה "יעׂשה גֹו', ְְְְֲֵֶַַַַֹֹפרעה"

החלֹום, ּדבר את לפרׁש רק היה יֹוסף ׁשל ּתפקידֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכאֹורה
לעׂשֹות. מה ליעץ ְְֲֵַַַֹולא

נכׁשלּו ׁשּבעטיֹו החלֹום ּבפתרֹון הּקׁשי ּבזה: ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹוההסּברה
ׁשבע  "והּנה הּכתּוב: ּבהמׁש מסּפר לפרׁשֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחרטּומים
וּתעמדנה  ּבׂשר, ודּקֹות מראה רעֹות . . עֹולֹות אחרֹות ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹּפרֹות
הרזֹות  ׁשהּפרֹות – ּכלֹומר הּיאֹור", ׂשפת על הּפרֹות ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאצל
החרטּומים: התקּׁשּו הּיאֹור. ׂשפת על יחד עמדּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהּׁשמנֹות
רזֹות  - ההפּכּיים הּסימנים ׁשני להּמצאּות ההסּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּו

ּביחד? – ְְֵַַּוׁשמנֹות
ּבׁשבע  ּבפתרֹונֹו: ההפכים ׁשני את ערב ּבחכמתֹו, יֹוסף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָרק
הּבאֹות  הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל את "ויקּבצּו הּׂשבע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשני
יתּכֹוננּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשּכבר היינּו בר", ויצּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהאּלה
האכל  "והיה הרעב ּבׁשנֹות – ּומאיד הרעב, ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלׁשנֹות
הּׂשבע. ׁשנֹות אכל את ׁשּיאכלּו הרעב", ׁשני לׁשבע ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפּקדֹון
על  רק לא נסב החלֹום ׁשּפתרֹון ועּקרית, נֹוספת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמעלה
צבירת  – ּפרעה ׁשל מעׂשיו ּגם אּלא הּקּב"ה, מאת ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּצפּוי

ּבחלֹומֹו. נרמזּו ְְֲִֶַָֹהאכל,
יֹוסף  ׁשל עצתֹו ּפרּוׁש: פרעה". ּבעיני הּדבר "וּיּטב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹועל־ּכן
עד  עצמֹו, החלֹום מּפתרֹון יֹותר ּפרעה ּבעיני חן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹמצאה

לעצתֹו. ּבכּונתֹו ,"ּכמֹו וחכם נבֹון "אין ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָׁשּׁשּבחֹו

(ãì)Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úà¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑ וי' "וחמׁשים æזרז'ּכתרּגּומֹו: וכן: ,". ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(äì)úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ
íéøòa ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå älàä̈¥®¤§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−

:eøîLå§¨¨«

(לא  ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂ נ"י‡Ú·N‡Ú¯‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ùk Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

ÔÈÓÊלב  ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ ‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ¿«¿ƒ«≈∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw˙ È¯‡¬≈«≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈

ÌÈkÁÂלג  Ô˙ÏÎeÒ ¯·b ‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe¿«∆¡≈«¿…¿«¿¿»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ dÈpÓe«¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ

‡¯Ú‡לד  ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN ÈL Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י ( ƒ¿»

ÔÈ˙‡cלה  Ô·Ë ‡iL ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰Ú¯Ù„ ‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

minkg izty

(`l)älr WxiR `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¥©
zlik` oFxzR `Ed 'raVd lM gMWpe'§¦§©¨©¨¨¦§£¦©
drilAd Wxtn dOle ,zFaFHd zFxRd©¨©§¨¨§¨¥©§¦¨
mEXn ,xnFl Wi .milAW zrilA EpiidC§©§§¦©¦¢¦¥©¦
'rcEi `le' oFWlE 'rcFp `le' oFWlC¦§§Ÿ©§§Ÿ¦¨©
ikd mEXn ,drcFd oFWNn md EdiiexY©§©§¥¦§¨¨¦¨¦

oFxzR `Ed 'rcEi `le' zNn lr WxiR¥¥©¦©§Ÿ¦¨©¦§
'gMWpe' zNn oM oi`X dn ,'rcFp `le'§Ÿ©©¤¥¥¦©§¦§©
ikd mEXn ,drcFd oFWl FWExiR oi`W¤¥¥§¨¨¦¨¦
lwe ,drilAd oFxzR lr WxiR¥¥©¦§©§¦¨§©

:oiadlal dxez §¨¦

(al)å,'xaCd oFkp zn`' FnM `le§Ÿ§¡¤¨©¨¨
:oEEkn FWExiRWbl dxez ¤¥§¨

(cl)æ`NW itl ,WnFgd gTIW `lŸ¤¦©©¤§¦¤Ÿ
`Ede ,uEATd wx FziIUrA xMfp¦§©©£¦¨©©¦§

:fExiGddl dxez ©¥



uwnנו zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑,הּוא ּדבר טעמֹוׁשם לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

קטן  ּבפּת"ח ונקּוד ּפֹועל,.)סגֹול (çּבאל"ף ׁשהּוא ואֹוכל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
קמץ  ונקּוד ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל ּכל "ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכגֹון

Ú¯tŒ„È‰.)צירי (קטן ˙Áz∑ ּובאֹוצרֹותיו .ּברׁשּותֹו ֵֵָָ««««¿…ְְְִָ

(åì)ì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåáòøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
:áòøa õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑ הּגנּוז ּפּקדֹון ּכׁשאר .הארץ éלקיּום èהּצבּור, ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

(æì):åéãáò-ìk éðéòáe äòøô éðéòa øácä áèéiå©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

(çì)øLà Léà äæë àöîðä åéãáò-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²
:Ba íéýìû çeø¬©¡Ÿ¦−«

i"yx£‰ÊÎ ‡ˆÓ‰∑ הנׁשּכחë,ּונבּקׁשּנּוּכדין נל ה"א ìאם ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא , ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף ּונקּודה הּתבה ּבראׁש .הּמׁשּמׁשת ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ß elqk e"k iyily mei ß

(èì)íéýìû òéãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦¯©¡Ÿ¦²
:EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

i"yx£EBÓk ÌÎÁÂ ÔB·ŒÔÈ‡∑ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש ּכמֹוî'לבּקׁש נמצא 'לא –. ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(î)ét-ìòå éúéa-ìò äéäz äzà÷ø énò-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬
:jnî ìcâà àqkä©¦¥−¤§©¬¦¤«¨

Ú·LÏלו  ‡Ú¯‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז  ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„·Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח  ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט  ÈÈ Ú„B‡c ¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÊzÈמ  C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ¯ÈwÈ«ƒƒ»

minkg izty

(dl)çohw unwe ,lFBq `Ed ohw gzR̈©¨¨¤§¨©¨¨
:ixiv `idel dxez ¦¥¥

(el)ègiPdl oivFxX dn ,Wxtl dvFx¤§¨¥©¤¦§©¦©
dvFxe ,fEpBd oFcTR x`WM `Ed xvF`Ä¨¦§¨¦¨©¨§¤
`N` ,xg` Wi`l EpYIW `l Wxtl§¨¥Ÿ¤¦§§¦©¥¤¨
:adfe sqM FnM oFcTR x`WM fEpB didi¦§¤¨¦§¨¦¨§¤¤§¨¨

é`N` dnc`l `l ,xnFl dvFx¤©Ÿ¨£¨¨¤¨
:zFIxAlfl dxez ©§¦

(gl)ëlFcBd xaCM didpd' FnM `lŸ§£¦§¨©¨¨©¨
'EdFnM rnWpd F` dGd(a"l 'c mixaC), ©¤£¦§©¨§¨¦

lkA dGd lFcBd xaCM oi`W FWExiRW¤¥¤¥©¨¨©¨©¤§¨
mBxzl Fl did oM m`C ,FNM mlFrd̈¨ª§¦¥¨¨§©§¥
,'gMWpd' mBxzCnE ,'oicM gMYW`d'©¦§©©§¥¦§¦§¥£©§©
o"Ep o"EPd didie ,'ek 'Klp m`' rnWn©§©¦¥¥§¦§¤©
lrtPd o"Ep `le ,cizr oFWNn o"zi`d̈¥¨¦§¨¦§Ÿ©¦§©
i`C ,mEBxYd zgkFde .xar oFWNn¦§¨©§¨©©©§§¦
mlFrd lkA `vnpd' FWExiR ded£¨¥£¦§¨§¨¨¨
DPin `wtp i`nl dWw ,'dGd xaCM©¨¨©¤¨¤§©¨§¨¦¨

FWExiR i` `nlWA ,df drxR xn`̈©©§Ÿ¤¦§¨¨¦¥
xn` sqFiC xiRW iz` ,'eke 'Klp m`'¦¥¥¨¥©¦§¥¨©
oFap Wi` drxt `xi dYre' drxtl§©§Ÿ§©¨¥¤©§Ÿ¦¨
m`' eicarl drxR xn`e ,'ebe 'mkge§¨¨§¨©©§Ÿ©£¨¨¦
`Fvnl lkEp mElM EPWTapE Klp¥¥§©§¤§©¦§
z` cFwtl oikixv Ep` Kkl ,'FzFnM§§¨¨§¦¦¦§¤

:df lr sqFiìmEBxYd `ian ikdlE ¥©¤§¨¦¥¦©©§
dYr xnFl dvx ,'dfk `vnpd' Wxtl§¨¥£¦§¨¨¤¨¨©©¨
WExiR didIW `le ,dfM `vnp m ¦̀¦§¨¨¤§Ÿ¤¦§¤¥
wgvi mdxa` did ixdW ,mlFrn¥¨¤£¥¨¨©§¨¨¦§¨
dfe ,dYr Wxtl Kixv Kkl ,awrie§©£Ÿ§¨¨¦§¨¥©¨§¤
,`xTAn xzFi mEBxYA x`Fan§¨©©§¥¦©§¨

mEBxYaCxaM `vnp m` xnFl `A m` §©©§¦¨©¦¦§¨§¨
,oicM gMYW` m` xninl Dil ded£¨¥§¥©¦¦§©©§¥
cizr oFWl oiA wENig oi` `xwOA la £̀¨©¦§¨¥¦¥§¨¦
'`vnpd' zNn `EdW xar oFWl oiA¥§¨©¤¦©£¦§¨
`xTd on oM mB wCwcn mEBxYde ,'eke§©©§§©§¥©¥¦©§¨

`vnpd' aizkCn xar oFWl Fpi` dGW¤¤¥§¨©¦¦§¦£¦§¨
Wi` `vnpd' xnFl Fl did ,'ebe 'dfk̈¤¨¨©£¦§¨¦
mEXn `N` ,'dfM FA midl` gEx xW £̀¤©¡Ÿ¦¨¤¤¨¦
`dIW icM ,dNigYA 'dfM' xn` ikd̈¦¨©¨¤©§¦¨§¥¤§¥
lr 'midl` gEx xW` Wi`' aqEn¨¦£¤©¡Ÿ¦©
gExA dfM Wi` oi`W xnFlM ,'dfM'¨¤§©¤¥¦¨¤§©
Epl zFxFdl icM df lke ,'eke midl ¡̀Ÿ¦§¨¤§¥§¨
w"Fce ,'dYr EPWTapE Klp' lr i`TW¤¨¥©¥¥§©§¤©¨§

(l"Wxdn):hl dxez ©©§©

(hl)î`A sqFi lW FgaWA xRql i`C§¦§©¥§¦§¤¥¨
did `l dOl cFre ,eiptA FgAWn dOl̈¨§©§§¨¨§¨¨Ÿ¨¨
,FnFlg Fl xRQWM xaM FzF` gAWn§©¥©§¨§¤¦¥£
xn`nl daEWY `Ed z`f i`Ce `N ¤̀¨©©Ÿ§¨§©£©
xg`n xnFlM ,'drxt `xi' xn`W sqFi¥¤¨©¥¤©§Ÿ§©¥©©
oipr rcFi dY`W LA midl` gExW¤©¡Ÿ¦§¤©¨¥©¦§©
dnE Ki` oM mB rcY oM m`e ,arxd̈¨¨§¦¥¥©©¥¥©

:d`EaYd sFq`l dfA zFUrNn dxez ©£¨¤¤¡©§¨



נז uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£˜MÈ∑ עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. יהיּוð'יּתזן', ƒ«ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

ּכמֹו: ,יד על טו)נעׂשים ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק "ּובן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
ב) ּבלע"ז (תהלים גרגישו"ן ‰qk‡."נּׁשקּוֿבר", ˜¯∑ ְְַַַַ««ƒ≈

מל לי קֹורין הּמלּוכה,∑qk‡.ׁשּיהיּו ׁשל לׁשֹון ְִִִֶֶֶƒ≈ְֶַָָ
א)ּכמֹו: א הּמל(מלכים אדני מּכּסא ּכסאֹו את .""ויגּדל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹ

(àî)ìò Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−
:íéøöî õøà-ìk̈¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£E˙‡ Èz˙∑'ית לׁשֹון ñ'מּניתי ואףֿעלּֿפיֿכן , »«ƒ…¿ְְִִֵֵַַַָָ
ּבין  לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, ְְְְְְִִִֵֵֶָָֻנתינה

לׁשֹון  נֹופל ּכמֹו:לׁשפלּות, עליו, ב)נתינה "נתּתי (מלאכי ְְְְְִִִֵַָָָָ
ּוׁשפלים  נבזים ."אתכם ְְְִִִֶֶָ

(áî)dúà ïziå Bãé ìòî Bzòaè-úà äòøt øñiå©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈
áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå óñBé ãé-ìò©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈

:Bøàeö-ìò©©¨«
i"yx£BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú¯t ¯ÒiÂ∑,הּמל טּבעת נתינת «»««¿…∆««¿ְִֶֶַַַַַ

לגדּלה  לֹו ׁשני להיֹות לֹו, ׁשּנֹותנּה למי אֹות .היא ְְְְִִִִִֵֶָָֻ
LLŒÈ„‚a∑ חׁשיבּות ענק,∑¯·„.ּבמצרים òהּוא ּדבר ƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ¿ƒֲָ

וכן: רביד, קר ּוי ּבטּבעֹות רצ ּוף ׁשהּוא ז)ועל (משלי ְְְְִֵֶַַָָָ

מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. ערׂשי רּצפּתי ערׂשי", ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ"רבדּתי
ׁשּבעזרה' הרבד על אבן ׁשל רבדין והיא ô'מּקף , ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.רצּפה  ְִָ

(âî)eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa Búà ákøiå©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬
:íéøöî õøà-ìk ìò Búà ïBúðå Cøáà åéðôì§¨−̈©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ln‰ ˙·k¯Óa∑ הּמהּלכת הּׁשנ למרּכבּתֹו ּיה ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו למלּכא'∑‡·¯C.אצל אּבא 'דין ,öּכתרּגּומֹו: ֵֶֶ«¿≈ְְְְֵַַַָָ

ולא  ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' ארמי ּבלׁשֹון 'ר'ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אּגדה, ּובדברי ריכא'. דברים)ּבר פ' יהּודה:(ספרי רּבי ּדרׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ׁשהּוא יֹוסף, זה ,אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹו ּדּורמסקית אמר עלינּוּבן מעּות אּתה מתי 'עד : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּכתּובים' ּברּכים,?÷את לׁשֹון אּלא 'אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

ידֹו ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין היּו ּכענין øׁשהּכל , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹ
וגֹו' אֹותֹו "ונתֹון ."ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

מּדּוע  מּובן: אינֹו למלּכא", אּבא "ּדין הּפׁשּוט, הּפירּוׁש ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלפי
ארּמי. ללׁשֹון מצרי ּבלׁשֹון הּמצרּיים ּדברי את הּכתּוב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמתרּגם

ּבחכמה  "אב (א) אּגדה": ׁש"ּבדברי ּבּפירּוׁשים צֹור יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָולכן
ּבן  היה ׁשּיֹוסף ּדכיון - זה ּבפירּוׁש והּקֹוׁשי ּבׁשנים". ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָור

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÂ‰·מב  d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLe·Ï d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡·‰„„ ‡ÎÈÓ ÈeLÂ ıe·c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

(מג  ‡˙È˙ ‡k˙¯a d˙È ·Èk¯‡Â נ"י‡È˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÓÏ ‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈ¯Î‡Â dÏ Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(n)ðFWExitE ,FnEBxY KM ,WExiR¥¨©§¥
Wi ,'ofYi' aizM `lC `de .qpxRzi¦§©§¥§¨§¨§¦¦§©¥
`N` EdPin `lC xnF` iziidC xnFl©§¨¦¦¥§Ÿ¦¨¤¨
FWExiRW ,'wXi' aizM Kkl ,zFpFfn lr©§§¨§¦¦©¤¥

:'eke 'iOr ikxv lM'`n dxez ¨¨§¥©¦
(`n)ñi`n ,WOn dpizp `Ed m`C§¦§¦¨©¨©

ux`A' xnFl Fl did ,'mixvn ux` lr'©¤¤¦§©¦¨¨©§¤¤
ux`A did xaM `d cFre ,'mixvn¦§©¦§¨§¨¨¨§¤¤

:mixvnan dxez ¦§©¦
(an)ò,qEliPl oicaFr Eid mixvnC§¦§¦¨§¦©¦

,'oFWiR' `xwp KklE ,oFWiR `Ed qElipe§¦¦§¨¦§¨¦
WxitcM oYWR lCbn `EdW mEXn¦¤§©¥¦§¨¦§¥¥

ziW`xA zWxtA i"Wxd"c `"i 'a lirl) ©¦§¨¨©§¥¦§¥

(oFWiR,odl oiaEWg oYWR icbA KMlid , ¦¦§¨¦§¥¦§¨£¦¨¤

.oiadl lwe(aFh waC)mkg il` `A dPde , §©§¨¦¤¤§¦¥¨¥©¨¨
FWExiR oi`W il xn`e l`xUi ux`n¥¤¤¦§¨¥§¨©¦¤¥¥
aEWg xaC `Ed 'WW icbA' iM ,'oYWR'¦§¨¦¦§¥¥¨¨¨
`Ede ,iWOn dAxd mipFraSn dUrp©£¤¦¦§¦©§¥¦¤¦§
,micbAd lM lr oiWaFNW WEAln©§¤§¦©¨©§¨¦
.oMWOd zk`lnA xMfPd WXd Fpi`e§¥©¥©¦§¨¦§¤¤©¦§¨
WxiRW ,eixacM i"Wx ixaC zErnWnE©§¨¦§¥©¦¦§¨¨¤¥¥

zEaiWg xaC'did EN`e ,'mixvnA `Ed §©£¦§¦§©¦§¦¨¨
Dil ded `l oYWR `EdW Wxtl dvFx¤§¨¥¤¦§¨¨£¨¥
`Ed zEaiWg WW icbA' wx Wxtl§¨¥©¦§¥¥£¦

dnExY zWxtA mbe ,'mixvnAd"k zFnW) §¦§©¦§©§¨¨©§¨§

(WWe d"c 'c`l o`ke ,oYWR - 'WW' WxiR §¥¥¥¥¦§¨§¨Ÿ
xaC `EdW wx oYWR `EdW WxiR¥¥¤¦§¨©¤¨¨

:aEWgô,mW xn`p KkC ,xnFl dvFx ¨¤©§¨¤¡©¨

:dRvx `ide ,'caFxd lr'bn dxez ©¨¤§¦¦§¨
(bn)ö:KlOl xag df÷Kcicl ,WExiR ¤¨¥©¤¤¥§¦¨

iYWl daiYd z` wNgl dY` Kixv̈¦©¨§©¥¤©¥¨¦§¥
`l dOl ,xn`Y m`e .wgFC dfe ,zFaiY¥§¤©§¦Ÿ©¨¨Ÿ
`A` oiC' mBxYW lirN` iOp KixR̈¥©¦©§¥¤¦§¥¥©¨
EpiidC 'a`' Wxtl iOp Kixv ,'`Mlnl§©§¨¨¦©¦§¨¥¨§©§
i"Wx WxitcM Kln Epiid 'Kx'e `A ©̀¨§¥©§¤¤¦§¥¥©¦
Kixv `l lirlC xnFl Wie ,lirl§¥§¥©¦§¥Ÿ¨¦
WExitl la` ,zxg` daiY eil` xAgl§©¥¥¨¥¨©¤¤£¨§¥
l`e ,'dnkgA' 'a`' l` xAgl Kixv df¤¨¦§©¥¤¨§¨§¨§¤
dfe ,'mipWA' eil` xAgl Kixv 'Kx'¥¨¦§©¥¥¨§¨¦§¤

:wgFCø,'Kxa`' lW FWExiR ikde ©§¨¦¥¤©§¥
Fl mixnF`e eil` oi`A Eid lMdC§©Ÿ¨¨¦¥¨§§¦

:'Ll Kxa`'cn dxez ©§¥§
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החכמה  ּׁשבח ׁשּי מה וגם: ,"ר" יקראּוהּו לּמה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשלֹוׁשים,
ׁשרק  כּו'", ּברּכים לׁשֹון אּלא אבר "אין (ב) הּמלּוכה. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלענין
למל ּכמֹו ורגלים ידים ּבפיׁשּוט הׁשּתחוּו ולא ,ּבר ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּכרעּו
ּכיון  ארצה), אּפים לֹו ׁשהׁשּתחוּו יֹוסף אחי ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(ולא
ונתֹון  ׁשּנאמר ("ּכענין ּפרעה מינּוי על־ידי ּבאה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּגדּולתֹו
רק  יׁשּבחּוהּו לּמה - יֹותר קׁשה זה ּפירּוׁש א וגֹו'"). ְְְֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו
ּובין  ּבינֹו הּיחידי ׁשהחילּוק ּבׁשעה ּבּה ּברּכים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבכריעת

.מל ׁשם ּבקריאת אּלא אינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

- יֹוסי רּבי ׁשל לּפרּוׁש יהּודה רּבי ׁשל הּפירּוׁש ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהחילּוק
ּכללּות  ּתֹוכן על ּבעיקר מדיקים האם לׁשיטתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבהתאם
הּתיבה  ּפירּוׁש על אֹו יֹוסף), ׁשל ׁשבחֹו (הדּגׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהענין

.("אבר")ְֵַ
יֹוסף  האם הענינים, ּבפנימּיּות - הּפירּוׁשים ּב' ּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהחילּוק
רק  אֹו (הׁשּתחואה), ּבמציאּות ּביטּול הּמצרּיים על ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָּפעל
שליט"א, אדמו"ר כ"ק על־ידי הוגה - (ּכריעה) הּיׁש ְִִֵַָּביטּול

ואילך. 202 ע' ח"ה שיחות' ב'לקוטי ונדפס
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ידֹו ּתחת ויֹוצאין נכנסין היּו ׁשהּכל ּברּכים, (רש"י לׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
מג) הׁשּתחוּומא, לא א ּבלבד, ּבר ּכֹורעים ׁשהיּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהיינּו

מל היה לא ׁשהרי ּפרעה, ּבפני ּכמֹו ורגלים, ידים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבפּׁשּוט
אּפים  לֹו "וּיׁשּתחוּו יֹוסף אחי לגּבי להּלן ׁשּנאמר ּומה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמּמׁש.

ּבין  ההבּדל את הּכירּו לא ׁשהּׁשבטים לֹומר, יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹארצה"
חׁשבּו ּבמצרים מֹוׁשל ׁשּיֹוסף ּוכׁשראּו לפרעה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹוסף
וּיּגׁש: ּפרׁשת ריׁש רׁש"י (ּוראה ּפרעה ׁשל לזֹו ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּגדּלתֹו

.(ּכמל ּבעיני אּתה ְְֵֶֶַַָָחׁשּוב

(ãî)éãòìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøt øîàiåE ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À
:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà íéøé-àì«Ÿ¨¦¸¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È‡∑ על ּגזרה לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ¬ƒ«¿…ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
אתֿידֹו" איׁש ׁש"לאֿירים ּגֹוזר: ואני .מלכּותי. ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

EÈ„ÚÏ·e∑,"פרעה "אני אחר: ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ƒ¿»∆ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

"רק  ּדגמת וזהּו וגֹו'", ּובלעדי" , מל אהיה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻאני
BÏ‚¯Œ˙‡Â.הּכּסא" B„ÈŒ˙‡∑ּכתרּגּומֹו. ִֵַ∆»¿∆«¿ְְַ

(äî)Bì-ïziå çðòt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´
àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬

:íéøöî õøà-ìò óñBé¥−©¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÁÚt ˙Ùˆ∑'ל'פענח ואין הּצפּונֹות, מפרׁש »¿««¿≈«ְְְְְֵֵֵַַַָ

ּבּמקרא  Ú¯Ù.ּדמיֹון ÈËBt∑ ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא ְְִִַָƒ∆«ְְִִַָ
פרע  מאליו ùּפֹוטי ׁשּנסּתרס את ,úעל ׁשחמד לפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זכּור àיֹוסף  יג)למׁשּכב .(סוטה ְְְִֵַ

(åî)ìL-ïa óñBéåäòøt éðôì Bãîòa äðL íéL §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ
øô éðôlî óñBé àöiå íéøöî-Cìîøáòiå äò ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

e·¯מד  ‰Ú¯Ù ‡‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ dÏ‚ƒ̄¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

„Ô¯ÓhÓמה  ‡¯·b ÛÒBÈ ÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂ dÏ ÔÈÏb»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÏÚ (ËÈlL) ÛÒBÈ ˜Ùe ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰מו  Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(dn)ùdrxt `xwIe' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦©¦§¨©§Ÿ
,'ebe 'zpq` z` Fl oYIe 'ebe sqFi mW¥¥©¦¤¤¨§©
,zpq` z` sqFil ozp drxR xnFl dvẍ¨©©§Ÿ¨©§¥¤¨§©
lr oM m`e ,dfA DPin `wtp i`nE©¨§¨¦¨¨¤§¦¥©
`Ed rxtihFtC xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©§¦¤©
dfA dlFcB `zEwtp Wie ,xtihFR¦©§¥©§¨§¨¨¤
sqFil dNEcB oYil dvFx did drxRW¤©§Ÿ¨¨¤¦¥§¨§¥
oeiM `xi drxtE ,dkEln icbA FWall§¨§¦§¥§¨©§Ÿ¨¥¥¨
cFre ,Ff dNEcB Fl EgiPi `l `Ed carC§¤¤Ÿ©¦§¨§

KlFn car oi` aizM mixvn iqEOipA§¦¥¦§©¦§¦¥¤¤¥
oYil dvx Kkl ,mixU icbA WaFl `le§Ÿ¥¦§¥¨¦§¨¨¨¦¥
oFc`d m`C ,sqFi lW eipFc` zA sqFil§¥©£¨¤¥§¦¨¨
lke xxgEWn `Ed dX` FCarl ozp̈©§©§¦¨§§¨§¨
,xxgEWn `EdW FYA Fl ozFp m` oMW¤¥¦¥¦¤§§¨
`Ed rxtihFtC DPin rnW oM m ¦̀¥§©¦¨§¦¤©

:oiadl lwe ,xtihFRúcnlp qExiQde ¦©§©§¨¦§©¥¦§©
,xtihFR oFWNn `le ,'rxR' oFWNn¦§¤©§Ÿ¦§¦©

:lirl xMfPMàlirl `d xn`Y m`e ©¦§©§¥§¦Ÿ©¨§¥

(h"i h"l)il dUr dN`d mixaCM' aizM§¦©§¨¦¨¥¤¨¨¦
mW i"Wx WxitE ,'LCar(idie d"c)zrWA ©§¤¥¥©¦¨©§¦¦§©

`lC xnFl Wie ,KM Fl dxn` WinWY©§¦¨§¨¨§¥©§Ÿ
sRbn did `N` WOn DOr WOWn did̈¨§©¥¦¨©¨¤¨¨¨§©¥
i"Wx iOp hwp ikd mEXnE ,wXpnE§©¥¦¨¦¨©©¦©¦
WinWY `le 'dN`M WinWY ipiipr'¦§§¥©§¦¨¥¤§Ÿ©§¦
qixq didW xnFl Wi cFre ,WOn©¨§¥©¤¨¨§¦
WxiRW FnM ,ciB qixq `le miviA¥¦§Ÿ§¦¦§¤¥¥

:w"cxden dxez ¨©©
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(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«

i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑ נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה áּכתרּגּומֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון יד, על יד קמץ, על קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ
.אֹוצרים  ְִ

(çî)ìëà-ìk-úà õa÷iå|eéä øLà íéðL òáL ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ
øéòä-äãN ìëà íéøòa ìëà-ïziå íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²

:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLà£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«
i"yx£dÎB˙a Ô˙ ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑ …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»

ּפרֹותיה  מעמדת וארץ ארץ ּבּתבּואה âׁשּכל ונֹותנין ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום  מּלירקב.ãמעפר הּתבּואה את ּומעמיד נראה (, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבדעת  עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָלי

.)קצתם  ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 224 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA ± d`EaYd sEQ ¦̀©§¨©£©

ּבתֹוכּה: נתן סביבתיה אׁשר ׂשדה־העיר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֽֽאכל
הּתבּואה  את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָונֹותנים

רש"י)מּלירקב ובפירוש מח. .(מא, ִֵֵָ
"ונֹותנים  וׁשּמּורּה: מצרים ּתבּואת אּסּוף את מתאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָרׁש"י
מּלירקב" הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּתבּואה

מח) .(מא,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הּפרּוׁש ְְֲֵַַַַָָָָמׁשמעּות

אצלֹו, ּומצטּברת לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה – ּתבּואה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּסּוף
ה'ּתֹוספֹות' מב.)ּכפרּוׁש סנהדרין, תבואות" "ורב (דיבור־המתחיל ְְֵַ

חּטין". ּבעל הּוא ׁשמּועֹות ְִִַַַַ"ּבעל
היטב  ּתּקלט ׁשּלמד ׁשהּתֹורה ּכדי – הּתבּואה" את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"מעמיד

ּתֹור  ׁשהיא למרֹות 'מקּימת' ּוגבֹוהה ותחׁשב הּקּב"ה, ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
– ל הּוא זקּוק האדם, ׁשל מּׂשכלֹו ְְְְִִֵֶַָָָָּבהרּבה

ׁשאֹומרים  ּכמֹו מציאּותֹו. "ּבּטּול" על ׁשּמֹורה – ְְְִִִֶֶֶַָָ"עפר"
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ואז) ּתהיה לּכל ּכעפר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ"ונפׁשי
"נֹותן  ּבלּמּודֹו נּכר "ּבּטּול", מּתֹו ּתֹורה לֹומד ְְְִִִִִֵֵֶָָּכׁשּיהּודי

הּקּב"ה. ַַָָָהּתֹורה",
מקֹום  מאֹותֹו ּדוקא להיֹות צרי הּבּטּול – הּמקֹום" ְְֲִִִֵַַַַָָָָ"עפר
הּיצר, מלחמת – אחרים ּבדברים ולא ּבלּמּודֹו, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹוענין
לעׂשֹות  ּכארי וגּבֹור ּכּנמר "עז ׁשל ּבאפן לנהג צרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאז

ׁשּבּׁשמים". אבי ְִִֶַַָָרצֹון

(èî)ãò ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé øaöiå©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²
:øtñî ïéà-ék øtñì ìãç-ék¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

i"yx£¯tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ הּסֹופר לֹו חדל ּכי קצר äעד מקרא זה והרי tÒÓ.לסּפר, ÔÈ‡ŒÈk¯∑ ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְִֵֶ
מׁשּמׁשמסּפר, 'ּכי' 'ּדהא'åוהרי .ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

Ú·BN‡מז  ÈL Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י ( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח  Èc ÔÈL Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
¯e·Ú ‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ
:de‚a ·‰È ‡‰¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

minkg izty

(fn)ádzUrW 'ux`d UrYe' WExiR¥©©©¨¨¤¤¨§¨
,ux`d iWp` 'ux`d' WExitE ,zFxvF`¨¥¨¨¤©§¥¨¨¤

:'`hgz iM ux`' FnMgn dxez §¤¤¦¤¡¨
(gn)ârnWn wEqRaC ,xnFl dvẍ¨©§©¨©§©

did xird aiaq lcBd lkF`d lMW¤¨¨¤©¨¥§¦¨¦¨¨
xirA `le xird DzF` KFzA ozFp¥§¨¨¦§Ÿ§¦
itl' WxiR df lre ,i`n `nrhe ,zxg ©̀¤¤§©§¨©§©¤¥¥§¦

:'eke 'ux`e ux` lMWãmixnF` Wi ¤¨¤¤¨¤¤¥§¦

lM ,FWExiR ikde ,xg` WExiR `EdW¤¥©¥§¨¦¥¨
mixvnl FzF` oikilFn Eid lkF`d̈¤¨¦¦§¦§©¦
aizkC `de .mW sqFi didW mFwn̈¤¨¨¥¨§¨¦§¦
ozp 'ebe xird dcU lk`' `xTA©§¨Ÿ¤§¥¨¦¨©
oYil KixSW ,FWExiR ikd ,'DkFzA§¨¨¦¥¤¨¦¦¥
xg` la` ,DkFzA mW dlcBW xtrn¥¨¨¤¨§¨¨§¨£¨©©
DzF` oikilFn Eid KM̈¨¦¦¨

:mixvnlhn dxez §¦§©¦

(hn)ä,'xW`' oFWl rnWn 'iM'¦©§©§£¤
Fl lcg xW` cr' i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦©£¤¨©

:'xFRql xtFQdårnWn 'lcg'C ©¥¦§§¨©©§©
xzFi xtq `l dOle ,lcg FnvrOW¤¥©§¨©§¨¨Ÿ¨©¥
`EdW xnFlM ,'xRqn oi` iM' ipRn¦§¥¦¥¦§¨§©¤
lMW ,xRqn Fl didi `l i`CeAW rcFi¥©¤§©©Ÿ¦§¤¦§¨¤¨
xtFQd dNigYn lcge didi dAxd KM̈©§¥¦§¤§¨©¦§¦¨©¥

xFRql(l"Wxdn):p dxez ¦§©©§©



uwnס zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy

(ð)áòøä úðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®
:ïBà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

i"yx£·Ú¯‰ ˙L ‡B·z Ì¯Ëa∑(יא מּטתֹו(תענית לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור רעבֹון æמּכאן .ּבׁשני ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr k zegiy ihewl)

רעבֹון ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור (רש"י מּכאן ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
נ) נח.מא, ז)ּבפרׁשת נאסרּו(ז, ּובניו ׁשּנח רׁש"י ּכתב ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

זהּו ּבצער". ׁשרּוי ׁשהעֹולם "מּפני ּבּתבה, הּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשמיׁש
אפׁשר מּכאןׁשּדּיק מּנח עּמֹו: ונּמּוקֹו ּובניו. מּנח ולא ּדייקא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשהרי  ּבצער, ׁשרּוי עצמֹו האדם ּכאׁשר רק זה אּסּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹללמד
לֹומדים  מּיֹוסף ואּלּו ּבּתבה. ּבהיֹותם הצטערּו ּובניו נח ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאף
ליֹוסף  ׁשהרי מרעב, סֹובל ׁשאינֹו מי על ּגם חל ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהאּסּור

ּבׁשפע. אכל ְֶֶַָָֹהיה

(àð)éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦
:éáà úéa-ìk úàå éìîò-ìk-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

(áð)íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL úàå§¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−
:ééðò õøàa§¤¬¤¨§¦«

ß elqk f"k iriax mei ß

(âð)õøàa äéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

(ãð)óñBé øîà øLàk àBáì áòøä éðL òáLäðélçzå©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®
äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨

:íçì̈«¤

(äð)äòøt-ìà íòä ÷òöiå íéøöî õøà-ìk áòøzå©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ
ìóñBé-ìà eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå íçl©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½

:eNòz íëì øîàé-øLà£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏk ·Ú¯zÂ∑(ב"ר) ׁשהרקיבה «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְִִֶָ

יֹוסף  מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ÌÎÏ.ּתבּואתם ¯Ó‡ÈŒ¯L‡ ְְִֵֶֶָָָ¬∆…«»∆
eNÚz∑ׁשּיּמֹולּו להם אֹומר יֹוסף ׁשהיה ,çלפי «¬ְִִֵֵֶֶֶָָָ

לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה אצל ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹּוכׁשּבאּו

lÚ˙נ  ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

‡¯Èנא  ‰MÓ ‡¯Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡¯˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡ÈLtנב  È¯‡ ÌÈ¯Ù‡ ‡¯˜ ‡Èz ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú¯‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג  ‡Ú·BN ÈL Ú·L ˙ÓÈÏLe נ"י‡Ú·NÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד  ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ÙÎ ÈL Ú·L ˙‡È¯Le¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
ÏÎ·e ‡˙Ú¯‡ ÏÎa ‡ÙÎ ‰Â‰Â ÛÒBÈ ¯Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

:‡ÓÁÏ ‰Â‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

nÚ‡נה  ÁÂˆe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÙÎe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
‰Ú¯t ¯Ó‡Â ‡ÓÁÏÏ (ÏÚ) ‰Ú¯ÙÏ (Ì„˜)√»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÎÏ ¯ÓÈÈ Èc ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÊÈ‡ È‡¯ˆÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

minkg izty

(p)æaizkC aB lr s`e(c"p wEqR oOwl) §©©©¦§¦§©¨¨

ux` lkaE zFvx`d lkA arx idie'©§¦¨¨§¨¨£¨§¨¤¤
idie Wxtl Kixv ,'mgl did mixvn¦§©¦¨¨¨¤¨¦§¨¥©§¦
,zFxvF`A ENit` zFvx`d lkA arẍ¨§¨¨£¨£¦¨¨
mgl did mixvn ux` lkA la £̀¨§¨¤¤¦§©¦¨¨¤¤
FzHn WOiW wgviC `de .zFxvF`Ä¨§¨§¦§¨¦¥¦¨
zFclFY zWxtA ,oFarx zpWA¦§©§¨§¨¨©§

`de xn`Y m`e m"`x azM .iYWxiR¥©§¦¨©§¥§¦Ÿ©§¨
,oFarx zpWA FzHn WOWn did iel¥¦¨¨§©¥¦¨¦§©§¨
zFnFgd oiA Fl dclFp cakFi `dC§¨¤¤§¨¥©

WBIe zWxtA i"Wx WxitcMe"h e"n oOwl) ¦§¥¥©¦§¨¨©©¦©§©¨

(miWlW d"cWi ,did arx onf FzF`aE , §¦§§©¨¨¨¨¥
WOWl xYEn mipa ikEUgC xnFl©©£¥¨¦¨§©¥

:oFarx zpWA ENit` FzHn`p dxez ¦¨£¦¦§©§¨

(dp)çmkl xn`i xW`' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦£¤Ÿ©¨¤
,'EUrY`le dxin` oFWlA aizM dOl ©£¨¨§¦¦§£¦¨§Ÿ

dxin` i`Ce `N` ,'dEvi xW`' aizM§¦£¤§©¤¤¨©©£¦¨
ceC iAB aizkcM ,dlin Epiidh"iw miNdY) ©§¦¨§¦§¦©¥¨¦§¦¦

(a"qw,'Lzxn` lr ikp` UU'¨¨Ÿ¦©¦§¨¤
:mW oiIre dfA EAxd miWxtndeep dxez §©§¨§¦¦§¨¤§©¥¨



סי uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy
לכם  הכריז והלא ּבר, צברּתם לא 'לּמה להם: ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר
הרּבה  'אספנּו לֹו: אמרּו ּבאים'? הרעב ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּׁשני
לכם  יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם להם: אמר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהרקיבה'.

יגזר  אם מה והרקיבה, הּתבּואה על ּגזר הרי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹּתעׂשּו,
ונמּות'? .עלינּו ְֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 136 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mIxvOd z` lEnl sqFi aEIg¦¥¨¤©¦§¦¦

ּתעׂשּו: לכם אׁשר־יאמר אל־יֹוסף ְֲֲֵֶֶֶַַָֹלכּו
ׁשּימֹולּו להם אֹומר יֹוסף רש"י)היה ובפירוש נה. (מא, ִֵֵֶֶָָָ

מהּמצרּים  יֹוסף ּדרׁש מּדּוע ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלכאֹורה
ּבזה? יׁש ּתֹועלת איזֹו ִֵֵֶֶֶֶָׁשּימֹולּו,

על  לאברהם הּקּב"ה ּבצּוּוי ּדהּנה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָויׁש
הּקּב"ה לֹו אמר יג)הּמילה, יז, ּבית(לך יליד יּמֹול "הּמֹול ְְִִִִֵַַַָָָָ

אברהם  מׁשּפחת ּבני על חּיּוב ׁשּמּטל גֹו'", ּכסּפ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּומקנת
ּברׁשּותם. ונמצאים להם, הּקנּויים אּלּו ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּימֹולּו

הארץ" על ה"ׁשּליט היה ׁשּיֹוסף מּכיון (פרשתנו ועל־ּפי־זה, ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ו) ארץ מב, ּבכל רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים "לא ּובלעדֹו ,ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

מד)מצרים" מא, אליו (שם ׁשּיכים היּו מצרים אנׁשי ּכל הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ראׁשֹונים ּכּמה ׁשּלדעת ועד הנסמן ּוברׁשּותֹו, (ראה ְְְִִִֶַַַַָ

דמלכותא) דינא ערך תלמודית -באנציקלופדיה הּמדינה ְְִֵַַָאנׁשי
ּגם  ׁשּימֹולּו להׁשּתּדל חּיּוב עליו היה ולכן ,לּמל קנּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגּופם

מצרים. אנׁשי ְְִִֵַַָּכל

(åð)óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìò äéä áòøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹
áòøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà-ìk-úà¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈

:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ı¯‡‰ ÈtŒÏk ÏÚ∑אּלּו הארץ"? "ּפני הם èמי «»¿≈»»∆ְִֵֵֵֶָָ

Ì‰a.(ב"ר)העׁשירים  ¯L‡ŒÏkŒ˙‡∑ די' ּכתרּגּומֹו: ֲִִָ∆»¬∆»∆ְְִַ
עיבּורא' ÌÈ¯ˆÓÏ.בהֹון ¯aLiÂ∑ מכר לׁשֹון 'ׁשבר' ְִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְֶֶֶֶ

הּוא  קנין "ׁשברּוéּולׁשֹון מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן . ְְְְְִִֵֶֶַָָ

מעט ּכיֿאם לנּו אינֹו ּתאמר ואל קנין, לׁשֹון אכל", ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף נה)ּבתבּואה, "ּולכּו(ישעיה ְְְְִִִֶַַָָָָ

וחלב  יין מחיר ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ."ׁשברּו ְְְְְִִִֶֶַָָ

(æð)ì äîéøöî eàa õøàä-ìëå÷æç-ék óñBé-ìà øaL §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
:õøàä-ìëa áòøä̈«¨−̈§¨¨¨«¤

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ e‡a ı¯‡‰ŒÏÎÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו, ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

áî(à)øîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷òé àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷òé©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ ‡¯iÂ∑ ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒֵֵָ
"הּנה  ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראה,
ׁשל  ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ּומהּו וגֹו'" ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָׁשמעּתי
נבּואה  היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש,

יֹוסף  ׁשּזה ּבפרּוׁש להֹודיעֹו e‡¯˙z.מּמׁש ‰nÏ∑ ְְִֵֵֶֶַָ»»ƒ¿»
עׂשו לּמה  ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ëּתראּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

להם  היה עדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכאּלּו
י)ּתבּואה. הּכל ((תענית יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּיכלה  ּבטרם אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסּתּכלין

ּׁשּבידכם? ּכחיׁשה:)מה לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים ּומּפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו: ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו יא)'לּמה (משלי ְְְִִֶָָָָָ

יֹורא ì"ּומרוה  ."ּגםֿהּוא ְֶֶַַ

ÛÒBÈנו  Á˙Ùe ‡Ú¯‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰· Èc (‡i¯ˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÊÓÏנז  ÌÈ¯ˆÓÏ elÚ ‡Ú¯‡ È¯Èc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡Ùk ÛÈ˜˙ È¯‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡¯e·Úƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú¯‡«¿»

ÔacÊÓא  ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰B·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

minkg izty

(ep)èmdipR z` oiWaFM miIprd la £̀¨¨£¦¦§¦¤§¥¤
:mdipR oi`UFp oi`e ux`léxnFl dvx ¨¨¤§¥§¦§¥¤¨¨©

oFWl `EdW aB lr s` xn`Y `NW¤ŸŸ©©©©¤§
,oEBC oFWl iOp `Ed mFwn lMn ,xkn¤¤¦¨¨©¦§¦
`weC oM m` xaW oFWlA aYkpC oeike§¥¨§¦§©¦§¤¤¦¥©§¨
xaW oFWl aFYkl KiIW d`EaY iAB©¥§¨©¨¦§§¤¤
oEBC oFWlE xkn oFWlC oeiM ,oipw iAB©¥¦§¨¥¨¦§¤¤§¦

x`W F` oii iAB la` ,d`EazA KiIW©¨¦§¨£¨©¥©¦§¨
,xaW oFWl aFYkl KiIW `l miwWn©§¦Ÿ©¨¦§§¤¤
,oEBC oFWl mdA KiIW oi`C oeiM¥¨§¥©¨¨¤§¦

:'eke oiiA s`W WxtnEfp dxez §¨¥¤©§©¦
an(`)ëmkinvr mi`xn mY` i`C§¦©¤©§¦©§¥¤

mkl Wie miraU mY`W mdiptA¦§¥¤¤©¤§¥¦§¥¨¤
if` EpNW miaFxw mdW oeiM ,d`EaY§¨¥¨¤¥§¦¤¨£©

,lkF` mdl oYil WTal Epil` E`Faï¥¥§©¥¦¥¨¤¤
oi`W ExAqIW icM lkF` EpwE Ekl Kkl§¨§§¤§¥¤¦§§¤¥
did dGd onGA zn`A la` ,lkF` Epl̈¤£¨¤¡¤©§©©¤¨¨
`Ed 'E`xzY' df itlE ,'eke lkF` mdl̈¤¤§¦¤¦§¨

:driaU oFWlìzNnA s"l`d sNgzie §§¦¨§¦§©¥¨¨¤§¦©
EdFnke ,'d'e'x WxWAW e"iel 'E`xzY'¦§¨§¨¤§Ÿ¤§¨
dexn ,`Ed oM `xTd WExitE .miAx©¦¥©§¨¥©§¤



uwnסב zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 190 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dA hlgn oFgHA¦¨ª§¨©

ּתתראּו: לּמה לבניו יעקב ְְֲִֶַַָָָָָֹֹֽֽוּיאמר
ׂשבעים אּתם ּכאּלּו . . עצמכם ּתראּו א)לּמה (מב, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מזֹון, ּולהביא למצרים לרדת מּבניו אבינּו יעקב ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּבּקׁש
רׁש"י ּופרׁש ּתתראּו?" "לּמה ּבפניהם: א)טען "לּמה (מב, : ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אּתם  ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתראּו
ּתבּואה". להם היה עדין ׁשעה ּבאֹותּה ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׂשבעים,

ׁשּלא  לדּיק יׁש ׂשבעים, אּתם "ּכאּלּו" רׁש"י ׁשּכתב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמּזה
אּתם  "ּכאּלּו" רק ּדזהּו ,ּכל־ּכ רּבה ּתבּואה ּברׁשּותם ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ׁשעה. ּבאֹותּה ׂשבעים היּו ׁשּבאמת ולא – ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹׂשבעים

מעבר  ׂשבעים, עצמם הראּו ּבני־יׂשראל מּדּוע להבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוצרי
ּבידם? ׁשהיה ְְֶַָָָָלמה

ׁשּבטחּו יעקב, ּבני ׁשל ּבה' ּבטחֹונם ּגדל נּכר ׁשּמּכאן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
אף  הרעב. ּבימי ּגם יעקב אביהם את יעזב ׁשּלא ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבוּדאּות
מּכל־מקֹום  ׁשעה", "ּבאֹותּה רק הסּפיקה ׁשּבידם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּתבּואה
לפרנסם  הּקּב"ה ידאג ּבעתיד ׁשּגם ספק להם היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלא
הם  ּכאּלּו עצמם הראּו ּבטחֹונם ּגדל ּומּצד נּסי. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבאפן
ּבה', החזק ּבבטחֹונם הרּגיׁשּו ּכ ּכי ּתבּואֹות, ּברב ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹׂשבעים

מסּפיקה. ּתבּואה ּבידם ּכבר יׁש ְְְְְִִֵַָָָָָּכאּלּו

(á)íéøöîa øáL-Lé ék ézòîL äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLå änL-eãø§¨̧¨Æ§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

i"yx£‰nLŒe„¯∑'לכּו' אמר רד"ו îולא ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז ,. ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(â)ì äøNò óñBé-éçà eãøiå:íéøönî øa øaL ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„¯iÂ∑ מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְְֲֵֵַַַָֹֹ
עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, מתחרטים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיּו

עליהם  ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל ולפּדֹותֹו ∑NÚ¯‰.ּבאחוה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ¬»»
אחי  "ואתּֿבנימין ּכתיב: והלא לֹומר, ּתלמּוד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָֹמה

חלּוקין  היּו האחוה לענין אּלא לאֿׁשלח"? ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹיֹוסף
ׁשוה  ּכּלם וׂשנאת ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻלעׂשרה,
להם  אחד לב ּכּלם ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻלֹו,

.(בב"ר)
(ã)åéçà-úà á÷òé çìL-àì óñBé éçà ïéîéða-úàå§¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®

:ïBñà epàø÷é-ït øîà ék¦´¨©½¤¦§¨¤−¨«
i"yx£ÔBÒ‡ ep‡¯˜ÈŒÔt∑ ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן יעקב: ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ּובּבית ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

.(ב"ר)הּסּכנה' ַַָָ

e·ÈÚ¯‡ב  ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï ee·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג  ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÚÈ˜·ד  ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

minkg izty

dxFi `Ed mB dGd mlFrA FcinlY©§¦¨¨©¤©¤
df di`x i`n xn`Y m`e .`Ad mlFrÄ¨©¨§¦Ÿ©©§¨¨¤
oFWl `EdW WxiRW oFxg` WExitl§¥©£¤¥¥¤§
di`x iziin `d dAxC` ,dWigM§¦¨©§©¨¨©§¦§¨¨
mbC xnFl Wie ,driaU oFWl `EdW¤§§¦¨§¥©§©
didie di`x `Ed oFxg`d WExiRl©¥¨©£§¨¨§¦§¤
oFWNn `Ede ,'EExzY' FnM 'E`xzY'¦§¨§¦§©§¦§

ixixr KlFd FnM ,driaU `lAe"h lirl) §Ÿ§¦¨§¥£¦¦§¥

('ai"Wx WxtnE(KlFd d"c)s` ,mipa `lA §¨¥©¦¥§Ÿ¨¦©
Fl WIW Epiid 'miWxFi' WExiRW iR lr©¦¤¥§¦©§¤¥
aizkC 'gAfOd z` EpXce' oke ,mipÄ¦§¥§¦§¤©¦§¥©¦§¦

xAcOA zWxtA(b"i 'c),oWC FWExiRW §¨¨©©¦§¨¤¥¤¤
i"Wx Wxtn ikd ENit`e(EpXce d"c mW) ©£¦¨¦§¨¥©¦¨§¦§

oM iOp ikd oM m`e ,oWCd z` ElHie§¦§¤©¤¤§¦¥¨¦©¦¥
s"l`C ,'EExzY' azM EN`M dede ,`Ed§¨¥§¦¨©¦§©§¨¤

i"ed` zFIzF`C ,e"ieA sNgzn¦§©¥§¨§¦
'dexn'C xWt`e .df mr df oitNgzn¦§©§¦¤¦¤§¤§¨§©§¤
,driaU `lA oFWNn Wxtl Wi oM mB©¥¥§¨¥¦§§Ÿ§¦¨
didie ,'E`xzz'l WOn dnFC didie§¦§¤¤©¨§¦§¨§¦§¤
in xnFlM ,'dexnE' wEqRd WExiR¥©¨©§¤§©¦
mB dGd mlFrA driaU `lA `EdW¤§Ÿ§¦¨¨¨©¤©
lwe ,`Ad mlFrl raU didi `Ed¦§¤¨¥©¨¨©¨§©

:oiadla dxez §¨¦
(a)î,'Ekl xn` `le' opiqxB `lŸ¨§¦©§Ÿ¨©§

KixvC ,icin opirnW `l 'Ecx'nC§¦§Ÿ¨§¦©¦¦§¨¦
DFaB l`xUi ux`W oeiM 'Ecx' aFYkl¦§§¥¨¤¤¤¦§¨¥¨©
l`xUi ux`n KlFdde ,zFvx`d lMn¦¨¨£¨§©¥¥¤¤¦§¨¥
FnkE ,'Ecx' aFYkl KiIW mixvnl§¦§©¦©¨¦§§§
dWxRd lkA aEzM oke ,m"`xd azMW¤¨©¨§¥§¥¨§¨©¨¨¨
opiqxB `l `N` ,dcixi oFWl DNMª¨§§¦¨¤¨Ÿ¨§¦©

Kixv dOl ,i"Wxl dWw ikde ,Dil¥§¨¦¨¤§©¦¨¨¨¦
aizM KM xg` `dC ,'dOW' aYknl§¦§©¨¨§¨©©¨§¦
Ecx' xninl Dil ded oM m`e ,mXn¦¨§¦¥£¨¥§¥©§
aizM Kkl `N` ,'ebe 'mXn Epl ExaWe§¦§¨¦¨¤¨§¨§¦
Eidi mipW e"cx xnFl dvFxC ,'dOW'¨¨§¤©¨¦¦§
opivn `l 'dOW' zNn `lA la` ,dOẄ¨£¨§Ÿ¦©¨¨Ÿ¨¥©
opiqxbC xnFl Wi cFre .icin Wxcnl§¦§©¦¦§¥©§¨§¦©
dOl i"Wxl dWwC ,FWExiR ikde ,Dil¥§¨¦¥§¨¤§©¦¨¨
Fl did ,dcixi oFWl `EdW 'Ecx' aizM§¦§¤§§¦¨¨¨
iR lr s` ,'Ekl' `ilrn oFWl xnFl©§§©§¨§©©¦
,zFvx`d lMn DFaB l`xUi ux`W¤¤¤¦§¨¥¨©¦¨¨£¨
Fl did `l gkFpl xAcnA ikd ENit £̀¦¨¦¦§©¥§¥©Ÿ¨¨
'fnx `N`' ,dcixi oFWl xnFl©§§¦¨¤¨¤¤

:'ekeb dxez



סג uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy

(ä)ì ìàøNé éða eàáiåäéä-ék íéàaä CBúa øaL ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬
:ïòðk õøàa áòøä̈«¨−̈§¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌÈ‡a‰ CB˙a∑,יּכירּום ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ
אחד  ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפי

ּבהם  ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל ׁשיּכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאּלא
ּגּבֹורים  וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, .עין ְִִִֵֶָָָָָֻֻ

(å)øéaLnä àeä õøàä-ìò èélMä àeä óñBéå§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−
íétà Bì-eåçzLiå óñBé éçà eàáiå õøàä íò-ìëì§¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑ הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו טז)נׁשּתּטחּו .(שבועות «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(æ)øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà-úà óñBé àøiå©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯
eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå úBL÷ ízà¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½

ì ïòðk õøàî:ìëà-øaL ¥¤¬¤§©−©¦§¨«Ÿ¤
i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ¯k˙iÂ∑ ּכנכרי להם קׁשֹות ðנעׂשה לדּבר .(ב"ר)ּבדברים, «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

(ç):eäøkä àì íäå åéçà-úà óñBé økiå©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«

i"yx£'B‚Â ÛÒBÈ ¯kiÂ∑ זקן חתּומי ׁשהּניחם (ב"מ לפי ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ
כז) כתובות ‰e‰¯Èk.לט ‡Ï Ì‰Â∑ ּבלא מאצלם ׁשּיצא ¿≈…ƒƒÀְְֵֶֶָָָֹ

ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו זקן, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָחתימת

ּכׁשּנמס  אחיו", את יֹוסף "וּיּכר הּכיר אּגדה: ּבידֹו, רּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשּנפל  הּכירּוהּו", לא "והם עליהם, ורחם אחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהם

אחוה  ּבֹו לנהג .ּבידם, ְְְִַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy)

יׁשנם  הּׁשבטים ׁשּבין אף ּכי הּוא, ּדחּוק זה ּפירּוׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכאֹורה,
ּבני  ּגם היּו הרי זקן", "חתּומי היּו ׁשּכבר המבּוגרים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאחים
ּכאּלּו - ועד מּיֹוסף, יֹותר הרּבה מבּוגרים היּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשפחֹות
וא"כ, ּבלבד. ׁשנה אֹו חדׁשים ּבתׁשעה מּמּנּו מבּוגרים ְְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיּו
זקן  לחתימת ּבנֹוגע ּביניהם ּגדֹול הפרׁש ׁשהיה לֹומר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקׁשה
ׁשבע  ּבן ּכבר ׁשהיה אף זקן", חתימת "ּבלא היה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ(ׁשּיֹוסף
ּכ ּכדי עד זקן), מגּדלי ּכבר היּו הם ואילּו ׁשנה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻעׂשרה

הּכירּוהּו! לא זה ְִִִֶֶַֹׁשּבגלל
הּזקן  על־ידי אינּה האדם הּכרת הלכה, על־ּפי - ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּובכלל
על  ּבעיקר מּביטים האדם על מסּתּכלים ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ(ּדאף
אּלא  האדם), להּכרת הּסימן זה אין מּכל־מקֹום ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזקנֹו,

הּלחיים. אֹו הּמצח אֹו החֹוטם ְְִֵֵֶַַַַַַָעל־ידי
לא  יֹוסף ׁשאחי לכ הּטעם לפרׁש יכֹול רׁש"י היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

ההלכה. על־ּפי - ֲִִִַַָָהּכירּוהּו
לכ ׁשהּסיּבה מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, אפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלכאֹורה
ּכי  ּבּנׂשיא, להסּתּכל ׁשאין ּבגלל היא הּכירּוהּו" לא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁש"הם

נׂשיא. ּדין לֹו היה ולא ,"למל "מׁשנה רק היה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיֹוסף
ּכי: ּכן, לֹומר אי־אפׁשר ּבאמת ְֱֲִִֵֶֶֶַָָאבל

ּבמּכל־ׁשּכן  ,למל ּבנֹוגע ּגם הּוא מסּתּכלין ׁשאין הּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָא)
,"למל ל"מׁשנה ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן, ּומּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ"נׂשיא",

."למל ל"מׁשנה מל ּבין לחּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַואין
רׁש"י: ּוכפירּוׁש ארצה", אּפים לֹו "וּיׁשּתחוּו ׁשּנאמר ּכיון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָב)
ידים  ּפּׁשּוט הׁשּתחוואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"נׁשּתּטחּו
- ּבגיּלּוי להראֹות ׁשּׁשּי הּבּטּול ּתכלית ׁשּזהּו הּוא", ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָורגלים
היה  ולכן ,למל ּכמֹו אליו התיחסּו יֹוסף ׁשאחי מּובן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי

עליו. להסּתּכל להם ְְִֵֶַָָָָאסּור
רׁש"י  מפרׁש לא מּדּוע לדּוכּתּה: קּוׁשיא הדרא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹואם־ּכן
ׁשאין  ּבגלל היא הּכירּוהּו" לא ׁש"הם לכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּסיּבה

ּבנׂשיא  ?להסּתּכל ְְְִִֵַָ
ּבפׁשטּות: - ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ְְְֵֵֶַַַָט.

ולכן  עליו, הסּתּכלּו לא יֹוסף ׁשאחי לפרׁש יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹרׁש"י
לא  "הם הּכתּוב לׁשֹון מׁשמעּות ּכי - הּכירּוהּו" ְְִִִֵַַָָֹֹ"לא

B‚aה  ‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡¯NÈ Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

„ÔÈaÊו  ‡e‰ ‡Ú¯‡ ÏÚ ËÈlLc ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

ÔepÚ„BÓzL‡Âז  È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ·ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
e¯Ó‡Â Ôe˙È˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח  Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

minkg izty

(f)ð:ixkp Fnvr d`xd ,'xMpzIe' WExiRg dxez ¥©¦§©¥¤§¨©§¨§¦



uwnסד zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy
הּכירּוהּו. ׁשּלא אּלא עליו, הסּתּכלּו ׁשאכן היא, ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהּכירּוהּו"

לֹומר  צרי הּכתּוב היה - עליו הסּתּכלּו ׁשּלא היא הּכּונה  ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹאם
"לא  הּלׁשֹון ואילּו ּבזה; וכּיֹוצא ּבֹו" הסּתּכלּו לא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ"והם
ּבהּכרה. אּלא ּבהסּתּכלּות, היה לא ׁשהחּסרֹון מֹורה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכירּוהּו"

(è)øîàiå íäì íìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
:íúàaõøàäúåøò-úàúBàøìízàíéìbøîíäìà£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ÌÏÁ ¯L‡∑,ׁשּנתקּימּו וידע עליהם, ¬∆»«»∆ְְְֲִֵֶֶַַָ
לֹו הׁשּתחוּו ‰‡¯ı.ׁשהרי ˙Â¯Ú∑ מהיכן הארץ, ּגּלּוי ְֲֲִֵֶַ∆¿«»»∆ִֵֵֶָָָ

ּכמֹו ליּכבׁש, נֹוחה כ)היא הערה",(ויקרא מקֹורּה "את : ְְֱִִֵֶֶָָָָ
טז)ּוכמֹו: ׁשּבּמקרא,(יחזקאל ערוה ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: ותרּגּום הּוא. ּגּלּוי ְְְְְְְְִִַַָָלׁשֹון
הּבית" "ּבדק ּדקּדק ,ñּכמֹו: לא אבל הּבית, רעּוע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הּמקרא  לׁשֹון אחר .לפרׁשֹו ְְְְִַַַָָ

(é)éãáòå éðãà àì åéìà eøîàiåì eàa E:ìëà-øaL ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
i"yx£È„‡ ‡Ï∑ ּכן ּתאמר ּבאּוòלא עבדי ׁשהרי ,ô אכל .לׁשּבר …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

(àé)eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlkª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬
éãáò:íéìbøî E £¨¤−§©§¦«

i"yx£eÁ „Á‡ŒLÈ‡ Èa elk∑ רּוח ּבהם נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְִֶַָָ
אביהם  ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו ∑ÌÈk.הּקדׁש ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ≈ƒ

ּכמֹו: י)אמּתּיים, ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּבנֹות (במדבר "ּכן ְְְֲִִִִֵֵַָ
ּדברֹות", טז)צלפחד ּבּדיו (ישעיה כן לא .""ועברתֹו ְְְְְֵֶַָָָָֹֹ

(áé)íúàa õøàä úåøò-ék àì íäìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬
:úBàøì¦§«

i"yx£˙B‡¯Ï Ì˙‡a ı¯‡‰ ˙Â¯ÚŒÈk∑(ב"ר) העיר ׁשערי ּבעׂשרה נכנסּתם ּבׁשער ,öׁשהרי נכנסּתם לא לּמה ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
.אחד? ֶָ

(âé)éãáò øNò íéðL eøîàiåíéçà E|éða eðçðà ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧©¦¯£©²§§¥¬
íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå ïòðk õøàa ãçà-Léà¦«¤−̈§¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½

:epðéà ãçàäå§¨«¤−̈¥¤«
i"yx£'B‚Â EÈ„·Ú ¯NÚ ÌÈL e¯Ó‡iÂ∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ÔB‰Ïט  ÌÈÏÁ Èc ‡iÓÏÁ ˙È ÛÒBÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡˜„a ˙È ÈÊÁÓÏ Ôez‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»¬≈

ÔaÊÓÏי  elÚ CÈ„·ÚÂ ÈBa¯ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡Á‡יא  ÈÂÈk ‡Á „Á ‡¯·‚ Èa ‡lkÀ»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈl‡ CÈ„·Ú BÂ‰ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

„‡¯Ú‡יב  ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èaיג  ‡Á‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ ÔÈ¯z e¯Ó‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡¯ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a „Á ‡¯·‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡e·‡»»»≈¿«≈ƒ

minkg izty

(h)ñ:xiw lW wcq ,WExiRi dxez ¥¤¤¤¦
(i)ò,'oM xn`Y' zFNn siqFdl KxvEd§©§¦¦Ÿ©¥

`l milBxn mdW mdilr wqRW oeiM¥¨¤¨©£¥¤¤¥§©§¦Ÿ
FnM ,'l`' zNn m` iM df lr lFRY¦©¤¦¦¦©©§
ilr DaWgW ,dPg iAB EpivOW¤¨¦©¥©¨¤£¨¨¥¦

Fl daiWde dxFMWl(f"h '` '`Îl`EnW)l`' §¦¨§¥¦¨§¥©
zNn la` ,'lrIlA zA iptl Lzn` oYY¦¥£¨§¦§¥©§¦©©£¨¦©
dl`W lr daEWY `idWM lFRY '`l'Ÿ¦§¤¦§¨©§¥¨

:dWTA F`ôsqFi iM ,dgkFd df oi` ©¨¨¥¤¨¨¦¥
,'mz`A ux`d lBxl `N` iM `l' xn`̈©Ÿ¦¤¨§©¥¨¨¤¨¤
`N` oM xn`Y `l ,FWExiR ikd `N ¤̀¨¨¦¥ŸŸ©¥¤¨

Licar la` FnM `Ede ,'eke Licar ixd£¥£¨¤§§£¨£¨¤
:'ek`i dxez

(ai)öoi`A eig`W rcFi did sqFIW¤¥¨¨¥©¤¤¨¨¦
ixnFWl dEvn dide ,lkF` xAWl¦§Ÿ¤§¨¨§©¤§§¥
aFYki xirl `aIW in lMW xrXd©©©¤¨¦¤¨Ÿ¨¦¦§
dxUre ,Fl E`xie E`aie eia` mWe FnW§§¥¨¦§¨Ÿ§©§©£¨¨
did mFwn lkaE ,E`A xrXd ixnFW§¥©©©¨§¨¨¨¨
dfaE ,awri oA oaE`x dfA ,`vFn¥§¤§¥¤©£Ÿ¨¤

awri oA oFrnWrcFi did dfaE , ¦§¤©£Ÿ¨¤¨¨¥©
xn`Y m`e .Eqpkp mixrW dxUrAW¤§£¨¨§¨¦¦§§§¦Ÿ©

lirl df i"Wx WxiR `l dOl('h wEqR) ¨¨Ÿ¥¥©¦¤§¥¨

Wie ,'ebe 'ux`d zexr z` zF`xl' iAB©¥¦§¤¤§©¨¨¤§¥
aizkCn xiRW gkEn o`kaC xnFl©¦§¨¨©¦¦¦§¦
'Licar xUr mipW Exn`Ie' KM xg ©̀©¨©Ÿ§§¥¨¨£¨¤
xn`X dn lr Ff daEWY oipr dn ,'ebe¨¦§©§¨©©¤¨©
KgxM lr `N` ,mY` milBxn mdl̈¤§©§¦©¤¤¨©¨§¨
mdl xn` dNigYn sqFIW xnFl Kixv̈¦©¤¥¦§¦¨¨©¨¤
,xird ixrW dxUrA mYqpkp ixdW¤£¥¦§©§¤©£¨¨©£¥¨¦
ipA EpNEM `N` iM ,`l Fl EaiWd mde§¥¥¦Ÿ¦¤¨¨§¥
liaWaE ,EPpi` cg`de 'ebe cg` Wi ¦̀¤¨§¨¤¨¥¤¦§¦

:EpxGRzp cg` FzF`bi dxez ¤¨¦§©©§



סה uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iriax meil inei xeriy

(ãé)íëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²
:ízà íéìbøî øîàì¥−Ÿ§©§¦¬©¤«

i"yx£Èz¯ac ¯L‡ ‡e‰∑ ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר הּדבר ¬∆ƒ«¿ƒְֲִִֶֶֶַַַָָ
והּנכֹון,÷מרּגלים  האמת הּוא ּפׁשּוטֹו., לפי זהּו ְְְְְֱִִֶֶַַָָ

ויפסקּו אֹותֹו מצאתם 'ואּלּו להם: אמר ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּומדרׁשֹו:
אמר  'הן'. לֹו: אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָעליכם
ממֹון, ּבׁשּום יחזירּוהּו ׁשּלא לכם יאמרּו 'ואם ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלהם:

ליהרג'. אֹו להרג ּבאנּו, לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? ְְֲֲֵֵַַַָָָָֹמה
ּבני  להרג אלכם", ּדּברּתי אׁשר "הּוא להם: ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר

מנחׁש ּבאתם, מּכם העיר ׁשּׁשנים ׁשּלי, ּבּגביע אני ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשכם  ׁשל ּגדֹול ּכר .החריבּו ְְֱִֶֶֶָָ

(åè)ék äfî eàöz-íà äòøô éç eðçaz úàæa§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¯
:äpä ïèwä íëéçà àBáa-íà¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ¥«¨

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÁ∑ יחיה fÓ‰.ּפרעה øאם e‡ˆz Ì‡∑ הּזה הּמקֹום .מן ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

(æè)eøñàä ízàå íëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
äòøô éç àì-íàå íëzà úîàä íëéøác eðçaéå§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ

:ízà íéìbøî ék¦¬§©§¦−©¤«
i"yx£ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑ אמת ּתביאּוהּו:ùאם לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ּכמֹו ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

פרעה  אּתם ú"חי מרּגלים ּכי ,". ְְְִִֵֶַַַֹ

(æé)ìL øîLî-ìà íúà óñàiå:íéîé úL ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«
i"yx£¯ÓLÓ∑ ּביתà האסּורים. ƒ¿»ֲִֵָ

(çé)eéçå eNò úàæ éLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
:àøé éðà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

ÔBÎnÚיד  ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«ƒ≈«

kÓ‡טו  Ôe˜tz Ì‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ÔeÁa˙z ‡„a¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa ÔÈ‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז  ÔBÎeÁ‡ ˙È ¯a„ÈÂ „Á ÔBÎpÓ eÁÏL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ ËBL˜‰ ÔBÎÈÓb˙t ÔeÁa˙ÈÂ Ôe¯q‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
ÈÏÈl‡Ó È¯‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

ÔÈÓBÈ:יז  ‡˙Ïz ‡¯hÓÏ (˙È·Ï) ÔB‰˙È LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„È·ÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

minkg izty

(ci)÷xW` `Ed' ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦£¤
Exn` iOp mdC rnWn 'iYxAC¦©§¦©§©§¥©¦¨§
`Ed' sqFi xn`w KklE ,md milBxOW¤§©§¦¥§¨¨¨©¥
md iM ,zn` df oi`e .'iYxAC xW £̀¤¦©§¦§¥¤¡¤¦¥
,uxznE .Epgp` milBxn `l Exn`̈§Ÿ§©§¦£©§§¨¥
xnFlM ,sFQA aFYkl iE`x did '`Ed'C§¨¨¨¦§©§©
`Ed mY` milBxn 'ebe iYxAC xW`'£¤¦©§¦§©§¦©¤
mzF` UtY dnA ,oiWwn Wi .'zn`d̈¡¤¥©§¦§©¨©¨
mdl xn`W cr milBxn mdW sqFi¥¤¥§©§¦©¤¨©¨¤
i`nA dWw cFre ,'ebe 'xaCd `Ed'©¨¨§¨¤§©
oinipA z` E`iai m`W df zO`zi¦§©¥¤¤¦¨¦¤¦§¨¦
ikdC il d`xpe ,milBxn mpi`W¤¥¨§©§¦§¦§¤¦§¨¦
milBxn' mdl xn` dNigYn ,FWExiR¥¦§¦¨¨©¨¤§©§¦
ixrW dxUrA mYqpkp ixdW mY ©̀¤¤£¥¦§©§¤©£¨¨©£¥
lMn wtq ,i"Wx WxitcM ,'xird̈¦¦§¥¥©¦¨¥¦¨

,iYxMfd xW`M oFrhl WIW zFprHd©§¨¤¥¦§©£¤¦§©§¦
zvwE ,w"Fce zFiWETd lM EaXizi dfaE¨¤¦§©§¨©§§§¨
mWA iz`vn df oirM§¥¤¨¨¦§¥

:l"Wxdneh dxez ©©§©
(eh)øoi` `xw lW FhEWR itl ,WExiR¥§¦§¤§¨¥

,'m`' zNn siqFd ikd mEXn ,dpad Fl£¨¨¦¨¦¦¦©¦
E`vY `l drxt ig m`' Fnrh didie§¦§¤©§¦¥©§ŸŸ¥§
,'`l' mFwnA `xwC 'm`' didie ,'dGn¦¤§¦§¤¦¦§¨¦§Ÿ

FnM(e"l h"t miNdY),'aGk` cecl m`' §§¦¦¦§¨¦£©¥
dGn aIEgie ,'aGk` `l' xnFl dvxW¤¨¨©Ÿ£©¥¦©¦¤
E`vi zn`aE ,digi `l E`vY m`W¤¦¥§Ÿ¦§¤¤¡¤¨§

:'eke xwXl rAWp didWM `N`fh dxez ¤¨§¤¨¨¦§¨©¤¤
(fh)ù'zn`d' zNnC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦©©¡¤

,mY` zn`dW mdl dcFd `EdW dxFn¨¤¨¨¤¤¨¡¤¦¨

dxFOW 'EpgAY' xn`nl xzFq `Ede§¥§©£©¦¨¥¤¨
KxvEd Kkitl ,mdA wREqn `EdW¤§¨¨¤§¦¨§©
m`d' FnM ,DniYd `"d `Ed dGW xnFl©¤¤¥©¥©§©¦

:'`Ed oMú`l m`e' xnFl xWt` i`W ¥¤¦¤§¨©§¦Ÿ
`l m` s`W ,'eke 'drxt ig EpgAY¦¨£¥©§Ÿ¤©¦Ÿ

:milBxn mdW aiIgzi `l EpgAifi dxez ¦¨£Ÿ¦§©¥¤¥§©§¦
(fi)àmixnFW mXW `le ,WExiR¥§Ÿ¤¨§¦

eixg` aizM `dC ,mdilr(h"i wEqR) £¥¤§¨§¦©£¨¨

`lC `de .'mkxnWn ziaA xq`i'¥¨¥§¥¦§©§¤§¨§Ÿ
aWIe zWxtA lirl df i"Wx WxiR'n) ¥¥©¦¤§¥§¨¨©©¥¤

('bmEXn ,mixEq`d ziA `Ed xnWOdW¤©¦§¨¥¨£¦¦
xdQd ziA `idW `icdA aizM lirlC¦§¥§¦§¤§¨¤¦¥©Ÿ©

aizkC(mW)'xnWnA mzF` oYIe' ¦§¦¨©¦¥¨§¦§¨
:'ebegi dxez



uwnסו zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy

ß elqk g"k iying mei ß

(èé)úéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
:íëéza ïBáòø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

i"yx£ÌÎ¯ÓLÓ ˙È·a∑ּבֹו אסּורים ‰·e‡È.עכׁשו áׁשאּתם  eÎÏ Ìz‡Â∑ אביכם ּבית ¯ÔB·Ú.אל  ¯·L ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬
ÌÎÈza∑ ּׁשּקניתם ּבּתיכם âלרעבֹון מה .אנׁשי »≈∆ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

(ë)íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−
:ïë-eNòiå eúeîú àìå§´Ÿ¨®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו אמן"(במדבר ּוכמֹו:ã"אמן ח), א דבר(מלכים נא .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(àë)-ìà Léà eøîàiåíéîLà ìáà åéçà|eðçðà ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»
eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø øLà eðéçà-ìò©¨¦¼¼£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−
:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìò eðòîL àìå§´Ÿ¨¨®§©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ï·‡∑ ּב'בראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ּכתרּגּומֹו: ¬»ְְְְְְִִִִֵַָָ
ּברם' 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא a‡‰.רּבה' ְְְֲִַַָָָָָ»»

eÈÏ‡∑ ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי ּבּבי"ת, טעמֹו ≈≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: .ּבאה, ְְַַָָָָָ

(áë)íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúà ïáeàø ïòiå| ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯
Bîc-íâå ízòîL àìå ãìiá eàèçz-ìà øîàì¥²Ÿ©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−

:Løãð äpä¦¥¬¦§¨«
i"yx£BÓcŒÌ‚Â∑' הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, ו'גּמ'ין .אּת'ין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

(âë):íúðéa õéìnä ék óñBé òîL ék eòãé àì íäå§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«

i"yx£ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑,לׁשֹונם מבין ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְִֵָ
ּכן  מדּברים היּו Ì˙Èa.ּובפניו ıÈÏn‰ Èk∑ ּכי ְְְִֵַָָָƒ«≈ƒ≈…»ִ

ּביניהם  הּמליץ היה עּמֹו מדּברים הּיֹודע ,äּכׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף  ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָלׁשֹון
מּכיר  יֹוסף ׁשאין סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָודברי

עברי  ּבנֹו∑‰ıÈÏn.ּבלׁשֹון מנּׁשה .זה ְְִִָ«≈ƒְְֶֶַ

(ãë)íäìà øaãéå íäìà áLiå jáiå íäéìòî áqiå©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½
:íäéðéòì Búà øñàiå ïBòîL-úà ízàî çwiå©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

È·a˙יט  ¯q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡¯e·ÈÚ eÏÈ·B‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎz¯hÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

ÔeÓÈ‰ÈÂכ  È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„·ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈ·iÁכא  ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ ˙˜Ú ‡ÈÊÁ Èc ‡eÁ‡ ÏÚ ‡Á‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡Ïa˜ ‡ÏÂ ‡Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

‡È¯Ó˙כב  ‡Ï‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ô·e‡¯ ·È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) Ôe·BÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏ נ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡¯Èכג  ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ· ‰Â‰ ÔÓb¯˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד  ·˙Â ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ ¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

minkg izty

(hi)ádxFn iEPiMdW aWgp `NW¤Ÿ©§Ÿ¤©¦¤
:mliaWA dUrp dNigYOWâzNnE ¤¦§¦¨©£¨¦§¦¨¦©

,xkn lr `l dIpw lr dxFn dR xaW¤¤Ÿ¨©§¦¨Ÿ©¤¤
KxvEd mdiYal Fpi` oFarxdW ipRnE¦§¥¤¨§¨¥§¨¥¤§©

:'mkiYA iWp`' siqFdlk dxez §¦©§¥¨¥¤
(k)ãFnM ,dpEn` oFWNn 'Epn`ie' oi ¥̀§¥¨§¦§¡¨§

(a"k 'd xAcOA),'eke 'on` dX`d dxn`e' ©¦§¨§¨§¨¨¦¨¨¥
'd oYi odMd xn`W zn` FWExiRW¤¥¡¤¤¨©©Ÿ¥¦¥
,'on` dX`d dxn`e' aizM eilre ,'ebe§¨¨§¦§¨§¨¨¦¨¨¥
zn` wx dpEn` oFWl FA lFRi `le§Ÿ¦§¡¨©¡¤
zltFp Dkxi didYW df didi¦§¤¤¤¦§¤§¥¨¤¤

:'eke`k dxez

(bk)ämrR lkaC Wxtl dvFx¤§¨¥¦§¨©©
uiln did okl mcFw FOr ExACWM§¤¦§¦¤¨¥¨¨¥¦
mdipiA uilOd did `l dYre ,mdipiA¥¥¤§©¨Ÿ¨¨©¥¦¥¥¤
oFWl oian Fpi` sqFIW mixEaq Eide§¨§¦¤¥¥¥¦§

:WcFTdck dxez ©¤



סז uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ∑יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, נתרחק «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

ׁשּׁשמע ∑j·iÂ.ּבֹוכה  ‡˙Œ.מתחרטין åׁשהיּולפי ֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆
ÔBÚÓL∑(ב"ר) ללוי ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו :æהּוא ƒ¿ְְִִִֵֶַַָ

נתּכּון  אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"הּנה

להרג  ׁשניהם יתיעצּו ׁשּמא מּלוי, להפרידֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹוסף
Ì‰ÈÈÚÏ.אֹותֹו B˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ אּלא אסרֹו לא «∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

והׁשקהּוçלעיניהם  והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
.(ב"ר)

(äë)áéLäìe øa íäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³
Cøcì äãö íäì úúìå BwN-ìà Léà íäétñk©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤

:ïk íäì Nòiå©©¬©¨¤−¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

להם  ולתת . . ּכסּפיהם ּולהׁשיב ּבר ּכליהם את ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוימלאּו
לּדר כה)צדה אחיו (מב, אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

את  לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים קׁשים ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדברים
לסּפק  ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיחסֹו

ׁשּיּתכן  להם אמר יֹוסף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ?לּדר צידה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהם
אּתכם", האמת ּדבריכם "ויּבחנּו – מּפׁשע חּפים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהם
להם  והעניק אֹותם ּפּיס לכן ירא". אני האלקים "את ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוסּים

להם. ׁשּגרם הּנפׁש עגמת על ּפּצּוי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעין

(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå©¦§¬¤¦§−̈©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

(æë)Bøîçì àBtñî úúì BwN-úà ãçàä çzôiå©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−
:Bzçzîà éôa àeä-äpäå Btñk-úà àøiå ïBìna©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

i"yx£„Á‡‰ÁzÙiÂ∑,לוי יחיד הּוא זּוגֹוèׁשּנׁשאר ּבן ׁשּלנּו∑ÔBÏna.מּׁשמעֹון ëהּוא ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה éּבּמקֹום «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿
.ׂשק  ַ

(çë)äpä íâå étñk áLeä åéçà-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´
àöiå ézçzîàáøîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì §©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ

:eðì íéýìû äNò úàf-äî©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«
i"yx£ÈzÁzÓ‡· ‰p‰ Ì‚Â∑ עם ּבֹו הּכסף ּגם ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒִֶֶַַ

eÏ.הּתבּואה  ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó∑להביאנּו ְַָ«…»»¡…ƒ»ֲִֵַ
זֹו עלילה להתעֹולל ,ìלידי אּלא - הּוׁשב ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.עלינּו ֵָ

e·ÈÚ¯‡כה  ÔB‰ÈÓ ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

eÏÊ‡Âכו  ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

d¯ÓÁÏכז  ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«
:‡Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

minkg izty

(ck)åFl did dkA dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¨¨
mnvr mdW rnXWM mdilr fBxl¦§©£¥¤§¤¨©¤¥©§¨
WxiR okl ,EUr aFh `NW Ki` miCezn¦§©¦¥¤Ÿ¨¨¥¥¥
EidW rnXW mEXn dkA ikd mEXn¦¨¦¨¨¦¤¨©¤¨

mihxgzn(l"Wxdn):æaizkCn wiIC ¦§¨§¦©©§©¦¥¦¦§¦
aWIe zWxtA(h"i f"l lirl)Wi` Exn`Ie' §¨¨©©¥¤§¥©Ÿ§¦

,'ebe 'zFnFlgd lrA dPd eig` l ¤̀¨¦¦¥©©©£
aizkE('d h"n oOwl).'mig` iele oFrnW' §¦§©¨¦§§¥¦©¦
(m"`x)lirl aizkC `de ,(c"k f"l) §¥§¨¦§¦§¥

xnFl Wie ,miAx rnWnC 'EdgTIe'©¦¨ª§©§©©¦§¥©
,aizM irvn`d e"ie xqg 'EdgTIe'©¦¨ª¨¥¨¨¤§¨¦§¦

z"igd zgY i"xivA 'EdgTIe' opixwe§¨¥©©¦¨¥§¥¥©©©¥
:cigi oFWl `EdWçok `l m`C ¤§¨¦§¦Ÿ¥
:il dOl 'mdipirl'dk dxez §¥¥¤¨¨¦

(fk)è:`"dA 'cg`d' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¤¨§¥
écgEind mFwnA 'oFlOA' WxtY `le§Ÿ§¨¥©¨§¨©§¨

oeiM ,miaWe mixaFrd lkl oFlnl§¨§¨¨§¦§¨¦¥¨
Fl did oM m`C ;g"YtA 'oFlOA' aizkC¦§¦©¨§©¨§¦¥¨¨
KM xg`e 'oFlOl E`FaIe' dNigY aFYkl¦§§¦¨©¨©¨§©©¨

:'oFlOA 'ebe gYtIe'ëi"Wx hwpC `de ©¦§©©¨§¨§¨©©¦
mEXn ,'wVd' hwp `le 'wU `Ed'©§Ÿ¨©©©¦

aizM wEqRd W`xaC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§Ÿ©¨§¦
KM xg`e ,'FTU z` cg`d gYtIe'©¦§©¨¤¨¤©§©©¨
rnWn ,'FYgYn` itA `Ed dPde' aizM§¦§¦¥§¦©§©§©§©
`Ed' WxiR df lre ,wU did `lC§Ÿ¨¨©§©¤¥¥
`kdC 'FYgYn`' xnFl dvFx ,'wVd©©¤©©§©§§¨¨

:lirlC 'wU' Epiidgk dxez ©§©¦§¥
(gk)ì`id drx dn ,'z`G dn' WExitE¥©Ÿ¨¨¨¦

zaWdl m`iadW daFh `le z`fŸ§Ÿ¨¤¡¦¨©£¨©
i`n ok `l m`C ,sqMd©¤¤§¦Ÿ¥©

:'EcxgIe'hk dxez ©¤¤§



uwnסח zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy

(èë)Bì eãébiå ïòðk äöøà íäéáà á÷òé-ìà eàáiå©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´½
:øîàì íúà úøwä-ìk úà¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

(ì)eðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈
:õøàä-úà íéìbøîk¦§©§¦−¤¨¨«¤

(àì):íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìà øîàpå©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«

(áì)epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà øNò-íéðL§¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½
:ïòðk õøàa eðéáà-úà íBiä ïèwäå§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©

(âì)ék òãà úàæa õøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§Ÿ́¥©½¦¬
ïBáòø-úàå ézà eçépä ãçàä íëéçà ízà íéðë¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬

:eëìå eç÷ íëézä«¥¤−§¬¨¥«

(ãì)àì ék äòãàå éìà ïèwä íëéçà-úà eàéáäå§Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ
íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà íéìbøî§©§¦Æ©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

:eøçñz õøàä-úàå§¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£e¯ÁÒz ı¯‡‰Œ˙‡Âî∑ אחר וסֹובבים ׁשּמחּזרים ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

(äì)Btñk-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
íäéáàå änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−

:eàøéiå©¦¨«
i"yx£BtÒkŒ¯B¯ˆ∑ּכסּפֹו .קׁשר ¿«¿ְֶֶַ

(åì)óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷òé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³
eéä éìò eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå epðéà¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬

:äðlëª¨«¨
i"yx£ÌzÏkL È˙‡∑מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ׁשחׁשדן אבּודים,∑ÌzÏkL.ּכיֹוסף ðמלּמד ׁשּבניו מי ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶָָָ

ׁשּכּול  .קרּוי ַָ

„ÔÚÎכט  ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ"יe‡ÈeÁÂÔB‰˙È ÔÚ¯‡c Ïk ˙È dÏ ( ¿«ƒ¿«ƒ≈»»ƒ¬»»»¿

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

˜ÔÈLל  ‡nÚ ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ÏÈlÓ«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»»«¿»
‡¯ÔÈL˜:‡Úנ"י ( ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡˙È ·‰ÈÂ ( »ƒƒ«»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

‰ÈÂ‡לא  ‡Ï ‡Á‡ ÈÂÈk dÏ ‡¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e·‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk È¯‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«¿
e·ÈÒ ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁ„ ‡¯e·ÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ

Úc‡Âלד  È˙ÂÏ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙È Ôez‡ ÈÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

ˆ¯È¯לה  ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו  È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
BÂ‰ ÈÏÚ Ôe¯a„z ÔÓÈa ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬

:ÔB‰lÎ»¿

minkg izty

(cl)îxn`W Epivn okide xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥¨¨¦¤¨©
sqFIW oeikC xnFl Wie ,oM sqFi mdl̈¤¥¥§¥©§¥¨¤¥
`l i`CeA milBxn mdW mdl xn`̈©¨¤¤¥§©§¦§©©Ÿ
,ElBxi `NW icM xirA Klil ogiPn did̈¨©¦¨¥¥¨¦§¥¤Ÿ§©§

Eidi `le oinipA z` E`iai m` Kkl§¨¦¨¦¤¦§¨¦§Ÿ¦§
Eidi f` milBxnM eipirA oicEWg£¦§¥¨¦§©§¦¨¦§
Epn`ie' Edfe ,xirA aAqlE Klil oi`Xx©¨¦¥¥§©¥¨¦§¤§¥¨§
`le ,aEAiq oFWNn 'Exgqz'e .'mkixaC¦§¥¤§¦§¨¦§¦§Ÿ

dG dn ok `l m`C ,dxFgq oFWNn¦§§¨§¦Ÿ¥©¤
:o`kldl dxez §¨
(el)ð(m"`x)rnWn `kdC ,DniY , §¥¥©§¨¨©§©

zrA eiWkr Fl rcFp Epia` awrIW¤©£Ÿ¨¦©©§¨§¥



סט uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy

(æì)úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
éìà epàéáà àì-íàepáéLà éðàå éãé-ìò Búà äðz E ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

éìà:E ¥¤«

(çì)àeäå úî åéçà-ék íënò éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯
dá-eëìz øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

:äìBàL ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−§«¨
i"yx£ÌÎnÚ Èa „¯ÈŒ‡Ï∑ ּדבריו קּבל להמית ñלא אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבני'? ולא הם ּבניו וכי .(ב"ר)ּבניו, ְְִֵַָָָָָֹ

âî(à):õøàa ãák áòøäå§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤

(á)eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬

:ìëà-èòî§©«Ÿ¤
i"yx£ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k∑ להם אמר 'המּתינּוòיהּודה : «¬∆ƒ∆¡…ְְִֶַַָָָ

הּבית' מן ּפת ׁשּתכלה עד elk.(ב"ר)לּזקן ¯L‡k∑ ְִִִֵֶֶַַַַַָ«¬∆ƒ
ׁשיציאּו' הּגמּלים ('ּכד ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלׁשּתֹות",

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל ּתם ּכאׁשר לאכל", ּכּלּו .)"ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

(â)Léàä eða ãòä ãòä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì øîàì¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

i"yx£„Ú‰ „Ú‰∑,התראה ׁשּסתם התראה, לׁשֹון »≈≈ƒְְְְֶַַָָָָָ
וכן  עדים, ּבפני ּבֹו ל):מתרה בכם",(דברים "העידתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

יט) ּבעם"(שמות העד ‡ÌÎÈÁ."רד ÈzÏa ÈÙ e‡¯˙Œ‡Ï ֵֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆

ÌÎz‡∑ ּתראּוני אחיכם לא ואּונקלֹוס ôּבלא אּתכם. ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִִֶֶֹֹ
על  הּדבר יּׁשב עּמכֹון', אחּוכֹון ּכד 'אלהין ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָּתרּגם:

לתרּגם  ּדקּדק ולא הּמקרא öאפנֹו לׁשֹון .אחר ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

ÔÈ¯zלז  ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz Èa¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp·˙‡ ‡‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח  È¯‡ ÔBÎnÚ È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a È˙·ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú¯‡a‡:א  ÛÈwz ‡ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

¯˘"Èב  ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e‡È˙È‡c ‡¯e·ÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡Ï ee·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

‡Ò‰„ג  ‡„‰Ò‡ ¯ÓÈÓÏ ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡a»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

minkg izty

mdOr oinipA cxIW miWwan EidW¤¨§©§¦¤¥¥¦§¨¦¦¨¤
xn` Ki` oM m`e ,sqFi z` ExkOW¤¨§¤¥§¦¥¥¨©

KM xg` mdl(f"k c"n oOwl)mYrci mY`' ¨¤©©¨§©¨©¤§©§¤
'ebe 'sxh K` xn`e ,'ebe(g"k wEqR mW). ¨Ÿ©©¨Ÿ¨¨

(KxCl dcv)iM ,`zil `xTirn `iWETd , ¥¨©¤¤©§¨¥¦¨¨¥¨¦
mY`' eipal xn` awrIW Epivn `lŸ¨¦¤©£Ÿ¨©§¨¨©¤
sqFil oM xn` dcEdi wx 'ebe 'mYrci§©§¤©§¨¨©¥§¥
dcA dcEdIW xnFl xWt`e ,eia` mWA§¥¨¦§¤§¨©¤§¨¨¨
sqFi ingx ExnMIW icM FANn z`fŸ¦¦§¥¤¦¨§©£¥¥

xn`W mWM eilr('k wEqR mW)eig`e' ¨¨§¥¤¨©¨¨§¨¦
i"Wx WxitE ,'zn(eig`e d"c mW)ipRn' ¥¥¥©¦¨§¨¦¦§¥

,'eiRn xwW xaC `ivFn did d`xId©¦§¨¨¨¦§©¤¤¦¦
sqFi sxh sxh K`' Fxn`A iOp ikd̈¦©¦§¨§©¨ŸŸ¨¥

awri ixdW ,'ebe 'eizi`x `lexn` §Ÿ§¦¦¤£¥©£Ÿ¨©
eig` iM mkOr ipA cxi `l' eiWkr©§¨Ÿ¥¥§¦¦¨¤¦¨¦

xMfPM 'sxFh' xn` `le ,'zn¥§Ÿ¨©¨©¦§¨
:lirlfl dxez §¥
(gl)ñoFq` Ed`xwi `OW mEXn `lŸ¦¤¨¦§¨¥¨

mdOr oinipA KlIW dvx `l KxCA©¤¤Ÿ¨¨¤¥¥¦§¨¦¦¨¤
xn`WM oM m`C ,`xTA WxFtOW FnM§¤§¨©§¨§¦¥§¤¨©

dcEdi('h b"n oOwl)'ebe 'EPaxr` ikp`' §¨§©¨¨Ÿ¦¤¤§¤
Ed`xwE' lW cgRd orh `l dOl̈¨Ÿ¨©©©©¤§¨¨
'oFq` Ed`xwE' zprh i`Ce `N` ,'oFq`̈¤¨©©©£©§¨¨¨
dvx `NW `nlrA dIgC `N` Fpi ¥̀¤¨§¦¨§¨§¨¤Ÿ¨¨
dnE .eixaC lAwn Fpi`W dn FWiIal§©§©¤¥§©¥§¨¨©
xnFl Wi ,oaE`x lW eixaC lAiw `NX¤Ÿ¦¥§¨¨¤§¥¥©
ux`d ipFc` FzF` gTIW `xIW¤¨¥¤¦©£¥¨¨¤
oi`e oFrnW z` gwNW FnM xq`nA§©£¨§¤¨©¤¦§§¥
dcEdi FzF` gwNWM la` ,liSn FcIn¦¨©¦£¨§¤¨©§¨
awri rci iM ,Klil FzF` ozp eici lr©¨¨¨©¥¥¦¨©©£Ÿ

Fnvr z` xFqni miptAn dcEdIW oeiM¥¨¤§¨¦¦§¦¦§¤©§
:FcIn FzF` liSIW cr eilr` dxez ¨¨©¤©¦¦¨

bn(a)òdcEdi dpr dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨§¨
xn`p dGW 'ExaW EaEW' lr FCal§©©¦§¤¤¤¡©

:'ek `N` ,mNklb dxez §ª¨¤¨
(b)ôlM FnM FWExitC xnFl oi`C§¥©§¥§¨

m`C ,'`N`' FWExiRW `xwOAW 'iYlA'¦§¦¤©¦§¨¤¥¤¨§¦
xW`M iYlA' iOp aYkinl Fl did oM¥¨¨§¦§©©¦¦§¦©£¤
xnFl Kixv Kkl ,'mkY` mkig £̀¦¤¦§¤§¨¨¦©

.'`lA' WExiR o`kC 'iYla'C(l"Wxdn), §¦§¦§¨¥§Ÿ©©§©

`NW FWExiR KMW xn`Y `NW¤ŸŸ©¤¨¥¤Ÿ
okl ,ip`xi cal mkig` iYlA ,ipE`xY¦§¦¦§¦£¦¤§¨¦§¥¦¨¥
iYlA ipE`xY `NW wx oM Fpi`W WxiR¥¥¤¥¥©¤Ÿ¦§¦¦§¦

:mkY` mkig`ömBxiYW ,xnFl dvx £¦¤¦§¤¨¨©¤¦§¥
'cM' zNn DiBOW ,'`N`' 'iYlA' i`d©¦§¦¤¨¤©¦©¦©©



uwnע zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy

(ã)äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬
:ìëà Eì§−«Ÿ¤

(ä)ðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

(å)Léàì ãébäì éì íúòøä äîì ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½
:çà íëì ãBòä©¬¨¤−¨«

(æ)øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ
ét-ìò Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà ãBòä©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð òBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úà¤£¦¤«
i"yx£ez„ÏBÓÏe eÏ∑:ּומדרׁשֹו למׁשּפחֹותינּו. »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני 'א  עצי)פּלּו וזהּו((נ"א ּביחידּות, ׁשּמדּברים עצה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לנּו'÷עריסֹותינּו)עצי  לנּו∑BÏŒ„bpÂ.ּגּלה אב øׁשּיׁש ֲֲִִֵֵָָ««∆ֵֶָָ
‰‡l‰.ואח  ÌÈ¯·c‰ ÈtŒÏÚ∑ אׁשר ׁשאלֹותיו עלּֿפי ְָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ְֲִֵֶַָ

להּגיד  הזקקנּו Ó‡È¯.ׁשאל Èk∑'ּכי' יאמר. אׁשר  ְְְִַַַָֻƒ…«ֲִֶַֹ

'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ו'אם' 'אם', ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַמׁשּמׁש
'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש לׁשֹונֹות מארּבע אחד ׁשּמּוׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
אם  "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה 'ּכי' ׁשהרי  'אי', ְְְֲִִִִֵֶֶַוהּוא

ּדברי  ."ּדּברּתי ְְִִַָָ

(ç)øòpä äçìL åéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©
eðçðà-íb úeîð àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§

:eðtè-íb äzà-íâ©©−̈©©¥«
i"yx£‰ÈÁÂ∑הּקדׁש רּוח ּבֹו הליכה ùנצנצה 'עלֿידי : ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

אביהם" יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: ,'רּוח ּתחי .זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַֹ
˙eÓ ‡ÏÂ∑,ספק (ב"ר)ּברעב יּתפׂש, ספק - ּבנימין ¿…»ְִִִֵֵֵָָָָָָָ

מתים  ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, נלú,לא לא אם ּברעב ְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֹֻ
הּוּדאי  את ותתּפׂש הּספק את ׁשּתּניח .מּוטב ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

(è)åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøòà éëðà̈«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³
éìàéðôì åézâväå E:íéîiä-ìk Eì éúàèçå E ¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«

i"yx£EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי ּכיֿאם מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑ הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

BÁÈ˙ד  ‡nÚ ‡eÁ‡ ˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ƒƒ»¿««»»»ƒ»»≈
:‡¯e·ÈÚ CÏ ÔaÊÂ¿ƒ¿≈»ƒ»

‚·¯‡ה  È¯‡ ˙BÁÈ ‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈»¿««»≈¬≈«¿»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ‡Ï ¯Ó‡¬«»»»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚƒ¿

eÁÏ‡‰ו  ÈÏ ÔezL‡·‡ ‰ÓÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»«¿∆¿ƒ¿«»»
:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚk „Ú‰ ‡¯·‚Ï¿«¿»««¿«¿»»

˙e„lÈÏe‡ז  ‡Ï ‡¯·b Ï‡L Ï‡LÓ e¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«»≈«¿»»»¿«»»»
ÔBÎÏ ˙È‡‰ Ìi˜ ÔBÎe·‡ ÔÚk „Ú‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»«ƒ¿
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡»»¿«≈»≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈
˙È e˙ÈÁB‡ ¯ÓÈÈ È¯‡ ÔÈÚ„È ‡ÈÂ‰ ÚcÓ‰¬ƒ«¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡¬

ÁÏLח  È‰e·‡ Ï‡¯NÈÏ ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚ ‡ÓÈÏeÚ≈»ƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

Ï‡ט  Ì‡ dpÚ·z È„È ÔÓ d· ‡·¯ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»
CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â CÏ dp˙È‡«¿ƒ≈»«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»

:‡iÓBÈ Ïk»«»

minkg izty

`NW ipRn Epiid ,'xW`M' FnM `EdW¤§©£¤©§¦§¥¤Ÿ
`Ed wgcC ,`xwOd oFWl xg` wCwC¦§¥©©§©¦§¨§Ÿ©

:wEqRA daiY DiBdlc dxez §©¦©¥¨©¨
(f)÷miPhTd ENit` ,xnFl dvẍ¨©£¦©§©¦

aizkCn ,dqixrA miakFXd©§¦¨£¦¨¦¦§¦
zFqixrd FWExiRW ,'EpYclFnlE'§©§¥¤¥¨£¦

:mdA migPEn miclidWøiR lr'W ¤©§¨¦¨¦¨¤¤©¦

iR lr WExiR 'dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤¥©¦
'Fl cBPe' oM m`e ,eizFl`Witl Kke KM §¥¨§¦¥©©¤¨§¨§¦

Fl cBPe' WExiR did EN`W ,eizFl`W§¥¨¤¦¨¨¥©©¤
Wid' l`XW 'dN`d mixaCd iR lr©¦©§¨¦¨¥¤¤¨©£¥
mixaCd z` Fl cBPe' ,'eke 'a` mkl̈¤¨©©¤¥©§¨¦

:Dil irAin 'dN`dg dxez ¨¥¤¦¨¥¥
(g)ù`hiWR 'zEnp `le' xn`CnC§¦§¨©§Ÿ¨§¦¨

,'digpe' aYkinl Dil dOle ,digpC§¦§¤§¨¨¥§¦§©§¦§¤
:'eke `N`úDil xcdO dn Fl dWwC ¤¨§¨¤©©£©¥

glFW ikd mEXn `dC ,'zEnp `le'§Ÿ¨§¨¦¨¦¥©
WxiR df lre ,d`EaY zFpwl mzF`¨¦§§¨§©¤¥¥
'zEnp `le' xn` Kkl ,'eke 'wtq oinipA'¦§¨¦¨¥§¨¨©§Ÿ¨

(l"Wxdn):h dxez ©©§©



עי uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

axrd cEArW xcB¤¤¦§¤¨¥

ּתבקׁשּנּו מּידי אערבּנּו ט)אנכי (מג, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֽֽ
ּבתרא ב)ּבבבא לערב (קעג, מּנין הּונא, רב "אמר איתא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

ואף  ּתבּקׁשנּו", מּידי אערבּנּו אנכי ּדכתיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדמׁשּתעּבד,
ּבכּמה  זֹו ילפּותא הּובאה ׁשם, ּבּגמרא ּדבריו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָׁשּנּדחּו

טור מקֹומֹות בית־יוסף ז', פרק מציעא בבא מרדכי א), (נ, גיטין (רׁש"י ְִַ

ועוד). קכט, סימן חושן־משפט

אּלא  החֹוב על ערב היה לא יהּודה ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ערבּות  ּדין מזה ילפינן אי ואם־ּכן עצמֹו, הּלוה היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

שם)? בגמרא לא) (שאילתא השאילתות גירסת גם (ועיין

אּלא  ערבּות, ּדין היה יהּודה ׁשאצל הּכּונה ׁשאין לֹומר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
ערבּות, ּבׁשם ליעקב התחּיבּותֹו את הגּדיר ׁשּיהּודה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּדמאחר
ׁשל  ּגדר ּבאֹותֹו הּוא לּמלוה הערב חּיּוב ׁשּגם מזה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָילפינן

ליעקב. יהּודה ְְְְֲִַַָֹהתחּיבּות
א', אֹופּנים. ּבׁשני לבאר יׁש ערב ּׁשעּבּוד ּגדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּדהּנה
ׁשל  חֹובֹו לׁשּלם עצמֹו ׁשּמׁשעּבד לחֹוב, רק ׁשּי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָּדהּׁשעּבּוד
ּדכׁשם  מּמׁש, הּלוה ּבמקֹום עֹומד ּדהערב אפן ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּלוה.
ּבעל־חֹוב  (ּדפריעת חֹובֹו לׁשּלם הּלוה על הּגּוף ׁשעּבּוד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּיׁש
על  הּגּוף ׁשעּבּוד חל ּכ – ממֹון ׁשעּבּוד מּלבד – ְְְְִִִִַַַָָָָמצוה)

ּבמקֹומֹו. ׁשעֹומד ְִֵֵֶֶָהערב
הערב  ׁשעּבּוד ׁשּגדר מיהּודה ּדילפינן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
וכלׁשֹון  לגמרי, נפׁשֹו ׁשעּבד יהּודה ׁשהרי הּׁשני, ּבאפן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

לב)רׁש"י מד, מנּדה (ויגש להיֹות חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי "ואני ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
הּוא  הּׁשעּבּוד הערב אצל ׁשּגם מזה וילפינן עֹולמֹות", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשני

מּמׁש. הּלוה ּבמקֹום ּדעֹומד הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַָֹׁשעּבּוד

(é):íéîòô äæ eðáL äzò-ék eðäîäîúä àìeì ék¦−¥´¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

i"yx£e‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ∑נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ׁשבים היינּו ּכבר ,עלֿידàהּללּוּכל .הּימים ≈ƒ¿«¿»¿ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

(àé)ïk-íà íäéáà ìàøNé íäìà øîàiå|úàæ àBôà ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»Ÿ́
Léàì eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷ eNò£¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−
íéðèa èìå úàëð Lác èòîe éøö èòî äçðî¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−

:íéã÷Le§¥¦«
i"yx£‡BÙ‡∑ לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְֵֵֵַָָָ

לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּמּלה
ּפה  אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי עּמכם, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאׁשלחּנּו
עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להׁשיאכם'. ועצה .ּתּקנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ∑ ׁשהּכל ּבארעא', 'מדמׁשּבח מתרּגם: ƒƒ¿«»»∆ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻ

לעֹולם  ּבא ּכׁשהּוא עליו ׁשעוה.∑Î‡˙.מזּמרים ְְְִֶַָָָָָ¿…ֲַָ
רבה) א'∑ÌÈËa.(בראשית ּובפרּוׁש הם. מה ידעּתי לא »¿ƒְְִֵֵַַָֹ

ׁשהם  לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ְִִִִִֵֶֶֶַָָב'
.אפרסקין  ְְֲִַ

(áé)áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî óñëå§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà éôa§¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

i"yx£‰LÓ ÛÒÎÂ∑ ּכראׁשֹון ׁשנים ·ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑ אכל הּׁשער ,áלׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָָֹ«ƒ¿∆
ׁשֹוגג  ׁשכחֹו הּבית, על הּממּנה .ׁשּמא ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

(âé)Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå: §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

ÔÚÎי  È¯‡ ‡·kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈÓÊ ÔÈz¯z Ôc ‡·z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

‰Î‡יא  Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈÓa ‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜z ‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈËa ÌBËÏe ÛÚL L·c¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ˙יב  ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈÚBË ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b·¯‡:יג  ˙ÂÏ e·ez eÓe˜Â e¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

minkg izty

(i)àm` DPin `wtp i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨§¨¦¨¦
mr KgxM lr `N` ,minrR miaW Eid̈¨¦©£©¦¤¨©¨§¨¦
giexn ziide ,miaW Epiid oFrnW¦§¨¦¨¦§¨¦¨©§¦©

:dPd cr YxrhvPW xrSd`i dxez ©©©¤¦§©©§¨©¥¨
(ai)áuEg ipW sqM WxtY `l la £̀¨Ÿ§¨¥¤¤¥¦

Dil ded oM m`C ,aWEOd sqMn¦¤¤©¨§¦¥£¨¥

,'aWEOd sqMd z`e' dNigY xninl§¥©§¦¨§¤©¤¤©¨
:'ebe 'dpWn sqke' KM xg`ebi dxez §©©¨§¤¤¦§¤



uwnעב zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬
øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà íëì̈¤²¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬

:ézìëL ézìëL̈−Ÿ§¦¨¨«§¦
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ אּלא ּכלּום חסרים אינכם מעּתה ¿≈««ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

עליכם âּתפּלה  מתּפּלל הריני ,.ÈcL Ï‡Â∑ ּבנתינת ׁשּדי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ¿≈««ְִִֶַַ
זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ּוכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרחמיו
ּדי  יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ְְִִֶַַַַָָָָֹּפׁשּוטֹו.
עׂשו, צרת לבן, צרת מּנעּורי: ׁשקטּתי ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלצרֹותי,
צרת  ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָצרת

ÌÎÏ.ימין ּבנ  ÁlLÂ∑יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, לכֹון', 'ויפטר ְִִָ¿ƒ«»∆ְְְְְְְִִֶַַ

נֹופל  ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָמאסּוריו,
אצלֹו הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון .ּבתרּגּום ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ÌÎÈÁ‡Œ˙‡∑ ׁשמעֹון הּקדׁש∑‡Á¯.זה נזרקה רּוח ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְִֶַַָֹ
יֹוסף  לרּבֹות אהיה ∑È‡Â.(ב"ר)ּבֹו: ׁשּובכם ãעד ְֵַ«¬ƒְְֶֶֶַ

ÈzÏÎL.מּספק ׁשּכּול  ¯L‡k∑ ּומּׁשמעֹון .מּיֹוסף ִֵַָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ
ÈzÏÎL∑ מּבנימין. »»¿ƒְִִִָ

(åè)óñk-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤
eãîòiå íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì̈«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−

:óñBé éðôì¦§¥¬¥«
i"yx£ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִַַָָָ

ּבלׁשֹון  ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ודבר  'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד הּנּקח ּבדבר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָארּמי:

'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת .הּנּקח ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

ß elqk h"k iyiy mei ß

(æè)øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìò©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäå§¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
i"yx£ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe∑,'ּולהכן טבח 'ולטּבח ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְִֵֶַַָֹ

לֹומר  לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון "טבח" 'ּוטבח'äואין :. ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ÌÈ¯‰vaå∑ מת סעּדה זה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', רּגם: «»√»ƒְְְְְֵֶֶָָָֻֻ

הרּבה ראׁשֹונה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ
אּכֹולא  'ּבצע ׁשירּותיּה'. לכלּבא 'ׁשדא ְְְֵֵַַַַָָָָָָָּבּגמרא:

לט)ׁשירּותא', 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr d zegiy ihewl)

והכן טבח טז)ּוטבח רׁש"י (מג, ּפרׁש להּלן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשהּיהּודים  מּׁשּום עברי, עם לאכל לּמצרי הּוא ׂשנאּוי ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּדבר
לֹומר, ויׁש לּה. עֹובדים ׁשהּמצרים הּבהמה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹוכלים
ּבפרׁשת  ּׁשּכתּוב ּומה להם. עבדּו ׁשּלא ּבהמֹות ּגם ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו

לפי  הּוא – צאן" רֹועי ּכל מצרים תֹועבת "ּכי ְְֲִִִִִֵַַַַָֹוּיּגׁש
עֹובדים  ׁשהּמצרּיים צאן ּגם צאן, ּכל רֹועים היּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשהּׁשבטים

ּבא ּפרׁשת רׁש"י ּוראה ה)להם. ולכן (יא, לּבכֹור, רק ׁשעבדּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבהמה. ּבבכֹור ּגם ּבכֹורֹות מּכת ְְְְִֵַַַָָָהיתה

b·¯‡יד  Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו  ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Áe eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז  ¯Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È¯‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ ÒBÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»

minkg izty

(ci)âm` ,eipal awri xn` KM ,WExiR¥¨¨©©£Ÿ§¨¨¦
xvinE mkilr fiBxn Fnvrn `Ed¥©§©§¦£¥¤¥¥
,raHd cSn `Ed oM m` ,mkz ¤̀§¤¦¥¦©©¤©
zxnGn odW ElNd zFxitA EdEqiItY§©§§¥©¨¤¥¦¦§©
i`CeA dfA qiIRzi `l m`e ,ux`d̈¨¤§¦Ÿ¦§©¥¨¤§©©
xqg oi` f`e mXd z`n `Ed dAiq¦¨¥¥©¥§¨¥¨¥

'eke lNRzn ipixd ,dNitY `N ¤̀¨§¦¨£¥¦¦§©¥
(l"Wxdn):ãm`C ,dYrn lEMW ip`W `l ©©§©Ÿ¤£¦©¥©¨§¦

'mingx mkl oYi iCW l`e' i`n oM¥©§¥©©¦¥¨¤©£¦
:'ebeeh dxez

(fh)ä'Ll glW' lwWn lr('a b"i xAcOA), ©¦§©§©§©¦§¨

'frd glW'(h"i 'h zFnW):iEEiv `EdW ,å §©¨¥§¤¦

FWExiR oi` la` ,zixgWA WExiR¥§©£¦£¨¥¥
KxcC mEXn ,`xwOAW 'mixdv' x`WM¦§¨¨¢©¦¤©¦§¨¦§¤¤
mFId lr zFrW rAx` lFk`l mlFrd̈¨¤¡©§©¨©©
lFk`l mMxC minkg icinlY ENit`e©£¦©§¦¥£¨¦©§¨¤¡
opixn`cM ziXW drW zNigzA¦§¦©¨¨¦¦¦§¨§¦©

zAWC `xnBA(.i):fi dxez ©§¨¨§©¨



עג uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyiy meil inei xeriy

(æé)Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä Nòiå©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²
:óñBé äúéa íéLðàä-úà¤¨«£¨¦−¥¬¨¥«

(çé)eøîàiå óñBé úéa eàáeä ék íéLðàä eàøéiå©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À
eðçðà älçza eðéúçzîàa áMä óñkä øác-ìò©§©³©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§
úç÷ìå eðéìò ìtðúäìe eðéìò ììbúäì íéàáeî«¨¦®§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©

:eðéøîç-úàå íéãáòì eðúàŸ¨²©«£¨¦−§¤£Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ e‡¯ÈiÂ∑,יּודי"ן ּבׁשני הּוא ּכתּוב «ƒ¿»¬»ƒְִִֵָ

'ּודחילּו' ÛÒBÈ.ותרּגּומֹו: ˙Èa e‡·e‰ Èk∑ ואין ְְְִַƒ¿≈≈ְֵ
ּכיֿאם  יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר לׁשּבר הּבאים ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדר

ׁשּבעיר  לאספם ∑e¯Ó‡ÈÂ.ּבּפנּדקאֹות אּלא זה ׁשאין ְְִֶַָָֻ«…¿ְְֵֶֶֶָָָ
מׁשמר  ÌÈ‡·eÓ.אל eÁ‡∑ הּזה הּבית ּתֹו .אל ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ
ÏÏb˙‰Ï∑ הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס עלינּו. נֹופלת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹותּה
להתעֹולל,æ'ּולאסּתּקפא  לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְֲִִֵַָָָָ

ולא  מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּכדמתרּגמינן:
ׁשּתרּגם  "ּולהתּגֹולל", הּמקרא. לׁשֹון אחר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּתרּגמֹו

לׁשֹון:ç'לאתרברבא' הּוא יב), הּזהב",(קהלת (נחום "ּגּלת ְְְְִַַַָָָָֻ
מלכּות ב) לׁשֹון ׁשהּוא העלתה", ּגּלתּה ."ּוה ּצב ְְְֲֶַַָָָֹֻֻ

(èé)eøaãéå óñBé úéa-ìò øLà Léàä-ìà eLbiå©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬
:úéaä çút åéìà¥−̈¤¬©©¨«¦

(ë)ì älçza eðãøé ãøé éðãà éa eøîàiå:ìëà-øaL ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£È„‡ Èa∑(צז הּוא (יבמות ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון ƒ¬…ƒְְְֲִַַָ
ּבּיא! ּבּיא, ארּמי: סד)ּבלׁשֹון e„¯È.(סנהדרין „¯È∑ ְֲִִִִַָָ»…»«¿

לנּו:èירידה  אחרים,(ב"ר)הּוא לפרנס היינּו 'רגילים ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
'ל צריכים אנּו .עכׁשו ְְְִִַָָ

(àë)-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤
eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå eðéúçzîà©§§Ÿ¥½§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−

:eðãéa Búà áLpå Bì÷Lîa§¦§¨®©¨¬¤Ÿ−§¨¥«

(áë)ì eðãéá eðãøBä øçà óñëåeðòãé àì ìëà-øaL §¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
:eðéúçzîàa eðtñk íN-éî¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

ÏÈÚ‡Âיז  ÛÒBÈ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‡¯·b „·ÚÂ«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b«¿»»À¿«»¿≈≈

ÛÒBÈיח  ˙È·Ï eÏÚz‡ È¯‡ ‡i¯·‚ eÏÈÁ„e¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡ÚBËa ·˙Bz‡c ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ e¯Ó‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡·¯·¯˙‡Ï ÔÈÏÚzÓ ‡Á‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡˙È È˜ÓÏe ‡ÏÚ ‡ÙwzÒ‡Ïe ‡ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡¯ÓÁ ˙È ¯a„ÓÏe ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ÛÒBÈיט  ˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ‡¯·b ˙ÂÏ e·È¯˜e¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙Èa Ú¯˙a dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

˙Á‡כ  ˙ÁÈÓ ÈBa¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒÎ ‡‰Â ‡ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡„Èa d˙È ‡·È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב  ‡„È· ‡˙ÈÁB‡ ‡¯Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡Ú„È ‡Ï ‡¯e·ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡ÚBËa¿¬»»

minkg izty

(gi)æmBxY 'lRpzdlE' lr xnFl dvFx¤©©§¦§©¥¦§¥
:oMçoFWl WExiR ,'`axaxz`l' ¥§¦§©§¨¨¥§

,FWExiR cbp df `lde ,dWwe .zEpc ©̀§§¨¤©£Ÿ¤¤¤¥
`NW '`tTYq`l' mBxiY dOl cFre§¨¨¦§¥§¦§©¨¨¤Ÿ
xnFl Wie .`xwOd oFWl xg ©̀©§©¦§¨§¥©
'llFBzdl' lr WxiR dNigYOW¤¦§¦¨¥¥©§¦§¥
oFWl xg` `EdW ,'`axaxz`l'§¦§©§¨¨¤©©§

'adGd zNB' `xwOd('e a"i zldw)`l f`e , ©¦§¨ª©©¨¨Ÿ¤¤§¨Ÿ

`l m` 'lRpzdlE' oFWl eilr ltFp¥¨¨§§¦§©¥¦Ÿ
WExiR '`plr `tTYq`l' FWExiRW¤¥§¦§©¨¨£¨¨¥
lW WExiR ded i` `nlWA ,llFrzdl§¦§¥¦§¨¨¦£¨¥¤
,FhEWtM xaC zlilB oFWl 'llFBzdl'§¦§¥§§¦©¨¨¦§
'lRpzdl' oFWl eilr ltFp did f`̈¨¨¥¨¨§§¦§©¥
`Ed 'llFBzdN'W eiWkr la` ,xiRW©¦£¨©§¨¤§¦§¥
Wxtl Kixv '`axaxz`l' oFWl§§¦§©§¨¨¨¦§¨¥
mixaC zFlilr oFWl 'lRpzdl'§¦§©¥§£¦§¨¦

(l"Wxdn):hi dxez ©©§©

(k)èla` ,oFWl ltM aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦¤¤¨£¨
`le dcixi oFWl aizkCn wiIC `lŸ¦¥¦¦§¦§§¦¨§Ÿ
'dOW Ecx' lr WxitcM dkild oFWl§£¦¨¦§¥¥©§¨¨

('a a"n lirl)dxAcC aB lr s`e .mW oiIr §¥©¥¨§©©©§¦§¨
mc` ipA oFWlM dxFY(:`"l zFkxA)`kid , ¨¦§§¥¨¨§¨¥¨

opiWxC Wxcnl `Mi`C(m"`x):`k dxez §¦¨§¦§©¨§¦©§¥



uwnעד zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iyiy meil inei xeriy

(âë)éýìûå íëéäìà eàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³
àa íëtñk íëéúçzîàa ïBîèî íëì ïúð íëéáà£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´

:ïBòîL-úà íäìà àöBiå éìà¥¨®©¥¬£¥¤−¤¦§«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא) מטמֹון לכם נתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי , זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, :. ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ãë)íéî-ïziå óñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

i"yx£LÈ‡‰ ‡·iÂ∑ ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אחר  ּובאּו נמׁשכּו לכם", "ׁשלֹום .יו להם: ְְֲִֶֶַָָָָָ

(äë)ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´
:íçì eìëàé íL-ék eòîL̈«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤

i"yx£eÈÎiÂ∑ נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

(åë)äúéaä óñBé àáiåäçðnä-úà Bì eàéáiå ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaä íãéa-øLà£¤§¨−̈©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

i"yx£‰˙Èa‰∑לטרקלין ּדרׁש"י (מּפרֹוזּדֹור ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְִִִִִִֶַַ

ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמ"הּביתה"

לטרקלין  מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי עלּֿכרח אּלא יֹוסף, ׁשל ּביתֹו הּובאּו ּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלא

.)ודֹוק  ְ

(æë)ì íäì ìàLiåíëéáà íBìLä øîàiå íBìL ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬
:éç epãBòä ízøîà øLà ï÷fä©¨¥−£¤´£©§¤®©«¤−¨«

(çë)eãwiå éç epãBò eðéáàì Ecáòì íBìL eøîàiå©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑ קדקד ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת לארץ éעל מׁשּתּטח - הׁשּתחואה ,. «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èë)øîàiå Bnà-ïa åéçà ïéîéða-úà àøiå åéðéò àOiå©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
íéýìû øîàiå éìà ízøîà øLà ïèwä íëéçà äæä£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

ðçé:éða E ¨§§−§¦«
i"yx£Èa EÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑ לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה  יֹוסף ּברכֹו לכ .נֹולד, ְְֲִֵֵַַָָ

‡ÔBÎ‰Ïכג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂ‰·כד  ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ·‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚¯ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה  ÏÚc „Ú ‡z·¯˜z ˙È eÈ˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו  dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Èc ‡z·¯˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

‡·ÔBÎeכז  ÌÏL‰ ¯Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡ Èc ‡·Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

ÔÚkכח  „Ú ‡e·‡Ï Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi«̃»¿»¿ƒ

a¯כט  È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
Ôez¯Ó‡ Èc ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ÔÈ„‰ ¯Ó‡Â dn‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:È¯a CÏÚ ÌÁ¯˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

minkg izty

(gk)é:'dvx` miR` Fl EegYWIe' lirl aizkCnhk dxez ¦¦§¦§¥©¦§©£©©¦©§¨



עה uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ycew zayl inei xeriy

ß elqk 'l ycew zay ß

(ì)Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

i"yx£ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎŒÈk∑?'מאם אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵָָ
'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: ְִִֵֵֵֵַַָָָָָאמר
'ּומה  לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: אמר ּבנים'? ְֲִִֵַַַָָָָָל
'מה  לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ְְֶֶֶַַַַָָָָּׁשמם'?
אחי, ׁשם על 'ּכּלם לֹו: אמר הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ִִֵֵֶַַַָָָָָֻּטיבן
האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻוהּצרֹות
ּגרא, אל. ׁשּׁשבאֹו אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבכר,

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. אחי ׁשּנתּגּיר יֹותר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
למד. אבי מּפי מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻוראׁש,

וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹֻֻֻוחּפים,
סֹוטה, ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירד

רחמיו  נכמרּו מׁשנה:∑e¯ÓÎ.מּיד ּובלׁשֹון נתחּממּו, ְְֲִִַָָƒ¿¿ְְְְִִִַָ
עד) ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים 'על ְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ּכתּנּור נא) "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְִִִִֵַַַָָ'מּׁשּום
מּפני  קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָנכמרּו",
אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר ּכן רעב. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָזלעפֹות

ונתּכּוץ  .נקמט ְְְִִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 348 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FznWp lr ± eingx Exnkp¦§§©£¨©¦§¨

אל־אחיו רחמיו ּכי־נכמרּו יֹוסף ל)וימהר (מג, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֽֽ
לֹו אמר ּבנים, ל יׁש . . "ׁשאלֹו מפרׁש הּפסּוק על ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּברׁש"י
וגֹו'. ובכר ּבלע לֹו, אמר ׁשמם? ּומה לֹו, אמר עׂשרה. לי ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשם  על ּכּלם לֹו, אמר הּללּו. ׁשמֹות ׁשל ּטיבן מה לֹו, ִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמר
. . האּמֹות ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו. אׁשר והּצרֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאחי,

נתחּממּו". – נכמרּו רחמיו. נכמרּו ְְְְְְֲִִִִַַַָמּיד
החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ד)איתא מ, ׁשם (בהר על נקראּו יׂשראל "הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
רחמים לעֹורר וצרי יֹוסף, ּכּצאן נֹוהג ּכדכתיב ּבחינת יֹוסף, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹ

ׁשּבֹו". אלקּות ניצֹוץ על ּולרחם . . אֹוני ּבן ׁשּנקרא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבנימין,
לעֹורר  האדם יּוכל אי נרמז ׁשּברׁש"י לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה

נפׁשֹו: על הרחמים את ְְְֲִֶַַַַָּבעצמֹו
אחי", ׁשם "על - הּנׁשמה ּבמעלת להתּבֹונן צריכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבתחּלה

מּתחת  "חצּובה להּקּב"ה, ּדבּוקה הּנׁשמה היתה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּבתחּלה
ׁשעּור. לאין ּוקדֹוׁשה הּכבֹוד", ְְִִֵֵַָָּכּסא

ּבין  ו"נבלע מצאּוהּו" אׁשר ה"צרֹות הּגיעּו לאחרי־זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָא
"מאגרא  הּנׁשמה ירדה מעלתּה ׁשּמּמקֹום ּכלֹומר, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהאּמֹות",
עם  ּביחד חמרי, ּבגּוף ונתלּבׁשה עּמיקּתא", לבירא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָרמה
רצֹון  על לעבֹור יכֹול ׁשהאדם ועד הרע, ויצר הּבהמית ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁש

רחמנא־ליצלן. ְֲִַָָָה'
הרי  ּדנפׁשיּה, ואּליּבא ּבאמּתּיּות זה ּבכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּמתּבֹוננים
אׁש ּברׁשפי מתחּמם האדם ׁשּלב נתחּממּו", – ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ"נכמרּו
רחמים  ּומעֹורר ּומּצבֹו, מעמדֹו על מאד ּומתמרמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשלהבת,

הּנׁשמה. ְַַָָעל
הּקּב"ה  עליו ּומרחם ׁשּלמעלה, הרחמים מעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָועל־ידי־זה

מעלה. למעלה ּומעלהּו הּנחּות, מּמּצבֹו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָּומֹוציאֹו

(àì):íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

i"yx£˜t‡˙iÂ∑:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, וכן:(איוב רּפה", אפיקים מא)"ּומזיח מגּנים (שם חֹוזק "אפיקי .". «ƒ¿««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(áì)íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³
-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì Bzà¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤

:íéøöîì àåä äáòBú-ék íçì íéøáòä̈«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
i"yx£‡Â‰ ‰·ÚB˙ŒÈk∑ לּדבר טעם נתן ואּונקלֹוס העברים, את לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי .ּדבר ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(âì)Búøòök øéòväå Búøëák øëaä åéðôì eáLiå©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®
:eäòø-ìà Léà íéLðàä eäîúiå©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤¥¥«

ÏÚל  È‰BÓÁ¯ eÏÏBb˙‡ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa ÔB¯„‡Ï ÏÚÂ Èk·ÓÏ ‡Ú·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:Ôn˙ ‡Î·e ‡·kLÓƒ¿¿»¿»«»

Ó‡Â¯לא  ÔÈqÁ˙‡Â ˜Ùe È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â¿«¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«¬«
:‡ÓÁÏ e‡ÈeL«ƒ«¿»

ÔB‰È„BÁÏaלב  ÔB‰Ïe È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ï È¯‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚ ÔÈÏÎ‡c È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È¯‡ ‡ÓÁÏ È‡¯·Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡¯ˆÓ ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡¯·Ú dÏ ÔÈÏÁ„ È‡¯ˆÓc ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÚÊe¯‡לג  d˙eÈ·¯k ‡a¯ È‰BÓ„˜ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:d¯·ÁÏ ¯·b ‡i¯·‚ e‰Ó˙e d˙e¯ÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈



uwnעו zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ycew zayl inei xeriy
i"yx£B˙¯Î·k ¯Îa‰∑,ראּובן' וקֹורא: ּבּגביע מּכה «¿…ƒ¿…»ְְִֵֵֶַַַָ

אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, לוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻׁשמעֹון,
ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא הּזה, ּכּסדר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻהסּבּו

אין  ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיון
אצלי  יׁשב אם, .לי ְִִֵֵֵֶ

(ãì)úàNî áøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©¯
eøkLiå ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−

:Bnò¦«
i"yx£˙‡NÓ∑ מנֹות.˙B„È LÓÁ∑,אחיו עם חלקֹו «¿…ָ»≈»ְִֶֶָ

וא  ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף BnÚ.פרים ּומׂשאת e¯kLiÂ∑ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתה (ב"ר) הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, ְְִִֶַָָָָֹֹּומּיֹום

ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו .יין, ְִַַָ

ãî(à)-úà àlî øîàì Búéa-ìò øLà-úà åöéå©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤
íéNå úàN ïeìëeé øLàk ìëà íéLðàä úçzîà©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬

:Bzçzîà éôa Léà-óñk¤«¤¦−§¦¬©§©§«

(á)úçzîà éôa íéNz óñkä òéáb éòéáb-úàå§¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
:øac øLà óñBé øáãk Nòiå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

i"yx£ÚÈ·b∑אר מדרינ"ש:ëּכֹוס לֹו וקֹורין , ¿ƒ«ְִָֹ

(â):íäéøîçå änä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

(ã)øîà óñBéå e÷éçøä àì øéòä-úà eàöé íä¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ
ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìò øLàì©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ
:äáBè úçz äòø ízîlL änì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

(ä)Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−
:íúéNò øLà íúòøä Ba®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

(å):älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤

(æ)älàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤
éãáòì äìéìç:äfä øáck úBNòî E ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«

i"yx£EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ∑.ּגנאי לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְְִַָֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מאת חס ,'לעבדי 'חס ְְְְֵֵַַַַָָָָותרּגּום:

עלינּו 'חס ìיהי ּבּגמרא: יׁש והרּבה זאת, מעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹ
.וׁשלֹום' ְָ

È‚Òeלד  ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏËe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ·„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא  ¯ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚ ‡i¯·‚ ÈÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ
:dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב  ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„·ÚÂ È‰BÈ·Ê ÛÒk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ„ ‡ÚBË¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôepג  e¯ht˙‡ ‡i¯·‚Â ¯‰ ‡¯Ù«̂¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰È¯ÓÁÂ«¬»≈

ÛÒBÈÂד  e˜ÈÁ¯‡ ‡Ï ‡z¯˜ ÔÓ e˜Ù Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
¯˙a Û„¯ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â ‡i¯·bÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙·Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

a„˜‡ה  ‡e‰Â da ÈBa¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôez„·Ú Èc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

iÓb˙t‡ו  ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙Ùk‡ז  ÈBa¯ ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

minkg izty

cn(a)ë'riaB iriaB' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦§¦¦§¦©
.`Ed KFx` qFkC rnWn ,minrR iYW§¥§¨¦©§©§¨
`xizn did `l K`idC zFWwdl oi`e§¥§©§§¥¨Ÿ¨¨¦§¨¥

oeiM xnFl Wi ,'`Ed EpNW' Exn`IW¤Ÿ§¤¨¥©¥¨
`l iM `Ed sqFi lW i`Ce FA miWgpnC¦§©£¦©©¤¥¦Ÿ

awri ziaA Wgp(b"k b"k xAcOA)lwe , ©©§¥©£Ÿ©¦§¨§©

:il d`xp ,oiadlb dxez §¨¦¦§¤¦
(f)ìzWxtA lirl m"`xd dWwd¦§¨¨§¥§¥§¨¨©

`xIe(d"k g"i)zFUrn Ll dlilg' wEqRA ©¥¨©¨¨¦¨§¥£



עז uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 359 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

l`xUi mr zWEcw§©©¦§¨¥

הּזה" ּכּדבר מעׂשֹות לעבדי "חלילה הּפסּוק ו)על ,(מד, ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּגנאי". לׁשֹון לנּו, הּוא "חּולין רׁש"י ְְִִֵֵַַָּפירׁש

הרמז: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָויׁש
ב)ּכתיב יד, ׁשּבני (ראה ,"אלקי לה' אּתה קדֹוׁש עם "ּכי ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ועבֹודת  קדּוׁשה ּבעניני רק ועֹוסקים הם, קדֹוׁשים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל
.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר

ּכל  ועׂשית ּתעבֹוד ימים "ׁשׁשת ציותה ׁשהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָואף
"ט)מלאכּת כ, עֹולם (יתרו עניני עם ּגם להתעּסק ׁשּצריכים , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל ּכן ּגם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,

מי"ב) פ"ב דעהּו"(אבות ּדרכי ו)ּו"ּבכל ג, ׁשּכּונת (משלי , ְְֵֶֶַַָָָָ
את  ּולזּכ להעלֹות היא הּזה עֹולם ּבעניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָההתעּסקּות

.יתּבר לקדּוׁשתֹו ּכלי ׁשּיהיה עד הּזה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹולם
לׁשלּוחי  הּׁשבטים ּדאמרּו ּגנאי", לׁשֹון - לנּו הּוא "חּולין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוזהּו
יׂשראל  ׁשּבני לנּו", הּוא "חּולין אֹומרים ׁשהם ׁשּזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹוסף,
קׁשּורים  ׁשאינם ּודברים "חּולין" ׁשל לענינים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיכים
יׂשראל  ּכי האמת, והיפ "ּגנאי" זה הרי ,יתּבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלקדּוׁשתֹו
קׁשר  ׁשּום עֹולם־הּזה ּולגׁשמּיּות ּביניהם ואין הּוא קדֹוׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעם

ְַָוׁשּיכּות.

(ç)eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïä¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ
éìàéàå ïòðk õøàî Eéðãà úéaî áðâð Cóñk E ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤

Bà:áäæ ¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ÛÒk Ô‰∑'רּבה ּב'בראׁשית מנּויין וכּלן ּבּתֹורה, האמּורים קלֿוחמר מעׂשרה אחד .זה ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz uwn t"y zgiy)

ּבּתֹורה האמּורים קל־וחמר מעׂשרה אחד מד,זה (רש"י ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּׁשבטים ח) ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּלּו ּבכלל ואינֹו הראׁשֹונה, ּבּפעם למצרים ירידתם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבעת
והּוא  לגּביו! ּתקף הּקל־וחמר ואין הּכסף, את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהחזירּו
'ּפגם', ּבֹו ׁשּיׁש ּבקל־וחמר להׁשּתּמׁש הּכתּוב ׁשּדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתרץ,

ׁשּבּתֹורה. קל־וחמר מעׂשרה אחד ּבכל ּפגם למצא נּתן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּכן
יׁשמעני  ואי אלי, ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן  - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֻּולדגמא

יב)ּפרעה ו, ּומעבדה (וארא רּוח מּקצר ׁשמעּו לא יׂשראל : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ
זֹו. סּבה היתה לא לפרעה ואּלּו ְְְְִִַָָָָָֹֹקׁשה,

(è)éãáòî Bzà àöné øLàäéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
:íéãáòì éðãàì©«Ÿ¦−©«£¨¦«

(é)àöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzò-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
:íi÷ð eéäz ízàå ãáò él-äéäé Bzà¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

i"yx£ÌÎÈ¯·„Î ‰zÚŒÌb∑ אמת הּדין: מן זֹו ,îאף ««»¿ƒ¿≈∆ֱִִֶַַ
חּיבים  ׁשּכּלכם הּוא, ּכן עׂשרה ּכדבריכם ּבּדבר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אני  אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, אחד ּביד ּגנבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת

לפנים  לכם אּתֹואעׂשה יּמצא "אׁשר הּדין: מּׁשּורת ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עבד  ."יהיהּֿלי ְִִֶֶָ

(àé)eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−
:Bzçzîà Léà¦¬©§©§«

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk CBa¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ ÈBa¯Ï È‰ ‡Á‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

Ècי  ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk ÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚ ÁÎzLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

Ú¯‡Ï‡יא  dÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË ¯·b eÁ˙Ùe¿»¿«¬≈

minkg izty

,uxize .'`hWEw' mBxY 'dGd xaCM©¨¨©¤¦§¥§¨§¥¥
,'qg' oFWl mXd lv` lFRi `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦¥¤©¥§©

:eilr EngxIW FA ltFp Fpi` iMg dxez ¦¥¥¤§©£¨¨
(i)îoM mkixacM' xn`OW ,WExiR¥¤©£©§¦§¥¤¤

FY` `vOi xW`' lr aW Fpi` '`Ed¥¨©£¤¦¨¥¦
daipB `vnPW dxUr iM ,'zne Licarn¥£¨¤¨¥¦£¨¨¤¦§¨§¥¨

,WpFrA mieW mNEM mdn cg` lv ¥̀¤¤¨¥¤¨¨¦¨¤
axd xn` okl ,didIX dn didi¦§¤©¤¦§¤¨¥¨©¨©
md Exn`X dnE .'miaiIg mkNMW'¤ª§¤©¨¦©¤¨§¥
did ,'zne Licarn FY` `vOi xW`'£¤¦¨¥¦¥£¨¤¨¥¨¨
ipRnE .ozExixn aFxn `nfEB KxC lr©¤¤§¨¥§¦¨¦§¥
Licarn FY` `vOi xW`'W oaEIW¤©¤£¤¦¨¥¦¥£¨¤

'`Ed oM mkixacM' xE`iA `Ed 'znë¥¥§¦§¥¤¤
Exn` `l md ixdW oM xaCd oi`e ,'ebe§¥©¨¨¥¤£¥¥Ÿ¨§
la`' siqFdl axd KxvEd Kkitl ,oM¥§¦¨§©¨©§¦£¨
,oiCd zxEXn miptl mkl dUr` ip £̀¦¤¡¤¨¤¦§¦¦©©¦
on Fpi`W ,'eke 'car il didi FCal `Ed§©¦§¤¦¤¤¤¥¦

:oiCd zxEXn miptl wx oiCd`i dxez ©¦©¦§¦¦©©¦



uwnעח zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ycew zayl inei xeriy

(áé)òéábä àöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
:ïîéða úçzîàa§©§©−©¦§¨¦«

i"yx£ÏÁ‰ ÏB„ba∑ הּוא היכן יֹודע ׁשהיה ירּגיׁשּו .ׁשּלא «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(âé)eáLiå Bøîç-ìò Léà ñîòiå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−
:äøéòä̈¦«¨

i"yx£B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÒÓÚiÂ∑ ולא היּו, זרֹוע ּבעלי ««¬…ƒ«¬…ְְֲֵַַָֹ
לטען  זה את זה לסּיע ‰ÈÚ¯‰.הצרכּו e·LiÂ∑ ְְְְִֵֶֶֶַַֹֻ«»À»ƒ»

ׁשהּוא, ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא היתה, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹמטרּפֹולין

ּבינֹונית  ּכעיר אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאּלא
הּמלחמה  לענין אדם ּבני עׂשרה .ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

(ãé)íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®
:äöøà åéðôì eìtiå©¦§¬§¨−̈¨«§¨

i"yx£ÌL ep„BÚ∑ להם ממּתין .ׁשהיה ∆»ְִֶֶַָָָ

(åè)øLà äfä äNònä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´
øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízòãé àBìä íúéNò£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬

:éðîk̈«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּובינה  הּגביע ,ðּומּסברא ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

(æè)øaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−
éãáò ïåò-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîeeppä E ©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³

òéábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì íéãáò£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©
:Bãéa§¨«

i"yx£‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑ אבל סרחנּו, ׁשּלא אנּו יֹודעים »¡…ƒ»»ְְֲִֶַָָָֹ
חֹוב  ּבעל מצא זאת. לנּו להביא נהיתה הּמקֹום ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹמאת

חֹובֹו ׁשטר לגּבֹות צדק,∑cËˆpŒ‰Óe˜.מקֹום לׁשֹון ְְִַָ«ƒ¿«»ְֶֶ
לדּבר  ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, אֹו מתּפעל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּבלׁשֹון
אּלא  הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
צדק. מּגזרת "נצטּדק", ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבאמצע
"וציר  מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָ"וּיצטּבע",

ותבה  ."לּדר "צדה מּגזרת "הצטּידנּו", ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָאמּונים".
הּתי"ו  מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתחּלתּה

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את יב)מפרדת "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
סבל. מּגזרת ז)החגב", ּבקרנּיא",(דניאל הוית "מׂשּתּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

סכל. ו)מּגזרת מּגזרת (מיכה עמרי", חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻ
טו)ׁשמר. מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר (איוב ְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשֹולל". יֹועצים טז)"מֹולי ּבעּמי",(שמות "מסּתֹולל ְְֲִִִִֵַָ
יח)מּגזרת: סלּולה (ירמיה לא ּדר"". ְְִִֶֶַָֹ

ÁkzL‡Âיב  ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·e È¯L ‡a¯a LÏ·e¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈ·c ‡ÚBËa ‡„Èl«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ

d¯ÓÁיג  ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊ·e¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡z¯˜Ï e·˙Â¿»¿«¿»

Ú„יד  ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â ‰„e‰È ÏÚÂ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו  ÔÈ„‰ ‡„·BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„·Ó ‡˜„· È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¿»ƒ

ÏlÓpטז  ‰Ó ÈBa¯Ï ¯ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡·BÁ ˙È ÁÎzL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
Û‡ ÈBa¯Ï ÔÈc·Ú ‡Á‡ ‡‰ CÈc·Ú·¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«
:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈
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ãôø ¯ áøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc dcp(oey`x meil)

xak `ede llk xtq `l ixd ,`nhd liaya jldy df `edy dlzp
`edy `nha zelzl xyt` iaxl elit` okle ,ez`neha lwlewn

.`nhd liaya jldy df
:`cqg ax zhiy z` zx`an `xnbdàcñç áøå,xaeqñóBñ óB §©¦§¨

éäéà,dly ipya mei zxneyd -àéòa äìéáèeiykre ,xdhidl ick ¦¦§¦¨¨£¨
zlral dey dpi`e zlwlewne d`nh `id oiicr ,dlah `ly
gken ,mzkd z` da zelzl oi`y iax xn` mewn lkne ,welgd
oi`e ,'lwlewna dlwlwd z` milez' zxaql dcen `l iaxy jkn
ipy oica s` iax xeaqi okle ,da zelzl xazqn oi`yk milez
oey`xd meia elit` `nhd mc`a zelzl xyt` i`y ,miliay

.ef dilza `xaq oi` ixdy ,ez`nehl
:`c` axk xaeqy sqep `xen` zrc d`ian `xnbdøîzéàinp ¦§©

`nhd liayd z` milez iaxl elit`y ,xn`y `c` ax zrck
,`nhd mc`aøBäè eléôàå ,øBäèå àîè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨©£¦¨

,i`ceaéeìúå,`nh wtq -,ïéìéáL éðLa eëìäLliay,àîè ãçà §¨¤¨§¦§¥§¦¦¤¨¨¥
åliayäìBz ,øBäè ãçàd liaya dkildd z` xedhd mc`d,àîè §¤¨¨¤¨¥

éeìza,`nh wtq `edy mc`a -åd liaya dkildd z`øBäè`ed ©¨§¨
dlezad mc`ìkä éøáãì øBäh`c` ax xn`y enke ,iaxl elit`e ©¨§¦§¥©Ÿ

odizyy welgd zlral dey dly ipya mei zxneyy ,lirl
mc`de ,wtqn `nh ielzdy ,miliay ipya la` ,dxdh zwfga
.ielza d`nehd z` milezy iax dcen ,xenb xedh `ed ,xedhd
,dwelga `vnpy mzk zelzl dleki dy` m`d zxxan `xnbd

:mzk dz`xy meyn d`nhpy zxg` dy`adépéî àòal`y - §¨¦¥
epnníúëa íúk úBìúì eäî ,éàeéì øa äãeäé éaøî ïðçBé éaø- ©¦¨¨¥©¦§¨©¦©©¦§¤¤§¤¤

ezyal okn xg`le ,mzk dz`xy dy`l ezli`ydy welg zlra
zelzl welgd zlra dleki m`d ,mzk ea d`vne welgd zlra
.dzxdha x`yz welgd zlrae ,mzk dz`xy dy`a mzkd z`

:opgei iax wtzqd `pz dfi` itl zx`an `xnbdàì éaøc àaélà©¦¨§©¦Ÿ
Cì éòaz,wtzqdl jl oi` iax zhiyl -àzLä,dzrn -íúä äîe ¦¨¥¨©§¨¨¨¨

,dly ipya mei zxneyadôebî àéæç à÷cdz`x i`ce `idy §¨¨§¨¦¨
,dtebn mc lenz`úøîàwelgd zlray ,iax zhiyläìBz dðéà ¨§©¥¨¨

,daàëä,mzk dz`xaéúà à÷ àîìòîc`a mzkdy okziy - ¨¨§¥¨§¨¨¨¥
,xg` mewnnïkL ìk àì.mzkd zlraa ezelzl xyt` i`yék Ÿ¨¤¥¦

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àaélà Cì éòazzelzl xyt`y xaeqd] ¦¨¥¨©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥
,md wtqd iccve ,[dly ipya mei zxneyaàéæç à÷c àeä íúä̈¨§¨¨§¨

dôebîdz`x i`cey oeik ,dly ipya mei zxneya my ile` - ¦¨
,dtebn mc lenz`,àéìzla`àëä,mzk dz`xa,éúà÷ àîìòîc ¨§¨¨¨§¥¨§¨¨¨¥

àðL àì ,àîìc Bà ,àéìz àìdz`x i`ceyk zelzl xyt`y myke Ÿ¨§¨¦§¨Ÿ§¨
.mzk d`vn wxyk zelzl xyt` ok enk ,dtebn mc

:opgei iax ly ewitq z` zhyet `xnbddéì øîàiax eaiyd - ¨©¥
,i`eil xa dcediïéìBz ïéà,mzk dz`xy dy`a mzkd z`eäî ¥¦©

íòh,da milez oi`ïéìBz ïéàL éôìzelzl zexyt` oi`y meyn - ©©§¦¤¥¦
,xg` mewnn dl d`a ,ea z`nhp xaky mzkd z`nehy oeik ,da

.da zelzl lkepy ,mc d`ex zwfga mzkd zlra oi`e
i`eil xa dcedi iaxl opgei iax dywdy `iyew d`ian `xnbd

:`ziixandéáéúéà,`ziixaa epipy ,opgei iax el dywd -ïéà ¥¦¥¥
a íúk ïéìBzdz`xy dy`,íúëy welgd zlra mle`äìéàLä ¦¤¤§¤¤¦§¦¨

íúkä ìò úáLBéì Bà ,úéøëðì d÷eìçmeyn d`nh xaky dy` - £¨§¨§¦§¤¤©©¤¤
,mzk dz`xyBæ éøä[welgd zlra-]da äìBzzg`n `a mzkdy £¥¨¨
.el` miypn

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` xxal dnicwn `xnbdàä̈
àéL÷ dôebixd ik ,`tiql `yixdn dnvr z` zxzeq ef `ziixa - ¨©§¨

aïéìBz ïéà úøîà àLéøae ,mzk dz`xy dy`a mzkd z`àôéñ ¥¨¨§©¥¦¥¨
ïéìBz úøîàepipyy dna epiide ,mzk dz`xy dy`a mzkd z` ¨§©¦

:`xnbd zvxzn .'da dlez ef ixd mzkd lr zayeil e`' myàä̈
àéL÷ àì,dxizqd z` ayiil ozip jke ,`iyew `l ef -éaø àä- Ÿ©§¨¨©¦

.iax zhiyk `id ,mzka mzkd z` milez oi`y epipyy `yixd
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àäålr zayeia milezy epipyy `tiqde - §¨©¨¦§¤©§¦¥
b"ayx zhiyk `id ,mzkd.

:`ziixaa dxizqd z` ayiil ztqep zexyt` d`ian `xnbd
àäå àä ,éøîàc àkéàzhiy itl md `tiqde `yixd -éaøxaeqd ¦¨§¨§¦¨§¨©¦

,dly ipya mei zxneya zelzl xyt` i`ydlL ïBLàøa àä- ¨¨¦¤¨
,mzkd lr zayeia mzk zelzl xyt`y da epipyy `tiqd mle`
dpi` da dlzz m` s` dfay ,dnzk z`ivnl oey`xd meia edf

.dze` zlwlwndlL éðMa àäxyt` i`y da epipyy `yixde - ¨©¥¦¤¨
m`e ez`ivnl ipyd meia xaecn ,mzk dz`xy dy`a zelzl
cg` meia dnzk z`neh ini z` jix`z welgd zlra da dlzz
zelzl xyt` i` iax zhiyle ,mei cer xetql jxhvz ixdy

.jka zlwlwzn dy` dze` m` zxg` dy`a
:`ziixaa dxizqd z` ayiil ziyily zexyt` d`ian `xnbd

àäå àä ,øîà éMà áøzhiyl md `tiqde `yixd -ïa ïBòîL ïaø ©©¦¨©¨§¨©¨¦§¤
ìàéìîb,dly ipya mei zxneya zelzl xyt`y xaeqdàìå ©§¦¥§Ÿ
àéL÷,`tiql `yixd oia dxizqd dyw `le - ©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc dcp(oey`x meil)

,øîàc àãt øákdz`x okn xg`le dyxte zexdha dwqry dy` §©¨¨§¨©
,mixeriy dyly jka yi ,mcúàhça dìòaL ìkz` d`vn m` - Ÿ¤©§¨§©¨

z`ven dzid m`y onf xeriya ,zexdhdn dyxty xg`l mcd
ep` ik ,ef d`ia lr z`hg aiig did ,dlra dilr `ay xg`l mc
z` dz`xyk epiide ,d`ia zrya mcd did xak i`cey miwifgn

,[cin] zqe xeriya mcdúBàîè äéúBøäèmiwifgn ep` ok enk - §¨¤¨§¥
zexdhde ,zexdh oze`a dzwiqr zrya did xak mcd i`cey

.oze` mitxeye ,i`cea ze`nhéeìz íLàa dìòaz` d`vn - ©§¨§¨¨¨
z`ven dzid m`y onf xeriya ,zexdhdn dyxty xg`l mcd
m` wtq yi ik ,ielz my` aiig did ,dilr `a dlray xg`l mc
ick dzdyyk epiide ,dixg`l wx e` d`ia zrya mc did xak

,mewn eze` zgcde dhnd on dcixiúBéeìz äéúBøäèok enk - §¨¤¨§
oda dwqry drya mc did m` wtq yi ,oda drbpy zexdh iabl
xeq`e olke`l xeq`y ,ze`nh wtq ody zexdhd oic okle ,`l e`

.otxeyløeèt dìòa,zexdhdn dyxty xg`l mcd z` d`vn - ©§¨¨
did ,dilr `a dlray xg`l mc z`ven dzid m`y onf xeriya
onf xar mcd z` dz`xy cry epiide ,ielz my`n elit` xeht
mcd zwfg df ote`ay ,dgcde dhnd on dcixi ickn xzei jex`

,d`ia xg`l `ayúBøBäè äéúBøäèdrbpy zexdhd ok enk - §¨¤¨§
.zexedh od ,dfk lecb xeriy xare oda

àéòLBà éaøåe `ct xa ly oey`xd oicd lr wlgeléôà ,øîà §©¦©§¨¨©£¦
úàhça dìòazexdha dzwiqr xg`l mc dz`x m` elit` - ©§¨§©¨

,[zqe xeriy] cin dz`xyk epiide z`hg aiig did dlray ote`a
mewn lknúBéeìz äéúBøäè.wtqn `l` ze`nh opi` zexdhd - §¨¤¨§

ep` lrad iably ,zqe xeriya d`vna wlig `irye` iax
zexdh iable ,z`hga dlrae zi`ce dcpl zaygp `idy mixne`
drbpyk mcew xak did mcdy i`ce df oi`y mixne` ep`
lcadd z` zx`an `xnbd .wtqn wx mi`nh `l` ,zexdha

:mdipia,íúä àîìLarxtnl dy`d z` `nhl mi`ayk ¦§¨¨¨¨
mixne` ep` ik ,dlra dilr `ay xg`l zqe xeriya mc d`exyk

,f` xak `vi `ly dne ,d`ia zrya mc did xakyLnL øîéà¥©©¨
ícì déákòz` akir yinyzd xa`y meyn `edy xnel ozip - ©§¥©¨

,z`vln mcdàëä [ìáà]mc dz`x jk xg`e zexdha drbpy - £¨¨¨
,zqe xeriyadéákò ïàî ,íc éåäc àúéà íàdid xak ok` m` - ¦¦¨§¨¥¨©©§¥

df oi` okl ,ixnbl z`vln eze` akir in ,zexdha drbpyk mc

zxifb meyn wtqn wx ze`nh zexdhde ,mc f` did xaky i`ce
ze`nh ,dz`ivnn zrl zrn jez dzyry dizexdh lky minkg

.wtqn
dy`a mcd z` zelezy dpyy epzpyna `pzdy ,x`azn dzrn
z`ivny `ct xak xaq ,d`nh z`vnpe zqe xeriya dwcay
od okle ,rxtnl zi`ce d`neh dl znxeb zqe xeriya mcd
mcd z`ivny ,`irye` iax zhiyl la` ,zexedhe da zelez
oecpa ok m` ,rxtnl i`cea dze` d`nhn dpi` zqe xeriya
d`nh `idy oeik ,da zelzl zeleki miypd x`y oi` epzpynay

.wtqn wx rxtnl
xg`l wxy `irye` iax zxaql ze`nbec izy d`ian `xnbd

w did xak mcdy mixne` ep` dlra z`ia:mce,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨
àéòLBà éaøc ìLî,z`vln mcd z` akrn ynydy ,xn`yäîì ¨¨§©¦©§¨§¨

Cøca ïéëläî eéäL ï÷æå ãìéì ,äîBc øácä,xirl uegneéäL ïîæ ìk ©¨¨¤§¤¤§¨¥¤¨§©§¦©¤¤¨§©¤¨
,àáì àäBL ãìé ,Cøca,owfl oiznne zgpa jled xnelkøéòì eñðëð ©¤¤¤¤¤¨Ÿ¦§§¨¦

d f` ,ezia cvl clide ezia cvl owfd ,mkxc dcxtpeøäîî ãìé¤¤§©¥
ïúBpL íãàì ,äîBc øácä äîì àéòLBà éaøc ìLî ,ééaà øîàå .àáì̈Ÿ§¨©©©¥¨¨§©¦©§¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¥

ïéòa òaöàrnczy mxeb df xace ,epir jeza erav` z` gipn - ¤§©¨©¦
mewn lkn la` ,epir,àáì àäBL äòîc ,ïéòa òaöàL ïîæ ìkwxe ¨§©¤¤§©¨©¦¦§¨¨¨Ÿ

yk.àáì úøäîî äòîc ,òaöàä ìèð̈©¨¤§©¦§¨§©¤¤¨Ÿ
:dpyna epipy.Bæa Bæ úBìBúålr zx`and `ziixa d`ian `xnbd §¨

dlez ,ze`xl die`x dpi`y iny dpyna epipy mipte` dfi`
:ze`xl die`xd dzxagaBæa Bæ úBìBz ãöék ,ïðaø eðz`vnpyk ¨©¨¨¥©¨

,odipia mzkäøaeò,ze`xl die`x dpi`y zxaern -dðéàLå ¨¨§¤¥¨
ä÷éðî .äøaeò dðéàLa äøaeò äìBz ,äøaeò,ze`xl die`x dpi`y ¨¨¨¨¨§¤¥¨¨¨¥¦¨

÷æ .ä÷éðî dðéàLa ä÷éðî äìBz ,ä÷éðî dðéàLåäðdie`x dpi`y §¤¥¨¥¦¨¨¥¦¨§¤¥¨¥¦¨§¥¨
,ze`xläìeúa .äð÷æ dðéàLa äð÷æ äìBz ,äð÷æ dðéàLåzleza - §¤¥¨§¥¨¨§¥¨§¤¥¨§¥¨§¨

,dinin zecip mc dz`x `ly epiide ,mincäìeúa dðéàLå- §¤¥¨§¨
,dinin zecip mc dz`xy,äìeúa dðéàLa äìeúa äìBziptn ¨§¨§¤¥¨§¨

.ze`xl die`x dpi` minc zlezay
,zeie`x eid `l m`e' dpyna epipyy dn z` zx`an `ziixad

:'zeie`x od eli`k oze` oi`exïäézL eéä,mc odipia `vnpy ¨§¥¤
,úBøaeòe`,úB÷éðî ïäézLe`,úBð÷æ ïäézLe`úBìeúa ïäézL ¨§¥¤¥¦§¥¤§¥§¥¤§

,ze`xl zeie`x opi` el`y ,minceðéðML àéä Bæ,epzpynaeéä àì ¦¤¨¦Ÿ¨
ïéàBø ,úBàøì úBéeàøoze` §¦§¦
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המשך ביאור למס' נדה ליום ראשון עמ' ב



פג

יום ראשון - כ"ד כסלו
 מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז כסלו
פרק כ, מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה כסלו
 פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח כסלו
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו כסלו
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט כסלו
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' כסלו
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

שיעורי תהלים לשבוע פרשת מקץ 

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 



elqkפד c"k oey`x mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ד ראשון יום
פרק ב  ,e 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôðå á ÷øô,f 'nr cr:úéùàøá

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî

àúìéî àáéöéñ"à øåà úåùáìúä ãåñá
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

ìònî dBìà ÷ìç àéä ,ìàøNéa úéðMä Lôðå .á ÷øt¤¤§¤¤©¥¦§¦§¨¥¦¥¤¡©¦©©
,Lnîaei`a weqtd oeyl - "lrnn dÎel` wlg" -1owfd epaxe , ©¨

miln ly heytd oyexit yibcdl ick ,"ynn" dlnd z` siqen
l"f epinkg zxcbdk ,exn`py miweqt ,recik ,mpyi ,oky .el`2

ly oeyla ,"i`ad oeyla"
mixr" :lynl ,`nfeb
zexevae zelecb

"minya3"minya" ixd ,
oi` ik ,dviln ly iehia
ick .ynn minyl dpeekd
milnd z` eyxti `ly
ly oeylk "dÎel` wlg"
owfd epax siqen ,dviln
yibcdl ,"ynn" dlnd
ok` `id icedi znypy

ynn.lrnn dÎel` wlg
áeúkL Bîk4çtiå" : §¤¨©¦©

,"íéiç úîLð åétàa- §©¨¦§©©¦
mc` lr xn`p df weqt
dnyp lra didy oey`xd
zllekd dnyp ,zillk
zellk lk z` dtiwnde

,l`xyi zenypäzà"å§©¨
"éa zçôð5,xn`p df - ¨©§¨¦

cg` lk ly eznyp lr
cnln dn .l`xyin cg`e

dnypd zqpkd xe`izl o`k ynynd ,"zgtp" iehiad epze`
:cin xiaqn `ed - ?icediaøäfa áeúkL Bîëe6çôðc ïàî" : §¤¨©Ÿ©©§¨©

,"çôð déëBzî,ekezn gtep `ed ixd gtepy in -,Leøt ¦¥¨©¥
íãàaL úeiçä úeiîéðôe úeiëBzL ,Búeiîéðtîe BúeéëBzî¦¦¦§¦¦¤¦§¦¦©©¤¨¨¨

:çëa Búçéôða àéöBîmc`yk ,ygena mi`ex ep`y enk - ¦¦§¦¨§Ÿ©
n `ed oi` xacn`ed gtep `edyk eli`e ,xdn jk lk siirz

zeiga ynzyn `ed ,gtep `edyk ,ik .xdn siirznziniptd
icedi ly etebl d"awdn dnypd zqpkd zxevy oeikne ,eay
zeiniptdn d`a dnypdy ixd - "zgtp" dlna zx`ezn
ezeinipta zeyxyen zenypdy jkl ztqep di`x .zewl`ay
ezaygnn ,lekiak d`a dnypdy dnn - d"awd ly ezenvre
jke - d"awd ly eipa l`xyi ipa mi`xwp oklye d"awd ly

:mixacd z` "`ipz"d xiaqnúBîLð ,ìLî Cøc ìò Ck̈©¤¤¨¨¦§
,äáLçîa eìò ìàøNézeraep l`xyi zenyp -ezaygnn ¦§¨¥¨§©£¨¨

x`y lk eli`e ,zewl`d ly zeiniptd `idy ,d"awd ly
,d"awd ly exeaicn ,lekiak ,mi`a ,mik`lnd llek ,mi`xapd

.ipevig xack xeaicd aygp daygnd iableáéúëãk7:enk - §¦§¦
:aezky"íëéäìà 'äì ízà íéða" ,"ìàøNé éøëá éða"8. §¦§Ÿ¦¦§¨¥¨¦©¤©¡Ÿ¥¤
,Leøtly epak x`ezn icediy dcaerd zernyn dn - ¥
,d"awdúîLð ìBëéák Ck ,áàä çnî CLîð ïaäL Bîk§¤©¥¦§¨¦Ÿ©¨¨¨¦§¨¦§©

äëLîð ìàøNé Léà ìk̈¦¦§¨¥¦§§¨
Búîëçå BzáLçnî¦©£©§§¨§¨

,Cøaúéeznype xg`ne - ¦§¨¥
ezaygnn d`a icedi ly
,ixd ,d"awd ly eznkge
d"awdn d`a `idy

,oky ,envraeäéàc§¦
äîëça àìå íékç©¦§¨§¨§¨

,àòéãé,mkg d"awd - §¦¨
zpiga dze`a `l la`
,mi`xapd ,ep`y dnkg

,mixiknàeä àlà¤¨
Bîëe ,ãçà Búîëçå§¨§¨¤¨§

í"aîøä áúkL9ääâä * ¤¨©¨©§©
]elkya biyd m"anxd

rceid `ede rcnd `ed"y
"recid `edempyi j` .

mpi`y minkge milecb
ezenk mixaeq10mde

llk xyt` i`y mixne`
`edy d"awd lr xnel
ik ,'eke dnvr dpadd
xne`e .m"anxd `iany zexcbdd lkn dlrnl `ed d"awd
dn ,mxa .m"anxl eced dlawd inkgy ,ddbda owfd epax
enk d"awd iabl xen` df oi` ,m"anxd wcev dlaw itÎlry
mb xeriy oi`l dlrnl `ed envr d"awd ,oky ."mvra" `edy
d"awd iabl ;m"anxd azek dzece` zbyen izlad dnkgdn
oky ,m"anxd lr miwlegy dl` miwcev "mvra" `edy enk
Îxe`y xg`l ,`l` .dl`d mibyend lkn dlrn dlrnl `ed
f` ,zelabd daxda envr z` liabne mvnvn iwl`d seqÎoi`
zeliv`d mleray dnkgd mr cg`zn `edy eilr xnel jiiy
."recid `ede rceid `ede rcnd `ed" eilr xnel xyt` f`e

:owfd epax xne` jk lre,äìawä éîëç Bì eãBäåinkg - §©§¥©©¨¨
dze`a dnkgd oipr jiiy d"away ,m"anxl eced dlawd
,cg` xac md ,"reci"de "rcei"d ,"rcn"d :dylyd lky ,dxev

.÷"îøäî ñcøta áeúkL Bîkdyn iax xne`y enk - §¤¨©©§¥¥¨§©
,ely "qcxt"d xtqa dxiaecxewì"æ é"øàä úìa÷ éôì íâå§©§¦©¨©¨£¦©

,àúlî àáévémircei ep` ditly ,l"fix`d zlaw itl mb - ©¦¨¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
ùôðå á ÷øôäåìà ÷ìç àéä ìàøùéá úéðùä

åéôàá çôéå ù"îë ùîî ìòîî
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð

äéëåúîçôð'éôåúåéëåúîåúåéîéðôîåúåéëåúùúåéîéðôå
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá
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פה elqk c"k oey`x mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî

àúìéî àáéöéñ"à øåà úåùáìúä ãåñá
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

`aend dnkgd beqn mb dlrn dlrn dlrp d"awdy ,xzei
z`fe ,m"anxd ly ezrc dpekp - m"anxd ixacaãBña§

íéîeöîö éãé ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úeLaìúä¦§©§¥¨©§¥¦§¦
,íéaøminevnv ici lr yalzn `edÎjexa seqÎoi`Îxe`yk - ©¦
miaxã"áçc íéìëa§¥¦§

,úeìéöàcly "milk"a - ©£¦
"zrc"e "dpia" ,"dnkg"
.zeliv`d mleray
mr cg`zn `edyk
mleray el` zexitq
ezxaq dpekp - zeliv`d

,m"anxd lyàì Cà©Ÿ
,úeìéöàäî äìòîì- §©§¨¥¨£¦

dbxc dze`a `l la`
`ed seqÎoi`Îxe`y
.zeliv`d mlern dlrnl
íB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨

øçà11Ceøa óBñ ïéàL , ©¥¤¥¨
àOðúîe íîBøî àeä§¨¦§©¥
,õ÷ ïéà úeîîBø§¥¥
úeänî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨
ãò ,ã"áç úðéçáe§¦©©
ã"áç úðéçáe úeänL¤¨§¦©
úéiðôeb äiNòk úáLçð¤¡¤¤©£¦¨¨¦¦
Bîk ,Cøaúé Bìöà¤§¦§¨¥§

áeúkL12:"úéNò äîëça ílk" ::xnel jixv did mvra - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkga mlekznkg" e` "zlkyd"dnkg" dlnl m`zda - "

`a `ed `l` - ?"ziyr" weqta xn`p recn - weqta z`aend
.d"awd iabl diyrk zaygp dnkgy yibcdlòcnä àeäL ,[¤©©¨

,'eë òãBiä àeäå,xnelk ,"recid `ede" :miiqn m"anxde - §©¥©
mixicbn mc` ipay dnn ixnbl dpey d"awd ly lekiak ezpad
zeceqi dyly lr diepa ,ziyep`d dbyda dpadd .dpadk

:mipeyytpdnae .dpiane zrceiy `id ,"rcei"d `idy mc`d
- ?dpian ytpdgkadpadd.oiaze rcz ytpdy jkl `iand ,

de .(epiaie erciy jk icil `ian `ed) "rcn" `xwp df gekexac
zcnlpd `ibeq e` dpyna dkld oebk ,mipiane mircei eze`
,"rcei"d :micxtp mixac dyly o`k mpyiy ixd .zbyene
ly exaqdk ,d"awd iabl xacd dpey ."reci"de "rcn"d

" :m"anxd`ed,rcnd`edrceid`ede`ed jk lre ,"recid
:jynda xne`Béøea ìò Bðéáäì íãàä úìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤¨¨¨©£¦©§

,'eë,mipian eze` xacde ,dpadd gek ,oiandy - df xace -
,exey`l oiadl mc`d zlekia oi` ,cg` eze` mdáéúëãk13: §¦§¦

áéúëe ,"àöîz dBìà ø÷çä"14éúBáLçî àì ék" : £¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ©§§©
."'Bâå íëéúBáLçîcg` mvr `id d"awd ly eznkgy ixd - ©§§¥¤§

,lirl xen`k ,d`a icedi ly eznypy oeikne .d"awd mr
m`zda .envr d"awdn d`a `idy ixd ,d"awd ly eznkgn

ly eznkgn d`a l`xyi oa lk ly eznypy ,xaqedy dnl
:dl`yd zl`yp - "d`lir dnkg" dze` dpkp oldl - d"awd
eid ,d`lir dnkgn ,cg` yxeyn ze`a zenypd lk ok` m`
oipn .deey zg` dbixcna zeidl ,zenypd lk ,olek zekixv
ipeyd ,`eti` ,xvep
zewlegn oday zebixcna
jke - ?l`xyi zenyp

:l`ey `edLiL óàå§©¤¥
é÷elç éðéî úBááø¦§¦¥¦¥
dBáb ,úBîLpa úBâøãî©§¥©§¨¨©
,õ÷ ïéàì dBáb ìòî¥©¨©§¥¥
úBîLð úìòî ìãb Bîk§Ÿ¤©£©¦§
åéìò eðaø äLîe úBáàä̈¨¤©¥¨¨
úBîLð ìò ,íBìMä©¨©¦§
éáwòc älà eðéúBøBc¥¥¤§¦§¥
úðéça íäL ,àçéLî§¦¨¤¥§¦©
çnä éaâì Lnî íéá÷ò£¥©¦©¨§©¥©Ÿ©

;Làøäåzenypd ,oky - §¨Ÿ
ze`xwp ,epizexecay

ly zenyp`zawr
gend iabl ik ,`giync
awrd zpigaa od y`xde
oi`y myk .lbxay
zeigd z` zeeydl
zeigl lbxd awray
"miiawr"d zenyp z` zeeydl mewn oi` jk ,y`xae genay

zenypl epizexecayoddo`k .y`xe gen mya ze`xwpd
mincewd zexecay zenypd zlrna mevrd oexzid lr xaecn

.epizexecay zenypd iabléôìà éLàø Lé øBãå øBc ìëa ïëå§¥§¨¨¥¨¥©§¥
úBîLð éaâì çîe Làø úðéça íä íäéúBîLpL ,ìàøNé¦§¨¥¤¦§¥¤¥§¦©ŸŸ©§©¥¦§

;õøàä énòå ïBîää,z`f caln -lka,xec eze`a ,mpyi xec ¤¨§©¥¨¨¤
,zenypd zebixcna milecb milcad,úBLôð éaâì úBLôð ïëå§¥§¨§©¥§¨

.äîLðe çeø Lôpî äìeìk Lôð ìk ékdl` milcad - ¦¨¤¤§¨¦¤¤©§¨¨
zbixcna mb m` ik ,dnypd zbixcna wx mpi` ,l`xyi ipaay
,dnype gex ,ytp :zepiga ylyn dlelk ytp lk ,oky .ytpd
ytp(ae gex)a mb jk ,zepey zebixcn opyi "dnyp"ay myke
milcadd xtqn lecb dn ,jkn ep` mi`ex .zepey zebixcn opyi
,mikixv eid ,jkl m`zda .zenypd zebixcna miweligde

`klzenypd ly oyxya mb milcad mze` zeidl ,dxe
?xzei dlrp yxeyn d`a xzei ddeab dnyp xy`k - zewl`a

,j` -,ílk äîLðe çeø Lôpä ìk LøL ,íB÷î ìkî- ¦¨¨Ÿ¤¨©¤¤©§¨¨ª¨
,zenypay zepeyd zebixcnd zexnlãò úBâøãnä ìk Làøî¥Ÿ¨©©§¥©

,íélwaL ì÷å õøàä énò óeâa Laìîä ,ïéâøc ìk óBñ- ¨©§¦©§ª¨§©¥¨¨¤§©¤©©¦
,lkd df ixdäàlò äîëç àéäL ,ïBéìòä çnî CLîð¦§¨¦Ÿ©¨¤§¤¦¨§¨¦¨¨

.ìBëéákmieedzn ,z`f lka ,cvik xiaqdle xidadl ick - ¦§¨
ynzyn ,cg` oyxyy zexnl ,zenypd zebixcna milcadd
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íéøîà éèå÷éì
åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä

òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

åðéáø äùîå úåáàä úåîùð úìòî ìãåâ åîë õ÷
íäù 'çéùî éá÷òã äìà åðéúåøåã úåîùð ìò ä"ò
øåã ìëá ïëå ùàøäå çåîä éáâì ùîî íééá÷ò 'éçá
'éçá íä íäéúåîùðù ìàøùé éôìà éùàø ùé øåãå
éáâì úåùôð ïëå ä"òå ïåîää úåîùð éáâì çåîå ùàø
ìëî äîùðå çåø ùôðî äìåìë ùôð ìë éë úåùôð
ìë ùàøî íìåë äîùðå çåø ùôðä ìë ùøù íå÷î
õøàä éîò óåâá ùáåìîä ïéâøã ìë óåñ ãò úåâéøãîä
äàìéò äîëç àéäù ïåéìòä çåîî êùîð íéì÷áù ì÷å
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מקומות.11. ובעוד פ"ט. והאמונה היחוד כד.12.שער קד, ז.13.תהלים יא, ח.14.איוב נה, ישעי'



elqkפו c"k oey`x mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ynzyd xaky lyn eze` - a`de oad lyna owfd epax o`k
,d"awdl "mipa" ze`xwp l`xyi zenypy oiivl ick ,lirl ea
lyn eze`n .a`d genn `a oady enk "d`lir dnkg"n ze`ae
ick .zenypa zebixcnd ilcad mieedzn cvik oaei mb envr

Îcneld lr lwdl
xaqd o`k `iap ,ligznd
,mi`ex ep` lyna :xvw
`a celid ly eteb lky
,xnelk .a`d gen ztihn
milcadd s` lr
ly mipeyd eixa`ay
xzeia dlrpdn - celid
gendn ,xzeia zegtl cr
md - eilbx ipxtv cr ely

yxeyn mlek mi`acg`,
.a`d ly gend ztihn
eedzp ,jk m` ,cvik
- ?mixa`a dl` milcad
ziidy zngn df ixd

mda ,m`d ohaa ,xeaird iycg zryz jyna ,a`d gen ztih
zkyenn diidy .sebd zeedzd ly miieqn jildz zxaer `id
milcadd z` zxvei ,izbxcd ote`a sebd zeedzd jildza ef
jk ,xzei mybzn dtihdn wlgy lkk .edpynl cg` xa` oiay
yxeyn ,ok` ,mi`a mixa`d lky ,ixd .xzei dlecb zepzydd
milcad mda mieedzn z`f zexnle - a`d gen ztih - cg`
sqep xac .miipxtvl cr gendn ,dhne dlrn ly dl`k milecb
,celid sebay xzeia zegpd wlgd mby ,xen`d lyndn oaen
oey`xd eyxeya ,dcledd ixg` mb ,xeyw epid ,ely miipxtvd
,celid ly egenn ozeig zewpei miipxtvd mb ,oky .a`d gena -
gen mr ddf zedn ,dcledd ixg` mb ,x`yp egeny xg`ne
oiicr zexeyw ,dcledd ixg` ,miipxtvd mby ixd ,a`d

.oey`xd oyxeyazenypd lky s` :zenypl qgia mb oiap jk
,xearl odn zg` lk lr ,"d`lir dnkg"n ,cg` yxeyn ze`a
daxd ly zelylzyd ,"d`lir dnkg"n dzcixi ixg`
cr ,dbixcn ixg` dbixcn ,zebixcn daxd zcxle zenler
dcixie zelylzyd ly df jildz - inyb seba dzeyalzdl
lr ,oky ,zenypa zebixcnd iiepiyl `ian ,dbxcl dbxcn
jke .zxg` dnyp lr xy`n xzei dcixid drityn zg` dnyp
zekenpd zebxcl ozcixi ixg` mb ,lynd ly ipyd wlga mb
oyxey mr zecge`ne zexeyw zenyp oze` zex`yp ,xzeia
zelawn ,dzegpd ozbxca ,od mb oky ."d`lir dnkg" ,oey`xd
od dhnl mby minkgde miwicvd zenypn zipgexd ozwipi z`
zenypd mb zex`yp ,dl` miwicv iciÎlre .gene y`x zpigaa
ep` jke .oey`xd oyxey mr zecge`ne zexeyw zezegpd

:"`ipz"d xtqa micnel,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâø éðøtö elôàL,la` ,cvik - ¤£¦¦¨§¥©§¨¦§©¦¦¨©¨

- ?miipxtvd dpnn eedzpíéLãç äòLz äúéäL éãé ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦
úBeäúäìe úBpzLäì ,äâøãîì äâøãnî äãøéå ,íàä ïèáa§¤¤¨¥§¨§¨¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§¦§©

.íéðøtö äpnîcr egenn ,celid ly eixa` lky s`y ,ixd - ¦¤¨¦¨§©¦
mda eedzp ,a`d gen ztihn ,cg` yxeyn mi`a ,eipxtv
milecb milcade miiepiy
cr gendn ,jk lk
ep` sqep xac .miipxtvd

:mi`ex,äæ ìk íòå§¦¨¤
úãçéîe äøeL÷ äpãBò¤¨§¨§ª¤¤
íeöòå àìôð ãeçéa§¦¦§¨§¨
dúeîöòå dúeäîa§¨¨§©§¨
útè äúéäL ïBLàøä̈¦¤¨§¨¦©

;áàä çîixg` mb - Ÿ©¨¨
dxeva jk lk dnybzdy
,oeikn z`fe ,miipxtv ly
ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©
íúeiçå íéðøtvä©¦¨§©¦§©¨
;LàøaL çnäî úëLîð¦§¤¤¥©Ÿ©¤¨Ÿ
miipxtvdy meyne -
oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid ly egenn ozeig zelawn

- x`ypegen,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby ,ixd ,
eyxey `edy a`d ly egenl ,celid ly egen zervn`a

:zei`x jk lr `ian `ede .oey`xd ezedneàøîba àúéàãk¦§¦¨©§¨¨
íL äcð]15úBîöòå íéãéb epnnL ,ïáì" :["íéðøtöåixd - ¦¨¨Ÿ¤¤¦¤¦¦©£¨§¦¨§©¦

yi dlawd zxez itl mbe .genl zekiiy miipxtvl yiy
:gend zpigal zekiiy miipxtvlíéiç õòa áeúkL Bîëe]§¤¨§¥©¦

,ïãò ïâa ïBLàøä íãà ìL íéLeáì ãBña ,ìîLçä øòL©©©©§¨§§¦¤¨¨¨¦§©¥¤
.[äðeáz çî úðéçaî íéðøtö eéäLmby di`x o`kn - ¤¨¦¨§©¦¦§¦©Ÿ©§¨

`edy enk ,gend zpigal zekiiy miipxtvl yi ,dlaw itÎlr
.oad lynaçeø Lôpä ìk LøLa ,ìBëéák ,Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¨§Ÿ¤¨©¤¤©

äâøãnî Búãéøéa ,äìòîì ìàøNé úeììk ìL äîLðe§¨¨¤§¨¦§¨¥§©§¨¦¦¨¦©§¥¨
ìzLä éãé ìò äâøãîì-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeìL §©§¥¨©§¥¦§©§§¨¨£¦§¦¨

äiNò-äøéöé(zxyxy) zlyly oeyln - "zelylzyd" - §¦¨£¦¨
ef zelgyene zexeywd zerah ly miieqn xtqnn zakxend
zraha zlgyene dxeyw dpexg`d zrahd mby cr ,efa
,cgi olek z` zexywnd odipiay zerahd zervn`a ,dpeilrd
xeywe aexw mdn cg` lk :zenlerd zebixcn xcqa xac eze`

dl` zenler jxce ,ipyd mlerlzcxeiÎmlera dhnl dnypd
df,d`ixa ,zeliv` :zeaiz iy`x - "r"ia`" .seba zyalzne

,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax` ly mpipr .diyr ,dxivi
.mi`ad miwxtd jynda dagxda xaqei ,diyr ,dxivi
egeka didiye ,eply inybd mlerd deedziy ick :dxvwae
inybd mleray mi`xapd mby ,ziwl`d drtydd z` helwl
ipipr mze` - zewl` oiadle biydl mzexyt`a didi dfd
zrax` df jxevl exvep - mpiadl milbeqn mi`xapy zewl`
,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :(dhnl dlrnn xcqd itl) zenlerd
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íéøîà éèå÷éì
éðøôö 'éôàù áàä çåîî êùîðä ïáä ìùîë ìåëéáë
íéùãç äòùú äúééäù é"ò ùîî åæ äôèî ååäúð åéìâø
'ååäúäìå úåðúùäì äâøãîì äâøãîî äãøéå íàä ïèáá
ãåçéá úãçåéîå äøåù÷ äðãåò äæ ìë íòå íéðøôö äðîî
úôè äúéäù ïåùàøä äúåîöòå äúåäîá íåöòå àìôð

çåîíâå áàäåéùëòïááú÷éðéíéðøôöäíúåéçåúëùîð
åðîîù ïáåì [íù äãð] 'îâá àúéàãë ùàøáù çåîäî
ìîùçä øòù ç"òá ù"îëå] íéðøôöå úåîöòå íéãéâ
íéðøôö åéäù ïãò ïâá ïåùàøä íãà ìù íéùåáì ãåñá
ùôðä ìë ùøùá ìåëéáë ùîî äëëå [äðåáú çåî 'éçáî
äâøãîî åúãéøéá äìòîì ìàøùé úåììë ìù äîùðå çåø

ùä éãé ìò äâøãîìåúîëçî ò"éáà úåîìåòä úåìùìú
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ג.15. פרק סוף



פז elqk c"k oey`x mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dx`de eif `id zillkd ezbixcny mler - "zeliv`" .diyr
Îxe`l daexw oiicr `idy efk dx`d ,iteqÎoi`d iwl`d xe`dn
dyxtd - "zeliv`" dlnd yexit mb edf .`edÎjexa seqÎoi`

"gexd on izlv`e" oeyln)16(`id ef dx`d ly dzedn ,xnelk
ziwl`d dx`dd
zyxtene zlcaend
"zeliv`" mbe .dxewnn
,"jenq"e "lv`" oeyln
dbixcne df mler ,xnelk
miaexw zeliv` ly ef
seqÎoi`Îxe`l oiicr
dbixcnd .`edÎjexa
mler ly zillkd
ly enyk ,`id "d`ixa"d
,`xapy mler :df mler
yi ly dpey`xd d`ixad
,oi`n xy`k - oi`n
xace yi didp ,qt`n
xaecn o`k ,mxa .iynn
ly zipey`xd dbxcd lr
ef oi` ,`xapd zeedzd
dxev zlra d`ixa oiicr
mlerd - "dxivi" .zipaze

- "diyr" .zipaze dxev ,"oi`"dn `xapy ,"yi"d lawn ea
lky ,oaen ,mxa .xenb yi ,zenilya `id zeyid ea mler
ezxivi d`a dl` lk xg`l wx ik .ipgex oaena xaecn xen`d
.ei`exae dfd mlerd ,inybd diyrd mler `xwpd ,epnler ly
mler ly "dnkg"n `id zelylzydd xcq ly ezlgzd
dpey`xd dbixcnde dxitqd `id ef "dnkg"e ,zeliv`d
,owfd epax epl xne` z`f .zeliv` - xzeia oeilrd mlera
,dipyl zg` dbixcnn cxei l`xyi oa ly eznyp yxeyyk
,zeliv` - r"ia` zenlerd zrax` ly mzelylzyd iciÎlr

- diyr ,dxivi ,d`ixaílk" :áéúëãk ,Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§¦§¦ª¨
"úéNò äîëçaly xewnd `idy "dnkg"n lylzyn lkd - §¨§¨¨¦¨

dcixi iciÎlr dpd ,zelylzydd xcq lkef,dnypd yxey ly
éúeçôe õøàä énò ìL äîLðe çeø Lôð epnî eeäúð¦§©¦¤¤¤©§¨¨¤©¥¨¨¤§¥

.Cøòäjildza eedzp ,zenypa oezgzl oeilr oia milcadd - ¨¤¤
zeniieqn zenyp lr ,oky .zelylzydd xcqa ozcixi
dbixcna ecxi jk meyne ,zelylzydd zcixi xzei drityd
drityd odilry ,miipxtvd lyna xacdy itk - xzei dzegp
mixa` lr xy`n xzei ,m`d ohaa miycg dryz diidyd
oyxeya miipxtvd zexeyw lynay myk ,mxa .mixg`

:dnypa mb jk - celid genn ozeig zwipi iciÎlr oey`xdíòå§¦
íeöòå àìôð ãeçéa úBãçéîe úBøeL÷ äpéãBò ,äæ ìk̈¤¤¨§§ª¨§¦¦§¨§¨
,äàlò äîëç úëLîä àéäL ,ïBLàøä ïúeîöòå ïúeäîa§¨¨§©§¨¨¦¤¦©§¨©¨§¨¦¨¨

- ?xacd dyrp cvik -ìL äîLðe çeø Lôð úeiçå ú÷éðé ék¦§¦©§©¤¤©§¨¨¤

íé÷écvä ìL äîLðe çeø Lôpî àeä ,õøàä énò©¥¨¨¤¦¤¤©§¨¨¤©©¦¦
:íøBãaL ìàøNé éða éLàø ,íéîëçäå-miwpei mdy ici lr §©£¨¦¨¥§¥¦§¨¥¤§¨

- "gen"e "y`x" zpigaa mdy minkgde miwicvdn mzeig
dnkg" ,dlrnly gena myxeya l`xyi ipa lk mixeyw

."d`lirïáeé äæáe¨¤¨
ì"æø øîàî17:÷eñt ìò ©£©©©©¨

"Ba ä÷áãìe"18ìkL ¯ §¨§¨¤¨
,íéîëç éãéîìúa ÷ácä©¨¥§©§¦¥£¨¦
áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨
äðéëMa ÷aãð elàk§¦¦§©©§¦¨

,Lnîcvik :dxe`kl - ©¨
zewacd z` mieeyn
zewacl minkg icinlza
dn itl ,`l` ?dpikya
mixacd ,lirl xaqedy

:mipaenä÷éác éãé ìò ék¦©§¥§¦¨
,íéîëç éãéîìúa§©§¦¥£¨¦
çeø Lôð úBøeL÷§¤¤©
õøàä énò ìL äîLðe§¨¨¤©¥¨¨¤
ïúeäîa úBãçéîe§ª¨§¨¨
íLøLå ïBLàøä̈¦§¨§¨
àeäL ,äàlò äîëçaL¤§¨§¨¦¨¨¤
,ãçà Búîëçå Cøaúé¦§¨¥§¨§¨¤¨

.'eë òcnä àeäåmicge`n mdy xg`ny ,epcnl xaky itk - §©©¨
md ixd ,minkg icinlza mzewiac iciÎlr "d`lir dnkg" mr
.envr d"awd mr ,dpikyd mr miweace micge`n `linn
çeø Lôð ú÷éðé ¯ íéîëç éãéîìúa íéãøBîe íéòLBtäå]§©§¦§¦§©§¦¥£¨¦§¦©¤¤©
úîLðå çeø Lôð ìL íéøBçà úðéçaî íälL äîLðe§¨¨¤¨¤¦§¦©£©¦¤¤¤©§¦§©

.[íéîëç éãéîìzink `id "miixeg`" zpigaa drtyd - ©§¦¥£¨¦
ipevig oevxa m` ik ,iniptd epevxn `ly e`peyl xac ozepy
zxeva mb `hazn dfe ,dfa el yiy miieqn mrh llba ,cala
eipt z` dptn dyrn zryae ,eab ixeg`n el ozep `ed :dpizpd
jezn `ly edyin lr miritynyk ,ipgexd oaena mb jk .epnn
."miixeg`" zpigan d`a drtyddy ,xacd yexit ,aeh oevx
zniieqn ziwel` drtydy ,xnel gxkdd on :eppipra s`
lk ,oky ,minkg icinlzn micxende miryetd mb milawn
,dxewne dyxeya dxeyw didzy gxkdd on ,lcad ila ,dnyp
zpigan wx milawn md ef drtydy `l` ,lirl xaqenk

iptÎlkÎlr ."miixeg`"ly dnyp ea yi icedi lky ,oaen ,m
:owfd epax xne` jk lre ,"d`lir dnkg"n d`ad dyecwäîe©

øäfa áeúkM19Lãç øäæáe20Bîöò Lc÷iL éeìz øwòäL , ¤¨©Ÿ©§Ÿ©¨¨¤¨¦¨¨¤§©¥©§
énò éða ïk ïéàM äî ,à÷åc LéîLz úòLa,'eë õøàä- ¦§©©§¦©§¨©¤¥¥§¥©¥¨¨¤

"mikiynn" ,yinyz zrya mnvr miycwn mpi`y ux`d inr
,icedi lky ,epxaqd ixd ,dxe`kl .zezegp zenyp mdiclia
eyciw eixed m` zelz ila ,dyecw ly dnyp ea yi ,lcad ila
`l "xdef"ay owfd epax xiaqn ?`l e` yinyz zrya mnvr
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íéøîà éèå÷éì
çåø ùôð åðîî ååäúð úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
äðéãåò äæ ìë íòå êøòä éúåçôå õøàä éîò ìù äîùðå
ïúåîöòå ïúåäîá íåöòå àìôð ãåçéá úåãçåéîå úåøåù÷

ïåùàøäàéäùúëùîääîëçäàìéòéëú÷éðé'åéçåùôð
ìù äîùðå çåø ùôðî àåä õøàä éîò ìù äîùðå çåø
äæáå :íøåãáù ìàøùé éðá éùàø íéîëçäå íé÷éãöä
ç"úá ÷áãä ìëù åá ä÷áãìå ÷åñô ìò ì"æø øîàî ïáåé
é"ò éë ùîî äðéëùá ÷áãð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ìù äîùðå çåø ùôð úåøåù÷ íéîëç éãéîìúá ä÷éáã
äîëçáù íùøùå ïåùàøä ïúåäîá úåãçåéîå õøàä éîò

äàìéòàåäù'úéåúîëçå'ààåäåòãîäíéòùåôäå] 'åë
íäìù äîùðå çåø ùôð ú÷éðé íéîëç éãéîìúá íéãøåîå
øäæá ù"îå [ç"ú úîùðå çåø ùôð ìù íééøåçà 'éçáî
ùéîùú úòùá åîöò ùã÷éù éåìú ø÷éòäù ùãç øäæáå
ïéàù íåùî åðééä 'åë õøàä éîò éðá ë"àùî à÷ååã
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יז.16. יא, ב.17.במדבר קיא, כ.18.כתובות ל, ב.19.דברים קד, ב. חלק יא.20.ראה דף בראשית



elqkפח d"k ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ה שני יום
פרק ג  ,f 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,14 'nr cr.åãçôå

lr xaecnmvrly miipgexd diyeall qgia m` ik ,dnypd
:dnypddì ïéàL äîLðe çeø Lôð Eì ïéàL íeMî eðééä©§¦¤¥§¤¤©§¨¨¤¥¨

,Bnàå åéáà úeîöòc Lôpî Leáì"xdef"d qgiizn jkl - §¦¤¤§©§¨¦§¦
m`xwa ,"ycg xdef"de

z`yeal- mya dnypd
dnypyealdy iptn ,

:oky ,dnypl xzeia rbep
¯ äNBòL úBönä ìëå§¨©¦§¤¤
BúBà éãé ìò ìkä©Ÿ©§¥
elôàå ,'eë Leálä©§©£¦
ïî Bì íéðúBpL òôMä©¤©¤§¦¦
éãé ìò ìkä ¯ íéîMä©¨©¦©Ÿ©§¥

,äæ Leáìick ,ik - §¤
lertl lkez dnypdy
miiwle ,dyalzd ea seba

iciÎlr didi dfy gxkdd on ,miinyb mipipra zeiyrn zeevn
,yealéLîé ¯ Bîöò úà Lc÷é íàåúîLðì LBã÷ Leáì C §¦§©¥¤©§©§¦§¨§¦§©
,Bða,daxda dlw myd zcear oad lv` didz `linn -elôàå §©£¦

,äìBãb äîLð àéä¦§¨¨§¨
.'eë åéáà Lec÷ì äëéøö§¦¨§¦¨¦

,yinyz zrya -ìáà£¨
äpä ,dîöò äîLpä©§¨¨©§¨¦¥
íãà úîLð íéîòôì¦§¨¦¦§©¨¨
àa ,õ÷ ïéàì dBáb̈©§¥¥¨
íãà ìL Bða úBéäì¦§§¤¨¨
Bîk ,'eë ìôLå äæáð¦§¤§¨¨§
äæ ìk ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©¨¤
úLøt äøBz éèewìa§¦¥¨¨¨©
úBöî éîòèáe àøiå©¥¨§©£¥¦§

úéLàøa úLøt21: ¨¨©§¥¦

.â ÷øtytp yi ,l`xyin cg` lkly ,owfd epax xiaqd ipyd wxta ¤¤
:zepiga ylyn dlelk `ide ,ynn lrnn dÎel` wlg `idy ,ziwl`

.dnype gex ,ytp

xzei zhxetn dxaqd `eaz ,cenll micner ep` eze` ,iyilyd wxta

ly miiniptd dizegek lr

:ziwl`d ytpd

äðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦¨
ìMî äâøãîe:elà L ©§¥¨¦¨Ÿ¥

¯ äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨
,úBðéça øNòî äìeìk§¨¥¤¤§¦
mb ,ylydn zg` lk -
mbe gexd mb ,ytpd
zakxen - dnypd
,mipey zegek dxyrn

mdyúBøéôñ øNò ãâðk§¤¤¤¤§¦
ìzLpL úBðBéìòeìL ¤§¤¦§©§§

,ïäîzegekd zxyr - ¥¤
odne ,odl xewn zeednd dlrnly zexitqd xyrl miliawn

,miraep mdì úB÷ìçpä,íézLzewlgzn dl` zexitq xyr - ©¤§¨¦§©¦
- zeveaw izylìL :ïäL;úBìeôk òáLå úBnà Lyly - ¤¥¨Ÿ¦§¤©§

,"m`" oeyln - "zen`" mya ze`xwp ,xzei zepeilrd zexitqd
,zexitqd ray x`y ly oxewne oxwir zeedn ody iptn
ray ody ,zexitq raye .diclil xewn `idy m`d znbeck
ipya iehia icil ze`a ody iptn ,"zeletk" ze`xwp ,zecnd

.mipte`,Leøt?"zeletk" el`e "zen`" ze`xwp odn el` - ¥
,úòãå äðéa äîëç,"zen`" ze`xwp -:ïéðaä éîé úòáLå ¨§¨¦¨¨©©§¦§©§¥©¦§¨

.'eë úøàôz äøeáb ãñç,dxeab ,cqg :zecnd ray - ¤¤§¨¦§¤¤

mb ze`xwp "zeletk"d ody ,zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz
zyya mlerd z` d"awd `xa oci lr ,oky ."oipad ini dray"
dlrt oey`x meia :zxg` dcn zervn`a mei lk ,ziy`xa ini
zexitqdy myke .d`ld jke ,dxeab - ipy meia ,cqgd zcn
ipyl zewlgp zepeilrd

miillk miwlgLôða Cëå§¨§¤¤
,íãàäzxyra mb - ¨¨¨

pd zegekzniiw yt
,dwelgdú÷ìçpL¤¤§¤¤

ì.úBcîe ìëN :íézL ¦§©¦¥¤¦
ìëOä,illkd epaena - ©¥¤

äðéa äîëç :ììBk¥¨§¨¦¨
:ïä úBcnäå ,úòãå̈©©§©¦¥

'ä úáäàiehiad - ©£©
,cqgd zcn ly iniptd

Búàøéå Bãçôeiehiad - ©£§¦§¨
,dxeabd zcn ly iniptd

.'eë Bøàôìe.zx`tzd zcn ly diehia -úòc-äðéa äîëçå §¨£§¨§¨¦¨©©
øB÷îe úBnà eàø÷ðúBãìBz ïä úBcnä ék ,úBcnì ¦§§¦¨©¦¦©¦¥§

:úòc-äðéa-äîëç,"dpia" ,"dnkg" mibyend zxdadl - ¨§¨¦¨©©
oiivp oldle - mi`ad miwxta daxd mipc mda ,ytpay ,"zrc"
bviin "dnkgd gek" :xvw xaqd o`k `iap - "c"ag" mya mze`
ly "dcewp"d z` ,lkyd zpad ly ,iqiqa ,ipey`xd oeirxd z`
mihixtd lk dkeza zllek ef lkyÎzcewp ,mpn` .elek lkyd
,"dcewp"a oiicr mifkexn elldy `l` ,dpadd ly dpand lke
ly mixexa zeleab oiicr da oi`y dcewp enk) zxzqen dxeva
ly ezwxad ,"wixand wxa" mb `xwp df .('eke jxe` ,agex
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô

äðäå â ÷øôùôð åìà ùìùî äâøãîå 'éçá ìë
'éçá øùòî äìåìë äîùðå çåø
úå÷ìçðä ïäî åìùìúùðù úåðåéìò úåøéôñ øùò ãâðë
äîëç 'éô úåìåôë òáùå úåîà ùìù ïäù íéúùì
úøàôú äøåáâ ãñç ïéðáä éîé úòáùå úòãå äðéá
.úåãîå ìëù íéúùì ú÷ìçðù íãàä ùôðá êëå 'åë
'ä úáäà ïä úåãîäå .úòãå äðéá äîëç ììåë ìëùä
øå÷îå úåîà åàø÷ð ã"áçå 'åë åøàôìå åúàøéå åãçôå
éë ïéðòä øåàéáå :ã"áç úåãìåú ïä úåãîä éë úåãîì
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למע'21. (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי' חילוקי וגם ממעל כו' הנשמה כמה עד הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כו'". בזהר שמ"ש ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה מעוה"ז)



פט elqk e"k iyily mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ו שלישי יום
,14 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëùä éë,14 'nr cr.'éôðòå

`iyew uxzl rbiizny inl lyn .dpadd ly dzx`d ,lkyd
`xaqle `ibeql m`zday ,egena oeirx wixan rztle ,zniieqn
df ipey`x oeirxa dpd - `iyewd z` uxzl xyt` ,zeniieqn

lyji`e cvik dxidad dqitzd oiicr dxqg ,lkyd zx`d
o`k yi ,`iyewd zvxezn
zillk ceqi zcewp wx
xg`l .`iyewd wexitl
"dpiad gek" `a okn
z` xidane cixtne
minelbd mipeyd mihixtd
jke .dnkgd zcewpa
epipa eipira xiihvn
lkl lkyd ly mlyd

jezn xac oian" - dpiad gek ly epipr edf .'eke ekxe`e eagex
"xac1d`vndd zeinipta ,"jez"a didy dnn ,"xac jez"ny ,

ly etwid lk z` oian `ed - "xac oian" `ed ,"dnkgd gek" ly
eilr ,eihxt lkl lkyd z` ahid xak oian mc`y ixg` .lkyd
efk dxeva enr cg`zdle xywzdl ,lkyd zpada wnrzdl

`edyyibxnmc`d didp jk .eze` oiany wx `le ,ea yge
- miieqn xacay "aeh"a wqer lkyd m` ,f`e .lkydn rtyen

ac eze`l dad`e ald zkiyn ,likynd mc`a xxerim`e .x
dihpd z` mc`a xxeri - xacay aehÎ`ld cva wqer lkyd
"zexywzd" ,"zewnrzd" ly df gek .xac eze`n gexale cgtl

"rci mc`de" oeyln ,"zrc" mya `xwp - "dybxd"e2.øeàáe¥
,úìkNnä LôpaL ìëOä äpä ék ,ïéðòä,epcnl ixd - ¨¦§¨¦¦¥©¥¤¤©¤¤©©§¤¤

gek dfi` lr .c"ag zegek zyly lr illk my `ed "lky"y
,cin xiaqn `ed - ?o`k xacn `ed mdnìk ìékNnä àeäL¤©©§¦¨

øácwxa"d ,dcewpd .oey`xd dpadd gek lr o`k xaecn - ¨¨
`ede ,lkyd ly mixida miewe mihxt ea oi` oiicry ,"wixand

."äî çk" ,"äîëç" íLa àø÷ðoiicry dfk gek ,xnelk - ¦§¨§¥¨§¨Ÿ©¨
oiicr lret df gek oi` ,oky ?`ed dn ,?"dn" eilr mil`ey

,ezexidae etwid `elnaïðBaúnL ,ìòtä ìà Bçk àéöBnLëe§¤¦Ÿ¤©Ÿ©¤¦§¥
BøeLàì øác ïéáäì BìëNamly oipa mixveid ,eihxt lkl - §¦§§¨¦¨¨©£

lkyd zcxed :epiid "jxe`" .eagexle ekxe`l ,lky eze` ly

didiy ick ,xzei jenp cnrnl ,byen izlade deabd ecnrnn
mciÎlr ,lky xac lr miliynny "milyn"d enk .xzei oaen
didiy ick ,xzei dkenp dbxcl lkydz` "mikix`n"e mikiynn
wenr oiicr ,`aend lynd m`a .eze` oiadl cinlzl xzei lw
,cinlzd ly ezpadl icn
lyn `iadl gxkdd on
,oey`xd lynd lr sqep
dcixi deedzn jkae
enk) lkyd ly ztqep
:jlnd dnlya xn`py
mitl` zyly xacie"

"lyn3ozp jlnd dnly ,
lr milyn mitl` zyly
jlnd dnly dze` oiady itk dnkgdy ick .cg` lkyen
xnel epnn yxcp ,heytd mc`d ly ezpada hlwidl lkez
okn xg`le ,envr lkyd lr oey`x lyn ,milyn mitl` zyly
cr ,lyn ixg` lyn ,d`ld jke ,oey`xd lynd lr lyn
dcixid - lkya "jxe`" ly epaen edf .(milyn mitl` zyly
:`ed lkya "agex" .xzeia zekenpd zebxcl lkyd ly dkex`d
mdn mihxtd ly axd xtqnd - agexl lkyd ly ezehytzd
lynle ,lkyd ly miaexnd eitpr ok enk ;lkyd akxen
ipicl zrbepy `xaq zipap zetixh ipipra miieqn lkyny
lkyd ly mlyd epipa - "exey`l" byend yexit edf .zepenn

.eagexle ekxe`l,B÷îòìejeza wnere wner ea yi lky lk - §¨§
,ewnrle eagexl ,ekxe`l ie`xk "lky" oian mc`yke .wner

,eze` oian `edeBìëNa ìkNnä äîëç øác äæéà CBzî- ¦¥¤§©¨§¨©ª§¨§¦§
gek" ly cala oeirx z`lrd zpigaa did df iptly dnn
,lkyd zcewp ly ,mihxtd zcxtd ly ef dxev - "dnkgd

,zeiceqia."äðéa" àø÷ðgekd z` ,`eti` ,zbviin "dpia" - ¦§¨¦¨
,"ewnrle exey`l" lkyd zcewp ly mihxtd z` wxtndïäå§¥

"íà"å "áà" íä,"m`"d `id "dpia"de "a`"d `id "dnkg"d - ¥¨¨¥
Bãçôe Búàøéå 'ä úáäà úBãéìBnä4.od ez`xie 'd zad` - ©¦©£©§¦§¨©£

zeclep od cvik .lkyd on zeclepd ,ytpay "zecn"d zveawn
?lkydn

LôpaL ìëOä ék¦©¥¤¤©¤¤
ïðBaúnLk ,úìkNnä©©§¤¤§¤¦§¥
,'ä úlãâa ãàî ÷éîòîe©£¦§Ÿ¦§ª©

éàìk àlîî" àeä C ¥§©¥¨
"ïéîìòlk `lnn - ¨§¦

iwl` xe`a zenlerd
dnypd enk - zeigae
iwlg lk digne z`lnnd
zeige xe` .sebd ixa`e
cg`zne yalzn df iwl`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øáã ìë ìéëùîä àåäù 'ìëùîä ùôðáù ìëùä äðä
ìòåôä ìà åçë àéöåîùëå ä"î ç"ë äîëç íùá àø÷ð
äæéà êåúî å÷îòìå åøåùàì øáã ïéáäì åìëùá ïðåáúîù
íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã

åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä

âùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
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ב.1. צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, יב.3.בראשית ה, א יראה 4.מלכים במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
בתחילה  מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק, בתחילת לכן בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו "מובנת"
בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד"
בסדר  כי "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות בדברו כאן, ואילו

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה נוצרת מהשכל, ההולדה



elqkצ e"k iyily mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`xap lk ly zcgeind ezpekzl m`zen `ede dixa lka
"ïéîìò ìk ááBñ"åzlekidn dlrnly iwl` zeige xe` - §¥¨¨§¦

lretd iwl` xe`a o`k xaecn ;zenlerd jeza yalzdl
ly oipra opeaznyk e` .siwn jxca ,"dtiwr" dxevaàlë"å§ª¨

"áéLç àìk dén÷ji` - ©¥§¨¨¦
zaygp d`ixad lky
.d"awd iabl melkl
ly ezlecba zeppeazdd
lky ji` ,d"awd
eiabl milha mi`xapd
iciÎlr `id ,hlgen ote`a
,ezaygn zewnrzd
mipiprdn cg`a
ly ezlecba ,mixen`d

:f`e ,d"awdäãìBð§¨
úàøé úcî äøøBòúðå§¦§§¨¦©¦§©
Bçîa úeîîBøä̈§§Ÿ
àøéì ,BzáLçîe©£©§¦¨

LLBaúäìez`xi" - §¦§¥
d`ad d`xi ,"zyea
ink ,dyeaa dxecge
lecb wicve mkgn cgtny
z`haznd d`xi ef ixd -
ceakd z`xiae dyeaa mb

itlk el yiyly ezlecb
mb jk .wicve mkg eze`

le `xil mixen`d mipipra zeppeazdd d`ian ,o`k,yyeazd
.Baìa 'ä ãçôe ,úéìëúå óBñ dì ïéàL Cøaúé Búlãbî- ¦§ª¨¦§¨¥¤¥¨§©§¦©©§¦

d`iand ,d"awd ly ezlecba zeppeazdd lr xaec o`k cr
.dxeabd zcn ly diiehia - cgte d`xi zxxerneáeLå- §

,cqgd zcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba zeppeazdd
,zewl`ay "aeh"a `id zeppeazddykäáäàa Baì áäìúé¦§©¥¦§©£¨

,ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe äöéôçå ä÷éLça ,Là étLøk äfò©¨§¦§¥¥©£¦¨©£¦¨§¨§¤¤¥¨
,dpey oaen mdn cg` lkly dad` ly mipey miiehia -úlãâì¦§ª©

.àeä-Ceøa óBñ-ïéàzxxern xaecnd dxwnay ,xnelk - ¥¨
,d"awdl dwfg dad` zeppeazdd,Lôpä úBìk àéäådad` - §¦§©¤¤

,dad` aexn dlkz ytpdy ,efk dxeva gwlzdl dieyr ef
lr hlzyn did `l mc`d eli` ixnbl dlk ytpd dzid zn`ae
wiqtdl ,zinvr dcear zervn`a dlecbd ezad` oqxne envr
rval ick ,seba dnypk x`yidle ,ytpd zelk ly df jildz

,d"awd ly ezpeekáéúëãk5éLôð äúìk íâå äôñëð" : §¦§¦¦§§¨§©¨§¨©§¦
áéúëe ,"'Bâå6áéúëe ,"'Bâå íéäìàì éLôð äàîö" :7: §§¦¨§¨©§¦¥Ÿ¦§§¦

LôpaL Làä ãBñéî àeä ïBànväå ."'Bâå éLôð Eì äàîö"¨§¨§©§¦§§©¦¨¦¨¥¤©¤¤
,'íéiç õò'a àeä ïëå ,íéiòáhä eáúkL Bîëe ,úéäìàä̈¡Ÿ¦§¤¨§©¦§¦¦§¥§¥©¦
Bîëe ,çnäî úBçéläå íénä øB÷îe ,ála àeä Làä ãBñiL¤§¨¥©¥§©©¦§©¥¥©Ÿ©§
àø÷pL ,äîëç úðéça àéäL ,ð øòL 'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¦§¦©¨§¨¤¦§¨

.úéäìàä LôpaL íéîmg `ed ,zeybxd mewn `edy ald - ©¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦
"y`d ceqi"- ayegnde oeznd lkyd ly enewn ,gend eli`e ,

al lra `edy in oiay lcadd ,ygena mi`exy enk .xw `ed
ytpd ly zecnde oigend iabl mb jk .gen lra `edy in oial
megd :ziwl`d
dad`d ly zeadlzdde
ala iehia icil mi`a
leki ,ald ly ezpigane
icil cr ribdl mc`d
gend eli`e .ytpd zelk
dze`e .ayeine xw `ed
zayegne dpezn dpad
`id d"awd ly ezpeeky
,seba dnyp `wec didzy
- zeevne dxez miiwl ick
,alay y`d z` zppvn
mc`l dyxn dpi`e
cr .ytpd zelkl ribdl
izy cvik xaec o`k
dad`e d`xi zecnd
."dpia"e "dnkg"n zeclep
ïä ïlk úBcnä øàLe§¨©¦ª¨¥
äáäàäå äàøiä éôðò©§¥©¦§¨§¨©£¨
Bîë ,ïäéúBãìBúå§§¥¤§
.øçà íB÷îa áeúkL- ¤¨§¨©¥

ji` mb oaen `linn
lirl xen`d ."dpia"e "dnkg"n zecnd yng x`y zeclep
ly "m`"e "a`" ze`xwp "dpia"e "dnkg" recn epl xiaqn
.zecnd zeclep "dpia"e "dnkg" ly zeppeazddn :zecnd
ihxt lk xak mpyi a`d gen ztihay myk :"a`" z`xwp dnkg
- zxzqene dpicr dxeva md myy `l` ,celid ly mixa`d
ihxt lk ,zxzqen dxeva ,xak dpyi ,"dnkg"d zcewpa mb jk
eixa` ihxt z` d`ian "m`"dy myke .opeazn `ed ea lkyd
cixtn "dpia"d gek jk - zenybzde ielib icil celid ly
j` ."m`" - dpia z`xwp okle ,lkyd ly eihxt lk dlbne
zcleda zrcd gek ly eciwtz dn epl xaqed `l oiicr
jk lre ,zecnl xewne "m`" `id zrc mb ,xen`k ,oky .zecnd

:xiaqn `edlî àeä ,úòcäå"äeç úà òãé íãàäå" ïBL2, §©©©¦§§¨¨¨¨©¤©¨
ì àeäåøL÷a Bzòc øM÷nL ,úeøaçúäå úeøM÷úä ïBL §§¦§©§§¦§©§¤§©¥©§§¤¤

óBñ-ïéà úlãâa ÷æça BzáLçî ò÷úéå ,ãàî ÷æçå õénà©¦§¨¨§Ÿ§¦§©©£©§§Ÿ¤¦§ª©¥
.Bzòc çéñî Bðéàå ,àeä-Ceøaz` dwfg dxeva xywn `ed - ¨§¥¥¦©©§

oipr eze`a ezaygn z` fkxne ,oiady dn lka ,ely "zrc"d
.epnn ezrc giqn epi`eúlãâa ïBáðå íëç àeäL éî óà ék¦©¦¤¨¨§¨¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`e "dnkg"d z` lirtd m` mb - ¥¨

,d"awd zlecba "dpia"dò÷úéå Bzòc øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥©§§¦§©
äáäàå äàøé BLôða ãéìBé àì ¯ äãîúäáe ÷æça BzáLçî©£©§§Ÿ¤§©§¨¨Ÿ¦§©§¦§¨§©£¨
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íéøîà éèå÷éì
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
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ג.5. פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,



צי elqk f"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ז רביעי יום
פרק ד  ,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ã ÷øô,g 'nr cr.äùòú àì

.àåL úBðBéîc íà-ék ,úézîàel yiy el dncp didi wx - £¦¦¦¦¦§¨§
ly ezlrtd ila ,xac ly ezin`l ,mxa .zeizin` dad`e d`xi

,el` zecn el oi` ,zrcd gekúBcnä íei÷ àeä úòcä ïk ìòå§©¥©©©¦©¦
äàøéå äéôðòå äáäà Leøt ,äøeáâe ãñç ììBk àeäå ,ïúeiçå§©¨§¥¤¤§¨¥©£¨©£¨¤¨§¦§¨

:äéôðòåmby ,o`kn - ©£¨¤¨
xewne "m`" `id "zrc"
zervn`a ,oky .zecnl
zecn zeclep "zrc"d gek

.zeizin`e zeig
iaxd iciqg ipwfn cg`

l`eny iax - u"ayxd ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden
ezeega wifgd xki` :jk "zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva
did ,cinz hrnk dxw xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln"
cg`e ,azkn `exwl ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d
miribnd miazknd z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn
eia`y el miricen ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d l`
,azknd z` `exwl did leki `l ixd xki`d .enlerl xhtp

okez z` ernya .epkez z` el `ixwiy "cnln"l eze` xqne
wx ixd xki`d :dl`yd zl`yp .slrzde xki`d ltp - azknd
rci cnlnd eli`e ."cnln"d ly eitn azknd okez z` rny
- azknd z` `xwe d`x envr `ed ,"di`x" iciÎlr okezd z`
,xki`d slrzd dyrnle
iabl ,`l` ?"cnln"d `le
xywa xaecn ixd ,xki`d

`a`l,elyyg `ed okl
zxg` xaca yibxde
mb jk ."cnln"d xy`n
"lky"de `edy ,xacd ixyt` ixd ,lky xac ahid oiany ina
df oi` ,eilr rityn epi` "lky"de ,micxtp mixac ipy md
`ed eci lr ,"zrc"d geka miynzynyk ,eli`e .ely "`a`"d
z` oian `edy wx `ly - "lky"d mr cg` xac dyrpe xywzn
,eilr "lky"d f` rityn - ea yge yibxn mb `ed `l` ,"lky"d
,"lky"d okezl m`zda ,d`xia e` dad`a xxerzn `edy cr

"`a`"d dyrp dfely.

.ã ÷øtda yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
"lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyr

."zecn"e

ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

xeaic ,daygn :reviae zxy

ytpd zyalzn mda ,dyrne

`idy drya ziwl`d

zwqer e` zxacn ,zayeg

.zeevne dxez ipipra

Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤
ìL úéäìà,íéLeáì äL ¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦

reviae zxy ilk dyly -
enk ytpd z` miynynd
xyt`y ,cba ,"yeal"
heytl xyt`e eyall

`id - dl` zegek dyly zervn`a zlret ytpdyk :eze`
zhyten `id - mda zynzyn `id oi`yke ,mda zyaeln
eitei z` mihilan ,mc`d yeal mda micbady myke .mdn
Îzegeka zynzyn ytpdyk mb ok - mc`d ly ezeaiyge
e` lkyd iehia icil jkÎiciÎlr mi`a - mixen`d "miyeal"

,ytpd zeybxúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§
,úBiNòî úBöî ìk äNòîa íi÷î íãàäLkL ;äøBzä- ©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨¦§©£¦

,dnecke ziviv zevn miiwn e` oilitz gipn `edy drya
,ïäéúBëìäå úBöî â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò àeä øeaãáe- §¦¥§¥¨©§©¦§§¦§¥¤

,zeevnd ly oyexit `idy ,dxezd cenila rewy exeaic
;zekxa ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa zkqn :lynle
,'eke ,zay ipice zevn zece` xaecn da - zay zkqn
ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM äî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©¤¤§¨§©¦§©§¥

äøBzä,f` -íéLaìî BLôð éøáà â"éøz úeììk éøä ©¨£¥§¨©§©¥§¥©§§ª¨¦
;äøBzä úBöî â"éøúaylye ze`n yy opyiy myk ,oky - §©§©¦§©¨

miz`n :mibeq ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn (b"ixz) dxyr
ynge miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn - dpenye mirax`
ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn
miz`n ,mc`d seba ,mpyi
,mixa` dpenye mirax`
miyy ze`n ylye
cgia mdy ,micib dynge
mb jk - (613) b"ixz
da yi ,ziwl`d ytpd
xyr dylye ze`n yy

ipgex "mixa`"Îmi
cbpk xa` lk ,miiznyp
ytpdyke .zniieqn devn

(dyrne xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwnlk
a ytpd ixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixzlk

dil` el yiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd b"ixz
dlnd z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn) zinipt zekiiy

" :"lk"lkyexita" ,"zeiyrn zeevnlk,"dxezd zeevn b"ixz
"lkmpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydl el xyt`y dn

z` mitiwnlk,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd b"ixz
.(ely ,yeald ila ,devnd ila dnypa miieqn wlg f` x`yp
,zeevnd lk meiw iciÎlry ,illk ote`a `ed xen`d lk

ytpd dyeal ,daygne xeaic ,dyrnadlekalkzeevn b"ixz
wlgd lre cxtpa yeal lk lr hxetn xaqd `eai o`k - dxezd

:ea yalznd ytpa,úeèøôáeytpa cgein wlg dfi` - ¦§¨
:'eke xeaica dfi` ,daygna yalznúòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå

ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé
ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
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elqkצב f"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BLôðaL,dpadde lkyd gek z` illk ote`a cgi zeednd - ¤§©§
ñ"cøôa âéOî àeäL äøBzä úâOäa úBLaìî,fnx ,hyt - §ª¨§©¨©©¨¤©¦§©§¥

,ceq ,yexcBúâOä úìëé éôk,ezbyd gek itl cg` lk - §¦§Ÿ¤©¨¨
,zegt cg`e xzei biyn cg`;äìòîì BLôð LøLådn - §Ÿ¤©§§©§¨

minrtl yi ik ,oiadl
cvn ,el yi cg` xy`
zekiiy ,eznyp yxey
,dxezay "hyt"d wlgl
mipipr oiadl lbeqn okle
zekiiy mdl yiy dxeza
cvn xy` yie ,"hyt"l
lbeqn `ed eznyp yxey
wlg z` oiadl xzei
e` "yexc"d ,"fnx"d
ixd .dxezay "ceq"d
cr dxeza oian mc`yk
,biydl leki elkyy dnk
c"agd f` zeyaeln
"daygn"a eytpay
.dxez ly dbyde
äàøé ïäL ,úBcnäå§©¦¤¥¦§¨
ïäéôðòå äáäàå§©£¨§©§¥¤
úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå§§¥¤§ª¨

äøBz ãeîìz àeäL ,øeaãáe äNòîa úBönä íei÷a§¦©¦§§©£¤§¦¤©§¨
ïlk ãâðkL1.yalzn dxezd zpaday ,mcew xn`py dn - ¤§¤¤ª¨

xacd ,oky .xe`ia yxec epi` - daygna ,ytpay lkyd wlg
yeal zervn`a dxezd z` biyn lkydy ,eil`n oaen
zeyalzn zecndy ,o`k xn`py dn ,mxa .`wec daygnd
yxec - dxez ly xeaic e` dyrn iciÎlr ,zeevnd meiwa
,ybx ody ,d`xie dad` zecn oia yi xyw dfi` :xe`ia
,cvik - ala ixd `ed zecnd ly onewn ?"xeaic"le "dyrn"l
enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a zecnd zeyalzn ,`eti`
dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a e` ,(cia oilitz zgpd

y xiaqn `ed jk lr ?(xeaicd gekazenily,zeevnd meiw
ly inipt ybx jezn zenilya dpyriz zeevndy ,xnelk

nypÎzeig:dad`e d`xin `wec `a df - zizàéä äáäàä ék¦¨©£¨¦
ç"îø ìk LøL,(248) -,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò-úBöî Ÿ¤¨§¨¦§£¥¦¤¨¥¦§¨

,ézîà íei÷ ïäì ïéà dãòìáef` xqg ,dad`d dxqg m`a - ¦§¨¨¥¨¤¦£¦¦
,zeevnd ly izin`d oneiwa mbàeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤

øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì õôçå 'ä íL úà áäBàä̈¥¤¥§¨¥§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨
,ïéãe÷t ç"îø íei÷a íà-ék ,úîàa Ba ä÷áãì248 - §¨§¨¤¡¤¦¦§¦§¨§¦

,dyrdÎzeevnàkìîc ïéøáà ç"îø íäL,jlnd ixa` - ¤¥§¨¥¨¦§©§¨
;øçà íB÷îa áeúkL Bîk ,ìBëéák,lynl ,enk -eixa`a ¦§¨§¤¨§¨©¥

ytpd ly miieqn gekl cgein ilk xa` lk ynyn ,mc` ly
mipf`d ,di`xd gekl ilk od mipird :xa` eze`a yalznd
hxtl ilk zynyn devn lk mb jk - 'eke ,drinyd gekl -

dze`a yalznd ,oeilrd oevxd ,d"awd ly epevxa miieqn
dzeyrl d"awd ly epevx z` zbviin devn lk ik .devn
ody ,zeevnd meiw iciÎlry oaen `linn - dzeyrl ji`e
lra ,d"awd mr micg`zn ,d"awd oevxl milkde "mixa`"d
zcny ,ixd .oevxd
,d"awdl dad`d
zeevnd meiwa zyalzn
ly "ozeinipt" `ide
yxeyd `id ,zeevnd
ly oneiwl zeigd geke
dyrdÎzeevn g"nx
,oky .d`lnd ozenilya
z` miiwn `edyk
d`vezk zeevnd
d"awdl ezad`n
,eil` wacidl epevxne
zeevnd meiw f` dyrp
- bperae zeiga
dyery ink ;zenilya
ezad` jezn ecicil xac
dyrp df ixd ,eil`

.bperae zeigaäàøiäå§©¦§¨
ì LøL àéäàì' ä"ñL ¦Ÿ¤¦§¨Ÿ

é ék ,'äNòúíéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àø ©£¤¦¨¥¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦
,àeä-Ceøa-LBãwä- dxiar dze` zeyrl `ly deeivy - ©¨¨

xearl `ly evd zxnegn cgt `edy d`xi beqa o`k xaecn
.dxiar dze`,Búlãbî LLBaúnL ,Bfî úéîéðt äàøé Bà¦§¨§¦¦¦¤¦§¥¦§ª¨

úáòBz ìk ,åéðéòa òøä úBNòìå BãBák éðéò úBøîì©§¥¥§§©£¨©§¥¨¨£©
øLà ,àøçà àøèñå úBtìwä íä ,àðN øLà 'ä£¤¨¥¥©§¦§¦§¨¨¢¨£¤
ä"ñLa àeä Ba íúæéçàå ,ïBzçzä íãàäî íú÷éðé§¦¨¨¥¨¨¨©©§©£¦¨¨¦§¨

.'äNòú àì' úBöîxaere "dyrzÎ`l" lr xaer mc`yk - ¦§Ÿ©£¤
- "`xg` `xhq"e "zetilw"d jkn zelawn ,dxiar dlilg
iptne .zeige dwipi - dyecwd ly ,cbepnd ,xg`d cvd
,dyecw lre zewl` lr zeqkn `xg`Î`xhqe zetilwdy
,dxiar xearln yiiazne icedid xdfp - oze` `pey d"awde
"d`xi"y ,ixd .zeig odl zzl `lye oze` wfgl `ly ick
deedn d"awdn cgtd :"dyrzÎ`l" zeevn meiwa zyalzn
lkn .zexiara lykidln icedid z` rpeny iniptd gekd
;zeevnd meiwl dad`e d`xi ly ozekiiy zpaen xen`d
zeevnd meiwa zeyalznd zeige yxey zeedn zecnd ji`e

.xeaica e` dyrna
miyeal dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
.zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda
,dyrne xeaic ,daygn ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k
zegp yeald libxke ,ziwl`d ytpl cala "miyeal" mi`xwp
miyeall qgia ixd - yeal el ynyn `edy xacd on dlrna
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íéøîà éèå÷éì
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé

.äùòú àì
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א.1. משנה א, פרק פאה



צג elqk g"k iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ח חמישי יום
,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùìù äðäå,16 'nr cr.ïäá úùáìúîå

dl`mideab mde xacd dpey (dyrne xeaic ,daygn)
dnvr ytpd on mzbixcnadl` miyeala zyalzn ytpdyke ;

zilrzn - zeevn zniiwne dxeza zxacne zayeg `id -

mr cg` xac od zeevne dxez ,oky .xzei dlrp dbixcnl ytpd
cg`zn - zeevne dxez ly dl` miyeal iciÎlr okle ,d"awd

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa icedi

ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©
,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤
íúìòî äìãâå ääáb,zeevnde dxezd iyeal ly -õ÷ ïéàì ¨§¨§¨§¨©£¨¨§¥¥

Lôð úìòî ìò óBñå§©©£©¤¤
Bîk ,ïîöò äîLðe çeø©§¨¨©§¨§

øäfa áeúkL2àúéøBàc ¤¨©Ÿ©§©§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçaezky enk - ©
d"awde dxezdy "xdef"a

,cg` xac md:Leøt¥
Búîëç àéä ,àúéøBàc§©§¨¦¨§¨
LBãwä ìL BðBöøe§¤©¨
-LBãwäå ,àeä-Ceøä§©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
,ãç àlk ¯ Bîöòáe- §©§ª¨©

`id dxezd cvik ,xnelk
- ?d"awd mr cg` xac
`idy ,dxezy iptn
d"awd ly epevxe eznkg
zbviin dxezay dpadd)
ly elkye eznkg z`

e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte ,d"awd
- envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin ,xedh

.cg` xac mdBîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék¦©¥©§©©¨§§
ìéòì øàaúpL3.í"aîøä íLaly mipeyd mihwtq`d lk - ¤¦§¨¥§¥§¥¨©§©

df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl md ,ziyep`d dpadd
d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd lkd
cg`zne oian icediyke ,envr d"awd mr cg` (mvr) xac `id

d ,d"awd ly ezpade eznkg mrd"awd mr cg`zn `linn `e
meiwae dxeza xeaicde daygnd iyealy ,oaen ixd .envr
dlrnl md ixd ,d"awd mr micge`n mdy oeik ,zeevnd
ep` cvik :dl`yd zl`yp ,mxa .dnvr ytpdn dbixcna
ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad iciÎlry mixne`
`id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy drya - d"awd
xiaqn jke - ?mc`d ly zlabend ezpadn jexrÎoi`a dlrnl

?mixacd z` "`ipz"dïéà" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨¦§¨¥
"óBñ4ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå ,5, §¦§ª¨¥¥¤§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

,d"awd z` (biydl) "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey -ïëå§¥

,Búîëçå BðBöøamb "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey - ¦§§¨§¨
,d"awd ly eznkge epevx z`ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤

"Búðeáúì6,ly ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia oi`e - ¦§¨
,d"awd"àöîz dBìà ø÷çä" :áéúëe7àì ék" :áéúëe , §¦£¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ

éúBáLçî©§§©
"íëéúBáLçî8`linn - ©§§¥¤

zeaygn zlekia oi`
biydl miiyep` zepeirxe
d"awd ly eizeaygn z`
mixne` ,`eti` cvik -
zpad iciÎlry ,o`k
eznkg z` mipian dxezd
mdy ,d"awd ly epevxe
lkydn ixnbl dlrnl
"`ipz"d xiaqn ?iyep`d
eznkg ik m`y ,oldl
,md d"awd ly epevxe
ixnbl dlrnl ,ok`
la` ,ziyep`d dpaddn
epevx z` mvnv d"awd
"mcixed" ,eznkge
miinyb mipipra myialde
jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne dxez ly

.d"awd mr cg`zdle mbiydleøîà äæ ìò äpä9:epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxalÎmpexkf-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeä-Ceøa"ezeeipr" iciÎlr - ¨¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly ezcixie

,d"awd ly ezlecbaBðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúa Búîëçådevn lka - §¨§¨§©§©¦§©¨§¦§¥¤

ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd ly epevx epyi
dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe eznkg mpyi dxez

,(epevx) oicd wqte ,(eznkg),C"ðz úBiúBà éôeøöáemilna - §¥¥¦§©
,okle .d"awd ly eznkge epevx mpyi j"pzd zeize`ae
e` mildz xne` `edyk ,j"pzd zeize`e milin xne` icediyk
zeize` oze`a melbd oeirxd z` oian epi`yk mb ,j"pz iweqt
onvr zeize`a ,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed -
,d"awd ly epevxe eznkg - dyecw dnelb ,milinl otexivae

,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaL ïäéúBLøãemilind lry - §¨¥¤¤§©¨¦§§¥£¨¥©
epevx z` d"awd yialde mvnv oleka ,j"pzd zeize`e
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íéøîà éèå÷éì
äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, יא,7.ישעי' איוב 
ח.8.ז. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה



elqkצד g"k iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,eznkgeíãàä óeâaL Lôðå çeø Bà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨©§¤¤¤§¨¨¨
,dzòãa ïâéOäì ìëezzbixcn `wec e`l ,dnyp lky ick - ©§©¦¨§©§¨

,dnype gex ,ytp :zepigad zyly oia zilrpd `idy dnypd
eznkg z` biydl dplkez ,mc`d sebay ytp e` gex mb `l`

dzrca d"awd ly epevxe
,dzpadaeäî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©

ïäî íi÷ì øLôàM¤¤§¨§©¥¥¤
,äáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¨¨
dxezd z` miiwle -
eznkg ody zeevnde
iciÎlr ,d"awd ly epevxe
,daygne xeaic ,dyrn
ìëa Laìúz äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§©¥§¨

NòìLa äéúBðéça øäL ¤¤§¦¤¨¦§Ÿ¨
.elà íéLeáìiciÎlr - §¦¥

meiwe dxezd cenil
,dnypd yalzz zeevnd
xyr lka ,gexde ytpd
zylye odizepiga
xeaic ,daygn :odiyeal
dylyy ,o`kn .dyrne
,daygn :dnypd iyeal
dxeza dyrne xeaic

dnypdn daxda dlrnl md ,zeevnednvrmi`ian mde ,
eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd zelrzdl

.envr d"awda dfÎiciÎlre ,d"awd ly epevxeäìLîð ïëìå§¨¥¦§§¨
íéîì äøBzä10,ik -íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBé íén äî ©¨§©¦©©¦§¦¦¨¨©§¨

Ceîðmdy mind rah -mnvrmewnl deab mewnn minxef ¨
dx`d `ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp
axdy lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala
zxqnp axd ly elkyn cala dx`d ixd ,ecinlzl rityn
ep` ,mina eli`e .axd lv` `edy enk lkyd mvr `le cinlzl
micxei md md ,deab mewna eidy mnvr mind mze`y ,mi`ex

,minl qgia df lynke ,jenp mewnlíB÷nî äãøé äøBzä Ck̈©¨¨§¨¦§
,dãBák,dzid my zilrp dbixcn dze`n -àéäLdxezd - §¨¤¦
,dnvréøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöøàeä-C §§¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦

,ãç àlk,cg` xac md d"awde dxezd -äáLçî úéìå ª¨©§¥©£¨¨
.ììk déa àñéôzeze` "qetzl" dleki daygn mey oi` - §¦¨¥§¨

daygn oi` - efk dlrp dbixcna `id dxezd xy`ke .llk
.dze` biydl lkezy,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð íMîe¦¨¨§¨§¨§¨§¥¤©©§¥

ìzLäa ,äâøãîì äâøãnî,úBîìBòä úeìLxaqedy itk - ¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§§¨¨

,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera yi ,ipy wxta
inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk ,ipya cg` mixeywd
el`d zebixcnd lk jxc drqpe dxar dxezde - xzeia oezgzd

,zenlerayòå íéiîLb íéøáãa äLaìúpL ãòíìBò éðéð ©¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨
,äfäinyb mler `edy - ©¤

,ixnegeúBöî áø ïäL¤¥Ÿ¦§
ílëk äøBzä©¨§ª¨

,ïäéúBëìäå,oky - §¦§¥¤
,dxezd zeevn lk hrnk
mipipra zeyaeln
ziviv zevn enk ,miinyb
zevn ,inyb xnva -
,inyb slwa - oilitz
- mipin drax`e alel
mb jk ,'eke inyb gneva
mipicde zekldd aex
,"zeipgex"d zeevna
miwqer ,zehytend
enk ,miinyb mipipra
jrxl zad`e zevn"
`id dklddy ,jenk
miqkpa eaihdl jixvy
w"k oeyl) "'eke ezqpxta
,zipgex `id "jenk jrxl zad`e" zevn mvr ,xnelk - (epiax
devn ly dizekld eli`e ,zhyten ziybx dcn `id dad` ik
heyt zlefd mr aihdl :miinyb mipipra ze`hazn ef
zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el xefrl .zeinyba
zeyaeln odae ,miinyb mipipra zexeyw odizekld ,zeipgexd

,zeyaeln ok mb od jke - d"awd ly epevxe eznkgéôeøöáe§¥¥
íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä ìò Béãa úBiîLb úBiúBà¦©§¦¦§©©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦

,íéáeúëe íéàéáð äøBúaLdpyi onvr eicdÎzeize`a - ¤§¨§¦¦§¦
,df lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecwìk àäzL éãk§¥¤§¥¨

,ïäa àñéôz äáLçîlkez ziyep`d daygndy ick - ©£¨¨§¦¨¨¤
,(d"awd ly epevxe eznkg z` "qetzl" dfÎiciÎlre) obiydl
,äáLçî úâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©©£¨¨

.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôzmb `l` ,daygn wx `l - §¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤
mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne xeaic
dxezay d"awd ly epevxe eznkga yalzdl elkeie dfig`
zylyl yi ,zeevn meiwe dxez cenil iciÎlr ,oky .zeevne
zeyalzde "dqitz" ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

.zeevnay d"awd ly epevxae eznkga
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íéøîà éèå÷éì
óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì
ïëìå .åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî

ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
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צה elqk h"k iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט שישי יום
פרק ד  ,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,h 'nr cr:íéîå ãñç

úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîe¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦
pädìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëå Lôze`n yy lk - ©¤¤§¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr dylye
,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cräøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨

'ä úà íéiçä øBøöa11 ¦§©©¦¤
Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨
Bîk ,dìâø ãòå dLàøî¥Ÿ¨§©©§¨§
äñçà éøeö" :áeúkL¤¨¦¤¡¤

"Ba12,lr oibny xac -
siwn `ed ixd ,mc`d

,eiccv lkn eze`:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13, ©¦¨¨©§§¤

Búîëçå BðBöø àeäL¤§§¨§¨
íéLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦

.äéúBöîe BúøBúaixd - §¨¦§¤¨
epevx ik m`y xaqed
md d"awd ly eznkge
dpaddn ixnbl dlrnl
"ecxi" md ,ziyep`d
zeevne dxeza eyalzde
ze`hazn ody itk
ick ,miinyb mipipra
mc`d lkei ociÎlry
mr cg`zdle xywzdl

.ynn d"awdïëìå§¨¥
:eøîà:l"f epinkg - ¨§

úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©
íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

"àaä íìBò éiç14,- ©¥¨©¨
daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl ,oky
iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh miyrne

- ?`adÎmlerdäðéëMä åéfî ïéðäpL àeä àaä íìBò ék15, ¦¨©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨
,dpikyd eifn zepdpe `adÎmlera zeayei zenyp -àeäL¤

,äâOää âeðòz`ed izin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ©£©©¨¨
,xacd z` mipianykì øLôà éàåelôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦
,âéOäì ,íéðBéìòäîzenleray miipgexd mi`xapd mb - ¥¨¤§¦§©¦

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrd-ékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨
;"äðéëMä åéæ" íLa,dpikydn dx`d `l` ef oi` ik -ìáà §¥¦©§¦¨£¨

àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§§©§¥©£¨¨§¦¨
øLàk íà-ék ,ììk déa,icedi ly eytp -àñéôz ¥§¨¦¦©£¤§¦¨

ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤

àLã÷å àúéøBàc ,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe¦§©¤¤§©¨¨©¨§©§¨§ª§¨
éøa.ãç àlk àeä-C,zeevnae dxeza zyalzne "zqtez" - §¦ª¨©

md d"awde dxez ik ,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f`
Îmlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac
Îmlerd iig lkn dfd
`adÎmlera ,oky .`ad
dnypd dpiane dbiyn
,cala ziwl` dx`d
daeyz iciÎlr eli`e
Îmlera miaeh miyrne
icedi xywzn ,dfd

.envr d"awaóàå§©
äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya biyn mc`d ixd
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
Løôä ïéàL ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¤¥¤§¥

,lcad lk oi` -úìòîa§©£©
Búe÷áãe Búeáø÷úä¦§¨§§¥
B÷açî ïéa ,Cìna©¤¤¥§©§

àeäLk,jlnd -Leáì §¤¨
àeäL ïéa ãçà Leáì§¤¨¥¤
,íéLeáì änk Leáì̈©¨§¦

;íëBúa Cìnä óebL øçàîbiyn mc` ly elkyyk mb jk - ¥©©¤©¤¤§¨
o`k miyaeln d"awd ly eznkge epevxy s` ,dxezd "lky"
,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinyb mipipr ly miyeala

z`jlndztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,
epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada

xezay jxazixne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"dàéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦

,åéLeaìî CBz úLaìîdxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - §ª¤¤©§¨
:"ewagn jlnd"Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly - §¤¨¦¦

"éð÷açú16,ïéîiî äðzpL äøBzä àéäL ,z`xwp dxezd - §©§¥¦¤¦©¨¤¦§¨¦¨¦
,d"awd ly "zipnid eci"n dpzip `id ,ik ,d"awd ly "epini"

:íéîe ãñç úðéça àéäL"oini"y ,dlawd zxeza x`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦
dlynp dxezdy ,lirl xaqedy itk) min lre cqg lr fnex
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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elqkצו 'l ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ל' קודש שבת יום
,h 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øô,18 'nr cr.äðôå ãö

ep` xen`d weqtdn .y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl
,"ewagn jlnd"y dn - ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex

siwn jlndeze`eznkge epevx `edy dxezd lkyy ,erexfa
cneld icedid z` siwn - (d"awd mr cg` xace) d"awd ly

mc`d ly ezpad :dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk .dxez
dtiwnztweneztqep zcgein dlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

wxta x`aziy enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada
.iyingd

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

icediyk ik ,epl xaqene oaen

z` elkya biyne dxez cnel

- cnel `edy dxeza oiprd

epevx z` elkya siwn `ed

eli`e ,d"awd ly eznkge

epevxy - oipray ipyd wlgd

mitiwn d"awd ly eznkge

ecenil zrya icedid z`

.xaqde xe`ia yxec - dxez

iyingd wxtaxiaqi ,epiptly

z` ,dagxda owfd epax

xn`nay "`qitz" iehiad

xn`p ea ,"edil` gzt"

.d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` - "ja `qitz daygn zil"y

"qetzl" dlekiy daygn mey oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awaqtezmdy ,d"awd ly eznkge epevxa "

,dxezd lkyay ,iyingd wxta ,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac

`ed eze` oiprd) "lkyen"d z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l

,xac ly exwira .cneld ly elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian

:zeevn iabl dxez ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y oiivl
.d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz" iehiaa

z`f zexnly ,epxkfd xak jkl xywdaxyt`d"awa qetzl

,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy dxez iciÎlr
daygn s`y ,"`qitz" iehiad ahid oiadldpi`dleki

dxez iciÎlr cvik mb oiap dfÎiciÎlre ,d"awa "qetzl"xyt`
.ea qetzläæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk ìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤§¤©§¦©¦§¦§¥¤

,ìkNî,ilky oipr -éøä ª§¨£¥
úà ñôBz ìëOä©¥¤¥¤
,BìëNa Bôéwîe ìkNnä©ª§¨©¦§¦§
xac ecia wifgny ink -
dtiwn eci ixd ,miieqn
qgia mb df .xacd z`
xacd ,zilky dpadl
jeza `vnp ,oian `edy
z` siwn elkye ,elky

,xacdìkNnäåxacd - §©ª§¨
,oian `edyówîe ñtúð¦§¨ª¨

ìëOä CBúa Laìîe§ª¨§©¥¤
,BìékNäå BâéOäLcr - ¤¦¦§¦§¦

,owfd epax xiaqd o`k
"qtez" iyep`d lkydy
`edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian `edy "lkyen"a
."elikyde ebiydy" :"`ipz"d oeylk ,xacd z` ahid oian

:zilkyd dpada sqep oipr xiaqi jli`e o`knìëOä íâå§©©¥¤
ìkNna Laìîlkyd z` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk - §ª¨©ª§¨

,z`fe ,cnel `edy;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLa- §¨¨¤©¦§§§¦§
epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl oipra rewy `edyk
,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy xacd f`y ,exey`l
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הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את
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היום יום . . . צח

ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

אדם:  כל  ממוצעת מדת  ע"פ מדה  נרננה -  לכו  פסוקים -  ג'  ביאור  )המשך(. 
מיטווָאך אז מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות 
און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - 
ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דָאנערשטָאג, 
עס ווערט נעהנטער צו שבת, און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך 
ניט, מען פַארשטעהט אז מ'דארף עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט 
און מ'לערענט חסידות, יעמָאלט איז פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך 

גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

יֹום ְרִביִעי,  ל ָאָדם: ּבְ ת ּכָ ַעת ִמּדַ ה ְמֻמּצַ י ִמּדָ ָנה" – ַעל ּפִ סּוִקים – "ְלכּו ְנַרּנְ אּור ג' ַהּפְ ְך[. ּבֵ ]ֶהְמׁשֵ
ל ְיהּוִדי ֲהֵרי  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
יַע יֹום  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ חֹון. ּכַ ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ
הּו.  ֶ ׁש ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּיֵ י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים ׁשֶ ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ ֲחִמיׁשִ
ּוֶמֶלְך  ּגֹו'  דֹול  ּגָ ֵאל  י  "ּכִ ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִנְקָלט  ָאז  אֹו  ֲחִסידּות,  ְולֹוְמִדים  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי, 

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ ּגָ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ק  ְמַדּיֵ ָהָיה  ְולֹא  ְלַמֲעִריב,  ִמְנָחה  ין  ּבֵ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַמְדִליק  ָהָיה  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
 – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ב  ִמְתַעּכֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ת־ֹקֶדׁש  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  ִמּיֹום  ְלַבד   – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  רֹות  ְלַהּנֵ ָסמּוְך  ּבְ ב  יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל־ַהּפָ ים ּדַ ִ רֹות ֲחִמּשׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ה ֹקֶדם  ֶנֶסת - ֵנר ֲחֻנּכָ ֵבית ַהּכְ ן־ְלָך.  ּבְ ָלה ְוֹקֶדם ֲאִמיַרת ְוִיּתֶ ה ַאַחר ַהְבּדָ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַטל ּוָמָטר. ֵנר ֲחֻנּכָ
ָלה. ַהְבּדָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת־ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
מּוָבן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ַמֲאָמר  ָעה  ׁשָ ּכְ ִיְלְמדּו  ָהֲאִמיָרה  ַאַחר  ים.  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ יד  ְלַהּגִ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 
יָרָתם  ּדִ קֹום, ְמקֹום  ַהּמָ ִלְתָנֵאי  ַמְתִאים  ילּו  ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ִפי  ּכְ ִהְתַוֲעדּות  ה. מֹוֵעד  ִפּלָ ּתְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַלּכֹל, 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צט היום יום . . . 
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ

יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  ת ְמָבְרִכים יֹאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ּבְ ים  ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ
ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ָבִראׁשֹוָנה. ֲאָבל  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – לֹא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֵ ֲאָסר ַהּשׁ ּמַ ּבַ
דֹוָלה  דּות ָהְיָתה ּגְ ָנה ָהָיה ַעל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוַהִהְתַנּגְ ר ַהַהְלׁשָ י ִעּקַ ֵבָדה יֹוֵתר, ּכִ ינּות ָהְיָתה ּכְ ְלׁשִ ַהּמַ

ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ "ּטַ פּוס ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ ּבִ

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  ְלִביבֹות[.  ]=ֶעֶרב  ָאווֶעְנט"  ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס  ּלֹוָתיו,  ּכַ ם  ּגַ ִאים  ּבָ ְוָהיּו  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִעם 
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית 
המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען 

די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל־ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ
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v"ndqeק ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  כסלו כ"ד ראשון יום ממון? - הנאה טובת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰åéúBøt eéäL éî¦¤¨¥¨
,úBðznì íL àøB÷ äæ éøä ¯ øeòaä íBé òébäå ,epnî ïé÷Bçø§¦¦¤§¦¦©©¦£¥¤¥¥©©¨

.ò÷ø÷ áb ìò ïäéìòáì ïäa äkæîe§©¤¨¤§©£¥¤©©©§©
ומעשר)השל "ה  צדקה עניני מגילה, מחלוקת(מס' את פירש 

ב)האמוראים  יא, מציעא היינו(בבא ממון ', - הנאה  'טובת  בענין 

הבית בעל  אך לוי  שבט  של  ממון שהן ומעשרות תרומות 

הנאה ' 'טובת  וזוהי  שירצה ללוי או כהן  לאיזה  לתת יכול 

יכול  אינו כממונו נחשבת  אינה  הנאה שטובת  להאומר  שלו:

אגב ' ב'קנין  ללוי מעשר  או  לכהן תרומה  פירות  (הקנאה להקנות 

למטלטלין) 'משיכה' קנין נעשה שלא אף הקרקע אגב מטלטלין ב 'קניןשל כי ,

בעלות למקנה  שתהא  וצריך המקנה  מכוח  בא  הקנין אגב '

להאומר ואילו הנאה . בטובת די  ולא  המטלטלין  על  ממונית 

והמעשר התרומה  פירות  נחשבים ממון' - הנאה ש 'טובת 

אגב '. ב 'קנין להקנותם  ויכול כממונו

לתמוה : ויש 

מגרנו שהפריש  בתרומה  שקידש  ש "ישראל פוסק  הרמב "ם 

מקודשת " ה"ו)אינה  פ"ה אישות הנאה(הל' 'טובת  שלדעתו הרי ,

לכהן להקנות יכולים  שהבעלים  כאן  פסק  ומדוע ממון' אינה

בהן ("ומזכה  אגב ' ב'קנין  והמעשר  התרומה  את  וללוי 

קרקע ")? גב  על לבעליהן

אפרים ' ה'מחנה א):ומבאר סי' הנאה טובת (הל'

של  הזכות  ממון, אינה  הנאה  טובת  הרמב"ם  שלדעת  אף 

כדבר נחשבת שירצה  כהן לכל המתנות את  לתת  הבעלים 

יכולים ולכן כלשהו', 'קנין בזה  להם  ויש  ממש ' בו 'שיש 

אגב '. ב 'קנין וללוי לכהן להקנותם 

זו בהנאה  האשה  את  לקדש  יכול  ישראל אין  ומכל ֿמקום 

ובמעשר בתרומה  כי שירצה, כהן  לכל ליתנם  שיכול לו  שיש 

שהוא  כל קנין לבעלים  onvrיש zepzna,וללוי לכהן  שנותן

להקנות יכול אינו אבל אגב , בקנין להקנותן ביכולתו  ולכן

שירצה , לוי  או  כהן  לכל המתנות  את שיתן כדי  אחר לישראל 

dnvrכי d`pdd zaehלקדש יכול אינו ולכן  ממש , בה אין

זו. הנאה  בטובת  אשה 

ה'תש"פ  כסלו כ"ה שני יום קובעת? אינה 'חזקה' מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBðìéà éðL äðBwä©¤§¥¦¨
Lé íà ÷ôñ øácäL éôì ,àøB÷ Bðéàå àéáî ¯ Bøáç ìL CBúa§¤£¥¥¦§¥¥§¦¤©¨¨¨¥¦¥

.Bì ïéà Bà ò÷ø÷ Bì©§©¥
"שנאמר ביכורים להביא חייב  אינו  קרקע  לו שאין מי 

מאדמתך" הגידולין שיהיו עד  אדמתך' ה"י)'בכורי פ"ב .(לעיל

אם ספק  חכמים, לדעת  חברו , שדה  בתוך אילנות  שני  והקונה 

ביכורים , ולהביא להחמיר  עליו ולכן, הקרקע . את  גם  קנה 

שב 'מקרא משום הוא שהטעם  אשי רב  ואמר קורא . אינו אבל 

ה'" לי נתת  אשר האדמה מפרי  "הבאתי אומר  הוא  ביכורים '

כשקר הדבר  נראה  קרקע , לו יש  אם שספק  בתרא וכיון (בבא

ב) .פא,

אחרונים  ועוד)והקשו  מ"ו, פ"א בכורים ראשונה :(משנה

את להעמיד יש  הקרקע , על בבעלות  ספק  יש  כאשר 

מחזקת להוציאה  יכול הקונה  ואין  המוחזק  ביד הקרקע 

הקרקע , בעל הוא  שהמוכר הלכה שנקבעה  וכיון  המוכר.

'בכורי לו אין  והרי ביכורים, להביא  הקונה  חייב מדוע 

אדמתך '?

לעולם ' ב 'המאיר  יח)ותירץ  עמ' :(ח"ב

הספק כאשר  אמורה  חזקתו  על דבר  להעמיד שיש  ההלכה 

ב בze`ivnהוא הוא הספק  כאשר  אבל ,oicהחזקה אין 

החזקה אין  הבעלים , אינו  המחזיק  הדין  פי על אם  כי קובעת ,

בקרקע אילנות  שני הקונה  ולכן, הדין . את  לשנות  יכולה 

כי בעלותו  את  קובעת  אינה  המוכר  ביד הקרקע  חזקת  חברו ,

וה להביאoicיתכן  עליו  ומספק  הקרקע , את  גם  שקנה  הוא 

ביכורים .

חמדה ' סק"י)וה'כלי ס"א תבוא מבאר :(פר'

אך  המוחזק, מיד ממון  להוציא  שאין  קובעת  החזקה 

שהוא קרבן כהקרבת  היא למקדש  ביכורים  להביא המצוה 

על  כי  'לגבוה ', מחיוב  לפטור  החזקה  בכוח  ואין  'לגבוה ',

לך'. נתנו ומידך הכל  'שלך לומר  יש  ביכורים  הבאת  חיוב

ה'תש"פ  כסלו כ"ו שלישי יום שני  מעשר על האדם בעלות

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰éðL øNòî ìL äqò¦¨¤©£¥¥¦
.älça ïéáiç ...úéòéáL úqòå ,íéìLeøéa¦¨©¦§¦©§¦¦©¨¦§©¨

א)בגמרא  לז, שני:(פסחים מעשר  של בעיסה תנאים נחלקו 

החלה מן ופטורה  גבוה  ממון  שני מעשר  מאיר , רבי לדברי

כ)שנאמר  טו, ודרשו(במדבר תרימו " חלה  עריסותיכם  "ראשית 

לדברי ואילו גבוה , של  עיסה  ולא  משלכם " - "עריסותיכם

בחלה . חייבת  זו ועיסה  הדיוט ממון שני מעשר חכמים 

האחרונים ועוד):ותמהו ה"ח פ"ו חו"מ הל' המלך שער משנה, (כסף

שני  מעשר  בהלכות  פסק  הי"ט)הרמב"ם  ממון(פ"ז שני שמעשר

בחלה ? חייבת  שני מעשר שעיסת  כאן פסק  איך ואם ֿכן  גבוה ,

פוסק שהרמב"ם  קורקוס , הר"י בשם  משנה ' ה'כסף  וביאר 

אבין  בר חייא  א)כרב לה, מאיר(סוכה רבי  לדעת  שגם  הסובר 

נחשבת שני מעשר עיסת  גבוה , ממון שני שמעשר

לו שיש  כיון עליה, ממונית בעלות  לו שאין  אף  'עריסותיכם ',

לולב  בהלכות פסק  זה ומטעם  אכילה . היתר  ה"ב)בה  (פ"ח

נאמר מינים  שבד' (אף  כשר שני מעשר  של שאתרוג

בבעלות צורך  אין  שם  גם כי 'משלכם '), - לכם " "ולקחתם 

בה . לו שיש  האכילה  בהיתר  די אלא  ממונית 



קי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

להבין: צריך ועדיין 

היתר לו שיש  מה הרי גבוה , ממון  הוא  שני שמעשר כיון 

נחשיבו ואיך גבוה ' מ'שולחן לאכול זכות  הוא  אכילה

ל 'עריסותיכם'?

והביאור :

לבעלים שניתנה  הזכות  גבוה , ממון הוא  שני  מעשר אם  גם 

גמורה בעלות  לו נתנה  שהתורה  משמעה  בירושלים  לאכלו

ו 'לכם ' חלה , לענין  'עריסותיכם ' נחשבת  זו והרי זה , לענין 

אתרוג פט"ז)לענין  ש"ו יושר .(שערי

ה'תש"פ  כסלו כ"ז רביעי יום הבן? פדיון דמי את להחזיר הכהן על האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Bì ïúðå ,Løt íà¦¥¥§¨©
.éeãt Bða éøä ¯ øéæçäì úðî ìò©§¨§©§¦£¥§¨

הגמרא ב)למסקנת  ו, חמש(קדושין או  תרומה  לכהן  הנותן  ,

חובת ידי יצא  להחזיר ' מנת  על  ב 'מתנה  הבן לפדיון  סלעים

לכתחילה אבל המקבל, הכהן  של כממונו נחשבים  כי  נתינה 

הגרנות " בבית  המסייע ככהן "שנראה  מפני זאת  לעשות אסור 

לו התרומה את  שיתן  כדי בגורן השדה לבעל המסייע וכהן

נראית לא  הנתינה כי  התרומה  את  מחלל אחר, לכהן ולא 

כקניה  אלא  ואסור)כמתנה ד"ה שם מחזיר(רש"י הכהן  כאשר כי  .

דווקא תרומותיו שאר  את לתת  יעדיף  הישראל התרומה , את 

לו.

משנה ה 'כסף  הרמב "םותמה  כאן הזכיר  לא  מדוע  :'

המגיה  הרב  וכתב  כן ? לעשות  אסור (בדפוס שלכתחילה 

פרנקל),אמסטרדם  במהדורת הליקוטים' ב'ספר הגמראהובא שמדברי  ,

לענין  שרק  כיdnexzמשמע להחזיר ' מנת על  'מתנה  נאסרה 

לתת  מותר  אבל הגרנות , בבית  המסייע  ככהן  oeictנראה inc
חדש ' ה 'פרי לדעת  אך להחזיר . מנת  חיים)על מים גם(בספר ,

להחזיר , מנת על פדיון דמי  לתת  לכתחילה  אוסר  הרמב "ם

בהלכות שכתב  מה  על הסתמך  כי כאן האיסור  את  הזכיר ולא 

הי"ט)תרומות על (פי"ב 'מתנה  לכהן  לתת  אסור שלכתחילה  ,

להחזיר '. מנת 

ערוך' ב'שלחן  פסק גמורה , ס"ח)ובנתינה  ש"ה סי' "אם(יו"ד :

רגיל  הכהן יהא  "לא  אך יחזיר ", – להחזיר אח"כ הכהן  רצה 

יתנו לא כך שמתוך  כהנים , לשאר  להפסיד שלא  לכל, להחזיר 

לו". אלא  בכוריהם  פדיוני  הכל 

יעב "ץ ' קנ"ה)וב 'שאילת  שהכהנים(סי' הזה  שבזמן  חידש 

את לתת צריך  לכתחילה חזקה ', 'כהני  אלא מיוחסים  אינם

דמי את יחזיר  והכהן  להחזיר ', מנת  על 'מתנה  הפדיון  דמי

שמצות והוסיף  כהן. אינו שמא גזל, ספק  מחשש  הפדיון 

שאין משום  בזמננו  הכהנים ידי  על מתקיימת  הבן  פדיון 

כך. משום  מספק  האב ממון להוציא  אין אבל אחרת , אפשרות

מהרש "א ' ב 'גליון  שם)אך על (שו"ע "הפריז  שהיעב"ץ  כתב

בנו את  הפודה  הישראל שהרי  גזל  חשש  כאן  ואין  המדה ",

ורוצה כדין , כהן הוא  אולי  כי שלם  בלב  הפדיון  דמי נתן 

הספק . ידי  לצאת 

סופר ' ה 'חתם ב)גם  כה, הכהנים(כתובות אם  שגם  כתב 

כי הבן , פדיון לענין הם  גמורים  כהנים  מיוחסים , אינם  בימינו

פריש", כשרים  "מרוב  – הבן את  לפדות  ובא  שפרש  זה  כהן

כהלכה . הבכור את  לפדות  הוא  וראוי 

ה'תש"פ  כסלו כ"ח חמישי יום האדם  שביתת או הארץ שביתת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
ììëå ...úBðìéàä úãBáòå õøàä úãBáòî úéòéáL äðLa úBaL ¦§§¨¨§¦¦¥£©¨¨¤©£©¨¦¨§¨

ìha ,Bæ äðLa úBðìéàä Bà õøàä úãBáòî äëàìî äNBòä̈¤§¨¨¥£©¨¨¤¨¦¨§¨¨¦¥
.äNòú-àì ìò øáòå ,äNò úåöî¦§©£¥§¨©©Ÿ©£¤

חינוך' ה 'מנחת  קיב)כתב  :(מצוה

שהעושה זה בענין  ויום ֿטוב משבת חמורה  שביעית 

הוא אם  רק התורה  מן עליה  עובר  ויום ֿטוב  בשבת  מלאכה 

לא גוי  ידי  על אותה  יעשה ואם  בעצמו, המלאכה  את  עושה 

עליה  מדרבנן)יעבור  'שבות' משום גם(ואסור - בשביעית  ואילו  ,

ה 'עשה ', איסור על עובר גוי , ידי  על  בשדה  מלאכה  העושה 

יהיה שבתון  "שבת  ככתוב  תשבות , שהארץ היא  המצוה כי

ד)לארץ " כה, הארץ "(ויקרא "ושבתה ישכיר(שם)וכן  אם  וגם  .

שביתת אי על  השדה בעל המשכיר  יעבור  לאחר הקרקע  את 

יעבור  לא  תעשה ' ה'לא  איסורי  על אך  התורה)הקרקע , כי(מן

"שדך  - 'נוכח' בלשון נאמר  האיסור שהרי ה'גברא' על חיובם 

תזרע..." שם)לא  .(ויקרא

מהגמרא  ראיה  ב)ומביא  טו, בהמה(ע"ז שביתת  דין המשווה

בהמה שבשביתת  וכשם  בשביעית  השדה  שביתת  לדין בשבת

בבהמה , מלאכה  עושה  אחר  אדם  אם גם הוא  האיסור בשבת 

מפני המלאכה , לעשות  לנכרי בהמתו  להשאיל  "אסור ולכן

בשבת" מלאכה  בה עושה ס"ז)שהנכרי רמו סי' א"ח אדה"ז -(ש"ע

על  אף  עובר  השדה בעל בשביעית , השדה  בשביתת  גם  כך 

בשדהו. עושה  אחר  שאדם מלאכה 

יפות ' 'פנים  בספר  גם  כתב  יב)וכן כג, בקדושת(שמות "יש :

ולזרוע לחרוש  לנכרי אמירה  דהיינו בשבת , שאין מה  שביעית 

ושבתה כדכתיב  הארץ , שביתת  על הזהיר ישראל... של  שדה

אסור". נכרי  ידי על  שאפילו  לה', שבת  הארץ 

פערלא ג)והגר "י  רסג, עמ' ח"א לרס"ג שיטת(סהמ"צ מהי תמה 

הרמב "ם :

כאן  המצוות ויובל)במנין  שמיטה הלכות "א .(בתחילת כתב :

עבודת יעבוד שלא  ב . בשביעית. ממלאכתה הארץ  שתשבות 

כתב ה 'עשה ' במצוות  מדויקים : והדברים זו ". בשנה  הארץ 

'ux`d'שתשבות  כתב  ב 'לאו ' ואילו 'ceari `lyעבודת

יעשה אחר  אדם  ואם  ה 'גברא ' על  חל  הלאו כי  הארץ ...',



v"ndqeקב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הוא ה 'עשה ' ואילו עובר , אינו  בשדהו  dcydyמלאכה 
בעל  בשדהו, לעבוד  גוי ישכור אם  ואף ממלאכה  תשבות 

הארץ . שביתת  של ה 'עשה ' על עובר  השדה 

מעבודת לשבות ... "מצותֿעשה כתב: עצמה  בהלכה  ואילו

זו, בשנה  מלאכה ... העושה  וכל  האילנות... ועבודת  הארץ 

את השווה  וכאן לא ֿתעשה ". על ועבר מצות ֿעשה  ביטל

ה 'גברא ' על היא האזהרה  שבשניהם  ומשמע  והלאו, העשה

תשבות ! שהקרקע  חובה  ואין 

ה'תש"פ  כסלו כ"ט שישי יום שביעית  פירות הפסד של שיעורו

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìéçúiMî¦¤©§¦
íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt úBNòì©£§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤

.ãñôäì àìå ,"äìëàì§¨§¨§Ÿ§¤§¥
הארץ ' לב)ב 'תורת  ס"ק חינוך'(פ"ח מה 'מנחת  (מצוה הביא

ולאשכט) מ'לאכלה , נלמד  שביעית פירות  והפסד שהיות 

ובפחות אכילה , שיעור  שהוא  ב 'כזית' הוא  האיסור להפסד',

שיעור '. 'חצי מדין  אסור  מכזית 

כתב  מגדים ' ה 'פרי שחיטה)אך להל' אכילה(בפתיחה ששיעור

במניעת או מצוה  באכילת  רק  נאמר ב 'כזית' התורה  בכל

תלוי הדבר  זה  ולפי רשות . באכילת  ולא  איסור , אכילת

לדעת מצוה. היא  שביעית  פירות  אכילת  האם בשאלה 

ג)הרמב "ן  מצוה הרמב"ן שמנה פירות(מ"ע לאכול "מצות ֿעשה 

וכיון לאכלה ", לכם  הארץ  שבת  והיתה שנאמר  שביעית ...

ממיעוטו הנלמד גם  'כזית ', הוא  'לאכלה' מצות  ששיעור

הרמב "ם(הפסד) לדעת  ואילו  'כזית '. אסתר)שיעורו מגילת ,(ראה

רשות  אלא מצות ֿעשה  אינו הפירות ש 'לאכלה ' קדושת (שלמרות

לאכלם) רשות 'כזית ',ניתנה שיעור  לה  אין רשות  שאכילת  כיון ,

'כזית '. אינו  שביעית פירות  להפסיד האיסור גם

וכתב  חינוך' ה 'מנחת  הרמב"ן):וחזר  שמנה מ"ע הספר, אף(בסוף

להפסיד  האיסור  'כזית ', שיעורם  בתורה  אכילה  שאיסורי

ונאסר באכילה, תלוי ואינו עצמו בפני  עומד  שביעית  פירות 

מ'כזית '. פחות  אף 

בפחות אף  הוא  מ'לאכלה ' הנלמד שהמיעוט ראיה  ומביא 

הגמרא  ממשמעות א)מ'כזית ', נב, מדברי(קידושין המוכיחה 

שהמיעוט  שביעית , בפירות  אשה לקדש  שאפשר  המשנה 

אחר ' לדבר  'ולא  הפסד)'לאכלה', השימוש(סחורה, את  מיעט לא 

אשה  לקידושי שביעית  הב')בפירות בפירוש המקדש, ד"ה שם .(רש"י

משיעור בפחות  חלים  אינם  מ 'לאכלה' הנלמדים  איסורים  ואם 

לחלק יש  בשיעור'כזית', רק  שביעית  בפירות לקדש  שאפשר 

zifkn zegt(פרוטה לקדש(ושווה אפשר  אי  כזית  בשיעור  אבל ,

מ'לאכלה ' שנתמעט בפירות כיון לקדש שאפשר הגמרא משמעות (והרי

שיעור)? בכל שביעית

מ'לאכלה ' הנלמדים  שהאיסורים  מכאן הפסד)אלא  (סחורה,

מ'כזית '. בפחות  אף  ונאסרו 'אכילה ', שיעור  לפי נקבעו לא 

ה'תש"פ  כסלו ל' קודש שבת שביעית  ביעור לענין - הבלוע טעם

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìL LáBkääL ©¥§Ÿ¨
ïî Bðéî øòáé ,äãOä ïî Bðéî äìkL ìk ¯ úçà úéáça íéLák§¨¦§¨¦©©Ÿ¤¨¨¦¦©¨¤§©¥¦¦

.úéáçä¤¨¦
ביעורו זמן והגיע אחת בחבית  הכבושים  ירק  מיני שלשה 

המינים ושני  המין, אותו  את  לבער  חייבים  - אחד מין של

אף באכילה  מותרים  ביעורם  זמן הגיע  לא שעדיין  האחרים 

בליעת כי - ביעורו  זמן הגיע  שכבר הירק  טעם  בהם  שבלוע 

הרי ממשות, כאן  שאין וכיון  הביעור , זמן לפני  היתה  הטעם 

כמבוער הרמב"ן)הוא  בשם קורקוס .(ר"י

יו"ט' ה 'תוספות  מ"ה)והקשה  פ"ט :(שביעית

שכבשן(הכ"ב)להלן שביעית  של "חרובין הרמב"ם  פסק

השביעית פירות  שטעם  לפי היין, לבער חייב  שישית... ביין

כמבוער , נחשב  הביעור זמן  מלפני  הבלוע  הטעם ואם  בו".

שביעית ? של  פירות בו שכבשו  יין  לבער  חייבים  מדוע 

ראשונה ' ה 'משנה (שם):ומבאר 

טעם שביעית, של שאינו ביין  הכבושים שישית  בפירות

זמן ובהגיע  שביעית  דיני  עליו חלים  ולכן ביין  בלוע  הפירות 

ירק מיני  בשלושה  מהֿשאיןֿכן לבערו, חייב  הביעור 

הטעם את  מוציאה שהכבישה  לומר  אין  בחבית , הכבושים 

הירק מיני בשני  אותו  ומבליעה  בביעור  שנתחייב  מהירק

להפליט  בכבוש  כח "אין כי בביעור , חייבים  לא  שעדיין 

לחבירו". אחד  מירק  ולהבליע 

השמיטה ' שם)וה 'דבר  אחר :(שביעית באופן מחלק 

שמצד  שביעית, של הם  הכבושים הירק  מיני שלושת

הביעור , חובת עליהם  חלה ומכוחה  קדושה  בהם  יש  עצמם 

חובת חלה  לא השדה  מן  מינו כלה  אחד ירק  כאשר  ולכן

חלה כבר  כי בהם , בלוע שטעמו האחרים  שני על הביעור 

כשיגיע בפועל לבערם  (ויש  עצמם  מצד הביעור חובת עליהם

מיני בשני  הביעור  דין את  לשנות  הבליעה בכח  ואין הזמן ),

הירק .

שביעית  של ביין  הכבושים  בפירות  כב),ואילו הרי(שבהלכה

הכבישה ידי על ורק עצמו, מצד  שביעית קדושת ביין  אין 

שביעית . קדושת  עליו  וחלה  שביעית  פירות של טעם  בו נבלע 

הוא הרי בו, הבלוע  מהטעם נובעת  היין שקדושת  וכיון 

בזמן היין  את  לבער וצריך  הביעור חובת לענין  גם  כמותו

בו. בלוע  שטעמם  הפירות ביעור
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ה'תש"פ  כסלו כ"ד ראשון יום

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

ואם 1) הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר
ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש
אלא  לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
פסוקי  מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או ביכורים

הוידוי.

.‡˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL ¯Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

¯OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את
אומר  ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר

שני. שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים.
קודש  הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות

הוידוי. עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון
הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על
במעשר  הוא הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו

שני.

.·ÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני. מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי מצוות

.‚‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆

ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆
Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈

ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈

.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)מנחה. - פסח של ראשון טוב ביום "ויתוודה
ונטע  שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי על שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי
טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב, ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום

במנחה)". מתוודה כבר 13)ולכן בא כשהרגל כלומר,
הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק

כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי
שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות,

כ 15)בשביעית. גם 16)שכל.כלומר, רבינו לדעת
התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.„ÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ ¯Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
- ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני אלא

בפני  שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה
מן  הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר

.‰‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa ¯Ó‡21z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa¯ eˆ¯ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó - ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי אבל
וידוי 21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה

ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא אחד 23)ואולי כלומר,
שומעים. וכולם אומר
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הוא ה 'עשה ' ואילו עובר , אינו  בשדהו  dcydyמלאכה 
בעל  בשדהו, לעבוד  גוי ישכור אם  ואף ממלאכה  תשבות 

הארץ . שביתת  של ה 'עשה ' על עובר  השדה 

מעבודת לשבות ... "מצותֿעשה כתב: עצמה  בהלכה  ואילו

זו, בשנה  מלאכה ... העושה  וכל  האילנות... ועבודת  הארץ 

את השווה  וכאן לא ֿתעשה ". על ועבר מצות ֿעשה  ביטל

ה 'גברא ' על היא האזהרה  שבשניהם  ומשמע  והלאו, העשה

תשבות ! שהקרקע  חובה  ואין 

ה'תש"פ  כסלו כ"ט שישי יום שביעית  פירות הפסד של שיעורו

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìéçúiMî¦¤©§¦
íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt úBNòì©£§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤

.ãñôäì àìå ,"äìëàì§¨§¨§Ÿ§¤§¥
הארץ ' לב)ב 'תורת  ס"ק חינוך'(פ"ח מה 'מנחת  (מצוה הביא

ולאשכט) מ'לאכלה , נלמד  שביעית פירות  והפסד שהיות 

ובפחות אכילה , שיעור  שהוא  ב 'כזית' הוא  האיסור להפסד',

שיעור '. 'חצי מדין  אסור  מכזית 

כתב  מגדים ' ה 'פרי שחיטה)אך להל' אכילה(בפתיחה ששיעור

במניעת או מצוה  באכילת  רק  נאמר ב 'כזית' התורה  בכל

תלוי הדבר  זה  ולפי רשות . באכילת  ולא  איסור , אכילת

לדעת מצוה. היא  שביעית  פירות  אכילת  האם בשאלה 

ג)הרמב "ן  מצוה הרמב"ן שמנה פירות(מ"ע לאכול "מצות ֿעשה 

וכיון לאכלה ", לכם  הארץ  שבת  והיתה שנאמר  שביעית ...

ממיעוטו הנלמד גם  'כזית ', הוא  'לאכלה' מצות  ששיעור

הרמב "ם(הפסד) לדעת  ואילו  'כזית '. אסתר)שיעורו מגילת ,(ראה

רשות  אלא מצות ֿעשה  אינו הפירות ש 'לאכלה ' קדושת (שלמרות

לאכלם) רשות 'כזית ',ניתנה שיעור  לה  אין רשות  שאכילת  כיון ,

'כזית '. אינו  שביעית פירות  להפסיד האיסור גם

וכתב  חינוך' ה 'מנחת  הרמב"ן):וחזר  שמנה מ"ע הספר, אף(בסוף

להפסיד  האיסור  'כזית ', שיעורם  בתורה  אכילה  שאיסורי

ונאסר באכילה, תלוי ואינו עצמו בפני  עומד  שביעית  פירות 

מ'כזית '. פחות  אף 

בפחות אף  הוא  מ'לאכלה ' הנלמד שהמיעוט ראיה  ומביא 

הגמרא  ממשמעות א)מ'כזית ', נב, מדברי(קידושין המוכיחה 

שהמיעוט  שביעית , בפירות  אשה לקדש  שאפשר  המשנה 

אחר ' לדבר  'ולא  הפסד)'לאכלה', השימוש(סחורה, את  מיעט לא 

אשה  לקידושי שביעית  הב')בפירות בפירוש המקדש, ד"ה שם .(רש"י

משיעור בפחות  חלים  אינם  מ 'לאכלה' הנלמדים  איסורים  ואם 

לחלק יש  בשיעור'כזית', רק  שביעית  בפירות לקדש  שאפשר 

zifkn zegt(פרוטה לקדש(ושווה אפשר  אי  כזית  בשיעור  אבל ,

מ'לאכלה ' שנתמעט בפירות כיון לקדש שאפשר הגמרא משמעות (והרי

שיעור)? בכל שביעית

מ'לאכלה ' הנלמדים  שהאיסורים  מכאן הפסד)אלא  (סחורה,

מ'כזית '. בפחות  אף  ונאסרו 'אכילה ', שיעור  לפי נקבעו לא 

ה'תש"פ  כסלו ל' קודש שבת שביעית  ביעור לענין - הבלוע טעם

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìL LáBkääL ©¥§Ÿ¨
ïî Bðéî øòáé ,äãOä ïî Bðéî äìkL ìk ¯ úçà úéáça íéLák§¨¦§¨¦©©Ÿ¤¨¨¦¦©¨¤§©¥¦¦

.úéáçä¤¨¦
ביעורו זמן והגיע אחת בחבית  הכבושים  ירק  מיני שלשה 

המינים ושני  המין, אותו  את  לבער  חייבים  - אחד מין של

אף באכילה  מותרים  ביעורם  זמן הגיע  לא שעדיין  האחרים 

בליעת כי - ביעורו  זמן הגיע  שכבר הירק  טעם  בהם  שבלוע 

הרי ממשות, כאן  שאין וכיון  הביעור , זמן לפני  היתה  הטעם 

כמבוער הרמב"ן)הוא  בשם קורקוס .(ר"י

יו"ט' ה 'תוספות  מ"ה)והקשה  פ"ט :(שביעית

שכבשן(הכ"ב)להלן שביעית  של "חרובין הרמב"ם  פסק

השביעית פירות  שטעם  לפי היין, לבער חייב  שישית... ביין

כמבוער , נחשב  הביעור זמן  מלפני  הבלוע  הטעם ואם  בו".

שביעית ? של  פירות בו שכבשו  יין  לבער  חייבים  מדוע 

ראשונה ' ה 'משנה (שם):ומבאר 

טעם שביעית, של שאינו ביין  הכבושים שישית  בפירות

זמן ובהגיע  שביעית  דיני  עליו חלים  ולכן ביין  בלוע  הפירות 

ירק מיני  בשלושה  מהֿשאיןֿכן לבערו, חייב  הביעור 

הטעם את  מוציאה שהכבישה  לומר  אין  בחבית , הכבושים 

הירק מיני בשני  אותו  ומבליעה  בביעור  שנתחייב  מהירק

להפליט  בכבוש  כח "אין כי בביעור , חייבים  לא  שעדיין 

לחבירו". אחד  מירק  ולהבליע 

השמיטה ' שם)וה 'דבר  אחר :(שביעית באופן מחלק 

שמצד  שביעית, של הם  הכבושים הירק  מיני שלושת

הביעור , חובת עליהם  חלה ומכוחה  קדושה  בהם  יש  עצמם 

חובת חלה  לא השדה  מן  מינו כלה  אחד ירק  כאשר  ולכן

חלה כבר  כי בהם , בלוע שטעמו האחרים  שני על הביעור 

כשיגיע בפועל לבערם  (ויש  עצמם  מצד הביעור חובת עליהם

מיני בשני  הביעור  דין את  לשנות  הבליעה בכח  ואין הזמן ),

הירק .

שביעית  של ביין  הכבושים  בפירות  כב),ואילו הרי(שבהלכה

הכבישה ידי על ורק עצמו, מצד  שביעית קדושת ביין  אין 

שביעית . קדושת  עליו  וחלה  שביעית  פירות של טעם  בו נבלע 

הוא הרי בו, הבלוע  מהטעם נובעת  היין שקדושת  וכיון 

בזמן היין  את  לבער וצריך  הביעור חובת לענין  גם  כמותו

בו. בלוע  שטעמם  הפירות ביעור
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.ÂB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :¯Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ -26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי, הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג
למקדש. חוץ התוודה אם בדיעבד

.ÊMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ¯‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ¯ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח. עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.Á˙Óe¯˙e ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס שלא
נטע 31)בזמנו. או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי. ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

דמאי  של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע מקום

.Ë¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏ·˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

לבער.34) שחייב מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.È˙ÚLa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.‡ÈÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ¯ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆
Ú˜¯˜ ·b ÏÚ Ô‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆

ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«
˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»

ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈
˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a ¯Ó‡ -47.‰¯ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי:41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע אגב מטלטלי שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע
תמורת  הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא

מעשר.45)הכסף. ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי" "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר

.·ÈÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ‰Ê -∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ -«»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ - ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰Ê - ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙¯Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על
הרי  אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה הבית.50)מעשר בתוך [המתחלק
זה. פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל

"עזיבה"51) שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על [אף
שלא  לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר
עני  מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה
אף  עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק

מדרבנן]. זה, בכלל "נתינה",52)הוא נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא

הוידוי.

.‚ÈCk ¯Á‡Â ¯„q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ ¯L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :¯Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡¯Ï ÈL ¯OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«
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קה mixekia zekld - mirxf xtq - elqk c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï - ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :¯Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי 54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי

.„È;‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ ¯OÚÓa Èece‰ ¯wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי  עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.ÂËÏÚ ÔÈnÓ LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL - ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï B‡È·‰L - È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL - È˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע.61) להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין

לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני  מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
ו  באנינות. באכילה הכשילם מה הרי עבר אם כאן נאמר לא

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני, בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי

.ÊË¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב"ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה
רבינו  השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.ÊÈÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó - ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L¯‚Ó È¯Ú Ì‰Ï LÈ ,ı¯‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא אין כשר,
הרי  אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ

דבר. לכל כבנו הוא

ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL (· .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚ .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ ¯BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ ¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈ¯OÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa¯‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»
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‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ3Ô¯‰‡Ï ˙È¯a ‰˙¯Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»
Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈

Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח, הלכה פ"ב חלה תוספתא
כתב  מדוע טעם ליתן כדי זה, פרק רבינו והקדים קי:. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב"ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח". ובברית ובפרט בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות
יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט", נתתים". לך ישראל, בני קדשי "לכל ח)
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי רב "כל 4)בשם יט) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב "ואמר קלב:
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי
בכהונה. חלק לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
בקי  דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי
חסדא  רב היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי רק שלא הרי כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה, חלק לו אין

ובמעשהֿרוקח. בכסףֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,
שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו

חסדא. רב על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב

.·‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8¯L‡ :C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

תרומות 8) מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
¯ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ

Ô‰a16‰¯Bz‰ ÔÓ17.„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ - ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»

˙Á‡ ‰zÓe .ı¯‡Ï19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ - »»∆«»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב. בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי 14)ראה והחלונות
הלכה  סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב

אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח.19)ראה הלכה להלן ראה

.„?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ ¯Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ ¯O·e ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê22¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe ;23È¯ÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡¯OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .Ú¯ˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח,

ובפ"י 22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א ראה
ג. הלכה סוף הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה,
כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר

(פי"ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת
ט). הלכה הקרבנות מעשה בפ"ח 26)מהלכות ראה

הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד שם
ג.28) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה

.‰?ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â30‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈ¯eka‰Â32.ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"י ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א ראה

ב. הלכה ג.32)בכורות הלכה פ"ג להלן

.Â,‰Óe¯z‰ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡¯Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡¯OÈ38ı¯‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓe¯z ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ Ï‡¯OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת
כ. הלכה שם ופט"ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז

א.35) הלכה פ"י ערכין,36)להלן מהלכות בפ"ד ראה
יט. אֿב, הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרי שדה

הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים
יז. הלכה פ"י להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה

(פ"ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, ולא
יז). הלכה תרומות מהלכות

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

¯b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓ¯Á‰Â ,45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

ãycew zegiyn zecewpã

שפודין  הוא חמור פטר פדיון שגדר משמע, פשט פי על
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קז mixekia zekld - mirxf xtq - elqk c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מיד  לכהן שייך חמור שפטר היינו הכהן, מן החמור את
"כל  קורח בפרשת הכתובים מפשטות כדמוכח כשנולד,
יהיה  ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר
בהמה  ופטר אדם פטר הכתוב ממעט שאח"כ אלא לך.."
ונמצא  פדיונם. רק אלא לכהן ניתנים אינם עצמם שהם
לו  ששייך הכהן מיד החמור פדיית הוא חמור פטר שגדר
הל' בצפע"נ אבל אלגאזי. במהרי"ט וכ"כ כשנולד, מיד
רק  חל לא כהונה מתנות "דמצות : כתב ד) (יט, כלאיים

פדיון". לאחר
בהן  שזוכין "החמש כאן הרמב"ם לשון דיוק זהו ואולי
נקט  ולא חמור" ופטר הבן ופדיון כו' מקום בכל הכהנים
על  שחל הוא כהונה מתנות גדר כי חמור", פטר "פדיון
הכהן). מיד אותו לפדות שחייבים (אלא עצמו חמור פטר
(b"deye 39 dxrde 63 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

בחוץֿלארץ.40) בין בארץ וקיבה 41)בין לחיים זרוע
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן

א). הלכה פ"ט (להלן ומצות 42)מתנות פי"א. להלן
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ"ח ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ"ו וראה כהנים. חרמי כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ"ט להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.ÁLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙B¯BÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk -49. À»«…¬ƒ

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי בפ"ה 49)שהן ראה

יט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙BzÓ ‰ÓM‰50- Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
È¯ÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51¯ÎÊ Ïk :¯Ó‡ Ô‰·e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.¯ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. אותה.52)הלכה צ"ל:

.ÈÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙·ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï È¯‰L ,‰p‰k È¯ÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

¯BÎa‰Â57‡l‡ B·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓ¯Á‰Â61¯b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,¯ÓLÓ63È¯ÎÊÏ - Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba ¯Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»

Ôlk ˙B¯BÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k È¯ÎÊÏ - ¯BÓÁ ¯ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»
‰ÂL65.˙B·˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל  הלכות שם בפ"י ראה 
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

"כל  יט) יח, (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות
יזֿיח) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי  יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ"ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן

ט. משנה פ"ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור

(רדב"ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ"ה ראה
יטֿכ. בפ"ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) רבי:64)במקומות ליה "אמר קלב. ובחולין
כהן  מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט: בפסחים

לכהנות. אף ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.‡ÈÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :˙BzÓ LÓÁ -66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,69¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â C¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡¯70˙ÈL‡¯ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ"ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ"ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ"ט להלן

יז.69)כ. הלכה פ"י תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.·ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:e¯Ó‡Â ˙¯Á‡ C¯c ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô¯‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na ¯OÚ73ÔÈÏe·ba ¯OÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ"ב חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים.
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.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na ¯OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ È¯ÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe«»…∆

שתי 75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌ¯eÓe ,ÌÈ¯eka‰Â ,¯BÎa‰ :ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙B¯BÚÂ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב"ז

קי: קמא לבבא וברש"י ועורות,

.ÂË,‰lÁÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :ÔÈÏe·ba ¯OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
¯Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .¯b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓ¯Á ‰„O ,¯BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ì¯en‰ Ïk ·LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL Á·Ê ÏkÓ Ì¯en‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚB¯f‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰ ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Ó¯en‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84·eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ì¯en‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק.79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם המורמים
להו 83) חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.ÊËÏk ¯‡a˙z - ˙Ba¯˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba¯˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙È ¯b‰87‰„O ÔÈc e¯‡a ¯·Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
el‡ ˙BÎÏ‰·e .˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba¯˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ¯‡·‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈ¯eka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91¯BÓÁ ¯ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ"י פרק
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק פרק 89)להלן להלן

י.90)ט. פרק יא.91)להלן פרק פרק 92)להלן להלן
יב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.

מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי  האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע
המוכר  הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡È·z ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡È·Óe .6Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka7ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡È¯eqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k - ‡È¯eÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLe¯Èa11Ï·‡] .12·‡BÓe ÔBnÚ13[Ï··e14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡ - ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡È·Ó16ÌÈ¯eka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈ¯eka ÔÈ‡ - ı¯‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי' פ"ג, שם ותוספתא מ"ח, פ"ח שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כיֿתבוא וחולין מ"ו, פ"א כלים

חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי. ולא לך המיוחדת משמע,
ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י (ראה לגוי גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב'ספרי' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח לפני "והניחו (שם):
לך  אין מזבח לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח
ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי
בבל  עולי וגם מצרים עולי גם וכבשון ומואב, עמון של היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי  רבי הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ"י: פ"א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב זבת
שלמה' ו'מלאכת (כסףֿמשנה ב'ספרי' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי"ק, בשם
המצוות' וב'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי  מפורש נראה צא), (מצוה ב'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
משנהֿ ובהערות קוק), הרב מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ"יא, סוף פ"ד חלה
איש'. וב'חזון שם, המשנה בפ"א 10)בפירוש וראה שם.

וט"ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי.12) בדפוס אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ"ג) פ"ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב'תוספות' ראה בבל, עולי

רוקח'). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף: בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב. שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
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בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ"א ביכורים תוספתא
אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי

ה"גֿד), פ"ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק לארץ, בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אףֿעלֿפי נאכלות, הן בחוצהֿלארץ שהרי
ולהלן  ה"ח, תרומות מהל' פ"ז ראה העמים, ארץ בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י. פ"ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח:), (גיטין אוירה
שתרומה  ואףֿעלֿפי כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי"ז), תרומות מהל' (פ"ב מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב ביכורים, אבל לארץ. לחוצה
דשביעית]. פ"ו סוף ב'ירושלמי' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].

.·ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈ¯eÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È·‰ Ì‡Â .23˙Ú·MÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«

.eLc˜˙ ‡Ï - ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ"י.19) מ"ג פ"א של 20)ביכורים וטעמו ח. ח, בדברים
פרי  כל "מראשית ה"ג), (שם ב'ירושלמי' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ", אף וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב המינים בשבעת אףֿעל21ֿ)כאן, וכוסמין
יהושע' ('פני המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע"א - ב לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ"ד: שם בפסוק
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב'ירושלמי' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ"ע. ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי'
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת

.‚ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡24ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙B¯tÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

¯Á·n‰26‡l‡ ;27˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙B·w¯Óe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,30‡Ï - ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ"ג.24) בהרים.25)שם, ב'ירושלמי'26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי זה בכתוב), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי, שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.

מ"י.27) ונוסף 28)שם, רומי, בדפוס אינו המוקף
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב'ירושלמי' אחר. נוסח בשם רוקח' 'מעשה

קדשו, לא אמר יוחנן רבי וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב'ירושלמי'
וזה מ"ה,מנוקבות", (פ"ב בשביעית המשנה פי על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ"א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק עץ בשמן
רוקח' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי

הנ"ל]. כב'ירושלמי' וצ"ל אחר, נוסח 'ירושלמי'30)בשם
"מאבקין, מ"ב) (שם, המשנה עלֿפי מתפרש זה ואף שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק, עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב'ירושלמי'31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס' ובבבלי

(כסףֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈ·ÚÂ34‡ÏÂ] - ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È·‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

ולא 32) ב. קכ, חולין הבבלי וכדעת מ"ג. פי"א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי' כדעת

מי"א. פ"ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי 34)וסוחטם, "דתני שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי מביא, אתה פרי "פרי", יוסף
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י)". - מארצך אשר לכתוב: לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי, "יוסף 36)בדפוס שם: בחלה
שרבינו  ואף ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק

(כסףֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈ·B¯w‰37ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,39˙B¯‚B¯b40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»

ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם
והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את

בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים
גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :¯Ó‡pL ;˙¯ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
¯Èˆw‰43EÈOÚÓ È¯eka44‡È·‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙¯ˆÚ ¯Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆
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מ"י.42) פ"ד וחלה מ"ג, פ"א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי בו הקרבים הלחם שתי הן
הלחם  שתי כלומר, בשדה". תזרע "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסףֿמשנה).ת 46) ה"א פ"א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח:, (מנחות חובתו ידי יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי"ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ"ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אףֿעלֿפי עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף ('ירושלמי' מ"ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסףֿמשנה). מביא לפני 50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי, נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב'ירושלמי' אמרו וכן
והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אףֿעלֿפי החנוכה, אחר הפרישם
חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב חנוכה,

שם. ברע"ב עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח. שהקדימו השנה כפירות הם והרי למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט, טו לאחר

הפנים'.52) ב'מראה וראה שם, ב'ירושלמי' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק והראב"ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי, בדפוס

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב)55)'ירושלמי' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ"ה), פ"א

שם).56) ('ירושלמי' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ"ה  בשבט בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב), שני מעשר מהל' ופ"א הי"א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב"ז. ועי' אלא 57)ושם). לי "ואין פד: במנחות
טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע,
אלא  לי ואין מאליו). בשדה הצומח (כלומר, "בשדה"

לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי יג) יח, (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי גם בארצם" "אשר הפסוק

(רדב"ז). הכל

.Á˙B¯Ùe58ÔÈÙzL ÏL59:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב אףֿעלֿגב "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ]ארצך  ב)
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי וגוי, ישראל שותפות אפילו
פ"א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ לגוי קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט"ו). ולהלן ה"י, תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי, עם שותפות שם,

רוקח'). 'מעשה כתב וכן שמח', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ¯‡a63‡È·Ó Ï·‡ .64‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אףֿעלֿפי
סתירה  פי על נקוב, לאינו נקוב בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ אומרת שהאחת ברייתות, שתי שבין
הברייתא  לפי - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ
"שאינו  נקוב, אינו בין גופו בעציץ מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס). (ר"י עיקר כל מביא אינו נקוב בעציץ שאף

רוקח'. וב'מעשה ספר' הספינה 62)ב'קרית סוגי כל
נלמד  זה ואף בארץ. גוששת עץ, ושל חרס של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי שבין הסתירה ע"פ לקיש
ואינו  שמביא עץ של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס, של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי: בדפוס
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ"ל ונראה רוקח'. ב'מעשה
שלא  למעט ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי לדעת שם
ובספינה  בעציץ הגדל ואף ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי"ג. ובפ"ד הי"ג, סוף להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י  ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי בגמרא,

קורקוס).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
B¯·Á68ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
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קיי mixekia zekld - mirxf xtq - elqk c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M72˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿
ÔB¯Á‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»

E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

ãycew zegiyn zecewpã

."jznc`n oilecibd lk eidiy cr ,jznc` ixekia xn`py..."

בכיבוש  תלוי החיוב חלות בארץ, התלויות המצוות ברוב
משא"כ  המצוה. חיוב את הגורמים שהם ובחלוקתה, הארץ
בלבד, לארץ בביאה תלוי החיוב חלות ביכורים לגבי
אלא  החיוב חלות גורם אינו בה" וישבת "וירשתה והתנאי
המצוה  קיום כי עליה", דרביע "ארי כהסרת רק שהוא
את  "הבאתי שאומר כמו שדה, לאדם כשיש רק אפשרי
ירושה  לאחר היינו ה'", לי נתת אשר האדמה פרי ראשית
החיוב  חלות אבל בארץ, מבורר חלק לו כשיש שלו וישיבה

וישיבה. בירושה תלוי ואינו לארץ בביאה מיד הוא
(149 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"א.66) פ"א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא

הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע,
ה"א, ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי
כרבי  ולא הכ"ג) ממון נזקי מהל' בפי"ג רבינו פסק וכן
סבר  שהוא לפי מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ"ב.74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75B¯·Á BÏ76CÈ¯·‰Ï ˙eL¯77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡¯B˜Â83ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי' לא הרבים ברשות [אבל
=) העיר טובי ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי במעמד העיר) נבחרי
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
ברשב"א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני ס.) בבאֿבתרא
רשות  בני אחיל "אחולי כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי"ף לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי שם). (דק"ס שם כתביֿיד בשני
ד"ה  שם ב'תוספות' ועי' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי]. [ונראה שם. ב'ירושלמי' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי"ג]. להלן הראב"ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו

הרי  רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות

קורא, וגם מביא שהוא ופשוט אדמתך". "ביכורי בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס בר"י (ועי' שם ב'ירושלמי' מפורש וכן
הי"ג: בפ"ד להלן שכתב מה על סמך ורבינו כ"י). הראב"ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ המביאין "ושאר

קורקוס). (ר"י הי"ג בשם 80)להלן - ב כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח. שכנים מהל' בפ"י
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב. שם ב'תוספות'

יחשב 83)ב. ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי מהל' בפ"ה

שם  מנה ולא הארץ, את שחלק בשעה יהושע שהתנה תנאים
תנאי  נמנה לא מדוע הקשו - א פב, ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח' וב'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי
אלו  תנאים עשרה הרי נכון: על יישב שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ גם נוהגים

ישראל. בארץ אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.·ÈÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰85ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי"א).85) שם יהודה, כרבי (ודלא מ"ב פ"ב ביכורים
או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע או שליש
מעשר  מהל' בפ"ו וראה תבואה. של קצוב סכום תמורת
וצ"ע. להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי"ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח, דמי כשלקח אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ"י וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי'

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע
מהל' (פ"ח הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי"ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ
Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜¯˜ BÏ LÈ -95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«

„·Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È¯‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈
Ú˜¯˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜¯˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99- ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»

‡È·Ó ‰Ê È¯‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי 92) ולא חכמים (כדעת ה"ב פ"א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני שבקונה ה"ד, פ"ד להלן (וראה קרקע לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע האילן יניקת מעצם חוץ בקרקע

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי 95)שדה קרקע כלומר, מי"א. פ"א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח האילנות, שבסביבות בקרקע
הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האילנות. שסביב בשטח השימוש זכות את גם מכר
זכות 96) אלא הקרקע, בגוף בעלות קנין לו שאין כלומר,

ראב"ד). ועי' (רדב"ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי
וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,
הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי קורא, וגם

שכתב  מה על סמך ורבינו וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קרקע
עח. הערה למעלה וראה הי"ג, פ"ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙B¯t102Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ103- «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰104BÏ LÈ È¯‰L ,105Ú˜¯˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe106Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈ¯aÁÓ108;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ ¯ÎBÓ - ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ109¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

¯˜ BÏ LÈ È¯‰L‰È˙B¯Ùe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי 101) בעי כהנא, בר בון "רבי ה"ח: פ"א שם 'ירושלמי'
מהו  לקרקע) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק מן הלוקח אומרים אנו כך
מביא  זה הרי - הקרקע גם קנה ושוב השוק, מן פירות קנה

ורדב"ז). קורקוס (ר"י אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח אחר אפילו

עח.104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי'

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע. קנה לא פירות, שהקונה
הי"ג). (למעלה קרקע לגבי 108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאףֿעלֿפי הלוקח,
ומקורה 109) שם, ב'ירושלמי' אינה לוקח, של זו בבא

מן  פירות שהלוקח שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק, אם כאן כתב ולא

למעלה  כן כתב שכבר דינו, מה הקרקע ולקח הלוקח
ההלכה. בתחילת

.ÂË¯ÎBn‰111dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

לגוי,111) שדהו "המוכר שם: וגרס א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י. תרומות מהל' בפ"א כתב וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע. לו אין שהרי מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי
לגוי), קנין שאין לפי הוא, חייב התורה שמן (אףֿעלֿפי

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם

זה  הרי ממנו, וקנה שחזר אףֿעלֿפי – ישראל בארץ
שם). תרומות (הל' יחיד ר"י 115)ככיבוש וכתב שם.

נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס
לענין  כן כמו הי"א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי, ביד
והראב"ד  מביכורים. פטורים - גוי ביד ביכרו אם ביכורים,
מדרבנן. לחייב [וכוונתו גוי". ברשות שביכרו "אע"פ כתב:
מרחו  אם מדרבנן, חייב במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב"ד]. בהשגת הט"ו מעשר מהל' פי"א ראה הגוי,

.ÊË‰¯L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈ¯eka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב.116) פ"א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי' מדובר
יֿיא) ה"ח, זרה עבודה מהל' פ"ח (ראה שביטלה גוי של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אףֿעלֿפי
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי"בֿיג). מזבח איסורי מהל' (פ"ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב"ז. ועי' הי"ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ"ג

.ÊÈÌÈ¯eka‰120Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
Ì‰È¯·cÓ121‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ"א.120) פ"א פ"ב 121)פאה (שם שבמשנה אףֿעלֿפי
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ"ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב), תרומות מהל' (פ"ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב'ירושלמי' כברייתא רבינו פסק - שם) וברע"ב
חגיגה, 'מאירי' ועי' מ"ג). בפ"ב שלמה' ('מלאכת ה"א פ"ג
שם  זק"ש ניסן הרב ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ"ד.122)עמוד פ"א ב'ירושלמי'123)ביכורים
הכל  אם (אף כל" בכורי כל וראשית "דכתיב, ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈ¯Ù‰124¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
Ô¯hÚ126ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰ -127ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡128·‡ ;‡È·‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡È¯eqÓ B‡ Ôc¯i‰ ¯·ÚÓ129Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰¯‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ¯hÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי"א.124) פ"ג או 125)שם להוסיף שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף לא חייב שאינו הוא ופשוט לעטר.
ב'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ"י שם' הביכורים,126)אנשי "תוספת : מ"י שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
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מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי"ש. בדמאי, וחייב מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ העיטור ואם שם), טוב' יום ב'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב"ז שכתב ומה נתמעטה.
בחוצהֿ היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ"י)
הדמאי", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי תמוה - לארץ
כמפורש  הדמאי, על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ ואילו

קורקוס]. בר"י ועי' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי"ג
עקיבא. כרבי הביאם 132)מ"ט, אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ בין חילוק [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„¯BÈ ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
e‰„O135‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â136ÌÈ·Ú ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ

ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBn¯ ,e¯kaL137È¯‰ :¯ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈
¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈ¯eka el‡138‡¯wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»

ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ

¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…
ÌL Ì‰Ï ‡¯˜143¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««

eLÏ˙pL144BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈ¯ÙÓ145LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
¯B‰h‰147˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙B¯Á‡148LÈ¯ÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ"א.133) פ"ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב כלומר,
בבבאֿבתרא  ב'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות

שם. למשנה שם' אנשי וב'תוספות א. כלומר,135)פא,
הי"ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע

כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב, שבשמות עשב) (מין גומא הוא

ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי מ"ב). פ"ח לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ"ג מ"ד. פ"ב שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי אין שם, קריאת בלי אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ"ג שם 'ירושלמי'

האדמה, פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי שיהא צריך (כלומר, פרי הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי ולא כתנאֿקמא שם, פ"ג משנה
כנ"ל.142) בגמי, קשרן אלו 143)שלא הרי אמר: שלא

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ"א פאה ב'ירושלמי'

'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח וכו'" ממורח מכרי ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ"ב במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ"ה. פ"ב ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב שמעון רבי ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי לביכורים
וטעמו  (כסףֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י, מעילה

הטמא  מן מפרישים שני ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ"ג הי"דֿטו, תרומות מהל' (פ"ב הטמא על
טמאה  תרומה שהרי לאיבוד, הפרשתם שאין לפי ה"ג), שני
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני, מעשר (הל' לפדיון ניתן שני ומעשר
וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים

להלן.150)להלן. ו'ירושלמי'151)ראה א. עג, יבמות
ה"א. פ"ב ופי"א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה

(שם  כתרומה שהביכורים אע"פ לומר: ורוצה ה"א. שם
כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ"ג ולהלן ה"כ, פט"ו

אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות
שני, למעשר שהוקשו מפני אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי שהם מפני או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי ולא חכמים כדעת מי"ב, פ"ג
גם  כי יתכן זה ולפי שם), ביבמות (עי ' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי
מפורש: שם ב'ירושלמי' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי  שנטמאו, בביכורים אף) = ) אוף יהודה, רבי "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי ובין שני, למעשר
רבינו  שכתב ומה המקדש. כקדשי שהם מפני בטומאה, בהם
שהן  "מפני טעמה: על אלא ההלכה גוף על אינו לי" "יראה
למחוק  שיש כתב שמח' ו'אור (כסףֿמשנה). מקדש" כקדשי

לי". יראה "וכן המילים

.ÎLÈ¯Ùn‰154ewÓÂ ÂÈ¯eka155eÊÊ· B‡156e„·‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e·‚pL B‡157ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158¯Ó‡pL ;159- EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160¯‰Ï Ì‡È·iL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«
˙Èa‰161. ««ƒ

מ"ח.154) פ"א בשרו 155)ביכורים המק נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט), כו, (ויקרא ימקו אתם יב), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב'ירושלמי' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב'. יום 'תוספות ועי' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי ה"ה) פ"ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
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(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב) כו, (דברים הפסוק מן שנתמעטו ה"ב),

במ  כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - פד,מארצך" נחות
ה"ט).158)ב]. פ"ד (להלן קורא ואינו ומביאם

מ"ט.159) להעמיד 160)שם, חייב מהבאה, יפסלו שאם
כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר

יוםֿ ('תוספות ה"י שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב').

.‡ÎLÈ¯Ùn‰162- ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי בשם ה"ה, פ"א ביכורים 'ירושלמי'
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת

ה'תש"פ  כסלו כ"ה שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושהם 1) משמר, לאנשי אותם נותנין שהביכורים יבאר

אחרי  לירושלים, חוץ ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי, טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡¯ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈ¯eka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3¯·Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
¯Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óe¯z ÔÈÈe¯˜ Ô‰L e¯‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני 3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,

אין  - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.·Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -9Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈ¯·c ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי 10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי
המקדש. כקדשי הם

.‚Ô‰k11¯Á‡Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe¯˙e ¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯eka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי
המפורש  מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק. הם לכן קודם משנה 13)שהרי
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי  דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון

.„ÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ e¯z‰ ‰¯ÊÚa Ì‡È·n‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈ¯ek·e .Ô˙ÏÈÎ‡14e¯ÊÁÂ15- ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ אבל
פי16)אסורים. על הם,ואף מקדש כקדשי שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול,

.‰.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡k - ÌÈ¯eka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈ¯ekaa ¯˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡·‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ
ÌLk ,‰˜BÏ -21¯OÚÓ ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈

‰Óe¯za Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»

התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו אסורה 22)שהרי שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים,

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯eka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ - ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
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קטו mixekia zekld - mirxf xtq - elqk d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר
שני. במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו

שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון
כעשה.

.Ê.‡h· zÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È·‰Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡È·È ‡ÏÂ .‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
·ea¯Úa28‰hÓlÓ ÌÈ¯BÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ¯Ó˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBn¯Â¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ ¯·„30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈ·Ú32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, עשב
מנה 32) לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È·‰33ÌÈ¯eka‰ Ô‰k‰ ÏËB - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÊBÁÂ34‰·¯Ú ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈ¯eka‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈ¯eka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ -38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים
בסלי  אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
הטנא  הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,

לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך".
נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף, מערבה העשויים

נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון
כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח
הכהן  אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז

הטנא. לוקח

.ËÌ„Èa ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ,ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ¯hÚÏ È„k ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ·¯˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף נדבת שהרי

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈ¯eka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡¯B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡È·nL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn¯‡ .¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ È˙‡· Èk EÈ‰Ï‡47.È·‡ „·‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ „Ú ‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :¯Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla - z¯Ó‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני 47)ציווי. ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,
ציווי. אלא אינו הוא שאף אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק:
בלשון 49)ציווי. נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת),
אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים

הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא
בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים

הקודש". בלשון

.‡È˙B¯˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a51,‡¯B˜ - »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ¯˜Ó - ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È·‰lÓ ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני 52)פרשת שכל "מפני
יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון
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.·ÈÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e Bc·ÚÏ54.˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ·55Ï‡¯OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡¯B˜Â ,‰¯ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „È¯BÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡¯B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ È·‡ „·‡ Èn¯‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰L¯t‰ Ïk ¯ÓBbL „Ú ,¯ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«

,Ô¯˜ ÏL dÓB¯„a ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«

E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ
Ôa¯˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a ¯Ó‡pL .[¯ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :¯ÓB‡ ÌÈÏ‚¯·e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa -63Ôa¯w‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa - Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.·kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על
יביאם  אם אפילו שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי  על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית ממלכי המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף עד
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה' לפני וית
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÈLa ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Â64‰¯ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.„ÈÂÈ¯eka ‡È·‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL ·È¯˜‰Â ‡¯˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï - «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

¯ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ¯˜a· ˙ÈÙe :¯Ó‡pL ;B¯ÈÚÏ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡B·zLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk -68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

¯˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈ¯eka‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È¯˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ :ÌÈ¯·„ ‰Ú·L ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,¯ÈLÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב
של  הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב וזהו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
נכסי  הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡È·n‰ Ïk2¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯eka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï·‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי" "טעונין ועל ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי ז), הלכה יבֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

מעשה  מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.·‰M‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙB¯ËBt‡‰12„·Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע אברי לו שיש "מי
(שם). מסופק" והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ"ב ראה

שם. הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שארץ 11)שופר "לפי
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
בכורי  "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי  ביכורים מביאה קרקע, שקנתה האשה ולפיכך שהוא.
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ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני והקונה
מביא  ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע
לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם,
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, חלק כנעני 13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.‚¯b‰15ÔBÓ‰ ·‡ :Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡pL .‡¯B˜Â ‡È·Ó - «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ·‡ ‡e‰ È¯‰ - EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰Úe·M‰ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı¯‡‰ ˙‡ ÂÈa eL¯ÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L¯‚Ó È¯Ú Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó -19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

"...elek mlerd lk a` `ed ixd..."

הוא  להקב"ה אבינו אברהם של קירובו והתחלת יסוד
לא  שעדיין בשעה כו'", וממולדתך מארצך "לך־לך הציווי
בעבודת  גדול עיקר הוא כי האחרות, מעלותיו כלל נודעו
מוחלט  ציות על־ידי היא הקב"ה עם לחיבור שהדרך ה'

פשוטה. עול וקבלת באמונה לציוויו
קירובו  כי לגרים, אב הוא אבינו אברהם מדוע יובן ולכן
זה, לפני הקדמה שום בלי חדשה כמציאות הוא להקב"ה

להתגייר. שבא גר וכמו
(46 dxrde 50 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

,jizzp miieb oend a` mdxa`l xn`py ,`xewe `ian xbd"
dpikyd itpk zgz oiqpkpy elek mlerd lk a` `ed ixd

."'ek

חלק  היותו מצד לא קורא שהגר לומר, יש דבריו ובביאור
בבעלות  כי אביו. את שיורש בן מגדר אלא ישראל, מכלל

בעלות  פרטים: שני ישנם ישראל ארץ על ישראל עם
כולו. ישראל לעם הארץ כל שייכת שבגללה כללית
פרטי  חלק לו יש מישראל ואחד אחד שכל פרטית ובעלות

אליו. רק השייך בארץ,
הבעלות  שונים: אופנים בשני בפועל באו אלו קניינים שני
ירושה  על־ידי והפרטית יהושע, על־ידי בכיבוש הכללית

בחלקו. אחד כל של פרטית וחזקה
בפרשת  אבינו לאברהם הובטחו אלו, בעלות אופני שני
מדבר  הזאת" הארץ את אתן "לזרעך הפסוק לך־לך.
ואילו  ישראל. ארץ על ישראל עם של הכללית בבעלות
אברהם  כי הפרטית. בבעלות מדובר אתננה" "לך בפסוק
כראש  גם היינו האופנים, בשני הארץ את קיבל אבינו
אחד  כל של כאב וגם ישראל, עם כל את הכוללת האומה

פרטי. באופן מישראל ואחד
ולכן  ישראל, בארץ חלק הגר יורש זה שמגדר לומר, ויש

מאביו. יורש בתור וקורא ביכורים מביא
(c"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא.
רבי  גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק וכן יהודה". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע

בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת למשפט בתשובה
ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי יכול 16)להגר"י ולכן

"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה
הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי הקב"ה,

זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע לפני כלומר,
לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב.
סימן  אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא

יוסי.18)מט). כרבי ב, הלכה פ"א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף

(רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר בכלל: זה הרי ה', צווי עלֿפי
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.„‰Bw‰20- B¯·Á ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜¯˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„·Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈ¯ÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óe¯z Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,¯OÚÓe28˙B¯OÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡Â Ì‰ ÌÈ¯eka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡È·Ó BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ ·kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡È¯w‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…
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L˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ - ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡È¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי קורא, אינו ולכן

"מכדי  פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו, פסוקי
=) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה לאפקועי אתי
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי,
פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה הרי עיון: צריך אבל
אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי להביא, חייב ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן

יג. הלכה לפ"ב שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב"ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ"ב ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם כלומר,27)ג,

(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות,
חיובי  מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי. שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ"ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח
ב. בהלכה הביכורים.33)כנ"ל שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
לבילה  ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈ¯Ù‰35‡È·Ó - e‰„O ¯ÎÓe ÂÈ¯eka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡¯B˜37È¯‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;¯ÎBn‰ epnÓ LÈ¯Ù‰ ¯·kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡È·Ó - LÈ¯Ù‰ Ì‡Â40‡¯B˜ BÈ‡Â41¯Á‡ ÔÈnÓ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡¯B˜Â ‡È·Óe LÈ¯ÙÓ -42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי 35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי  מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע על לא זה פסוק שעיקר ב, הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואףֿעלֿפיֿכן 38)נראה

נפטר. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, שם,39)הוא
דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי: יהודה. כרבי ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי כן למדו שהרי
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע"א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי
ביכורים. מהפרשת השני המין

.Â¯ÎBn‰43˙B¯ÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡È·Ó Á˜Bl‰ - «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈwL ;‡¯B˜45Ï·‡ .46‡È·Ó ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡¯B˜Â ÌÈ¯eka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆

E˙È·Ïe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
C¯ca ‡e‰Â50‡¯B˜Â ‡È·Ó -51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם

מוכר 44)(רדב"ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי  אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף, קנין
ועיין  מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי שצ"ע אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי
אישות  מהלכות בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאיֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי
יוסי  דרבי משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
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שאין  לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואףֿעלֿפי כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח

.Ê¯ÎBn‰52e‰„O53¯ÎnL B‡54ÔÚ˜¯˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
Ï·BÈa ‡¯B˜Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„·Ïa ÔBL‡¯56¯ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜¯w‰ BÏ ¯ÊÁzL57Ï·BÈa d¯ÎÓe ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59‰ÎÓÒ È¯‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈ˜Â ,˙B¯t‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח.54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף את
שמיטה  מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.ÁLÈ¯Ù‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈ¯eka63‰Ê - ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡È·Ó BL¯ÈÏ Èe‡¯L64‡¯B˜ BÈ‡Â65LÈ¯Ù‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,C¯ca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,¯Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈ¯ekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ¯ÊÁL Èt67:¯Ó‡pL ;‡¯B˜ BÈ‡ - Ô‡È·‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú - ˙‡·e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡·‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים ירושלמי
גרס:63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי הקרוב שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי
שהוא  אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח, שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי בעל 67)ר' המשלח, כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס'

.ËLÈ¯Ù‰69e„·‡Â ÂÈ¯eka70,˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡È·Ó - ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

È¯t Ïk ˙ÈL‡¯ ˙‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡¯B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈ¯ek·k LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח.69) משנה פ"א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ"ו

ברע"ב. שם

.È‡È·‰73‰¯ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈ¯eka74ÌˆÙB -75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡¯B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הסל,75)למעלה מן מריקם [כלומר

ג  פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי שדינם לפי שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף
ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"

קורקוס]. (להלן 76)ר"י שמחה בשעת אלא קריאה שאין
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.‡È‡È·‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈ¯eka78¯ÊÁÂ ,‡¯˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡¯B˜ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt - ÌBi‰ Èz„b‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי

שם. כפשוטה

.·ÈLÈ¯Ù‰80ÂÈ¯eka81ÔÈÚn‰ L·ÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡È·Ó -84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡¯B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜¯˜ BÏ85‰„·‡ È¯‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ.
כסתם  זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן,
ר"י  בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב"משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי
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שם  ועיין ה"י, ברכות מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא
קרקע 86)בכסףֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע. כלומר,

ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י ועיין שם. עי'

.‚È‡È·n‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á ¯Á‡Ó ÌÈ¯eka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡89‡È·Ó -90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL .‡¯B˜91‰‡È¯˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓ - ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡È·n‰ ¯‡Le .94ÔÈ‡È·Ó - ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈ¯B˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואףֿעלֿפי 90)חג

הושעיא, רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
"אמר  ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן רבי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב". לפני 93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚ·e , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,B·BÁa ÔÏËB ·BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰¯Bz ¯ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ"ב ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה
ט.97)מעשר. משנה פ"א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ"י כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע הם

יב.100)(שם). משנה פ"ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר

יֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני עבדים רק לא כלומר:
צרכי  בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב), הלכה תורה ספר מהלכות (פ"י אותו למכור

רוקח). (מעשה לקנותו מותר

.ÂËÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡¯eÒ‡ ˙BÓe¯z‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe¯˙k106e·¯Ú˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa108ÌÈÓa109¯OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k114ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLe¯Èa Û‡ ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡115ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈ¯eka‰ Ú¯Ê elÙ‡ .117eÒÎpL ¯Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

e·¯Ú˙ Ì‡118ÌÈÏLe¯Èa119ÌÈ¯eka Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ"ל: א, משנה פ"ב ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט"ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ"ד תרומות (ירושלמי חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב"ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי

מהלכות  בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא
(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות בפ"ו 110)מאכלות ראה

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות
שם.111) לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ"ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי  והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים
והרע"ב  (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב, חדשים
מותרים  תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע הכ"ב שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
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בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני מעשר

.ÊË„ˆÈk121˙B¯ÈÚ‰ Ïk ?ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL B¯ÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯a :¯Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ¯ÁM·e . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126¯BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡¯a ˙ÈÊ ÏL ‰¯ËÚÂ ,·‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ¯˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ÌÈ¯eka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈ¯Ó‡a ÈzÁÓO :ÔÈ¯B˜Â C¯c‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ eÚÈb‰ .„·Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

e¯hÚÂ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒk¯Ùe Ì‰È¯eka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó - L·ÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈ¯aÊb‰Â138.ÌÈÏLe¯ÈÓ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139- ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
.ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«

eÒkiMÓe140:˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿
.ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח.121) הלכה פ"ב שם ותוספתא ב, משנה פ"ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי 125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ"ג. באילנות 129)ירושלמי שאין "ולפי
ל  הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב.130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי
היום".132)שם. "כל שם שני 133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי ראה
ט. הלכה לו 135)בפ"ג שהיו מי תני, ובירושלמי:

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ"ב למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני
כג. נא, יו"ט).137)בירמיהו (תוס' הלויים סגני

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:

הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש "וכי ובירושלמי:
יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' ירושלמי 140)אלא

ב. הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143¯‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈ¯ÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿
‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ

eÚÈb‰ .‰¯ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡¯B˜Â ˙Èa‰ ¯‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ
ÌiÂÏ‰ e¯ac ,‰¯ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :¯ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ

.¯ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי (של
מהלכות  פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב. הלכה בפ"ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי

שם 146) בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות
ורצה  לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â5LÈ¯Ù‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰¯BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ ¯Ët -7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó ¯iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב).2) פ"ו (להלן דגן מיני חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי"ש יב כלל המצוות' ב'ספר

מצוות. שתי הן שם, תרומות 4)הרמב"ן מהל' בפ"ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח. לפרשת 'ספרי'
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב גדולה, חלה 7)בתרומה

מ"ט. כלום 8)פ"א עשה שלא "מניין : שם ב'ירושלמי'
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי"ז), פ"ב (למעלה רבינו
הערה  שם וראה כל", בכורי כל "וראשית שנאמר ממה כן

קכב.

.·‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

¯Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡¯‰ ¯·c BÏ Ôz - «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
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„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»
‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ13¯eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ

.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ"ז.9) פ"ב שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב'ירושלמי'
מתנה  כדי בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ"א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי בה ויש מרובה,
אמרו  יהודה לרבי אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ"ח)".
כפשוטה' וב'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח.11)שם. פרשת שם:12)'ספרי' ב'ספרי'
לה'". תתנו עריסותיכם סי'13)"מראשית בש"ך ראה

ב. ס"ק ס"א שכב

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
‰a¯Ó15‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ -18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי ממ"ח, באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק. וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי'
ברידב"ז.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó21LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
¯kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙¯zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י"א
הי"ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,

.‰ÔÈ‡24Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊ·e25˙‡Èa - ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ,ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰È¯·cÓ26‰Óe¯˙a e¯‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ"א וראה שם. ב'ספרי' הוא כן
שם.25) ובראב"ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון

.Âı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t28ı¯‡Ï eÒÎpL29ÔÈ·iÁ - ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı¯‡‰ ˙B¯Ùe ,‰lÁa30ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31- ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈ¯eËt32- ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆

מ"א.28) פ"ב בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב"ז, וראה בארץ. היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות הכ"ב, שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי ולא עקיבא כרבי שם,
הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב"ד 32)ונילושו לדעת

תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף ועי' מדרבנן, הם חייבים
שם.

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ33ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡È·Ó35ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó36ÌÈ¯ek·e37- ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe¯˙k ,Û¯O˙Â ÁÒt‰ ·¯Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ"ח, פ"ד חלה יוםֿטוב' ב'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי : מ"י שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ"ב
העמים. ארץ בטומאת טמאה היא שהרי למעלה 37)הי"ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי"ש, ה"א פ"ב
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ, בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי'38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı¯‡‰ Ïk :˙Bˆ¯‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40·ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42¯eÚMk43¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı¯‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a44ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı¯‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡¯ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó49ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È50‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯O ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆB¯L Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈ¯ÙÓ52Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı¯‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡È¯eÒa ÔÈa ,55˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡¯OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
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‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»
ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓe61¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ"ח.39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב
ה"ח). תרומות מהל' (פ"א בה פעם 42)החזיקו כלומר,

ה"ב).43)אחת. (למעלה ממ"ח או מכ"ד ראה 44)אחד
ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ בטומאת

ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי"א שם.47)שם
העמים. ארץ כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך

חייבת  והיתה ישראל, ארץ היתה מצרים עולי בה כשהחזיקו
ה"ד). שם ('ירושלמי' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין

וברע"ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,
שם. שם.50)ותוי"ט טמאה 51)'ירושלמי' אינה שהרי

ארץ  פעם שהיתה ובארץ העמים, ארץ בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי'53)אףֿעלֿפי
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אףֿעלֿפי הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב'מלאכת ועי' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב"א. כרבי ולא גמליאל כרבן מ"ז, שם
חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ בטומאת

להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות
נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי  - (למעלה) מצרים עולי שכבשוה בארץ שגזרו כמו
שם). שם', אנשי ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ

שם.58) התורה.59)'ירושלמי', מן עיקר להן שאין
וב'ירושלמי'60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב סי' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז שניה

ה"ח). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ"ז במגע שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰¯B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ -64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ·ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk ,¯eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי שכולנו
עלינו. עולי 64)להזות בה שהחזיקו בארץ אף כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס, שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,

ויש  כשיעור. הזה בזמן אף מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף' ('ברכי כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס"ד). שם עולי 67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי בו החזיקו ולא אףֿעלֿפי 68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה
בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי הדבר השאירו זאת

.Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L Ï·‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡È¯eÒa77‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡¯78‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח. כנ"ל ולחוץ, מאמנה הארץ כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ שחלת ה"ח, בסוף רבינו שכתב ומה
ס. בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב, אמר וכו'. חוצהֿלארץ
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ, חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ.76)וראה שאינה 77)בחוץ
בה"ח. כנ"ל חלה, לענין לארץ שלא 78)כחוץ שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה
שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון

ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח לא שוב
נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙·ÎMÓ Ï·hL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙·ÈfÓ B‡ BÚ¯Ê83·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa88LÈ¯Ùn‰ Ïk .89‰lÁ90C¯·Ó -91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈

‰lÁz92LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
C¯·Ï97Ï·‡ .98‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - Ú˜¯wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י"א שהלכה נראה
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כאן. ציינוה ובטעות לארץ.81)וכו'", בחוץ
קרי.82) עוד ראה שלא לקטן ביחס כלומר,83)כלומר,

כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין
(הל' שמשן שיעריב עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים

ה"ב). שם היום 85)תרומות לו ואיֿאפשר הזאה, וטעון
אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ"ח פ"ד בחלה

טמאי  שהרי וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי והכוונה
כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע,

כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב שעיקר
שזבים  וסובר - חולק ה"ח, שם תרומות בהל' והראב"ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט"ז ובש"ך ס"ה, שכב נראה 89)סי'
עט. הערה ראה כאן, מתחילה י"א כלומר,90)שהלכה

כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח"א 91)וכדלהלן זרוע' ה'אור

ה'ירושלמי' בשם כן הביאו רל, סי' והריקנטי רכה, סי'
ה"ג. פ"ט עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט"ז. מעשר מהל' בפ"א וראה סי'93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב, לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס"א: שכח
על  להקפיד שאין כתב הסמ"ק אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ' פ"ו ברכות כפשוטה' ב'תוספתא וראה (כסףֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב שאין אףֿעלֿפי
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
לפרשת  (שאילתות גאון אחאי רב בשם כתב והראב"ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס). (ר"י שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ"ג, פ"ב בחלה נראה כן
(כסףֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב לפי כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ"א מ"ו, פ"א תרומות
שם.98)ה"ט. המצוות 99)חלה, שברכת אףֿעלֿפי

אבל  המצוה, לעשות כשחייב אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.
חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב ליה מסייע להלן)
האיש. לא אבל בקרקע, פניה לכסות שיכולה מפני ערומה

כגון יצחק, בר נחמן רב בקרקע".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי הונא, כרב שלא רבינו פוסק ה, ס"ק רו סי'
בהם  יש עגבות אף כן ואם ראייתו, את יצחק בר נחמן
בקרקע". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב ודברי הונא. לרב ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב לדברי דחיה ואינם עצמו, בפני

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח שהרי ערומה, אשה כנגד
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מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י. אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י.106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח. מ"ח.108)בסוף סוף פ"ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב אם אף כן,

ייאסר. לא - ברוב.110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי "אמר שם: ב'ירושלמי' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב, בטילה חוצהֿלארץ תרומת
בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב אבל שם, רש"י וכפירוש
ב). אות שכג סי' ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי'
יטמאנה  שמא עםֿהארץ לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ

והואֿהדין  ה"ב), תרומות מהל' ישראל.(פ"ו ארץ לחלת
משנה'.113) ה'כסף ע"פ נוסף בסוגריים, המוקף כל
(משנה114ֿ) הי"ט תרומות מהל' בפי"ב וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט, ביצה

.‚È‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
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‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע (כלומר, טעמא "מאי ב: טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב: חלה גבי תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ"ב. תחילת ערלה, מ"ט.117)ב'ירושלמי' פ"א חלה
פ"ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי"ש הי"ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה
מ"ח, ובפ"ב שם, משנה ה"ז). פ"ה (שם מעשר כתרומת ולא

אליעזר. כרבי ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל
שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,
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ה"ב),121) פ"ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב). פ"ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
ה"ד). פ"ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון

ה"א). פ"ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ"ו

.ÂË¯BkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
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‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ"ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי - הגיע שאם לוט, של לשכרותו הגיע שלא

הי"ח). מכירה מהל' (פכ"ט דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ"ד חלה ב'ירושלמי'

ה'תש"פ  כסלו כ"ו שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מינים 1) וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה
העשוי  ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח.
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈ¯ÙÓe .‰lÁa ·iÁ - «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
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ÔÈÒeÙcÓ5.‰a¯‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל
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לחם 6) ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה,

מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ,
אלא  וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,
לידי  באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה

.‚‡lL ‰‡e·˙e ¯˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙B¯˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי את 11)שפטור  העמידו בירושלמי

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב כי 12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח

.„ÈL ¯OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt -19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
אפילו  שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י
שיהא  אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון
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שאנו  נפלה, לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ20- BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È - ¯Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי 21)אחד על אף
שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙·iÁ - ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי - מחלה,

.ÊÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

אין  - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני  במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,

Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰·Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰¯eËt -31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל

- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה,
מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו

ישראל. עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È¯‰ - ‰lÁa ˙·iÁ‰ ‰qÚ ¯eÚL Ï‡¯OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙·iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ ¯eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי

יחשוד 37) שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על
לא  ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו
פטורה  גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל פי 42)עיסת על ואף
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל
ידי  על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן
(=כפי  החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי]. מסירה ידי על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ·¯ÚÓ‰43Ê¯‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙·iÁ -46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ ¯B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰¯eËt - Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê¯‡48‰lÁa ˙·iÁ - Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰¯eËt - Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם על 46)כלומר, אף

לבד  בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו
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.·È‰qÚ50L·„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B¯52ÔÈÏ·z dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz¯‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54- ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
¯epza ÔÈa55Ú˜¯wa ÔÈa ,56˙·Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙·Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck ¯Á‡Â dÁÈz¯‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï B‡ ,„·Ïa61È¯‰ - ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ¯‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L·„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙·iÁ ÔÈ‡L .¯eËt - ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח המים שפך מב.53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

כובא  אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק. בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב מודה לקיש ריש ריש 59)אף שאף
בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61)מחלה. לאפות שם 62)ולא  חלה ירושלמי
מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף שם בירושלמי
רבי  בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח ד:
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי כלומר,

לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,
אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי  על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי
עשאה  בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה,
זה  והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ - ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙·iÁ -75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt -77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר

כותח. ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח.75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂË¯ÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙·iÁL ‰qÚ‰ ¯eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
- ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?¯ÓÚ‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .¯eÚMÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ - ·w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ - ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ -«¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb ·Á¯ Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ ¯OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

·e¯˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

¯ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ -84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ
Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da - ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
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לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו",
האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר

מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על שהרי 80)אבל
ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות שהרי

האדם. כל של בטפח פחות,83)מארבעה מעט כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי 87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה

קעֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k ,¯eÚMkÓ88‰lÁ LÈ¯Ùn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È¯‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»

˙t ‰Ù‡Â ¯ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â ¯eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰ - ‰lÁ ¯eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙¯Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ91:¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף

מחדש. חלה להפריש וחייב החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

בעיסה. בעודם רבי 92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר

מצרפן. התנור יהושע, ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא,

.ÊÈ˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰lÁ ¯eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -98Ì‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני. מן קצת שיתלוש מבלי פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת

שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

ליי  שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה
לכלל  באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w¯ ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
¯ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï·‡ .‰lÁa ·iÁ - ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב, אינו שהמורסן "לפי
עיסה  דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104¯B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,¯Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙·iÁ - ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï·‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109- «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰¯eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא והרי 107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,¯B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰¯eËt - ¯eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף כעושה 112)כלומר, הוא שהרי
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי  הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה,
טבלו  אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחת 1) ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa ·iÁ‰ ¯eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
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eÎLÂ BÊ· BÊ eÚ‚Â ,¯eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆
„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6- ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»

Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ"ד בפ"ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי שם:

להלן. וראה

.·Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני לכמה העיסה לחלק בדעתו כשאין

יט. הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.‚˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18- ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙ¯ËˆÓ19˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆
ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆

k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»
˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - dz¯·Áa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ"ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ"א בכלאים ורע"ב ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע.) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ"ח להלן ראה כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין

שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«

e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿
ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ È¯‰ -¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e¯‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי  זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב),

אפשר. אי הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה
שם.27) גדולה.28)ירושלמי הוא 29)תרומה דין והלא

הלכה  תרומות מהלכות בפ"ה ראה זה, על מזה תורמין שאין
ישמעאל.30)יא. כרבי ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים

על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן
(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,

עיסות. שתי ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש
מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע, וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני  הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף רואים אדם

ברדב"ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ"א חלה ירושלמי כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ"ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף ולא
ו"משנה  קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙·iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê¯‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ"ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב.39) הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי

פטור  הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.
ז, הלכה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור בחלה
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ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה
יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa ·iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡¯L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

¯Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È¯‰ - L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב: מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי שם:
לפדותו  ראוי הקדש וכו' מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט. בנדרים ראה הבית, בדק לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי שיצטרפו שכדי דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה שאינה אףֿעלֿפי חלה, חיוב

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי
- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד

כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,¯eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»
Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯eÚMk Ì‰ÈzLa È¯‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»

ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡¯‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי

.ÁÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ

‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ¯ib˙pL ¯Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈

dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙·iÁ60È„·BÚ eÈ‰Lk ‰·BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈
„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ ¯eÚMkÓ ˙BÁÙ È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»

Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ"ג חלה שותפין 56)ירושלמי [שעיסת
פ"ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי גלגול ב. יט): הלכה שם (למעלה

ח). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך,
לפי  אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
ט. הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע
שאין  בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡¯OÈ ÈL Ï·‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ¯ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL ¯Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰·BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ¯·kL ;‰¯eËt BÊ È¯‰ -64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈ¯eËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק.63)ירושלמי לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי ראה 65)לישה,

יט. הלכה בפ"ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡¯Oi‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡¯OÈÂ] BlL ÏÚ ¯b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡¯OÈ ÏL - ¯eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙·iÁ68‰¯eËt ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי
א). סעיף שם (יו"ד פוטר הגוי גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי
רק  כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח. הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני, סותר מהם אחד וכל גוי, של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת
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אינו  גוי של וגלגול גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע,
למעלה), (ראה לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק.
לא  בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ ¯eÚL ‰Ê ¯B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙·iÁL74‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב.70) הלכה פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי  בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאףֿעלֿפי
(למעלה  מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף, מן שיחשב לענין אף
"כדי  רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב
את  להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ הרי המוקף", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די  ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו

.·È‰lÁk dÈ‡ - ‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .79Ì¯‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ı¯‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰¯B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB - ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈

d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿
‰¯B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰¯B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì¯˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי"א

טו. ב, הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה
ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.

מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,
שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח,81)מותר משנה פ"ב חלה

כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי
שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין

מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן
שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ"ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה
(פ"ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות
שלישי  עושה שני שאין מפני: באמצע, כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
ה"כדיֿ את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿

˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»
Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»

Á¯ÒzMÓ93ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Ó¯e‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««
È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…

.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ"ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי כאן שיש כלומר,
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(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי עדים 94)משנה ששני כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח. ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן
כנ"ל  הארץ, א,מעם הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה .

שם. ובמשנהֿלמלך

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מפרישין 1) ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ מנחתום הלוקח עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי

הבית.

.‡LÈ¯Ùn‰2‰lÁ dÈ‡ - ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ¯‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

¯ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈ¯Ù‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ"ה.2) פ"ב רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי
.(231 עמ' קידושין, לבעל 4)('מאירי' להחזיר וחייב

שאין  ויודע חכם, תלמיד שהוא ואףֿעלֿפי הקמח.
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי קמח, חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח, חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע"פ א, ס"ק שכז סי' ליו"ד (ט"ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח

הט"ו).6) פ"ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח זו וחלה כלומר,

לא  הקמח מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב"ז). כלום היתה

.·?‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

¯ÓÚ13¯Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È¯‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â ¯B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,¯izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»

˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È¯‰ - ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
¯zÓ19. À»

בון,9) רבי בי יוסי רבי "אמר ה"ג: פ"ג פסחים ב'ירושלמי'
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי"א. להלן וראה
תתחייב  מאימתי (ה"ד) להלן כתב שהרי עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף משתעשה בחלה, העיסה
(כסףֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא

מ"א.10)ורדב"ז). סוף פ"ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח ממעט יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי'
עצמו, בפני נחשב הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב שכבר לקמח ומצטרף
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי במעורב. כלומר, קמח", רבעי חמשה שם
שיעור  במעורב אין אם שאף יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ' שם, חלה ('מאירי' כנילוש" נידון - חלה כדי הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי'
במים. נתערב שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב הקמח מן שהפריש
במים.16)כנ"ל. המעורב הקמח על כלומר,

כנ"ל.17) במים, הקמח כל לכשיתערב כלומר,
יכול 18) אינו מדוע וצ"ע, אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב שכבר החלק שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ"ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי בחלה, ולחייבו במים
רי"ד' וב'תוספות ב. סב, לקידושין בר"ן וראה ה"ט. תרומות
על  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות שם, ה'ירושלמי' על
רבינו: כתב שם, תרומות שבהל' ואףֿעלֿפי שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח עירוב

.‚ÁÈp‰20Ck ¯Á‡Â d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰21‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e¯‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי.20) פיסקה שלח, פרשת חלה 21)'ספרי' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אףֿעלֿפי

כנ"ל. לקמח, המים הט"ז.22)נתינת סוף פ"ו, למעלה

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ ·iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈ¯BÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈ¯BÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk - ÔÈÓqk‰Â29- ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈ¯BÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב חל מאימתי כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב למעלה ראה בקמח,

כדלהלן. עראי, וראה 25)אכילת רומי. בדפוס הוא כן
שם'. אנשי יישאר 26)ב'תוספות ולא הקמח, כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב, בלתי "פירוש,27)קמח
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
תטמטם, להכי נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב'ערוך' וראה שם). ל'ספרי' בפירושו הלל (רבינו
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.800 עמ' פ"א, חלה כפשוטה' וב'תוספתא משנה,28)ב,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ"ג למעלה ראה בלבד, עראי אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי' ה"א. א:29)מעשר ע, במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף, לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ"ב, פ"ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי
ה"א) פ"ג (שם שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי ה"ג. פ"ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר אמרו:
סי' יו"ד יוסף' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

Ï·Ë32ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰33Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

שם.30) בפ"ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי
כדלהלן. פ"ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ"א וראה הי"ג.
אףֿעלֿפי  מיתה, חייב אינו וטמטום, גלגול לפני העיסה
זה  שאין ה"ב), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב"ז ועי' שם 33)למעשר, 'ירושלמי'
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב: פ"א

הֿו.34) אותיות ה"ב סנהדרין מהל' ופי"ט א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰¯eËt - ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙·iÁ - ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ ¯È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck ¯Á‡Â d·41d˙B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙·iÁ BÊ È¯‰ - da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב'אור 35) ראה בקמח, המים נתינת לאחר ומדובר מ"ב. שם,
תרומה.36)שמח'. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף פ"ו למעלה ראה החלה, מן
ב'תוספות  ועי' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ"ג.39)שוב נזכר 40)שם, לא הפקר דין

מ"ג  שם שבפ"א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס"ז, של סי' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב'תרומת  ,800 עמ' חלה כפשוטה' ב'תוספתא שפה, מצוה
שבפ"ב  ואףֿעלֿפי ואילך. ז עמ' אליעזרי להר"ש חלה'
וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב הי"ב, תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב, בפ"א שם שהרי זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים

חייבין  לארץ, שנכנסו חוצהֿלארץ פירות "וכן : רבינו כתב
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ),
בפירוש  כסףֿמשנה (לפי מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני הרי אחד),
ב'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט חלה,

חובת 42)שמח'). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«
.‰¯eËt ‰˙È‰ d˙·BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות
וכן  הקדש. עיסת ולא גוי עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב, לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬
zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙·iÁ - dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

‰¯eËt - dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי עיסת שדין רבינו, וכוונת מ"ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף פ"ו כנ"ל פטורה. גוי ועיסת גוי, של
ולא  לחיוב לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי אחר אלא לפטור,

ה"י). שם למעלה וראה ב, אות שם

.Ë¯b48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
‰¯eËt - ¯ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙·iÁ - ¯ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈

ÈÙÏ ,‰lÁa ˙·iÁ -50ÏÎ‡L ¯ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ ·iÁ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ"ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי שעיסת
שם 50) וברש"י א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי'

מתנות, לענין הי"ג, בפ"ט שלהלן ואףֿעלֿפי חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק שאם רבינו כתב
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר
ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ"א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק חלת את לתת
תרומת  שלגבי ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ"ט רבינו כתב דמאי, של מעשר
יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח ה"ב), (שם ולעני ללוי נותנם שאינו עני ומעשר
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ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי"ז) תרומות מהל' פ"ז המשנהֿלמלך ע"פ של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי, בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי'

ח.

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52- ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı¯‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ ¯znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ54d˙lÁ Û¯O˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚È -57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙Ù¯O ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ"א.51) סוף שם ותוספתא מ"ב, שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי בטומאה,
ובפט"ז  הי"ב, פ"ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי  להלן וראה (רדב"ז). ה"ט אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק בה
אסור  טומאה ספק בהם שנולד ותרומה חלה שרק לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי"ב הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אףֿעלֿפי

כנ"ל. מספק, שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ"ה מטמא ודאה רק כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני  אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאףֿעלֿפי ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי"ב כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק בה
טומאה  ספק בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב מתבאר זה, [ולפי שם). דוד' ('חסדי חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי זו הלכה
ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני שנולד שבספק לפי בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ"ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
¯‰fÈ62ÏczLÈÂ63¯‰hÈÂ64LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰¯B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa66ÏÚ ¯˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«

ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -68‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»
‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי מ"ג: פ"ב בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי וכו'". בטומאה

הכל. לדברי לטומאה.62)בטומאה, יתקרב שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק כלומר,

ה"ב.65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב: קכב, בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
(כסףֿ שם רש"י כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",
בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי' מלשון נראה וכן משנה),
בפ"ד  וראה ה"א). סוף הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"בֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י) למעלה והובאה מ"ב, (פ"ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה
וב'חזון  שמח' ב'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה

ה"ד.69)איש'). פ"ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.·ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰¯‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,¯·Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ e¯Èz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב, בגיטין הובאה פ"ג, דמאי כלומר,71)תוספתא
שיוכל  כדי עםֿהארץ, בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ
וראה  פירושו. את הראשונים רוב וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ"א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי  בחלה, מליגע שיפחד עםֿהארץ על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,
גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע לבל עםֿהארץ את

הי"ב. בפ"ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא
פרנסתו  נמצאת עמיֿהארץ, עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚È¯·Á ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı¯‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï·‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈
ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ
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קלה mixekia zekld - mirxf xtq - elqk f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BnÚ82‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï·‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»
¯ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ"ט, פ"ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי מפני אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ, באשת הן אלא מעשרין עמיֿהארץ
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ"ט (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ"י וראה בהי"א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב משכב ב.80)מטמאי נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ, שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ. אשת עם כמו שלום, דרכי מפני כנ"ל 83)עמו
י"א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי כלומר,

לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף היא שאפיה

פ"ח. שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z87‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ"ב שם ותוספתא ה"ד, פ"ד חלה 'ירושלמי'
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח חייב שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי ה"א), פ"ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי"א פ"ט למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ
לא  עור "ולפני של לאו על נחשדו ולא (רדב"ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı¯‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈ¯ˆ - «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈ¯Ù‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰95CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח.89) פ"א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי'
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ בסוריא אבל מנא. כרבי

הפרשתי 92)עםֿהארץ.91)כנ"ל. הנחתום  אמר ואפילו
וכן  (רדב"ז). עור" "ולפני של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי"ב כנ"ל עליו, עם93ֿ)שאימתה
נתארח 94)הארץ. "אם ב: לט, זרה בעבודה בברייתא

לוי, בן יהושע לרבי ליה מסייע מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי, בן יהושע רבי דאמר
על  להוסיף בא לוי בן יהושע שרבי משמע מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי בחוץֿלארץ.
מפני  להפריש צריך הנחתום מן לוקח אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן

ה'תש"פ  כסלו כ"ז רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח
לחיים  זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;ı¯‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
שהן  המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות
(רדב"ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע נזכר לא שהרי
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר:

.·ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈ·iÁ -7ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה קבוע.9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚¯BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa ·iÁ -12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ
ÂÈ˙BzÓ - ¯BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk - ‡e‰ ¯BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»
ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt ÈM‰ È¯‰ - ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ

B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי ממה 12)ידוע כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
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הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד
בכור. ספק והשני הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון

הראשון. כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח
מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין

איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן",
לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙·iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa ·iÁ ÔÈ‡23‰¯B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ ¯BL Ì‡ :¯Ó‡pL ;„·Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ O·kÓ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

È·ˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף.23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני 26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה בהמה 32)שהוא שהיא
האב 33)טהורה. לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע

לזרע  חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף

שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï - …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

¯ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)
נמי  מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף,

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú·˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¯kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ - ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב: שם
אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו

ומוכרן. שלו בהמות שלו.45)בשוחט בהמות
כרב,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי
כאן  גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני,
אז  שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק. למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע או
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.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…
B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ

˙BzÓa ·iÁ - B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…
Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰¯ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי אלא 52)של בשוחט תלוי הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות,
שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני חשד.55)חלקו, לידי יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È¯‰ - ıeÁ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È¯‰ -¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ ¯iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL ˙Bzn‰ È¯‰ -62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï - BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ¯ËÙ63BÏ ¯iL ‡Ï - ˙Ó ÏÚ ¯ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ ¯iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï - À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,
שלי. שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק פי על ואף

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה
בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.·ÈL‡¯a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ ¯eËt - »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ

- ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËt - „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È¯‰ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ .‰·w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È¯‰ ·iÁ‰ ¯·c‰L ;ÈÁla ·iÁ - ElL L‡¯‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡¯OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על אף

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
¯eËt - ¯ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ˜ÙÒ Ì‡Â .·iÁ -«»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰È˙BzÓ eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי איננו חסדא,70)אם רב "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק

חייב.71) שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰¯t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ¯ÎÓ :ÁaËÏ ¯Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B -75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ
ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B - «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈

ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח
הקיבה. את בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡ - «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê ¯·Ú ‡nL LLBÁ82- Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע
המתנות  את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן.
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בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B - „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰·˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï - Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»̄»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰·˜Â ,„Á‡Ï ÚB¯Ê ‡l‡ ,ÚB¯Ê¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86¯BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ - «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
"הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע. הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק הוא
כתף.90) של רחב המתחילה 91)עצם השוק היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰·w‰Â ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰·w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב,

חלב 95)בכתוב. להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב הקיבה גבי שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡¯OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï·‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ¯ Ì‡Â .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב:

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי

אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין
ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי

זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי על שאף
לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב קלב. שם

עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי  כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני  אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט:
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

יו 105) רב "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי סף,
ליזכי  מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב
וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב. ברצונו אלא

.·ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
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‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»
Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ ¯113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ

ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא
חלקם  שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא:
שקילנא  לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי  לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי  לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני". אביי, מדברי רבינו כן למד
להחזיק  בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן
עצמו  להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי
הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:¯Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡¯ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈

‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב, כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,

יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב"ז). (כסףֿמשנה חייבים

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ5È¯·cÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı¯‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ"ה דאמרי ושמואל רב קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי דבר לו תן

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה פ"ה למעלה קלו:7)וראה שם
כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר נחמן רב "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז. בראשית אלעאי
(שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ הגז, ראשית אף לא. לארץ בחוצה אין,
זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ
(למעלה  לארץ בחוצה ובין בארץ בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ"ט
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
אין  כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות (הלכות לארץ כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ"ט למעלה וראה שם. משנה

.·?„ˆÈk11LÈc˜‰L È¯‰12˙Èa‰ ˜„·Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ ·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡ - E‡ˆ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק קדשי שסובר שלמי אמרו, שם בגמרא
בפ"ה  רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי"ק). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק
הניטלת שם הגיזה (וברש"י: כחשו נמי הבית בדק הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
סלקאֿ עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז דעתךֿאמינא
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זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - ecÙÂ ,Úe·˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב הלכה בפ"ט

.„„·Ïa ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת,
פ"ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב). הלכה המקדש כלי וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס).21) (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

כבשי  ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡¯a BÏ ‰kÊ - BlL ¯Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
¯b‰ ÏÊ‚·e ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
שמן  גם אבל היקב". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני

הלכה 25) פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק כל 27)חזה

י. הלכה פ"א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: ובספרי ישראל". עם

פי"ג  להלן וראה י.הארץ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â- ÌeÁL B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆
.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי, שקנאו

שם. שינוי.32)וברש"י זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה יוסי. כר' ולא

שם. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï·‡37.¯eËt - ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ"י. חולין תוספתא
בחצי  אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל
ה) הלכה פ"ט (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני  הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ"ט  חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין
פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.ÁLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק להפריש החיוב שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו
בפ"ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב אינו הגז, כל
שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי, כרבי ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי 42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי  ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה

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



קמי mixekia zekld - mirxf xtq - elqk f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם,

ד). ס"ק

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
È·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ ·eiÁ‰ ÔÈ‡L ;·iÁ - ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב, קלח. שם

הגוי  ששייר ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט
להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי הכי תימא "וכי
הא  הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אףֿעלֿפי (כלומר, חייב לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי),
בארץ. רק נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ¯ÎBn‰ - ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ¯‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)ראשית קלח. שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי, הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ"ט  למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני

ובאורֿשמח.

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰·Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»

‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ¯ÎÓe ,˙B·˜ ˙f‚Â ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆
Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê - ¯Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ - [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

¯iMM ‰Ó ÏÚ - BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי  כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח מן אבל לקח חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד שהמתנות ודאי
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח, ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח יתן לא שהרי יותר, זולים שהם
הוא  והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח. ברדב"ז וראה יותר. זול

.·È¯ib˙pL ¯b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ¯ib˙ ‡lL57,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - ¯ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב

יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
- ¯˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי  כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי. יוסי בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
בכסףֿמשנה) טו, הלכה פ"ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק"ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
וראה  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈ·iÁ - ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡¯a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
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„·Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï·‡ ;¯eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«
.ÔÈ¯eËt - ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור' הגז,
ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות אלעאי
אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי  שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח,

.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡¯63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ - ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe „·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
- d˙fb ¯ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ¯ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב קלח. שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח
ובביאור  שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי  של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה,
בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק שאין

אלעאי.68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח,70) גזז והניח גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ

הגר"א. ובביאור יב, סעיף גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆB¯Â Êb‰ ˙ÈL‡¯ ÏL ˙Ba¯ ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆

ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…

BaÏiL76‰fb‰ ¯ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»
È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ ¯Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈

È„k Ba ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈
.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי  צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי  בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט. הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני "מנא קלח. שם
ראוי  שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו, מאי לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ"ח  יב: ביומא רבי (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט
וידוע  בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט הדרוש הצמר כי לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה
הרלב"ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי

.ÊÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - Êb‰ ˙ÈL‡¯78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL ,¯ÓB‡≈∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO79ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ
‡e‰ „Á‡ Ô‰ÈL80. ¿≈∆∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ"ט למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
חייב  אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם.
או  זכרים שני וילדו ביכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון
ב' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר
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שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
Bn‡Ï ¯BÎa ‡e‰L5˙ÈÏ‡¯Oi‰6¯Ët Ïk :¯Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ¯7Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡Â ;8. ∆∆ƒ¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

פ.2) עשה המצוות' ב'ספר וראה א. כט, קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט. כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא

שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אףֿעלֿפי
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י. לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק אלא זה מפסוק פדיה מצות למדו
דרשו  תפדה" "פדה הפסוק ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב - בנו

הסמוכה.

.·ÔÈ‡Â9‰M‡‰10·iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙·iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁL ‡e‰ -12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿

·‡‰ ¯·Ú13Ïc‚iLk - e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב'פתחי סט"ו, שה סי' ביו"ד וראה
שצב. מצוה חינוך' שם.15)וב'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ B·e18BÓˆÚ ‰cÙÈ - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck ¯Á‡Â ‰lÁz19ÔBÈ„t È„k ‡l‡ ¿ƒ»¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿

.BÓˆÚ ‰cÙÈ - „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא
יהודה. אביו.17)כרבי פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,

שניהם. פדיון מודין 19)כדי הכל ירמיה, רבי אמר שם:
חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי לבנו, קודם הוא סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
‰ÏBÚ Ck ¯Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt - ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k BÏ¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆

Ï‚¯Ï21:Ck ¯Á‡Â ,‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ22. ¿…≈»»«≈»

וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי ולא כחכמים שם: ברייתא,

פדיונו  שהרי קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ"ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי ועי' .(540 38 עמ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי לו כשיש זה, לשון רבינו תפס הקודמת
של  זה מלשון דייק (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי'
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי יודע ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאףֿעלֿפי התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי"ז), בסוף להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי נראה
כשיש  אבל ולזה. לזה כדי לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי, נודע לא בשיטה

שם.

.‰‰„Bt‰23ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó - Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»

Ô˙B Ck ¯Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27- ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿
¯BÎa‰ ˙BcÙÏ C¯·Ó28.eÈÁ‰L C¯·Óe , ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

ב.23) קכא, בפי"א 24)פסחים והנה שם. מפורש כן 
אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב הי"א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי"ב, שם שהרי צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב ה"א מילה מהל' בפ"ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי כט.), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי
את  לפדות מברך: אינו מדוע כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי פודהו, כשהוא הבן,
ס"ב, רסה ובסי' הגר"א, ובביאור ס"י, שה סי' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק שיש [ונראה שצב. מצוה חינוך' וב'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי האב, על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע הרב, שמבצע
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני,
ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני, האב מל לא ואם האב,

עצמו, את למול חייב אינו הבן בשמיני מילה מצות אבל
ועל  העבדים על אינה שבוודאי וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב על אלא עצמם, הגרים
הדברים  אין זו, סברא שלפי אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני, במילה אלא אמורים

וצ"ע]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני,
הוא  הרי בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב. קכא,

ה"י. שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי 26)כעושה
בפ"א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט"ז. מעשר מהל' ובפ"א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב. מהל'28)כנ"ל (פי"א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות

.ÂÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓ29ÔÓÊ ÏÎ·e30‰nÎ·e . ƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»
ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt31L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ; ≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆

‰cÙz32ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .33ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
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ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL34ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ
˙BÚ˜¯˜a35˙BÚ˜¯˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„·Úa ‡ÏÂ ;36; ¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»

˙B¯ËLa ‡ÏÂ37ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,38e‰„t Ì‡Â . ¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»
Èe„t BÈ‡ - Ô‰a39. »∆≈»

שהוא 29) ו"כל הגוף, חובת היא הבן פדיון מצות שהרי
(קידושין  בחוץֿלארץ" בין בארץ בין נוהגת הגוף, חובת
לרב  זוזי שבסר ליה שדר אשי "רב א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי אשי ורב הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ"א למעלה הבית.30)וראה בפני שלא אפילו

ב.31) מט, בכורות :32)משנה, כתוב מכן ולאחר
מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט. בערך,
דן  אתה אי וכלל, ופרט כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף כסף), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ"א וראה סלע. כמשקל משקלו ועשו

ה"ב. שקלים מהל' שם.35)ובפ"א שהרי 36)משנה,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר

כב:). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם
לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב בשטרי

מטלטלין.38) שהם תורה 39)אףֿעלֿפי אמרה שהרי
שם. ברש"י וראה כנ"ל. כסף, ובשוה בכסף רק נפדה שהבן

.Ê·˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ·‡‰- ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
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ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
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ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,46‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ -48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב כדין
שם  שאין ואףֿעלֿפי לו, הוא חייב מנה, לך חייב הריני
הט"ו). מכירה מהל' ופי"א קא: (כתובות עדים

פדוי 42) בנו נחמן, דרב קמיה תנא "תני שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי, רבי דברי זו נחמן, רב ליה אמר לכשיתן.
פדוי  בנו אין והלכתא: פדוי. בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
פדיון  בכסף שמדובר בה נזכר לא שהרי חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח, בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני,
שוי  דלא אילימא דמי, היכי פדיון האי פדוי. בנו וכו', בני,
דשוי, אףֿעלֿגב לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי, דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי דלא וכיון
כהנא  דרב הא כי עילויה. כהן דקבלי וסיפא הבן, אבי דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס"ק שה סי' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא הבן

הבה"ג). לגירסת ח ס"ק שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב. לכל סלע חצי הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אףֿעלֿפי סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע חצי של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף
יצא,48) בדיעבד שרק משמע, "יצא" שמהלשון אףֿעלֿפי

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף נראה
כדי  אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב'פתחי ראה הט"ז), ופ"י הי"ז, פ"א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י ס"ק שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי
"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי דוקא, לאו בוודאי וזה
לכתחילה  שגם הרי רשאי", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ¯49¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
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Èe„t54. »

רשאי".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי ושם: הבן. אבי כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי, בנו הרי
וראה  הראשון. הלשון לפי שם רש"י שכתב וכמו גמורה.

ובש"ך. ס"ח שם ב.53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין
לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני  כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט ורבינו הגרנות", בבית המסייע ככהן שנראה
בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני

יב. ס"ק שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסףֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ :¯ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,¯a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ e¯ËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב.55) ג, בכורות תלוי 56)משנה, הדבר "שאין אףֿעלֿפי
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי קדושת את הלויים
בבני  בכור כל תחת הלויים את "קח מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע רבי דאמר לוי, בן יהושע כרבי מנלן, "כהנים א:
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מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי,
מהקלֿ (שהרי מנלן ולדורות צדוק. בני הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈ59¯eËt -60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
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Ï‡¯OÈa ÌÁ¯61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב של מימרא
בר  אדא רב של כמימרתו פסקו - א קלב, ובחולין יוסף.

מר. ד"ה ב'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
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‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È¯‰L66„·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈ·ÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב פפא.שם, רב של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי, האב אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי מהל' בפט"ו רבינו פסק וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב
נתעברה  ולא לגוי, נבעלה ואם בה"ב. למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב). ס"ק שה קיימא,66)סי' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב. מעשר מהל' ובפ"א ה"כ, חללה.67)בפ"ט ונעשתה
ב]. נט, בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.·ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ·‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
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BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿

שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי ולא ישראל הוא שהרי ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי מהל' בפי"ט וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב בר כרבה ולא חסדא כרב שם,
יום,71) שלשים משישלים רק חלה הבן פדיון חובת שהרי

הוא, חייב) (שהבן דבר של וטעמו בהי"ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח בא הוא ואין

יפטר. הוא אף חי, היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי לבנו, הכסף את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי"ט, שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰¯ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰¯¯ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
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נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ"ה  בפירוש וראה בה"ב. כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני  רחם כל "פטר נאמר: ב יג, בשמות שהרי התורה, בכל
ישראל. מבני רחם "פטר נאמר: יב ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס"כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ"י  הי"ג, פ"ט למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו
פטור, ממון שספק הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי"ב),

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום
הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק

פטור".
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הגלילי.80) יוסי כרבי ולא כחכמים שם, שהרי 81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט"ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אףֿעלֿפי אדם, פני כצורת כשפניו
איסורי  מהל' בפ"י וראה עוף. או חיה או בהמה כצורת

ח. ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב.86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי  בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט"ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד  שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰ - ¯·‡ ¯·‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡¯93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ B¯ÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯ ‡ˆÈÂ95- ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡¯a ¯ËÙ È¯‰L ,ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡¯96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ ¯ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי (הל' החתוך העובר הוצאת
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לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט' ובן חי, ראשו את שיצא אףֿעלֿפי נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי  כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק לט,
בין  - ב מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי"ש מת. והוא ראשו שהוציא ח' בן

חי.94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אףֿעלֿפי כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי 96)כלומר, ב: מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק דכיון קאֿמשמעֿלן,
הט"ו. סוף אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ"ה משנה,

"משתצא  רבינו: כתב ה"ו, שם ביאה איסורי ובהל' א. כח,
מצא  שם, משנה' ה'כסף אבל כילוד". זה הרי פדחתו, רוב

"רוב". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk¯„k ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL - ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ¯‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯eËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

¯Á‡ BÓ„wL ÈtÓ - ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי ולא כחכמים - ב מז, בכורות משנה,
דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי - א יט,
פתיחתה. עלֿידי אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי  לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואףֿעלֿפי  בכור. הוי לא שם), רש"י ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי  י"ד, בהלכה רבינו כתב שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈

ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
Ù¯Ë‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa ·iÁ BÈ‡ -108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁÈ -110¯Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa ·iÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈

ובפדיון 103)האב.102) בערכין "אין יב: שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי"א, שה סי' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס משנה,105)כלומר,
א. מט, הסובר 106)שם עקיבא כרבי ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי דרבנן, טעמייהו מאי : שם ובגמרא יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי הכא אף ממש), חודש בן בבא107ֿ)ולא
אין  שנטרף בכור אלעזר, רבי אמר עולא "ואמר ב: יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף", מפרש ורבינו אותו". פודין

יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב
כרש"י. ולא שם, ב'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי, בני יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי"ח. שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112¯Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ -115BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba - ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח),115) ס"ק שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אףֿעלֿפי

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב שם,
דקיימאֿלן  "ואףֿעלֿגב : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי.
כוותיה  הלכתא הכא בדיני, וכשמואל באיסורי כרב הלכתא
כתב  וכן (כסףֿמשנה), כן גרס לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי שם, מקובצת' ושכן ב'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ'תוספות  משמע

כמותו. שהלכה משמע נחמן, רב על מרב :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È¯‰ - ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa ·iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
¯eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

·‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ·‡Ó ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆
˙eÓiL122‡e‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ·‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈

Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי"ג בסוף למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק שתפס לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים
(פ"ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק. שבו הבכור, את תפס ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק כי כלל, ספק אין ובו הכסף את תפס כאן
לחובותיו, ערב אלא אינו והכסף חייב, הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב, נעשה הכסף אין - בחוב ספק וכשיש
זכיה  הל' אפרים' וב'מחנה ברדב"ז, ראה אחר, של כספו

ח. סי' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,
וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי אדם

וברדב"ז. שם פדוי 122)ברש"י בני הרי לכהן: שאמר
הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן

וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את
יח. אות סוף הגר"א ובביאור סי"א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰¯ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¯BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129¯eËt - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
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·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ
ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿

e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ - »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈
.ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ¯·kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח, שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי הוא משניהם אחד שהרי

(רדב"ז). הבכור הוא מי ידוע שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק ומחמת בכור, אינו החי שהשני ונמצא הי"ז,

מאיר.131)לגמרי. כרבי ולא יהודה כרבי שם,
האב,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב"ז). (כסףֿמשנה כרבי 134)כנ"ל.133)השני

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL136- ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿

ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ¯ÈÊÁÈ - ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡ - »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È¯‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
È¯·ÁÓ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק אףֿעלֿפי

ה"י), למעלה (ראה האם אחר אלא האב, אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי"ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי, בני יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,

שלשים.140)הי"ח. בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב אם שבספק ואףֿעלֿפי שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס אם הבן,
שידוע  תפס אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט"ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי תפס מי
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אףֿעלֿפי כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי היה לא לו, נותן
ב'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.·ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏiL e¯ka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÊ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡145.ÌÁ¯ ¯Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי ידוע ולא כלומר,
שם. ברש"י הזכרים 145)וראה משני אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.

ואף  הוא. אשה איזו של ידוע שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע. להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚Î¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B·˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰·˜ :¯ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני, ובאופן הראשון.
הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי ונקבה,

הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰¯ka ˙Á‡ ,150,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151·‡‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
¯eËt152·‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ -154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי הבכור שמא
והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין

כרבי 154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ156- »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰lÁz ‰·˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰¯kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.¯ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי
ונקבה,156) זכרים שני הונא, רב "תנא א: מט, שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני, באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי עיון, וצריך זכר. ילדה
חייב, בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב, ונקבה זכר ילדה היא ואם
בנו, פדיון לתת לו היה רחוק והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק יש סברא ומה ה"ל. כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי אנשים שני לבין נשים, ושתי אחד
חייב  נשים, ושתי אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב"ד
נשים  ושתי אנשים ובשני לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב'משנה ברדב"ז, משנה', ב'כסף ועי'

שם. הגר"א וביאור וט"ז כחֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ -163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
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Ô‰Ó „Á‡ ·˙Bk -164‰‡L¯‰ B¯·ÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ¯ÈÊÁÈÂ ‰‡L¯‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי
של  אמו ומי זה של אמו מי ידוע שלא ואףֿעלֿפי בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי"ח. הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי"ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי הוא שהרי לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ"ו כלומר,162)בכורות
אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל

עבור  הם שקיבלתי הסלעים חמשה : ויאמר השני אצל אותו
הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי, גמרא 164)הבכור

כשמואל. א. מט, והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב
ואףֿעלֿפי  גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
שלוחין  מהל' בפ"ג וראה שליח, אלא אינו כן, לו שכתב
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני נתנו אבל
שם. גרשום' ב'רבינו וראה החי. עבור שקבלתי, הסלעים

(166- המת הוא בני אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני הרי שמת, הוא חבירי בן ואם הכסף, לי החזר
ביניהם. וחולקים הכסף ונוטל עבורו, הכסף לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב'חזון  ובש"ך, סכ"ט שם ביו"ד וראה מילי. הני ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â169˙¯k·Ó ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡¯Ï173‰Ú·L Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני של נשים שתי
שלי.168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי שהרי ה"ב, כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ"ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף בין להבחין כדי
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א וראה שני. של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי.175) בכור הוא שהרי

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B·˜ ÈzL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס"ל, שה סי' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב אינו הבן אף כלומר,

למספר  שווה החיוב אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני  אשתו ילדה שמא א. לחיוב: הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב. זכרים;
המוחזק. מיד מוציאין אין ספק, שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב.

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰¯ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰¯ka ‡lL ‰Ê - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ -180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי
כנ"ל. ידוע, שאינו אףֿעלֿפי פטור 180)בכורו, הבן שאף

לאשה  נולד שמא הוא, ספק שהרי כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»
BzL‡182ÈLa ‡l‡ ¯ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈

„·Ïa ¯ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,·iÁ - ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ
‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ - ‰·˜p‰Â ¯Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»
BBÈ„t ÔzÈ - ˜BÁ¯ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰·˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי
אנשים. שני של גירסת 182)והן לפי א. מט, שם גמרא

קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,
זכרים. שני ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,

שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני ב. אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב לחיוב, הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב זה שהרי הבן, בפדיון
הראב"ד  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף". רובא

חייב. - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר

ה'תש"פ  כסלו כ"ח חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
¯BÓÁ3‰Oa4ÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - B˙Bc ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙ¯ÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e8‰ÙÈ¯Ú ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
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כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו
בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור

בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין
לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם

קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב) (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע ולומר, לי

ואינך  מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני  מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי

לארץ". בחוץ בין הבית.8)בארץ בפני שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.·Ô‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10¯Ët Ïk :¯Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
¯ÓB‚Â ÌÁ¯11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל
לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.‚‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„·Ïa ¯BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰¯eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה],

.„B¯ÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a ¯eÒ‡ ¯BÓÁ ¯Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯·wÈ - BÙ¯ÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈ¯Ú ¯Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ ¯eÒ‡ - Ô‰kÏ BÓˆÚa ¯BÓÁ‰ ¯Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .¯·wÈÂ epÙ¯ÚÈ B‡16.‰Ê ¯·c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ ¯BÓÁ ¯Ët ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה,
שקיבל  כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור

שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי  ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו או

.‰epziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe ¯BÓÁ ¯Ët ÔBÈ„t LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ï·p‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי

da ˙B‰Ï20ÔzÈ - e‰„tL ¯Á‡ ¯BÓÁ‰ ¯Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a ¯zÓe ,22.‰cÙ ¯·kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי פטר של

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ ·iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙ¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Óe .ÌBÈ24- ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ;BÙ¯BÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„·Ïa ·ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה

ראוי 24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות
עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,

חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.ÊıÈÙB˜a BÙ¯BÚ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï26ÂÈ¯BÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc¯˜a ‡Ï29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…

‰¯‚Óa30ıÈÙB˜· ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ ¯„ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«
BzÙ¯ÚÂ :¯Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
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ערפו.27) מותר 28)מצד שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל
ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו

בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב בעלת "שכן 31)סכין
עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰Ù¯Ëa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈO·k ‡l‡ ‰O Èe¯˜ ÔÈ‡Â ,‰O· ‰cÙz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„·Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה
למד  לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח,

.Ë¯Á‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37- ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï·‡ ,‰Úe˜t Ô·a ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

È·v ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ È·vk :Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן,

אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï·‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰¯Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt - B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰¯Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ - ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ‰ÂML ¯BÓÁ ¯Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .¯È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.·È¯BÓÁ ¯Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O· ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆

‰Ú¯ ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»
.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa - ˙ÈBÈ·e ,ÚÏÒ ÈˆÁa -«¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈB¯·Á ÏL ¯BÓÁ ¯Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È¯‰ -41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי, זה הרי ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על
שלו  הוא הרי חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של

.„È:¯Ó‡pL .¯BÓÁ ¯ËtÓ ÔÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎ·a BLÈ - Ì„‡ ¯BÎ·a BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»
‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎaÓ ¯eËt - Ì„‡ ¯BÎaÓ ¯eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.ÂËB¯BÓÁ ¯aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯BÓÁ ¯aÚ ¯ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M¯45‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,¯BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ -49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ¯·‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54·iÁ ‰Ê È¯‰ -55ÔÓ ¯BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „·BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ·56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ ¯eËt Ïk‰ - Ï‡¯OiÓ ÏawL ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰¯BÎa‰57Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡¯OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - ‰Ó‰a·e«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי,45)שהרי חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור,
חיוב  ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:
מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי
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לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
שאסור 49)באמו. פי על ואף פוטרת. גוי ששותפות כיוון

קנסוהו. לא  הגוי עם ומלבד 51)לגוי.50)להשתתף
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯ib˙pL ¯b‰„ÏÈ ¯ib ≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
B¯BÓÁ58¯ib˙pL ¯Á‡ B‡59Û¯ÚÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,¯b ÏL ‰O‰ - ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני 58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.
שפטר  (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק אלא

.ÊÈ¯BÓÁ ¯Ët LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ - ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
·iÁ BÈ‡L B˙B‡65¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,66‰„B·ÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.ÁÈ¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t68‰„ÏiL ¯BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69¯eËt -70‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú - ÌÈÓÚt ÈzL ,¯BÓÁ ¯ËÙe ‰O·¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .¯BÓÁ „ÏBp‰Â ¯BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰¯BÎaa ·iÁ - ¯BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף

מינים  ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס בפטר

הוא  הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור

.ËÈÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡lL B¯BÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈

Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»
‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a ¯zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»

‰lÁz „ÏB ¯Îf‰ ‡nL75- LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»

.‰È‡¯‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור שהרי
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי

.ÎÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈ¯BÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - ‰·˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי 76) על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שהרי 77)שאין

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי  על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני,

הוא. מי ידוע שאין

.‡ÎÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙B·˜78LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡nL :‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰·˜ ÂÈ¯Á‡Â ¯ÎÊ ˙¯Á‡‰Â ‰·˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰·˜79ÈLa LÈ ‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰¯ka ‡lL ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי
כאן 79)חמור. אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

פטר  הוא והרי ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.·ÎÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡Ï B‡ ‰¯ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע כדי

.‚ÎBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
¯BÓÁ ¯Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈ¯Ù‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ¯‡Lk ÔÈ¯OÚ˙Óe ,¯·c83„Á‡ LÈ¯ÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
¯OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ¯‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

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



laeieקנב dhiny zekld - mirxf xtq - elqk g"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך
ושניתן  הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני
בהמה. ממעשר גבי 84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח. חולין

.„ÎÏ‡¯OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈ¯BÓÁ È¯Ët ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È·‡90- ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰¯OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות
כי  ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו

בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של כלומר,87)יהיה
וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם

לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם
בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו

וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי

ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
„·ÚÈ ‡lL (· .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı¯‡‰ ˙„B·Ú˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«
C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL (‰ .ÌÈ¯ˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
Ïk ËnLiL (Ê .ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM ‰Ó ËnLiL (Â∆¿«≈«∆ƒ»»∆∆¿«≈»
‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈ ‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰«¿»»∆…ƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…
.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k È¯L˙a ‰¯OÚa ¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈

,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."ziriaya dzk`lnn ux`d zeayzy"

חובת  היא ששמיטה משמע, הארץ" "שתשבות מלשונו
חובת  ולא השביעית, בשנה שתיעבד שאסור הקרקע
האם  ונפק"מ בשביעית. הקרקע במלאכת שאסור ה'גברא'
שאם  גוי, על־ידי יהודי של בקרקע העבודה לעשות מותר
ב'גברא' דין הוא ואם גוי, על־ידי אף אסור בקרקע דין הוא

השמיטה. על מצווה אינו הגוי שהרי גוי על־ידי מותר
(286 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
האילן 1) ועבודת הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע
עצים  ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

¯Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈ¯Áa :6¯Èˆw·e7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ9- BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O10¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין
אבל  נב). סימן ב חלק (מהרי"ט התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע
שהמצוה  ונראה קיב). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ היא:
לשבת  אחרון בקונטרס וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי
ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואףֿעלֿפי  שביעית. לענין זה פסוק רבינו הביא ההלכות,
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ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה
פ"א  (שביעית הירושלמי על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב נתן ורבינו צדק, מלכי בן ר"י פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי
לפי  לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ"ד להלן (ראה קרקע לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע
אברהם  רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,
א), הלכה פ"ד להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה
שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע שנים "שש
הרי  תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. הארץ.10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
תבצור, לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי לארץ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר),
דיבר  שכבר הרי וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ לעבודת שקצר

.·ÏÚ B‡ ‰ÚÈ¯f‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ì¯k‰ „Á‡Â .‰¯Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰¯ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ"ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
יוםֿ ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית טוב'
רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות

ה. לעמ' זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת

.‚‰¯ÈÓÊe13.‰¯Èˆ˜ ÏÏÎa ‰¯Èˆ·e ,‰ÚÈ¯Ê ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ¯ÓBÏ ?·e˙k‰ ÔË¯t ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

·iÁ ‡e‰ „·Ïa el‡14˙„B·ÚaL ˙B„ÏBz‰ ¯‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı¯‡‰15- ‰Ê ÔÈÚa eL¯t˙ ‡lL ˙B·‡‰ ¯‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡16. ≈∆¬≈∆¬»«ƒ«««¿

כאביי.13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,

.„¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk17L¯BÁ‰ B‡18Ú˜¯w‰ C¯ˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„B·Ú ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙BÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰È¯·cÓ23. ƒƒ¿≈∆

לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע בכל עידור שחלוק כיון
שם  הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת

קב. כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ,

י. הלכה פ"ב כדי 21)להלן זריעתה, קודם הקרקע את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא,
והא  דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה
קוק  להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי  התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק -
אלא  שאינו שתיל, נוטע לבין שם, בגיטין הגמרא כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי

.‰ÔÈ‡24˜¯Ò ÔÏÈ‡ elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜¯ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈL·È‰29Bz¯nˆ ˙‡30.˜·‡a ¿««ƒ«¿≈ƒ¿…¿«≈∆««¿¿»»
ÔMÚÈ ‡ÏÂ31˙ÚÏBz‰ ˙eÓiL È„k ÂÈzÁz32‡ÏÂ . ¿…¿«≈«¿»¿≈∆»«««¿…

CeÒÈ33‡lL È„k ,‡Ó‰Ê BÏ LiL ¯·„a ˙BÚÈËp‰ ˙‡ »∆«¿ƒ¿»»∆≈À¬»¿≈∆…
C¯ ‡e‰Lk ÛBÚ‰ B˙B‡ ÏÎ‡È34CeÒÈ ‡ÏÂ .35˙‡ …«»¿∆«¿…»∆

ÔÈbt‰36Ô˙B‡ ·˜È ‡ÏÂ ,37C¯ÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÚÈ·Ma el‡Ó ˙Á‡««≈≈«¿ƒƒ«ƒ«««¿

יט 24) הלכה פ"ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



laeieקנד dhiny zekld - mirxf xtq - elqk g"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג.

פירות.25)הירושלמי. עושה פ"ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב: משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק. המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי 34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי
להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
אכילת  כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו)
את  המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב העוף
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ" שם. משנה
(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד

צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין
שם. ברש"י וראה מדי.

.ÂÔÈ˙ÈvÓ ÔÈ‡42ÌÈw‰ ˙LÈ‡a ¯e‡‰ ˙‡43ÈtÓ , ≈«ƒƒ∆»¿ƒ««»ƒƒ¿≈
Ú˜¯˜ ˙„B·Ú ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰¯t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ L¯ÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
¯ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï·‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈ¯BLÂ .50ÔÚ¯ÊÏ È„k ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa51ÈÈBÏ‡‰ ÔÈÓi˜Óe .52,‚b‰ L‡¯a ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈¿…«»

B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡53. ¬»≈«¿ƒ

יט.42) הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד שם ירושלמי
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית ליונתן המיוחס
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי שאינו חולות, במקום כלומר,
אףֿעלֿ הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי ועיין שם. ירושלמי
זרעים  של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ והכוונה בו. לזרוע דרך שאין

רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב
שאינו  בעציץ אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים"

להלן. וראה בארץ, והראב"ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס:

תזרע",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור
פ"ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה
תוספתא  ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג
יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי
וראה  ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח. הלכה להלן

.ÊÔÈ¯˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡¯˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
ÌÈ·‡a57ÔÈ¯„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B¯·‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62¯zÓ -63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י.54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד (ראה
אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי וליבעי
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי "כי שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח האילן מן פסולת מיני
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י). בשם ולהשביח.61)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
¯˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈ¯f‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚÓ ¯˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰68- »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ -ÔÏÈ·La70Ô·l‰ ¯ÙÚ ÔÎÂ .71- «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈ·La ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב. קטן במועד משנה
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שבה,65)ובשביעית". עץ כל ימות ישקה, לא שאם
ממי  המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן

מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.
דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי
ונראה  ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה
הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי לא
מחמת  ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת

ועיי  ד, עמ' שם מפריש ר"י לתלמיד בשיטה  שם (ראה ן
הירושלמי). בשם כן "רבי 67)שהביא ו: שם משנה

לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי  דברי לבן, בעפר "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית
שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי  השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי
ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם.
לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים כנגד אף
ניאפולי  לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי  שאף בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי  הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה

.ËÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.

שם). יוםֿטוב (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא
האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.È?‰l‡ Ïk e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe79- ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı¯‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ e¯Ê‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B·‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה בֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ ea¯MÓ83ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏÚ84e¯Èz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

Ú¯ÊÏ86È„·Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙ÈÚÈ·Ma ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„·Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈ·La89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„B·Ú BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È¯‰ -90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב"ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז
ב.86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אףֿעלֿפי
הזה 87) בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה שכתב כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ"ג סנהדרין בירושלמי הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי  וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ,

.88 עמוד (כסףֿמשנה 88)שם מלך שאינו אףֿעלֿפי
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב"ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסףֿמשנה). לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון

של  ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא
יכול  יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב. אות

·È.ÚËBp‰91- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈ·Ma «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .¯˜ÚÈ92˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡¯OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ ¯Ó‡È - Ìi˜È ‚‚BLa ¯Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ
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ג.91) משנה פ"ב בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי
בשבת 93)נד. נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי  יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ"ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.‚ÈL¯BÁ‰94d¯ B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ -97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰pÚ¯ÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈ¯ÎBÁ98dÚ¯ÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰¯ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚ¯ÊÈ - ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב: משנה פ"ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה

שביעית". במוצאי ויש 95)תיזרע "כרה", רומי: בדפוס
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר
פ"ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף

.„È¯È·Ún‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈ·Ma Bˆ¯‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï -B˙B‡ e105¯zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa dÚ¯ÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי 101) תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.ÂËÔÓBh‰106:˙ÈÚÈ·Ma Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡ - ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

¯eÒ‡ - Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï -112ÁÙËÂ ,ÁÙË d·b ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ¯ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114¯zÓe .115Ò¯ÓÏ116˙ÈÚÈ·Ma Ê¯‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï·‡118. ¬»…ƒ¿«

ט.106) משנה פ"א תזרע",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע" מחובר צמח שאינם "מפני
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע, פ"ה שביעית
מאיר. כרבי ולא כחכמים הבצלים"110)ב, "ממיני

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון

שם. בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה
למעלה  ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו
הוא  וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), (=פחות מועט שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא כטומן שנראה
ואףֿעלֿפיֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

(כסףֿ שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא כדי 117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח.
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן

שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה

.ÊË‰BL‡¯a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈ·OÚÂ ÌÈ·‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı¯‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï·‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB - B¯·Á ‰„OÓ123ea¯MÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰¯·Ú È¯·BÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ e¯Ò‡ - ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

B¯·Á ‰„O125¯Ó‡È ‡lL ;‰·BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ ·BË ‰nk ‰‡¯ :BÏE„O È˙Èw È¯‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד שביעית
המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט המדובר

והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא
הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין
הדק. גם ליטול הגס.124)מותר הגס בין 125)אפילו

בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. גס, בין דק
שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.ÊÈ‰˙È‰127ËwÏÓ - e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡È·Óe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ - B˙¯Èk ÌL ‰˙È‰131B˙¯ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי וראה הגס. ובין הדק בין
ואףֿעל130ֿ)לאכילה.129) הארץ. לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק שהוא פי
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס"ק שיד, סימן הגס,131)במגןֿאברהם ובין הדק בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.
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.ÁÈıˆBw‰133¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔL¯LÏ134‡Ï - ‰Ê „ˆa ‰Ê ¯˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È¯‰L ,L¯LÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡a ÂÈL¯L ÁÈpÓe ,ı¯‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

L¯LÏ ¯zÓ - B¯·Á ‰„OÓ Ï·‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה ואףֿעלֿפי
לא  בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק שהוא "מפני
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב לא
רוצה  חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו

(רדב"ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.ËÈ˙Èfa Úw·Ó‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„B·Ú ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÙÚa Úewa‰138‰qÎÓ Ï·‡ . «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆
L˜a B‡ ÌÈ·‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח שעלֿידיֿזה האילן, שהרי 139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי

רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.Î·pÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk¯„k141.‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎ·e ‰¯‚n·e Ïbn·e Ìc¯˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת
הגלילי. יוסי וזה 141)כרבי בכרתו, שינוי צריך "שאין

דומה  הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב,
רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·ÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„B·Ú C¯„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜ - ‰ÈˆÚÏ CÈ¯ˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ"ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני "מין
הזמיר 145) כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

להלכה  ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב, רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,

חכמים  דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא היא,
(כסףֿמשנה).

.·Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı¯‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈ¯LB˜ - ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע.149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ: בתרא בבבא

עלויי  ולאו לה, קשי מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע
– לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי
(כיון  לה קשי דודאי מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה,
אףֿעלֿפי  טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). (פירוש ופשח" לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק
אילנא".154) "לאוקומי זה והרי (שם). "להבקע"

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·La5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈ¯ÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8- ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
¯zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
¯L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆ¯È Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ -20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ ¯·„22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ -23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ"א.2) פ"ג בכדי 3)שביעית שאין מעט, מעט אפילו
להלן. וראה לזבל. כדי אחת בפעם מוציא שהוא הכמות

אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,
ה"ד. בפ"א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי 6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי 8)את שדהו בתוך מקום שייחד
הזבל. את לזבל 9)לאסוף מתכוון שאינו הדבר שניכר

שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר
אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,

אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע. זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי 13) ש"רבי יהודה, ורבי מאיר רבי נגד יוסי כרבי שם,
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(רדב"ז). עמו" נימוקו המתוק,14)- : שם ב'ירושלמי'
כמו  מר, שהוא אףֿעלֿפי מתוק ונקרא מר, פרי (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגיֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ"ב.15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי (הוא משפלות  "עשר
שהוא  כור, חצי הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים מ"ג, סוף שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב שדהו בתוך לו שהיה כלומר,

הפירוש  לפי שם ב'ירושלמי' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט" "מעט

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ שלעבודת הרואה
להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב בשדה זבל מעט

אסור. - מעט מעט כחכמים 24)בשביעת מ"ב, סוף שם,
שמעון. כרבי לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז

על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף אףֿעלֿפי בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי ונראה השדה. פני
פ"ב, שם ובתוספתא ראשונה', ב'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב'תוספתא

.·‰ˆB¯‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB¯‰Â .28BÏ·Ê ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿
¯ˆB‡29‰OBÚ -30. »∆

מ"ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב'ירושלמי' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק"נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע"ב). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אףֿעלֿפי

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

d·b ı¯‡‰34CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .¯eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈ‡L ¯k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי דברי מותר, סאה) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק
עזריה  בן אלעזר רבי והולך. עליו מוסיף מועט, דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף רבינו וסובר הסלע". על
סוף  שם ב'ירושלמי' הוא וכן (כסףֿמשנה). הסלע על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב:

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס אבנים אףֿעלֿפי 32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה

וב'תוספות  משנה' ב'כסף וראה כדלהלן. הארץ, לעבודת
הגליון).33)יוםֿטוב'. על (הגהה ערימה עשהו

וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,
ה"א. בסוף וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,

הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי  כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב'ירושלמי'
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„¯zÓ38¯‰q‰ ÔÓ Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41¯È„42e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ - ¯Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈
Bcˆa ¯Á‡ ¯È„ ‰OBÚÂ ,¯Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿

ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ"ד. סוף שם,
ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב מה כל לאחר
עצמו, בפני דבר שהיא להדגיש כדי זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא

מלשון  הוא כי ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו
('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",

האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי
ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני 44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי, הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46¯iLÓ - ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈
˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…

Ïk ‰Ê ÏaÊ :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈ·Ma e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב'ירושלמי' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ"ב): (פ"ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי תזרע לא (=שנזדבלה),
כיני  יונה, רבי אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
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בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי השדה
קנסוהו  ולכן הי"ג, בפ"א רבינו שכתב כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב"ד יוםֿטוב'). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי'
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס משום שביעית, במוצאי שדהו תזרע לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני ב'ירושלמי': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ"ג: בסוף שם שאמרו מה זה, ולפי בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני דבר
ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט"ו, פ"ב שם התוספתא ודברי אשפתות.

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49·ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìe¯a¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈

epnÓ57‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ"ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח. סוף ולהלן הט"זֿיח, לארץ 53)בפ"א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע" ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף עולה וזה מ"ו, הפריד 55)בסוף כלומר,

כח. ל, בראשית ראה הסלע, לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע. נראה 58)מן שביעית, מערב שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אףֿעלֿפי  אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב"ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע הרואה שאין

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, שם וב'ירושלמי'

.Ê¯„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚a LiL ÌÈ·‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ·‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆ¯Â ,¯˙È60ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L ;ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰¯OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ·‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ·‡ ¯OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı¯‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB -65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ"ג.59) שם ותוספתא מ"ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני  אותן ליטול אלא התירו לא הכתף, באבני הי"ב ולהלן

אין  וגם יוםֿטוב'). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ הסמוך טפח להניח צורך
'משנה  ר"ש, (ועי' ה"ח להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני 61)ראשונה' שני משוי כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי  שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אףֿעלֿפי

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע כדי

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח. משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈ·L71‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma ÏËB -72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı¯‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚ - ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«
ı¯‡Ï78. »»∆

כנ"ל.66) לארץ, סמוך טפח להניח תוספתא 67)שצריך
שם) ב'ירושלמי' כמותו, הורה יוסי (שרבי יהודה כרבי שם,

כרשב"ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי לצורך
וצ"ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי: בדפוס

ריעותות: שתי כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".
וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם

שם. ראשונה' ליטול 70)ב'משנה שהתחיל אףֿעלֿפי
שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה אףֿעלֿפי 71)(רדב"ז).
ה"ב) (פ"ב ב'ירושלמי' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י. להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח'.74)גבוה 'מעשה בכת"י הוא כן

"גוהם" ובס"א: "גודר". רומי: ובדפוס נוטל. ופירושו:
רוקח'). טפח.75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי

(רדב"ז).77)שם. הי"ב סוף להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע. לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב

הקרקע. מן תלושות שהן

.Ë·‡ÌÈ79‰L¯Án‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡¯L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆

ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»
eÏËpÈ ‡Ï - ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ"ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף לא וב'ירושלמי':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב, מחוברות היו אם אבל לגמרי. מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע ראויות שאינן ואףֿעלֿפי
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אדם,83) בני משוי מהן אחת בכל שיש אבנים שתי כלומר,
לבניין. ראויות הן שתי 84)ואז אותן אגב כולן את

ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
מדובר  שהרי לארץ, סמוך טפח שיניח באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע, ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח. ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, פ"ג שם בתוספתא

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ·‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB -89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı¯‡a90¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙B¯B¯ˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93- L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
אסור 88)ה"ח. שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל

(רדב"ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,
ה"ב).90) פ"ב שם ('ירושלמי' לקרקע המחוברות כלומר,

ה"ד. פ"א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,
למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף

הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר
הקש, את אף נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים

הסלע. את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95¯ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,¯ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô·‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È¯‰ - ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי על מדריגות בונין "אין במ"ח: שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י), פ"ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי
הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי מתקנן
זו  הרי וליטלה, ידו את לפשוט יכול שהוא אבן כל חייץ.
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק והראב"ד שם. המשנה בפירוש כתב וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי
בשביעית.97) אסורה הארץ מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני  לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם

[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה
שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.·ÈÛ˙k È·‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È·‰Ï ¯zÓ - Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

B¯·Á105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡È·Ó ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ·‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ"ט.102) מאיר.103)שם, כרבי ולא יוסי כרבי שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי',

ולייפות  לסקל כדי ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע
על  ג' מב' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף

ה"ח. לעבוד 107)בסוף הארץ שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע ובדפוס רומי בדפוס הוא וכן הרמב"ם).
ראב"ד. ועי' קורקוס, בר"י הוא וכן "כדין 109)רוקח'),

אין  שהרי שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא
ראב"ד. ועי' בתוכה. אריס אלא הוא ואין שלו, השדה

.‚È‰ˆ¯t110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆

‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ"א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי'
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע כדי בונה
פרצתו  לסתום כדי או העין), למראית חששו לא רבים
ב: ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב"ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב'ירושלמי' שהרי רבינו, לדעת קשה
ב'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה

יט. אות כא סי' השולחן'

.„ÈBÏ ¯eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
B¯·Á ‰„OÏ115‰Ba Ï·‡ ;116BÈa ¯„‚117˙eL¯ ÔÈ·e ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa¯‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï ¯zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

Ï·Ê121˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ ¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ -e123ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ïk C¯„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי' כדי : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו
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ורדב"ז). מ"י.116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי  לזרוע, כדי חופר שאינו שמוכח הסלע", "עד ודוקא
- הסלע עד חופר אינו אם אבל הסלע, גבי על איֿאפשר
וראה  שם. לזרוע יבוא שמא וכן העין, מראית מפני אסור,

יהושע.120)בר"ש. כרבי ולא עקיבא, כרבי
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע"ב ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב'משנה וראה כב), אות שם השולחן'

עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי יהושע רבי ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,

ה'תש"פ  כסלו כ"ט שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.·ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.‰¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»
ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל
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הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.È˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï - ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות
לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו

ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם
מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ ¯Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ÈzL - ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
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בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:
יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט מצותֿעשה אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה

.‡Ú¯f‰ ÔÓ ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ‰La ı¯‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3e¯ˆ˜pL ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈ·L ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡¯˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ e¯ÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜¯È‰Â ÌÈ·O4- Ú¯Ê Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰6‰·ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈ·Ma »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך

אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים
להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,

ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ,

אֿב).13) הלכות פ"א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב כמו
בצירה. לענין כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ"ח כד,

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»
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CB˙a ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z Ú¯ÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È - ÁÓˆiLÎe ,¯˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי

בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙B¯t21Ì˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡L ÌÈ·OÚ‰Â22·¯ ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊea¯i‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚ¯ÊÏ Ì„‡‰ ·¯ C¯cL ˙B˜¯È‰ Ï·‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף
פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי  בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא
אמר  א] הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד
את  גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ
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˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
בפאתֿ ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין

ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב"ז). לארץ מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.ËÈ¯L˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙B¯t .˙BÏ·BÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡e·z68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי

השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני

ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«
È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈

¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««
eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…

.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.·È˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ
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לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי 83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ולגבי  ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני  מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר

הפרי.85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים

בכסףֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.„ÈÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר

וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.ÂË¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
שאףֿעלֿ יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי

חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי
(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)
י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
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בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע. שזרעו בין
בו  שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי

פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק,
צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה
ראשונה  (משנה ט הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï ¯zÓ - Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆
Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«

¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ
Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ

¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,
הארץ  בעומק והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
בפאתֿ וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק,
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שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.·Î˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆

¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט. הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,

למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא
ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
וכסףֿ קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת
שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168CB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

ãycew zegiyn zecewpã

בשביעית, הארץ שתוציא מה כל להשמיט "מצות־עשה
המצוות  ובספר ונטשתה". תשמטנה והשביעית שנאמר
כי  שתצמח". מה כל להפקיר "שציונו כתב: קלד ) (מ"ע
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט החיוב הרמב"ם לדעת
דמלכא", "אפקעתא ולא הקרקע בעל על הוא בשביעית
למי  ונפק"מ בשמיטה. שדהו את הפקירה שהתורה היינו
דמלכא" "אפקעתא הוא אם בשמיטה, שדהו הפקיר שלא
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התורה  שהרי הפירות ולקחת לשדהו להיכנס מותר
הרי  הקרקע, בעל על חיוב הוא אם אבל הפקר. עשאתן
לשדהו, להיכנס אסור עדיין המצוה וביטל הפקיר לא שאם

הפקר. אינה שהרי
(287 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה כי 172)סוף חכמים שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.‰ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא
באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.ÂÎÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב
בבל  עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל

הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית
מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית

לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא אףֿעלֿפי חששו
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות
לארץ  כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
כסףֿ – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.Ï˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא
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שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,
לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯t2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ - ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ"ב.2) פ"ח והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ שבת
ה"ב  בפ"י שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי"א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי"א. ה"י.4)להלן פ"א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק:

.·ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6Bk¯cL ¯·c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ"ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי"א.9)תרומות, שני מעשר מהל' בפ"ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙a10¯·c .11- ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

- ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני, מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב: שם ב'ירושלמי'

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס
לאכול  שדרכו "דבר שכתב: ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי'

הי"א. בסוף ה"ב.14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי'
אףֿעלֿ בתרומה אבל הי"א), (פ"ג רבינו הביאו שני, מעשר
בדברי  זה אין ה"י), (פ"ט תרומות בתוספתא הוא שכן פי

תרומות. בהל' רבינו

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â16,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»

ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»
Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ - „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי (הוא כתנאֿקמא מ"ז, שם
שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי ולא צ:), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי בפלוגתת הכריעו שלא - ב מו, בעירובין הבבלי
במשנתנו  כאן והרי (כסףֿמשנה), כמי הלכה שמעון, ורבי
שם. רידב"ז ועי' משנה, כסתם זה והרי מאיר, רבי נזכר לא

התרומה 17) לשרוף ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,
ונמצא  השמן, את גם לשרוף יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי שביעית, פירות באכילת הדן
לידי  תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט מעמ' "אמנה" שם.18)בקובץ 'ירושלמי'
כן  לעשות לו מותר מעט, לבשל רצה שאם לומר רוצה

טומאה. לידי שיבוא חשש אין שבמעט (כסףֿמשנה).

.‰˙B¯t19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡e·z20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ"ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי דגן, מיני מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ"ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁ¯na24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ"ב.21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי'
והם  בשמים. שרשי בשמן ששמים הוא, ופיטום הי"ג. פ"ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב.23)(פי"א סוף שם 'ירושלמי'
(משנהֿלמלך). פ"א סוף דמאי בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL27¯epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï·‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏ·Ë˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י.26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי
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תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי ידים בסתם [כלומר,
ה"ח), הטומאות אבות מהל' (פ"ח לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי השמן, באוכלי ממעט ונמצא ה"י),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי"א מבשלי  (תרומות ממעיטו שהוא מפני תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ"א,
ועי' שם, ('ירושלמי' משותיו ממעטו הוא והרי מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב"ז
והכלי  בידיו, בו נוגע אינו שהרי שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב.), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני  "אין שהרי טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב "הלוקח (לט.) בסוכה
מפני  שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב בתרומה אלא אינו וזה
הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט אם ואם פג), סי' ח"א (מהרי"ט
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב"אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ, לשבת בקונטרסֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני 30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואףֿעלֿפי
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי השיש

.ÁÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L33Ba Á˜ÏÂ34B‡ ¯Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰¯e„n‰ CB˙Ï38.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי"ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי
ה"א.35) פ"ז שם מותר 36)'ירושלמי' בשמן רק שהרי

שהוא  לפי אחרים להדליק, באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי להדליק, אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי בשמן, מדורה להסיק דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«

Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï·‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»
ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰·41. ¿≈»

ה"א.39) פ"ח שביעית אדם.40)'ירושלמי' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה
קדושת  חלה אוכלין שלענין ואףֿעלֿפי בהמה, לצבעי
(כסףֿמשנה). בהי"א כדלהלן בהמה, אוכלי על אף שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,43˙M„˜ - ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈ·L44:¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ -49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰¯LÓÏ50.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
(43.550 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא וראה צמחים. מיני
בשם 44) הוגה הרמב"ם, ובגליון ה"א. פ"ז שם 'ירושלמי'

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח
שלפנינו  כמו הגירסא כתביֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ"ו שביעית תוספתא
יוסי. כרבי ולא א.47)כחכמים קב, בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע (כלומר, לכם הכתיב: נמי משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰55‡Ï Ï·‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ -60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ"א.51) פ"ח הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף

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



laeieקעב dhiny zekld - mirxf xtq - elqk h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהמה.53) למאכל הי"ח.54)אלא פ"ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע"ב). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
שביעית.60) קדושת בהם  שם.61)שיש 'ירושלמי'
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י הגהות בשם ז עמ' להרמב"ם ה'ירושלמי' להלכות
כת"י  המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי. דפוס למשניות יורק
עליהם  חשב לא שאם הי"ד, בפ"ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב'כסף ועיי"ש

.·È¯zÓ63¯kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ

Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»
‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»

Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ"ז שם ו'ירושלמי' הי"ט, פ"ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ"ו כדלהלן מעט, פירות 65)מעט שדמי לפי

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי'
בדמי  בהמה אוכלי לקח אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי הן שהרי בהמה, אוכלי

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙B¯t68ı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ¯ÈÎO73B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙B¯t «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈ·L76. ¿ƒƒ

מ"ה.68) פ"ו שמעון.69)שם כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם שנאמר:

וראה  ה"ו). פ"א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי שביעית, מפירות חובו
משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי זה אין אומר: הבית בעל
בפ"ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י. שבע שכיר ב'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי גרים שהיו המלך חיל

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ"ג דמאי וב'ירושלמי'

אומר, לעזר רבי האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני,
גויים. שהם אף אותם מאכילין ולכן גוי. של אכסניא זו

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב.77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,
את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי כאן אין שהרי

ניזונת  שהיא עלֿידיֿזה מעצמו משתלם החוב אלא החוב,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :¯Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡e·z ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C¯„k ,87.Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙B¯OÚn‰88. «««¿

ה"י.81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני
כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב: מן זאת למדו שם

לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,
אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני שמנהג "כמו

בישל  שלא הפרי לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט, קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ"ב למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈ·Ma90eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92¯Òa‰ .93- »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ -96˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ"ז.89) פ"ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע, שני בשאר גופם 91)מעט וישוב "יבהיקו,

המים  להכנס כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק.
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ"ח.93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ"ט.95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה

ה"ה). מעשר מהל' (פ"ב שלהן

.ÊÈ¯zÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
È¯t Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .103- È¯t ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
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‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙B¯t ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ

.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e ,ÂÈ˙B¯t≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב ממה משמע כן
כשדמי 102) אלא השחתה, דרך קוצץ שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח) מלכים מהל' בפ"ו (ראה שנים

הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב. נב, פסחים
מ"י. שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰108eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ - ÌÈ˙Èf‰Â110- ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
È¯t „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôk¯c114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï ¯zÓ - «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי.107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי כלומר,
"משעה 108) ופירושו שמאי. כבית ולא הלל כבית שם,

המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים
(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו

(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,
(רש"י).112) בשלו" שלא קטנים שהרי 113)"תמרים

לגדול. רבי 114)סופו של מעשה א. נג, ב. נב, שם
(עיי"ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק קורקוס [ר"י

שם). הארץ' ב'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ'
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי,116)השיצין, אינם עתה שהרי
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L118Ï·‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈbÊ·e120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי מ"ז: פ"ט בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסףֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי ואף
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף וט'. ה"ג,
לעוברי  חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי ולא אדם באוכלי אלא עבירה

וברדב"ז. שם, ובהערות ה"ד פ"ו 119)פ"ד שם תוספתא
שאין 120)הט"ז. כעצים, הם והרי כלל, אוכל שאינם

שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁ¯Ó121‰˜q‰L122- ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁ¯Ï ¯zÓ123¯ÎOa124- ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL ;¯eÒ‡125È„k BÏÈ·La »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי"א.121) פ"ח תבן 122)שם שורפין אין שהרי בדיעבד,
(כסףֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אףֿעלֿפי

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב"ד. ועי' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב, אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס). (ר"י כן יעשו לא אוכלי 125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי הי"א), (למעלה

.‡ÎÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡ -≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡127¯Bw‰Â .128˙M„˜ - ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ»»»»

ה"יֿיא.126) תרומות מהל' בפי"א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט"ז. שם
ב'תוספתא  וראה בהם. להסיק שרגילים אףֿעלֿפי בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף פ"ד שם 'ירושלמי'
מהל' ופ"ח לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,

ה"ו). ברכות

.·Î¯¯Bv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈL·z‰130ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

¯·c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ ¯k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È¯‰ - ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

¯Ú·Ók135¯epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜·e Ô·˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L138„¯zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L140.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e Ô·za ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי"ח.132) פ"ה שם, ראוי 133)תוספתא שהוא מפני
בהי"ט. כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע

נתן  שאם משמע אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא על135ֿ)בעצמו ובטל

התירו  לא וב'ירושלמי' בהמה. מאכל מלהיות ידיֿזה
פסק  ורבינו בטיט, וגבל הכר גבי על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב"ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי"ט. לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי בדיעבד,

בהי"ט. כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק במרחץ
משנה'. 'כסף ועי' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי אותם

מ"ז.139) פ"ט שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב הקודמת
מה  שתסרח "מכיון אמרו: שם וב'ירושלמי' שמח'). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,
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ה'תש"פ  כסלו ל' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר
[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.·Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈ¯ÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.‰eÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.¯zÓ -À»

ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»
e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿

ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«
˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
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קעה laeie dhiny zekld - mirxf xtq - elqk 'l w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"
שביעית.30) בדמי

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.È·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים
מן  שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג כדי

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ".45)מדמי קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי

יכירו  שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו

בטובה.

.·È˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈
ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.ÂË‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
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שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות
דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו

אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,
לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו

במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה
בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.
שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.‡˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו
אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים

הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.·˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ

ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
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‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.ÂL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»

.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
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לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין
משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.·ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»
·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»

¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»
ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל

כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח.70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב"ז). שהרי אגוזים של ולא פירות, שאר של 
(כסףֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני "מין

קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה
(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם

(רדב"ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם
נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני שם:

אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש
לבן. אב כיחס

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



קעט laeie dhiny zekld - mirxf xtq - elqk 'l w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏ89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א

.ËÈ„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,

מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף
פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.‡ÎL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.·ÎÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בחו"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
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חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.‡˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k2¯eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È4Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú ÈÏk5‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ"א מ"ט.3)כנ"ל פ"ה כגון 4)שביעית
תצליח, או תתחזק לו יאמר לא זורע, או חורש שראהו
ה"ח. להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני הכתוב: "אמר
אותו  תעזור אל הרע, ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי לומר,
זה  ומפני היושר. מן להרחיקו ותוסיף בעוורונו להוסיף
ראוי  אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי המשנה). (פירוש להם" לקלקל
לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ בידו ולמחזיק לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני של הלאו
ה"א) פ"א (למעלה הארץ" "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי שאמירה צ.) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב וזהו לארץ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב
שאסור  מ"ו) פ"ה שביעית (ממס' הסמוכה בהלכה שכתב
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני של לאו אלא כאן ואין הארץ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ, שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ"ע]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.·el‡Â7˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰¯Ên‰Â ÏÚ‰9¯˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

B¯ÎÓÏ ¯zÓ - ˙¯zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ"ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי'
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא

ה"ט. כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי, במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני
בעבודה  הריטב"א כתב וכן ראשונה', ('משנה ספק במכשול
הלאו  מן שחוץ למעלה, שכתבנו מה לפי [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»

ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»
ËÚÓ14ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ -15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ

e‰„O ˙B¯t Ïk ‡È·È B‡16.¯eÒ‡ - »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ"ד 13)שם: כנ"ל
ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון

שם). (למעלה וכו' מעט,16)שדהו מעט קצר אם שאפילו
(למעלה  אסור זה הרי אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט מעט לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט מעט לאכילה

.„Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓe17¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי 17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב'ירושלמי'
בני  סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
לענין  =) דתני (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰¯ˆBi‰18¯ÎBÓ19¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .21‰fÓ ¯˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ¯ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ ÌÈa¯24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı¯‡Ï Ì‡È·È¿ƒ≈»»∆

חרס.18) כלי העושה אומן והוא מ"ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף שם כנ"ל בארץ.21)ההפקר, אפילו

הארץ.22) שביתת על מצווים שאינם מפני שם. 'ירושלמי'
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי דאיכא היכא "כל שהרי
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי

לארץ. יביאם שלא

.Â¯ÎBÓe26È¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡27È¯‰L ,e‰„O BÏ28¯LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï·‡ .d¯È·BiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»

BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ô¯b BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34Ë¯BÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי.26) כבית ולא הלל כבית מ"ח, תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי ה"ה, פ"ד שם,

שם.28)שמאי. זרה, פ"ג.29)עבודה סוף שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי שקרוב

שם. כפשוטה' שם.31)ב'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי 33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ"ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
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כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח "כגון
המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים

אלא  הפועלים, עבור פורט שאינו להקל ותולים בשביעית.
אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי מכור לו, שאמר "כגון

הזרע  בה אמוד הסאה לי ותן פלוני, זרע בה אזרע או בה
(שם). דשתי" אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰39‰¯·Îe40¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,41‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ ¯B·˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ"ט. שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח. תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואףֿעלֿפי שלום, דרכי משום כן שהתירו מפורש
"שאני  ה"ד) (שם ב'ירושלמי' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור  נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון
אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה

שם). יוםֿטוב' ('תוספות שלום דרכי שוודאי 42)משום
מלשון  שמשמע כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי'
ד"ה  סא. גיטין ב'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„·Ïa44BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .49ÔÈ¯ÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈ¯È51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב, יהודה.45)גיטין כרב שם,
ששת.46) כרב לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי שם,

(פ"א  מקדושתה הארץ להפקיע גוי ביד קנין ואין הארץ,
ה"י). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף פ"ד שם 'ירושלמי'

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי רבי "הורה
(סי' השולחן' וב'פאת משה' ב'פני וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי' שדברי שכתבו כד) אות כח
ברדיית  ומדובר ה"י). סוף (פ"ד שם זרה בעבודה מהסוגיא
רבינו: בדברי אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי: ובדפוס קורקוס). מהר"י (כת"י הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס בר"י הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי כוורת שאמר אליעזר רבי מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ"ז), פ"י (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס' סוף בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי  השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי אומרים וחכמים כקרקע, היא הרי אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אףֿעלֿפי ככלי"

דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס). ר"י - מ"ז פ"י בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי התירו, בגוי אבל בישראל,
סוריא, לענין הי"ז תרומות מהל' בפ"א ראה להפקיע, לגוי
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי'מדרבנן, אל,
מ"ג.50)רדב"ז]. פ"ד שחרשוה 51)שם קרקע

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ"א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי"ג.

.Ë¯zÓ53‡È¯eÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï·‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
¯aÁÓa56,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜ ‡Ï Ï·‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ"ב.53) פ"ו ולכלל 54)שם לארץ, חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ

הכ"ז. פ"ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי'56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
Ô¯ÓLÏ59ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,60ı¯‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ"ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב"ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח,60)פ"ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ"ו כנ"ל מעט שלוקח כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט, סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי
פ"ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי 63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח ב: לט, שם
הי"ב. להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני על עובר הלוקח ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי, האיסור שאין שבמקום ואףֿעלֿפי

ודאי. להיות הדבר קרוב כאן - ה"ב בסוף

.‡ÈÁ˜Bl‰66·ÏeÏ67ı¯‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B¯˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏ·Ó - ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל כלומר,
מעםֿהארץ.68)(רש"י). גורס: רש"י אולם מחבירו. שם:

שם  ב'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח. לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ

שהרי  שביעית. קדושת עליו וחלה פרי שהוא בשביעית,
אבל  הי"ב). פ"ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
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שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב של חנטה אחר בהם שהולכים ועוד

מ.). שביעית 71)לט: דמי מוסר הוא הרי כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ. דמים 73)סוכה, לו קבע כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי ונמצא המינים, שלשת

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75ÔÓÊa76¯ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL ˙B¯t≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL ¯aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„·Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ, מעם שביעית פירות ליקח שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ"א: פ"ט בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ), (אפילו אדם
מעםֿהארץ. אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי
מן  בלוקח סעודות) שלש בדמי מעםֿהארץ ליקח (שמותר
- איסר בכחצי אפילו המשומר מן בלוקח אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי, בדפוס הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי"ש. ה"ג, פ"ד למעלה רבינו בדברי פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚È¯·c ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Bi¯ˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê86ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈ·Ma ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי.81) ורבי מאיר כרבי ולא כחכמים מ"ח. פ"ה מעשרות
לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם

(פירוש  בכי" בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן
האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב וכו', בצל "הוא

מן  למקום מיוחסים הם ואולי וכו', הרבה דמעות מדמע
(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם

המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם
הי"ב. תרומות מהל' פ"ב נאכלים.85)וראה צ"ל:

אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע"פ
הי"א. פ"ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים

לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ. אף
גם  שהרי כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי מעםֿהארץ
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואףֿעלֿפיֿכן מכל וכו', בכי בעל שום ו
שלוש  בדמי אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי ביארו
('פאת  וכו' בכי בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי רבינו עירב לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב'משנה ברדב"ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ı¯‡‰ ÌÚa89Ï·‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆
˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»

¯eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ"ה: סוף מעשרות 'ירושלמי'

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע כשאינו
ב. כט, בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י, עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי"ב וראה יהודה, כרבי ולא ומעשרות) תרומה

הט"ז. שם.92)מעשר ב'ירושלמי'93)בכורות,
הרי  כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע (כלומר, זרעה מפני חנינא, רבי אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב
ובנינן, טווי "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי". אריג, מאי מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע בו אין שוב הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙B¯OÚn‰96„eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ97- ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
¯OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈ·Ma100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·Le ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
¯OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני, מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי. הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ"א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל
ובהערה  הכ"ה, פ"ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.

שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני.
הוא  חמור ולכן ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ"ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני מעשר מהל' פ"ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B¯‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ∆»««¿»≈»…«
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˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ106BÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈
‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה, מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י. הטומאות אבות מהל' שם.107)פ"ח גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc -110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי 108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי ופסק חולק, (והראב"ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב. ה, בבאֿמציעא
חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן

הי"ז. מעשר מהל' פי"ב וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,¯ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t116‰ÏÙpL ‰Óe¯z ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯È -119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב זה טעם

שם. וב'מאירי' מעשר,114)ברש"י תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ"ו תרומה נקראת היא שאף וחלה
הי"ג). ביכורים מהל' ופ"ה ה"ה, מעשר מהל' ופ"א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ"ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי"ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי  – השיריים להתיר כדי להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואיֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי 119)שהכל חוץ תרומה בדמי
ה"ב. שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚ·v‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»
ÌB˜Ó124˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

‡e‰125.

ה"ח.121) פ"ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט פ"ט שבת תוספתא ראה לצבע,
ירמיה 124)שם). רבי "סבר : ה"ה פ"ט שם ב'ירושלמי'

אלא  אמרו לא יוסי, רבי ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
ברי ב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב, פ"ד כנ"ל מדרבנן, רק אסורים שביעית שספיחי
ברי  הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק כשהדבר

לודאי. וקרוב

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL ˙B¯ˆÁa127- ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈ·L131¯zÓe .132˙BÂÏÏ133˙B¯t ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈ·L134˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי ולא כחכמים הי"ז, פ"ג דמאי תוספתא
ה"א. פ"ג שם ב'ירושלמי' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי מאוכלי העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ"ל: פירות 130)'ירושלמי'

אדם  "שאין ב): (ח, פאה וב'ירושלמי' צדקה. בתור שביעית
ערוה". בטעות] ונמחק בכי"ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב'תוספתא סבורים שעמ 131)וראה יֿהארץ
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב"ז). דמיה ב.132)דמי סב, זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ. שביעית דמי מוסרין שאין לפי לקנות, לא

(רש"י).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי, ד"ה שם ב'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk 'lÎc"k -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו כ"ד ראשון יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
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dpzneקפד dikf zekld - oipw xtq - elqk c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈
ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆

¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי

להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.Â¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»
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¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.ÊÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,
המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,

סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן
כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל

הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»

Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆
˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆

.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.Ë˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי

גר  של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק"

הנייר.58)השטר. של אפשרי שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
לפי  אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»

ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»
„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«

.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד
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אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,

הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין
גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
‰ÎÈLÓa ‰B˜ - Ï‡¯OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆

ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆

¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»
¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ

ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»
ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈

¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ
,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.
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משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי

אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן
על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈
ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«

ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

ה'תש"פ  כסלו כ"ה שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈

‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»
˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה לפי 4)שם
הפקר. ח.5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ"א משנה

כשעושה 7)מב. אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.·da ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.‚LÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b16„iÒÂ ,¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆
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‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ
.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי

(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון
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שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.·È˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

(קצותֿ אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.‚È¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…
¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈

È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈
.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.„È‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא

באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰78Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡79„‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ - «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆
ÂÈ˙BÚÓ80.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואףֿעלֿפי
יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.ÊÈ¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע

דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆
eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
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ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ה'תש"פ  כסלו כ"ו שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
(מגידֿ בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«

˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה
במגידֿ דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
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כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד
התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות החיובי.33)בפ"ו התנאי
רבא.34) דברי עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי יהודה כרבי
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני  גד בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי 37)עה. יתר על
מהלכות  בפ"ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה

מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
(מגידֿ החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני גד מבני הראיה

.ËÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
חושןֿ ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי (בבא47ֿ)המקבל בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו

אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר
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אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈

ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
מגידֿ וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה

ה'תש"פ  כסלו כ"ז רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
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'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈
¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.·‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿
‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆

.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈
¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«

e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי

למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי
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המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈
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Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
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‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא

שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
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ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.

ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

י:). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
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.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
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Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…
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Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על

(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה
שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

ה'תש"פ  כסלו כ"ח חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆

ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ - BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈ¯Á‡5.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה בבבא3ֿ)(מסותרת)" הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
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לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.·CÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.‚·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין
מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.„e¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.‰‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈

˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈
¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»

ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
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(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד
וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל

שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם
השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
(בבאֿ כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
(משנהֿ שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
במגידֿ וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני
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להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,

רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

ה'תש"פ  כסלו כ"ט שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק
וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה

שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על
דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות

אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, בבא5ֿ)של
שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא

שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי

כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,
לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם

קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן
של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור

בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.·ÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),
(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
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וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
בבבאֿ וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»

˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»
ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו

.ÊÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
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d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»
·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»

‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»
ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
(מגידֿ כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל
לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף
שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה

אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה
ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש

אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות

שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.È·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
(מגידֿ מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.‡È·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
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¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈
‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…

dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…
‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»

Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈
Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»
.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(מגיד79ֿ) בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן אלא86ֿ)בבאֿבתרא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה
אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
(לחםֿ חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
(מגידֿ הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר

צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
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למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר

לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.
רמז  סימן חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,

ב. בנותיו 102)סעיף יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…
‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ

‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,
עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני

בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,

בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני
שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.ÊÈÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש

וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין
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לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ
ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈

.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
"דמאןֿ עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני
במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות
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בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,
רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז

ה'תש"פ  כסלו ל' ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו

- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי ודין משפט ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.‡‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ ·¯a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»

˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡·e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ¯‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ
‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·La Ô˙Á‰∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«

˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡¯˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
˙eÈ·LBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ

.ÔÈÈ·LBL ÌÈ‡¯˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור שם רשב"ם

.·˙eÈ·LBM‰5ÌÈ¯·c‰ .‰¯eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈ·La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚ·Bz ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ·LBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.‚‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
‰Ïe˙a ‡OpL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿

‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â ,˙eÈ·LBL10BÈ‡ - ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈
¯ÓB‡ È¯‰L ;˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙·a ‡l‡ EÏ ¯ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.„‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù·e ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ô·e‡¯ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ô·e‡¯ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.‰˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…
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dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ
‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»

‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»
‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול

יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם
מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,

ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו
עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ ˙eÈ·LBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
- עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
ממה  במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י כתב אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי לו מנכין במדינה

.·È˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL ¯Á‡ Ô·e‡¯ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈL¯BÈ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È·‡ ·iÁ˙ È¯‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈ·LBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈
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Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ
.Èeka ÔÈÓlLÓ - Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי המשתה, ימי שבעת אחרי ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח לא שאם י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך

.‚È‰MÓÁ46˙È·a ˙Èa‚ :˙eÈ·LBLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡¯ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

¯ÈÊÁ‰Â ¯È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa¯ ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;¯zÓ - ‰¯OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ïe53¯BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈL¯BiÏ ¯ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆
Èe‡¯55‰ ÔÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ,Èe‡¯a ÏËB ¯BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו:
משנה). (מגיד עימי לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות,
שמיטה.52) אחרי השושבינות את לתבוע והרי 53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט
היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע שנוטל 54)שהרי בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק המוריש ביד מוחזק שאינו

ג  (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.„È‰¯eLz ÁÏBM‰57B¯·ÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ¯ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL ¯LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È¯‰ ,L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L L¯ÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(שמואל57ֿ) שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא
ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, א

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פי 58)פירש על [ואף
ממיני  שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי לחבירו צדקה 59)שולח לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא
ידו  את לחזק כדי - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים  מיני או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח במשנה), יד: ביצה
פי  על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי  ומבקש, יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן
הנותן  שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
בנתינת  שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר
ואילו  עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי י): הלכה
דין  יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב
עני  מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני  ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב

.ÂËÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙B¯Ùe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈa‚ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ ˙eÈ·LBL ÈÈ„ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף קמד: שתי 63)שם על כתב הראב"ד
לפי  מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא
ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או

שמח. באור ועיין
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elqkרח e"kÎc"k iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk 'lÎc"k -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו כ"ד ראשון יום

קלא. עשה מצות
קכה.

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם die`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn) ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם מןֿהּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תש"פ  כסלו כ"ה שני יום

קמט תעשה לא .(gnw*)מצות

קלב. עשה מצות
― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ הּבּכּורים "לאֿתּוכל(milyexin)את אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי fi:)לאכל zekn): ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ
(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ְְִִִֶַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר

מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ּכלּֿדיני הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם dl)ּבכלֿמקֹום dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש `epּכלֿזה, z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

ה'תש"פ  כסלו כ"ו שלישי יום

קמד. קמג. קלג. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי כ "דֿ כ "ו כסלו 

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה

תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים
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― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תש"פ  כסלו כ"ז רביעי יום

פא. פ. עשה מצות
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור gk)יתעּלה: ,ak zeny)אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna)זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תש"פ  כסלו כ"ח חמישי יום

קלה. פב. עשה מצות
רכב. רכא. רכ. תעשה לא מצות

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x)והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: a)אמרֹו ,cl zeny), ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו `)ּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו

bi)אמרם zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr)למצות ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְֲֲִִִִֵַָָָחמֹור

ְֶָׁשאמרּו.

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה
ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ

(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה

יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה מּמהּֿׁשּנזרע האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא dxezd)הּׁשּׁשית on) ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמןֿהרגיל.

d)תקצֹור" ,my)ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה e)אמר: ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,

ה'תש"פ  כסלו כ"ט שישי יום

רכג. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שישי כ "זֿ כ "ט כסלו 

קמא. קלד. עשה מצות
רלא. רל. תעשה לא מצות

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
"ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות
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elqkרי 'l w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)מהּֿׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
"ואתֿעּנבי אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה מהּֿׁשּתצמיח ּכל ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאֿתעׂשה,
ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  מןֿהּתֹורה חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אתֿאחי ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ּכלּֿבעל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ּכלּֿבעל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ אתֿרעהּו לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר h)ּפןֿיהיה ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ּבלאֿ ― ּפןֿיהיה ּבלאֿתעׂשה, ׁשני― ּכלֹומר: תעׂשה", ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

ה'תש"פ  כסלו ל' ש"ק יום

קלז. קלו. קמ. עשה מצות
רכו. רכה. רכד. תעשה לא מצות

― הק"מ אתֿהּׁשניםהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ּכלֿמצוה וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם "ּכלּֿפטר hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ׁשּכלֿזכר מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו
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― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,zyxt `xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ckx)ּביניהם dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― (zzaydּכלֿהּצֹומח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(gnevd zxwtde ,dceardׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם ּתהיה (my,קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
(aiׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"לכלֿיׁשביה ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה

ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת (my,הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

(`iּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכoeyl) ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zceara od `id drixfלכלֹול ,ְִ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת (l`ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(akx dyrzולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
אתֿספיחיה" i`)תקצרּו ,my). ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

אתֿנזריה" תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:

ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' דחנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו' וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לחנוכה אשר מחמת הטרדות המרובות נתעכבה הופעתו.

אעפ"כ בטח ימצא בו כת"ר רב חפץ גם עתה.

במענה על מכתבו, ת"ח על טרחתו בפירסום דעתי והצעתי בענין הבחירות, ובטח בהזדמנות 

הראוי' מסר ג"כ להרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' וכו' מהרי"א הלוי שי' הרצוג על פי מה שכתבתי לכת"ר 

במכתבי הקודם.

מה שכותב שמזמן לזמן יש איזה שקו"ט בשו"ע רבינו הזקן ורוצה לכתוב לי עד"ז, הנה פשוט 

אשר אתענג לקרא חידושי תורתו בכלל, ובפרט בהנוגע לבירור דעת רבינו הזקן, ובלבד שלא יקפיד עלי 

אם יתאחר המענה על מכתבו מפני רוב הטרדות אשר סבבוני והולכים וגדלים מזמן לזמן.

בברכת חנוכה שנזכה כאו"א מאתנו, להדה"נ על פתח הבית בחוץ, ולהיות מוסיף והולך,

מנחם שניאורסאהן
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:da áLéå§¨¬©¨«

i"yx
(‡).íé÷éåäé úëìîî úéùàøá שמלך לפני שנים שלש

שימלוך: עליו נתנבא הם úåøñåî.(·)נבוכדנצר
קוריגל"ש: שקורין העול êìî(‚)רצועות ìà íúçìùå

.íåãà שעשהו למלכו הרביעית בשנה צדקיהו בימי
מלכים: חמשה על שליט íåãà.נבוכדנצר êìî ומלך

נתן  מלכים חמשה אלו וגו'. עמון בני ומלך מואב

היו  שנה עשרה חמש צדקיהו. של ידו תחת נבוכדנצר
הרביעית  השנה עד ליהויקים אחת משנה צוארו על

עזור: בן חנניה הימנו ששברם éãáò.(Â)לצדקיהו
משונאי: לפרע רצוני åðá.(Ê)שיעשה úàå אויל

åðá.מרודך: ïá úàå:בלשאצר.åöøà úò àá ãò
בלשאצר: את ויהרגו וכורש המדי דריוש שיבואו

cec zcevn
(‚).'ÂÎÂ Ì˙ÁÏ˘Âצדקיהו כשימלוך  לו אמר  יהויקים בימי 

המלאכים ידי על האלה המלכים אל  והמוטות  המוסרות  ישלח
צדקיהו: אל  ‡Ì˙Â.(„)הבאים  ˙ÈÂˆÂתצוה המלאכים את 
אדוניהם : אל  ÂÎÂ'.(‰)להגיד È˙È˘Ú ÈÎ‡שלי הכל  כן ואם

בעיני:È˙˙Â‰.המה: ישר  לאשר לתתה  בידי ‰‡¯ˆÂ˙(Â)לכן
.‰Ï‡‰:אדוניכם המלכים שליחותיÈ„·Ú.של  עושה ר"ל 

זה : ÈÁ˙.בדבר בראשו :‡˙ תנין וקשר ארי על שרכב מרודך:·Â.(Ê)ארז"ל  אויל  ·Â.זה Ô·: בלשאצר ‡¯ˆÂ.זה  ˙Úזמן
המדי: דריוש  בימי ארצו ‰Â‡.חורבן Ì‚:נ "נ שהחריב המלכים ארצות  חורבן עת שבא  ‡Â˙Â.(Á)כמו Â„·ÚÈ ‡Ï אשר‡˘¯

ברצונו: לעבדו ירצה ÂÎÂ'.לא ¯˘‡ ˙‡Â:במ "ש הדבר וכפל שעבוד  עול  מעצמו עליו יקבל  לא עליהם‡Â˜Ù„.אשר  אשגיח
וכו': חרב  ˙ÈÓÂ.בהבאת  „Ú:נ"נ ביד  אותם כלותי ÌÎÈ‡È·.(Ë)עד  Ï‡:בשקר לכם המנבאים שלכם ˜ÌÎÈÓÒÂ.הנביאים Ï‡Â

כשוף: מין והוא  בקסם  ÌÎÈ˙ÂÓÂÏÁ.השואלים Ï‡Â:חלום שאלת ידי על  עתידות ÌÎÈÂÚ.המגידים Ï‡Âכישוף ענין הוא גם 
יח ): (דברים  ומנחש  מעונן ÌÎÈÙ˘Î.כמו Ï‡Â:כישוף מיני בשאר ˙Â„·Ú.העוסקים  ‡Ïלהיות עליכם יתחזק  לא לומר, רצה

לעבדים: ‡˙ÌÎ.(È)לו ˜ÈÁ¯‰ ÔÚÓÏותעלו בארצכם תשבו השעבוד עליכם  כשתקבלו כי  וכו' הרחיק למען  יועילו הם  ר "ל 
מרחוק: ארץ אל  בשבי אתכם יוליך  עליכם ויגבר עמו כשתלחמו  אבל  אתכםÈ˙Á„‰Â.המס ואדיח  בעזרתו אהיה אני לומר, רצה

אבודים : ותהיו אדמתו:ÂÈ˙Á‰Â.(È‡)ממקומכם  על במנוחה  בהÚÂ·„‰.ישכון וישב וזריעה  בחרישה האדמה עבודת  יעשה
מלחמה: ויאכל 

oeiv zcevn
(·).˙Â¯ÒÂÓ ערוד ומוסרות וכן העול  בו שקושרין  רצועות

לט) העול:ÂËÂÓÂ˙.:(איוב עצי והם מטה  ÌÈÎ‡ÏÓ.(‚)מלשון
השגחה :‡Â˜Ù„.(Á)שלוחים : עד ˙ÈÓÂ.ענין וכן כליון ענין

הדור כל  ב)תום מנוחה:ÂÈ˙Á‰Â.(È‡):(דברים מל '

ai wxt zldw - miaezk

áé-÷øô úìä÷hÎe

åìbìbä õøðå òeanä-ìò ãk øáMúå áäfä úlb õøúå óñkä ìáç ÷úøé (÷çøé)-àì øLà ãò©´£¤³«Ÿ¥¨¥Æ¤´¤©¤½¤§¨ª−ª©´©¨¨®§¦¨³¤©Æ©©©½©§¨¬Ÿ©©§©−

i"yx
(Â).óñëä ìáç ÷úøé àì øùà ãò השדרה חוט זה

ויבש  ומתרוקן מוחו חסר ובמותו ככסף לבן שהוא
לשון  ירתק כשלשלת, ונעשה החליות בתוך ומתעקש

כסף: áäæä.רתוקות úìåâ õåøúå שהיתה האמה זה
ותרוץ  עליות, גולות כמו כמעין ונובעת מים מקלחת

רציצה: òåáîä.לשון ìò ãë øáùúå שהיא הכרס זה
במותו: ונבקעת øåáä.עבה ìà ìâìâä õåøðå יתרוצץ

בהם  הדולין גלגל פשוטו ולפי גומה בתוך העין גלגל
ומדרש  שבת, במסכת הענין כל נדרש כך הבור מן מים
בימי  בוראך את וזכור ישראל כל כנגד פותרו קינות
בעוד  קיימת, שבכם שהבחורות בעוד בחורותיך

שנאמר קיימת מ )שהכהונה מכל (ישעיה  אותו ובחר
שנאמר  קיימת שהלויה בעוד לכהן, לי ישראל שבטי

יא) בעוד (דברים  שבטיך, מכל אלהיך ה' בחר בו כי
שנאמר קיימת דוד בית עח )שמלכות ויבחר (תהלים 

בה שנאמר קיימת שירושלם בעוד עבדו, (מלכיםבדוד

יא) הבחירה א שבית בעוד בה, בחרתי אשר העיר
בה שנאמר טו)קיימת ב  והקדשתי (ד "ה  בחרתי עתה

שנאמר קיימים שאתם בעוד הזה, יד )הבית ובך (דברים 
ה': äòøä.בחר éîé åàåáé àì øùà ãò:הגולה ימי אלו

.ùîùä êùçú àìù ãò שנאמר דוד בית מלכות זו
פט ) נגדי:(תהלים כשמש שנאמר øåàäå.וכסאו תורה זו

ו) אור:(משלי ותורה מצוה נר סנהדרין çøéäå.כי זו
עגולה: גורן כחצי היתה סנהדרין אלו íéáëåëäå.דתנן

שנאמר יב)הרבנים ככוכבים:(דניאל הרבים ומצדיקי
.íùâä øçà íéáòä åáùå אתה קשה, צרה אחר צרה

לא  ירמיה עליהם שנתנבא הקשה הנבואות בכל מוצא
הבית: חורבן לאחר אלא עליהם åòåæéùבאו íåéá

.úéáä éøîåù:ולוייה כהונה משמרות åúåòúäåאלו
.ìéçä éùðà'ר אמר בכח. גבורים שהם הכהנים אלו

אחד  ביום אהרן הניף לוים אלף כ"ב כהנא בר אבא

זורקה  והכהן הוא קל דבר הזו המוראה חנינא ר' אמר
אמה: משלשים úåðçåèä.יותר åìèáå המשניות אלו

בר  ומשנת חייא ר' ומשנת עקיבא ר' משנת הגדולות
úåàåøä.קפרא: åëùçå:הלב מן הגמרא שישתכח

.÷åùá íéúìã åøâåñå אלנתן בן נחושתא דלתי כגון
לרווחה: פתוחין äðçèä.שהיו ìå÷ ìôùá שלא ע"י

לטחינת  ישראל נמשלו שמואל ר' אמר בתור' נתעסקו
בלילה  ולא ביום לא בטילות אינן ריחים מה הריחים

כאן א)אף ולילה:(יהושע  יומם בו ìå÷ìוהגית íå÷éå
.øåôöä היתה שנה י"ח לוי ר' אמר הרשע, נבוכדנצר זה

עבדא  נבוכדנצר בפלטין ומפוצצת יוצאת קול בת
שמעין  לא מרך דבני דמרך, ביתיה אחריב זיל בישא

øéùä.ליה: úåðá ìë åçùéå( כד ישתו (ישעיה לא בשיר
åàøé.יין: äåáâî íâ לבו וידאג יתיירא עולם של מגבוה

בראשונים: עשה כאשר בו יעשה êøãá.פן íéúçúçå
בדרך  יצליח אם ורמזים אותות לו יבקש כך מתוך

שנאמר כענין כא)שילך על (יחזקאל  בבל מלך עמד כי
בתרפים: שאל בחצים קלקל קסם לקסם הדרך אם

.ã÷ùä õàðéåשנאמר ירמיה נבואת א)תצמח (ירמיה

משעה  הזה השקד אליעזר ר' אמר רואה אני שקד מקל
בתמוז  מי"ז כך יום כ"א פירותיו גמר עד מציץ שהוא

יום: כ"א באב ט' áâçä.עד ìáúñéå של צלמו זה
ג)נבוכדנצר שית (דניאל  אמין פותייה שתין אמין רומיה

אמרת  ואת לעמוד יכול אינו שש עוביו אין ואם
אותו  מעמידין ביבי רב אמר דורא בבקעת אוקמיה
זהב  כל שהביאו עד ונופל אותו מעמידין ונופל
שנאמר  מה לקיים  רגליו על דימוס ושפכו שבירושלים

ז) יהיה:(יחזקאל  ולמס  לנדה äðåéáàä.וזהבם øôúå זו
אביונה  ויהיה שלכם אבות משענת תופר אבות זכות

אב: íãàä.מלשון êìåä éë אדם צאן שנקרא ישראל
åîìåò.אתם: úéá ìà אבי תרח חזרו לבבל באו מבבל

cec zcevn
(Â).'Â‚Â ¯˘‡ „Úהענין בראשית שלמעלה המקרא  על  מוסב

חבל  נעשה  שיהיה  טרם בוראך  זכור לומר וגו', וזכור  שאמר 
ככסף, לבן שהוא יאמר השדרה חוט ועל  שלשלת . כמו הכסף 
בתוך  ומתעקם וייבש  ומתרוקן מוחו חסר  האדם ובמות 

כשלשלת : ונעשה  ‰Ê‰·.החוליות ˙ÏÂ‚ ıÂ¯˙Âהראש מוח  על
הזהב מראה כי זהב, קראו אדום  הוא שעליו שהקרום ולפי השדרה , חוט את ולהשקות ללחלח הנובע  כמעין שהוא על יאמר

השדרה : חוט  את עוד ישקה ולא הראש מוח  ירוצץ אז לומר ורוצה אדום , Î„.היא ¯·˘˙Â,אז שנקרע יאמר  המרה  כיס על
מקום המעין אל  יורדים שבכד  והמים המעין, על הנשבר  מים  מלא מכד  במשל ואחז מושבו. במקום הכבד  על נשפך המרה ומי
טיפה בו זורקת והמרה  כועס כבד  רז"ל  אמרו חי האדם  בהיות כי הכבד . על  המרה  מי שפיכת  היא וכן המים , אל  צורך  שאין

המרה: טיפת אל צורך  ואין כועס הכבד אין אז אבל  מכעסו ‰‚Ï‚Ï.ונח ıÂ¯Âאז מריצים למעלה, שהיתה הראש  גלגולת

oeiv zcevn
(Â).˜˙¯Èישעיה) צורף כסף ורתוקות כמו  שלשלת . כמו ענינו 

יט ): וירצוצוıÂ¯˙Â.מ  וירעצו כמו ושבירה . רציצה  מלשון
ח ): י טו):‚ÏÂ˙.(שופטים א (שם  מים  גולות  כמו Î„.מעין.

מה ): כד (בראשית  שכמה על  וכדה כמו  כלי. ‰ÚÂ·Ó.שם
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æë-÷øô äéîøé`iÎ`

à:øîàì ýåýé úàî äéîøé-ìà äfä øácä äéä äãeäé Cìî eäiLåàé-ïa í÷éBäé úëìîî úéLàøa§¥¦À©§¤²¤§¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®¨º̈©¨¨³©¤Æ¤«¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ
á:Eøàeö-ìò ízúðe úBèîe úBøñBî Eì äNò éìà ýåýé øîà-äkâíBãà Cìî-ìà ízçlLå «Ÿ¨©³§¨Æ¥©½£¥´§½¥−Ÿ®§©−̈©©¨¤«§¦©§¨Á¤¤̧¤¡¹

íìLeøé íéàaä íéëàìî ãéa ïBãéö Cìî-ìàå øö Cìî-ìàå ïBnò éða Cìî-ìàå áàBî Cìî-ìàå§¤¤´¤À̈§¤¤Æ¤Æ§¥´©½§¤¤¬¤−Ÿ§¤¤´¤¦®§©³©§¨¦Æ©¨¦´§¨©¦ ½
:äãeäé Cìî eäi÷ãö-ìàãäk ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk øîàì íäéðãà-ìà íúà úéeöå ¤¦§¦−̈¤¬¤§¨«§¦¦¨´Ÿ½̈¤£«Ÿ¥¤−¥®Ÿ«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¬Ÿ

:íëéðãà-ìà eøîàúäéçëa õøàä éðt-ìò øLà äîäaä-úàå íãàä-úà õøàä-úà éúéNò éëðà «Ÿ§−¤£«Ÿ¥¤«¨Ÿ¦º¨¦´¦¤¨À̈¤¤¨¨¨³§¤©§¥¨Æ£¤Æ©§¥´¨½̈¤§Ÿ¦Æ
:éðéòa øLé øLàì äézúðe äéeèpä éòBøæáe ìBãbäåãéa älàä úBöøàä-ìk-úà ézúð éëðà äzòå ©¨½¦§¦−©§¨®§©¦¾¨©£¤−¨©¬§¥¨«§©À̈¨«Ÿ¦Æ¨©Æ¦Æ¤¨¨£¨´¨¥½¤§©²

:Bãáòì Bì ézúð äãOä úiç-úà íâå écáò ìáa-Cìî øvàðãëeáðæBða-úàå íéBbä-ìk Búà eãáòå §©§¤©¬¤«¤¨¤−©§¦®§©Æ¤©©´©¨¤½¨©¬¦−§¨§«§¨§³ŸÆ¨©¦½§¤§−
:íéìãb íéëìîe íéaø íéBb Bá eãáòå àeä-íb Böøà úò-àa ãò Bða-ïa-úàåçäëìînäå éBbä äéäå §¤«¤§®©´Ÿ¥³©§Æ©½§¨³§Æ¦´©¦½§¨¦−§Ÿ¦«§¨¨̧©¹§©©§¨À̈

áøça ìáa Cìî ìòa Bøàeö-úà ïzé-àì øLà úàå ìáa-Cìî øvàðãëeáð-úà Búà eãáòé-àì øLà£¤̧«Ÿ©©§³ŸÆ¤§©§¤©´¤«¤¨¤½§¥̧£¤³«Ÿ¦¥Æ¤©¨½§−Ÿ¤´¤¨¤®©¤¤Á
:Bãéa íúà énz-ãò ýåýé-íàð àeää éBbä-ìò ã÷ôà øácáe áòøáeèíëéàéáð-ìà eòîLz-ìà ízàå ¨¨¨̧©¤¹¤¤§¸Ÿ©©³©Æ§ª§½̈©ª¦¬Ÿ−̈§¨«§Â©¤©¦§§¸¤§¦¥¤¹

eãáòú àì øîàì íëéìà íéøîà íä-øLà íëéôMk-ìàå íëéððò-ìàå íëéúîìç ìàå íëéîñ÷-ìàå§¤«Ÿ§¥¤À§¤Æ£Ÿ´Ÿ¥¤½§¤«Ÿ§¥¤−§¤©¨¥¤®£¤¥ºŸ§¦³£¥¤Æ¥½Ÿ¬Ÿ©©§−
:ìáa Cìî-úàéíëúà ézçcäå íëúîãà ìòî íëúà ÷éçøä ïòîì íëì íéàað íä ø÷L ék ¤¤¬¤¨¤«¦´¤½¤¥−¦§¦´¨¤®§©̧©©§¦³¤§¤Æ¥©´©§©§¤½§¦©§¦¬¤§¤−

:ízãáàåàédãáòå ýåýé-íàð Búîãà-ìò åézçpäå Bãáòå ìáa-Cìî ìòa Bøàeö-úà àéáé øLà éBbäå ©£©§¤«§©À£¤̧¨¦¯¤©¨²§¬Ÿ¤«¤¨¤−©«£¨®§¦©§¦³©©§¨Æ§ª§½̈©«£¨−̈
:da áLéå§¨¬©¨«

i"yx
(‡).íé÷éåäé úëìîî úéùàøá שמלך לפני שנים שלש

שימלוך: עליו נתנבא הם úåøñåî.(·)נבוכדנצר
קוריגל"ש: שקורין העול êìî(‚)רצועות ìà íúçìùå

.íåãà שעשהו למלכו הרביעית בשנה צדקיהו בימי
מלכים: חמשה על שליט íåãà.נבוכדנצר êìî ומלך

נתן  מלכים חמשה אלו וגו'. עמון בני ומלך מואב

היו  שנה עשרה חמש צדקיהו. של ידו תחת נבוכדנצר
הרביעית  השנה עד ליהויקים אחת משנה צוארו על

עזור: בן חנניה הימנו ששברם éãáò.(Â)לצדקיהו
משונאי: לפרע רצוני åðá.(Ê)שיעשה úàå אויל

åðá.מרודך: ïá úàå:בלשאצר.åöøà úò àá ãò
בלשאצר: את ויהרגו וכורש המדי דריוש שיבואו

cec zcevn
(‚).'ÂÎÂ Ì˙ÁÏ˘Âצדקיהו כשימלוך  לו אמר  יהויקים בימי 

המלאכים ידי על האלה המלכים אל  והמוטות  המוסרות  ישלח
צדקיהו: אל  ‡Ì˙Â.(„)הבאים  ˙ÈÂˆÂתצוה המלאכים את 
אדוניהם : אל  ÂÎÂ'.(‰)להגיד È˙È˘Ú ÈÎ‡שלי הכל  כן ואם

בעיני:È˙˙Â‰.המה: ישר  לאשר לתתה  בידי ‰‡¯ˆÂ˙(Â)לכן
.‰Ï‡‰:אדוניכם המלכים שליחותיÈ„·Ú.של  עושה ר"ל 

זה : ÈÁ˙.בדבר בראשו :‡˙ תנין וקשר ארי על שרכב מרודך:·Â.(Ê)ארז"ל  אויל  ·Â.זה Ô·: בלשאצר ‡¯ˆÂ.זה  ˙Úזמן
המדי: דריוש  בימי ארצו ‰Â‡.חורבן Ì‚:נ "נ שהחריב המלכים ארצות  חורבן עת שבא  ‡Â˙Â.(Á)כמו Â„·ÚÈ ‡Ï אשר‡˘¯

ברצונו: לעבדו ירצה ÂÎÂ'.לא ¯˘‡ ˙‡Â:במ "ש הדבר וכפל שעבוד  עול  מעצמו עליו יקבל  לא עליהם‡Â˜Ù„.אשר  אשגיח
וכו': חרב  ˙ÈÓÂ.בהבאת  „Ú:נ"נ ביד  אותם כלותי ÌÎÈ‡È·.(Ë)עד  Ï‡:בשקר לכם המנבאים שלכם ˜ÌÎÈÓÒÂ.הנביאים Ï‡Â

כשוף: מין והוא  בקסם  ÌÎÈ˙ÂÓÂÏÁ.השואלים Ï‡Â:חלום שאלת ידי על  עתידות ÌÎÈÂÚ.המגידים Ï‡Âכישוף ענין הוא גם 
יח ): (דברים  ומנחש  מעונן ÌÎÈÙ˘Î.כמו Ï‡Â:כישוף מיני בשאר ˙Â„·Ú.העוסקים  ‡Ïלהיות עליכם יתחזק  לא לומר, רצה

לעבדים: ‡˙ÌÎ.(È)לו ˜ÈÁ¯‰ ÔÚÓÏותעלו בארצכם תשבו השעבוד עליכם  כשתקבלו כי  וכו' הרחיק למען  יועילו הם  ר "ל 
מרחוק: ארץ אל  בשבי אתכם יוליך  עליכם ויגבר עמו כשתלחמו  אבל  אתכםÈ˙Á„‰Â.המס ואדיח  בעזרתו אהיה אני לומר, רצה

אבודים : ותהיו אדמתו:ÂÈ˙Á‰Â.(È‡)ממקומכם  על במנוחה  בהÚÂ·„‰.ישכון וישב וזריעה  בחרישה האדמה עבודת  יעשה
מלחמה: ויאכל 

oeiv zcevn
(·).˙Â¯ÒÂÓ ערוד ומוסרות וכן העול  בו שקושרין  רצועות

לט) העול:ÂËÂÓÂ˙.:(איוב עצי והם מטה  ÌÈÎ‡ÏÓ.(‚)מלשון
השגחה :‡Â˜Ù„.(Á)שלוחים : עד ˙ÈÓÂ.ענין וכן כליון ענין

הדור כל  ב)תום מנוחה:ÂÈ˙Á‰Â.(È‡):(דברים מל '
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áé-÷øô úìä÷hÎe

åìbìbä õøðå òeanä-ìò ãk øáMúå áäfä úlb õøúå óñkä ìáç ÷úøé (÷çøé)-àì øLà ãò©´£¤³«Ÿ¥¨¥Æ¤´¤©¤½¤§¨ª−ª©´©¨¨®§¦¨³¤©Æ©©©½©§¨¬Ÿ©©§©−

i"yx
(Â).óñëä ìáç ÷úøé àì øùà ãò השדרה חוט זה

ויבש  ומתרוקן מוחו חסר ובמותו ככסף לבן שהוא
לשון  ירתק כשלשלת, ונעשה החליות בתוך ומתעקש

כסף: áäæä.רתוקות úìåâ õåøúå שהיתה האמה זה
ותרוץ  עליות, גולות כמו כמעין ונובעת מים מקלחת

רציצה: òåáîä.לשון ìò ãë øáùúå שהיא הכרס זה
במותו: ונבקעת øåáä.עבה ìà ìâìâä õåøðå יתרוצץ

בהם  הדולין גלגל פשוטו ולפי גומה בתוך העין גלגל
ומדרש  שבת, במסכת הענין כל נדרש כך הבור מן מים
בימי  בוראך את וזכור ישראל כל כנגד פותרו קינות
בעוד  קיימת, שבכם שהבחורות בעוד בחורותיך

שנאמר קיימת מ )שהכהונה מכל (ישעיה  אותו ובחר
שנאמר  קיימת שהלויה בעוד לכהן, לי ישראל שבטי

יא) בעוד (דברים  שבטיך, מכל אלהיך ה' בחר בו כי
שנאמר קיימת דוד בית עח )שמלכות ויבחר (תהלים 

בה שנאמר קיימת שירושלם בעוד עבדו, (מלכיםבדוד

יא) הבחירה א שבית בעוד בה, בחרתי אשר העיר
בה שנאמר טו)קיימת ב  והקדשתי (ד "ה  בחרתי עתה

שנאמר קיימים שאתם בעוד הזה, יד )הבית ובך (דברים 
ה': äòøä.בחר éîé åàåáé àì øùà ãò:הגולה ימי אלו

.ùîùä êùçú àìù ãò שנאמר דוד בית מלכות זו
פט ) נגדי:(תהלים כשמש שנאמר øåàäå.וכסאו תורה זו

ו) אור:(משלי ותורה מצוה נר סנהדרין çøéäå.כי זו
עגולה: גורן כחצי היתה סנהדרין אלו íéáëåëäå.דתנן

שנאמר יב)הרבנים ככוכבים:(דניאל הרבים ומצדיקי
.íùâä øçà íéáòä åáùå אתה קשה, צרה אחר צרה

לא  ירמיה עליהם שנתנבא הקשה הנבואות בכל מוצא
הבית: חורבן לאחר אלא עליהם åòåæéùבאו íåéá

.úéáä éøîåù:ולוייה כהונה משמרות åúåòúäåאלו
.ìéçä éùðà'ר אמר בכח. גבורים שהם הכהנים אלו

אחד  ביום אהרן הניף לוים אלף כ"ב כהנא בר אבא

זורקה  והכהן הוא קל דבר הזו המוראה חנינא ר' אמר
אמה: משלשים úåðçåèä.יותר åìèáå המשניות אלו

בר  ומשנת חייא ר' ומשנת עקיבא ר' משנת הגדולות
úåàåøä.קפרא: åëùçå:הלב מן הגמרא שישתכח

.÷åùá íéúìã åøâåñå אלנתן בן נחושתא דלתי כגון
לרווחה: פתוחין äðçèä.שהיו ìå÷ ìôùá שלא ע"י

לטחינת  ישראל נמשלו שמואל ר' אמר בתור' נתעסקו
בלילה  ולא ביום לא בטילות אינן ריחים מה הריחים

כאן א)אף ולילה:(יהושע  יומם בו ìå÷ìוהגית íå÷éå
.øåôöä היתה שנה י"ח לוי ר' אמר הרשע, נבוכדנצר זה

עבדא  נבוכדנצר בפלטין ומפוצצת יוצאת קול בת
שמעין  לא מרך דבני דמרך, ביתיה אחריב זיל בישא

øéùä.ליה: úåðá ìë åçùéå( כד ישתו (ישעיה לא בשיר
åàøé.יין: äåáâî íâ לבו וידאג יתיירא עולם של מגבוה

בראשונים: עשה כאשר בו יעשה êøãá.פן íéúçúçå
בדרך  יצליח אם ורמזים אותות לו יבקש כך מתוך

שנאמר כענין כא)שילך על (יחזקאל  בבל מלך עמד כי
בתרפים: שאל בחצים קלקל קסם לקסם הדרך אם

.ã÷ùä õàðéåשנאמר ירמיה נבואת א)תצמח (ירמיה

משעה  הזה השקד אליעזר ר' אמר רואה אני שקד מקל
בתמוז  מי"ז כך יום כ"א פירותיו גמר עד מציץ שהוא

יום: כ"א באב ט' áâçä.עד ìáúñéå של צלמו זה
ג)נבוכדנצר שית (דניאל  אמין פותייה שתין אמין רומיה

אמרת  ואת לעמוד יכול אינו שש עוביו אין ואם
אותו  מעמידין ביבי רב אמר דורא בבקעת אוקמיה
זהב  כל שהביאו עד ונופל אותו מעמידין ונופל
שנאמר  מה לקיים  רגליו על דימוס ושפכו שבירושלים

ז) יהיה:(יחזקאל  ולמס  לנדה äðåéáàä.וזהבם øôúå זו
אביונה  ויהיה שלכם אבות משענת תופר אבות זכות

אב: íãàä.מלשון êìåä éë אדם צאן שנקרא ישראל
åîìåò.אתם: úéá ìà אבי תרח חזרו לבבל באו מבבל

cec zcevn
(Â).'Â‚Â ¯˘‡ „Úהענין בראשית שלמעלה המקרא  על  מוסב

חבל  נעשה  שיהיה  טרם בוראך  זכור לומר וגו', וזכור  שאמר 
ככסף, לבן שהוא יאמר השדרה חוט ועל  שלשלת . כמו הכסף 
בתוך  ומתעקם וייבש  ומתרוקן מוחו חסר  האדם ובמות 

כשלשלת : ונעשה  ‰Ê‰·.החוליות ˙ÏÂ‚ ıÂ¯˙Âהראש מוח  על
הזהב מראה כי זהב, קראו אדום  הוא שעליו שהקרום ולפי השדרה , חוט את ולהשקות ללחלח הנובע  כמעין שהוא על יאמר

השדרה : חוט  את עוד ישקה ולא הראש מוח  ירוצץ אז לומר ורוצה אדום , Î„.היא ¯·˘˙Â,אז שנקרע יאמר  המרה  כיס על
מקום המעין אל  יורדים שבכד  והמים המעין, על הנשבר  מים  מלא מכד  במשל ואחז מושבו. במקום הכבד  על נשפך המרה ומי
טיפה בו זורקת והמרה  כועס כבד  רז"ל  אמרו חי האדם  בהיות כי הכבד . על  המרה  מי שפיכת  היא וכן המים , אל  צורך  שאין

המרה: טיפת אל צורך  ואין כועס הכבד אין אז אבל  מכעסו ‰‚Ï‚Ï.ונח ıÂ¯Âאז מריצים למעלה, שהיתה הראש  גלגולת

oeiv zcevn
(Â).˜˙¯Èישעיה) צורף כסף ורתוקות כמו  שלשלת . כמו ענינו 

יט ): וירצוצוıÂ¯˙Â.מ  וירעצו כמו ושבירה . רציצה  מלשון
ח ): י טו):‚ÏÂ˙.(שופטים א (שם  מים  גולות  כמו Î„.מעין.

מה ): כד (בראשית  שכמה על  וכדה כמו  כלי. ‰ÚÂ·Ó.שם
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:äaøä©§¥«
i"yx

היה: הנהר מעבר íéãôåñä.אברהם ÷åùá åááñå גלות
נבוכדצר  כשהגלה שנה י"א צדקיה לגלות קדמה יכניה
יכניה  גלות יוצאין היו בקולרין צדקיהו גלות את
לקלסו  העיר בני שאר עם כרחן על נבוכדצר לקראת
ושואלין  השבויים את רואין והיו ומצליח גיבור שהוא
אותן  משיבין והיו בו נעשה מה קרובו על איש אותם

טו) ואשר (ירמיה  לשבי לשבי ואשר למות למות אשר
אחרת  ובידם אחת בידם מקלסין והיו לחרב לחרב

בניהם: ועל אחיהם על הספד ומטפחין ãòמספקין
.óñëä ìáç ÷úøé àì øùà:יוחסין שלשלת õåøúåזו

.áäæä úìåâשנאמר תורה דברי יט )אלו (תהלים 

מזהב: òåáîä.הנחמדים ìò ãë øáùúå ברוך של כדו
לבבל  גלו ששניהם ירמיהו של מבועו על נריה בן

למצרים  גלו תחלה הדרך, בעוני מלימודם ופסקו
מצרים  את נבוכדנצר וכשהחריב קרח בן יוחנן שהגלם

øåáä.לבבל:הגלם  ìà ìâìâä õåøðå זוטו שהוא בבל זו
עולם: åâå'.(Ê)של øôòä áùéå:חזרו לבבל באו מבבל

.áåùú çåøäå רוח שנסתלקה שכיון הקודש רוח זו
גלו: íéìáä.(Á)הקודש ìáä:בעולם רואה øîàאני

.úìä÷ä:החכמה קבוצת שבו íéìáä.מי ìáä מה כל
בראשית: ימי בששת ÷úìä(Ë)שנברא äéäù øúåéå

.íëç:חכם קהלת היה זה בספר שנכתב ממה ויותר
.ïæàå אזנים לה שאין זו כקופה לתורה אזנים עשה

לסייג  עירובין שתיקן אזנים לה ועשה ובא בה לאחוז
על  וגזר לטהרה סייג ידים נטילת ותיקן שבת, שמירת

לעריות: סייג השניות

cec zcevn
לארץ: מתחת  הקבר בור  אל ‰ÙÚ¯.(Ê)להורידה  ·Â˘ÈÂהגוף

העפר, מן היה הראשון האדם יצירת  תחלת  כי  מעפר, שהוא 
בתחלת שהיה כמו עפר להיות ולהתהפך  הארץ אל אז ישוב

ממנהÁÂ¯‰Â.היצירה : אשר המקור  אל  תשוב האדם נשמת
הלידה: בעת לו נתנה  אשר האלקים  אל  למעלה, נחצבה 

(Á).˙Ï‰˜‰ ¯Ó‡ ÌÈÏ·‰ Ï·‰את המעתיק  דברי  שאלה יתכן
מהם בא  שלא  הבל, הכל  שהם  אותם  ההבלים את לההביל  הזהיר  יפה  המנגדות, הדעות המאסף שלמה  המלך  הנה ואמר הספר,
וכן הואיל  וכאומר  ומועיל). טוב דבר בהם  נמצא  יען  תועלת , מהם בא באחרונה אם לההביל  ראוי  אין (אבל  ויקר, ראוי תכלית

וגו': הבלים  הבל  הדברים בראשית  האמור  נתאמת הנה  כאמור , האדם סוף Â‚Â'.(Ë)הוא ¯˙ÂÈÂחכם קהלת  שהיה ממה יותר
אחרים: את מחכים והיה העם  את דעת למד  כי  יתרה , מעלה בו היה  עוד  היהÔÊ‡Â.בעצמו, כי חכמה, דברי  להם מאזין היה

לזולת: להבין לימודים לשון החכמה:ÁÂ˜¯.לו בהם לחקור לעם  דרכים  שנאמר˙˜Ô.הורה כמו  הרבה , משלים וחיבר עשה 
משל : אלפים שלשת וידבר 

oeiv zcevn
הנובע : ורדיפה :ıÂ¯Â.מעין  ריצה גלגולת‰‚Ï‚Ï.מלשון 

‰‡¯ı.(Ê)הראש: ÏÚ:הארץ אסיפה‰˜‰Ï˙.(Á)אל  ענין 
ד): לג (דברים  יעקב  קהלת  כמו מלשוןÔÊ‡Â.(Ë)וקיבוץ.

מלשון והוא א) לב (שם השמים  האזינו כמו ושמיעה. האזנה 
וחבר:˙Ô˜È.אוזן: עשה 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc dcp(iyiy meil)

onfd xg`l dz`x aeye ,dnc wqte ,i`ny zia epzpy onfd jez
,lld zia epzpy onfd jeza df did oiicre ,i`ny zia epzpy
i`ny ziae ,onfd jeza `edy oeik oipr lka mixdhn lld ziay
xne` xi`n iax dfa ,onfd xg`l `edy itl oipr lka mi`nhn

,íéîã äàøî øçà Clä`id m` reawl xyt` mcd d`xn itly ©¥©©©§¥¨¦
iptn ,enrhe .d`nhíépeLî íéîã äàøî ,øîBà øéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦¥©§¥¨¦§¦

[mipey-],äfî äæ ïä.mileza mcl dcp mc oia oigadl xyt`e ¥¤¦¤
:`ziixad zx`anãöék.mileza mcl dcp mc oia mipiganäcð íc ¥©©¦¨

íBãà Bðéà íéìeúa íc ,íBãà.jk lkíeäéæ ,äcð ícz` mdfn - ¨©§¦¥¨©¦¨¦
eli`e ,ea yenyna cidïî àa äcð íc .íeäéæ Bðéà ,íéìeúa íc©§¦¥¦©¦¨¨¦

øB÷näe ,mgxd -.ïéããvä ïî àa íéìeúa íc ©¨©§¦¨¦©§¨¦
:mincd d`xn zwicaa minkg zrc zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà éñBé éaø øa ÷çöé¦§¨©©¦¥¨©©¦¨¨¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦
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„Bîöò éðôa ïîMä ìò áiçå,dîöò éðôa äðBálä ìòå.ïîL äéìò ïúð–dìñt;äðBáì–äpè÷ìé.ïîL ïúð §©¨©©¤¤¦§¥©§§©©§¨¦§¥©§¨¨©¨¤¨¤¤§¨¨§¨¦§§¤¨¨©¤¤
äéøéL ìò–äNòú àGa øáBò Bðéà.éìk éab ìò éìk ïúð–dìñt àG. ©§¨¤¨¥¥§©£¤¨©§¦©©¥§¦§¨¨

‰äôeðz úBðeòè ïðéàå äLbä úBðeòè Lé,äLbä àGå äôeðz,äôeðúe äLbä,äLbä àGå äôeðz àG.úBðeòè elà ¥§©¨¨§¥¨§§¨§¨§©¨¨©¨¨§¨§¨§©¨¨¥§
äôeðz úBðeòè ïðéàå äLbä:úìqä úçðî,úáçnäå,úLçønäå,úBlçäå,ïé÷é÷øäå,íéðäk úçðî,ïäk úçðî ©¨¨§¥¨§§¨¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥

çéLî,íéBb úçðî,íéLð úçðî,àèBç úçðî.ïBòîL éaøøîBà:íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðî–ïäa ïéà ¨¦©¦§©¦¦§©¨¦¦§©¥©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤
äLbä,äöéî÷ ïäa ïéàL éðtî,äöéî÷ ïäa ïéàL ìëå,äLbä ïäa ïéà. ©¨¨¦§¥¤¥¨¤§¦¨§¨¤¥¨¤§¦¨¥¨¤©¨¨
ÂäLbä ïéðeòè ïéàå äôeðz ïéðeòè elà:âGBîLàå òøöî ìL ïîL;íéøekaäå,éøáãká÷òé ïa øæòéìà éaø; ¥§¦§¨§¥§¦©¨¨¤¤¤§Ÿ̈©£¨§©¦¦§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

ãéçé éîìL éøeîàå,ïälL ÷BLå äæçå,íéLðà ãçà,íéLð ãçàå,ìàøNéa,íéøçàa àG ìáà;íçlä ézLe,éðLe §¥¥©§¥¨¦§¨¤§¤¨¤¤¨£¨¦§¤¨¨¦§¦§¨¥£¨©£¥¦§¥©¤¤§¥
úøöò éNák.äNBò àeä ãöék?íéNáë éðL éab ìò íçlä ézL ïúBð,ïhîlî åéãé ézL çépîe,éìBîàéáîe C, ¦§¥£¤¤¥©¤¥§¥©¤¤©©¥§¥§¨¦©¦©§¥¨¨¦§©¨¦¥¦
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dddd.dybd zeperháéúëãë ,úéáøòî úéîåøã ïø÷ ìù äãåçá('á íù):çáæîä ìà äùéâäå.oiwiwxde zelgde:øåðú äôàî úçðî.mipdk zgpnàéäù
:ìéìë äìåë.dvinw mda oi`y lke:ù"øë äëìä ïéàå .äùâä ïäá ïéà ,íéðäëì äçðîä ïî íééøéùä øéúäì
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לבונה  או שמן שהנותן ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
מלקות. וחייב בלאו, עובר  קנאות, מנחת או  חוטא מנחת על

dîöò éðôa äðBálä ìòå ,Bîöò éðôa ïîMä ìò áiçå– ÀÇÈÇÇÆÆÄÀÅÇÀÀÇÇÀÈÄÀÅÇÀÈ
הוא  הרי  קנאות, מנחת על  או חוטא מנחת על ולבונה שמן נתן  אם
הואיל הלבונה, מתן  ומשום השמן מתן  משום פעמיים, מלקות חייב

לעיל . שהבאנו  כמו מיוחד, תעשה" "לא אחד בכל  äéìòומפורש ïúðÈÇÈÆÈ
ïîL,קנאות מנחת על  או  חוטא מנחת על שמן  ונתן  עבר  –dìñt ÆÆÀÈÈ

המנחה, את פסל –äðBáì,לבונה עליה נתן  ואם –äpè÷ìé– ÀÈÄÀÀÆÈ
אפשר אי  שמן אבל  כשרה. והמנחה המנחה, מעל הלבונה את ילקט

לעיל. ששנינו  כמו פסולה, המנחה שמן, עליה כשנתן ולפיכך ללקט,
äéøéL ìò ïîL ïúð,לכהנים הנאכלים –äNòú àGa øáBò Bðéà ÈÇÆÆÇÀÈÆÈÅÅÀÇÂÆ

עדיין . נקמצה שלא המנחה לגבי  אלא התורה הזהירה שלא –ïúðÈÇ
éìk éab ìò éìk מנחת שבו  הכלי על  שמן בו שיש כלי נתן – ÀÄÇÇÅÀÄ

קנאות, מנחת או dìñtחוטא àG שלא אלא התורה הזהירה שלא – ÀÈÈ
הקמח לתוך או הסולת לתוך  השמן  כותב ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).יתן והרמב"ם

ח ח ח ח ):):):): יב יב יב יב ,,,, הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות מעשה מעשה מעשה מעשה  שמן "נתן ((((הל הל הל הל '''' בו  שיש dpealכלי  e` גבה על

xaer epi`"פסל עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא ולא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שם שם שם שם ;;;; משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"לחםלחםלחםלחם ((((עייןעייןעייןעיין

הרשהרשהרשהרש""""שששש).).).). וחידושי וחידושי וחידושי וחידושי  איגר איגר איגר איגר 
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לה', מאלה יעשה אשר המנחה את "והבאת ח): ב, (ויקרא כתוב מרחשת במנחת
הכהן אל gafndוהקריבה l` dyibde,הגשה טעונה המנחה שכל  למדים, ומכאן  ,"

של מערבית דרומית לקרן  הקמיצה קודם המנחה את להגיש  צריך  שהכהן  דהיינו 
אחרות; מנחות אף אלא מרחשת, מנחת רק ולא הקרן ; של  חודה כנגד  המזבח,

המנחה, תורת "וזאת ז ): ו , (שם כתוב `dzeוכן axwdפני אל  ה' לפני  אהרן בני
ללמד המשנה באה כן  הגשה. טעונות מנחות אילו ללמד, באה משנתנו  המזבח".

הבאה. במשנה להלן שיבואר כפי  תנופה, בענין 

äLbä úBðeòè Lé,למזבח –äôeðz úBðeòè ïðéàå שיניפו – ÅÀÇÈÈÀÅÈÀÀÈ
טעונות ויש  äLbäאותן ; àGå äôeðzויש הגשה; טעונות ואינן – ÀÈÀÇÈÈ

äôeðúe,טעונות äLbäטעונות שאינן מנחות àGåויש äôeðz àG ÇÈÈÀÈÀÈÀ
äLbä.הבאה ובמשנה במשנתנו  כמפורט –äLbä úBðeòè elà ÇÈÈÅÀÇÈÈ

,úLçønäå ,úáçnäå ,úìqä úçðî :äôeðz úBðeòè ïðéàåÀÅÈÀÀÈÄÀÇÇÙÆÀÇÇÂÇÀÇÇÀÆÆ
ïé÷é÷øäå ,úBlçäåנדבה מנחת של המינים כל היינו הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה – ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÇÀÈÀÄÄ

למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו);););); בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  וכןוכןוכןוכן גגגג,,,, פרקפרקפרקפרק בבבב משנהמשנהמשנהמשנה oiwiwxdeלבאור לבאור לבאור לבאור  zelgde היינו –

תנור  מאפה גגגג););););מנחת במשנהבמשנהבמשנהבמשנה באורנובאורנובאורנובאורנו íéðäk((((עייןעייןעייןעיין úçðî כהן – ÄÀÇÙÂÄ
הללו, המנחות מן אחת çéLîשהביא ïäk úçðî כהן חביתי – ÄÀÇÙÅÈÄÇ

ה ה ה ה ),),),),גדול דדדד,,,, íéLð((((לעיל לעיל לעיל לעיל  úçðî ,íéBb úçðî נשים או גויים – ÄÀÇÄÄÀÇÈÄ
מנחה, àèBçשהתנדבו úçðî בשבועת כשחטא העני  שמביא – ÄÀÇÅ

וקדשיו מקדש בטומאת או ביטוי בשבועת או בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה העדות ((((עייןעייןעייןעיין

çéLîלמסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו).).).). ïäk úçðî ,íéðäk úçðî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÇÙÂÄÄÀÇÙÅÈÄÇ
הללו, המנחות שתי –äLbä ïäa ïéà,למזבח –ïéàL éðtî ÅÈÆÇÈÈÄÀÅÆÅ

äöéî÷ ïäa,המזבח על  כליל הן  שנקטרות –ïäa ïéàL ìëå ÈÆÀÄÈÀÈÆÅÈÆ
äöéî÷,לכהנים השיירים להתיר –äLbä ïäa ïéà.למזבח – ÀÄÈÅÈÆÇÈÈ
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והגשה. תנופה בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו 

äLbä ïéðeòè ïéàå äôeðz ïéðeòè elà כאן מונה המשנה – ÅÀÄÀÈÀÅÀÄÇÈÈ
אחרים: קרבנות ענייני  גם אלא מנחות רק òøöîלא ìL ïîL âGÆÆÆÀÙÈ

BîLàåשנתרפא במצורע שכתוב יייי----יב יב יב יב ):):):):– ידידידיד,,,, השמיני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וביום ÇÂÈ
לאשם  אותו והקריב האחד  הכבש  את הכהן  ולקח כבשים... שני  יקח

השמן , לוג d'ואת iptl dtepz mze` sipde;"éaø éøáãk ,íéøekaäåÀÇÄÄÀÄÀÅÇÄ
á÷òé ïa øæòéìàתנופה טעונים שביכורים הסובר  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא – ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא ÁÄÆÆÆÇÂÙ

דדדד):):):): בבבב,,,, ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  ועיין ועיין ועיין ועיין  בבבב;;;; מז מז מז מז ,,,, ãéçéסוכה סוכה סוכה סוכה  éîìL éøeîàå החלבים – ÀÅÅÇÀÅÈÄ
המזבח, על  ïälLהקרבים ÷BLå äæçå הניתנים יחיד , שלמי  של – ÀÈÆÀÆÈÆ

בהם שכתוב כמו  טוטוטוטו):):):):לכהנים, יייי,,,, התנופה ((((ויקראויקראויקראויקרא וחזה התרומה "שוק

ה'", לפני  תנופה להניף יביאו  החלבים אשי  ãçàåעל  ,íéLðà ãçàÆÈÂÈÄÀÆÈ
íéLð,תנופה טעון נשים של  ובין  אנשים של  שלמים קרבן בין – ÈÄ

íéøçàa àG ìáà ,ìàøNéaמבואר בגמרא בבבב),),),),– סאסאסאסא,,,, ((((מנחותמנחותמנחותמנחות ÀÄÀÈÅÂÈÇÂÅÄ
הבעלים), עם יחד  מניף (שהכהן  ישראל  בידי  היא עצמה שהתנופה

הגויים  ואין  מניפין ישראל  בני  בברייתא: שנו  וכן נשים, בידי לא אבל 
שבשלמי כלומר  מניפות, ישראל  בנות ולא מניפין ישראל  בני  מניפין ,

לבד  הכהן מניף גויים או  dxifp).נשים oaxwe dheq zgpnn ueg)ויש
בכלל תנופה אין גויים שבשלמי  מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת););););מפרשים, ézLeÀÅ((((שיטהשיטהשיטהשיטה

úøöò éNák éðLe ,íçläבהם שכתוב כ כ כ כ ):):):):– כג כג כג כג ,,,, "והניף ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÆÆÀÅÄÀÅÂÆÆ
כבשים". שני על  ה' לפני  תנופה הביכורים לחם על אותם ãöékÅÇהכהן

äNBò àeä?הכבשים ושני הלחם שתי בתנופת –íçlä ézL ïúBð ÆÅÀÅÇÆÆ
íéNáë éðL éab ìòממש הכבשים על נתן שלא מבואר, בגמרא – ÇÇÅÀÅÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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היה: הנהר מעבר íéãôåñä.אברהם ÷åùá åááñå גלות
נבוכדצר  כשהגלה שנה י"א צדקיה לגלות קדמה יכניה
יכניה  גלות יוצאין היו בקולרין צדקיהו גלות את
לקלסו  העיר בני שאר עם כרחן על נבוכדצר לקראת
ושואלין  השבויים את רואין והיו ומצליח גיבור שהוא
אותן  משיבין והיו בו נעשה מה קרובו על איש אותם

טו) ואשר (ירמיה  לשבי לשבי ואשר למות למות אשר
אחרת  ובידם אחת בידם מקלסין והיו לחרב לחרב

בניהם: ועל אחיהם על הספד ומטפחין ãòמספקין
.óñëä ìáç ÷úøé àì øùà:יוחסין שלשלת õåøúåזו

.áäæä úìåâשנאמר תורה דברי יט )אלו (תהלים 

מזהב: òåáîä.הנחמדים ìò ãë øáùúå ברוך של כדו
לבבל  גלו ששניהם ירמיהו של מבועו על נריה בן

למצרים  גלו תחלה הדרך, בעוני מלימודם ופסקו
מצרים  את נבוכדנצר וכשהחריב קרח בן יוחנן שהגלם

øåáä.לבבל:הגלם  ìà ìâìâä õåøðå זוטו שהוא בבל זו
עולם: åâå'.(Ê)של øôòä áùéå:חזרו לבבל באו מבבל

.áåùú çåøäå רוח שנסתלקה שכיון הקודש רוח זו
גלו: íéìáä.(Á)הקודש ìáä:בעולם רואה øîàאני

.úìä÷ä:החכמה קבוצת שבו íéìáä.מי ìáä מה כל
בראשית: ימי בששת ÷úìä(Ë)שנברא äéäù øúåéå

.íëç:חכם קהלת היה זה בספר שנכתב ממה ויותר
.ïæàå אזנים לה שאין זו כקופה לתורה אזנים עשה

לסייג  עירובין שתיקן אזנים לה ועשה ובא בה לאחוז
על  וגזר לטהרה סייג ידים נטילת ותיקן שבת, שמירת

לעריות: סייג השניות

cec zcevn
לארץ: מתחת  הקבר בור  אל ‰ÙÚ¯.(Ê)להורידה  ·Â˘ÈÂהגוף

העפר, מן היה הראשון האדם יצירת  תחלת  כי  מעפר, שהוא 
בתחלת שהיה כמו עפר להיות ולהתהפך  הארץ אל אז ישוב

ממנהÁÂ¯‰Â.היצירה : אשר המקור  אל  תשוב האדם נשמת
הלידה: בעת לו נתנה  אשר האלקים  אל  למעלה, נחצבה 

(Á).˙Ï‰˜‰ ¯Ó‡ ÌÈÏ·‰ Ï·‰את המעתיק  דברי  שאלה יתכן
מהם בא  שלא  הבל, הכל  שהם  אותם  ההבלים את לההביל  הזהיר  יפה  המנגדות, הדעות המאסף שלמה  המלך  הנה ואמר הספר,
וכן הואיל  וכאומר  ומועיל). טוב דבר בהם  נמצא  יען  תועלת , מהם בא באחרונה אם לההביל  ראוי  אין (אבל  ויקר, ראוי תכלית

וגו': הבלים  הבל  הדברים בראשית  האמור  נתאמת הנה  כאמור , האדם סוף Â‚Â'.(Ë)הוא ¯˙ÂÈÂחכם קהלת  שהיה ממה יותר
אחרים: את מחכים והיה העם  את דעת למד  כי  יתרה , מעלה בו היה  עוד  היהÔÊ‡Â.בעצמו, כי חכמה, דברי  להם מאזין היה

לזולת: להבין לימודים לשון החכמה:ÁÂ˜¯.לו בהם לחקור לעם  דרכים  שנאמר˙˜Ô.הורה כמו  הרבה , משלים וחיבר עשה 
משל : אלפים שלשת וידבר 

oeiv zcevn
הנובע : ורדיפה :ıÂ¯Â.מעין  ריצה גלגולת‰‚Ï‚Ï.מלשון 

‰‡¯ı.(Ê)הראש: ÏÚ:הארץ אסיפה‰˜‰Ï˙.(Á)אל  ענין 
ד): לג (דברים  יעקב  קהלת  כמו מלשוןÔÊ‡Â.(Ë)וקיבוץ.

מלשון והוא א) לב (שם השמים  האזינו כמו ושמיעה. האזנה 
וחבר:˙Ô˜È.אוזן: עשה 
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„Bîöò éðôa ïîMä ìò áiçå,dîöò éðôa äðBálä ìòå.ïîL äéìò ïúð–dìñt;äðBáì–äpè÷ìé.ïîL ïúð §©¨©©¤¤¦§¥©§§©©§¨¦§¥©§¨¨©¨¤¨¤¤§¨¨§¨¦§§¤¨¨©¤¤
äéøéL ìò–äNòú àGa øáBò Bðéà.éìk éab ìò éìk ïúð–dìñt àG. ©§¨¤¨¥¥§©£¤¨©§¦©©¥§¦§¨¨

‰äôeðz úBðeòè ïðéàå äLbä úBðeòè Lé,äLbä àGå äôeðz,äôeðúe äLbä,äLbä àGå äôeðz àG.úBðeòè elà ¥§©¨¨§¥¨§§¨§¨§©¨¨©¨¨§¨§¨§©¨¨¥§
äôeðz úBðeòè ïðéàå äLbä:úìqä úçðî,úáçnäå,úLçønäå,úBlçäå,ïé÷é÷øäå,íéðäk úçðî,ïäk úçðî ©¨¨§¥¨§§¨¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥

çéLî,íéBb úçðî,íéLð úçðî,àèBç úçðî.ïBòîL éaøøîBà:íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðî–ïäa ïéà ¨¦©¦§©¦¦§©¨¦¦§©¥©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤
äLbä,äöéî÷ ïäa ïéàL éðtî,äöéî÷ ïäa ïéàL ìëå,äLbä ïäa ïéà. ©¨¨¦§¥¤¥¨¤§¦¨§¨¤¥¨¤§¦¨¥¨¤©¨¨
ÂäLbä ïéðeòè ïéàå äôeðz ïéðeòè elà:âGBîLàå òøöî ìL ïîL;íéøekaäå,éøáãká÷òé ïa øæòéìà éaø; ¥§¦§¨§¥§¦©¨¨¤¤¤§Ÿ̈©£¨§©¦¦§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

ãéçé éîìL éøeîàå,ïälL ÷BLå äæçå,íéLðà ãçà,íéLð ãçàå,ìàøNéa,íéøçàa àG ìáà;íçlä ézLe,éðLe §¥¥©§¥¨¦§¨¤§¤¨¤¤¨£¨¦§¤¨¨¦§¦§¨¥£¨©£¥¦§¥©¤¤§¥
úøöò éNák.äNBò àeä ãöék?íéNáë éðL éab ìò íçlä ézL ïúBð,ïhîlî åéãé ézL çépîe,éìBîàéáîe C, ¦§¥£¤¤¥©¤¥§¥©¤¤©©¥§¥§¨¦©¦©§¥¨¨¦§©¨¦¥¦

cccc.onyd lr aiige:úåàð÷ úçðî ìò åà àèåç úçðî ìò åðúð íà.ilk ozp:ïîù åá ùéù.ilk iab lr:àèåç úçðî ìù.dlqt `léøä ïðéøîà àìå
:çî÷ä êåúì åà úìåñä êåúì ïîùä ïúé àìù àìà äøåú äøéäæä àìù ,ïîù äéìò íéùé àì äøåúá áåúëù äî ìò øáò

dddd.dybd zeperháéúëãë ,úéáøòî úéîåøã ïø÷ ìù äãåçá('á íù):çáæîä ìà äùéâäå.oiwiwxde zelgde:øåðú äôàî úçðî.mipdk zgpnàéäù
:ìéìë äìåë.dvinw mda oi`y lke:ù"øë äëìä ïéàå .äùâä ïäá ïéà ,íéðäëì äçðîä ïî íééøéùä øéúäì

eeee.rxevn my`e beléðäå åäá áéúë:ó'x ixack mixekade.awri oa xfril`àîìòá äéì ïðéòîùã ,øîåìë .ïðéñøâäôåðú íéðåòè íéøåëéá øîàã
:åúåîë äëìäå.odly weye dfge cigi inly ixeni`eåäá áéúë àéãäá('é àø÷éå)éðäì åàéáé íéáìçä éùà ìò äôåðúä äæçå äîåøúä ÷åù:ócg`
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לבונה  או שמן שהנותן ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
מלקות. וחייב בלאו, עובר  קנאות, מנחת או  חוטא מנחת על

dîöò éðôa äðBálä ìòå ,Bîöò éðôa ïîMä ìò áiçå– ÀÇÈÇÇÆÆÄÀÅÇÀÀÇÇÀÈÄÀÅÇÀÈ
הוא  הרי  קנאות, מנחת על  או חוטא מנחת על ולבונה שמן נתן  אם
הואיל הלבונה, מתן  ומשום השמן מתן  משום פעמיים, מלקות חייב

לעיל . שהבאנו  כמו מיוחד, תעשה" "לא אחד בכל  äéìòומפורש ïúðÈÇÈÆÈ
ïîL,קנאות מנחת על  או  חוטא מנחת על שמן  ונתן  עבר  –dìñt ÆÆÀÈÈ

המנחה, את פסל –äðBáì,לבונה עליה נתן  ואם –äpè÷ìé– ÀÈÄÀÀÆÈ
אפשר אי  שמן אבל  כשרה. והמנחה המנחה, מעל הלבונה את ילקט

לעיל. ששנינו  כמו פסולה, המנחה שמן, עליה כשנתן ולפיכך ללקט,
äéøéL ìò ïîL ïúð,לכהנים הנאכלים –äNòú àGa øáBò Bðéà ÈÇÆÆÇÀÈÆÈÅÅÀÇÂÆ

עדיין . נקמצה שלא המנחה לגבי  אלא התורה הזהירה שלא –ïúðÈÇ
éìk éab ìò éìk מנחת שבו  הכלי על  שמן בו שיש כלי נתן – ÀÄÇÇÅÀÄ

קנאות, מנחת או dìñtחוטא àG שלא אלא התורה הזהירה שלא – ÀÈÈ
הקמח לתוך או הסולת לתוך  השמן  כותב ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).יתן והרמב"ם

ח ח ח ח ):):):): יב יב יב יב ,,,, הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות מעשה מעשה מעשה מעשה  שמן "נתן ((((הל הל הל הל '''' בו  שיש dpealכלי  e` גבה על

xaer epi`"פסל עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא ולא רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שם שם שם שם ;;;; משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"לחםלחםלחםלחם ((((עייןעייןעייןעיין

הרשהרשהרשהרש""""שששש).).).). וחידושי וחידושי וחידושי וחידושי  איגר איגר איגר איגר 
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לה', מאלה יעשה אשר המנחה את "והבאת ח): ב, (ויקרא כתוב מרחשת במנחת
הכהן אל gafndוהקריבה l` dyibde,הגשה טעונה המנחה שכל  למדים, ומכאן  ,"

של מערבית דרומית לקרן  הקמיצה קודם המנחה את להגיש  צריך  שהכהן  דהיינו 
אחרות; מנחות אף אלא מרחשת, מנחת רק ולא הקרן ; של  חודה כנגד  המזבח,

המנחה, תורת "וזאת ז ): ו , (שם כתוב `dzeוכן axwdפני אל  ה' לפני  אהרן בני
ללמד המשנה באה כן  הגשה. טעונות מנחות אילו ללמד, באה משנתנו  המזבח".

הבאה. במשנה להלן שיבואר כפי  תנופה, בענין 

äLbä úBðeòè Lé,למזבח –äôeðz úBðeòè ïðéàå שיניפו – ÅÀÇÈÈÀÅÈÀÀÈ
טעונות ויש  äLbäאותן ; àGå äôeðzויש הגשה; טעונות ואינן – ÀÈÀÇÈÈ

äôeðúe,טעונות äLbäטעונות שאינן מנחות àGåויש äôeðz àG ÇÈÈÀÈÀÈÀ
äLbä.הבאה ובמשנה במשנתנו  כמפורט –äLbä úBðeòè elà ÇÈÈÅÀÇÈÈ

,úLçønäå ,úáçnäå ,úìqä úçðî :äôeðz úBðeòè ïðéàåÀÅÈÀÀÈÄÀÇÇÙÆÀÇÇÂÇÀÇÇÀÆÆ
ïé÷é÷øäå ,úBlçäåנדבה מנחת של המינים כל היינו הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה – ((((עייןעייןעייןעיין ÀÇÇÀÈÀÄÄ

למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו);););); בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  וכןוכןוכןוכן גגגג,,,, פרקפרקפרקפרק בבבב משנהמשנהמשנהמשנה oiwiwxdeלבאור לבאור לבאור לבאור  zelgde היינו –

תנור  מאפה גגגג););););מנחת במשנהבמשנהבמשנהבמשנה באורנובאורנובאורנובאורנו íéðäk((((עייןעייןעייןעיין úçðî כהן – ÄÀÇÙÂÄ
הללו, המנחות מן אחת çéLîשהביא ïäk úçðî כהן חביתי – ÄÀÇÙÅÈÄÇ

ה ה ה ה ),),),),גדול דדדד,,,, íéLð((((לעיל לעיל לעיל לעיל  úçðî ,íéBb úçðî נשים או גויים – ÄÀÇÄÄÀÇÈÄ
מנחה, àèBçשהתנדבו úçðî בשבועת כשחטא העני  שמביא – ÄÀÇÅ

וקדשיו מקדש בטומאת או ביטוי בשבועת או בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה העדות ((((עייןעייןעייןעיין

çéLîלמסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו).).).). ïäk úçðî ,íéðäk úçðî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÇÙÂÄÄÀÇÙÅÈÄÇ
הללו, המנחות שתי –äLbä ïäa ïéà,למזבח –ïéàL éðtî ÅÈÆÇÈÈÄÀÅÆÅ

äöéî÷ ïäa,המזבח על  כליל הן  שנקטרות –ïäa ïéàL ìëå ÈÆÀÄÈÀÈÆÅÈÆ
äöéî÷,לכהנים השיירים להתיר –äLbä ïäa ïéà.למזבח – ÀÄÈÅÈÆÇÈÈ
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והגשה. תנופה בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו 

äLbä ïéðeòè ïéàå äôeðz ïéðeòè elà כאן מונה המשנה – ÅÀÄÀÈÀÅÀÄÇÈÈ
אחרים: קרבנות ענייני  גם אלא מנחות רק òøöîלא ìL ïîL âGÆÆÆÀÙÈ

BîLàåשנתרפא במצורע שכתוב יייי----יב יב יב יב ):):):):– ידידידיד,,,, השמיני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וביום ÇÂÈ
לאשם  אותו והקריב האחד  הכבש  את הכהן  ולקח כבשים... שני  יקח

השמן , לוג d'ואת iptl dtepz mze` sipde;"éaø éøáãk ,íéøekaäåÀÇÄÄÀÄÀÅÇÄ
á÷òé ïa øæòéìàתנופה טעונים שביכורים הסובר  בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא – ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא ÁÄÆÆÆÇÂÙ

דדדד):):):): בבבב,,,, ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  ועיין ועיין ועיין ועיין  בבבב;;;; מז מז מז מז ,,,, ãéçéסוכה סוכה סוכה סוכה  éîìL éøeîàå החלבים – ÀÅÅÇÀÅÈÄ
המזבח, על  ïälLהקרבים ÷BLå äæçå הניתנים יחיד , שלמי  של – ÀÈÆÀÆÈÆ

בהם שכתוב כמו  טוטוטוטו):):):):לכהנים, יייי,,,, התנופה ((((ויקראויקראויקראויקרא וחזה התרומה "שוק

ה'", לפני  תנופה להניף יביאו  החלבים אשי  ãçàåעל  ,íéLðà ãçàÆÈÂÈÄÀÆÈ
íéLð,תנופה טעון נשים של  ובין  אנשים של  שלמים קרבן בין – ÈÄ

íéøçàa àG ìáà ,ìàøNéaמבואר בגמרא בבבב),),),),– סאסאסאסא,,,, ((((מנחותמנחותמנחותמנחות ÀÄÀÈÅÂÈÇÂÅÄ
הבעלים), עם יחד  מניף (שהכהן  ישראל  בידי  היא עצמה שהתנופה

הגויים  ואין  מניפין ישראל  בני  בברייתא: שנו  וכן נשים, בידי לא אבל 
שבשלמי כלומר  מניפות, ישראל  בנות ולא מניפין ישראל  בני  מניפין ,

לבד  הכהן מניף גויים או  dxifp).נשים oaxwe dheq zgpnn ueg)ויש
בכלל תנופה אין גויים שבשלמי  מקובצתמקובצתמקובצתמקובצת););););מפרשים, ézLeÀÅ((((שיטהשיטהשיטהשיטה

úøöò éNák éðLe ,íçläבהם שכתוב כ כ כ כ ):):):):– כג כג כג כג ,,,, "והניף ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÆÆÀÅÄÀÅÂÆÆ
כבשים". שני על  ה' לפני  תנופה הביכורים לחם על אותם ãöékÅÇהכהן

äNBò àeä?הכבשים ושני הלחם שתי בתנופת –íçlä ézL ïúBð ÆÅÀÅÇÆÆ
íéNáë éðL éab ìòממש הכבשים על נתן שלא מבואר, בגמרא – ÇÇÅÀÅÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãéøBîe äìòî,øîàpLúåîù)(æë ,èë:ðeä øLà""íøeä øLàå ó.çøæna äúéä äôeðz,áøòna äLbäå,úBôeðúe ©£¤¦¤¤¡©£¤©©£¤¨§¨¨§¨©¦§¨§©¨¨©©£¨§
úBLbäì úBîãB÷.äLbäå äôeðz úBðeòè úBàð÷ úçðîe øîòä úçðî.íéëñð úçðîe íéðtä íçì–äôeðz àG §§©¨¦§©¨Ÿ¤¦§©§¨§§¨§©¨¨¤¤©¨¦¦§©§¨¦§¨

äLbä àGå. §©¨¨
ÊïBòîL éaøøîBà:GLGL íéðeòè íéðéî äLúBöî L,íézLúçàå úçà ìëa,ïäa ïéà úéLéìMäå.ïä elàå: ©¦¦§¥§¨¦¦§¦¨¦§§©¦§¨©©§©©§©§¦¦¥¨¤§¥¥

ãéçé éîìL éçáæ,øeaö éîìL éçáæå,íLàåòøöî.ãéçé éîìL éçáæ–äëéîñ íéðeòèíéiç,íéèeçL äôeðúe, ¦§¥©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦©£©§Ÿ̈¦§¥©§¥¨¦§¦§¦¨©¦§¨§¦
íéiç äôeðz íäa ïéàå.éçáæøeaö éîìL–íéèeçLe íéiç äôeðz íéðeòè,äëéîñ ïäa ïéàå.òøöî íLàå– §¥¨¤§¨©¦¦§¥©§¥¦§¦§¨©¦§¦§¥¨¤§¦¨©£©§Ÿ̈

éç äôeðúe äëéîñ ïeòè,äôeðz Ba ïéàåèeçL. ¨§¦¨§¨©§¥§¨¨

.miyp inly cg`e miyp` inly:äôåðú íéðåòè.mixg`a `l la` l`xyia,äôåðú ïåòè ïðáø÷ íéùð ãçàå íéùðà ãçà ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî
î ìàøùé úåðá àìå ïéôéðî ìàøùé éðá ,ïéôéðî íéåâä ïéàå ïéôéðî ìàøùé éðá ,àéðú éëäã ,íéùð éãéá àì ìáà ,ìàøùéá äîöò äôåðúå:úåôéðmgld izy

.zxvr ly minly iyakeåäá áéúë .íçìä ììâá íéàáä(â"ë íù)éðäåãöá íéùáë ,íäì êåîñ àìà ,ùîî ìò åàìå ,íéøåëáä íçì ìò íúåà ïäëä ó
:äëìä ïëå .àúééøáá éáø éøáãë ,íçìä.xn`py[íéàåìéîá](è"ë úåîù)ðåä øùàðåäîå ,íøåä øùàå ó,äôåðú .úåôåðú øàù ïðéôìé íéàåìéîã íøåäå ó

:ãéøåîå äìòî ,äîåøú .àéáîå êéìåî.gxfna dzid dtepzéðäì ìåëé çáæî ìù çøæîá óà ,øîåìë:ìëéäì øúåé áåø÷ã åáøòîá ïëù ìëå ,ózetepze
.zeybdl zencewéðî äìçúáúåàð÷ úçðîá áéúëå ,äùâäå äôåðú úåðåòèã éøééà úåàð÷ úçðîáå øîåòä úçðîáå .ùéâî ë"çàå ó('ä øáãîá)éðäåúà ó

:çáæîä ìà äúåà áéø÷äå øãäå ,'ä éðôì äçðîä
ffff.oipin dylyäôåðú ,íééç äôåðú ,äëéîñ ,úåöî ùìù ïúùìù ïéá íéðåòè åììä íéðéî äùìù .òøåöî íùàå ,úøöò éùáë íäù øåáö éîìùå ,ãéçé éîìù

:íéèåçù.mizy:íéúù àìà ïéî ìëá ïéàã .íäá ïéà úéùéìùäå ,ïéîå ïéî ìëá ùé ùìùä ïî úåöî.cigi inly:àø÷éåá äëéîñ åäá áéúëdtepze
.mihegy:ïøäà úà åöá ,ïäìù ÷åùå äæçá.xeav inlyéðäå ,íééç äôåðú åäá áéúë,ïäìù ÷åùå äæçá ,íéèåçù äôåðúå ,íééç åðééäã íúåà ïäëä ó

çìúùîä øéòù ìù äëéîñ ,ãáìá úåëéîñ éúù àìà øåáö úåðáø÷ ìëá ïéàã äì éøéîâ àúëìäã ,åòá àì äëéîñ ìáà .ãéçé [éîìùî ì"ö] (éùã÷î) ïðéôìéã
:øåáö ìù øáã íìòä øô ìùå.rxevn my`éðäå áéúëãë ,éç äôåðú äéá áéúëàìù ãéçé ïáø÷ì øùôà éàã ,äëéîñå .äéäú úàæ úùøôá ,íúåà ïäëä ó

îñé:åðáø÷ ùàø ìò åãé êå.hegy dtepz `l la`,ãéçé éîìù éáâ àðîçø èòéîã('æ àø÷éå)éðäì äæçä úàåðéàù òøåöî ìù íùà éèåòîì ,åúåà .åúåà ó
:èåçù äôåðú ïåòè

`xephxa yexit

" שכתוב ומה בצדם, פירושו:lrאלא כבשים", לשניjenqaשני

ïhîlîהכבשים, åéãé ézL çépîe: דהיינו ומניף, –CéìBî ÇÄÇÀÅÈÈÄÀÇÈÄ
àéáîe,העולם רוחות לארבע –ãéøBîe äìòî,ולמטה למעלה – ÅÄÇÂÆÄ

"íøeä øLàå óðeä øLà" :øîàpL הולכה היינו  "הונף" – ÆÆÁÇÂÆÇÇÂÆÈ
במילואים, נאמר  זה פסוק והורדה; העלאה היינו ו "הורם" והבאה,

בר חייא רבי "אמר  מובא: בגמרא – תנופות. לשאר  למדים וממנו
ומוריד מעלה שלו , שהרוחות למי ומביא מוליך  יוחנן: רבי אמר אבא

הכי  מתני  במערבא שלו. והארץ שהשמים mipeyלמי  eid l`xyi ux`a)
:(jkמוליך חנינא: ברבי יוסי רבי  אמר  עוקבא בר חמא רבי  אמר 

רעים. טללים לעצור  כדי  ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור  כדי  ומביא
הפורענות, את מעכבין מצוה שיירי  אומרת: זאת אבין: בר  יוסי רבי  אמר 

היא מצוה שיירי  תנופה dtepzd)שהרי `le xtknd `ed mcdy) ועוצרת

רעים". וטללים רעות çøænaרוחות äúéä äôeðz.המזבח של  – ÀÈÈÀÈÇÄÀÈ
יותר שקרוב מזבח של במערבו  שכן  וכל  במזרח, אף מפרשים: יש

הרמב"ם:((((רשרשרשרש""""יייי).).).).להיכל  לפי הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות דווקאgxfnaאבל  מעשהמעשהמעשהמעשה ((((הלהלהלהל''''

וווו),),),), áøònaט ט ט ט ,,,, äLbäå.מערבית דרומית בקרן  המזבח, של –úBôeðúe ÀÇÈÈÇÇÂÈÀ
úBLbäì úBîãB÷ הנזכרות והגשה, תנופה הטעונות במנחות – ÀÀÇÈ

קנאות במנחת כמפורש מגיש, כך ואחר  תחילה מניף ((((במבדבר במבדבר במבדבר במבדבר להלן ,

כה כה כה כה ).).).). øîòäהההה,,,, úçðî,בניסן עשר בששה שמביאים –úçðîe ÄÀÇÈÙÆÄÀÇ
úBàð÷,סוטה מנחת –äLbäå äôeðz úBðeòèהעומר שבמנחת – ÀÈÀÀÈÀÇÈÈ

""""כתוב יא יא יא יא ):):):): כג כג כג כג ,,,, ולמדים sipde((((ויקראויקראויקראויקרא לרצונכם"; ה' לפני  העומר את
הגשה גם שטעונה נדבה, בבבב).).).).ממנחת סססס,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות קנאות ((((גמראגמראגמראגמרא ובמנחת

""""כתוב כה כה כה כה ):):):): ה ה ה ה ,,,, ה'sipde((((במדברבמדברבמדברבמדבר לפני המנחה `dzeאת aixwdeאל
) `dzeהמזבח" aixwde.(הגשה היינו –,íéëñð úçðîe íéðtä íçìÆÆÇÈÄÄÀÇÀÈÄ

äLbä àGå äôeðz àG.הגשה ולא תנופה לא טעונות אינן  – ÀÈÀÇÈÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תנופה: סוגי  שני  על  למדנו הקודמת תנופת `.במשנה או המצורע אשם תנופת
חי ; כשהוא הקרבן  תנופת דהיינו  עצרת, כבשי וחזה a.שני יחיד  שלמי  אימורי 

הנוהגת  מצוה עוד  ויש שחיטתו; לאחר  בקרבן הנוהגת תנופה דהיינו  שלהם, ושוק

קרב  והיאברוב בחיים, בעודם היחיד  בכלdkinqd,נות סומך הקרבן  שבעל  דהיינו

כלל ללמד  באה משנתנו – עליו . ומתוודה הקרבן ראש על ידיו  בשתי  כוחו 

התנופה. סוגי ושני  הסמיכה דהיינו הללו , המצוות שלוש בענין שמעון רבי שקבע
דעת  ואינן  אמתיים, כולן העיקרים "ואלו  למשנתנו: בפירושו הרמב"ם וכותב

דבר  בשום עליו  חולקין  ואין אומרם, בשם אותן שאומר אלא לבדו, שמעון רבי

זה". מכל 

GL :øîBà ïBòîL éaøíéðéî äL,קרבנות של  –GL íéðeòèL ÇÄÄÀÅÀÈÄÄÀÄÈ
úBöî–.`;סמיכה.a; חי כשהוא הקרבן ושוק b.תנופת חזה  תנופת ÄÀ

הקרבן, שחיטת ïéàלאחר  úéLéìMäå ,úçàå úçà ìëa íézLÀÇÄÀÈÇÇÀÇÇÀÇÀÄÄÅ
ïäa ומין מין  בכל נוהגות הללו  המצוות שלוש  שמתוך  כלומר  – ÈÆ

מצוות והולך.(zepey)שתי  מפרש שהוא כמו  ïäבלבד, elàå– ÀÅÅ
הקרבנות: מיני  ãéçé`.שלשת éîìL éçáæ שלמים קרבנות – ÄÀÅÇÀÅÈÄ

היחיד; aøeaö.שמביא éîìL éçáæå:עצרת כבשי  שני –.bíLàå ÀÄÀÅÇÀÅÄÇÂÇ
òøöî. מצרעתו שנתרפא לאחר המצורע שמביא אשם קרבן –éçáæ ÀÙÈÄÀÅ

íéiç äëéîñ íéðeòè ,ãéçé éîìL הקרבן ראש  על  סמיכה – ÇÀÅÈÄÀÄÀÄÈÇÄ
שכתוב כמו  בחיים, אאאא----בבבב):):):):בעודו  גגגג,,,, קרבנו ...((((ויקראויקראויקראויקרא שלמים זבח "ואם

על  ידו  קרבנו",וסמך  íéèeçLראש äôeðúe האימורים תנופת – ÀÈÀÄ
הקודמת. במשנה כמבואר  ושוק, íéiçוחזה äôeðz íäa ïéàå– ÀÅÈÆÀÈÇÄ

חי. כשהוא הקרבן תנופת יחיד  בשלמי øeaöאין  éîìL éçáæ– ÄÀÅÇÀÅÄ
עצרת, כבשי íéiçשני äôeðz íéðeòè,הקודמת במשנה כמבואר  – ÀÄÀÈÇÄ

íéèeçLe תנופת טעונים ציבור  שלמי  שאף יחיד , משלמי  שלמדים – ÀÄ
ושוק, äëéîñחזה ïäa ïéàå סמיכה שאין מסיני, למשה שהלכה – ÀÅÈÆÀÄÈ

והם: בלבד, בשניים אלא הציבור  ביום `.בקרבנות המשתלח השעיר 

הגדול  בכהן סמיכה שטעון  כאכאכאכא):):):):הכיפורים, טז טז טז טז ,,,, העלם a.((((ויקראויקראויקראויקרא פר
בסנהדרין  סמיכה הטעון ציבור , של  טוטוטוטו).).).).דבר דדדד,,,, òøöî,((((ויקראויקראויקראויקרא íLàåÇÂÇÀÙÈ

äëéîñ ïeòèהבכור מן  חוץ סמיכה טעונים היחיד קרבנות שכל – ÈÀÄÈ
ז), ט, להלן (כמבואר והפסח éçוהמעשר  äôeðúe במשנה כמבואר  – ÀÈÇ

èeçLהקודמת, äôeðz Ba ïéàåיחיד בשלמי שכתוב ז ז ז ז ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÅÀÈÈ
להניףלללל):):):): החזה למעט `eze"את "אותו" ודרשו : ה'", לפני  תנופה

שחוט. תנופה טעון שאינו מצורע אשם

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyy wxt zegpn zkqn

ÁøîBàä:úáçîa éìò éøä–úLçøîa àéáé àG;úLçøîa–úáçîa àéáé àG.úLçøîì úáçî ïéa äîe? ¨¥£¥¨©§©£©¨¦§©§¤¤§©§¤¤¨¦§©£©©¥©£©§©§¤¤
éeqk dì Lé úLçønäL àlà,éeqk dì ïéà úáçnäå;éøácéìéìbä éñBé éaø.ìàéìîb ïa äéððç éaøøîBà:úLçøî ¤¨¤©©§¤¤¤¨¦§©©£©¥¨¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£©§¨¤©§¦¥¥©§¤¤

íéLçBø äéNòîe äwîò,íéL÷ äéNòîe äôö úáçîe. £ª¨©£¤¨£¦©£©¨¨©£¤¨¨¦
ËøîBàä:øepúa éìò éøä–àéáé àGíéôòø äôàîe çtë äôàî,úBøBé äôàîeíéiáøòä.äãeäé éaøøîBà: ¨¥£¥¨©§©¨¦©£¥ª¨©£¥§¨¦©£¥¨©§¦¦©¦§¨¥

äöø íà–çtë äôàî àéáé.äôàî úçðî éìò éøä–ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáé àG;ïBòîL éaø ¦¨¨¨¦©£¥ª¨£¥¨©¦§©©£¤¨¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦©¦¦§
øézî,ãçà ïaø÷ àeäL éðtî. ©¦¦§¥¤¨§¨¤¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéðäkì ïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elà:úáçnäå úìqä úçðî,úLçønäå,úBlçäå,ïé÷é÷øäå,íéBb úçðî,úçðî ¥§¨¦§¨§¨¥¤©Ÿ£¦¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦¦§©¦¦§©

íéLð,øîòä úçðî,àèBç úçðî,úBàð÷ úçðîe.ïBòîL éaøøîBà:úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî,áø÷ õîwäå ¨¦¦§©¨Ÿ¤¦§©¥¦§©§¨©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤§©Ÿ¤¨¥

gggg.dwenr zygxnáéúëã('æ àø÷éå):êåú äì ùé àîìà ,òîùî äëåúá ,úùçøîá äùòð ìëå.oiygex diyrneìò ùîåøä ïåùì .äëåúá ãðå òð ïîùäù
:äëø äúùéìù øîåìë ,ïéëø äéùòîå ïéñøåâù ùéå .ùéçøã ïðéîâøúîã õøàä.dtv zagneáéúëã(íù)ïéà àîìà ,äëåúá àìå äéìò òîùî ,úáçî ìòå

:êåú äì.dtv:íéîä éðô ìò óö åîë .äéðâåà ìöà ïéôö äéìåù àìà ä÷åîò äðéàù.miyw diyrneêôùú àìù éãë äù÷ äúùéì äá íéðâèîù äñéòäù
:äôù åì ïéà éìëä éøäù ,õåçì

hhhh.gtek:äñéò åá ïéôåàå åúåà íé÷éñîù íéîòôå .úçà äøéã÷ úúéôù íå÷î.mitrx:ïùáëá ïúåà ïé÷éñîå ñøçî ïéåùò .æ"òìá ù"ìååè.oiiaxrd zexeie
:äñéò äá íéôåàå ïáìúúù ãò äëåúá ùà ïé÷éñîå èéèá äçåèå ò÷ø÷á äéåùò àîåâ ïéîë.gtek dyrn `iai dvx m`äëìä ïéàå .àåä øåðú ïéî çôåëã

:äãåäé 'øë.dt`n zgpn:íé÷é÷øå úåìç äá éáéúë.zelg dvgn `iai `låà àìà ,ïé÷é÷ø ùîçå úåìç ùîç àéáé àì äæå ,øùò øùò úåàá úåçðî ìëã
:ïé÷é÷ø ìëä åà úåìç ìëä.cg` oaxw `edy iptn'øë äëìä ïéàå .äæ ïéîî äöçîå äæ ïéîî äöçî àéáäì ìåëé êëìä ,úçà äçðîá íéáåúë íäéðùù

:ïåòîù
e`̀̀̀.zevnwp zegpn el`äáéúë úìåñ úçðîáå .ïúééôà øçàì ïúúåô ,äôàî åðééäã íé÷é÷øå úåìçå úùçøîå úáçî úçðîå ,äñéò úöî÷ð úìåñ úçðî

:õîå÷ åðééä äøëæàå ,äøëæà áéúë êðéàáå ,àéãäá äöéî÷.miyp e` mieb zgpn:åìàî úçà åáãðúäù.xnerd zgpn:äá áéúë äøëæà`heg zgpn
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מרחשת. למנחת מחבת מנחת בין  מה ללמד באה משנתנו 

úáçîa éìò éøä :øîBàä,מחבת מנחת להביא עלי  הרי  –àG ÈÅÂÅÈÇÀÇÂÇ
úLçøîa àéáé חובתו ידי יוצא שאינו מרחשת, מנחת יביא לא – ÈÄÀÇÀÆÆ

שנדר; מנחה אותה הביא כן אם עליúLçøîaאלא הרי האומר : – ÀÇÀÆÆ
מרחשת, מנחת úáçîaלהביא àéáé àGמיני ששני פי  על אף – ÈÄÀÇÂÇ

לאחד לשנות שאסור  שכן ומכל בכלי , הם שנעשים דומים, אלו מנחות

המנחות. מיני úLçøîìמשאר úáçî ïéa äîe כלים שניהם – ÇÅÇÂÇÀÇÀÆÆ
éeqk;הם, dì ïéà úáçnäå ,éeqk dì Lé úLçønäL àlàÆÈÆÇÇÀÆÆÆÈÄÀÇÇÂÇÅÈÄ

éìéìbä éñBé éaø éøác בידו קבלה היתה שכך שהמרחשת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ÄÀÅÇÄÅÇÀÄÄ
מגולה. והמחבת úLçøîמכוסה :øîBà ìàéìîb ïa äéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅÅÇÀÆÆ

äwîòבה שכתוב ט ט ט ט ):):):):– ז ז ז ז ,,,, בתוכה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – במרחשת" נעשה "וכל  ÂËÈ
עמוקה, שהיא ומכאן  íéLçBøמשמע, äéNòîe שבתוכה המנחה – ÇÂÆÈÂÄ

כך ומתוך  עמוק, והכלי  הואיל  שמן , הרבה לתוכה שנותנים רכה,
שמתנענעת. דהיינו  רוחשת, היא כאילו  המנחה äôöנראית úáçîeÇÂÇÈÈ

שכתוב שאינה ((((שם שם שם שם ):):):):– ומכאן בתוכה, ולא עליה משמע מחבת", "ועל 
תוך , לה שאין  שטוחה, אלא ÷íéLעמוקה äéNòîe העיסה – ÇÂÆÈÈÄ

והכלי שהואיל היא, קשה בה הרבה שמטגנים בו נותנים אין  שטוח
לחוץ. המנחה מן  יצוף שלא שמן ,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

תנור . מאפה במנחת דנה משנתנו

øepúa éìò éøä :øîBàä,תנור מאפה מנחת להביא עלי  הרי – ÈÅÂÅÈÇÀÇ
çtë äôàî àéáé àG דהיינו בכופח, שאפּוה מנחה יביא לא – ÈÄÇÂÅËÈָָ

אחת, קדירה לשפיתת אלא מקום בה שאין קטנה äôàîeÇÂÅכירה
íéôòø טיט של לבנים דהיינו רעפים, על שאפוה מנחה ולא – ÀÈÄ

עליהן, ואופים באש  אותן  íéiáøòäשמלבנים úBøBé äôàîe– ÇÂÅÈÇÀÄÄ
בטיט, טוחות באדמה גומות והן הערבים, ביורות שאפוה מנחה ולא

שהוסקו. לאחר לאפיה äöø,המשמשות íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈ

çtë äôàî àéáé.הוא תנור מין כופח שאף יהודה, רבי שסובר – ÈÄÇÂÅËÈ
.dcedi iaxk dkld oi`e:האומרäôàî úçðî éìò éøä, תנורàG ÂÅÈÇÄÀÇÇÂÆ

ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáéעשר באות המנחות שכל  – ÈÄÆÁÈÇÆÁÈÀÄÄ
mingl)עשר  dxyr)תנור מאפה מנחת והנודר  ה), (ו, להלן כמבואר

חלות  חמש  לא אבל  רקיקים, עשרה או חלות עשר  או להביא צריך 
רקיקים, øézîוחמישה ïBòîL éaø ומחצה חלות מחצה להביא – ÇÄÄÀÇÄ

ãçàרקיקים, ïaø÷ àeäL éðtî במנ כתובים ורקיקים שחלות חת – ÄÀÅÆÈÀÈÆÈ
להביא  הוא רשאי הלכך הוא; אחד  קרבן ששניהם ומכאן  תנור , מאפה

רקיקים. ומחצה חלות oerny.מחצה iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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המנחות. במעשה כללים ללמד  מוסיף פרקנו

úìqä úçðî :íéðäkì ïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elà שכתוב – ÅÀÈÄÀÈÀÈÅÆÇÙÂÄÄÀÇÇÙÆ
בבבב----גגגג):):):):בה בבבב,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הכהן  והקטיר קומצו ... מלא משם "וקמץ

ולבניו "; לאהרן המנחה מן  והנותרת המזבחה... úáçnäåÀÇÇÂÇאזכרתה
מחבת; ומנחת –úLçønäå;מרחשת ומנחת –,úBlçäå ÀÇÇÀÆÆÀÇÇ

ïé÷é÷øäåאלו במנחות שכתוב תנור , מאפה מנחת של שם שם שם שם ,,,,– ((((שם שם שם שם  ÀÈÀÄÄ
אזכרתהטטטט----יייי):):):): את המנחה מן הכהן  unewd)"והרים epiidc)והקטיר

נקמצות  אלו מנחות ולבניו". לאהרן  המנחה מן  והנותרת המזבחה...

בהקדמה  שבארנו  כמו  הפתיתים, מן  וקומץ אותן  שפותת אפייתן , לאחר
ג; פרק ב משנה íéLðלבאור úçðî ,íéBb úçðî או גויים – ÄÀÇÄÄÀÇÈÄ

הללו ; המנחות מן אחת שהתנדבו  øîòäנשים úçðî בה שכתוב – ÄÀÇÈÙÆ
טז טז טז טז ):):):): שם שם שם שם ,,,, אזכרתה";((((שם שם שם שם  את הכהן àèBç"והקטיר  úçðî שכתוב – ÄÀÇÅ

יביביביב):):):):בה ה ה ה ה ,,,, והקטיר((((שם שם שם שם  אזכרתה את קומצו מלוא ממנה הכהן "וקמץ
÷úBàðהמזבחה"; úçðîeבה שכתוב סוטה, מנחת ה ה ה ה ,,,,– ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÄÀÇÀÈ

אזכרת כוכוכוכו):):):): את המנחה מן  הכהן  וכתוב "וקמץ המזבחה", והקטיר ה
ז ז ז ז ----טטטט):):):): וווו,,,, והקטיר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בקומצו ... ממנו  והרים המנחה... תורת "וזאת

תורת  "וזאת ודרשו : ובניו ", אהרן  יאכלו ממנה והנותרת המזבח...
נאכלים  הנקמצות, המנחות שכל המנחות, לכל  אחת תורה – המנחה"

izdw - zex`ean zeipyn
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ãéøBîe äìòî,øîàpLúåîù)(æë ,èë:ðeä øLà""íøeä øLàå ó.çøæna äúéä äôeðz,áøòna äLbäå,úBôeðúe ©£¤¦¤¤¡©£¤©©£¤¨§¨¨§¨©¦§¨§©¨¨©©£¨§
úBLbäì úBîãB÷.äLbäå äôeðz úBðeòè úBàð÷ úçðîe øîòä úçðî.íéëñð úçðîe íéðtä íçì–äôeðz àG §§©¨¦§©¨Ÿ¤¦§©§¨§§¨§©¨¨¤¤©¨¦¦§©§¨¦§¨

äLbä àGå. §©¨¨
ÊïBòîL éaøøîBà:GLGL íéðeòè íéðéî äLúBöî L,íézLúçàå úçà ìëa,ïäa ïéà úéLéìMäå.ïä elàå: ©¦¦§¥§¨¦¦§¦¨¦§§©¦§¨©©§©©§©§¦¦¥¨¤§¥¥

ãéçé éîìL éçáæ,øeaö éîìL éçáæå,íLàåòøöî.ãéçé éîìL éçáæ–äëéîñ íéðeòèíéiç,íéèeçL äôeðúe, ¦§¥©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦©£©§Ÿ̈¦§¥©§¥¨¦§¦§¦¨©¦§¨§¦
íéiç äôeðz íäa ïéàå.éçáæøeaö éîìL–íéèeçLe íéiç äôeðz íéðeòè,äëéîñ ïäa ïéàå.òøöî íLàå– §¥¨¤§¨©¦¦§¥©§¥¦§¦§¨©¦§¦§¥¨¤§¦¨©£©§Ÿ̈

éç äôeðúe äëéîñ ïeòè,äôeðz Ba ïéàåèeçL. ¨§¦¨§¨©§¥§¨¨

.miyp inly cg`e miyp` inly:äôåðú íéðåòè.mixg`a `l la` l`xyia,äôåðú ïåòè ïðáø÷ íéùð ãçàå íéùðà ãçà ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî
î ìàøùé úåðá àìå ïéôéðî ìàøùé éðá ,ïéôéðî íéåâä ïéàå ïéôéðî ìàøùé éðá ,àéðú éëäã ,íéùð éãéá àì ìáà ,ìàøùéá äîöò äôåðúå:úåôéðmgld izy

.zxvr ly minly iyakeåäá áéúë .íçìä ììâá íéàáä(â"ë íù)éðäåãöá íéùáë ,íäì êåîñ àìà ,ùîî ìò åàìå ,íéøåëáä íçì ìò íúåà ïäëä ó
:äëìä ïëå .àúééøáá éáø éøáãë ,íçìä.xn`py[íéàåìéîá](è"ë úåîù)ðåä øùàðåäîå ,íøåä øùàå ó,äôåðú .úåôåðú øàù ïðéôìé íéàåìéîã íøåäå ó

:ãéøåîå äìòî ,äîåøú .àéáîå êéìåî.gxfna dzid dtepzéðäì ìåëé çáæî ìù çøæîá óà ,øîåìë:ìëéäì øúåé áåø÷ã åáøòîá ïëù ìëå ,ózetepze
.zeybdl zencewéðî äìçúáúåàð÷ úçðîá áéúëå ,äùâäå äôåðú úåðåòèã éøééà úåàð÷ úçðîáå øîåòä úçðîáå .ùéâî ë"çàå ó('ä øáãîá)éðäåúà ó

:çáæîä ìà äúåà áéø÷äå øãäå ,'ä éðôì äçðîä
ffff.oipin dylyäôåðú ,íééç äôåðú ,äëéîñ ,úåöî ùìù ïúùìù ïéá íéðåòè åììä íéðéî äùìù .òøåöî íùàå ,úøöò éùáë íäù øåáö éîìùå ,ãéçé éîìù

:íéèåçù.mizy:íéúù àìà ïéî ìëá ïéàã .íäá ïéà úéùéìùäå ,ïéîå ïéî ìëá ùé ùìùä ïî úåöî.cigi inly:àø÷éåá äëéîñ åäá áéúëdtepze
.mihegy:ïøäà úà åöá ,ïäìù ÷åùå äæçá.xeav inlyéðäå ,íééç äôåðú åäá áéúë,ïäìù ÷åùå äæçá ,íéèåçù äôåðúå ,íééç åðééäã íúåà ïäëä ó

çìúùîä øéòù ìù äëéîñ ,ãáìá úåëéîñ éúù àìà øåáö úåðáø÷ ìëá ïéàã äì éøéîâ àúëìäã ,åòá àì äëéîñ ìáà .ãéçé [éîìùî ì"ö] (éùã÷î) ïðéôìéã
:øåáö ìù øáã íìòä øô ìùå.rxevn my`éðäå áéúëãë ,éç äôåðú äéá áéúëàìù ãéçé ïáø÷ì øùôà éàã ,äëéîñå .äéäú úàæ úùøôá ,íúåà ïäëä ó

îñé:åðáø÷ ùàø ìò åãé êå.hegy dtepz `l la`,ãéçé éîìù éáâ àðîçø èòéîã('æ àø÷éå)éðäì äæçä úàåðéàù òøåöî ìù íùà éèåòîì ,åúåà .åúåà ó
:èåçù äôåðú ïåòè

`xephxa yexit

" שכתוב ומה בצדם, פירושו:lrאלא כבשים", לשניjenqaשני

ïhîlîהכבשים, åéãé ézL çépîe: דהיינו ומניף, –CéìBî ÇÄÇÀÅÈÈÄÀÇÈÄ
àéáîe,העולם רוחות לארבע –ãéøBîe äìòî,ולמטה למעלה – ÅÄÇÂÆÄ

"íøeä øLàå óðeä øLà" :øîàpL הולכה היינו  "הונף" – ÆÆÁÇÂÆÇÇÂÆÈ
במילואים, נאמר  זה פסוק והורדה; העלאה היינו ו "הורם" והבאה,

בר חייא רבי "אמר  מובא: בגמרא – תנופות. לשאר  למדים וממנו
ומוריד מעלה שלו , שהרוחות למי ומביא מוליך  יוחנן: רבי אמר אבא

הכי  מתני  במערבא שלו. והארץ שהשמים mipeyלמי  eid l`xyi ux`a)
:(jkמוליך חנינא: ברבי יוסי רבי  אמר  עוקבא בר חמא רבי  אמר 

רעים. טללים לעצור  כדי  ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור  כדי  ומביא
הפורענות, את מעכבין מצוה שיירי  אומרת: זאת אבין: בר  יוסי רבי  אמר 

היא מצוה שיירי  תנופה dtepzd)שהרי `le xtknd `ed mcdy) ועוצרת

רעים". וטללים רעות çøænaרוחות äúéä äôeðz.המזבח של  – ÀÈÈÀÈÇÄÀÈ
יותר שקרוב מזבח של במערבו  שכן  וכל  במזרח, אף מפרשים: יש

הרמב"ם:((((רשרשרשרש""""יייי).).).).להיכל  לפי הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות דווקאgxfnaאבל  מעשהמעשהמעשהמעשה ((((הלהלהלהל''''

וווו),),),), áøònaט ט ט ט ,,,, äLbäå.מערבית דרומית בקרן  המזבח, של –úBôeðúe ÀÇÈÈÇÇÂÈÀ
úBLbäì úBîãB÷ הנזכרות והגשה, תנופה הטעונות במנחות – ÀÀÇÈ

קנאות במנחת כמפורש מגיש, כך ואחר  תחילה מניף ((((במבדבר במבדבר במבדבר במבדבר להלן ,

כה כה כה כה ).).).). øîòäהההה,,,, úçðî,בניסן עשר בששה שמביאים –úçðîe ÄÀÇÈÙÆÄÀÇ
úBàð÷,סוטה מנחת –äLbäå äôeðz úBðeòèהעומר שבמנחת – ÀÈÀÀÈÀÇÈÈ

""""כתוב יא יא יא יא ):):):): כג כג כג כג ,,,, ולמדים sipde((((ויקראויקראויקראויקרא לרצונכם"; ה' לפני  העומר את
הגשה גם שטעונה נדבה, בבבב).).).).ממנחת סססס,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות קנאות ((((גמראגמראגמראגמרא ובמנחת

""""כתוב כה כה כה כה ):):):): ה ה ה ה ,,,, ה'sipde((((במדברבמדברבמדברבמדבר לפני המנחה `dzeאת aixwdeאל
) `dzeהמזבח" aixwde.(הגשה היינו –,íéëñð úçðîe íéðtä íçìÆÆÇÈÄÄÀÇÀÈÄ

äLbä àGå äôeðz àG.הגשה ולא תנופה לא טעונות אינן  – ÀÈÀÇÈÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תנופה: סוגי  שני  על  למדנו הקודמת תנופת `.במשנה או המצורע אשם תנופת
חי ; כשהוא הקרבן  תנופת דהיינו  עצרת, כבשי וחזה a.שני יחיד  שלמי  אימורי 

הנוהגת  מצוה עוד  ויש שחיטתו; לאחר  בקרבן הנוהגת תנופה דהיינו  שלהם, ושוק

קרב  והיאברוב בחיים, בעודם היחיד  בכלdkinqd,נות סומך הקרבן  שבעל  דהיינו

כלל ללמד  באה משנתנו – עליו . ומתוודה הקרבן ראש על ידיו  בשתי  כוחו 

התנופה. סוגי ושני  הסמיכה דהיינו הללו , המצוות שלוש בענין שמעון רבי שקבע
דעת  ואינן  אמתיים, כולן העיקרים "ואלו  למשנתנו: בפירושו הרמב"ם וכותב

דבר  בשום עליו  חולקין  ואין אומרם, בשם אותן שאומר אלא לבדו, שמעון רבי

זה". מכל 

GL :øîBà ïBòîL éaøíéðéî äL,קרבנות של  –GL íéðeòèL ÇÄÄÀÅÀÈÄÄÀÄÈ
úBöî–.`;סמיכה.a; חי כשהוא הקרבן ושוק b.תנופת חזה  תנופת ÄÀ

הקרבן, שחיטת ïéàלאחר  úéLéìMäå ,úçàå úçà ìëa íézLÀÇÄÀÈÇÇÀÇÇÀÇÀÄÄÅ
ïäa ומין מין  בכל נוהגות הללו  המצוות שלוש  שמתוך  כלומר  – ÈÆ

מצוות והולך.(zepey)שתי  מפרש שהוא כמו  ïäבלבד, elàå– ÀÅÅ
הקרבנות: מיני  ãéçé`.שלשת éîìL éçáæ שלמים קרבנות – ÄÀÅÇÀÅÈÄ

היחיד; aøeaö.שמביא éîìL éçáæå:עצרת כבשי  שני –.bíLàå ÀÄÀÅÇÀÅÄÇÂÇ
òøöî. מצרעתו שנתרפא לאחר המצורע שמביא אשם קרבן –éçáæ ÀÙÈÄÀÅ

íéiç äëéîñ íéðeòè ,ãéçé éîìL הקרבן ראש  על  סמיכה – ÇÀÅÈÄÀÄÀÄÈÇÄ
שכתוב כמו  בחיים, אאאא----בבבב):):):):בעודו  גגגג,,,, קרבנו ...((((ויקראויקראויקראויקרא שלמים זבח "ואם

על  ידו  קרבנו",וסמך  íéèeçLראש äôeðúe האימורים תנופת – ÀÈÀÄ
הקודמת. במשנה כמבואר  ושוק, íéiçוחזה äôeðz íäa ïéàå– ÀÅÈÆÀÈÇÄ

חי. כשהוא הקרבן תנופת יחיד  בשלמי øeaöאין  éîìL éçáæ– ÄÀÅÇÀÅÄ
עצרת, כבשי íéiçשני äôeðz íéðeòè,הקודמת במשנה כמבואר  – ÀÄÀÈÇÄ

íéèeçLe תנופת טעונים ציבור  שלמי  שאף יחיד , משלמי  שלמדים – ÀÄ
ושוק, äëéîñחזה ïäa ïéàå סמיכה שאין מסיני, למשה שהלכה – ÀÅÈÆÀÄÈ

והם: בלבד, בשניים אלא הציבור  ביום `.בקרבנות המשתלח השעיר 

הגדול  בכהן סמיכה שטעון  כאכאכאכא):):):):הכיפורים, טז טז טז טז ,,,, העלם a.((((ויקראויקראויקראויקרא פר
בסנהדרין  סמיכה הטעון ציבור , של  טוטוטוטו).).).).דבר דדדד,,,, òøöî,((((ויקראויקראויקראויקרא íLàåÇÂÇÀÙÈ

äëéîñ ïeòèהבכור מן  חוץ סמיכה טעונים היחיד קרבנות שכל – ÈÀÄÈ
ז), ט, להלן (כמבואר והפסח éçוהמעשר  äôeðúe במשנה כמבואר  – ÀÈÇ

èeçLהקודמת, äôeðz Ba ïéàåיחיד בשלמי שכתוב ז ז ז ז ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÅÀÈÈ
להניףלללל):):):): החזה למעט `eze"את "אותו" ודרשו : ה'", לפני  תנופה

שחוט. תנופה טעון שאינו מצורע אשם
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ÁøîBàä:úáçîa éìò éøä–úLçøîa àéáé àG;úLçøîa–úáçîa àéáé àG.úLçøîì úáçî ïéa äîe? ¨¥£¥¨©§©£©¨¦§©§¤¤§©§¤¤¨¦§©£©©¥©£©§©§¤¤
éeqk dì Lé úLçønäL àlà,éeqk dì ïéà úáçnäå;éøácéìéìbä éñBé éaø.ìàéìîb ïa äéððç éaøøîBà:úLçøî ¤¨¤©©§¤¤¤¨¦§©©£©¥¨¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£©§¨¤©§¦¥¥©§¤¤

íéLçBø äéNòîe äwîò,íéL÷ äéNòîe äôö úáçîe. £ª¨©£¤¨£¦©£©¨¨©£¤¨¨¦
ËøîBàä:øepúa éìò éøä–àéáé àGíéôòø äôàîe çtë äôàî,úBøBé äôàîeíéiáøòä.äãeäé éaøøîBà: ¨¥£¥¨©§©¨¦©£¥ª¨©£¥§¨¦©£¥¨©§¦¦©¦§¨¥

äöø íà–çtë äôàî àéáé.äôàî úçðî éìò éøä–ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáé àG;ïBòîL éaø ¦¨¨¨¦©£¥ª¨£¥¨©¦§©©£¤¨¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦©¦¦§
øézî,ãçà ïaø÷ àeäL éðtî. ©¦¦§¥¤¨§¨¤¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéðäkì ïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elà:úáçnäå úìqä úçðî,úLçønäå,úBlçäå,ïé÷é÷øäå,íéBb úçðî,úçðî ¥§¨¦§¨§¨¥¤©Ÿ£¦¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦¦§©¦¦§©

íéLð,øîòä úçðî,àèBç úçðî,úBàð÷ úçðîe.ïBòîL éaøøîBà:úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî,áø÷ õîwäå ¨¦¦§©¨Ÿ¤¦§©¥¦§©§¨©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤§©Ÿ¤¨¥

gggg.dwenr zygxnáéúëã('æ àø÷éå):êåú äì ùé àîìà ,òîùî äëåúá ,úùçøîá äùòð ìëå.oiygex diyrneìò ùîåøä ïåùì .äëåúá ãðå òð ïîùäù
:äëø äúùéìù øîåìë ,ïéëø äéùòîå ïéñøåâù ùéå .ùéçøã ïðéîâøúîã õøàä.dtv zagneáéúëã(íù)ïéà àîìà ,äëåúá àìå äéìò òîùî ,úáçî ìòå

:êåú äì.dtv:íéîä éðô ìò óö åîë .äéðâåà ìöà ïéôö äéìåù àìà ä÷åîò äðéàù.miyw diyrneêôùú àìù éãë äù÷ äúùéì äá íéðâèîù äñéòäù
:äôù åì ïéà éìëä éøäù ,õåçì

hhhh.gtek:äñéò åá ïéôåàå åúåà íé÷éñîù íéîòôå .úçà äøéã÷ úúéôù íå÷î.mitrx:ïùáëá ïúåà ïé÷éñîå ñøçî ïéåùò .æ"òìá ù"ìååè.oiiaxrd zexeie
:äñéò äá íéôåàå ïáìúúù ãò äëåúá ùà ïé÷éñîå èéèá äçåèå ò÷ø÷á äéåùò àîåâ ïéîë.gtek dyrn `iai dvx m`äëìä ïéàå .àåä øåðú ïéî çôåëã

:äãåäé 'øë.dt`n zgpn:íé÷é÷øå úåìç äá éáéúë.zelg dvgn `iai `låà àìà ,ïé÷é÷ø ùîçå úåìç ùîç àéáé àì äæå ,øùò øùò úåàá úåçðî ìëã
:ïé÷é÷ø ìëä åà úåìç ìëä.cg` oaxw `edy iptn'øë äëìä ïéàå .äæ ïéîî äöçîå äæ ïéîî äöçî àéáäì ìåëé êëìä ,úçà äçðîá íéáåúë íäéðùù

:ïåòîù
e`̀̀̀.zevnwp zegpn el`äáéúë úìåñ úçðîáå .ïúééôà øçàì ïúúåô ,äôàî åðééäã íé÷é÷øå úåìçå úùçøîå úáçî úçðîå ,äñéò úöî÷ð úìåñ úçðî

:õîå÷ åðééä äøëæàå ,äøëæà áéúë êðéàáå ,àéãäá äöéî÷.miyp e` mieb zgpn:åìàî úçà åáãðúäù.xnerd zgpn:äá áéúë äøëæà`heg zgpn
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מרחשת. למנחת מחבת מנחת בין  מה ללמד באה משנתנו 

úáçîa éìò éøä :øîBàä,מחבת מנחת להביא עלי  הרי  –àG ÈÅÂÅÈÇÀÇÂÇ
úLçøîa àéáé חובתו ידי יוצא שאינו מרחשת, מנחת יביא לא – ÈÄÀÇÀÆÆ

שנדר; מנחה אותה הביא כן אם עליúLçøîaאלא הרי האומר : – ÀÇÀÆÆ
מרחשת, מנחת úáçîaלהביא àéáé àGמיני ששני פי  על אף – ÈÄÀÇÂÇ

לאחד לשנות שאסור  שכן ומכל בכלי , הם שנעשים דומים, אלו מנחות

המנחות. מיני úLçøîìמשאר úáçî ïéa äîe כלים שניהם – ÇÅÇÂÇÀÇÀÆÆ
éeqk;הם, dì ïéà úáçnäå ,éeqk dì Lé úLçønäL àlàÆÈÆÇÇÀÆÆÆÈÄÀÇÇÂÇÅÈÄ

éìéìbä éñBé éaø éøác בידו קבלה היתה שכך שהמרחשת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ÄÀÅÇÄÅÇÀÄÄ
מגולה. והמחבת úLçøîמכוסה :øîBà ìàéìîb ïa äéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅÅÇÀÆÆ

äwîòבה שכתוב ט ט ט ט ):):):):– ז ז ז ז ,,,, בתוכה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – במרחשת" נעשה "וכל  ÂËÈ
עמוקה, שהיא ומכאן  íéLçBøמשמע, äéNòîe שבתוכה המנחה – ÇÂÆÈÂÄ

כך ומתוך  עמוק, והכלי  הואיל  שמן , הרבה לתוכה שנותנים רכה,
שמתנענעת. דהיינו  רוחשת, היא כאילו  המנחה äôöנראית úáçîeÇÂÇÈÈ

שכתוב שאינה ((((שם שם שם שם ):):):):– ומכאן בתוכה, ולא עליה משמע מחבת", "ועל 
תוך , לה שאין  שטוחה, אלא ÷íéLעמוקה äéNòîe העיסה – ÇÂÆÈÈÄ

והכלי שהואיל היא, קשה בה הרבה שמטגנים בו נותנים אין  שטוח
לחוץ. המנחה מן  יצוף שלא שמן ,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

תנור . מאפה במנחת דנה משנתנו

øepúa éìò éøä :øîBàä,תנור מאפה מנחת להביא עלי  הרי – ÈÅÂÅÈÇÀÇ
çtë äôàî àéáé àG דהיינו בכופח, שאפּוה מנחה יביא לא – ÈÄÇÂÅËÈָָ

אחת, קדירה לשפיתת אלא מקום בה שאין קטנה äôàîeÇÂÅכירה
íéôòø טיט של לבנים דהיינו רעפים, על שאפוה מנחה ולא – ÀÈÄ

עליהן, ואופים באש  אותן  íéiáøòäשמלבנים úBøBé äôàîe– ÇÂÅÈÇÀÄÄ
בטיט, טוחות באדמה גומות והן הערבים, ביורות שאפוה מנחה ולא

שהוסקו. לאחר לאפיה äöø,המשמשות íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈ

çtë äôàî àéáé.הוא תנור מין כופח שאף יהודה, רבי שסובר – ÈÄÇÂÅËÈ
.dcedi iaxk dkld oi`e:האומרäôàî úçðî éìò éøä, תנורàG ÂÅÈÇÄÀÇÇÂÆ

ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáéעשר באות המנחות שכל  – ÈÄÆÁÈÇÆÁÈÀÄÄ
mingl)עשר  dxyr)תנור מאפה מנחת והנודר  ה), (ו, להלן כמבואר

חלות  חמש  לא אבל  רקיקים, עשרה או חלות עשר  או להביא צריך 
רקיקים, øézîוחמישה ïBòîL éaø ומחצה חלות מחצה להביא – ÇÄÄÀÇÄ

ãçàרקיקים, ïaø÷ àeäL éðtî במנ כתובים ורקיקים שחלות חת – ÄÀÅÆÈÀÈÆÈ
להביא  הוא רשאי הלכך הוא; אחד  קרבן ששניהם ומכאן  תנור , מאפה

רקיקים. ומחצה חלות oerny.מחצה iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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המנחות. במעשה כללים ללמד  מוסיף פרקנו

úìqä úçðî :íéðäkì ïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elà שכתוב – ÅÀÈÄÀÈÀÈÅÆÇÙÂÄÄÀÇÇÙÆ
בבבב----גגגג):):):):בה בבבב,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הכהן  והקטיר קומצו ... מלא משם "וקמץ

ולבניו "; לאהרן המנחה מן  והנותרת המזבחה... úáçnäåÀÇÇÂÇאזכרתה
מחבת; ומנחת –úLçønäå;מרחשת ומנחת –,úBlçäå ÀÇÇÀÆÆÀÇÇ

ïé÷é÷øäåאלו במנחות שכתוב תנור , מאפה מנחת של שם שם שם שם ,,,,– ((((שם שם שם שם  ÀÈÀÄÄ
אזכרתהטטטט----יייי):):):): את המנחה מן הכהן  unewd)"והרים epiidc)והקטיר

נקמצות  אלו מנחות ולבניו". לאהרן  המנחה מן  והנותרת המזבחה...

בהקדמה  שבארנו  כמו  הפתיתים, מן  וקומץ אותן  שפותת אפייתן , לאחר
ג; פרק ב משנה íéLðלבאור úçðî ,íéBb úçðî או גויים – ÄÀÇÄÄÀÇÈÄ

הללו ; המנחות מן אחת שהתנדבו  øîòäנשים úçðî בה שכתוב – ÄÀÇÈÙÆ
טז טז טז טז ):):):): שם שם שם שם ,,,, אזכרתה";((((שם שם שם שם  את הכהן àèBç"והקטיר  úçðî שכתוב – ÄÀÇÅ

יביביביב):):):):בה ה ה ה ה ,,,, והקטיר((((שם שם שם שם  אזכרתה את קומצו מלוא ממנה הכהן "וקמץ
÷úBàðהמזבחה"; úçðîeבה שכתוב סוטה, מנחת ה ה ה ה ,,,,– ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÄÀÇÀÈ

אזכרת כוכוכוכו):):):): את המנחה מן  הכהן  וכתוב "וקמץ המזבחה", והקטיר ה
ז ז ז ז ----טטטט):):):): וווו,,,, והקטיר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בקומצו ... ממנו  והרים המנחה... תורת "וזאת

תורת  "וזאת ודרשו : ובניו ", אהרן  יאכלו ממנה והנותרת המזבח...
נאכלים  הנקמצות, המנחות שכל המנחות, לכל  אחת תורה – המנחה"

izdw - zex`ean zeipyn
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Bîöòì,ïîöòì íéáø÷ íéøéMäå. §©§§©¦©¦§¥¦§©§¨
·íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðîe,íéëñð úçðîe–çaænì,íéðäkì íäa ïéàå.çkî çaænä çk äôé äæa ¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦©¦§¥©§¥¨¤©Ÿ£¦¨¤¨¤Ÿ©©¦§¥©¦Ÿ©

íéðäkä.íçlä ézL,íéðtä íçìå–íéðäkì,çaænì íäa ïéàå.çaænä çkî íéðäkä çk äôé äæáe. ©Ÿ£¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦©Ÿ£¦§¥¨¤©¦§¥©¨¤¨¤Ÿ©©Ÿ£¦¦Ÿ©©¦§¥©
‚éìka úBNòpä úBçðnä ìk,GL úBðeòèLïîL úBðzî:ä÷éöé,äìéìáe,ïúiNòì íã÷ éìka ïîL ïzîe. ¨©§¨©©£©§¦§¨©§¤¤§¦¨§¦¨©©¤¤©§¦Ÿ¤©£¦¨¨

ïììBa úBlçäå;éøácéaø.íéîëçåíéøîBà:úìñ.úBlçääìéìa úBðeòè,íéçeLî íé÷é÷øäå.ïçLBî ãöék? §©©§¨¦§¥©¦©£¨¦§¦Ÿ¤©©§§¦¨§¨§¦¦§¦¥©§¨
ék ïéîk.íéðäkì ìëàð ïîMä øàLe. §¦¦§¨©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

.ze`pwe:äöéî÷ åäá áéúë.zvnwp mipdk ly `heg zgpnáéúëãë äìåë úôøùð ïäë úçðîã â"òà('å àø÷éå)íå÷î ìëî ,äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëå
:äöéî÷ àéòá.onvrl oiaxw miixiyde envrl axw unewdeäéøééùù äçðî ìë øáñã ,àéäù úåîë úøè÷ð àìà úöî÷ð ïäë úçðî ïéà àî÷ àðúì ìáà

:àî÷ àðúë äëìäå .úöî÷ð äðéà íéìëàð äéøééù ïéàùå úöî÷ð íéìëàð
aaaa.gafnd gk dti dfaàìã ,ïáø÷ àìá çáæîì ïéé áãðúîä ééåúàì àìà .àéä àèéùôã àúìîå çáæîä çë äôé äæáã ïðéæç àäã ,éðúéîì êéøö éåä àì

íéá÷ð éðù ïéîë åðééäã ïéúéùì ãøåéå íéëñð øàùë åëñðî àìà ,àìã ì"î÷ ,äæá äôé çáæî çë ïéàå äìëå óøùð àåäå ùàä ìò íéùéàä ìò åôìæî àîéú
:äôé çáæîä çë äéäéù éãë ,ãåñéä ãò äèîì íéãøåéå çáæîá åéäù.mipdkd gk dti dfaeàìá ïîöò éðôá íåàéáä íà úøöò ìù íçìä éúù ééåúàì

àìå úåãîåò äìéëàìã íìåòì íéðäë çë äôé äæáã ïì òîùî÷ ,íúåà íéøéúîù íéùáë åáø÷ àìù ïåéë äìéëàì àìå úåãîåò äôéøùì àîéú àìã ,íéùáë
:äôéøùì

bbbb.ilka zeyrpd:éìëá úåùòð ïäù úáçîå úùçøî úçðî ïåâë.ony zepzn yly zeperh:ä÷éöé äðåòè äðéàù øåðú äôàî úçðî éèåòîìozne
.oziiyrl mcew ilka onyúùçøî úçðîá áéúëã ,åéìò úìåñ ïúåðå úøù éìëá ïîù ïúåð äìçú('á àø÷éå)äðåòèã àîìà ,ïúðú øîåìë ,äùòú ïîùá úìåñ

,äìéìáå ä÷éöé äá áéúë àìå ïîù ïúî áéúë úùçøîáå ,äìçú éìëá ïîù ïúî äá áéúë àìå ä÷éöéå äìéìá áéúë úáçî úçðîáå ,äúééùòì íãå÷ ïîù ïúî
äéìò ïúåðå [øæåçå] ,úìåñä úà åéìò ïúåðå úøù éìëá äìçú ïîù ïúåð äùåò àåä ãöéëå ,úáçîá êðáø÷ øîàðå úùçøîá êðáø÷ øîàð ,êäî êä ïðéøîâå
úà øéè÷îå õîå÷å ,ïúùìù éøä ,ä÷éöé àéä åæå ,äúéúô øçà ïîù äéìò ÷öåéå äúúåôå øåðúá äôåàå íéîá äùìå ,äìéìáå éìëá ïîù ïúî éøä ,äììåáå ïîù

:íéðäëì ìëàð øàùäå õîå÷ä.iax ixac ollea zelgdeäá áéúëå ,íé÷é÷ø åà úåìç äàá àéäù øåðú äôàî úçðîá éøééî àúùä(íù)úåìç úìåñ
:íéîëçë äëìäå .úìåñ àéäùë úììáðù ãîìî áéúë äìåìá úìåñ éøáñ ïðáøå .úåìç ïäùë ïììåáù ,áéúë úåìåìá úåìç øáñ éáø .ïîùá úåìåìá úåöî

.migeyn miwiwxde dlila zeperh zelg:úåçåùî úåìç àìå ,íéçåùî íé÷é÷ø .íéìåìá íé÷é÷ø àìå ,úåìåìá úåìç áéúëã.ik oink ogyen cvik,úéðåé
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לכהנים. íéðäkשייריהן ìL àèBç úçðî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÇÅÆÙÂÄ
úöî÷ð,לכהנים שייריה ואין  למזבח כולה כהן  שמנחת פי על  אף – ÄÀÆÆ

שכתוב טז טז טז טז ):):):):כמו ו ו ו ו ,,,, מכל((((שםשםשםשם תאכל", לא תהיה כליל  כהן מנחת ָ"וכל 
קמיצה, צריכה ÷íéáøמקום íéøéMäå ,Bîöòì áø÷ õîwäåÀÇÙÆÈÅÀÇÀÀÇÄÇÄÀÅÄ

ïîöòì נקטרת אלא נקמצת כהן  מנחת אין קמא תנא לדעת ברם, – ÀÇÀÈ
נקמצת, נאכלים ששייריה מנחה כל  קמא: תנא שסובר שהיא, כמו  כולה

נקמצת. אינה נאכלים שייריה nw`.ושאין `pzk dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéðäk úçðî,נדבה מנחת ובין חובה מנחת בין  –ïäk úçðîe ÄÀÇÙÂÄÄÀÇÙÅ
çéLî, חביתין מנחת –íéëñð úçðîe,בהמה קרבן  עם הבאה – ÈÄÇÄÀÇÀÈÄ
çaænì,למזבח כולן –íéðäkì íäa ïéàå.כלום –äôé äæa ÇÄÀÅÇÀÅÈÆÇÙÂÄÈÆÈÆ

íéðäkä çkî çaænä çk,המזבח כוח יפה אלו במנחות – ÙÇÇÄÀÅÇÄÙÇÇÙÂÄ
עליו. נקטרת כולה íçläשהמנחה ézL–,בעצרת íçìåשמביאים ÀÅÇÆÆÀÆÆ

íéðtä, בהיכל הזהב שולחן  על  שבת בכל שעורכים –íéðäkì– ÇÈÄÇÙÂÄ
לכהנים, çaænìכולן  íäa ïéàå.כלום –íéðäkä çk äôé äæáe ÀÅÈÆÇÄÀÅÇÈÆÈÆÙÇÇÙÂÄ

çaænä çkî לכהנים כולן נאכלות הפנים ולחם הלחם ששתי – ÄÙÇÇÄÀÅÇ
"בזה  שהפיסקה מבואר , בגמרא המזבח. על כלום מהן מקטירים ואין

המזבח" כוח למזבח (yixay`)יפה יין  שהמתנדב להשמיענו, באה
ויורד נסכים כשאר  מנסכו  אלא האש על  מזלפו  אינו קרבן, בלא

שלמהשלמהשלמהשלמה");");");");לשיתין וווו""""מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

הכהנים" כוח יפה "בזה שאפילו (tiqay`)והפיסקה להשמיענו, באה

לכהנים הן  הרי  עצרת, כבשי בלא הלחם שתי מנחות מנחות מנחות מנחות הביאו  ((((גמראגמראגמראגמרא

עדעדעדעד,,,,בבבב).).).).
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éìka úBNòpä úBçðnä ìk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת כגון  – ÈÇÀÈÇÇÂÇÀÄ
GL úBðeòèïîL ïzîe ,äìéìáe ,ä÷éöé :ïîL úBðzî L ÀÈÇÀÆÆÀÄÈÀÄÈÇÇÆÆ

ïúiNòì íã÷ éìkaוהרי בכלי, השמן  מן מעט נותן  בתחילה – ÇÀÄÙÆÇÂÄÈÈ

oziiyrl";זה mcew ilka ony ozn" ונותן וחוזר עליו, הסולת ונותן
זו והרי  יחד , הכל  ובולל  השמן מן מעט הבלילה "dlila";עליה אחר

עשר – נדרו  כפי במרחשת או במחבת ואופה פושרים במים לשה
על שמן  ויוצק לפתיתים המצות את פותת שנאפו , לאחר מצות;

זו והרי השמן "dwivi".הפתיתים, מתנות שלוש את מונה משנתנו
שכן  adwivieמהסוף, dlilמחבת במנחת שכתוב ממה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא למדים

הההה----וווו):):):): onya..."סולתבבבב,,,, dlelaפתים אותה שמן",zwvieפתות עליה
ilka ony ozneמרחשת במנחת כך  אחר  שכתוב ממה שם שם שם שם ,,,,למדים ((((שם שם שם שם 

תעשה"ז ז ז ז ):):):): בשמן ישראלישראלישראלישראל").").").")."סולת שמשנתנו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מבואר, בגמרא
המנחות "כל ilkaנקטה zeyrpd,תנור מאפה שמנחת להשמיע, כדי  ,"

נאפית  שהרי בכלי, מעשיה כל שאין  כלומר  בכלי , נעשית שאינה
שלוש((((רשרשרשרש""""יייי),),),),בתנור כל טעונה סולת מנחת ברם, יציקה. טעונה אינה

השמן משנהמשנהמשנהמשנה""""מתנות """"לחםלחםלחםלחם שם שם שם שם  עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; יגיגיגיג,,,, הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות מעשה מעשה מעשה מעשה  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

למלך למלך למלך למלך ").").")."). ïììBaוווו""""משנה משנה משנה משנה  úBlçäå חלות הבאות המנחות באותן  – ÀÇÇÀÈ
מרחשת, ומנחת מחבת ומנחת תנור  מאפה במנחת דהיינו מצות,

החלות, של  בפתיתים נעשית שלהן  éaøהבלילה éøác יהודה רבי  – ÄÀÅÇÄ
תנור מאפה במנחת שכתוב ממה הלומד דדדד):):):):הנשיא, בבבב,,,, "zleq((((ויקראויקראויקראויקרא

,"onya zelela zevn zelg.חלות כשהן  íéøîBà:שבוללן  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
úìñ שכתוב סולת, בעודן נעשית שלהן הבלילה אלו במנחות אף – ÙÆ

"""" כשהיא zleq((((שם שם שם שם )))) נבללת שהמנחה ומשמע בשמן", בלולות חלות...
minkgk.סולת. dkldeúBlçä, תנור מאפה מנחת של –úBðeòè ÇÇÀ

äìéìa השמן כל  עם הסולת את בולל  חלות, להביא התנדב שאם – ÀÄÈ
חכמים. לדברי לעיל  שבארנו כמו חלות, עשר שבמקדש בתנור ואופה

íéçeLîאבל íé÷é÷øäåבולל אינו רקיקים, להביא התנדב אם – ÀÈÀÄÄÀÄ
רקיקים, עשרה ואופה בפושרים הסולת את לש אלא בשמן, הסולת את

כתוב שכן  בשמן, הרקיקים את כך  אחר מצות ((((שם שם שם שם ):):):):ומושח "ורקיקי
migeyn." בשמןïçLBî ãöék?הרקיקים את –ék ïéîk כצורת – ÅÇÀÈÀÄÄ

) "כי" יוונית "כי "Xאות האות צורת בענין  שונות דעות ויש ((((עיין עיין עיין עיין ).

íéðäkìבמפרשים במפרשים במפרשים במפרשים ).).).). ìëàð ïîMä øàLeלאחר שנשתייר  השמן – ÀÈÇÆÆÆÁÈÇÙÂÄ
לכהנים. נאכל  המשיחה

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyy wxt zegpn zkqn

„pä úBçðnä ìkéìka úBNò,äúéút úBðeòè.ìàøNé úçðî–ì ãçà ìôBkíéðL,äòaøàì íéðLe,ìécáîe. ¨©§¨©©£©§¦§§¦¨¦§©¦§¨¥¥¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨©§¦
íéðäk úçðî–ì ãçà ìôBkíéðL,äòaøàì íéðLe,ìécáî Bðéàå.çéLnä ïäk úçðî–dìtëî äéä àG.éaø ¦§©Ÿ£¦¥¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥©§¦¦§©Ÿ¥©¨¦©¨¨§©§¨©¦

ïBòîLøîBà:íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðîe–äúéút íäa ïéà,äöéî÷ íäa ïéàL éðtî,íäa ïéàL ìëå ¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤§¦¨¦§¥¤¥¨¤§¦¨§¨¤¥¨¤
äöéî÷,äúéút íäa ïéà.íéúéæk ïlëå. §¦¨¥¨¤§¦¨§ª¨§¥¦
‰GL úBðeòè úBçðnä ìkäôéL úBàî L,äèéòa úBàî Lîçå.íéhça äèéòaäå äôéMäå.éñBé éaøøîBà:óà ¨©§¨§§¥¦¨©£¥¥§¦¨§©¦¨§©§¦¨©¦¦©¦¥¥©

÷öaa.øNò øNò úBàa úBçðnä ìk,íéðtä íçlî õeç,ìBãb ïäk ézáçå,úBàa íäLäøNò íézL;éøácéaø ©¨¥¨©§¨¨¤¤¤¤¦¤¤©¨¦©£¦¥Ÿ¥¨¤¥¨§¥¤§¥¦§¥©¦
äãeäé.øéàî éaøøîBà:äøNò íézL úBàa ïlk,úeøéæpäå äãBz úBlçî õeç,øNò øNò úBàa ïäL. §¨©¦¥¦¥ª¨¨§¥¤§¥¥©¨§©§¦¤¥¨¤¤¤¤

ïéîë àéäùìãåâ úùøôäë ,åðìù 'è[ìàîù ìù]òáöàä ïîäæë]C[:
cccc.ilka zeyrpd zegpnd lkáéúëã ,àúà øåðú äôàî úçðî éèåòîì åàì àëä('á àø÷éå ).äúéúôì úåçðîä ìë úåáøì ,äçðî 'åâå íéúô äúåà úåúô

:äúéúô íéðåòè ïéàù íéðôä íçìå íçìä éúù éèåòîì àìà.mizyl zg` ltekéúù åðééä øáùðã ïåéëã ,íéðù åðééä úåúô .íéúô äúåà úåúô áéúëã
ïéúéúô ïìåëå .íéúéúôì äéúéúô àìå ,íéúô äúåà øîåì ãåîìú ,íéøåøéô äðùòé ìåëé .äòáøà åðééäã úåëéúç éúùì äëéúçä àäúù ïðéáøî íéúô ,úåëéúç

:äòáøàì íéðùå íéðùì úéæ ìë ìôåë íéúéæë ïéúéúô äùòù øçàìã ,àéä ìëä éøáã àìà äéì øîà÷ ïåòîù 'ø åàì ïéúéðúîã àôéñã ,íéúéæë.dltknàì
:úåúô àìå íéúô úçðî àìà äá áéúë àìã .íéðùì àìà ,äòáøàì äìôëî äéä.'ek xne` oerny iax:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå

dddd.dtiy:äúôéì÷ øéùäì äçåð àäúù éãë éìëì åãé ïéá äèçä óùôùîù.dhira,íéúù èòåáå úçà óù äéäå .åãé ñô éáåòá åà åôåøâà éáåòá èòåáù
:úåôéù úåàî ùìùì úåèéòá úåàî ùîç øîåâù ãò äæä øãñë äùåòå øæåçå ,ùìù èòåáå íéúù óù.wvaa xne` iqei 'x b"däèéòáå äôéù ,øîåìë

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïéèçá àìå ÷öáá.zelg xyr xyr:äàá àéä úåìç øùò éëä åìéôà ,úöî÷ð äééôà íãå÷ã â"òà éîð úìåñ úçðîå.miptd mgl
:úåìç á"é äéá áéúë àéãäá.lecb odk iziageéúéáçá øîàðå íìåò ÷ç íéðôä íçìá øîàð,úåìç á"é ïàë óà ,úåìç á"é ïìäì äî ,íìåò ÷ç ìåãâ ïäë

:áøòá úåìç ùùå ø÷åáá úåìç ùù ïäî ïéáéø÷îå.xyr ze`a ody dcez zelgn ueg:øéàî 'øë äëìä ïéàå .ïé÷øô êãéàá ïî÷ì àîòè øîéîì ïðéòáãë

`xephxa yexit
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éìka úBNòpä úBçðnä ìk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת היינו – ÈÇÀÈÇÇÂÇÀÄ
חלות  בין  בכלי), נעשית שאינה (אף תנור מאפה למנחת הדין והוא

רקיקים, äúéútובין úBðeòèמחבת במנחת שכתוב כמו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÀÄÈ
וווו):):):): וכתובב ב ב ב ,,,, פתים", אותה כל((((שם שם שם שם ):):):):"פתות לרבות – היא" "מנחה

הפנים  ולחם הלחם לשתי  פרט פתיתה, שטעונות האפויות המנחות

– "אותה" ודורשים: אותה", "פתות שכתוב: פתיתה, טעונים שאין
נקטה  שמשנתנו בגמרא, מבואר וכן  הפנים. ולחם הלחם שתי  למעט

,"ilka zeyrpd zegpnd lk"שאינן להוצי הפנים, ולחם הלחם שתי  א
מנחת  ברם, פתיתה. טעונות שאינן בתנור , נאפות אלא בכלי  נעשות

ממעטת, המשנה אין  בכלי) נעשית שאינה פי  על  (אף תנור  מאפה
למעלה הזכרנו שכבר  במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשיכמו ועיין ועיין ועיין ועיין  אאאא;;;; עה עה עה עה ,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

הפתיתה?המשנה המשנה המשנה המשנה ).).).). נעשית ìàøNéוכיצד  úçðî שהביא ישראל  – ÄÀÇÄÀÈÅ
פתיתה, שטעונה äòaøàìמנחה íéðLe ,íéðLì ãçà ìôBk– ÅÆÈÄÀÇÄÀÇÄÀÇÀÈÈ

לארבע, השתיים את וכופל וחוזר  לשתיים, חלה כל ìécáîeÇÀÄכופל 
פתים", אותה "פתות שכתוב: שכופלה, במקום החלה את ומשבר –

לארבע. דהיינו  שתיים, לעוד – "פתים" לשתיים, "פתות" ודרשו:
"פתות לומר : תלמוד  פירורים? יעשנה לפתיתים `dzeיכול אותה – "

לפתיתים פתיתיה íéðäk((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ולא úçðî א מנחה – הביא כהן  ם ÄÀÇÙÂÄ
ìécáîאפויה, Bðéàå ,äòaøàì íéðLe ,íéðLì ãçà ìôBk– ÅÆÈÄÀÇÄÀÇÄÀÇÀÈÈÀÅÇÀÄ

פתיתה מצות לקיים כדי  החלות את שהואיל((((רשרשרשרש""""יייי),),),),כופל  משברן, ואינו
הבדלה צריכה אינה למזבח, כולה שהרי קמיצה, צריכה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ואינה

çéLnä ïäk úçðîבה שכתוב ידידידיד):):):):– וווו,,,, פתים",((((ויקראויקראויקראויקרא "מנחת ÄÀÇÙÅÇÈÄÇ
dìtëî äéä àG לארבעה מכפלה היה שלא מבואר , בגמרא – ÈÈÀÇÀÈ

לשניים. אלא ישראל, כמנחת úçðîחלקים :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÇ
éút íäa ïéà ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäkäú שלא כלומר – ÙÂÄÄÀÇÙÅÈÄÇÅÈÆÀÄÈ

מכפלן  ÷äöéî((((רש רש רש רש """"יייי),),),),היה íäa ïéàL éðtî,למזבח שכולן – ÄÀÅÆÅÈÆÀÄÈ
äúéút íäa ïéà ,äöéî÷ íäa ïéàL ìëå.לעיל כמבואר – ÀÈÆÅÈÆÀÄÈÅÈÆÀÄÈ

íéúéæk ïlëå,הסובר שמעון רבי  דברי  המשך  שזה מפרשים, יש – ÀËÈÀÅÄ
בלבד חלקים לארבעה אותן  כופל  אינו  פתיתה, הטעונות המנחות שכל 
ויש כזיתים. שגודלם לפתיתים אותן  פותת אלא קמא, תנא כדברי

המשנה  ובאה הכל , לדברי  היא כזיתים" "וכולן  שהפיסקה מפרשים

אלא  פתיתה הטעונות המנחות את לפותת אין הכל  שלדעת להשמיע,
מכזיתים לפחות ולא כזיתים שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").לפתיתים """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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GL úBðeòè úBçðnä ìkäôéL úBàî L את ביד לשפשף – ÈÇÀÈÀÀÅÄÈ
פעם, מאות שלוש החיטה äèéòaגרעיני  úBàî Lîçå בפס – ÇÂÅÅÀÄÈ

באגרוף, או íéhçaהיד äèéòaäå äôéMäåלהסיר כדי – ÀÇÄÈÀÇÀÄÈÇÄÄ
בועט  אחת, "שף ברייתא: מובאת בגמרא טחינה. קודם קליפותיהן

השיפה  של  הסדר  היה שכך כלומר  שלוש ", בועט שתיים, שף שתיים,
בעיטות, ושלוש  שיפות שתי  בעיטות, שתי  אחת, שיפה והבעיטה:

בעיטות, ושלוש שיפות שתי בעיטות, שתי אחת, שיפה ועושה וחוזר
שיפה מאות שלוש ונמצאו  פעמים מאה הזה כסדר ועושה וחמשוחוזר

בעיטה. öaa÷מאות óà :øîBà éñBé éaø.ובעיטה שיפה עושים – ÇÄÅÅÇÇÈÅ
גורסים: wvaaויש :xne` iqei iax אין יוסי רבי שלדעת כלומר  –

יפה שיתגבל כדי בבצק, אלא בחיטים והבעיטה """"תוספות תוספות תוספות תוספות השיפה ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). iqei.יום יום יום יום  iaxk dkld oi`eøNò øNò úBàa úBçðnä ìk– ÈÇÀÈÈÆÆÆÆ
סולת, עישרון מכל רקיקים עשרה או  חלות íéðtä,עשר  íçlî õeçÄÆÆÇÈÄ

äøNò íézL úBàa íäL ,ìBãb ïäk ézáçå בלחם שכן – ÇÂÄÅÙÅÈÆÅÈÀÅÆÀÅ
כתוב ה ה ה ה ):):):):הפנים כדכדכדכד,,,, אותה((((ויקראויקראויקראויקרא ואפית סולת dxyr"ולקחת mizy

,zelg למדים גדול  כהן וחביתי  האחת"; החלה יהיה עשרונים שני

הפנים  לחם מה עולם", חק עולם, "חק של שווה בגזירה הפנים מלחם
חלות  עשרה שתים באים גדול כהן  חביתי אף חלות, עשרה שתים

.(cg` oexyir)äãeäé éaø éøác נלמדות המנחות שכל  הסובר , – ÄÀÅÇÄÀÈ
תודה äøNò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מלחמי  íézL úBàa ïlk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅËÈÈÀÅÆÀÅ

חלות, עשרה שתים באות המנחות כל –äãBz úBlçî õeç– ÅÇÈ
התודה, קרבן עם הבאים החלות מיני מיניúeøéæpäåארבעת שני – ÀÇÀÄ

בשמן  בלולות "חלות נזרו : ימי מלאות ביום הנזיר שמביא החלות

בשמן" משוחים מצות טוטוטוטו),),),),ורקיקי וווו,,,, øNò((((במדבר במדבר במדבר במדבר  øNò úBàa ïäLÆÅÈÆÆÆÆ
א), (ז , להלן  כמבואר חלות עשר  בא תודה שבלחמי ומין  מין שכל  –

(ז , להלן כמבואר  רקיקים, ועשרה חלות עשר  הם: הנזיר לחמי  וכן
xi`n.ב). iaxk dkld oi`e
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Bîöòì,ïîöòì íéáø÷ íéøéMäå. §©§§©¦©¦§¥¦§©§¨
·íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðîe,íéëñð úçðîe–çaænì,íéðäkì íäa ïéàå.çkî çaænä çk äôé äæa ¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦©¦§¥©§¥¨¤©Ÿ£¦¨¤¨¤Ÿ©©¦§¥©¦Ÿ©

íéðäkä.íçlä ézL,íéðtä íçìå–íéðäkì,çaænì íäa ïéàå.çaænä çkî íéðäkä çk äôé äæáe. ©Ÿ£¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦©Ÿ£¦§¥¨¤©¦§¥©¨¤¨¤Ÿ©©Ÿ£¦¦Ÿ©©¦§¥©
‚éìka úBNòpä úBçðnä ìk,GL úBðeòèLïîL úBðzî:ä÷éöé,äìéìáe,ïúiNòì íã÷ éìka ïîL ïzîe. ¨©§¨©©£©§¦§¨©§¤¤§¦¨§¦¨©©¤¤©§¦Ÿ¤©£¦¨¨

ïììBa úBlçäå;éøácéaø.íéîëçåíéøîBà:úìñ.úBlçääìéìa úBðeòè,íéçeLî íé÷é÷øäå.ïçLBî ãöék? §©©§¨¦§¥©¦©£¨¦§¦Ÿ¤©©§§¦¨§¨§¦¦§¦¥©§¨
ék ïéîk.íéðäkì ìëàð ïîMä øàLe. §¦¦§¨©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

.ze`pwe:äöéî÷ åäá áéúë.zvnwp mipdk ly `heg zgpnáéúëãë äìåë úôøùð ïäë úçðîã â"òà('å àø÷éå)íå÷î ìëî ,äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëå
:äöéî÷ àéòá.onvrl oiaxw miixiyde envrl axw unewdeäéøééùù äçðî ìë øáñã ,àéäù úåîë úøè÷ð àìà úöî÷ð ïäë úçðî ïéà àî÷ àðúì ìáà

:àî÷ àðúë äëìäå .úöî÷ð äðéà íéìëàð äéøééù ïéàùå úöî÷ð íéìëàð
aaaa.gafnd gk dti dfaàìã ,ïáø÷ àìá çáæîì ïéé áãðúîä ééåúàì àìà .àéä àèéùôã àúìîå çáæîä çë äôé äæáã ïðéæç àäã ,éðúéîì êéøö éåä àì

íéá÷ð éðù ïéîë åðééäã ïéúéùì ãøåéå íéëñð øàùë åëñðî àìà ,àìã ì"î÷ ,äæá äôé çáæî çë ïéàå äìëå óøùð àåäå ùàä ìò íéùéàä ìò åôìæî àîéú
:äôé çáæîä çë äéäéù éãë ,ãåñéä ãò äèîì íéãøåéå çáæîá åéäù.mipdkd gk dti dfaeàìá ïîöò éðôá íåàéáä íà úøöò ìù íçìä éúù ééåúàì

àìå úåãîåò äìéëàìã íìåòì íéðäë çë äôé äæáã ïì òîùî÷ ,íúåà íéøéúîù íéùáë åáø÷ àìù ïåéë äìéëàì àìå úåãîåò äôéøùì àîéú àìã ,íéùáë
:äôéøùì

bbbb.ilka zeyrpd:éìëá úåùòð ïäù úáçîå úùçøî úçðî ïåâë.ony zepzn yly zeperh:ä÷éöé äðåòè äðéàù øåðú äôàî úçðî éèåòîìozne
.oziiyrl mcew ilka onyúùçøî úçðîá áéúëã ,åéìò úìåñ ïúåðå úøù éìëá ïîù ïúåð äìçú('á àø÷éå)äðåòèã àîìà ,ïúðú øîåìë ,äùòú ïîùá úìåñ

,äìéìáå ä÷éöé äá áéúë àìå ïîù ïúî áéúë úùçøîáå ,äìçú éìëá ïîù ïúî äá áéúë àìå ä÷éöéå äìéìá áéúë úáçî úçðîáå ,äúééùòì íãå÷ ïîù ïúî
äéìò ïúåðå [øæåçå] ,úìåñä úà åéìò ïúåðå úøù éìëá äìçú ïîù ïúåð äùåò àåä ãöéëå ,úáçîá êðáø÷ øîàðå úùçøîá êðáø÷ øîàð ,êäî êä ïðéøîâå
úà øéè÷îå õîå÷å ,ïúùìù éøä ,ä÷éöé àéä åæå ,äúéúô øçà ïîù äéìò ÷öåéå äúúåôå øåðúá äôåàå íéîá äùìå ,äìéìáå éìëá ïîù ïúî éøä ,äììåáå ïîù

:íéðäëì ìëàð øàùäå õîå÷ä.iax ixac ollea zelgdeäá áéúëå ,íé÷é÷ø åà úåìç äàá àéäù øåðú äôàî úçðîá éøééî àúùä(íù)úåìç úìåñ
:íéîëçë äëìäå .úìåñ àéäùë úììáðù ãîìî áéúë äìåìá úìåñ éøáñ ïðáøå .úåìç ïäùë ïììåáù ,áéúë úåìåìá úåìç øáñ éáø .ïîùá úåìåìá úåöî

.migeyn miwiwxde dlila zeperh zelg:úåçåùî úåìç àìå ,íéçåùî íé÷é÷ø .íéìåìá íé÷é÷ø àìå ,úåìåìá úåìç áéúëã.ik oink ogyen cvik,úéðåé

`xephxa yexit

לכהנים. íéðäkשייריהן ìL àèBç úçðî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÇÅÆÙÂÄ
úöî÷ð,לכהנים שייריה ואין  למזבח כולה כהן  שמנחת פי על  אף – ÄÀÆÆ

שכתוב טז טז טז טז ):):):):כמו ו ו ו ו ,,,, מכל((((שםשםשםשם תאכל", לא תהיה כליל  כהן מנחת ָ"וכל 
קמיצה, צריכה ÷íéáøמקום íéøéMäå ,Bîöòì áø÷ õîwäåÀÇÙÆÈÅÀÇÀÀÇÄÇÄÀÅÄ

ïîöòì נקטרת אלא נקמצת כהן  מנחת אין קמא תנא לדעת ברם, – ÀÇÀÈ
נקמצת, נאכלים ששייריה מנחה כל  קמא: תנא שסובר שהיא, כמו  כולה

נקמצת. אינה נאכלים שייריה nw`.ושאין `pzk dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéðäk úçðî,נדבה מנחת ובין חובה מנחת בין  –ïäk úçðîe ÄÀÇÙÂÄÄÀÇÙÅ
çéLî, חביתין מנחת –íéëñð úçðîe,בהמה קרבן  עם הבאה – ÈÄÇÄÀÇÀÈÄ
çaænì,למזבח כולן –íéðäkì íäa ïéàå.כלום –äôé äæa ÇÄÀÅÇÀÅÈÆÇÙÂÄÈÆÈÆ

íéðäkä çkî çaænä çk,המזבח כוח יפה אלו במנחות – ÙÇÇÄÀÅÇÄÙÇÇÙÂÄ
עליו. נקטרת כולה íçläשהמנחה ézL–,בעצרת íçìåשמביאים ÀÅÇÆÆÀÆÆ

íéðtä, בהיכל הזהב שולחן  על  שבת בכל שעורכים –íéðäkì– ÇÈÄÇÙÂÄ
לכהנים, çaænìכולן  íäa ïéàå.כלום –íéðäkä çk äôé äæáe ÀÅÈÆÇÄÀÅÇÈÆÈÆÙÇÇÙÂÄ

çaænä çkî לכהנים כולן נאכלות הפנים ולחם הלחם ששתי – ÄÙÇÇÄÀÅÇ
"בזה  שהפיסקה מבואר , בגמרא המזבח. על כלום מהן מקטירים ואין

המזבח" כוח למזבח (yixay`)יפה יין  שהמתנדב להשמיענו, באה
ויורד נסכים כשאר  מנסכו  אלא האש על  מזלפו  אינו קרבן, בלא

שלמהשלמהשלמהשלמה");");");");לשיתין וווו""""מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

הכהנים" כוח יפה "בזה שאפילו (tiqay`)והפיסקה להשמיענו, באה

לכהנים הן  הרי  עצרת, כבשי בלא הלחם שתי מנחות מנחות מנחות מנחות הביאו  ((((גמראגמראגמראגמרא

עדעדעדעד,,,,בבבב).).).).

i y i n g m e i
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éìka úBNòpä úBçðnä ìk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת כגון  – ÈÇÀÈÇÇÂÇÀÄ
GL úBðeòèïîL ïzîe ,äìéìáe ,ä÷éöé :ïîL úBðzî L ÀÈÇÀÆÆÀÄÈÀÄÈÇÇÆÆ

ïúiNòì íã÷ éìkaוהרי בכלי, השמן  מן מעט נותן  בתחילה – ÇÀÄÙÆÇÂÄÈÈ

oziiyrl";זה mcew ilka ony ozn" ונותן וחוזר עליו, הסולת ונותן
זו והרי  יחד , הכל  ובולל  השמן מן מעט הבלילה "dlila";עליה אחר

עשר – נדרו  כפי במרחשת או במחבת ואופה פושרים במים לשה
על שמן  ויוצק לפתיתים המצות את פותת שנאפו , לאחר מצות;

זו והרי השמן "dwivi".הפתיתים, מתנות שלוש את מונה משנתנו
שכן  adwivieמהסוף, dlilמחבת במנחת שכתוב ממה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא למדים

הההה----וווו):):):): onya..."סולתבבבב,,,, dlelaפתים אותה שמן",zwvieפתות עליה
ilka ony ozneמרחשת במנחת כך  אחר  שכתוב ממה שם שם שם שם ,,,,למדים ((((שם שם שם שם 

תעשה"ז ז ז ז ):):):): בשמן ישראלישראלישראלישראל").").").")."סולת שמשנתנו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מבואר, בגמרא
המנחות "כל ilkaנקטה zeyrpd,תנור מאפה שמנחת להשמיע, כדי  ,"

נאפית  שהרי בכלי, מעשיה כל שאין  כלומר  בכלי , נעשית שאינה
שלוש((((רשרשרשרש""""יייי),),),),בתנור כל טעונה סולת מנחת ברם, יציקה. טעונה אינה

השמן משנהמשנהמשנהמשנה""""מתנות """"לחםלחםלחםלחם שם שם שם שם  עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; יגיגיגיג,,,, הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות מעשה מעשה מעשה מעשה  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

למלך למלך למלך למלך ").").")."). ïììBaוווו""""משנה משנה משנה משנה  úBlçäå חלות הבאות המנחות באותן  – ÀÇÇÀÈ
מרחשת, ומנחת מחבת ומנחת תנור  מאפה במנחת דהיינו מצות,

החלות, של  בפתיתים נעשית שלהן  éaøהבלילה éøác יהודה רבי  – ÄÀÅÇÄ
תנור מאפה במנחת שכתוב ממה הלומד דדדד):):):):הנשיא, בבבב,,,, "zleq((((ויקראויקראויקראויקרא

,"onya zelela zevn zelg.חלות כשהן  íéøîBà:שבוללן  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
úìñ שכתוב סולת, בעודן נעשית שלהן הבלילה אלו במנחות אף – ÙÆ

"""" כשהיא zleq((((שם שם שם שם )))) נבללת שהמנחה ומשמע בשמן", בלולות חלות...
minkgk.סולת. dkldeúBlçä, תנור מאפה מנחת של –úBðeòè ÇÇÀ

äìéìa השמן כל  עם הסולת את בולל  חלות, להביא התנדב שאם – ÀÄÈ
חכמים. לדברי לעיל  שבארנו כמו חלות, עשר שבמקדש בתנור ואופה

íéçeLîאבל íé÷é÷øäåבולל אינו רקיקים, להביא התנדב אם – ÀÈÀÄÄÀÄ
רקיקים, עשרה ואופה בפושרים הסולת את לש אלא בשמן, הסולת את

כתוב שכן  בשמן, הרקיקים את כך  אחר מצות ((((שם שם שם שם ):):):):ומושח "ורקיקי
migeyn." בשמןïçLBî ãöék?הרקיקים את –ék ïéîk כצורת – ÅÇÀÈÀÄÄ

) "כי" יוונית "כי "Xאות האות צורת בענין  שונות דעות ויש ((((עיין עיין עיין עיין ).

íéðäkìבמפרשים במפרשים במפרשים במפרשים ).).).). ìëàð ïîMä øàLeלאחר שנשתייר  השמן – ÀÈÇÆÆÆÁÈÇÙÂÄ
לכהנים. נאכל  המשיחה

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyy wxt zegpn zkqn

„pä úBçðnä ìkéìka úBNò,äúéút úBðeòè.ìàøNé úçðî–ì ãçà ìôBkíéðL,äòaøàì íéðLe,ìécáîe. ¨©§¨©©£©§¦§§¦¨¦§©¦§¨¥¥¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨©§¦
íéðäk úçðî–ì ãçà ìôBkíéðL,äòaøàì íéðLe,ìécáî Bðéàå.çéLnä ïäk úçðî–dìtëî äéä àG.éaø ¦§©Ÿ£¦¥¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥©§¦¦§©Ÿ¥©¨¦©¨¨§©§¨©¦

ïBòîLøîBà:íéðäk úçðî,çéLî ïäk úçðîe–äúéút íäa ïéà,äöéî÷ íäa ïéàL éðtî,íäa ïéàL ìëå ¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤§¦¨¦§¥¤¥¨¤§¦¨§¨¤¥¨¤
äöéî÷,äúéút íäa ïéà.íéúéæk ïlëå. §¦¨¥¨¤§¦¨§ª¨§¥¦
‰GL úBðeòè úBçðnä ìkäôéL úBàî L,äèéòa úBàî Lîçå.íéhça äèéòaäå äôéMäå.éñBé éaøøîBà:óà ¨©§¨§§¥¦¨©£¥¥§¦¨§©¦¨§©§¦¨©¦¦©¦¥¥©

÷öaa.øNò øNò úBàa úBçðnä ìk,íéðtä íçlî õeç,ìBãb ïäk ézáçå,úBàa íäLäøNò íézL;éøácéaø ©¨¥¨©§¨¨¤¤¤¤¦¤¤©¨¦©£¦¥Ÿ¥¨¤¥¨§¥¤§¥¦§¥©¦
äãeäé.øéàî éaøøîBà:äøNò íézL úBàa ïlk,úeøéæpäå äãBz úBlçî õeç,øNò øNò úBàa ïäL. §¨©¦¥¦¥ª¨¨§¥¤§¥¥©¨§©§¦¤¥¨¤¤¤¤

ïéîë àéäùìãåâ úùøôäë ,åðìù 'è[ìàîù ìù]òáöàä ïîäæë]C[:
cccc.ilka zeyrpd zegpnd lkáéúëã ,àúà øåðú äôàî úçðî éèåòîì åàì àëä('á àø÷éå ).äúéúôì úåçðîä ìë úåáøì ,äçðî 'åâå íéúô äúåà úåúô

:äúéúô íéðåòè ïéàù íéðôä íçìå íçìä éúù éèåòîì àìà.mizyl zg` ltekéúù åðééä øáùðã ïåéëã ,íéðù åðééä úåúô .íéúô äúåà úåúô áéúëã
ïéúéúô ïìåëå .íéúéúôì äéúéúô àìå ,íéúô äúåà øîåì ãåîìú ,íéøåøéô äðùòé ìåëé .äòáøà åðééäã úåëéúç éúùì äëéúçä àäúù ïðéáøî íéúô ,úåëéúç

:äòáøàì íéðùå íéðùì úéæ ìë ìôåë íéúéæë ïéúéúô äùòù øçàìã ,àéä ìëä éøáã àìà äéì øîà÷ ïåòîù 'ø åàì ïéúéðúîã àôéñã ,íéúéæë.dltknàì
:úåúô àìå íéúô úçðî àìà äá áéúë àìã .íéðùì àìà ,äòáøàì äìôëî äéä.'ek xne` oerny iax:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå

dddd.dtiy:äúôéì÷ øéùäì äçåð àäúù éãë éìëì åãé ïéá äèçä óùôùîù.dhira,íéúù èòåáå úçà óù äéäå .åãé ñô éáåòá åà åôåøâà éáåòá èòåáù
:úåôéù úåàî ùìùì úåèéòá úåàî ùîç øîåâù ãò äæä øãñë äùåòå øæåçå ,ùìù èòåáå íéúù óù.wvaa xne` iqei 'x b"däèéòáå äôéù ,øîåìë

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïéèçá àìå ÷öáá.zelg xyr xyr:äàá àéä úåìç øùò éëä åìéôà ,úöî÷ð äééôà íãå÷ã â"òà éîð úìåñ úçðîå.miptd mgl
:úåìç á"é äéá áéúë àéãäá.lecb odk iziageéúéáçá øîàðå íìåò ÷ç íéðôä íçìá øîàð,úåìç á"é ïàë óà ,úåìç á"é ïìäì äî ,íìåò ÷ç ìåãâ ïäë

:áøòá úåìç ùùå ø÷åáá úåìç ùù ïäî ïéáéø÷îå.xyr ze`a ody dcez zelgn ueg:øéàî 'øë äëìä ïéàå .ïé÷øô êãéàá ïî÷ì àîòè øîéîì ïðéòáãë

`xephxa yexit
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éìka úBNòpä úBçðnä ìk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת היינו – ÈÇÀÈÇÇÂÇÀÄ
חלות  בין  בכלי), נעשית שאינה (אף תנור מאפה למנחת הדין והוא

רקיקים, äúéútובין úBðeòèמחבת במנחת שכתוב כמו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÀÄÈ
וווו):):):): וכתובב ב ב ב ,,,, פתים", אותה כל((((שם שם שם שם ):):):):"פתות לרבות – היא" "מנחה

הפנים  ולחם הלחם לשתי  פרט פתיתה, שטעונות האפויות המנחות

– "אותה" ודורשים: אותה", "פתות שכתוב: פתיתה, טעונים שאין
נקטה  שמשנתנו בגמרא, מבואר וכן  הפנים. ולחם הלחם שתי  למעט

,"ilka zeyrpd zegpnd lk"שאינן להוצי הפנים, ולחם הלחם שתי  א
מנחת  ברם, פתיתה. טעונות שאינן בתנור , נאפות אלא בכלי  נעשות

ממעטת, המשנה אין  בכלי) נעשית שאינה פי  על  (אף תנור  מאפה
למעלה הזכרנו שכבר  במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשיכמו ועיין ועיין ועיין ועיין  אאאא;;;; עה עה עה עה ,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

הפתיתה?המשנה המשנה המשנה המשנה ).).).). נעשית ìàøNéוכיצד  úçðî שהביא ישראל  – ÄÀÇÄÀÈÅ
פתיתה, שטעונה äòaøàìמנחה íéðLe ,íéðLì ãçà ìôBk– ÅÆÈÄÀÇÄÀÇÄÀÇÀÈÈ

לארבע, השתיים את וכופל וחוזר  לשתיים, חלה כל ìécáîeÇÀÄכופל 
פתים", אותה "פתות שכתוב: שכופלה, במקום החלה את ומשבר –

לארבע. דהיינו  שתיים, לעוד – "פתים" לשתיים, "פתות" ודרשו:
"פתות לומר : תלמוד  פירורים? יעשנה לפתיתים `dzeיכול אותה – "

לפתיתים פתיתיה íéðäk((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ולא úçðî א מנחה – הביא כהן  ם ÄÀÇÙÂÄ
ìécáîאפויה, Bðéàå ,äòaøàì íéðLe ,íéðLì ãçà ìôBk– ÅÆÈÄÀÇÄÀÇÄÀÇÀÈÈÀÅÇÀÄ

פתיתה מצות לקיים כדי  החלות את שהואיל((((רשרשרשרש""""יייי),),),),כופל  משברן, ואינו
הבדלה צריכה אינה למזבח, כולה שהרי קמיצה, צריכה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ואינה

çéLnä ïäk úçðîבה שכתוב ידידידיד):):):):– וווו,,,, פתים",((((ויקראויקראויקראויקרא "מנחת ÄÀÇÙÅÇÈÄÇ
dìtëî äéä àG לארבעה מכפלה היה שלא מבואר , בגמרא – ÈÈÀÇÀÈ

לשניים. אלא ישראל, כמנחת úçðîחלקים :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÇ
éút íäa ïéà ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäkäú שלא כלומר – ÙÂÄÄÀÇÙÅÈÄÇÅÈÆÀÄÈ

מכפלן  ÷äöéî((((רש רש רש רש """"יייי),),),),היה íäa ïéàL éðtî,למזבח שכולן – ÄÀÅÆÅÈÆÀÄÈ
äúéút íäa ïéà ,äöéî÷ íäa ïéàL ìëå.לעיל כמבואר – ÀÈÆÅÈÆÀÄÈÅÈÆÀÄÈ

íéúéæk ïlëå,הסובר שמעון רבי  דברי  המשך  שזה מפרשים, יש – ÀËÈÀÅÄ
בלבד חלקים לארבעה אותן  כופל  אינו  פתיתה, הטעונות המנחות שכל 
ויש כזיתים. שגודלם לפתיתים אותן  פותת אלא קמא, תנא כדברי

המשנה  ובאה הכל , לדברי  היא כזיתים" "וכולן  שהפיסקה מפרשים

אלא  פתיתה הטעונות המנחות את לפותת אין הכל  שלדעת להשמיע,
מכזיתים לפחות ולא כזיתים שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").לפתיתים """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;
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GL úBðeòè úBçðnä ìkäôéL úBàî L את ביד לשפשף – ÈÇÀÈÀÀÅÄÈ
פעם, מאות שלוש החיטה äèéòaגרעיני  úBàî Lîçå בפס – ÇÂÅÅÀÄÈ

באגרוף, או íéhçaהיד äèéòaäå äôéMäåלהסיר כדי – ÀÇÄÈÀÇÀÄÈÇÄÄ
בועט  אחת, "שף ברייתא: מובאת בגמרא טחינה. קודם קליפותיהן

השיפה  של  הסדר  היה שכך כלומר  שלוש ", בועט שתיים, שף שתיים,
בעיטות, ושלוש  שיפות שתי  בעיטות, שתי  אחת, שיפה והבעיטה:

בעיטות, ושלוש שיפות שתי בעיטות, שתי אחת, שיפה ועושה וחוזר
שיפה מאות שלוש ונמצאו  פעמים מאה הזה כסדר ועושה וחמשוחוזר

בעיטה. öaa÷מאות óà :øîBà éñBé éaø.ובעיטה שיפה עושים – ÇÄÅÅÇÇÈÅ
גורסים: wvaaויש :xne` iqei iax אין יוסי רבי שלדעת כלומר  –

יפה שיתגבל כדי בבצק, אלא בחיטים והבעיטה """"תוספות תוספות תוספות תוספות השיפה ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). iqei.יום יום יום יום  iaxk dkld oi`eøNò øNò úBàa úBçðnä ìk– ÈÇÀÈÈÆÆÆÆ
סולת, עישרון מכל רקיקים עשרה או  חלות íéðtä,עשר  íçlî õeçÄÆÆÇÈÄ

äøNò íézL úBàa íäL ,ìBãb ïäk ézáçå בלחם שכן – ÇÂÄÅÙÅÈÆÅÈÀÅÆÀÅ
כתוב ה ה ה ה ):):):):הפנים כדכדכדכד,,,, אותה((((ויקראויקראויקראויקרא ואפית סולת dxyr"ולקחת mizy

,zelg למדים גדול  כהן וחביתי  האחת"; החלה יהיה עשרונים שני

הפנים  לחם מה עולם", חק עולם, "חק של שווה בגזירה הפנים מלחם
חלות  עשרה שתים באים גדול כהן  חביתי אף חלות, עשרה שתים

.(cg` oexyir)äãeäé éaø éøác נלמדות המנחות שכל  הסובר , – ÄÀÅÇÄÀÈ
תודה äøNò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מלחמי  íézL úBàa ïlk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅËÈÈÀÅÆÀÅ

חלות, עשרה שתים באות המנחות כל –äãBz úBlçî õeç– ÅÇÈ
התודה, קרבן עם הבאים החלות מיני מיניúeøéæpäåארבעת שני – ÀÇÀÄ

בשמן  בלולות "חלות נזרו : ימי מלאות ביום הנזיר שמביא החלות

בשמן" משוחים מצות טוטוטוטו),),),),ורקיקי וווו,,,, øNò((((במדבר במדבר במדבר במדבר  øNò úBàa ïäLÆÅÈÆÆÆÆ
א), (ז , להלן  כמבואר חלות עשר  בא תודה שבלחמי ומין  מין שכל  –

(ז , להלן כמבואר  רקיקים, ועשרה חלות עשר  הם: הנזיר לחמי  וכן
xi`n.ב). iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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.mipexyráéúë éëäã(ã"ë àø÷éå):úçàä äìçä äéäé íéðåøùò éðù úåìç äøùò íéúù.mi`q rax`e mixyrn÷éôð ,äðùé äàåáúîå åúà ïéèçîã ïåéë
:äàñî øçáåî ïåøùò
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:øáìî úåúù àåä úåúù åúåàå .úåúùî øúåé ïéôéñåî ïéàå úåãîä ìò ïéôéñåî ïì àîéé÷ã .úåúù äùî éîéá.zeti` izyéúù íä ïéàñ ùù êðä ,øîåìë
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לזכור : יש המשנה oלהבנת exyr עשיר ליטרים);היינו  (כ 4ֿ האיפה =`dtiית
סאים. שלוש 

øîòä,בניסן עשר  בששה שמקריבים –GMî ïBøOò àa äéäL ÈÙÆÈÈÈÄÈÄÈ
ïéàñאחד עישרון מהן  ומוציאין שעורים סאים שלוש  מנפים שהיו – ÀÄ

בשעורים, סובין הרבה ויש  חדשה, מתבואה בא העומר שכן  מובחר,

נקי. עישרון  מהן  להוציא כדי סאים, לשלוש  זקוקים היו ézLÀÅהלכך
íçläבאות GMîהיו íéðBøNò éðLïéàñ L מנפים שהיו  – ÇÆÆÀÅÆÀÄÄÈÀÄ

פי על  ואף סולת; עשרונים שני מהן  ומוציאים חיטים סאים שלוש
הרבה  ואין הואיל  מקום מכל  חדשה, מתבואה באות הלחם שתי שגם

שלוש אלא סולת עשרונים שני  בשביל  זקוקים היו לא בחיטים, סובין
בלבד. íéðtäסאים íçìבא íéðBøNòהיה äòaøàå íéøNò ÆÆÇÈÄÆÀÄÀÇÀÈÈÆÀÄ

שכתוב כמו  ה ה ה ה ):):):):– כדכדכדכד,,,, יהיה ((((ויקראויקראויקראויקרא עשרונים שני חלות, עשרה "שתים
האחת", ïéàñהחלה òaøàå íéøNòî עשרים מנפים שהיו – ÅÆÀÄÀÇÀÇÀÄ

דהיינו  סולת, עשרונים וארבעה עשרים מהן ומוציאים סאים וארבע
מחיטים  באות הפנים לחם וחלות שהואיל חיטים, מסאה סולת עישרון

עישרון  ממנה להוציא כדי  חיטים אחת בסאה די ישנה, ומתבואה
סולת. של  מובחר 
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העומר , את מנפים היו כיצד  ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

הפנים. לחם ואת הלחם שתי  את

GLa ätðî äéä øîòääôð äøNò Lשלוש טוחנים היו  – ÈÙÆÈÈÀËÆÄÀÆÀÅÈÈ
הקודמת, במשנה שלמדנו כפי  החדשה, התבואה מן  שעורים סאים

את  מחברתה,ומנפים דקה היתה אחת שכל  נפה, עשרה בשלוש הקמח
לעומר העישרון  את מוציאים היו  האחרונה, בנפה שנשאר  ((((עיין עיין עיין עיין וממה

הסולתהסולתהסולתהסולת");");");"); את את את את  וקולטת וקולטת וקולטת וקולטת  הקמחהקמחהקמחהקמח אתאתאתאת שמוציאהשמוציאהשמוציאהשמוציאה """"ונפהונפהונפהונפה טוטוטוטו הההה,,,, אבות אבות אבות אבות  מסכת מסכת מסכת מסכת 

íçlä ézLe עשרונים שני  מהן  מוציאים שהיו  החיטים סאים שלוש  – ÀÅÇÆÆ
הטחינה, אחרי מנפים, היו הלחם, לשתי  äøNòסולת íézLa– ÄÀÅÆÀÅ

íéðtäנפה; íçìå מוציאים שהיו החיטים, סאים וארבע עשרים – ÀÆÆÇÈÄ
לחם  של  החלות עשרה לשתים סולת עשרונים וארבעה עשרים מהם

הטחינה, אחרי  מנפים, היו  äøNòהפנים, úçàa.נפה –éaø ÀÇÇÆÀÅÇÄ
äáö÷ dì äéä àG :øîBà ïBòîL קצבה חכמים נתנו  לא – ÄÀÅÈÈÈÄÀÈ

ולחם  הלחם ושתי העומר למנחת הסולת את להוציא סאים מכמה
לנפותה, נפות ובכמה äéäהפנים, dkøö ìk ätðî úìñ àlàÆÈÙÆÀËÈÈÈÀÈÈÈ

àéáî,לאפייה וראויה נקייה סולת –úìñ zç÷ìå" :øîàpL ÅÄÆÆÁÇÀÈÇÀÈÙÆ
"dúà úéôàå: היינו –dkøö ìk ätðî àäzL ãò רק שיש  – ÀÈÄÈÙÈÇÆÀÅÀËÈÈÈÀÈ

היטב. מנופה הסולת שתהא nw`.לראות `pzk dklde זה כל  ברם,
או  סאים מארבע עישרון  עומר  הביא שאם לעכב, לא אבל  למצוה

נפסל לא סאים, טובטובטובטוב").").").").משתי  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;
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התודה. לחמי בדיני עוסק זה פרק

a äúéä äãBzäLL ïäL ,úBiîìLeøé ïéàñ Lîç äà ÇÈÈÀÈÈÈÈÅÀÄÀÇÀÄÆÅÅ
úBiøaãî המדבריות מהמידות גדולות היו  הירושלמיות המידות – ÄÀÈÄ

היתה מדברית מידה שכל היינו (מלבר ), המידה 6/5בששית של
התודה  לחמי שארבעים ללמד, באה משנתנו – מכאן  הירושלמית.

לפי סאים שש שהן  הירושלמית, הסאה לפי סולת סאים מחמש  נעשו
המדברית. הסאה úBôéàמידת ézLשתי הן מדבריות סאים שש  – ÀÅÅ

GLאיפות, äôéàäïéàñ Lוהואיל סאים; שלוש היא איפה כל – ÈÅÈÈÀÄ
האיפות בשתי  הרי עשרונות, עשרה באיפה ïBøOò,ויש  íéøNòÆÀÄÄÈ

עשרונים,äøNòשמהם –õîçì,החמץ לחלות –ävnì äøNòå ÂÈÈÆÈÅÇÂÈÈÇÇÈ
והולכת. מפרשת שמשנתנו כמו  מצה, לחלות עשרונות ועשרה –

õîçì äøNò: היינו –älçì ïBøOò חלות עשר עושים שהיו  – ÂÈÈÆÈÅÄÈÀÇÈ
מעישרון. חלה כל  GLחמץ, ävnáe ,ävnì äøNòå:ïéðéî äL ÇÂÈÈÇÇÈÇÇÈÀÈÄÄ

.`úBlç;מצות חלות –.aíé÷é÷øe;מצות רקיקי  –.bäëeáøe ÇÀÄÄÀÈ
שכתוב כמו יב יב יב יב ):):):):– ז ז ז ז ,,,, בשמן".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בלולות חלות מורבכת "וסולת

dkeax רותחין במים חלוטה כותב((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– מעשה מעשה מעשה מעשה והרמב"ם ((((הל הל הל הל ''''

יט יט יט יט ):):):): טטטט,,,, אותה הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות ואופה ברותחין  חולטה המורבכת? היא "כיצד
כדרך בו , וכיוצא האילפס על  בשמן אותה קולה כך  ואחר מעט,

izdw - zex`ean zeipyn
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äëeáøe;GL eàöîðïéî ìëì LéìLe úBðBøNò äL,GLïBøOòì úBlç L.GL eéä úéîìLeøé äcîaá÷ íéL: §¨¦§§§¨¤§§¦§¨¦¨©§¦¨§¦¨§©§¦¨§¦©
äMîçõîçì øNò,ävnì øNò äMîçå.õîçì øNò äMîç–älçì éöçå á÷.ävnì øNò äMîçå–ävnäå £¦¨¨¨¤¨¥©£¦¨¨¨©©¨£¦¨¨¨¤¨¥©¨¥¦§©¨©£¦¨¨¨©©¨§©©¨

GLïéðéî äL:äëeáøe íé÷é÷øe úBlç;eàöîð:ïéî ìëì íéa÷ úLîç,á÷ì úBlç ézL. §¨¦¦©§¦¦§¨¦§§£¥¤©¦§¨¦§¥©§©
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וזהו  בשמנה, ומרבין  הסופגנין  xen`dשקולין  jeaixd."מקום בכל 

GL eàöîðïéî ìëì LéìLe úBðBøNò äL,המצות של  –GLL ÄÀÀÀÈÆÀÀÄÀÈÄÈ
ïBøOòì úBlç החלות לעשר והרי עישרון , שליש חלה לכל דהיינו  – ÇÀÄÈ

עישרון. ושליש  עשרונות úéîìLeøéשלושה äcîa היו שלא – ÀÄÈÀÇÀÄ
קבים, אלא עשרונות GLבה eéäá÷ íéL סולת סאים חמש – ÈÀÄÇ

קבים, ששה היא סאה שכל קב, שלושים היו  תודה ללחמי  שהביאו
øNò äMîçקביםõîçì,חמץ לחלות –ävnì øNò äMîçå ÂÄÈÈÈÆÈÅÇÂÄÈÈÈÇÇÈ

והולכת. מפרשת שמשנתנו  כמו  –õîçì øNò äMîç:היינו – ÂÄÈÈÈÆÈÅ
älçì éöçå á÷ מקב אחת כל  חמץ, חלות עשר  עושים שהיו – ÇÈÅÄÀÇÈ

סולת. GLוחצי ävnäå Z ävnì øNò äMîçå:ïéðéî äL ÇÂÄÈÈÈÇÇÈÀÇÇÈÀÈÄÄ
äëeáøe íé÷é÷øe úBlç; לעיל כמבואר –íéa÷ úLîç :eàöîð ÇÀÄÄÀÈÄÀÀÂÅÆÇÄ

á÷ì úBlç ézL ,ïéî ìëì נמצאו חלה; לכל קב חצי דהיינו – ÀÈÄÀÅÇÀÇ
לעשר סולת קבים המצות.חמישה של ומין  מין שבכל  החלות
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לזכור : יש המשנה oלהבנת exyr עשיר ליטרים);היינו  (כ 4ֿ האיפה =`dtiית
סאים. שלוש 

øîòä,בניסן עשר  בששה שמקריבים –GMî ïBøOò àa äéäL ÈÙÆÈÈÈÄÈÄÈ
ïéàñאחד עישרון מהן  ומוציאין שעורים סאים שלוש  מנפים שהיו – ÀÄ

בשעורים, סובין הרבה ויש  חדשה, מתבואה בא העומר שכן  מובחר,

נקי. עישרון  מהן  להוציא כדי סאים, לשלוש  זקוקים היו ézLÀÅהלכך
íçläבאות GMîהיו íéðBøNò éðLïéàñ L מנפים שהיו  – ÇÆÆÀÅÆÀÄÄÈÀÄ

פי על  ואף סולת; עשרונים שני מהן  ומוציאים חיטים סאים שלוש
הרבה  ואין הואיל  מקום מכל  חדשה, מתבואה באות הלחם שתי שגם

שלוש אלא סולת עשרונים שני  בשביל  זקוקים היו לא בחיטים, סובין
בלבד. íéðtäסאים íçìבא íéðBøNòהיה äòaøàå íéøNò ÆÆÇÈÄÆÀÄÀÇÀÈÈÆÀÄ

שכתוב כמו  ה ה ה ה ):):):):– כדכדכדכד,,,, יהיה ((((ויקראויקראויקראויקרא עשרונים שני חלות, עשרה "שתים
האחת", ïéàñהחלה òaøàå íéøNòî עשרים מנפים שהיו – ÅÆÀÄÀÇÀÇÀÄ

דהיינו  סולת, עשרונים וארבעה עשרים מהן ומוציאים סאים וארבע
מחיטים  באות הפנים לחם וחלות שהואיל חיטים, מסאה סולת עישרון

עישרון  ממנה להוציא כדי  חיטים אחת בסאה די ישנה, ומתבואה
סולת. של  מובחר 

y c e w z a y
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העומר , את מנפים היו כיצד  ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

הפנים. לחם ואת הלחם שתי  את

GLa ätðî äéä øîòääôð äøNò Lשלוש טוחנים היו  – ÈÙÆÈÈÀËÆÄÀÆÀÅÈÈ
הקודמת, במשנה שלמדנו כפי  החדשה, התבואה מן  שעורים סאים

את  מחברתה,ומנפים דקה היתה אחת שכל  נפה, עשרה בשלוש הקמח
לעומר העישרון  את מוציאים היו  האחרונה, בנפה שנשאר  ((((עיין עיין עיין עיין וממה

הסולתהסולתהסולתהסולת");");");"); את את את את  וקולטת וקולטת וקולטת וקולטת  הקמחהקמחהקמחהקמח אתאתאתאת שמוציאהשמוציאהשמוציאהשמוציאה """"ונפהונפהונפהונפה טוטוטוטו הההה,,,, אבות אבות אבות אבות  מסכת מסכת מסכת מסכת 

íçlä ézLe עשרונים שני  מהן  מוציאים שהיו  החיטים סאים שלוש  – ÀÅÇÆÆ
הטחינה, אחרי מנפים, היו הלחם, לשתי  äøNòסולת íézLa– ÄÀÅÆÀÅ

íéðtäנפה; íçìå מוציאים שהיו החיטים, סאים וארבע עשרים – ÀÆÆÇÈÄ
לחם  של  החלות עשרה לשתים סולת עשרונים וארבעה עשרים מהם

הטחינה, אחרי  מנפים, היו  äøNòהפנים, úçàa.נפה –éaø ÀÇÇÆÀÅÇÄ
äáö÷ dì äéä àG :øîBà ïBòîL קצבה חכמים נתנו  לא – ÄÀÅÈÈÈÄÀÈ

ולחם  הלחם ושתי העומר למנחת הסולת את להוציא סאים מכמה
לנפותה, נפות ובכמה äéäהפנים, dkøö ìk ätðî úìñ àlàÆÈÙÆÀËÈÈÈÀÈÈÈ

àéáî,לאפייה וראויה נקייה סולת –úìñ zç÷ìå" :øîàpL ÅÄÆÆÁÇÀÈÇÀÈÙÆ
"dúà úéôàå: היינו –dkøö ìk ätðî àäzL ãò רק שיש  – ÀÈÄÈÙÈÇÆÀÅÀËÈÈÈÀÈ

היטב. מנופה הסולת שתהא nw`.לראות `pzk dklde זה כל  ברם,
או  סאים מארבע עישרון  עומר  הביא שאם לעכב, לא אבל  למצוה

נפסל לא סאים, טובטובטובטוב").").").").משתי  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות עייןעייןעייןעיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;
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התודה. לחמי בדיני עוסק זה פרק

a äúéä äãBzäLL ïäL ,úBiîìLeøé ïéàñ Lîç äà ÇÈÈÀÈÈÈÈÅÀÄÀÇÀÄÆÅÅ
úBiøaãî המדבריות מהמידות גדולות היו  הירושלמיות המידות – ÄÀÈÄ

היתה מדברית מידה שכל היינו (מלבר ), המידה 6/5בששית של
התודה  לחמי שארבעים ללמד, באה משנתנו – מכאן  הירושלמית.

לפי סאים שש שהן  הירושלמית, הסאה לפי סולת סאים מחמש  נעשו
המדברית. הסאה úBôéàמידת ézLשתי הן מדבריות סאים שש  – ÀÅÅ

GLאיפות, äôéàäïéàñ Lוהואיל סאים; שלוש היא איפה כל – ÈÅÈÈÀÄ
האיפות בשתי  הרי עשרונות, עשרה באיפה ïBøOò,ויש  íéøNòÆÀÄÄÈ

עשרונים,äøNòשמהם –õîçì,החמץ לחלות –ävnì äøNòå ÂÈÈÆÈÅÇÂÈÈÇÇÈ
והולכת. מפרשת שמשנתנו כמו  מצה, לחלות עשרונות ועשרה –

õîçì äøNò: היינו –älçì ïBøOò חלות עשר עושים שהיו  – ÂÈÈÆÈÅÄÈÀÇÈ
מעישרון. חלה כל  GLחמץ, ävnáe ,ävnì äøNòå:ïéðéî äL ÇÂÈÈÇÇÈÇÇÈÀÈÄÄ

.`úBlç;מצות חלות –.aíé÷é÷øe;מצות רקיקי  –.bäëeáøe ÇÀÄÄÀÈ
שכתוב כמו יב יב יב יב ):):):):– ז ז ז ז ,,,, בשמן".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בלולות חלות מורבכת "וסולת

dkeax רותחין במים חלוטה כותב((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– מעשה מעשה מעשה מעשה והרמב"ם ((((הל הל הל הל ''''

יט יט יט יט ):):):): טטטט,,,, אותה הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות ואופה ברותחין  חולטה המורבכת? היא "כיצד
כדרך בו , וכיוצא האילפס על  בשמן אותה קולה כך  ואחר מעט,
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áéúëãî ,äöî ìù íéðéî ùìù ãâðë íéðåøùò äøùò äéä õîç('æ àø÷éå ):äöî àáä õîç ãâðë äøåú äøîà ,õîç íçì úåìç ìò
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וזהו  בשמנה, ומרבין  הסופגנין  xen`dשקולין  jeaixd."מקום בכל 

GL eàöîðïéî ìëì LéìLe úBðBøNò äL,המצות של  –GLL ÄÀÀÀÈÆÀÀÄÀÈÄÈ
ïBøOòì úBlç החלות לעשר והרי עישרון , שליש חלה לכל דהיינו  – ÇÀÄÈ

עישרון. ושליש  עשרונות úéîìLeøéשלושה äcîa היו שלא – ÀÄÈÀÇÀÄ
קבים, אלא עשרונות GLבה eéäá÷ íéL סולת סאים חמש – ÈÀÄÇ

קבים, ששה היא סאה שכל קב, שלושים היו  תודה ללחמי  שהביאו
øNò äMîçקביםõîçì,חמץ לחלות –ävnì øNò äMîçå ÂÄÈÈÈÆÈÅÇÂÄÈÈÈÇÇÈ

והולכת. מפרשת שמשנתנו  כמו  –õîçì øNò äMîç:היינו – ÂÄÈÈÈÆÈÅ
älçì éöçå á÷ מקב אחת כל  חמץ, חלות עשר  עושים שהיו – ÇÈÅÄÀÇÈ

סולת. GLוחצי ävnäå Z ävnì øNò äMîçå:ïéðéî äL ÇÂÄÈÈÈÇÇÈÀÇÇÈÀÈÄÄ
äëeáøe íé÷é÷øe úBlç; לעיל כמבואר –íéa÷ úLîç :eàöîð ÇÀÄÄÀÈÄÀÀÂÅÆÇÄ

á÷ì úBlç ézL ,ïéî ìëì נמצאו חלה; לכל קב חצי דהיינו – ÀÈÄÀÅÇÀÇ
לעשר סולת קבים המצות.חמישה של ומין  מין שבכל  החלות

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א מו"מ באמונה וכו' מהר"י הכהן שי'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אודות... שי', הנה צריך להסביר לו אשר תיכף ומיד יתחיל להניח תפלין בכל 

יום, ובמצבו הפרטי הנה זהו גם סגולה להמבוקש הפרטי שלו. איני יודע על דבר ידיעותיו, אבל בכל 

אופן צריך ללמוד פרשת השבוע עם איזה פירוש המתאים לפניו, ויוכל להיות גם בהעתקה אנגלית.

נוסף על זה, הנה על אביו שי' להוסיף על שאר לימודיו אמירת קפיטל ע"א תהלים בכל יום, 

ויוכל לאמרו במשך היום, ובלבד שלא לאמרו בלילה קודם חצות שאז אין אומרים תהלים. ועל אם 

האברך הנ"ל שת' הנה קודם הדלקת נרות בערב שבת ויום טוב תתן לצדקה לקופת רמבעה"נ, ואביו 

ואמו שי' יקבלו עליהם את הנ"ל בלי נדר עד ראש השנה ה'תשי"ב הבע"ל.

מוסג"פ הר"ד דיו"ד מרחשון אשר בטח יענין אותו.

אין הזמן גרמא להאריך בעניננו ופרטי העבודה באפריקה, אבל באתי בזה לשמחו בידיעה אשר 

הגיעו הרשימות הראשונות של תלמידי התלמוד תורה, תלמידי הישיבה, תלמידות ביה"ס לנערות, 

וחברי תפארת בחורים. כל המוסדות הנקראים בשם הכללי שקבענו להם - "אהלי יוסף יצחק" ות"ל 

מתפתחים על הצד היותר טוב.

המחכה להתבשר בבשורות טובות בכלל ובפרט וחותם בברכת חג הגאולה,

מנחם שניאורסאהן

זה עתה נקבל מכ'. והנה דא מאכט מען חלוקת הש"ס כד"ט. ומה טוב, ווען איר פארענדיקט 

ביז דאן א מס' קען זיין פון די קלענערע אין צאל בלעטער.



dlibnרכב zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כ הגמרא:דף ש àìדוחה היה שם והמעשה שלשה, רק קוראים לעולם -áø Ÿ©

àø÷ éðäëa קוראים עוד אחריו שיש ולפי הכהן, במקום ראשון קרא חשיבותו מחמת - §©£¥¨¨
לאחריה. בירך éðäëaלא éø÷ àðeä áø àäc גדול שהיה משום כהן, היה שלא אף §¨©¨¨¥§©£¥

בתורה. גדלותו משום ראשון קרא רב גם כן ואם בין בתורה, הדמיון על מקשה הגמרא

הונא: לרב éqàרב áøå énà áø eléôà àäc ,éðäëa éø÷ àðeä áø àîìLa¦§¨¨©¨¨¥§©£¥§¨£¦©©¦§©©¦
ìàøNé àòøàc éáéLç éðäëc,ישראל ארץ של החשובים הכהנים שהיו -óëéî §©£¥£¦¥§©§¨¦§¨¥¥©

àðeä áøì déì eôéék גדלותו מחמת הונא לרב כפופים היו לקרוא - הוא יכול ולכן , ©§¥§©¨
כהן, במקום áø,ראשון àlà שכן אליו, כפופים היו הכהנים כל àkéàלא àä– ¤¨©¨¦¨

בנהרדעא  דר היה äåäהרי àðäëc ìàeîLכהן שהיה -déìò øáãe,עליו הנהיגו – §¥§©£¨£¨§©£¥
לפניו  שילך רב כיבדו בבבל.כלומר ראשון לקרוא רב יכול היה וכיצד הגמרא:, מתרצת

ואף  דורו, בני מכל מכובד רב היה éikלעולם äåä óëéî énð ìàeîL,áøì déì ó §¥©¦¥©£¨©¥¥§©
e,לפניו הולך שהיה ãBákמה déì ãáòc àeä áø לו עשה שרב כבוד זה היה -,éëå ©§¨©¥¨§¦

déì ãéáòדווקא אליו, כפוף שהוא מראה שבזה כבוד åéðôaאךåéðôa,רב àlL ¨¦¥§¨¨¤Ÿ§¨¨
déì ãéáò àì של מקומו שאינה בבבל היה ראשון קרא שרב מעשה ואותו כבוד, Ÿ¨¦¥

בנהרדעא  שהיה .שמואל

ראשון: קרא שרב à÷ìñהוכחה éàc ,àø÷ éðäëa áøc àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©§©£¥¨¨§¦¨§¨
àø÷ ìàøNéa Czòc,שלישי קרא שרב  בדעתך תעלה אם -àîòè éàî äéðôì ©§¨§¦§¨¥¨¨§¨¤¨©©£¨

éøaC ואם לפניה, מברך בתורה הפותח שרק מבואר במשנה הרי לפניה, בירך מדוע - ¨¦
לפניה. בירך ולכן ראשון שקרא ודאי כן

ההוכחה: את דוחה מעשה הגמרא כי לברך, לו היה מכל־מקום השלישי, היה רב אם אף

היה שנתבאר äðwzה øçàìזה כמו קריאתם, לפני יברכו הקוראים שכל חכמים של §©©©¨¨
ומקשה:.(כא:)לעיל הדחייה, את מקבלת לא éëäהגמרא éà,התקנה לאחר זה שהיה ¦¨¦

éøáì énð äéøçàìC.שלאחריה ברכה על אף היתה התקנה שהרי לברך], לרב [-היה §©£¤¨©¦¦§¦
הראשון. שהיה משום לפניה שבירך ומה התקנה, לפני היה זה שמעשה ובעל־כרחך

הגמרא: היתה מתרצת שהתקנה ומאחר התקנה, לאחר המעשה שהיה אפשר לעולם

והיוצאים, הנכנסים áøמשום áéúéc àëéä éðàL,רב של מקומו היה שונה – ©¦¥¨§¨¦©
éìééò ìòéîc מחמת מקומות כבשאר רגילים היו התורה קריאת באמצע להכנס – §¥¨¨§¥

וכדומה  לפניה,אונס יברכו שכולם לתקן צורך והיה ,

ש  כיון היוצאים משום שם לתקן צורך היה לא é÷ôðאולם àì ÷téî יוצאים היו לא – ¥©Ÿ¨§¥
התורה  קריאת היה באמצע לא לאחריה מכל־מקום התקנה, משום רב בירך לפניה אם אף ולכן .

לברך. צריך

מברייתא: האיבעיא את פושטת ìkהגמרא ììkä äæ ,òîL àzיוםBa LiL ¨§©¤©§¨¨¤¥
íòì äëàìî ìehéa,הכנסת בבית áàaבהתעכבם äòLúå øeaö úéðòz ïBâk ¦§¨¨¨¨§©£¦¦§¦§¨§¨

במלאכה  המותרים ימים ìL,שהם ïéøB÷äL.בלבד ìehéaיום åאנשים Ba ïéàL ¦§Ÿ¨§¤¥¦
,íòì äëàìîלעיכוב לחוש הכנסת,ואין בבית Bleçåהעם íéLãç éLàø ïBâk §¨¨¨¨§¨¥¢¨¦§

ãòBî ìL מלאכה איסור קצת בהם בימים שיש מבחול, יותר הכנסת לבית העם בהם ובאים , ¤¥
dðéîאלו òîL .äòaøà ïéøB÷ קוראים ציבור שבתענית מפורש זו מברייתא למדנו - ¦©§¨¨§©¦¨

שלשה.

i"yx

àø÷ ìàøùéá áø éãëîÐixdy
.iel `le odk `l did `l axàäã

éðäëá àø÷ àðåä áøÐzkqna
.(a ,hp) "oiwfipd"a ,oihibàëéà àä

ìàåîùÐ`edy ,`rcxdpa
.`ed `pdkc ,laa zpicnnøáãå

äéåìéòÐdlrnl zeidl did bedp
"daexn" wxta opixn`ck ,axn

(` ,t `nw `aa)liir `l ax :
.l`enyc dinwlãéáòã àåä áøå

Ðr dixac`c i`dldilÐceak
ax dihiilc meyn ,dil ciar ded
zkqna ,ipa inwel `lc l`enyl
,gw) "mivxy dpeny" wxt zay

.(`äéì ãéáò àì åéðôá àìùÐ
`l` ,laaa did `l l`enye

.`rcxdpaé÷ôð àì ÷ôéîÐ
jixa diptl ,jkldÐmeyn dxifb

dixg`l ,lirl opixn`ck oiqpkpd
jixa `lÐ.oi`veil yiig `lcäæ

äëàìî ìåèéá åá ùéù ìë ììëä
íòìÐziaa oixg`n ody dna

.zqpkdøåáö úéðòú ïåâëÐ
ziprz aex .dk`lna xzeny
lyn ueg ,dk`lna oixzen xeav
.mipexg`e miirvn` minyb

áàá äòùúåÐxzen inp
.ebdpy mewna `l` ,dk`lna

íéùãç éùàøÐlehia ea oi`
miypd oi`y ,jk lk dk`ln
inp ikde .oda dk`ln zeyer
,bk) dpyd y`x zkqna opixn`

ze`eyn iab (`lehia meyn :
izrnye .mini ipy mrl dk`ln
dkxalÎepexkf owfd ixen itn

dl dpzipy`ly liaya ef devn m
zetqez) lbra odinfp ewxitÐ

`ziixac d"n wxta iz`vn ip`e
xfril` iaxc`le miypd erny :

`l` ,odilral odinfp ozil evx
odl exn`zeyrl mivex mz` :

.livdl gk ea oi`y dkqne lqt
`ad mlerle .miyp`d on xzei miycg iy`x zexnyn ediy ,dfd mlera miyp ly oxky `ed jexa yecwd ozpe
xy`" aizkc ,eriiqn `xwne .(o`k cr ."ikiixerp xypk ycgzz" xn`py ,miycg iy`x enk ycgzdl zecizr od

ozpei mbxze (k ` l`eny) "dyrnd meia my zxzqpdil xn`wc ,i`w yceg y`x iab inp mzde .`legc `neia :
`nl` "dyrnd mei" yceg y`x axrl dil ixwe ,"yceg xgn"e`l inp crene .`ed dyrnd mei e`l ycg y`x :

.ca`d xaca `l` dk`ln ea oiyer oi`y itl ,legd zenin xzei zqpkd zial oi`a ixdy ,mrl dk`ln lehia



רכג

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

d`a `l [`"k mei] dpey`x dii`xy it lr s` ,[b"k meie a"k
.belicaìàeîLc àúáeézdf zqe oi`y xaeqd l`enyl dyw - §§¨¦§¥

belica d`a `l dpey`xd dii`xdy itl zeii`x ylya rawp
.mcewd ycegdn
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ìàeîL Cì øîà,o`k - ¨©¨§¥¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dna ,`ziixaaíéøNò íBéa éæçîì äìéâøc ïBâkiptly - §¦§¦¨§¤¡¥§¤§¦
,ycega 'k meil reaw zqe dl did zepexg`d dizeii`x zyly

,ãçàå íéøNò íBéì äúpéLåmeil reaw zqe mcew dl didy xg`ne §¦§¨§¤§¦§¤¨
ycegdn 'belic' df ixd cg`e mixyr meia dz`xyk ixd ,mixyr
dixg` e`ay zeii`xd izy mr ztxhvn ef dii`x jkitle ,mcewd

.'belicd zqe' zriawl zekxvpd zeii`xd zylyl belica
:uexizd z` zwfgn `xnbdénð à÷éc`ziixad ixac jezn - ©§¨©¦

jkn ,mixyr meil reaw zqe mcew dl didy wiecnïðé÷áLc- §¨§¦©
z` afr `ziixad ly `pzdyíéøNò íBéì è÷ðå ,'íéøNò íBéì'§¤§¦§¨©§¤§¦

ãçàåjxc ef oi`e ,cg`e mixyr mein dizeii`x oipn z` ligzde - §¤¨
hewpl `pzl dide ,dxvw oeylae llk hewpl mkxcy mi`pzd

,ycega a"ke `"k 'k minia dz`xy ote`adpéî òîLxaecny §©¦¨
meia dz`xe dblic myne mixyr meil reaw zqe dl didy

.cg`e mixyr
:dpyna epipy.'åëå äpòa÷zL ãò ,úñå dì úòáB÷ äMàä ïéàL¤¥¨¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨

dn oiprle ,minrt ylya rawp zqe dn oiprl zx`an `xnbd
:zg` dii`xa miyyegïøîà àì ,àtt áø øîàoi`y epxn` `l - ¨©©¨¨Ÿ£¨¨

,minrt yly eprawzy cr dzqe zraew dy`ddòa÷îì àlà- ¤¨§¦§§¨
,reaw zqe ipic eilr elegiy ,zqed zriaw oiprl wx `l`ìáà£¨

dì Lçéîìzqed meia dlra mr ynyl dxqe`l oiprl la` - §¥©¨
,d`xzy yygnàðîéæ àãçaxak ,dz`xy zg` mrta -àLééç ©£¨¦§¨¨§¨

-.d`xz `ny onfd eze`a d`ad mrta `id zyyeg
:`xnbd dywn .`tt ax ixac z` zxxan `xnbdòîLî à÷ éàî©¨©§©

ïì`ld ,df oica `tt ax epl ycig dn -àðéðz,epzpyna epipy - ¨§¦¨
äãeîì äúéä'reaw zqe dl did -äàBø úBéäìzbltdläMîç íBé ¨§¨§¨¦§¨£¦¨
äúpéLå ,øNòze`xl zg` mrtìzbltdäæå äæ ,íéøNò íBémb - ¨¨§¦§¨§¤§¦¤¨¤

,mi`ad mixyr mei mbe xyr dyng mei'ïéøeñà,s`y ixd £¦
epic ok m`e ,df meia dxeq` ,mixyr meia zg` mrt wx dz`xy

.epzpyna iepy xak `tt ax ly
dray dcp `id ixd ,mc d`exd dy` lk :`xnbd uexizl dncwd
,'daif ini' md mini dray mze` xg`ly minid xyr cg`e ,mini
lke .dxdh zwfga `l` mc mda d`xzy zwfga mpi` el` minie
xnelk ,'dcp ini' md ixd mei xyr cg` mze` xg`ly minid
dpnze aey d`xzy cr ,dcp mc mda ze`xl miie`xd mini

.dlilg xfege mini dray
:`xnbd zvxzníúäî éàixacn wx z`f micnl epiid m` - ¦¥¨¨

,dpyndéléî éðä àðéîà äåämixacd oi`y xnel leki iziid - £¨¨¦¨¨¥¦¥
`l` mixen`dúcð éîé CBúa àîéé÷c àëéä`idy meidy - ¥¨§¨§¨§§¥¦¨¨

cg`a lg ,zg` mrt dzii`x zngn mc ea d`xz `ny zyyeg

,'dcp ini'ndúcð éîé CBúa àîéé÷ àìc àëéä ìáàote`a la` - £¨¥¨§Ÿ¨§¨§§¥¦¨¨
,'daif ini'a `l` 'dcp ini'a legi `l df meiyàîéàxyt` did - ¥¨

y xnelàìdpi` dy` llk jxcay oeik ,ea d`xzy zyyeg Ÿ
oi`e `ed dxwn zg` mrt dz`xy s`e ,'daif ini'a mc d`ex

jk lr ,aey xefgiy yeyglïì òîLî à÷`tt ax eprinyn - ¨©§©¨
.daif inia legzy it lr s` ef dii`xl d`ad mrta zyyegy

:dpyna epipy,'åëå úñeä ïî úøähî dðéàådpnn xwrzy cr §¥¨¦©¤¤¦©¤¤
:reaw epi`y zqe zxiwr oic zx`an `xnbd .minrt ylyøîà̈©

ïøîà àì ,àtt áøylya wx xwrp zqedy epzpyna epxn` `l ©¨¨Ÿ£¨¨
,minrtàlàote`aéðîéæ àúìz dézòá÷czqed z` drawy - ¤¨¦§©§¥§¨¨¦§¥

,minrt ylydéø÷òîì éðîéæ àúìz éëéøöcyly jixv f`y - ¦§¦¦§¨¨¦§¥§¦§§¥
,exwrl minrtìáàwx eze` drawy ote`aéðîéæ éøzizy - £¨§¥¦§¥

,minrtø÷òéî àðîéæ àãçamei eze`a d`xz `ly zg` mrta - ©£¨¦§¨¦£©
.zqed xwrp ,ycega

:`xnbd dywn .`tt ax ixac z` zxxan `xnbdòîLî à÷ éàî©¨©§©
ïì`ld ,df oica `tt ax epl ycig dn -àðéðzepzpyna epipy - ¨§¦¨

ìL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMàä ïéà','íéîòt Ljenqae ¥¨¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦
yly dpnn xwriy cr zqed on zxdhn dpi`y epipy df oicl

,minrtoi`y cenll yi ,el` mipic ipy dpynd dkinqdy jkne
epic ok m`e ,minrt yly rawpy zqel `l` zexiwr yly jixv

.epzpyna iepy xak `tt ax ly
,cala dpynd ixacn :`xnbd zvxznàîéúc eäîziid `ny - ©§¥¨

xne`[zeii`xd-] zeriawd oipnk `ed zekxvpd zexiwrd oipny
,eidyãçì àãçr -e ,zg` driawl zg` dxiwézøúì éøzizye - £¨§©§¥§©§¥

,zeriaw izyl zexiwràúìúì àúìúeylyl zexiwr ylye - §¨¨¦§¨¨
jkl ,zeriawïì òîLî à÷,`tt ax eprinyn -draw m` wxy ¨©§©¨

wx dz`x m` la` .exwrl minrt yly jixv minrt yly zqe
.zqed xwrp ,df meia d`xz `ly zg` mrta ixd ,minrt izy

:`tt ax ixacl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaaáøc déúåk ©§¨§¨¥§©
àtt,onf eze`a minrt izy dz`x m` elit`y ,`tt ax ixack - ¨¨

,epipy jke .zexiwr izy jixv oi`e df zqe xewrl zg` mrta ic
äãeîì äúéäreaw zqe dl did m` -íéøNò íBé äàBø úBéäì ¨§¨§¨¦§¨¤§¦

,ycegaäúpéLå`l` ycegl mixyra dz`x `le cg` ycega §¦§¨
ìL íBéìíéL,ycegaäæå äæmiyely mbe `ad ycega mixyr mb - §§Ÿ¦¤¨¤

,`ad ycega.ïéøeñàoiicry reaw zqe oick xeq` ycega mixyr £¦
.reaw epi`y zqe oick xeq` ycega miyelye ,xwrp `l

`ad ycega m`eäúàø àìå íéøNò íBé òébäì úøzeî ,ãò LnL ¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨¤¤§©¥©
ìL íBéíéLoiay minia -,ycega miyelyl ycega mixyr §Ÿ¦

ìL íBéì úLLBçåíéLepi`y zqe oick dxeq` miyely meia la` - §¤¤§§Ÿ¦
.reawìL íBé òébä,äúàøå íéLeixg`ly ycegaeíéøNò íBé òébä ¦¦©§Ÿ¦§¨£¨¦¦©¤§¦

äúàø àìåìL íBé òébäå ,å íéLea s`äúàø àìå ,`ad ycega aey §Ÿ¨£¨§¦¦©§Ÿ¦§Ÿ¨£¨§
ìL íBé øzeä ,äúàøå íéøNò íBé òébäíéLcer zyyeg dpi` - ¦¦©¤§¦§¨£¨©§Ÿ¦

mcewd ycega dz`x `ly oeiky ,mi`ad miycga miyely meil
,zqed xwrp miyely meia
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' א

'בשלום', ב' שלום, שלום בפמליא של מעלה ושלום בפמליא של מטה, שזהו עניין שבאין־ערוך, שלכן הרי זה נעשה כלי מחזיק ברכתו 
של הקדוש־ברוך־הוא, דקודשא־בריך־הוא לא שריא אלא באתר שלים.

ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc dcp(oey`x meil)

äàBøä.zecip mc dz`x xaky recie dlecb dieba - ¨¨
:`xnbd zl`eyéànîzwqer dpyndy mircei ep` okidn - ¦©

:`xnbd daiyn .dz`x xaky zixkpa `weecäcðc àéîecepl yi - §¨§¦¨
,da diepyd dcpl ,dpyna diepyd zixkpd z` zencläcp äî©¦¨

àéæç÷c,mc dz`xy -úéøëð óàcinrdl epl yiàéæç à÷c- §¨¨§¨©¨§¦§¨¨§¨
.mc dz`x xaky

:`ziixan ax ixac lr dywn zyy axíééð ék ,úLL áø øîà̈©©¥¤¦¨¦
àzòîL àäì døîà áø áéëLåmcew ,ezetiira ax mpnp xy`k - §¨¦©©§¨§¨§©§¨

,mcxpy,ef dreny z` xn`,àéðúcdwelg dli`ydy dy` §©§¨
,mzk ea d`vne zixkpläìBzeze`,úéøëðadpi`y dphwa elit` ¨§¨§¦
.zecip mc ze`xl die`x,øîBà øéàî éaø`l` dlez dpi`úéøëða ©¦¥¦¥§¨§¦

úBàøì äéeàøäz` zyy ax miiqn .mixerpd inil dribdy epiide ¨§¨¦§
,eziiyewøéàî éaø eléôàå,xingdyäéeàøa àlà øîà÷ àì ©£¦©¦¥¦Ÿ¨¨©¤¨¦§¨

äàBø ìáà ,úBàøìdz`x xaky -éøèöéà àì,Cax ok m`e ¦§£¨¨Ÿ¦§§¦
iaxk `le `nw `pzk `l mpid eixac ,dz`x xaky jixvdy

.xi`n
lwind `ed xi`n iaxy da x`eany zxg` `ziixa `ian `ax

:ef zwelgnaàøîeçì øéàî éaø àøañúå ,àáø øîàxi`n iaxy - ¨©¨¨§¦§§¨©¦¥¦§§¨
,mi`pzdn cg`k mpi` ax ixacy jl dywed jkle xingdl `a

jtidl `ldàéðúc ,àle÷ì øéàî éaødwelg dli`ydy dy` ©¦¥¦§¨§©§¨
,mzk ea `vnpe zixkpl,äìBz øîBà øéàî éaø ,úéøëða äìBz dðéà¥¨¨§¨§¦©¦¥¦¥¨

.ef zwelgna lwind `ed xi`n iaxy ef `ziixan gken
:`xnbd dywnàlàåm` ,lwdl wleg xi`n iaxy mixne` ep` m` §¤¨

okCä àéL÷iaxy rnyn dpnny ,dpey`xd `ziixad dyw - ©§¨©
:`xnbd zvxzn .xingdl wleg xi`néëä õéøzz` jk uxzz - ¨¥¨¦

,ezpeek 'zixkpa dlez' xn`y `nw `pz ,dpey`xd `ziixadàéäå§¦
äàBøL.zecip mc xak dz`xy ote`a `weec -eøéàî éaølwin ¤¨©¦¥¦

eøîBàicy,äàBø dðéàL ét ìò óàå úBàøì äéeàøadribdy epiide ¥¦§¨¦§§©©¦¤¥¨¨
zelzl xyt` i`y ,dpynd zpeeka xn`y axe .mixerpd inil

.`nw `pz zrck eixac ,dz`x ok m` `l` zixkpa
xy` ,dcpl dwelg dli`ydy ote`a epc dk cr `xnbde dpynd
zlaeh ,dzecip ini zray lk mc d`ex m` elit` dpic xwirn
dy`a `xnbd dpc zrk .dzecip ini zray seqa zxdhpe
m` xy` ,daif ini xyr cg`a zcnery dy`l dwelg dli`ydy
zxney' dpice dphw daf z`xwp ,miinei e` cg` meia d`ex `id
,ea d`xz `ly zxgnd mei z` zepnl dkixvy 'mei cbpk mei
meia mb d`ex m`e ,meid zligza leahl dleki zxgnd meiae
xnelk ,miiwp dray xetql dpice dlecb daf ziyrp ,iyilyd
leahl dleki iriayd meiae ,mc zii`x `la miiwp mini dray
mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd .meid zligza xak

npy dzxaga mzkd z` zelzl dleki m`ddzaif inia z`v
:miiwp draya e` ,mei cbpk mei zxney `ide

dlL éðMa íBé ãâðk íBé úøîBLa äìBz ,ïðaø eðzipyd meia - ¨©¨¨¨§¤¤§¤¤©¥¦¤¨
dlezy dna zvw zlwlwzny s`e ,dlah `l oiicre dzii`xl
lkn ,dxdha xgnd mei z` mb xenyl dkixv ok zngny ,da
.da zelzl xyt`e zlwlewnl zaygp ,d`nh `idy oeik mewn

äìáè àlL äòáL úøôBñáemini dray dxtqy dlecb daf - §¤¤¦§¨¤Ÿ¨§¨
zlwlwny s`e ,da dlez welgd zlra ,dlah `l oiicre miiwp
dkixve dpipn lk z` zxzeq `id ef dilza ixdy ,daxd dze`
,d`nh `id eiykry oeik mewn lkn ,dligzn miiwp dray zepnl

.da dlezCëéôì,dzxaga mzkd z` dlez `idy oeik -àéä- §¦¨¦
,welgd zlraúðweúî,dxedheúì÷ìe÷î dzøáçåzxneydy - §¤¤©£¤§¨§§¤¤

d`xz `ly iyilyd meid z` xenyl dkixv ,ipya mei cbpk mei
zxzeq miiwp dray zxteqde ,leahl dleki f` wxe ,mc ea

,dligzn miiwp dray xetql dkixve dzxitqïa ïBòîL ïaø éøác¦§¥©¨¦§¤
äìBz dðéà ,øîBà éaø .ìàéìîb,mzkd z` oda`id ef dilzay oeik ©§¦¥©¦¥¥¨¨

zlra z` lwlwln xzei mze` lwlwl zi`x dne ,mze` zlwlwn
.welgdCëéôì,oda zelzl dleki dpi`y oeik -ïäézLzlra mb - §¦¨§¥¤

,miiwp dray zxteqd e` mei cbpk mei zxneyd mbe ,welgd

úBì÷ìe÷î.df meia mc e`x eli`k §§¨
:iaxe b"ayx ewlgp `l oday ze`nbec d`ian `ziixadïéåLåiax §¨¦

,b"ayxeäìBzL,mzkd z`dlL ïBLàøa íBé ãâðk íBé úøîBLa- ¤¨§¤¤§¤¤¨¦¤¨
,dzii`xl oey`xd meiaøäBè íc ìò úáLBéáexg`l zclei - §¤¤©©©

miireay xg`l e` ,mei mirax` cr xkf zciln mini dray
,d`ex `idy mc lk el` miniae ,mei mipeny cr daiwp zciln

,xedh `edïéøBäè äéîcL äìeúááedyniye z`ypy dleza - ¦§¨¤¨¤¨§¦
dcen iax mb el`ae ,xedh `ed d`ex `idy mcdy ote`a ,dzhin

.ef dilza llk zelwlwzn opi`y oeik ,oda zelzl dlekiy
:`xnbd zl`eyéì änì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc Cëéôìdid recn - §¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨¦

dzxage zpwezn `id jkitl' ,xnele miiql b"ayx jixv
mzkd z` dlez welgd zlray xn` xak ixd ,'zlwlewn
dzxage zpwezn welgd zlray heyt dzrne ,dzxaga

:`xnbd daiyn .zlwlewnéaøc íeMîjixv did `l b"ayx ok` - ¦§©¦
`xnbd dtiqen .'jkitl' xn` iaxy meyn wx ok xn`e ,ok xnel

:le`yléì änì éaøc Cëéôìjkitl' xnel jixv iax did recn - §¦¨§©¦¨¨¦
dleki welgd zlra oi`y xn` xak ixd ,'zelwlewn odizy
.zelwlewn odizyy heyt dzrne ,dzxaga mzkd z` zelzl

:`xnbd daiynì÷ì÷úz dab íúk çëzLàc àéää àîéúc eäî- ©§¥¨©¦§¦§§©¤¤©¨¦§©§¥
,dlv` mzkd `vnpy [welgd zlra] ef wxla` ,lwlwzz `id

Cãéàdzxag -ïì òîLî÷ ,ì÷ì÷úz àìodizyy iax eprinyn - ¦¨Ÿ¦§©§¥¨©§©¨
.zelwlewn

xedh cg` liay ,miliay ipya ekldy mixedh mc` ipa ipy
qpkp ine xedhd liayl qpkp in reci oi`e ,`nh cg` liaye
le`yl envr ipta cg` lk e`a m`y ,`ed oicd ,`nhd liayl
zeyxa `ed df liay xy`k ,xedh `edy el mixne` ,epic dn
la` .'xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtq' `ed llkdy oeik ,miaxd
eilr le`yl cg` `ay e` ,mpic dn le`yl cgi mdipy e`a m`
xyt` i`y oeik ,mz` mi`nh mixne` mdipyl if` ,exiag lre
wegyk d`xi xacdy ,zg` d`xeda mz` mixedh mdl xnel
epi` i`ce `ede ,`nhd liaya jld mdipyn cg` ixdy ,lezide
mdn cg`e xedh mdn cg` didy ote` d`ian `xnbd .xedh
lr le`yl e`ae ,`nh cg`e xedh cg` miliay ipya eklde `nh
iax ewlgi dfa mb m`d mi`xen` dfa ewlgpe ,zg` zaa mpic

:`nhd mc`a d`nehd z` zelzl ozip m` b"ayxe
àîè ,àcñç áø øîà,zn z`neha `nhpyéðLa eëìäL øBäèå ¨©©¦§¨¨¥§¨¤¨§¦§¥

,ïéìéáLliayå ,øBäè ãçàliayàîè ãçàlkl xaw ea yiy - §¦¦¤¨¨§¤¨¨¥
`ly xyt` i`y oeik `nhp i`ce ea jldy ine ,liayd agex
liaya jld ine ,`nhd liaya jld in reci oi`e ,xawd lr lid`i

,mpic dn le`yl cgi mdipy e`ae ,xedhdéaø ú÷Bìçîì eðàä§©£¤©¦
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåmzkd z` milez oi`y iax zhiyl §©¨¦§¤©§¦¥

mzkdy xnel `xaq oi`y oeik ,dly ipya mei cbpk mei zxneya
welgd zlran xy`n xzei dpnn da`xaq oi`y o`k mb okl ,

xnele zelzl xyt` i` ,`nhd liaya jld `nhd `weecy xnel
jld xedhd mc`de ,`nhd liaya jldy df `ed `nhd mc`dy
xyt`y ,b"ayx zhiyle .mi`nh mdipy okle ,xedhd liaya
mb ,dz`neha zlwlewn xak `idy oeik ,da mzkd z` zelzl
lwlewn xaky `nhd mc`dy xnele zelzl xyt` o`k
jld xedhd mc`de ,`nhd liaya jldy df `ed ,d`neha

.ezxdha x`ype ,xedhd liaya
ozip `l iax zrcly `cqg ax xn`y dn lr dywn `c` ax

:ez`nehl oey`xd meia elit` zn `nha zelzlé÷úîáø dì ó ©§¦¨©
íúä éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,àcàzelzl dleki welgd zlra oi`y ©¨©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨

,dly ipya mei cbpk mei zxneya mzkd z`àlàmeyneäééåøúc ¤¨§©§©§
,dly ipya mei zxneyde ,welgd zlra -eäðéð éããä ék- ¦£¨¥¦§

elit` ik ,zelwlewn opi`e dxdh zwfga deya zecner
zwfga zcnery aygp ,d`nh oiicr mei cbpk mei zxneydy

,xdhidle leahl rbx lka dciay oeik ,dxdhla`àëä`nha ¨¨
,ely oey`xd meiadpéî ïì à÷ôð éàîm` el `vi lewlw dn - ©¨§¨¨¦¨
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המשך בעמוד עע

oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtdcip
àøîâäàåøä.dz`x xakc da opircie ,`id dlecby Ðúåàøì äéåàøini eribdy Ð

.mixerpdàåä àøîåçì øéàî éáø àøáñúådpi` elit` ,`nw `pzlc :`nizc Ð

,`lewl xi`n iaxc `ipz `de Ð xak dz`xy opira `l ediiexzlc dpin rnyze ,die`x

.ynn d`ex `dzy cr ,ze`xl die`xa ibq `l `nw `pzlc llknàéù÷ àìà ïðéëøôå
êä.`xnegl xi`n iaxc rnync `ziinw Ð

'åë éëä õéøúdlez dpi`" ipzwc `ziixae Ð

dlez dpi` :xn`w ikd ,`nw `pzl "zixkpa

iax .d`ex ok m` `l` ,ze`xl die`xd zixkpa

`cg `zipzn ediiexze .dlez :xne` xi`n

`nw `pzk Ð xn`c axe ,ixn` `zlin

.ediiexzcäìù éðùádzli`yd m` Ð

lr s`e ,da dlez Ð dly ipya mei zxneyl

gezt dpiirnc oeik .meid d`ex dwfged `lc ab

,`zxet dl dlwlwnc ab lr s`e .da dlez Ð

d`nhc oeik Ð zxgnd mei xenyl dkixvc

.`zydäòáù úøôåñáå,daif xg` miiwp Ð

ini lk dxzqy ,daxd dlwlwny it lr s`e

li`ed Ð miiwp dray xetql dkixve dzxitq

.da dlez ,d`nh eiykreúì÷ìå÷î äúøáçåÐ

liaya ,iyily xenyl cer dkixv mei zxney

.diptly lk zxzeq `id Ð zxteq m`e .df mzk

äìåú äðéà øîåà éáø.dl dlwlwne li`ed Ð

jdn ith jdl zlwlwnc zifg i`nïéåùå ?
äìù ïåùàøá íåé ãâðë íåé úøîåùá äìåúùÐ

.icin dlwlwn `lcøäåè íã ìò úáùåéáå
ïéøåäè äéîãù äìåúááådl dlwlwn `lc Ð

:(a,i) `nw wxta opixn`ck ,mzk dl oi`y ,icin

.mileza mca dnzk opilze ,ievn dtxiy ef

éì äîì ïåòîù ïáøã êëéôìdlez :`pzc oeik Ð

!zlwlewn efe ,zpwezn `idc `hiyt Ð da

oiliay ipya ekldy,lr i`dl id `prci `le Ð

.lr i`dl ideú÷åìçîì åðàá,oerny oaxl Ð

inp `kd Ð mei zxneya mzk oilez :xn`c

.xedha xedhe `nh mc`a `nh liay oilez

.mi`nh mdipy Ð iaxleéáø øîà àì ïàë ãò
.d`nh dipyc Ðåäðéð éããä éëã íåùî àìàÐ

ipya mei zxneyd ,dxdh zwfga eid odizy

oeik ,dvxzy dry lk leahl die`x Ð dly

d`neh o`k oi` ,jklid .zg` dry dxtqy

odizy jkitl ,z`fn xzei da zelzl lkezy

dil `wtp i`n Ð `ed `nhc `kd la` .ze`nh

dia zilz i` dpin?.opilz iaxl elit` ,jklid

óåñ óåñ øîà àãñç áøåmei zxney jd Ð

elit`e .i`ed d`nh ,jklid .`ira `id dliah

.da opilz `l :iax xn`w ikdéîð øîúéàÐ

`nh liay opilz iaxl elit` :xn`c `c` axk

."inp" qxb `lc il dnecnke .`nhaøåäèå àîè
dlez Ð 'ek ekldy ielze xedh elit` e` Ð

.ielza `nh liay z` xedhìëä éøáãìÐ

iccd ikc `ed mzdc :opixn`cke ,iaxl elit`e

xedh xedhe wtqn `nh ielzc `kd la` ,edpip

.ielza d`neh oilez Ð xenbíúëá íúëÐ

jk xg`e ,mzkd zlral dwelg dli`yd

zeidl ,dpey`xa dlzzy edn Ð `id dzyal

dxedh `idíåé úøîåù ?lenz` i`fg Ð

.dtebnàéìú àì.ze`nh odizye Ðïéàù éôì
ïéìåú,`nw mzk z`neh dl iz` `nlrnc Ð

.`id d`ex zwfga `leäìù éðùádpi` Ð

dyaly ,oey`x meia la` .cg` mei dnzk z`neh ini zkx`ny ,dl dlwlwnc ,dlez

.icin dl dlwlwn `lc ,dlez Ð (oey`xd dnzkl) oey`x meia df welg
ïàë
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äìåúzxteq oebk ,lw `nh m` wgvi epiax axdl dil `wtqn Ð mei cbpk mei zxneya

iliaye ,zn `nha oia dcpa oia ,llk dxtq `la dlez ,dlah `le lkd e` zvwn

.`nhe xedha `l` ixii` `l oizrnyc[mcewd cenrl jiiy]úáùåéiax xn` il dn

xdhn opgei iaxlc hytnl `kil "mi`nhn oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn Ð oerny

ivn ded `yixn edine .`wtq wtqa xi`n iax

oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn :hytnl

,"dxedh Ð zayei ,d`nh Ð zcner :mixne`

.`ziixan iziin `ticrc `l`àîèxedhe

ixiin `l "`nh" jd Ð oiliay ipya ekldy

`l` ,dfde xtqy `nhaax xn`wcn .lah `ly

dil `wtp i`n `kd ,edpip iccd ik mzd" `c`

.`ed lirl `zbeltc `inec e`lc rnyn ,"dpin

elit`c Ð ixii` `l inp ,llk xtq `ly `nhae

i`n`e ,'ek "oieye" xn`ck ,dlezc dcen iax

ixiin `l` ?"zwelgnl ep`a" `cqg ax xn`w

,`cqg axl dil `xiaqe .zvw xtqy `nha

`c` axe .dlez dpi` zvw dxtqa elit` iaxlc

,cqtd ixw `l Ð "dpin dil `wtp i`n" xn`wc

dray zxteq" hwpc `de .lkd xzq `lc oeik

l`ilnb oa oerny oaxc `zeaxl Ð "dlah `ly

.dlez ikd elit`c ,dihwpåðàázwelgnl

axe :xn`z m`e Ð l`ilnb oa oerny oaxe iaxc

:`nile ,dteb dafa dizlin hwp `l i`n` `cqg

yie ?'ek zwelgnl ep`a ,dzvwn dxtqy daf

ipya elit`c opireny`l dil `gipc :xnel

d`neh wtq iedc ab lr s`c ,`nhn oiliay

oipr dn ,ok m` :xn`z m`e .miaxd zeyxa

rxz` ediiexzac ab lr s`c ?oiliayl minzk

xdhl yi mewn lkn ,zvw edcic dxdh zwfg

zeyxa d`neh wtq meyn Ð oiliaya xzei

xninl `ki` inp mzk iabc :xnel yie !miaxd

,dzxaga ilznl `ki`c ,llk dzwfg rxz` `lc

dpi` iaxl ,ikd elit`e .migah ly weya enk

mdipyy oeik ,efn ef `py i`nc meyn dlez

i`n ,inp ikd Ð mini dray xak dxtqy ,oixedh

xedhan ith zvwn xtqy `nha opilzc zifg

ifgin ,dxdhc dwfg dil zi`c ab lr s`e ,xenb

ipy opinhn `nrh i`dnc .`lelh`e `keg ik

zaa le`yl e`ae oiliay ipya ekldy oixedh

ikid ik edl `pinhne ,`picn oixedhc Ð zg`

mzdc :inc `lc ab lr s`e .`keg ik iedil `lc

xyt` i`c ,`keg ied Ð ediiexzl oixdhn i`

xyt` Ð `kd la` .oixedh mdipyy zeidl

i`n`c :`keg ied mewn lkn .xedha jld xedhc

iab lirl xn`ck ?xedhan `nha ith opilz

,zetew ipyn `py i`n :xn`z m`e .miyp

:xnel yie ?"eltp oileg jezl oileg" opixn`c

`kde ,melk eziilza dzxagl ciqtn epi` mzdc

`ly dxenb dcpa dlezy dcen iax elit` inp

.llk dlahåäîxne` Ð mzka mzk zelzl

zelzl irac xninl `kilc :wgvi epiax axd

yt oey`xa la` ,dlah `ly dray zxteqa`hi

lkn" onwl xn`w i`n ,ok m`c Ð dlezc dil

oaxl oia iaxl oia iiepyl `ki` `d ,"`iyw mewn

.`ziixa ixii` dly oey`xa l`ilnb oa oerny

oey`xa iranl dil ded inp iaxc `ail`c :cere

oey`xa elit` `l` .dtebn `ifg `lc oeik ,dly

elit` oilez oi`c dil hiyte .dil iran dly

xa dcedi iaxl dyw iiepiy edlekl `zyde .dtebn `ifgl `l` ,l`ilnb oa oerny oaxl

`ed cenlzd ,"dly ipya Ð `de ,dly oey`xa Ð `d ,iax `de `d" ipynwc `de .i`eil

iaxc `ail`" xn`w `dc ,opgei iaxc dizhiya `le .uxzl lekiy oipr lka iiepyl xcdnwc

.dly oey`xa elit` ,opilz `l mzka iaxl ,"dly ipya opilz `l `ifg dtebnc `kidc oeik" xn`we ,dly oey`xa elit` ely `ira `pniwe`e ,"jl iraz `l
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?éànî .äàBøä¯äcp äî ,äcðc àéîec¯àéæç÷c, ¨¨¦©§¨§¦¨©¦¨§¨©§¨
úéøëð óà¯áéëLå íééð ék :úLL áø øîà .àéæç à÷c ©¨§¦§¨©§¨£©©¥¤¦¨¥§¨¥

äìBz :àéðúc .àúòîL àäì døîà áøéaø .úéøëða ©£©¨§¨§©£¨§©§¨¨§¨§¦©¦
éaø eléôàå .úBàøì äéeàøä úéøëða :øîBà øéàî¥¦¥§¨§¦¨§¨¦§©£¦©¦

øîà÷ àì øéàî¯äàBø ìáà ,úBàøì äéeàøa àlà¯ ¥¦¨¨¨©¤¨¦§¨¦§£¨¨
éøèöéà àì?àøîeçì øéàî éaø àøañúå :àáø øîà .C ¨¦§§¦£©¨¨§¦§§¨©¦¥¦§§¨

éaø .úéøëða äìBz dðéà :àéðúc .àle÷ì øéàî éaø©¦¥¦§¨§©§¨¥¨¨§¨§¦©¦
àéäå :éëä õéøz !Cä àéL÷ àlàå .äìBz :øîBà øéàî¥¦¥¨§¤¨©§¨¨§¥¨¦§¦

øîBà øéàî éaø .äàBøL¯ìò óàå ,úBàøì äéeàøa ¤¨©¦¥¦¥¦§¨¦§§©©
ãâðk íBé úøîBLa äìBz :ïðaø eðz .äàBø dðéàL ét¦¤¥¨¨¨©¨©¨§¤¤§¤¤

,dlL éðMa íBéúøôBñáeCëéôì .äìáè àlL äòáL ©¥¦¤¨§¤¤¦§¨¤Ÿ¨§¨§¦¨
àéä¯úðweúî.dzøáçå¯úì÷ìe÷îïaø éøác , ¦§¤¤©£¤§¨§§¤¤¦§¥©¨

Cëéôì ,äìBz dðéà :øîBà éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¥¥¨¨§¦¨
ïäézLúBì÷ìe÷îïéåLå .äìBzLãâðk íBé úøîBLa §¥¤§§¨§¨¦¤¨§¤¤§¤¤

,dlL ïBLàøa íBéúáLBéáe,øäBè íc ìòäìeúááe ¨¦¤¨§¤¤©©©¦§¨
änì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc "Cëéôì" .ïéøBäè äéîcL¤¨¤¨§¦§¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨

?éì¯.éaøc íeMî¯?éì änì éaøc "Cëéôì"¯eäî ¦¦§©¦§¦¨§©¦¨¨¦©
dab íúk çkzLàc àéää :àîéúc¯Cãéà ,ì÷ì÷úz §¥¨©¦§¦§©©¤¤©¨¦§©§¥¦¨

¯àîè :àcñç áø øîà .ïì òîLî÷ ,ì÷ì÷úz àì̈¦§©§¥¨©§©¨¨©©¦§¨¨¥
,ïéìéáL éðLa eëìäL øBäèåàîè ãçàå øBäè ãçà §¨¤¨§¦§¥§¦¦¤¨¨§¤¨¨¥

¯éaø ú÷Bìçîì eðàaïaøåé÷úî .ìàéìîb ïa ïBòîLó ¨§©£¤©¦§©¨¦§¤©§¦¥©§¦
dìíúä éaø øîà÷ àì ïàk ãò :àcà áø¯àlà ¨©©¨©¨¨¨¨©©¦¨¨¤¨

àëä ,eäðéð éããä ék eäééåøúc¯?dpéî ïì à÷ôð éàî §©§©§¦£¨¥¦§¨¨©¨§¨¨¦¨
àcñç áøå¯,øîúéà .àéòa äìéáè éäéà óBñ óBñ §©¦§¨¦¦§¦¨¨£¨¦§©

øBäè eléôàå ,øBäèå àîè :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨©£¦¨
éeìúåøBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL éðLa eëìäL ,¯ §¨¤¨§¦§¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨

àîè äìBzéeìzaøBäha øBäèå ,¯àòa .ìkä éøáãì ¤¨¥©¨§¨©¨§¦§¥©Ÿ§¨
úBìúì eäî :éàåéì øa äãeäé éaøî ïðçBé éaø dépéî¦¥©¦¨¨¥©¦§¨©¦©©¦§

éaøc àaélà ?íúëa íúk¯,àzLä ,Cì éòaz àì ¤¤§¤¤©¦¨§©¦¨¦¨¥¨¨§¨
dôebî àéæç à÷c íúä äîe¯,äìBz dðéà zøîà ©¨¨§¨©§¨¦¨¨§©§¥¨¨

éúà à÷ àîìòîc àëä¯Cì éòaz ék ?ïkL ìk àì ¨¨§¥¨§¨¨¨¥Ÿ¨¤¥¦¦¨¥¨
¯à÷c àeä íúä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àaélà©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨§¨

dôebî àéæç¯éúà÷ àîìòîc àëä ,àéìz¯,àéìz àì ©§¨¦¨©§¨¨¨§¥¨§¨¨¨¥¨©§¨
?íòh äî .ïéìBz ïéà :déì øîà ?àðL àì àîìc Bà¦§¨¨§¨£©¥¥¦©©©
.íúëa íúk ïéìBz ïéà :déáéúéà .ïéìBz ïéàL éôì§¦¤¥¦¥¦¥¥¦¤¤§¤¤

Bà úéøëðì d÷eìç äìéàLäúáLBéìíúkä ìò¯éøä ¦§¦¨£¨§¨§¦§¤¤©©¤¤£¥
,ïéìBz ïéà zøîà àLéø !àéL÷ dôeb àä .da äìBz Bæ¨¨¨¨©§¨¥¨¨§©§¥¦

àä ,àéL÷ àì àä !ïéìBz zøîà àôéñ¯àäå ,éaø¯ ¥¨¨§©§¦¨¨©§¨¨©¦§¨
àäå àä :éøîàc àkéà .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø¯,éaø ©¨¦§¤©§¦¥¦¨§¨§¦¨§¨©¦

àä¯àä ,dlL ïBLàøa¯:øîà éLà áø .dlL éðMa ¨¨¦¤¨¨©¥¦¤¨©©¦£©
àäå àä¯,àéL÷ àìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨§¨©¨¦§¤©§¦¥§¨©§¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc dcp(oey`x meil)

äàBøä.zecip mc dz`x xaky recie dlecb dieba - ¨¨
:`xnbd zl`eyéànîzwqer dpyndy mircei ep` okidn - ¦©

:`xnbd daiyn .dz`x xaky zixkpa `weecäcðc àéîecepl yi - §¨§¦¨
,da diepyd dcpl ,dpyna diepyd zixkpd z` zencläcp äî©¦¨

àéæç÷c,mc dz`xy -úéøëð óàcinrdl epl yiàéæç à÷c- §¨¨§¨©¨§¦§¨¨§¨
.mc dz`x xaky

:`ziixan ax ixac lr dywn zyy axíééð ék ,úLL áø øîà̈©©¥¤¦¨¦
àzòîL àäì døîà áø áéëLåmcew ,ezetiira ax mpnp xy`k - §¨¦©©§¨§¨§©§¨

,mcxpy,ef dreny z` xn`,àéðúcdwelg dli`ydy dy` §©§¨
,mzk ea d`vne zixkpläìBzeze`,úéøëðadpi`y dphwa elit` ¨§¨§¦
.zecip mc ze`xl die`x,øîBà øéàî éaø`l` dlez dpi`úéøëða ©¦¥¦¥§¨§¦

úBàøì äéeàøäz` zyy ax miiqn .mixerpd inil dribdy epiide ¨§¨¦§
,eziiyewøéàî éaø eléôàå,xingdyäéeàøa àlà øîà÷ àì ©£¦©¦¥¦Ÿ¨¨©¤¨¦§¨

äàBø ìáà ,úBàøìdz`x xaky -éøèöéà àì,Cax ok m`e ¦§£¨¨Ÿ¦§§¦
iaxk `le `nw `pzk `l mpid eixac ,dz`x xaky jixvdy

.xi`n
lwind `ed xi`n iaxy da x`eany zxg` `ziixa `ian `ax

:ef zwelgnaàøîeçì øéàî éaø àøañúå ,àáø øîàxi`n iaxy - ¨©¨¨§¦§§¨©¦¥¦§§¨
,mi`pzdn cg`k mpi` ax ixacy jl dywed jkle xingdl `a

jtidl `ldàéðúc ,àle÷ì øéàî éaødwelg dli`ydy dy` ©¦¥¦§¨§©§¨
,mzk ea `vnpe zixkpl,äìBz øîBà øéàî éaø ,úéøëða äìBz dðéà¥¨¨§¨§¦©¦¥¦¥¨

.ef zwelgna lwind `ed xi`n iaxy ef `ziixan gken
:`xnbd dywnàlàåm` ,lwdl wleg xi`n iaxy mixne` ep` m` §¤¨

okCä àéL÷iaxy rnyn dpnny ,dpey`xd `ziixad dyw - ©§¨©
:`xnbd zvxzn .xingdl wleg xi`néëä õéøzz` jk uxzz - ¨¥¨¦

,ezpeek 'zixkpa dlez' xn`y `nw `pz ,dpey`xd `ziixadàéäå§¦
äàBøL.zecip mc xak dz`xy ote`a `weec -eøéàî éaølwin ¤¨©¦¥¦

eøîBàicy,äàBø dðéàL ét ìò óàå úBàøì äéeàøadribdy epiide ¥¦§¨¦§§©©¦¤¥¨¨
zelzl xyt` i`y ,dpynd zpeeka xn`y axe .mixerpd inil

.`nw `pz zrck eixac ,dz`x ok m` `l` zixkpa
xy` ,dcpl dwelg dli`ydy ote`a epc dk cr `xnbde dpynd
zlaeh ,dzecip ini zray lk mc d`ex m` elit` dpic xwirn
dy`a `xnbd dpc zrk .dzecip ini zray seqa zxdhpe
m` xy` ,daif ini xyr cg`a zcnery dy`l dwelg dli`ydy
zxney' dpice dphw daf z`xwp ,miinei e` cg` meia d`ex `id
,ea d`xz `ly zxgnd mei z` zepnl dkixvy 'mei cbpk mei
meia mb d`ex m`e ,meid zligza leahl dleki zxgnd meiae
xnelk ,miiwp dray xetql dpice dlecb daf ziyrp ,iyilyd
leahl dleki iriayd meiae ,mc zii`x `la miiwp mini dray
mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd .meid zligza xak

npy dzxaga mzkd z` zelzl dleki m`ddzaif inia z`v
:miiwp draya e` ,mei cbpk mei zxney `ide

dlL éðMa íBé ãâðk íBé úøîBLa äìBz ,ïðaø eðzipyd meia - ¨©¨¨¨§¤¤§¤¤©¥¦¤¨
dlezy dna zvw zlwlwzny s`e ,dlah `l oiicre dzii`xl
lkn ,dxdha xgnd mei z` mb xenyl dkixv ok zngny ,da
.da zelzl xyt`e zlwlewnl zaygp ,d`nh `idy oeik mewn

äìáè àlL äòáL úøôBñáemini dray dxtqy dlecb daf - §¤¤¦§¨¤Ÿ¨§¨
zlwlwny s`e ,da dlez welgd zlra ,dlah `l oiicre miiwp
dkixve dpipn lk z` zxzeq `id ef dilza ixdy ,daxd dze`
,d`nh `id eiykry oeik mewn lkn ,dligzn miiwp dray zepnl

.da dlezCëéôì,dzxaga mzkd z` dlez `idy oeik -àéä- §¦¨¦
,welgd zlraúðweúî,dxedheúì÷ìe÷î dzøáçåzxneydy - §¤¤©£¤§¨§§¤¤

d`xz `ly iyilyd meid z` xenyl dkixv ,ipya mei cbpk mei
zxzeq miiwp dray zxteqde ,leahl dleki f` wxe ,mc ea

,dligzn miiwp dray xetql dkixve dzxitqïa ïBòîL ïaø éøác¦§¥©¨¦§¤
äìBz dðéà ,øîBà éaø .ìàéìîb,mzkd z` oda`id ef dilzay oeik ©§¦¥©¦¥¥¨¨

zlra z` lwlwln xzei mze` lwlwl zi`x dne ,mze` zlwlwn
.welgdCëéôì,oda zelzl dleki dpi`y oeik -ïäézLzlra mb - §¦¨§¥¤

,miiwp dray zxteqd e` mei cbpk mei zxneyd mbe ,welgd

úBì÷ìe÷î.df meia mc e`x eli`k §§¨
:iaxe b"ayx ewlgp `l oday ze`nbec d`ian `ziixadïéåLåiax §¨¦

,b"ayxeäìBzL,mzkd z`dlL ïBLàøa íBé ãâðk íBé úøîBLa- ¤¨§¤¤§¤¤¨¦¤¨
,dzii`xl oey`xd meiaøäBè íc ìò úáLBéáexg`l zclei - §¤¤©©©

miireay xg`l e` ,mei mirax` cr xkf zciln mini dray
,d`ex `idy mc lk el` miniae ,mei mipeny cr daiwp zciln

,xedh `edïéøBäè äéîcL äìeúááedyniye z`ypy dleza - ¦§¨¤¨¤¨§¦
dcen iax mb el`ae ,xedh `ed d`ex `idy mcdy ote`a ,dzhin

.ef dilza llk zelwlwzn opi`y oeik ,oda zelzl dlekiy
:`xnbd zl`eyéì änì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc Cëéôìdid recn - §¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨¦

dzxage zpwezn `id jkitl' ,xnele miiql b"ayx jixv
mzkd z` dlez welgd zlray xn` xak ixd ,'zlwlewn
dzxage zpwezn welgd zlray heyt dzrne ,dzxaga

:`xnbd daiyn .zlwlewnéaøc íeMîjixv did `l b"ayx ok` - ¦§©¦
`xnbd dtiqen .'jkitl' xn` iaxy meyn wx ok xn`e ,ok xnel

:le`yléì änì éaøc Cëéôìjkitl' xnel jixv iax did recn - §¦¨§©¦¨¨¦
dleki welgd zlra oi`y xn` xak ixd ,'zelwlewn odizy
.zelwlewn odizyy heyt dzrne ,dzxaga mzkd z` zelzl

:`xnbd daiynì÷ì÷úz dab íúk çëzLàc àéää àîéúc eäî- ©§¥¨©¦§¦§§©¤¤©¨¦§©§¥
,dlv` mzkd `vnpy [welgd zlra] ef wxla` ,lwlwzz `id

Cãéàdzxag -ïì òîLî÷ ,ì÷ì÷úz àìodizyy iax eprinyn - ¦¨Ÿ¦§©§¥¨©§©¨
.zelwlewn

xedh cg` liay ,miliay ipya ekldy mixedh mc` ipa ipy
qpkp ine xedhd liayl qpkp in reci oi`e ,`nh cg` liaye
le`yl envr ipta cg` lk e`a m`y ,`ed oicd ,`nhd liayl
zeyxa `ed df liay xy`k ,xedh `edy el mixne` ,epic dn
la` .'xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtq' `ed llkdy oeik ,miaxd
eilr le`yl cg` `ay e` ,mpic dn le`yl cgi mdipy e`a m`
xyt` i`y oeik ,mz` mi`nh mixne` mdipyl if` ,exiag lre
wegyk d`xi xacdy ,zg` d`xeda mz` mixedh mdl xnel
epi` i`ce `ede ,`nhd liaya jld mdipyn cg` ixdy ,lezide
mdn cg`e xedh mdn cg` didy ote` d`ian `xnbd .xedh
lr le`yl e`ae ,`nh cg`e xedh cg` miliay ipya eklde `nh
iax ewlgi dfa mb m`d mi`xen` dfa ewlgpe ,zg` zaa mpic

:`nhd mc`a d`nehd z` zelzl ozip m` b"ayxe
àîè ,àcñç áø øîà,zn z`neha `nhpyéðLa eëìäL øBäèå ¨©©¦§¨¨¥§¨¤¨§¦§¥

,ïéìéáLliayå ,øBäè ãçàliayàîè ãçàlkl xaw ea yiy - §¦¦¤¨¨§¤¨¨¥
`ly xyt` i`y oeik `nhp i`ce ea jldy ine ,liayd agex
liaya jld ine ,`nhd liaya jld in reci oi`e ,xawd lr lid`i

,mpic dn le`yl cgi mdipy e`ae ,xedhdéaø ú÷Bìçîì eðàä§©£¤©¦
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåmzkd z` milez oi`y iax zhiyl §©¨¦§¤©§¦¥

mzkdy xnel `xaq oi`y oeik ,dly ipya mei cbpk mei zxneya
welgd zlran xy`n xzei dpnn da`xaq oi`y o`k mb okl ,

xnele zelzl xyt` i` ,`nhd liaya jld `nhd `weecy xnel
jld xedhd mc`de ,`nhd liaya jldy df `ed `nhd mc`dy
xyt`y ,b"ayx zhiyle .mi`nh mdipy okle ,xedhd liaya
mb ,dz`neha zlwlewn xak `idy oeik ,da mzkd z` zelzl
lwlewn xaky `nhd mc`dy xnele zelzl xyt` o`k
jld xedhd mc`de ,`nhd liaya jldy df `ed ,d`neha

.ezxdha x`ype ,xedhd liaya
ozip `l iax zrcly `cqg ax xn`y dn lr dywn `c` ax

:ez`nehl oey`xd meia elit` zn `nha zelzlé÷úîáø dì ó ©§¦¨©
íúä éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,àcàzelzl dleki welgd zlra oi`y ©¨©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨

,dly ipya mei cbpk mei zxneya mzkd z`àlàmeyneäééåøúc ¤¨§©§©§
,dly ipya mei zxneyde ,welgd zlra -eäðéð éããä ék- ¦£¨¥¦§

elit` ik ,zelwlewn opi`e dxdh zwfga deya zecner
zwfga zcnery aygp ,d`nh oiicr mei cbpk mei zxneydy

,xdhidle leahl rbx lka dciay oeik ,dxdhla`àëä`nha ¨¨
,ely oey`xd meiadpéî ïì à÷ôð éàîm` el `vi lewlw dn - ©¨§¨¨¦¨
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oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtdcip
àøîâäàåøä.dz`x xakc da opircie ,`id dlecby Ðúåàøì äéåàøini eribdy Ð

.mixerpdàåä àøîåçì øéàî éáø àøáñúådpi` elit` ,`nw `pzlc :`nizc Ð

,`lewl xi`n iaxc `ipz `de Ð xak dz`xy opira `l ediiexzlc dpin rnyze ,die`x

.ynn d`ex `dzy cr ,ze`xl die`xa ibq `l `nw `pzlc llknàéù÷ àìà ïðéëøôå
êä.`xnegl xi`n iaxc rnync `ziinw Ð

'åë éëä õéøúdlez dpi`" ipzwc `ziixae Ð

dlez dpi` :xn`w ikd ,`nw `pzl "zixkpa

iax .d`ex ok m` `l` ,ze`xl die`xd zixkpa

`cg `zipzn ediiexze .dlez :xne` xi`n

`nw `pzk Ð xn`c axe ,ixn` `zlin

.ediiexzcäìù éðùádzli`yd m` Ð

lr s`e ,da dlez Ð dly ipya mei zxneyl

gezt dpiirnc oeik .meid d`ex dwfged `lc ab

,`zxet dl dlwlwnc ab lr s`e .da dlez Ð

d`nhc oeik Ð zxgnd mei xenyl dkixvc

.`zydäòáù úøôåñáå,daif xg` miiwp Ð

ini lk dxzqy ,daxd dlwlwny it lr s`e

li`ed Ð miiwp dray xetql dkixve dzxitq

.da dlez ,d`nh eiykreúì÷ìå÷î äúøáçåÐ

liaya ,iyily xenyl cer dkixv mei zxney

.diptly lk zxzeq `id Ð zxteq m`e .df mzk

äìåú äðéà øîåà éáø.dl dlwlwne li`ed Ð

jdn ith jdl zlwlwnc zifg i`nïéåùå ?
äìù ïåùàøá íåé ãâðë íåé úøîåùá äìåúùÐ

.icin dlwlwn `lcøäåè íã ìò úáùåéáå
ïéøåäè äéîãù äìåúááådl dlwlwn `lc Ð

:(a,i) `nw wxta opixn`ck ,mzk dl oi`y ,icin

.mileza mca dnzk opilze ,ievn dtxiy ef

éì äîì ïåòîù ïáøã êëéôìdlez :`pzc oeik Ð

!zlwlewn efe ,zpwezn `idc `hiyt Ð da

oiliay ipya ekldy,lr i`dl id `prci `le Ð

.lr i`dl ideú÷åìçîì åðàá,oerny oaxl Ð

inp `kd Ð mei zxneya mzk oilez :xn`c

.xedha xedhe `nh mc`a `nh liay oilez

.mi`nh mdipy Ð iaxleéáø øîà àì ïàë ãò
.d`nh dipyc Ðåäðéð éããä éëã íåùî àìàÐ

ipya mei zxneyd ,dxdh zwfga eid odizy

oeik ,dvxzy dry lk leahl die`x Ð dly

d`neh o`k oi` ,jklid .zg` dry dxtqy

odizy jkitl ,z`fn xzei da zelzl lkezy

dil `wtp i`n Ð `ed `nhc `kd la` .ze`nh

dia zilz i` dpin?.opilz iaxl elit` ,jklid

óåñ óåñ øîà àãñç áøåmei zxney jd Ð

elit`e .i`ed d`nh ,jklid .`ira `id dliah

.da opilz `l :iax xn`w ikdéîð øîúéàÐ

`nh liay opilz iaxl elit` :xn`c `c` axk

."inp" qxb `lc il dnecnke .`nhaøåäèå àîè
dlez Ð 'ek ekldy ielze xedh elit` e` Ð

.ielza `nh liay z` xedhìëä éøáãìÐ

iccd ikc `ed mzdc :opixn`cke ,iaxl elit`e

xedh xedhe wtqn `nh ielzc `kd la` ,edpip

.ielza d`neh oilez Ð xenbíúëá íúëÐ

jk xg`e ,mzkd zlral dwelg dli`yd

zeidl ,dpey`xa dlzzy edn Ð `id dzyal

dxedh `idíåé úøîåù ?lenz` i`fg Ð

.dtebnàéìú àì.ze`nh odizye Ðïéàù éôì
ïéìåú,`nw mzk z`neh dl iz` `nlrnc Ð

.`id d`ex zwfga `leäìù éðùádpi` Ð

dyaly ,oey`x meia la` .cg` mei dnzk z`neh ini zkx`ny ,dl dlwlwnc ,dlez

.icin dl dlwlwn `lc ,dlez Ð (oey`xd dnzkl) oey`x meia df welg
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äìåúzxteq oebk ,lw `nh m` wgvi epiax axdl dil `wtqn Ð mei cbpk mei zxneya

iliaye ,zn `nha oia dcpa oia ,llk dxtq `la dlez ,dlah `le lkd e` zvwn

.`nhe xedha `l` ixii` `l oizrnyc[mcewd cenrl jiiy]úáùåéiax xn` il dn

xdhn opgei iaxlc hytnl `kil "mi`nhn oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn Ð oerny

ivn ded `yixn edine .`wtq wtqa xi`n iax

oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn :hytnl

,"dxedh Ð zayei ,d`nh Ð zcner :mixne`

.`ziixan iziin `ticrc `l`àîèxedhe

ixiin `l "`nh" jd Ð oiliay ipya ekldy

`l` ,dfde xtqy `nhaax xn`wcn .lah `ly

dil `wtp i`n `kd ,edpip iccd ik mzd" `c`

.`ed lirl `zbeltc `inec e`lc rnyn ,"dpin

elit`c Ð ixii` `l inp ,llk xtq `ly `nhae

i`n`e ,'ek "oieye" xn`ck ,dlezc dcen iax

ixiin `l` ?"zwelgnl ep`a" `cqg ax xn`w

,`cqg axl dil `xiaqe .zvw xtqy `nha

`c` axe .dlez dpi` zvw dxtqa elit` iaxlc

,cqtd ixw `l Ð "dpin dil `wtp i`n" xn`wc

dray zxteq" hwpc `de .lkd xzq `lc oeik

l`ilnb oa oerny oaxc `zeaxl Ð "dlah `ly

.dlez ikd elit`c ,dihwpåðàázwelgnl

axe :xn`z m`e Ð l`ilnb oa oerny oaxe iaxc

:`nile ,dteb dafa dizlin hwp `l i`n` `cqg

yie ?'ek zwelgnl ep`a ,dzvwn dxtqy daf

ipya elit`c opireny`l dil `gipc :xnel

d`neh wtq iedc ab lr s`c ,`nhn oiliay

oipr dn ,ok m` :xn`z m`e .miaxd zeyxa

rxz` ediiexzac ab lr s`c ?oiliayl minzk

xdhl yi mewn lkn ,zvw edcic dxdh zwfg

zeyxa d`neh wtq meyn Ð oiliaya xzei

xninl `ki` inp mzk iabc :xnel yie !miaxd

,dzxaga ilznl `ki`c ,llk dzwfg rxz` `lc

dpi` iaxl ,ikd elit`e .migah ly weya enk

mdipyy oeik ,efn ef `py i`nc meyn dlez

i`n ,inp ikd Ð mini dray xak dxtqy ,oixedh

xedhan ith zvwn xtqy `nha opilzc zifg

ifgin ,dxdhc dwfg dil zi`c ab lr s`e ,xenb

ipy opinhn `nrh i`dnc .`lelh`e `keg ik

zaa le`yl e`ae oiliay ipya ekldy oixedh

ikid ik edl `pinhne ,`picn oixedhc Ð zg`

mzdc :inc `lc ab lr s`e .`keg ik iedil `lc

xyt` i`c ,`keg ied Ð ediiexzl oixdhn i`

xyt` Ð `kd la` .oixedh mdipyy zeidl

i`n`c :`keg ied mewn lkn .xedha jld xedhc

iab lirl xn`ck ?xedhan `nha ith opilz

,zetew ipyn `py i`n :xn`z m`e .miyp

:xnel yie ?"eltp oileg jezl oileg" opixn`c

`kde ,melk eziilza dzxagl ciqtn epi` mzdc

`ly dxenb dcpa dlezy dcen iax elit` inp

.llk dlahåäîxne` Ð mzka mzk zelzl

zelzl irac xninl `kilc :wgvi epiax axd

yt oey`xa la` ,dlah `ly dray zxteqa`hi

lkn" onwl xn`w i`n ,ok m`c Ð dlezc dil

oaxl oia iaxl oia iiepyl `ki` `d ,"`iyw mewn

.`ziixa ixii` dly oey`xa l`ilnb oa oerny

oey`xa iranl dil ded inp iaxc `ail`c :cere

oey`xa elit` `l` .dtebn `ifg `lc oeik ,dly

elit` oilez oi`c dil hiyte .dil iran dly

xa dcedi iaxl dyw iiepiy edlekl `zyde .dtebn `ifgl `l` ,l`ilnb oa oerny oaxl

`ed cenlzd ,"dly ipya Ð `de ,dly oey`xa Ð `d ,iax `de `d" ipynwc `de .i`eil

iaxc `ail`" xn`w `dc ,opgei iaxc dizhiya `le .uxzl lekiy oipr lka iiepyl xcdnwc

.dly oey`xa elit` ,opilz `l mzka iaxl ,"dly ipya opilz `l `ifg dtebnc `kidc oeik" xn`we ,dly oey`xa elit` ely `ira `pniwe`e ,"jl iraz `l
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רכו
oifge` mipya cenr q sc ± oey`x wxtdcip

òøôîì ïàë`nhz `le ,ikda dl dlwlwn `lc ,oilez Ð rxtn z`neh oiprl Ð

ith dl dlwlwnc zifg i`ne .dl dlwlwnc ,dlez oi` Ð `adle o`kn la` .rxtnl

dpinàéù÷ íå÷î ìëî ?.i`eil xal `iywe ,oilez oerny oaxlc Ðàðéáø øîàuixz Ð

.i`eil xal iywz `le ,ikd `tiqe `yixúéøëðì.da dlez ef ixd Ð mzkd zlra Ð

ef mzkd zlra ixd Ð d`exd zixkpl ,xnelk

.zixkpa dlezéðú÷ úáùåéì åà àäåjde Ð

gkzyi`c `id `zyd `dc ,`id "zayei" e`l

zray zepnl dligzdy rnyn "zayei"e ,dlr

.miniéëäøîà÷,zixkpl dwelg dli`yd Ð

dincc xdeh mc lr zayei zil`xyil e`

mzk zlra ixd Ð lewlw o`k oi`e ,oixedh

.da dlezåëåú åèàd`neh lawnd xacc Ð

.opaxcn dy` `nhl minzk zxfb lawne ,`ed

úéîéðô.miigxd lv`y Ðúåàîè ïäéúùÐ

,miigxd l` axwzdl dnvr zwgec dpevigy

,jklid .ziniptd dcnrnl dqpkpe zxaere

.ltp idn opirci `le ,my exar odizyúéîéðôä
äøåäèmiigxd on zwgxzn dpi` ziniptdy Ð

.oevigd cnrna qpkiléèáîàeidy ,ugxn Ð

.uegxl ze`aíåàîèå,zif ly dlr `de Ð

ipzwcne .minzk lawne ,d`neh lawn `lc

ibilt miaxc llkn ,"minkg iptl me`iade"

!dilràéä éàðúd`cigic `pzc `pz `ki`c Ð

.dil ecen opaxe ,dilr biltäðùîåæ úåìåúå
åæázg`d dzid m`y :dl yxtn `xnba Ð

`ide ,zxaern dpi`ya mcd dlez Ð zxaern

.dxedh'åëå úåéåàø åéä àì íàå`xnba Ð

zewipn olek e` zexaern olek eid m`y :yxtn

:oxn`c .ze`xl zeie`x eli`k ,ze`nh olek Ð

.wtp ediipian mcàøîâäîöò ä÷ãáù àåäå
úñå øåòéùëopiwfgn ,jklid .dz`ivn ly Ð

.zexedh Ð jpi`e ,dcica mc i`dàãô øáë
'åë úàèçá äìòáù ìë øîàãdy` Ð

xeriyk mc dz`xe dyxte ,zexdha dwqrzpy

ied Ð `xeriy i`d ika dlra iablc .zqe

dlira zrya mc i`d opiwfgnc ,z`hga dlra

zrya i`cea dil opiwfgn inp `kd .i`ce

,i`ce ze`nh zexdhe ,zexdh jpda dzwiqr

.zelzl zrl zrn x`yk epi`e ,oitxeyeäìòá
éåìú íùàá,zexdhd on dyxity xg`l m` Ð

i`c .dipt gicze dhnd on cxzy ick dzdy

dlra ied Ð `xeriy i`d ika dlra iabl

wtq d`ia zrya ded mc wtqc ,ielz my`a

zrya mc ded i` ,`ed wtq inp `kd .ikd xza

.zeielz dizexdh Ð e`l e` zexdhäìòá
øåèôÐ dlra iablc .okn xzei dzdy oebk Ð

i`dl opiwfgnc ,`kil ielz my` elit`c ,xeht

.zexedh dizexdh inp `kd .d`ia xg`l mc

,i`nyk zrl zrn d`neh `ct xal dil zile

oiic :exn`y miyp rax`a e` .ozry oiic :xn`c

oleke d`nh `id" ipzwc inp oizipzne .ozry

,opiwfgn dcica i`ce `nl` Ð "zexedh

ieync `ed `ct xak `nl` ,jpdl opixdhnc

xeriy dwcac `kid zi`ce d`neh zexdhl

dlra elit` :xn`c `irye` iaxk `le .zqe

xeriyk elit`e ,zeielz dizexdh Ð z`hga

.zi`ce d`neh dil zil zqeíúä àîìùáÐ

mc ded d`ia zrya :opixn` ,zqe xeriyk dz`x ik ,dlira iabdiakr o`n Ð zexdh zrya mc dedc `zi` m` ,zexdh iab la` .diakr yny Ð `zyd cr `z` `lc i`de ,?
.opaxcn zrl zrn zxfb `l` ,`kil d`neh i`ce ,jkldàéòùåà éáøã ìùî.mcd z` akrn yny :xn`c Ðàáì àäåù ãìé.owfl oiznne ,zgpa jled Ðøéòì åñðëðecxtpe Ð

.`al xdnn clid f` ,ezia cvl dfe ezia cvl dfäøáåòixw d`eyp `id elit`e ,dinin dz`x `ly ,minc zleza Ð "dleza" i`d .dleza ,dpwfe ,dwipn oke ,oiwleqn dinc Ð

.(a,g dcp) `nw wxta opixn`ck ,ikdl dleza dl
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ïàë`le ,ikda dl dlwlwn `lc ,dlez Ð rxtnl :i"yx yxit Ð `adl o`k rxtnl

i`ne ,dl dlwlwnc ,dly ipya mzk zlraa dlez dpi` Ð `adl .rxtnl `nhz

yxtne !oi`vgl dzxaga mzkd df dlzpy :dniz edfe ?dpin ith jdl dl dlwlwnc zifg

dzxage `id dyal jk xg`e ,dnzka dxikd mzkd zlra m` Ð "rxtnl" :wgvi epiax axd

xaky oeik ,da dlez Ð mzk da `vnpe ,welg

o`k" .odizya wtqd `ay mcew d`neha dxikd

,mzk ea `vnpe welg odizy eyaly Ð "`adl

`vnpe ,welg dyal jk xg`e ,`ed inn rcep `le

mzk ici lr d`nh i`ce z`fy ab lr s` .mzk ea

da rxi`y xg` cr da rcep `le li`ed ,dly

oeyl yxtl yie .dlez dpi` Ð wtqd dzxagae

Ð `adle ,oilez oi` Ð rxtnl :`kti` cenlzd

:welgd zl`y` "`adl"e "rxtnl" i`we .oilez

zlray mcew Ð rxtnl did welgd zl`y m`

welgd zl`yy Ð `adle .dnzk dxikd welgd

z`ivn xg` dzid odizya wtqd rxi` epnny

.`id `ide .oilez Ð mzkd zlra ly mzkd

úåéðìèîáÐ yly lr yly oda oi`y

enk ,"?`hiyt" jixt `l `kde

rnyn (`,cv) "z`hg mc" wxt migafac Ð lirl

.d`neh milawn ,mcgie ediilr aiyg i`c

àåäå`wec e`l Ð zqe xeriyk dnvr dwcay

(`,ai dcp) `nw wxta xn`ck ,dgpw `l` dwca

.zqe xeriyk dwica zgkyn `lc

äìòáyxit Ð zexedh dizexdh xeht

zrl zrn d`neh dil zile :qxhpewd

cere .ozry oiicy miyp rax`a :inp i` .i`nyk

oilega :inp i` .zqe dl yiy dy`a :xnel yi

.zrl zrn d`neh oda oi`yàîéàyny

oeik :xn`z m`e Ð 'ek `kd la` mcl diakr

,zqe xeriyk `vnpc ab lr s`c zeidl lekic

dlra i`n` ,ok m` .d`ia zrya mc did `ly

aexc oeik :xnel yie !`ed wtq `d ?z`hga

ilznl `ki`c ,yinyzae mcewn `a minrt

.dxezd on `nh Ð yny aekira

äøáåòepiax xne` Ð 'ek dxaer dpi`ye

xn`wc `pipr jda `wecc :wgvi

,minca zwleqnc zqe dl yi la` ,oilez cenlzd

oi`a dlez dpi` Ð dzry dic da opixn` `dc

Ð dzqe zry ribd `le ,zqe dl yi oke .zqe dl

.dzqe zry ribda dlez oi`
xn`
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נדה. פרק תשיעי - האשה דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc dcp(oey`x meil)

ïàkz`neh oiprl epiid ,mzk zlraa dlezy ,`tiqaòøôîì- ¨§©§¥©
,mzkd z`ivn iptl welgd zlra oda dwqrzdy zexdh
,ef dilza zlwlwzn mzkd zlra oi`y iptn ,ozxdha ex`yiy

id xaky,dnzk zngn d`nh dzïàkdlez oi`y ,`yixa ¨
o`kn dnvr welgd zlra z`neh iabl epiid ,mzk zlraa

e,àaäìik ,ef dilza lwlwzz `id ,mzkd zlraa dlzz m`y §©¨
dne ,welgd zlra ici lr `vnpy mzkd zngn sqep mei `nhiz
.welgd zlra z` lwlwln xzei mzkd zlra z` lwlwl zi`x

:`ziixad on i`eil xa lr `iyewl zxfeg `xnbdàéL÷ íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
xn`y i`eil xa lr dyw didi `ziixad z` uxzzy ote` lka -
x`ean `ziixaae ,mzka mzk milez oi` b"ayx itl elit`y
d`ian `xnbd .minieqn mipte`a mzka mzk zelzl xyt`y
`iyew oi` df aeyii itle ,`ziixaa dxizql sqep aeyii

:i`eil xa lr `ziixadn,àðéáø øîàdxizqd z` ayiil jixv jk ¨©©¦¨
df aeyii itle ,`tiql `yixdnàéL÷ àì,i`eil xa lr `ziixadn Ÿ©§¨

elit`e ,ote` lka edf ,mzka mzk milez oi`y `yixa aezky dn
dli`yd' `tiqa aezky dne ,i`eil xa ixacke ,b"ayx zhiyl

,'da dlez ef ixd ,mzkd lr zayeil e` zixkpl dwelgéëä̈¦
úéøëðì d÷eìç äìéàLä ,øîà÷zlra ea d`vne ,ze`xl die`xy ¨¨©¦§¦¨£¨§¨§¦

,mzk welgdíúk úìòa,mzkd z` d`vny welgd zlra -éøä ©£©¤¤£¥
da äìBz Bæ.zixkpa mzkd z` dlez `id ixd - ¨¨

:`xnbd zl`ey,éðz÷ íúkä ìò úáLBéì Bà àäå'zayei' oeylne §¨§¤¤©©¤¤¨¨¥
zepnl dligzd xak ,df cbaa mzkd z`ivn mcewy ,rnyn

y epi` dfe ,mzk zngn mini zrayixdy welgd zlraa jii
:`xnbd zvxzn .eiykr wx dcbaa mzkd z` d`vn,øîà÷ éëä̈¦¨¨©

,zixkpl dwelg dli`ydì Bàzil`xyiøäBè íc ìò úáLBé- §¤¤©©©
miireaye ,xkf zcleil reay] dzcil z`neh ini xg`l zclei

,`ed xedh d`xzy mc lky ,[dawp zcleilíúk úìòazlra - ©£©¤¤
,mzkd z` d`vny welgdda äìBz,el` miyp izyn zg`a - ¨¨
.oze` zlwlwn dpi`y oeik

:dpyna epipyìLL[miyp],'åë eLálLe` oa` ly lqtq lr eayi ¨Ÿ¤¨§
,xdhn dingp iax ,ugxn ly `ahv`d lr'åë äéîçð éaø äéäL¤¨¨©¦§¤§¨

`l xnelk ,minzk lawn epi` d`neh lawn epi`y xac lk ,xne`
iax ly enrh z` zx`an `xnbd .minzk z`neh minkg ea exfb

:dingpáéúëc ,äéîçð éaøc déîòè éàî ,äðzî áø øîàb diryi) ¨©©©¨¨©©£¥§©¦§¤§¨¦§¦
,(ekõøàì äáLiL ïåék ,'áLz õøàì äúwðå'zlawn dpi`y §¦¨¨¨¨¤¥¥¥¨¤¨§¨¨¨¤

,mzk dz`xe ,d`nehäúwð.d`nehn ¦¨¨
`vnpy mzk dingp iax xdhny mitqep mipte` d`ian `xnbd

:d`neh milawn mpi`y mixac lr,àðéðç éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦£¦¨
eléôà äéîçð éaø äéä øäèîmzk `vnpy,ñøç éìk éøBçàaepi`y §©¥¨¨©¦§¤§¨£¦©£¥§¦¤¤

`l`] eixeg`n d`neh lawn:`xnbd zl`ey .[ekeznàèéLt§¦¨
d`neh lawn epi` ixdy ,eixeg`n qxg ilka `vnpd mzk xdhiy

:`xnbd daiyn .myBëBz eèà Bab øBæâéì àîéúc eäîmb exfbiy - ©§¥¨¦§©¨
ekezay ,ekeza `vnpd mzk meyn ,eixeg` lr `vnpd mzk lr
`nhi ea `vnpd mzky minkg eilr exfbe ,d`neh lawn `ed ixd
mb xdhl e`eai eixeg`a `vnpd mzka xdhp m`e ,dy`d z`

.ekeza `vnpd mzkaïì òîLî à÷.ok mixfeb oi`y `pipg iax ¨©§©¨
:dingp iax ea xdhny sqep ote` d`ian `xnbdøäèî ,ééaà øîà̈©©©¥§©¥

äéîçð éaø äéämzk`vnpyúBiðìèîazephw cba zekizg -ïéàL ¨¨©¦§¤§¨§©§¨¦¤¥
ïäaxeriyìLLzerav`ìL ìòLmeyn ,zerav`ïééæç àìc- ¨¥¨Ÿ©¨Ÿ§Ÿ©§¨

,zeie`x opi`,íéiðòì àìzeyrl el` zeiplhn mixney mpi`y Ÿ©£¦¦
,mdicbal i`lh odn,íéøéLòì àìå,cba miaeyg mpi` ok lre §Ÿ©£¦¦

.d`neh milawn mpi` df mrhne
:dingp iaxk dkld m`d zxxan `xnbdáø øa àéiç áø Løc̈©©¦¨©©

.äéîçð éaøk äëìä ,áøc déîMî äðzî:`xnbd zl`eydéì øîà ©¨¨¦§¥§©£¨¨§©¦§¤§¨¨©¥
ïîçð áøixd ,`iig axlàaà[ia`-]éðz,dpy -éðôì àa äNòî ©©§¨©¨¨¥©£¤¨¦§¥
íéîëç,d`neh lawn epi`y xac lr mzk e`vny miypa £¨¦

.äéîçð éaøk äëìä úøîà zàå ,íeànèå`id dn ,`xnbd zxxan §¦§§©§¨§©£¨¨§©¦§¤§¨
:d`neh lawn epi`y xac lr mzk minkg e`nh day `ziixad

ãé ìL íééçøa úBðçBè eéäL íéLð ézL ,àéðúc ,àéä éàîlr oa` - ©¦§©§¨§¥¨¦¤¨£§¥©¦¤¨
ef zecner miyp izye ,dpeilrd oa`l xaegn jex` hene ,oa` iab
zfge` zg` ,oa`d z` eci lr zeaaeqne hena zefge`e ef cvl
zfge` dzxage ['zinipt' z`xwpe] oa`l aexwd hend wlga

,['dpevig' z`xwpe] dl jenqaúçz íc àöîðåjelid mewn §¦§¨¨©©
úéîéðtä,miigxd oa`l daexwd -úBàîè ïäézLelit`e ©§¦¦§¥¤§¥

mewnl qpkidl dnvr zwgec zipevigdy meyn ,zipevigd
oi`e my exar odizy okle ,ziniptd jelid mewn `edy miigxd

mc `vnp m` j` .mcd ltp inn reciúçzjelid mewnäðBöéçä ©©©¦¨
,miigxd oa`n dwegxd -îè äðBöéçä,äà`vnp dnewnay oeik ©¦¨§¥¨

,mcd,äøBäè úéîéðtäåqpkidl miigxdn zwgxzn dpi`y oeik §©§¦¦§¨
mcd `vnp .dpnn mcd `a ile` wtzqdl oi`e ,zipevigd mewnl

íéúðéa,odizy jelid mewn oia -àöîðå äNòî äéä .úBàîè ïäézL ¥§©¦§¥¤§¥¨¨©£¤§¦§¨
éèaîà ìL dúôN ìò íc,ea evgx miyp izyy ugxn -ådid ok ¨©§¨¨¤©§¨¦§

mc `vnpy dyrnúB÷éqnL äòLa úéæ ìL äìò ìòizyy -miyp ©¨¤¤©¦§¨¨¤©¦
ewilcdäNòî àáe ,øepzä úàel`d miyrndn cg` lk lyéðôì ¤©©¨©£¤¦§¥

íeànèå ,íéîëçd`vny dy`d oick miyp oze` z` e`nh - £¨¦§¦§
lawn epi`y xac lr mzk `vnp m`y x`ean ef `ziixan .mzk
lawn epi` zif ly dlr ixdy ,minzk zxifbn `nh ,d`neh
.mzk eilr e`vny miypd z` e`nihy ,epipy mewn lkne ,d`neh
epipy ixdy ,xdhny dingp iax lr miwleg miaxy x`ean oke

.miyp oze` z` e`nih minkgy `ziixaa
:`xnbd daiyn,àéä éàpze` ,dingp iax lr ewlg minkg m` ©¨¥¦

dkldy mixaeq miax mdy minkge ,eilr wlg cg` `pz wxy
,ezenkàéðúclawn epi`y xac lr `vnpd mzk ,zxg` `ziixaa §©§¨
,d`nehéaøk íéîëç eøBäå ,øäèî äéîçð éaøå ,ànèî á÷òé éaø©¦©£Ÿ§©¥§©¦§¤§¨§©¥§£¨¦§©¦
.äéîçðminkgy ,ef `ziixak xaq 'dingp iaxk dkld' xn`y axe §¤§¨

.dingp iaxk mixaeq ,miax mdy

äðùî
`vnpy mitqep mipte`a mzkd ziilz oica oecl dkiynn epzpyn

:miyp dnk oia mzkdìLíéLð Lzexedh,úçà ähîa úBðLé eéäL ¨Ÿ¨¦¤¨§¥§¦¨©©
,ïäî úçà úçz íc àöîðå,úBàîè ïlekzg` lka wtzqdl yiy §¦§¨¨©©©©¥¤¨§¥

.dzxaga mzkd z` zelzl dleki zg` oi`e ,dpnn `a mcd ile`
äàîè úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa,mc dnvr lr d`vny,äàîè àéä ¨§¨©©¥¤§¦§¥§¥¨¦§¥¨

ïäézLe,zexg`d miypd izy -,úBøBäè`a mcdy zelez ik §¥¤§
.dpnn

Bæa Bæ úBìBúåzg` m` ,miyp dnk oia mzk `vnpy ote` lka - §¨
die`x dzxage ,[zxaern `idy oebk] ze`xl die`x dpi` odn
die`xy efa mcd z` dlez ,ze`xl die`x dpi`y ef ,ze`xl

.dxedh ze`xl die`x dpi`y efe ,ze`xlíàåmzk `vnpy olek §¦
odipiaúBéeàø ïä eléàk ïúBà ïéàBø ,úBàøì ïéeàø eéä àìoleke Ÿ¨§¦¦§¦¨§¦¥§

.odn zg`n mzkd `vi mewn lkn ik ,ze`nh

àøîâ
miypd x`y ,mc d`vne dnvr dwca zg` m`y dpyna x`azd
dwca onf xeriy dfi`a zx`an `xnbd .mzkd z` da zelez

:dnvrúñå øeòéLa dîöò ä÷ãaL àeäå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¤¨§¨©§¨§¦¤¤
miypd x`y ,mc d`vne dnvr dwca zg` m`y x`azdy dn -
cin dnvr dwcayk `weec edf ,mzkd z` da zelzl zeleki
dwca okn xg`l wxe zvw dzdy m` la` ,llk iediy `ll
mcdy okziy oeik ,da zelez miypd x`y oi` ,mc d`vne dnvr
`pzdy xne`e jiynn ax .mzkd z`ivn xg` `a ,d`vny
dy` oica `irye` iax mr wlgpy `ct xak xaeq epzpyna
xay ,[zqe xeriya] mc d`vn okn xg`l cine zexdha dwqry
`irye` iaxe ,i`cea ze`nh oda dwqry zexdhdy xaq `ct

epzpyna `pzd ,ax xne` :wtqn `l` ze`nh opi`y xaqdì øáñ̈©¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc dcp(oey`x meil)

ïàkz`neh oiprl epiid ,mzk zlraa dlezy ,`tiqaòøôîì- ¨§©§¥©
,mzkd z`ivn iptl welgd zlra oda dwqrzdy zexdh
,ef dilza zlwlwzn mzkd zlra oi`y iptn ,ozxdha ex`yiy

id xaky,dnzk zngn d`nh dzïàkdlez oi`y ,`yixa ¨
o`kn dnvr welgd zlra z`neh iabl epiid ,mzk zlraa

e,àaäìik ,ef dilza lwlwzz `id ,mzkd zlraa dlzz m`y §©¨
dne ,welgd zlra ici lr `vnpy mzkd zngn sqep mei `nhiz
.welgd zlra z` lwlwln xzei mzkd zlra z` lwlwl zi`x

:`ziixad on i`eil xa lr `iyewl zxfeg `xnbdàéL÷ íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
xn`y i`eil xa lr dyw didi `ziixad z` uxzzy ote` lka -
x`ean `ziixaae ,mzka mzk milez oi` b"ayx itl elit`y
d`ian `xnbd .minieqn mipte`a mzka mzk zelzl xyt`y
`iyew oi` df aeyii itle ,`ziixaa dxizql sqep aeyii

:i`eil xa lr `ziixadn,àðéáø øîàdxizqd z` ayiil jixv jk ¨©©¦¨
df aeyii itle ,`tiql `yixdnàéL÷ àì,i`eil xa lr `ziixadn Ÿ©§¨

elit`e ,ote` lka edf ,mzka mzk milez oi`y `yixa aezky dn
dli`yd' `tiqa aezky dne ,i`eil xa ixacke ,b"ayx zhiyl

,'da dlez ef ixd ,mzkd lr zayeil e` zixkpl dwelgéëä̈¦
úéøëðì d÷eìç äìéàLä ,øîà÷zlra ea d`vne ,ze`xl die`xy ¨¨©¦§¦¨£¨§¨§¦

,mzk welgdíúk úìòa,mzkd z` d`vny welgd zlra -éøä ©£©¤¤£¥
da äìBz Bæ.zixkpa mzkd z` dlez `id ixd - ¨¨

:`xnbd zl`ey,éðz÷ íúkä ìò úáLBéì Bà àäå'zayei' oeylne §¨§¤¤©©¤¤¨¨¥
zepnl dligzd xak ,df cbaa mzkd z`ivn mcewy ,rnyn

y epi` dfe ,mzk zngn mini zrayixdy welgd zlraa jii
:`xnbd zvxzn .eiykr wx dcbaa mzkd z` d`vn,øîà÷ éëä̈¦¨¨©

,zixkpl dwelg dli`ydì Bàzil`xyiøäBè íc ìò úáLBé- §¤¤©©©
miireaye ,xkf zcleil reay] dzcil z`neh ini xg`l zclei

,`ed xedh d`xzy mc lky ,[dawp zcleilíúk úìòazlra - ©£©¤¤
,mzkd z` d`vny welgdda äìBz,el` miyp izyn zg`a - ¨¨
.oze` zlwlwn dpi`y oeik

:dpyna epipyìLL[miyp],'åë eLálLe` oa` ly lqtq lr eayi ¨Ÿ¤¨§
,xdhn dingp iax ,ugxn ly `ahv`d lr'åë äéîçð éaø äéäL¤¨¨©¦§¤§¨

`l xnelk ,minzk lawn epi` d`neh lawn epi`y xac lk ,xne`
iax ly enrh z` zx`an `xnbd .minzk z`neh minkg ea exfb

:dingpáéúëc ,äéîçð éaøc déîòè éàî ,äðzî áø øîàb diryi) ¨©©©¨¨©©£¥§©¦§¤§¨¦§¦
,(ekõøàì äáLiL ïåék ,'áLz õøàì äúwðå'zlawn dpi`y §¦¨¨¨¨¤¥¥¥¨¤¨§¨¨¨¤

,mzk dz`xe ,d`nehäúwð.d`nehn ¦¨¨
`vnpy mzk dingp iax xdhny mitqep mipte` d`ian `xnbd

:d`neh milawn mpi`y mixac lr,àðéðç éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦£¦¨
eléôà äéîçð éaø äéä øäèîmzk `vnpy,ñøç éìk éøBçàaepi`y §©¥¨¨©¦§¤§¨£¦©£¥§¦¤¤

`l`] eixeg`n d`neh lawn:`xnbd zl`ey .[ekeznàèéLt§¦¨
d`neh lawn epi` ixdy ,eixeg`n qxg ilka `vnpd mzk xdhiy

:`xnbd daiyn .myBëBz eèà Bab øBæâéì àîéúc eäîmb exfbiy - ©§¥¨¦§©¨
ekezay ,ekeza `vnpd mzk meyn ,eixeg` lr `vnpd mzk lr
`nhi ea `vnpd mzky minkg eilr exfbe ,d`neh lawn `ed ixd
mb xdhl e`eai eixeg`a `vnpd mzka xdhp m`e ,dy`d z`

.ekeza `vnpd mzkaïì òîLî à÷.ok mixfeb oi`y `pipg iax ¨©§©¨
:dingp iax ea xdhny sqep ote` d`ian `xnbdøäèî ,ééaà øîà̈©©©¥§©¥

äéîçð éaø äéämzk`vnpyúBiðìèîazephw cba zekizg -ïéàL ¨¨©¦§¤§¨§©§¨¦¤¥
ïäaxeriyìLLzerav`ìL ìòLmeyn ,zerav`ïééæç àìc- ¨¥¨Ÿ©¨Ÿ§Ÿ©§¨

,zeie`x opi`,íéiðòì àìzeyrl el` zeiplhn mixney mpi`y Ÿ©£¦¦
,mdicbal i`lh odn,íéøéLòì àìå,cba miaeyg mpi` ok lre §Ÿ©£¦¦

.d`neh milawn mpi` df mrhne
:dingp iaxk dkld m`d zxxan `xnbdáø øa àéiç áø Løc̈©©¦¨©©

.äéîçð éaøk äëìä ,áøc déîMî äðzî:`xnbd zl`eydéì øîà ©¨¨¦§¥§©£¨¨§©¦§¤§¨¨©¥
ïîçð áøixd ,`iig axlàaà[ia`-]éðz,dpy -éðôì àa äNòî ©©§¨©¨¨¥©£¤¨¦§¥
íéîëç,d`neh lawn epi`y xac lr mzk e`vny miypa £¨¦

.äéîçð éaøk äëìä úøîà zàå ,íeànèå`id dn ,`xnbd zxxan §¦§§©§¨§©£¨¨§©¦§¤§¨
:d`neh lawn epi`y xac lr mzk minkg e`nh day `ziixad

ãé ìL íééçøa úBðçBè eéäL íéLð ézL ,àéðúc ,àéä éàîlr oa` - ©¦§©§¨§¥¨¦¤¨£§¥©¦¤¨
ef zecner miyp izye ,dpeilrd oa`l xaegn jex` hene ,oa` iab
zfge` zg` ,oa`d z` eci lr zeaaeqne hena zefge`e ef cvl
zfge` dzxage ['zinipt' z`xwpe] oa`l aexwd hend wlga

,['dpevig' z`xwpe] dl jenqaúçz íc àöîðåjelid mewn §¦§¨¨©©
úéîéðtä,miigxd oa`l daexwd -úBàîè ïäézLelit`e ©§¦¦§¥¤§¥

mewnl qpkidl dnvr zwgec zipevigdy meyn ,zipevigd
oi`e my exar odizy okle ,ziniptd jelid mewn `edy miigxd

mc `vnp m` j` .mcd ltp inn reciúçzjelid mewnäðBöéçä ©©©¦¨
,miigxd oa`n dwegxd -îè äðBöéçä,äà`vnp dnewnay oeik ©¦¨§¥¨

,mcd,äøBäè úéîéðtäåqpkidl miigxdn zwgxzn dpi`y oeik §©§¦¦§¨
mcd `vnp .dpnn mcd `a ile` wtzqdl oi`e ,zipevigd mewnl

íéúðéa,odizy jelid mewn oia -àöîðå äNòî äéä .úBàîè ïäézL ¥§©¦§¥¤§¥¨¨©£¤§¦§¨
éèaîà ìL dúôN ìò íc,ea evgx miyp izyy ugxn -ådid ok ¨©§¨¨¤©§¨¦§

mc `vnpy dyrnúB÷éqnL äòLa úéæ ìL äìò ìòizyy -miyp ©¨¤¤©¦§¨¨¤©¦
ewilcdäNòî àáe ,øepzä úàel`d miyrndn cg` lk lyéðôì ¤©©¨©£¤¦§¥

íeànèå ,íéîëçd`vny dy`d oick miyp oze` z` e`nh - £¨¦§¦§
lawn epi`y xac lr mzk `vnp m`y x`ean ef `ziixan .mzk
lawn epi` zif ly dlr ixdy ,minzk zxifbn `nh ,d`neh
.mzk eilr e`vny miypd z` e`nihy ,epipy mewn lkne ,d`neh
epipy ixdy ,xdhny dingp iax lr miwleg miaxy x`ean oke

.miyp oze` z` e`nih minkgy `ziixaa
:`xnbd daiyn,àéä éàpze` ,dingp iax lr ewlg minkg m` ©¨¥¦

dkldy mixaeq miax mdy minkge ,eilr wlg cg` `pz wxy
,ezenkàéðúclawn epi`y xac lr `vnpd mzk ,zxg` `ziixaa §©§¨
,d`nehéaøk íéîëç eøBäå ,øäèî äéîçð éaøå ,ànèî á÷òé éaø©¦©£Ÿ§©¥§©¦§¤§¨§©¥§£¨¦§©¦
.äéîçðminkgy ,ef `ziixak xaq 'dingp iaxk dkld' xn`y axe §¤§¨

.dingp iaxk mixaeq ,miax mdy

äðùî
`vnpy mitqep mipte`a mzkd ziilz oica oecl dkiynn epzpyn

:miyp dnk oia mzkdìLíéLð Lzexedh,úçà ähîa úBðLé eéäL ¨Ÿ¨¦¤¨§¥§¦¨©©
,ïäî úçà úçz íc àöîðå,úBàîè ïlekzg` lka wtzqdl yiy §¦§¨¨©©©©¥¤¨§¥

.dzxaga mzkd z` zelzl dleki zg` oi`e ,dpnn `a mcd ile`
äàîè úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa,mc dnvr lr d`vny,äàîè àéä ¨§¨©©¥¤§¦§¥§¥¨¦§¥¨

ïäézLe,zexg`d miypd izy -,úBøBäè`a mcdy zelez ik §¥¤§
.dpnn

Bæa Bæ úBìBúåzg` m` ,miyp dnk oia mzk `vnpy ote` lka - §¨
die`x dzxage ,[zxaern `idy oebk] ze`xl die`x dpi` odn
die`xy efa mcd z` dlez ,ze`xl die`x dpi`y ef ,ze`xl

.dxedh ze`xl die`x dpi`y efe ,ze`xlíàåmzk `vnpy olek §¦
odipiaúBéeàø ïä eléàk ïúBà ïéàBø ,úBàøì ïéeàø eéä àìoleke Ÿ¨§¦¦§¦¨§¦¥§

.odn zg`n mzkd `vi mewn lkn ik ,ze`nh

àøîâ
miypd x`y ,mc d`vne dnvr dwca zg` m`y dpyna x`azd
dwca onf xeriy dfi`a zx`an `xnbd .mzkd z` da zelez

:dnvrúñå øeòéLa dîöò ä÷ãaL àeäå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¤¨§¨©§¨§¦¤¤
miypd x`y ,mc d`vne dnvr dwca zg` m`y x`azdy dn -
cin dnvr dwcayk `weec edf ,mzkd z` da zelzl zeleki
dwca okn xg`l wxe zvw dzdy m` la` ,llk iediy `ll
mcdy okziy oeik ,da zelez miypd x`y oi` ,mc d`vne dnvr
`pzdy xne`e jiynn ax .mzkd z`ivn xg` `a ,d`vny
dy` oica `irye` iax mr wlgpy `ct xak xaeq epzpyna
xay ,[zqe xeriya] mc d`vn okn xg`l cine zexdha dwqry
`irye` iaxe ,i`cea ze`nh oda dwqry zexdhdy xaq `ct

epzpyna `pzd ,ax xne` :wtqn `l` ze`nh opi`y xaqdì øáñ̈©¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc dcp(ipy meil)

úBéeàø ïä eléàk,odipian `vi mcd ixdy ,ze`nh odizye ,ze`xl §¦¥§
,efan xzei efa zelzl oi`y oeike ,d`nh i`ce odn zg` `linne

.ze`nh odizy

äðùî
:zg` dhina zepyi eidy miyp yly oica oecl dkiynn dpynd

ìLíéLð Lzexedhúçz íc àöîðå ,úçà ähîa úBðLé eéäL ¨Ÿ¨¦¤¨§¥§¦¨©©§¦§¨¨©©
,úéòöîàä,mcd `a inn zercei opi`eúBàîè ïlekokzi ik .wtqn ¨¤§¨¦¨§¥

dwlgl miccvay miypd zg` dqpkpe ,ozpya ef z` ef ewgcy
mcd `a odn ile` yeygl yie zirvn`d ly.[

mcd `vnpúéîéðtä úçz,xiwl dkenqd dy`d -íézL ©©©§¦¦§©¦
úBàîè úBiîéðtä,dil` dkenqd zirvn`d oke ziniptd - ©§¦¦§¥

ze`nh.wtqn,äøBäè äðBöéçäåoi` mcdn dwegx `ide xg`n §©¦¨§¨
.dpnn `ay yeygl
mcd `vnp m` okeúBàîè úBðBöéçä íézL ,äðBöéçä úçz- ©©©¦¨§©¦©¦§¥

,wtqn ze`nh ,dil` dkenqd zirvn`d oke dpevigdúéîéðtäå§©§¦¦
,äøBäè.mcdn dwegx `id ik §¨

:i`pz dtiqen dpyndéúîéàmcd `vnp m` ziniptd dxedh ¥¨©
,dpevigd zgzeøáòL ïîæadhinl oziilraähnä úBìbøî Cøc- ¦§©¤¨§¤¤©§§©¦¨

xearl ila dwlgl cin dzlr zg` lky jk ,dhind seq jxc
.dizexag mewn jxcíà ìáà,elrykeøáòzeiniptd miypdCøc £¨¦¨§¤¤

äéìò,[dpevigd mewn jxc -úBàîè ïlek,ziniptd s`e ,wtqnik ¨¤¨¨§¥
.dziilr zra dpnn mcd `ay okzi

miypd x`y ,d`nehd z` zelzl ina yi m`y zx`an dpynd
:zexedhïäî úçà ä÷ãadnvr z`äøBäè úàöîðå,mcn diwp - ¨§¨©©¥¤§¦§¥§¨

íézLe ,äøBäè àéäzexg`d,úBàîèz` dlez dxedhd ik ¦§¨§©¦§¥
m` oke .onvr ewca `ly el`a d`nehdíézL e÷ãaozylyn ¨§§©¦

eàöîeonvrúéLéìLe ,úBøBäè ïä ,úBøBäèdwca `ly.[äàîè ¨§§¥§§¦¦§¥¨
m` j`ìLïzLewcaeàöîeodyúBàîè ïlek ,úBøBäèik ,wtqn §¨§¨¨§§¨§¥

ze`nh ,zelzl ina epl oi`e xg`ne ,odn zg`n mcd `a gxkda
.wtqn olek

:xg` oicn df oicl `nbec `ian xi`n iaxìâì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤§©
mipa`àîè,zn xya zifk ea yiy -íélâ éðL ïéa áøòúpL ¨¥¤¦§¨¥¥§¥©¦

,íéøBäè,`nhd edfi` mircei ep` oi`eeàöîe ,ïäî úçà e÷ãáe §¦¨§©©¥¤¨§
øBäè,znd xya z` ea e`vn `l -àeäzwfga ,wecad lbd - ¨

íéðLe ,øBäèmixg`d,íéàîèm` oke .d`nehd z` mda milez ik ¨§©¦§¥¦
z` ewcaíéðLmkeznéLéìLe ,ïéøBäè íä ,ïéøBäè eàöîe`ly §©¦¨§§¦¥§¦§¦¦

,wcap.àîèz` ewca m` j`ìLeàöîe ïzLmze`ïlek ,ïéøBäè ¨¥§¨§¨¨§§¦¨
íéàîè,miypd yly oick ,wtqnø éøácøéàî éaøL .øéàî éa §¥¦¦§¥©¦¥¦¤©¦¥¦

àeä íìBòì ,äàîeè ú÷æça àeäL øác ìk ,øîBàx`ypazwfg ¥¨¨¨¤§¤§©§¨§¨§
.àéä ïëéä äàîeè Eì òãeiL ãò ,Búàîeè§¨©¤¦¨©§§¨¥¨¦

íéîëçåe miwleg,íéøîBàoicl ,milb dyly znbec z` zencl oi` ©£¨¦§¦
`l` ,miyp yly÷ãBadnc`a xtege milbd z`òìqì òébnL ãò ¥©¤©¦©©¤©

äìeúaì Bàlkn m`e ,dnewnn dff `l mlerny xkipy rwxw - ©§¨
.mixedh mlek ,d`nehd d`vnp `l mewn

àøîâ
ze`nh zeiniptd mizy ,ziniptd zgz mcd `vnp :dpyna epipy
ze`nh zepevigd mizy ,dpevigd zgz .dxedh dpevigde

:(:q) lirl dpyndn jk lr dywn `xnbd .dxedh ziniptdeéàî©
àLéø àðL,lirl dpyna oecpd dpey dna -âélôî àìc`ly - §¨¥¨§Ÿ§©¥

oleky mzqa hwp `l` ,mcd `vnp in zgz my `pzd wlgn
,ze`nhàôéñ àðL éàîeepzpyn dpey dne -âélôî÷cwlgny - ©§¨¥¨§¨§©¥

oica lcad yiy xne`e `pzdzvxzn .mcd z`ivn mewn itl
:`xnbd,énà éaø øîàzwqer zncewd dpyndúBáleLîa- ¨©©¦©¦¦§¨

yeygl yi df ote`a ,efa ef zeweace zealeyn odilbxyk
mewnl ziniptd s` `eazy xyt` ok ici lre ,ozpya zektdzny

,odn zg`a mcd z` zelzl ozip `l ,jky oeik ,jtidle dpevigd
oi`e ,zealeyn opi`a zwqer epzpyn j` .[ze`nh olek cinz okl
hrna ef z` ef dpwegcz `ny wx `l` ,ozektdzdl yeygl

.dkenqd dy`d z` wx mi`nhn ep` okl ,dnewnl qpkize
:dpyna epipy.['åëå] 'úçà ä÷ãa'ewca m` :dpynd dkiynn ¨§¨©©

`nh lbl ,dnec xacd dnl .ze`nh olek ,zexedh e`vne ozyly
cr wcea ,mixne`e miwleg minkge ,'eke xi`n iax ixac 'eke
xi`n iax jxved recn zxxan `xnbd .dlezal e` rlql ribny

:`xnbd zl`ey .`nbec `iadléðúîì déì änìiaxl el dnl - ¨¨¥§¦§¥
xnele `nbec `iadl xi`n.'äîBc äæ äîì'§¨¤¤

yly oicn di`x `iadl `id xi`n iax zpeek :`xnbd daiyn
e ,zn z`neha ezhiyl ,miypd,ïðaøì øéàî éaø eäì øîà÷ éëä̈¦¨¨©§©¦¥¦§©¨¨

íãa àðL éàîmiypd yly oic dpey dn -eúéâéìt àìceay - ©§¨§¨§Ÿ§¦¦
zeiwp ozyly e`vnp m`y il micen `l` ,ilr miwleg mkpi`

,wtqn ze`nh olekeúéâéìôc ìâa àðL éàîeoic dpey dne - ©§¨§©¦§¦¦
zyely z` mixdhne ilr miwleg mz` eay ,lba dca`y d`neh
dzidy wfgen mdn cg`y s` ,mixedh mlek e`vnp m` milbd

.d`neh ea
:`xnbd zxne`ïðaøå,jk lr miperíúä àîìLacd oaen -xa §©¨¨¦§¨¨¨¨

ik ,milb dyly oica mixdhn ep`yàîéà[xnel ozip-]áøBò ¥¨¥
dìèðok` milbd zyelyy okzie ,znd xya z` gwle axer `a - §¨¨

,mixedhàëä àlàmiypd yly z` xdhp m` ,mca o`k la` - ¤¨¨¨
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רכט
oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtdcip

úåéåàø ïä åìéàë.witp ediipian mc mewn lknc Ð ze`nh odizye ,ze`xl Ðäðùî
äðåöéç`xnbae .xiwd cvly dze` Ð "zinipt" .dhnd ziilr jxc cvlc jdl ixw Ð

`yixae ,zirvn` zgz `vnpl ziniptd zgz `vnp oia biltnc `kd `py i`n yxtn

.dpevig e` zinipt zgz `vnp elit` ,"ze`nh olek Ð odn zg` zgz" ipzwéúîéàÐ

Ð "dxedh zinipt ,dpevig zgz `vnp" exn`

dxar `lc ,dhnd zelbxn jxc elry onfa

.mcd z`ivn mewn lr ziniptåøáò ìáàÐ

lr zexaere zeqxec ody ,diilr jxc ozyly

,zinipt elit`e ,ze`nh olek Ð dpevigd

.dpnn ltp my jxc zinipt dxaryk `nycìâ
àîè.znd on zifk my didy ÐäìåúáìÐ

.xedh lbd Ð `vn `l m`e ,dleza rwxw

àøîâàùéø àðù éàî`vnp" lirl ipzwc Ð

biltn `le ,"ze`nh olek Ð odn zg` zgz mc

zinipt zgz `vnpl zirvn` zgz `vnp oia

dpevig e`?úåáìåùîá àùéø éîà éáø øîàÐ

zgz `vnp elit` ,jkld .cgi zeweace zetekz

.dpeviga inp iwetql `ki` Ð ziniptdéàî
åúéâéìô àìã íãá àðùil mz` micenc Ð

.ze`nh olek zexedh ozyly `vnpc `kidc

ìâáå`vn `le wca m`c ,ilr miwelg mz` Ð

d`neh i`edc ol wfgenc ab lr s`e ,xedh Ð

ediipin cga?ïøåôöë ä÷ìç ò÷ø÷ìrwxwl Ð

.mlern drxfp `ly dwlggl d`nehd mewn

didy jezn ,oicq ly min my erlapy Ð

.jx xtrdçø÷ ïá ïðçåé:dilcbl el xn` Ð

edinxi) jbxdl dipzp oa l`rnyi `ay izrny

.(näéìãâ ãéá.ebxdp dilcb ici lry ,rnyn Ð

éòáéî äéì ùçéîxeq`e ,mzbxd `nye Ð

.mkz` livdläéçà éðái`fgnyn `ay Ð

.yep` xeca ecxiy mik`ln ipy ,l`fre

÷éãö åúåà ìù åúáåùúîyecwd jxved Ð

.epnn `xii `ly aiydl `ed jexaïî èìô âåò
ìåáîäopixn`ck ,l`xyi ux`l gxay Ð

."wlg"aíúë åá ãáàùmina qpkpy oebk Ðe`

,zecpd mewn rcep oi`e ,dnda mca llbp

`la xedh zecpd mc oi` :oizipzna ol `niiwe

.oipnnq drayïéðîîñ äòáù [åéìò] øéáòîÐ

.cbad lråìèáîåjd hwpc i`de .mcl Ð

milba lirl ixii`c meyn Ð `kd `ziixa

.dnewn reci oi`e d`neh mda dca`y
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øîàixii` ,biltn `lc Ð "`yix" :qxhpewd yxit Ð zealeyna [`yix] in` iax

,efl ef zetekze Ð "zealeyna"`l mixtq daxdae .edleka iwetql `ki` ikdle

,xnelk Ð zealeyna ixii` `tiqc :yxtl yic wgvi epiax axd xne`e ."`yix" opiqxb

aezk l`ppg epiax yexitae .efa ef zeaxerne zetekz eid `le ,dnewna zg` lk zepeekn

.efn ef zecxtzny Ð "itegly itglync"

íå÷îjeznc ,i`w mipicq` Ð gl dxdh

min rla `l Ð dyw rwxwd didy

mixtq zi`e .yai d`nehd mewne ,oipicqday

,i`w rwxw`e ,"gl d`neh mewn" `kti` opiqxbc

jx didy itl rlay ,oipicqd zngn gl didy

i`kf oa opgei iax wca `peeb i`dke .gegize

oa oerny iaxc `caera ,dnexz iqenxez uvwyk

.(`,cl) zay zkqna igei

åëðéøîèà`yia `pyil i`d opax xen` `d

`nye :qxhpewa yxit Ð 'ek

i`g` axc zezl`yae .mklivdl xeq`e ,mzbxd

Ð mkz` oinh` m`e ,mzbxd `ny :yxtn

dil irain ygin" epiide .jlnl iy`x mzaiig

iabl ,epin`dl rxd oeyll yegl yiy Ð "yginl

.mixg`l `le cqtd el `ai `ly xdfiy df

äæhltp inp ikd Ð leand xecn hlty ber

jdc `l` .eed ig`c oeik ,leand xecn oegiq

i`dn ,oegiq `le ber `edc dil miw "hiltd"

xn` cere .dyn dil ligcc oeik diteb `nrh

e`vn bery (cl sc) ("xfril` iax" wxta)

zeber owzl zepxba cner didy epia` mdxa`l

Ð dil iziine ."ber" `xwp df my lre .gqtl

ber :yxcna xn`c .`yia `pyilk ifgnc meyn

,zenie mglie mdxa`l xne`e jl` ,eala xn`

,dyn `xi did ikd elit` .ezy` dxy `y`e

.mdxa` zekf el cenrz `nyøéáòîeilr

xiardl jixv dne :xn`z m`e Ð oipnnq dray

citwn epi` Ð xkip epi`e ca`y oeik `ld ?eilr

onwl `iig iax ipzwck .`linn lhae ,eilr

dray eilr xiarn Ð i`ce dcpd mc :(a,aq)

dil lf` Ð eilr xiardy oeiky .elhane ,oipnnq

.xkipy it lr s` ,xzei eilr citwn epi`e ,`zefg

ixw `kdc :xnel yie !`zlin `ilz `citwa `l`

,eiykr e`ven epi` m`c Ð eilr citwn xity

.zxg` mrt ep`vni `ny
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רל
oifge` mipya cenr `q sc ± oey`x wxtdcip

úåðåëù úåðåëù å÷ãåá.cal zerav` ylye yly lk Ðèçîá,dyw rxfd mewn Ð

.ea qpkil akrzn hgndeùãçwegy la` .wcedne ar `edy itl ,dnga wcap oi` Ð

.jk lk ecbaa zi`xp dngd oi`e ,mezq ied rxfd mewn ,eipir cbpk eghey :dnga wcap

íéàìë åá ãáàù.xyke ,ewzep Ð ozytd cbaa xnvd heg xikn did m`y Ðåðøëîé àì
éåâì.l`xyil dil oafne iebd `z`c Ðåòáåö

øúåîå:yxtnck ,xkip `ed ravd ici lry Ð

,iccd ik `rav eda hily `l `pzike `xnr

i`e .xnvd on xzei ravd lawl dyw ozytdy

.ltp i`ce Ð `rava xkpin `làáñì äéìðî
àäikd` opiknqc Ðòåù ?.wlg oeyl Ð¨¨

oiwelg ediy ,xnelk .riry :"wlg" ly mebxz

.wxqna cgiéååèå.cgi Ðæåðåopaxe .bex` Ð

.ieehe rey `la ,bex`a xefbc `edìò ì÷äì
ïäéîúëmc d`xnk ea xkip mzkd oi`y Ð

.xenbñåîìåôá.lig Ðñåøéà`xnba yxtn Ð ©¦

bef ,epiide .`net cgc `lah :(a,hn) dheqa

.ywywndäðùîíúëä ìò ïéøéáòîoi`y Ð

.eilr olek exiariy cr ,lha mcdìôú ÷åøÐ

meid eze` lk melk mrh `ly :yxtn onwl

.mrh `la Ð "ltz" epiide .okl mcewïéñéøâ éî
.onwl yxtn Ð
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å÷ãåálirl xn`c :dnize ,xedh Ð `vnp `l m`c rnync :dniz Ð zepeky zepeky

jl rceiy cr ,ez`neha `ed mlerl Ð d`neh zwfgay xac lk ,xi`n iaxl

?"iz` `kidn ,mc i`d" lirl oxn`ck ,mc iabl ibilt `l opax elit`e .`id okid d`neh

e`le ,xac mey ici lr qakzp e` jld envrn `nyc .lbl inc inp `kdc :xnel yie

,`kd dcen xi`n iax elit`c xyt`e .dizrc`

."dlhpe `a axer" xninln ith gikycãâá
:xn`z m`e Ð iebl epxkni `l mi`lk ea ca`y

(`,cl) dxenz seqa opikxtck ,`aexa lihaile

lihaile ,wlci :cbaa bx`py xifp xry iab

,xetv zxev ea bx`y ,`zxtva :ipyne !`aexa

leha jiiy `lc :xnel yie .liha `le ,aiygc

la` .xzida axern xeqi`dyk `l` aexa

zeaexrz ici lr oixq`pe ,xzid mdipyy ,mi`lk

.hrend enk daexnd xeq` jk Ðàìepxkni

exikn did m`y ,"ca`" hwpc :i"yx yxit Ð iebl

didy xnel yi oke .xzene ,cbad on ewzep Ð

,dwizp `la s` ,xkip did m` iebl exkenl xzen

mikixkz oky lke ,xengl zrcxn zeyrl oke

dil ipw `l ,oixkip mi`lkdy oeik Ð znl

`nlc opiyiig `l zrcxnd oke .iebn l`xyi

wxt) mi`lk zkqna opzck ,cba zeyrl jilnin

Ð znd ikixkze xengd zrcxn :(c dpyn iriyz

dcera opiyiig `l :inp i` .mi`lk meyn mda oi`

`l :`tiq jda opzc ,etzk lr dplriy zrcxn

da `ivedl elit`e ,etzk lr zrcxnd z` dlri

oi`e li`ed Ð opixfb `l drvda la` .lafd z`

`l` xeq` `l dxezd onc .d`lrda dkxc

exfb opaxe .ixy Ð eizgz erivdl la` ,d`lrd

,mi`lk x`ya ef iab lr ef zervn xyr elit`

ixy Ð d`lrda ekxc oi`ae .d`lrd eh`

`di `ly calae ,opaxcn elit`e ,eizgz erivdl

xeq` Ð mi`lk ea ca` la` .oda rbep exya

epiide .d`lrda ekxc oi`c ab lr s` ,zrcxnl

:(a dpyn my) mi`lk zkqna opzc ,`nrh

,mi`lk meyn mda oi` Ð zezqkde mixkd

okxc oi`y itl .oda rbep exya `di `ly calae

inp zrcxnae .ozrvda minkg exfb `l ,d`lrda

`kil ezc ,mda rbep exya `di `ly opira

.`nip zkixkl yginlìáàmze` dyer

oda oi` znd ikixkz :(c dpyn h wxt) mi`lk zkqna xn`ck ,exy znd ikixkzc ziyixtck ,`xiq`c ab lr s`c ,`zeaxl Ð hwpc "ca`"e .ca` `l m` oky lke Ð znl oikixkz

xn`ck .zevna wlg cer el oi`y el d`xne ,xeq`d xaca eyialny ,"yxl brel" `ki`de :xn`z m`e .iebl ipeafl iz` `le ,eda iynzyn `l Ð d`pda ixiq`c oeikc .mi`lk meyn

.ea dpdp znd oi`y `peeb i`d ik ,igl elit`e ,xeqi` ea oi`c :xi`n oa l`eny epiax yxite ."yxl brel" meyn ,dil opinx i`ce `zry `idde :ziviv iab (`,`n sc zegpn) "zlkzd"a

dlewyc meyn ,ziviva "yxl brel" jiiy `wecc :mz epiax yxtne !zivivn inp mixeht ,mi`lkn ixihtc zeqk ixkene .dyial z`pd ea oi` m` ea aiig igd oi` inp ziviv `dc :dywe

'd zevn lk z` mzxkfe"n (a,bn) zegpna ol `wtpck ,zevnd lk cbpkoi`a xgnl" exnil `lc ,jtpkl dilc ,(`iig iaxl iax) dil xn` :(`,gi zekxa) "ezny in" wxta xn`c `de ."

ep`y eiykre :xn`z m`e ."yxl brel" ixw Ð oieevn mpi` mde ,zevn iniiwn mdipta epnvr mi`xn ep`y dn mewn lkn ,ziviv miznl yic ab lr s` "!epze` mibirln eiykre ,eplv`

"dpitqd xkend"a epivn xacn iznae !"yxl brel" meyn ,miznd icbaa ziviv ozil jixv dligzkly (`,`n) zegpna opixn` `de ?df `ed j`id ,miznd zezilhn ziviv xiqdl oilibx

la` .izax dki`a `zi`ck ,"miznd jezn miig elcad" `vi fexkd xgnle ,miig mdixawa miqpkp eid a`a dryz lkay Ð dyw `l `dn edin .ziviv mdl didy (`,cr `xza `aa)

eidy enk dnecy ,did lecb brl Ð mzena mb mdl did `l m` ,ziviv miyael eid oleky minkg iniac :wgvi epiax xne`e !(`,`n zegpn) "zlkzd"c `idd gkn denzl yi epbdpn lr

miyi m`e !miiwi Ð ezenae ,miiw `l Ð eiigay ."yxl brel" xzei `ed ,olekl ziviv eniyi m` Ð mdiiga ziviv miyael lkd oi`y eiykr la` .ziviv cer jixv oi` ,zne li`ed :mixne`

oiliahn eidiy epiwzd ,zeyiiazn zeigd eide ,zezn zecp ab lr oiliahn eid dpey`xa :(`,`r dcp) `xza wxta `ipzck .miigd eyiiazi Ð el did `ly inl `le ,eiiga el didy inl

`nrh edin .epeiltp`n zlkz exizde ,eia` ly eizelbxn zgz edexaw :eipa z` dev le`y `a`y (xyr mipy wxt) zegny zkqnn zivivd oixiqny epbdpnl jnq zvw yi cere .lkd lr

.xxazp `l le`y `a` lyøîàmda oi` ,znl oikixkz :`icda opzc ,mi`lkc oizipzn` dizlin sqei ax xn`w `l i`n` :dniz Ð `al cizrl zeliha zevn zxne` z`f sqei ax

cenriyky it lr s` ,mi`lkn oikixkz el dyer dligzklc ipzwc jd la` .mi`lk xeqi` meyn eilr oi` Ð zn `edy onf lky `l` rnyn `l oizipzn jdnc :xnel yie ?mi`lk meyn

.`al cizrl zeliha zevny dpin rny ,oda xawpy eiyealna cenri cizrl

òåùzgkyn ikid ziviva mi`lk ,ok m`c :dywe .ieehe rey `la bex`a xefb opaxe .bex` Ð fepe ,cgi ieehe ,wxqna cgi eze` oiwlegy ,riry "wlg" ly mebxz :i"yx yxit Ð fepe ieeh

ieeh e` rey e` `ni`e" jixt i`n ,`ed bex` fep i`c :dyw cere ?mcal ieehe wxqna oiwelg zlkz iheg `lde ,ixynl `xw jixhvi`c dlmi`lk ieeh e` rey didi j`id ,"?fep e`

rey didiy cr aizk "fphry" `ziixe`cnc :mz epiax yxtne !bex` oky lke ,zetikz izy :dpin opiyxcc ,`wtp "ecgi"n ,dbix`l fepc `xw il dnlc :cere !xeaigd `id dbix`dy ?fep `la

`ed filne felp Ð fep :(g dpyn iriyz wxt mi`lk) zeipyna `zi`ck .xefy ,epiid Ð "fep" yexite .mxagl Ð "eicgi" jk xg`e ,ecal fep oke ,ieeh inp oke .ecal cg` lk Ð rey fepe ieeh

ieeh Ð "zlkz lizt" :ixtqa `zi`ck ,oixefy zivivd ihegy Ð ziviva mi`lk ixynl `xw jixhvi` ikd meyne .(al mixac) "lezlzte ywr" oeyl ,frla `ed y"eehv` .minyay eia`l

:jixte .xfyp `lya ixiin Ð `pzikc ihege .ziyixtck ,"ecgi"n ol `wtp Ð bex`e .xefy Ð oal s` ,xefy Ð zlkz dn ,oal oze zlkz oz :dxez dxn` ?oipn oal ,zlkz `l` il oi` .xefye

oiire] `pyil cga `xw edpiwt`cn ,`xhef xnk dkldc :ipyne !jk xg` mxage ,ecal cg` lk Ð fep e` .mxage ,ecal cg` lk Ð ieeh e` .mxag jk xg`e ,ecal cg` lk Ð rey e` `ni`e

.["`diy cr" ligznd xeaic a,d zenai zetqez cer
xn`
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B÷ãBaúBðeëLLãç ,òøæ úáëL Ba äãáà .úBðeëL¯ §§§¨§¨¦§©¤©¨¨
B÷ãBaèçna÷eçL ,¯äðeëL ïéà :àðz .änça B÷ãBa §©©©¨§©©¨¨¨¥§¨

ìMî äúeçtBa ãáàL ãâa :ïðaø eðz .úBòaöà L §¨¦¨¤§¨¨©¨©¤¤¤¨©
íéàìk¯úòcøî epNòé àìå ,éBâì epøkîé àì äæ éøä ¦§©¦£¥¤Ÿ¦§§¤§§Ÿ©£¤¦§©©

áø øîà .úîì ïéëéøëz epnî äNBò ìáà .øBîçì©££¨¤¦¤©§¦¦§¥¨©©
úøîBà úàæ :óñBé¯úåöîúBìèaøîà .àáì ãéúòì ¥Ÿ¤¤¦§Ÿ§¥¤¨¦¨Ÿ£©

,éðî éaø øîà àäå :éîéc áø àîéz éàå ééaà déì¥©©¥§¦¥¨©¦¦§¨£©©¦¨¦
eðL àì ,éàpé éaø øîà¯àlàBãôñìBøáB÷ì ìáà , £©©¦©©Ÿ¨¤¨§Ÿ§£¨§§

¯ïðçBé éaø øîà ,dìò øîúéà åàì :déì øîà !øeñà̈£©¥¨¦§©£¨¨©©¦¨¨
:ïðçBé éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaøå ?BøáB÷ì eléôà£¦§§§©¦¨¨§©§¥©£©©¦¨¨

"éLôç íéúna" áéúëc éàî¯äNòð ,íãà únL ïåék ©¦§¦©¥¦¨§¦¥¨¤¥¨¨©£¨
áø øîà ,àtt øa íøôø øîà .úåönä ïî éLôç̈§¦¦©¦§Ÿ¨©©§¨©©¨¨©©

íéàìk Ba ãáàL ãâa :àcñç¯BòáBöøîà .øzeîe , ¦§¨¤¤¤¨©¦§©¦§¨£©
?àä àáñì déì àðî :àtt øa íøôøì àáø déì¥¨¨§©§©©©¨§¨¥§¨¨¨

,÷ãBa ,ïðúc ,àéä ïéúéðúî :déì øîààkéì éàå ,òìqì òébnL ãò¯.dìèð áøBò øîéà £©¥©§¦¦¦¦§©¥©¤©¦©©¤©§¦¥¨¥©¥§¨¨
éããäa àðzéëå àøîò :éîð éëä¯òéãé àìc ïåéëå ,àòáö eäì ÷éìñ àì¯øîéàøzðî.øúð ¨¦©¦©§¨§¦¨¨©£¨¥¨¨¥§¦§¨§¥¨§¨§¦©¥©¦§©§©

déîéìâa àðúéëc àèeç éîøc ïàî éàä :àøèeæ øîc déîMî àáéé áøc déøa àçà áø øîà£©©©¨§¥§©¥¨¦§¥§¨§¨©©¦§¥¨§¦¨¨¦§¦¥
àøîòcdé÷úðåéà òãé àìå ,÷éúð÷éúð àì éà¯àîòè éàî .éîc øétL¯àúééøBàcî §©§¨§©§¥§¨¨©¦§¥¦¨§¥©¦¨¥©©§¨¦§©§¨

áéúk "æðèòL"¯éeåè òeL äéäiL ãòæeðåéà òãé àìc ïåéëå .déa eøæâc àeä ïðaøå ,dé÷úð¯ ©©§¥§¦©¤¦§¤©¨§§©¨©§¨§¥§¥¨§¨¨©¦©§¥
é÷úî .éøLøîéà :éLà áø dì ó¯Bà éeåè Bà òeL Bàæeð,àøèeæ øîk àúëìäå !eäðé÷tàcî ¨¥©§¦¨©©¦¥©©¨§¦§§¨§¨§¨¦§©§¦§

òeáö ãâa :ïðaø eðz .àðMéì àãça àðîçø¯óñBé øa ïúð éaø ,íúk íeMî ànèî ©£¨¨©£¨¦¨¨¨©¨©¤¤¨©§©¥¦¤¤©¦¨¨©¥
.ïäéîúk ìò ì÷äì àlà äMàì ïéðBòáö éãâa eðwz àlL ,íúk íeMî ànèî Bðéà :øîBà¥¥§©¥¦¤¤¤Ÿ¦§¦§¥¦§¦¨¦¨¤¨§¨¥©¦§¥¤

éàî ?eðwzeäðéð÷z?¯.ïäéîúk ìò ì÷äì àlà äMàì ïéðBòáö éãâa eøzeä àlL àlà ¦§©©§¦§¤¨¤Ÿ§¦§¥¦§¦¨¦¨¤¨§¨¥©¦§¥¤
eøzeä¯?éøéñàc ììkî¯ìL ñeîìeta :ïðúc ,ïéàñBðéñtñàíéðúç úBøèò ìò eøæb §¦§¨©£¦¦¦¦§©©§¤©§©§¨¨§©©§£¨¦

àôéãò àä :éøîà ,ïéðBòáö éãâa ìò øBæâì eLwa .ñeøéàä ìòå¯.ïäéîúk ìò ì÷äì éãk §©¨¦¦§¦§©¦§¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¥§¨¥©¦§¥¤
äðùî,øúðå ,íéìâø éîe ,ïéñéøâ éîe ,ìôz ÷Bø :íúkä ìò ïéøéáòî ïéðnñ äòáL,úéøBáe ¦§¨©¨¦©£¦¦©©¤¤¨¥¥§¦¦¥©§©¦§¤¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc dcp(ipy meil)

úBðeëL úBðeëL B÷ãBa,cxtpa zerav` yly ly ghy lk wcea - §§§
cbad z` liahi mzkd z` `vn `l m`e .[mzkd z` `vniy cr

.xedh cbade `edy enk
:sqep dnec oic d`ian `ziixadBa äãáàcbaa -,òøæ úáëLyie ¨§¨¦§©¤©
`ed m` ,dliahd iptl ezewplèçîa B÷ãBa ,ùãçhgn urpi - ¨¨§§©©

xearz `l ,dyw `idy rxf zaky yiy okide ,wtqd mewna
e oyi `ed m` la` .zelwa hgndänça B÷ãBa ,÷eçLepwcai - ¨§©©¨

lk ynyd d`xiz `l rxf zakyd z`vnpy okide ,ynyd len
.jk

:'zepeky' od dn zx`an `xnbdàðz,`ziixaaäðeëL ïéà ¨¨¥§¨
lirl `ziixaa dxen`dìMî äúeçt,úBòaöà Llk wecal jixve §¨¦¨Ÿ¤§¨
.cxtpa zerav` yly

:cbaa ca`y fphry oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
íéàìk Ba ãáàL ãâa,fphry -,ozyt heg ea yiy xnv cba oebk ¤¤¤¨©¦§©¦
,`ed okid reci `le,íéáëBk ãáBòì epøkîé àì äæ éøäoi`e xg`n £¥¤Ÿ¦§§¤§¥¨¦

xg` l`xyil iebd epxkniy yegl yi ,ea mixkip mi`lkd
,[l`xyid epyalieåok,øBîçì úòcøî epNòé àìyiy gkyi `ny §Ÿ©£¤¦§©©©£

,[ecbaa zrcxnd z` xetzie ,mi`lk eaïéëéøëz epnî äNBò ìáà£¨¤¦¤©§¦¦
,úîìmc` `eai `ny yeygl oi`e ,zeevnn mixeht miznd ik §¥

.d`pda mixeq` zn icba ik ,epyalie xg`
úøîBà úàæ ,óñBé áø øîày ,`ziixadn micnl epivnp -úBöî ¨©©¥Ÿ¤¤¦§

àáì ãéúòì úBìèacbaa zn xeawl xzen okl ,[miznd ziigza - §¥¤¨¦¨Ÿ
`hg el didi `l ,eikixkza digzl enewa mb ik ,fphry

.[mzyiala
iia`:sqei axl dywnééaà déì øîà,sqei axlàîéz éàåyie - ¨©¥©©¥§¦¥¨

y mixne`éîéc áø,el dywdàì ,éàpé éaø øîà épî éaø øîà àäå ©¦¦§¨¨©©¦©¦¨©©¦©©Ÿ
eðL,fphry cban znl mikixkz miyery epipy `l -Bãôñì àlà ¨¤¨§¨§

,ctqdd zrya wx -BøáB÷ì ìáàmnr,øeñàzeevnd oi` ik £¨§§¨
.eyall el xeq` didi digzl enewae ,cizrl zelha

déì øîà,iia`l sqei axdìò øîzéà åàì,df lr xn`p `l ike - ¨©¥¨¦§©£¨
BøáB÷ì eléôà ,ïðçBé éaø øîàiax lr wleg opgei iax xnelk .xzen ¨©©¦¨¨£¦§§

zelha zeevn' izxn`y dne .mda exaewl xzeny xaeqe dfa i`pi
.[opgei iax zhiyl epiid ,'`eal cizrl

sqep xn`na ezhiyk `id o`k opgei iax zhiyy d`ian `xnbd
:xn`yåixacïðçBé éaø,o`kmddéîòèì.ezhiyl -éaø øîàc §©¦¨¨§©§¥§¨©©¦

áéúëc éàî ,ïðçBéaezky edn -.'éLôç íéúna' (å çô íéìäú) ¨¨©¦§¦©¥¦¨§¦
,opgei iax x`an,úBönä ïî éLôç äNòð ,íãà únL ïåékmeyne ¥¨¤¥¨¨©£¨¨§¦¦©¦§
pgei iax xaeq jkelit` ,fphryn znl mikixkz zeyrl xzeny o

.mda exawl zpn lr
:cbaa ca`y fphry heg z`ivnl dvr d`ian `xnbdíøôø øîà̈©©§¨

,íéàìk Ba ãáàL ãâa ,àcñç áø øîà ,àtt øaxnv cba oebk ©¨¨¨©©¦§¨¤¤¤¨©¦§©¦
,ozyt heg ea mlrpyBòáBöz` sley okn xg`le ,cbad z` - §

,cbad x`yn dpey zeki`a ravpy hegdøzeîem`e .dyiala ¨
mixne` ep` ,cbad x`yn erav zeki` dpeyy heg `vn `l

.cbadn ltp i`cea ,xqe`d hegdy
:epzpynn df xzidl dgked d`ian `xnbdíøôøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨

àä àáñì déì àðî ,àtt øamikneqy [`cqg ax] owfl el oipn - ©¨¨§¨¥§¨¨¨
.xac `vnp `lyk mb ,efk dwica lrdéì øîà,`axl mxtx ¨©¥

àéä ïéúéðúî,`id dpyn -ïðúc,(`"r lirl) epzpyna epipyy - ©§¦¦¦¦§©
minkg zrcl ,mixedh milb ipya axrzdy `nh lb÷ãBaz` ¥

xtege ,milbdòìqì òébnL ãò,[xaw my eyr `l i`cey] dywd ©¤©¦©©¤©
àkéì éàåminkg mixdhn ,d`nehd d`vnp `l okn xg`l m`e - §¦¥¨

ik ,[d`neh o`k dzidy dwfgd cbp] milbd lk z`áøBò øîéà¥©¥
dìèð.znd xya z` lhpe `a axery xnel ozip -énð éëäenk - §¨¨¨¦©¦

`lk ea ca`y cba okixd ,miàðzéëå àøîò,mizyte xnv - ©§¨§¦¨¨
àòáö eäì ÷éìñ àì éããäa,dey ote`a mda hlwp ravd oi` - ©£¨¥Ÿ¨¦§¦§¨

,ezwical dliren cbad zriav `linnòéãé àìc ïåéëåxg`ne - §¥¨§Ÿ§¦©
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc dcp(ipy meil)

úBðeëL úBðeëL B÷ãBa,cxtpa zerav` yly ly ghy lk wcea - §§§
cbad z` liahi mzkd z` `vn `l m`e .[mzkd z` `vniy cr

.xedh cbade `edy enk
:sqep dnec oic d`ian `ziixadBa äãáàcbaa -,òøæ úáëLyie ¨§¨¦§©¤©
`ed m` ,dliahd iptl ezewplèçîa B÷ãBa ,ùãçhgn urpi - ¨¨§§©©

xearz `l ,dyw `idy rxf zaky yiy okide ,wtqd mewna
e oyi `ed m` la` .zelwa hgndänça B÷ãBa ,÷eçLepwcai - ¨§©©¨

lk ynyd d`xiz `l rxf zakyd z`vnpy okide ,ynyd len
.jk

:'zepeky' od dn zx`an `xnbdàðz,`ziixaaäðeëL ïéà ¨¨¥§¨
lirl `ziixaa dxen`dìMî äúeçt,úBòaöà Llk wecal jixve §¨¦¨Ÿ¤§¨
.cxtpa zerav` yly

:cbaa ca`y fphry oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
íéàìk Ba ãáàL ãâa,fphry -,ozyt heg ea yiy xnv cba oebk ¤¤¤¨©¦§©¦
,`ed okid reci `le,íéáëBk ãáBòì epøkîé àì äæ éøäoi`e xg`n £¥¤Ÿ¦§§¤§¥¨¦

xg` l`xyil iebd epxkniy yegl yi ,ea mixkip mi`lkd
,[l`xyid epyalieåok,øBîçì úòcøî epNòé àìyiy gkyi `ny §Ÿ©£¤¦§©©©£

,[ecbaa zrcxnd z` xetzie ,mi`lk eaïéëéøëz epnî äNBò ìáà£¨¤¦¤©§¦¦
,úîìmc` `eai `ny yeygl oi`e ,zeevnn mixeht miznd ik §¥

.d`pda mixeq` zn icba ik ,epyalie xg`
úøîBà úàæ ,óñBé áø øîày ,`ziixadn micnl epivnp -úBöî ¨©©¥Ÿ¤¤¦§

àáì ãéúòì úBìèacbaa zn xeawl xzen okl ,[miznd ziigza - §¥¤¨¦¨Ÿ
`hg el didi `l ,eikixkza digzl enewa mb ik ,fphry

.[mzyiala
iia`:sqei axl dywnééaà déì øîà,sqei axlàîéz éàåyie - ¨©¥©©¥§¦¥¨

y mixne`éîéc áø,el dywdàì ,éàpé éaø øîà épî éaø øîà àäå ©¦¦§¨¨©©¦©¦¨©©¦©©Ÿ
eðL,fphry cban znl mikixkz miyery epipy `l -Bãôñì àlà ¨¤¨§¨§

,ctqdd zrya wx -BøáB÷ì ìáàmnr,øeñàzeevnd oi` ik £¨§§¨
.eyall el xeq` didi digzl enewae ,cizrl zelha

déì øîà,iia`l sqei axdìò øîzéà åàì,df lr xn`p `l ike - ¨©¥¨¦§©£¨
BøáB÷ì eléôà ,ïðçBé éaø øîàiax lr wleg opgei iax xnelk .xzen ¨©©¦¨¨£¦§§

zelha zeevn' izxn`y dne .mda exaewl xzeny xaeqe dfa i`pi
.[opgei iax zhiyl epiid ,'`eal cizrl

sqep xn`na ezhiyk `id o`k opgei iax zhiyy d`ian `xnbd
:xn`yåixacïðçBé éaø,o`kmddéîòèì.ezhiyl -éaø øîàc §©¦¨¨§©§¥§¨©©¦

áéúëc éàî ,ïðçBéaezky edn -.'éLôç íéúna' (å çô íéìäú) ¨¨©¦§¦©¥¦¨§¦
,opgei iax x`an,úBönä ïî éLôç äNòð ,íãà únL ïåékmeyne ¥¨¤¥¨¨©£¨¨§¦¦©¦§
pgei iax xaeq jkelit` ,fphryn znl mikixkz zeyrl xzeny o

.mda exawl zpn lr
:cbaa ca`y fphry heg z`ivnl dvr d`ian `xnbdíøôø øîà̈©©§¨

,íéàìk Ba ãáàL ãâa ,àcñç áø øîà ,àtt øaxnv cba oebk ©¨¨¨©©¦§¨¤¤¤¨©¦§©¦
,ozyt heg ea mlrpyBòáBöz` sley okn xg`le ,cbad z` - §

,cbad x`yn dpey zeki`a ravpy hegdøzeîem`e .dyiala ¨
mixne` ep` ,cbad x`yn erav zeki` dpeyy heg `vn `l

.cbadn ltp i`cea ,xqe`d hegdy
:epzpynn df xzidl dgked d`ian `xnbdíøôøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨

àä àáñì déì àðî ,àtt øamikneqy [`cqg ax] owfl el oipn - ©¨¨§¨¥§¨¨¨
.xac `vnp `lyk mb ,efk dwica lrdéì øîà,`axl mxtx ¨©¥

àéä ïéúéðúî,`id dpyn -ïðúc,(`"r lirl) epzpyna epipyy - ©§¦¦¦¦§©
minkg zrcl ,mixedh milb ipya axrzdy `nh lb÷ãBaz` ¥

xtege ,milbdòìqì òébnL ãò,[xaw my eyr `l i`cey] dywd ©¤©¦©©¤©
àkéì éàåminkg mixdhn ,d`nehd d`vnp `l okn xg`l m`e - §¦¥¨

ik ,[d`neh o`k dzidy dwfgd cbp] milbd lk z`áøBò øîéà¥©¥
dìèð.znd xya z` lhpe `a axery xnel ozip -énð éëäenk - §¨¨¨¦©¦

`lk ea ca`y cba okixd ,miàðzéëå àøîò,mizyte xnv - ©§¨§¦¨¨
àòáö eäì ÷éìñ àì éããäa,dey ote`a mda hlwp ravd oi` - ©£¨¥Ÿ¨¦§¦§¨

,ezwical dliren cbad zriav `linnòéãé àìc ïåéëåxg`ne - §¥¨§Ÿ§¦©
ik ,dyiala xzen cbad ,xqe`d hegd z` ep`vn `leøzðî øîéà¥©¦§¨

øúð.cbadn ltpe xyp hegdy xnel ozip - §©
:fphry wtqa sqep oicdéøa àçà áø øîà[epa-]déîMî àáéé áøc ¨©©£¨§¥§©¥¨¦§¥

àøîòc déîéìâa àðzéëc àèeç éîøc ïàî éàä ,àøèeæ øîcin - §©§¨©©§¨¥¨§¦¨¨¦§¦¥§©§¨
,ely xnv znilba ozyt ly heg lihdydé÷zðåheg z` wzipe - §©§¥

,ozytd÷éúð àì éà ÷éúð éà òãé àìåz` wzip m` rcei epi`e - §Ÿ¨©¦§¦¦Ÿ§¦
,ozytd hegn hrn oiicr x`yp `ny e` hegd lkéîc øétL- ©¦¨¥

.jk eyall xzenàîòè éàîe zeid ,mrhd dn -àúééøBàcî`l ©©£¨¦§©§¨
WAlz `l' ik ,xeq` mizyte xnv cba lkíéøáã) áéúk 'æðèòL Ÿ¦§©©©§¥§¦

(àé áëxeq` epi` dxezd ony 'fphry' zaizn cnlpe ,äéäiL ãò©¤¦§¤
òeL,wxqna cgi ewxeqe ewlged mizytde xnvd -éeåèeehp - ©¨

,cgi mizytde xnvd ihegæeðåwx xnelk ,cgi mibex` eidiy - ¨
ebx`p okn xg`le cgi eehp mbe ewlged m``ed xeq` ,cbaa cgi

ozytd heg bx`p ok` eay `xhef xn xn`y oica la` ,dxezd on
,mizyte xnv cgi deehpe wxqp `l envr hegd j` ,xnvd cbaa

,dxezd on xeq` cbad oi`déa eøæâc àeä ïðaøåmd m` mb xeq`l §©¨¨§¨§¥
,cbaa cgi mibex` wxdé÷zð éà òãé àìc ïåéëåepi`y oeikne - §¥¨§Ÿ¨©¦©§¥

,opaxc mi`lk wtq `l` o`k oi`e ,ixnbl hegd z` wzip m` rcei
éøL.cbad xzen - ¨¦

é÷úîdì ó[dywd-]øîéà ,éMà áøweqtd zpeeky xn`p `ny - ©§¦¨©©¦¥©
`ed,æeð Bà éeåè Bà òeL Bàm` `linn ,mzyly z` jixvy `le ©¨

iheg mr cgi deehpe wlged `le xnvd cbaa bex` wx ozytd heg
mircei eppi`y onf lk ok m`e ,dxezd on xeq` cbad ,xnvd

.xeq` cbad ,ozytd hegn melk x`yp `ly ze`cea
:iy` ax ziiyew z` zayiine df oica dkldd z` zwqet `xnbd
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àðLéì àãça àðîçø'fepe ieeh rey' oic z` dx`ia dxezdy jkn - ©£¨¨©£¨¦§¨
m` wx xeq`l dxezd zpeeky gken ,'fphry' ,zg` dlina

.eicgi mi`pzd zyly miniiwzn
:minzk ipica oecl zxfeg `xnbdïðaø eðz,`ziixaaòeáö ãâa ¨©¨¨¤¤¨©

,mc mzk eilr d`vn dy`yànèîdze`øa ïúð éaø .íúk íeMî §©¥¦¤¤©¦¨¨©
óñBée wleg,øîBàreav cbaL ,íúk íeMî ànèî Bðéàokeðwz àì ¥¥¥§©¥¦¤¤¤Ÿ¦§

minkgäMàì ïéðBòáö éãâa,miperav icba dpyalz miypy -àlà ¦§¥¦§¦¨¦¨¤¨
ickïäéîúk ìò ì÷äì`l odicba lr mzk dp`vnz m`y - §¨¥©¦§¥¤

.reav cbaa ahid xkip mc oi` ik ,e`nhi
ike :ozp iax ixaca 'epwz' oeyl lr ddnz `xnbdeðwz¦§

,miperav icba dpyalzyeäðéðwz [ïàî] (éàî).z`f owiz in - ©©§¦§
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,[ezteg meia ozgd y`x lråexfb okñBøéàä ìòepiide ,oenrt - §©¨¦

didy cg` lapir lra oenrta oi`eyip zcerqa ywywl `ly
:`xnbd zxne` .ze`zyn izaa dxiyl creineLwaminkg ¦§

dry dze`aøBæâìmb,ïéðBòáö éãâa ìòj`éøîàeze`ay minkg ¦§©¦§¥¦§¦¨§¦
,xecàôéãò àä,mdilr xefbl `ly miticr miperav icba -éãk ¨£¦¨§¥
ì÷äìmiypl,ïäéîúk ìòxkip mcd oi` micbad rav zngny §¨¥©¦§¥¤

.[wtqn zexedh od okle ,ynn mck mdilr

äðùî
:`ed dcp mc m` ,cbaa `vnpy mzk miwcea cvik dpc epzpyn

íúkä ìò ïéøéáòî ïéðnñ äòáL,`ed dcp mc m` wecal ,cbaay ¦§¨©¨¦©£¦¦©©¤¤
el`e .mec` rav `l` epi`y e`md,mipnqd zrayìôz ÷Bø- ¨¥

.lke` ly mrh ea oi`yéîezqirlïéñéøâ.let ly.íéìâø éîe ¥§¦¦¥©§©¦
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc dcp(iyily meil)

àéðBî÷z` ea zewpl milibxe ,eze` mipgehe miyainy ayr oin - §§¨
.micid.âìLàå§©§¨

:mzkd oic lr mipnqd zxard drityn cvik zx`an dpynd
Bìéaèä,mzkd `vnp ea cbad z` mc` liahd -åjk xg`äNò ¦§¦§¨¨
åéab ìòea erbpy jk ea ynzyd -úBøäèxg`e ,mixedh mixac - ©©¨§¨

jkåéìò øéáòäz`äòáLd,ïéðnñøáò àìå,mzkdy xxaedéøä ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥
,òáö äæxaer epi` rave el` mipnq ici lr xearl mc ly ekxc ik ¤¤©
,mci lr`linneähäúBøcbaa erbpyå ,úBøBäèmbéøö BðéàC ©§¨§§¥¨¦
ìéaèäìmzkd lr mipnqd zpizp xg`l m` la` .cbad z` aey §©§¦

`edääécL Bà ,øáòy xxaed ,ed`xn ddc -íúk äæ éøämc ly ¨©¤¦¨£¥¤¤¤
,dcp,el` mipnq ici lr xaer e` ddec epi` rav ikúBøähäå§©§¨

cbaa erbpyéøöå ,úBàîèìéaèäì C.exdhl ick cbad z` aey §¥§¨¦§©§¦
mzkd xdhp mipnqd zxard ici lry oeik lirez ef dliahe

.ea mirbepd mixac `nhln
:mipey`xd mipnqd zyely z` zx`an dpynd,ìôz ÷Bø eäæéà¥¤¨¥

íòè àlL ìkmc`díeìk.meid eze`ae,ïéñéøâ éîladd epiid Ÿ¤Ÿ¨©§¥§¦¦
xg`l dtayìBt ìL ïéñéøb úñéòìly ote`aLôð úweìç- §¦©§¦¦¤£©¤¤

.eztilwn qixbd ly lke`d cxtpye,íéìâø éîk epiideöéîçäL- ¥©§©¦¤¤§¦
.egixqd

:mzkd lr mipnqd zray zxard ote` z` zx`an dpyndéøöåC §¨¦
ñkñëìcbad z` sytyl -ìLíéîòt L,eici izy oiaìëìmr-] §©§¥¨Ÿ§¨¦§¨

[lkãçàå ãçàm`e .mipnqdnïøéáòälr [mipnqd zray z`-] ¤¨§¤¨¤¡¦¨
mzkdïøãñk àlL,lirl exkfedy xcqd itl `l -øéáòäL Bà ¤Ÿ§¦§¨¤¤¡¦

ïéðnñ äòáLel`úçàk,zg` zaa -íeìk àìå äNò àìoi` - ¦§¨©¨¦§©©Ÿ¨¨§Ÿ§
`l mbe ,rav ly e` mc ly mzkd m` gikedl dliren ef dwica
epi` mbe cbadn xaer mcd oi`y itl ,ez`nehn mcd lhazd
.df xg` dfa oxcqk mipnqd zray z` xiard m` `l` lhazn

àøîâ
:epzpyna eyxtzd `ly mipnqd z` zx`an `xnbd,àðz'xzp' ¨¨

`id epzpyna zxkfpdúéøcðñkìà øúðenyy mewnn d`ay - ¤¤£¤§¨§§¦
,dixcpqkl`úéøètèðà øúð àìå.xg` mewnn d`ay - §Ÿ¤¤©§¦©§¦

`ed iyingd onqd :epzpyna epipy.úéøBa:edn zx`an `xnbd ¦
äæ ,äãeäé áø øîà`xwpy onq.àìäàwn:`xnbd dy,àéðúäå ¨©©§¨¤¨¢¨§¨©§¨

,ìäàäå úéøBaä.ziriay zyecw mda zbdepy mixacd on mdy ©¦§¨¨¨
zvxzn .micxtp mixac ipy md ld`e zixeay gken ok m`e

:`xnbdàúéøák ,'úéøBa' éàî àlà:`xnbd dywn .zixteb - ¤¨©¦©§¦¨
éäðéîøe`ziixaa epipyy ,dywe -zbdepy mipind iabl zxne`d §¦§¦

,ziriay zyecw mdaeôéñBäminkgïäéìò,dpyna miiepnd lr - ¦£¥¤
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ìkxacøwéò Bì LiL,ig `ed epnny yxey -Bì Lézyecw Ÿ¤¤¦¨¤
Bì ïéà ,øwéò Bì ïéàL ìëå ,úéòéáLzyecw,úéòéáLxexa ok m`e §¦¦§Ÿ¤¥¦¨¥§¦¦

zyecw da oi` i`cee dnc` `idy ,zixteb dpi` 'zixea'y
.ziriay

:`xnbd zx`an .mcewd xe`ial `xnbd zxfeg `iyewd zngn
.àìäà ,'úéøBa' éàî àlà:dywne `xnbd dayúéøBaä ,àéðúäå ¤¨©¦¨¢¨§¨©§¨©¦

,ìäàäåok m`e:`xnbd zvxzn .ld` dpi` zixeaéðåeb éøzipy - §¨¨¨§¥©§¥
ly mipinàìäà.`ld` `xwp ipyde ,zixead `ed cg`d ,mpyi ¨¢¨

`ed iyiyd onqd :epzpyna epipy.àéðBî÷:edn zx`an `xnbd §§¨
,äãeäé áø øîà`xwpy onq df.õBc óBìL ¨©©§¨§
:epzpyna epipy,âìLàåzx`an `xnbd .iriayd onqd `edy §©§¨

:ednàné éúeçðì eäðézìàL ,ìàeîL øîàmid icxei z` izl`y - ¨©§¥§¥§¦§§¨¥©¨
,df onq iableøîàå,ilàúéðbøî éá÷ð éðéa çëzLîe ,déîL àâìLà §¨§©§§¨§¥¦§§©¥¥¦§¥©§¨¦¨

,zeilbxnd iawpa ievne -dì é÷tîemyn eze` mi`ivene - ©§¦¨
àìæøôc àöîøa.lfxan jex` xnqn ici lr - §©§¨§©§§¨
:epzpyna epipyBìéaèä[mzkd `vnp ea cbad z`-]['åë] äNòå ¦§¦§¨¨

jk xg`e ,zexdh eiab lr`le mipnqd zray z` eilr xiard
jixv epi` mbe zexedh zexdhde ,rav df ixd ,mzkd xar
df ixd ddcy e` mzkd xar m` la` .cbad z` aey liahdl
.cbad z` aey liahdl jixve ze`nh zexdhde ,dcp mc ly mzk

:mzkd lr mipnq zxard ly mipte` dnka dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
åéìò øéáòä[mzkd lr-]z`äòáLd,øáò àìå ïéðnñxiard f`e ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©

eilrïeôö,iewip xneg oin -.úBàîè åéúBøäè ,øáòåxary oeiky ¨§¨©§¨¨§¥
.epnn e`nhp zexdhde cbad `nhpe ,mc didy xxaed mzkd

:`xnbd zl`eyixdøaòî énð òáö ,ïeôö,xiarn `ed rav mb - ¨¤©©¦§©©
:`xnbd daiyn .rav did dfy okzieàlày xaecnåéìò øéáòä ¤¨¤¡¦¨¨

ïéðnñ äML,drayd jezn cala,øáò àìåeïeôö åéìò øéáòä ¦¨©¨¦§Ÿ¨©¤¡¦¨¨¨
.øáòåeúBàîè åéúBøäèoeikøéáòä íàLz` mb xiarn did - §¨©§¨¨§¥¤¦¤¡¦

d onqd,äléçzî éòéáL,oetvd zxard iptløáò ànLdid - §¦¦¦§¦¨¤¨¨©
mipnqdn wlg wx mixiarnyk la` .mc did ile`y ,mzkd xaer

.mc epi`y dgked dfa oi` ,xaer epi` mzkde
:df oipra ztqep `ziixaåéìò øéáòä ,Cãéà àéðz[mzkd lr-]z` ©§¨¦¨¤¡¦¨¨

äòáLd,øáò àìå ïéðnñeïàðLaey mxiard -åéúBøäè ,øáòå ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©§¨¨§¨©§¨¨
.úBøBäèm`y ,dipyd mrta wx xary dnn rav `edy gkeny §

:`xnbd zx`an .dpey`xa xak xaer did mc did,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
eðL àìdf oicàlàiableNòpL úBøähäcbaa erbpy -ïéa Ÿ¨¤¨©§¨¤©£¥

,äiðMì äðBLàø úñBaëz`ly oeik mc mzkd oi`y gked f`y ¦§¤¦¨©§¦¨
.[xar,äiðL úñBaëz øçà eNòpL úBøäè ìáày `ed oicdåéúBøäè £¨§¨¤©£©©¦§¤§¦¨§¨¨

åéìò ãét÷ä éøäL ,úBàîèeilr xiarde xfgy jka [mzkd lr-] §¥¤£¥¦§¦¨¨
,mc `ed ile` yyegy ezrc dliby ,mipnqd z`øáòåenk f` §¨©
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oifge` mipy` cenr aq sc ± oey`x wxtdcip
âìùàå àéðåî÷.`xnba yxtn Ðåìéáèä.eilr oxiardy mcew Ðòáö äæ éøäi`c Ð

.xar ded ,mc dedääéãù.ezeninc`n dpzyp Ðùôð ú÷åìç ìåô ìù ïéñéøâ úñéòì
.mzkd lr exiarne ,letd zqixbl dqrel ,dtilwd on lke`d wlgpy Ðñëñëì=

.sytylíéîòô ùìùsytyne ,ecv mr ecv lteky .micba qeaik jxck ,eici izy oia Ð

.`iane jileneïøãñë.o`k oiiepyy jxck Ðàì
íåìë àìå äùò.lhal `le wecal `l Ð

àøîâàúéøáë.zixtb =ïäéìò åôéñåäÐ

.oiviald ziriay oiprlø÷éòepnny yxey Ð

.`ed `nlra rwxw Ð zixtbe ,igàöîø
ïåôö àìæøôã.frla o"eay Ðøáòå ïàðù

úåøåäè åéúåøäèÐ `ed mcc `zi` m`c Ð

.xar ded `ziinw dxardaúñåáëúzxard Ð

.oipnnqåéìò ãéô÷ä éøäùoxiarde xfgyk Ð

.mc wtqa eilr citwny ezrc dlibøáòålr Ð

mc jxc oky ,mc dyrn ea dyrpe ef dxard ici

.mipnnqd dray ici lr xearl
éãéî
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øîà,"legd df" iqxbc mixtq `ki` (`,v) "`aiwr iax" wxt zaya Ð ld` df dcedi ax

yie ?(a,t my) "`ivend" wxta "leg" opzdc :dnize ?"legde zixead" `ipzde :jixte

`qxib `iddl xity iz`e .qeake dtitgl Ð cge ,oipal Ð cg ,"leg" ipeeb ixzc :xnel

.'ek "mlerl `l`" xn`w `le .ld` ?"zixea" i`n `l` :xn`wc `pwqnaàéðúäåzixead

itl la` .zipyp ziriay oiprl :yexit Ð ld`de

,"legde zixead" qxbc zayc mixtqd zqxib

z`ved oiprl i`e ?zipyp dn oiprl :`id dniz

zixeae xzpa xeriy dcedi iax xn`w `dÐ zay

jiiy `l `xeriy jde ,mzkd z` ea xiardl ick

opaxc xyt` edine !mipnq ipin dray ipdn wx

,qeake dtitgl oiie`xd lege zixeac edl zi`

bilt dcedi iaxe .zay oiprl `xeriy cg edl zi`

.mzkd z` ea xiardl ick :xn`we ,cegl zixea`

àúéøáë:jexra oke .zixtb :i"yx yxit Ð

`zy` :mebxz Ð "zixtbe y`"

awri epiax axd dywde .(`i mildz) `zixake

zi` in `zixak" jixt ik ,zaya :y"piilxe`n

opzc ,zayc oizipznn jextl "?ziriay dil

zixtba `pixg` xeriy (a,gr) "`ivend" wxta

dnkac :dyw `l edine ?"awp mezql ick" ztfe

xzei `kxitdyke ,dpynn jxtnl ivn zenewn

oeik :cere .dpin jixt Ð `ziixad on dheyt

.drawede my d`aed ,`kd cenlzd xciqyìë
dcear zkqna qxhpewa yxit Ð xwir el oi`y

dngd zenia ux`a miiwznd xwir :(`,ci) dxf

`l d`eaz ,ok m`c :dyw dfe .minybd zeniae

zenia zniiwzn dpi`y Ð ziriay da bdep `di

yxey el oi`y :`kd yxity enk d`xpe !minybd

`zipxez :my yxity dn mbe .zixtb enk ,ux`a

dhiy :(`,bk) dpyd y`xa `zi`ck ,fx` oin Ð

dxf dcear zkqnac ,d`xp epi` df .`zipxez

,ziriay dil zi` ine" :`kd ik jixt (`,ci)

ok lr !yxey el yi fx`l i`ce ixde ,'ek "`ipzde

.ux`a yxyp epi`y ,`ed zixtb enke ,`ed rwxw oine ,m"el` oixewy sixv ,zxetgn oirk `edy (`,v) zaya i"yx yxity enk d`xpéøú(my) zaya iqxbc mixtql :dniz Ð `ld` ipeeb

zixead `ipzde".qeakl leg ipeeb ixz eed `lc cenlzdl dil miwc :xnel yie ?ld` iab `pwqna ipynck ,"leg ipeeb ixz" `xwirn ipyn `l i`n` ,"legdeåìéáèäzexdh eiab lr dyre

`ld Ð "ze`nh ,dipy zqeakz xg`y zexdh la`" xn`w i`n` onwl ,ok m`c .(a,hn oixcdpq) "zezin rax`" wxta qxhpewa yxitck ,rav i`ce df ixd :yxtl oi` Ð rav df ixd 'ek

`kxit i`n Ð "rav df ixd"c oizipznn rela diny `l wgcd ici lr z`vl lekiy rela xn`c yiwl yixl onwl jixt ik :cere !`ed rav i`ce ,mipnnq draya dlgzn xar `ly oeik

it lr s`e .rava zelzl epl yi ,xnelk .rav wtq df ixd :yxtl jixv ok lr !inp ,eliahd `l elit` ,"eliahde" inp hwp i`n`e !llk drela d`neh o`k oi`e ,rav i`ce `id ixd ?`id

,jklid .`z` `nlrn `ni` ,`ed mcc xnel ivnz m`e .xar `lc oeik ,`ed rav `nyc :lehac `nrh caln ,`wtq wtq `ki` `kd ,oipnq dray ici lr xaer [epi`] dcp mcc minrtc

li`ed ,opaxcn `nh Ð rxtnl la` ,`adle o`kn xdhl `l` epi` Ð "elhane oipnq dray eilr xiarn" xn`wc dcp mc iabc ,ipdn `l cegl lehac `nrh la` .rxtnl elit` opixdhn

`wtq wtq `ki`c oeik ,o`k la` .lhazp oipnnq dray ici lr z`vl eteq oi`e li`edc ,xedh dxezd onc ab lr s`e .elha `l izk`e ,oipnnq dray ici lr z`vl lekiy xeaqy ,citwde

`l xetva :(`,b dcp) `nw wxta opixn`ck .dtebn mc `al zelibxc meyn Ð lehac `nrh e`l i` ,dil opixdhn ded `l cegl `wtq wtq mrhn edine .rxtnl opaxcn s` xedh Ð lehae

.`wtq wtq x`ya opiliwnc ab lr s` ."eliahd" hwpcn ,`wtq wtq mrhn dil opixdhn `l lehac `nrh `la jgxk lrc ?`z` `kidn mc i`d Ð dxar `l migah ly weya ,dwqrzp

yaiizpykc idpc :xnel yie ?`wtq wtqe leha mrhn xedhc oeik ,eliahd il dnl izk` :xn`z m`e .oetva wgcd ici lr z`vl lekic ab lr s` ,lhac yiwl yixl dpin jixt ikd meyne

wtqc mrhl jxhvp `le ,lhazpe ,`nlra mc zeriav Ð "rav df ixd" :xnel yi cere .liahdl jixv ikd meyne ,cbad ea rbp gl ecerae ,lhazp `l Ð gl ecera edin ,lhazp Ð cbad

xp oey`x yexit edine .yiwl yixl jixt dpinc dpyna leha mrh yxtzp `zyde .`wtq.ynn rav `l` ,mc zeriav rnyn `l "rav" oeylc ,xwir d`

ïåôöopixn`w inp `nrh i`dne .dipy zqeakz` i`w Ð xn`wc "ze`nh eizexdh"c `nipe ,oipnq dray xg` oetv xiardy oeik ,eilr citwd `de ,jka dne :xn`z m`e Ð xarn inp rav

oetv la` ,lwa oixiarny oipnnq draya xaeryk `l` ipdn `l `citwc :xninl `kile !`nhil ,inp `kde .ze`nh Ð dipy zqeakz xg` eyrpy zexdhc ,xare o`py :onwl

z`vl lekiy ,epiide .wgcd ici lr `l` z`vl leki oi`y it lr s` ,`nh lkd ixac Ð eilr citwde ,z`vl leki :`tt ax wiqn onwlc .zexedh ,citwd elit` Ð wgcd ici lr xiarny

zqeakz xg`c zexdha ixiin `l `ziixac :xnel yie !oetv ici lr z`vl leki `d ,oipnq dray ici lr xar `l ik ,dxedh i`n` yiwl yixl opgei iax jixt oizipznn `dc .oetv ici lr

,jenqac `ziixan jxtnl ivn dede .i`w inp dpey`x zqeakz` `l` ,onwlc `ziixaa xn`wck ,dpey`x zqeakz xg`c zexdh` "zexedh eizexdh" opireny`l ie`x did xzeic ,dipy

.dtebn jxtinl dil `gipc `l` ,"zexedh eizexdh Ð xare o`py" ipzwc

øéáòä!ibq `l dyyac `hiyt `de ?ol rnyn `w i`ne ,oipnnq dray oipna oetv epizpyna xikfn epi` `lde ,`hiyt :dniz Ð 'ek xare oetv eilr xiard xar `le oipnq dyy eilr

xiard m` iriaya `nyc ,xingdl yic ol rnyn `w Ð xeari `l iriayd meyn xninl `ki` ,oipnq dyy ici lr dpzyp `le ,llk xar `lc ab lr s`c ,opireny`c :xnel yie

.xaer did ,oetvd mcewïàðùoeik ,rxtnl ze`nh eidie `wtq wtq `kd `kil `d ?rxtnl elit` zexedh i`n` ,ikd e`l i`c .xaer inp rav o`py ici lrc :wgvi epiaxl d`xp Ð xare

.oizipzna ziyixtck ,`wtq `cg `l` `kilcéøäù?zqeakz xg`c zexdh `nhile ,eilr citwn ixd epqakiyk mewn lkn ,"rav df ixd" ipzwc oizipzn` :xn`z m`e Ð eilr citwd

.zqeakza inp lhai ez`iviac :xnel yie ?rela epi`e ,mcd `viy ,cbad `nhi epqakiyk mewn lkn :xn`z m`e .epall `l` epi`c ,`citw epi` qeakc :xnel yieéøäùxare eilr citwd

.xary ezaygn dlirede li`ed ,`citw ezcitw f`c ,"xare" hwpc :xnel yie ?"citwde" hwp i`n` ,ok m` Ð cbad `nhe hltpc meyn :`niz ike ?"xare" xnel jixv dn :xn`z m`e Ð

.citwdc ab lr s`e ,xedh Ð xar `l ikc oizipzna ipzw inp ikd meyne
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' דחנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

פרינסיפאל בהישיבה  עבודת  לנהל  לו  אין הזמן מספיק  כי  על מכתבו המתאר מצבו  במענה 

ולימוד עם כיתות שם וביחד עם זה גם לנהל עסק הספרים ודברי קדושה שלו, ורוצה משום כך לעזוב 

משרת הפרינסיפאל בהישיבה ושואל חוות דעתי בזה.

הנה לפי דעתי אם אין הזמן מספיק לכל הענינים הנ"ל, יעזוב את הלימוד עם הכיתות וכיו"ב, 

אבל לא את משרת הפרינסיפאל. וקצת מן הטעמים שלי בזה, כי אפילו ריש גרגותא משמיא קא ממנו 

המשך בעמוד רלה



רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc dcp(iyily meil)

àéðBî÷z` ea zewpl milibxe ,eze` mipgehe miyainy ayr oin - §§¨
.micid.âìLàå§©§¨

:mzkd oic lr mipnqd zxard drityn cvik zx`an dpynd
Bìéaèä,mzkd `vnp ea cbad z` mc` liahd -åjk xg`äNò ¦§¦§¨¨
åéab ìòea erbpy jk ea ynzyd -úBøäèxg`e ,mixedh mixac - ©©¨§¨

jkåéìò øéáòäz`äòáLd,ïéðnñøáò àìå,mzkdy xxaedéøä ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥
,òáö äæxaer epi` rave el` mipnq ici lr xearl mc ly ekxc ik ¤¤©
,mci lr`linneähäúBøcbaa erbpyå ,úBøBäèmbéøö BðéàC ©§¨§§¥¨¦
ìéaèäìmzkd lr mipnqd zpizp xg`l m` la` .cbad z` aey §©§¦

`edääécL Bà ,øáòy xxaed ,ed`xn ddc -íúk äæ éøämc ly ¨©¤¦¨£¥¤¤¤
,dcp,el` mipnq ici lr xaer e` ddec epi` rav ikúBøähäå§©§¨

cbaa erbpyéøöå ,úBàîèìéaèäì C.exdhl ick cbad z` aey §¥§¨¦§©§¦
mzkd xdhp mipnqd zxard ici lry oeik lirez ef dliahe

.ea mirbepd mixac `nhln
:mipey`xd mipnqd zyely z` zx`an dpynd,ìôz ÷Bø eäæéà¥¤¨¥

íòè àlL ìkmc`díeìk.meid eze`ae,ïéñéøâ éîladd epiid Ÿ¤Ÿ¨©§¥§¦¦
xg`l dtayìBt ìL ïéñéøb úñéòìly ote`aLôð úweìç- §¦©§¦¦¤£©¤¤

.eztilwn qixbd ly lke`d cxtpye,íéìâø éîk epiideöéîçäL- ¥©§©¦¤¤§¦
.egixqd

:mzkd lr mipnqd zray zxard ote` z` zx`an dpyndéøöåC §¨¦
ñkñëìcbad z` sytyl -ìLíéîòt L,eici izy oiaìëìmr-] §©§¥¨Ÿ§¨¦§¨

[lkãçàå ãçàm`e .mipnqdnïøéáòälr [mipnqd zray z`-] ¤¨§¤¨¤¡¦¨
mzkdïøãñk àlL,lirl exkfedy xcqd itl `l -øéáòäL Bà ¤Ÿ§¦§¨¤¤¡¦

ïéðnñ äòáLel`úçàk,zg` zaa -íeìk àìå äNò àìoi` - ¦§¨©¨¦§©©Ÿ¨¨§Ÿ§
`l mbe ,rav ly e` mc ly mzkd m` gikedl dliren ef dwica
epi` mbe cbadn xaer mcd oi`y itl ,ez`nehn mcd lhazd
.df xg` dfa oxcqk mipnqd zray z` xiard m` `l` lhazn

àøîâ
:epzpyna eyxtzd `ly mipnqd z` zx`an `xnbd,àðz'xzp' ¨¨

`id epzpyna zxkfpdúéøcðñkìà øúðenyy mewnn d`ay - ¤¤£¤§¨§§¦
,dixcpqkl`úéøètèðà øúð àìå.xg` mewnn d`ay - §Ÿ¤¤©§¦©§¦

`ed iyingd onqd :epzpyna epipy.úéøBa:edn zx`an `xnbd ¦
äæ ,äãeäé áø øîà`xwpy onq.àìäàwn:`xnbd dy,àéðúäå ¨©©§¨¤¨¢¨§¨©§¨

,ìäàäå úéøBaä.ziriay zyecw mda zbdepy mixacd on mdy ©¦§¨¨¨
zvxzn .micxtp mixac ipy md ld`e zixeay gken ok m`e

:`xnbdàúéøák ,'úéøBa' éàî àlà:`xnbd dywn .zixteb - ¤¨©¦©§¦¨
éäðéîøe`ziixaa epipyy ,dywe -zbdepy mipind iabl zxne`d §¦§¦

,ziriay zyecw mdaeôéñBäminkgïäéìò,dpyna miiepnd lr - ¦£¥¤
z`ïéöéáläipvew xexn -ïéðeòläå,dprl -z`e.ìäàäå úéøBaä ©§¦¦§©§¦©¦§¨¨¨

déì úéà éî ,àúéøák 'úéøBa' éàåzyecw,ììkä äæ ,ïðúäå ,úéòéáL §¦¦©§¦¨¦¦¥§¦¦§¨§©¤©§¨

ìkxacøwéò Bì LiL,ig `ed epnny yxey -Bì Lézyecw Ÿ¤¤¦¨¤
Bì ïéà ,øwéò Bì ïéàL ìëå ,úéòéáLzyecw,úéòéáLxexa ok m`e §¦¦§Ÿ¤¥¦¨¥§¦¦

zyecw da oi` i`cee dnc` `idy ,zixteb dpi` 'zixea'y
.ziriay

:`xnbd zx`an .mcewd xe`ial `xnbd zxfeg `iyewd zngn
.àìäà ,'úéøBa' éàî àlà:dywne `xnbd dayúéøBaä ,àéðúäå ¤¨©¦¨¢¨§¨©§¨©¦

,ìäàäåok m`e:`xnbd zvxzn .ld` dpi` zixeaéðåeb éøzipy - §¨¨¨§¥©§¥
ly mipinàìäà.`ld` `xwp ipyde ,zixead `ed cg`d ,mpyi ¨¢¨

`ed iyiyd onqd :epzpyna epipy.àéðBî÷:edn zx`an `xnbd §§¨
,äãeäé áø øîà`xwpy onq df.õBc óBìL ¨©©§¨§
:epzpyna epipy,âìLàåzx`an `xnbd .iriayd onqd `edy §©§¨

:ednàné éúeçðì eäðézìàL ,ìàeîL øîàmid icxei z` izl`y - ¨©§¥§¥§¦§§¨¥©¨
,df onq iableøîàå,ilàúéðbøî éá÷ð éðéa çëzLîe ,déîL àâìLà §¨§©§§¨§¥¦§§©¥¥¦§¥©§¨¦¨

,zeilbxnd iawpa ievne -dì é÷tîemyn eze` mi`ivene - ©§¦¨
àìæøôc àöîøa.lfxan jex` xnqn ici lr - §©§¨§©§§¨
:epzpyna epipyBìéaèä[mzkd `vnp ea cbad z`-]['åë] äNòå ¦§¦§¨¨

jk xg`e ,zexdh eiab lr`le mipnqd zray z` eilr xiard
jixv epi` mbe zexedh zexdhde ,rav df ixd ,mzkd xar
df ixd ddcy e` mzkd xar m` la` .cbad z` aey liahdl
.cbad z` aey liahdl jixve ze`nh zexdhde ,dcp mc ly mzk

:mzkd lr mipnq zxard ly mipte` dnka dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
åéìò øéáòä[mzkd lr-]z`äòáLd,øáò àìå ïéðnñxiard f`e ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©

eilrïeôö,iewip xneg oin -.úBàîè åéúBøäè ,øáòåxary oeiky ¨§¨©§¨¨§¥
.epnn e`nhp zexdhde cbad `nhpe ,mc didy xxaed mzkd

:`xnbd zl`eyixdøaòî énð òáö ,ïeôö,xiarn `ed rav mb - ¨¤©©¦§©©
:`xnbd daiyn .rav did dfy okzieàlày xaecnåéìò øéáòä ¤¨¤¡¦¨¨

ïéðnñ äML,drayd jezn cala,øáò àìåeïeôö åéìò øéáòä ¦¨©¨¦§Ÿ¨©¤¡¦¨¨¨
.øáòåeúBàîè åéúBøäèoeikøéáòä íàLz` mb xiarn did - §¨©§¨¨§¥¤¦¤¡¦

d onqd,äléçzî éòéáL,oetvd zxard iptløáò ànLdid - §¦¦¦§¦¨¤¨¨©
mipnqdn wlg wx mixiarnyk la` .mc did ile`y ,mzkd xaer

.mc epi`y dgked dfa oi` ,xaer epi` mzkde
:df oipra ztqep `ziixaåéìò øéáòä ,Cãéà àéðz[mzkd lr-]z` ©§¨¦¨¤¡¦¨¨

äòáLd,øáò àìå ïéðnñeïàðLaey mxiard -åéúBøäè ,øáòå ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©§¨¨§¨©§¨¨
.úBøBäèm`y ,dipyd mrta wx xary dnn rav `edy gkeny §

:`xnbd zx`an .dpey`xa xak xaer did mc did,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
eðL àìdf oicàlàiableNòpL úBøähäcbaa erbpy -ïéa Ÿ¨¤¨©§¨¤©£¥

,äiðMì äðBLàø úñBaëz`ly oeik mc mzkd oi`y gked f`y ¦§¤¦¨©§¦¨
.[xar,äiðL úñBaëz øçà eNòpL úBøäè ìáày `ed oicdåéúBøäè £¨§¨¤©£©©¦§¤§¦¨§¨¨

åéìò ãét÷ä éøäL ,úBàîèeilr xiarde xfgy jka [mzkd lr-] §¥¤£¥¦§¦¨¨
,mc `ed ile` yyegy ezrc dliby ,mipnqd z`øáòåenk f` §¨©

.mck `adle o`kn aygp `linne ,xaer mcy
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oifge` mipy` cenr aq sc ± oey`x wxtdcip
âìùàå àéðåî÷.`xnba yxtn Ðåìéáèä.eilr oxiardy mcew Ðòáö äæ éøäi`c Ð

.xar ded ,mc dedääéãù.ezeninc`n dpzyp Ðùôð ú÷åìç ìåô ìù ïéñéøâ úñéòì
.mzkd lr exiarne ,letd zqixbl dqrel ,dtilwd on lke`d wlgpy Ðñëñëì=

.sytylíéîòô ùìùsytyne ,ecv mr ecv lteky .micba qeaik jxck ,eici izy oia Ð

.`iane jileneïøãñë.o`k oiiepyy jxck Ðàì
íåìë àìå äùò.lhal `le wecal `l Ð

àøîâàúéøáë.zixtb =ïäéìò åôéñåäÐ

.oiviald ziriay oiprlø÷éòepnny yxey Ð

.`ed `nlra rwxw Ð zixtbe ,igàöîø
ïåôö àìæøôã.frla o"eay Ðøáòå ïàðù

úåøåäè åéúåøäèÐ `ed mcc `zi` m`c Ð

.xar ded `ziinw dxardaúñåáëúzxard Ð

.oipnnqåéìò ãéô÷ä éøäùoxiarde xfgyk Ð

.mc wtqa eilr citwny ezrc dlibøáòålr Ð

mc jxc oky ,mc dyrn ea dyrpe ef dxard ici

.mipnnqd dray ici lr xearl
éãéî
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øîà,"legd df" iqxbc mixtq `ki` (`,v) "`aiwr iax" wxt zaya Ð ld` df dcedi ax

yie ?(a,t my) "`ivend" wxta "leg" opzdc :dnize ?"legde zixead" `ipzde :jixte

`qxib `iddl xity iz`e .qeake dtitgl Ð cge ,oipal Ð cg ,"leg" ipeeb ixzc :xnel

.'ek "mlerl `l`" xn`w `le .ld` ?"zixea" i`n `l` :xn`wc `pwqnaàéðúäåzixead

itl la` .zipyp ziriay oiprl :yexit Ð ld`de

,"legde zixead" qxbc zayc mixtqd zqxib

z`ved oiprl i`e ?zipyp dn oiprl :`id dniz

zixeae xzpa xeriy dcedi iax xn`w `dÐ zay

jiiy `l `xeriy jde ,mzkd z` ea xiardl ick

opaxc xyt` edine !mipnq ipin dray ipdn wx

,qeake dtitgl oiie`xd lege zixeac edl zi`

bilt dcedi iaxe .zay oiprl `xeriy cg edl zi`

.mzkd z` ea xiardl ick :xn`we ,cegl zixea`

àúéøáë:jexra oke .zixtb :i"yx yxit Ð

`zy` :mebxz Ð "zixtbe y`"

awri epiax axd dywde .(`i mildz) `zixake

zi` in `zixak" jixt ik ,zaya :y"piilxe`n

opzc ,zayc oizipznn jextl "?ziriay dil

zixtba `pixg` xeriy (a,gr) "`ivend" wxta

dnkac :dyw `l edine ?"awp mezql ick" ztfe

xzei `kxitdyke ,dpynn jxtnl ivn zenewn

oeik :cere .dpin jixt Ð `ziixad on dheyt

.drawede my d`aed ,`kd cenlzd xciqyìë
dcear zkqna qxhpewa yxit Ð xwir el oi`y

dngd zenia ux`a miiwznd xwir :(`,ci) dxf

`l d`eaz ,ok m`c :dyw dfe .minybd zeniae

zenia zniiwzn dpi`y Ð ziriay da bdep `di

yxey el oi`y :`kd yxity enk d`xpe !minybd

`zipxez :my yxity dn mbe .zixtb enk ,ux`a

dhiy :(`,bk) dpyd y`xa `zi`ck ,fx` oin Ð

dxf dcear zkqnac ,d`xp epi` df .`zipxez

,ziriay dil zi` ine" :`kd ik jixt (`,ci)

ok lr !yxey el yi fx`l i`ce ixde ,'ek "`ipzde

.ux`a yxyp epi`y ,`ed zixtb enke ,`ed rwxw oine ,m"el` oixewy sixv ,zxetgn oirk `edy (`,v) zaya i"yx yxity enk d`xpéøú(my) zaya iqxbc mixtql :dniz Ð `ld` ipeeb

zixead `ipzde".qeakl leg ipeeb ixz eed `lc cenlzdl dil miwc :xnel yie ?ld` iab `pwqna ipynck ,"leg ipeeb ixz" `xwirn ipyn `l i`n` ,"legdeåìéáèäzexdh eiab lr dyre

`ld Ð "ze`nh ,dipy zqeakz xg`y zexdh la`" xn`w i`n` onwl ,ok m`c .(a,hn oixcdpq) "zezin rax`" wxta qxhpewa yxitck ,rav i`ce df ixd :yxtl oi` Ð rav df ixd 'ek

`kxit i`n Ð "rav df ixd"c oizipznn rela diny `l wgcd ici lr z`vl lekiy rela xn`c yiwl yixl onwl jixt ik :cere !`ed rav i`ce ,mipnnq draya dlgzn xar `ly oeik

it lr s`e .rava zelzl epl yi ,xnelk .rav wtq df ixd :yxtl jixv ok lr !inp ,eliahd `l elit` ,"eliahde" inp hwp i`n`e !llk drela d`neh o`k oi`e ,rav i`ce `id ixd ?`id

,jklid .`z` `nlrn `ni` ,`ed mcc xnel ivnz m`e .xar `lc oeik ,`ed rav `nyc :lehac `nrh caln ,`wtq wtq `ki` `kd ,oipnq dray ici lr xaer [epi`] dcp mcc minrtc

li`ed ,opaxcn `nh Ð rxtnl la` ,`adle o`kn xdhl `l` epi` Ð "elhane oipnq dray eilr xiarn" xn`wc dcp mc iabc ,ipdn `l cegl lehac `nrh la` .rxtnl elit` opixdhn

`wtq wtq `ki`c oeik ,o`k la` .lhazp oipnnq dray ici lr z`vl eteq oi`e li`edc ,xedh dxezd onc ab lr s`e .elha `l izk`e ,oipnnq dray ici lr z`vl lekiy xeaqy ,citwde

`l xetva :(`,b dcp) `nw wxta opixn`ck .dtebn mc `al zelibxc meyn Ð lehac `nrh e`l i` ,dil opixdhn ded `l cegl `wtq wtq mrhn edine .rxtnl opaxcn s` xedh Ð lehae

.`wtq wtq x`ya opiliwnc ab lr s` ."eliahd" hwpcn ,`wtq wtq mrhn dil opixdhn `l lehac `nrh `la jgxk lrc ?`z` `kidn mc i`d Ð dxar `l migah ly weya ,dwqrzp

yaiizpykc idpc :xnel yie ?`wtq wtqe leha mrhn xedhc oeik ,eliahd il dnl izk` :xn`z m`e .oetva wgcd ici lr z`vl lekic ab lr s` ,lhac yiwl yixl dpin jixt ikd meyne

wtqc mrhl jxhvp `le ,lhazpe ,`nlra mc zeriav Ð "rav df ixd" :xnel yi cere .liahdl jixv ikd meyne ,cbad ea rbp gl ecerae ,lhazp `l Ð gl ecera edin ,lhazp Ð cbad

xp oey`x yexit edine .yiwl yixl jixt dpinc dpyna leha mrh yxtzp `zyde .`wtq.ynn rav `l` ,mc zeriav rnyn `l "rav" oeylc ,xwir d`

ïåôöopixn`w inp `nrh i`dne .dipy zqeakz` i`w Ð xn`wc "ze`nh eizexdh"c `nipe ,oipnq dray xg` oetv xiardy oeik ,eilr citwd `de ,jka dne :xn`z m`e Ð xarn inp rav

oetv la` ,lwa oixiarny oipnnq draya xaeryk `l` ipdn `l `citwc :xninl `kile !`nhil ,inp `kde .ze`nh Ð dipy zqeakz xg` eyrpy zexdhc ,xare o`py :onwl

z`vl lekiy ,epiide .wgcd ici lr `l` z`vl leki oi`y it lr s` ,`nh lkd ixac Ð eilr citwde ,z`vl leki :`tt ax wiqn onwlc .zexedh ,citwd elit` Ð wgcd ici lr xiarny

zqeakz xg`c zexdha ixiin `l `ziixac :xnel yie !oetv ici lr z`vl leki `d ,oipnq dray ici lr xar `l ik ,dxedh i`n` yiwl yixl opgei iax jixt oizipznn `dc .oetv ici lr

,jenqac `ziixan jxtnl ivn dede .i`w inp dpey`x zqeakz` `l` ,onwlc `ziixaa xn`wck ,dpey`x zqeakz xg`c zexdh` "zexedh eizexdh" opireny`l ie`x did xzeic ,dipy

.dtebn jxtinl dil `gipc `l` ,"zexedh eizexdh Ð xare o`py" ipzwc

øéáòä!ibq `l dyyac `hiyt `de ?ol rnyn `w i`ne ,oipnnq dray oipna oetv epizpyna xikfn epi` `lde ,`hiyt :dniz Ð 'ek xare oetv eilr xiard xar `le oipnq dyy eilr

xiard m` iriaya `nyc ,xingdl yic ol rnyn `w Ð xeari `l iriayd meyn xninl `ki` ,oipnq dyy ici lr dpzyp `le ,llk xar `lc ab lr s`c ,opireny`c :xnel yie

.xaer did ,oetvd mcewïàðùoeik ,rxtnl ze`nh eidie `wtq wtq `kd `kil `d ?rxtnl elit` zexedh i`n` ,ikd e`l i`c .xaer inp rav o`py ici lrc :wgvi epiaxl d`xp Ð xare

.oizipzna ziyixtck ,`wtq `cg `l` `kilcéøäù?zqeakz xg`c zexdh `nhile ,eilr citwn ixd epqakiyk mewn lkn ,"rav df ixd" ipzwc oizipzn` :xn`z m`e Ð eilr citwd

.zqeakza inp lhai ez`iviac :xnel yie ?rela epi`e ,mcd `viy ,cbad `nhi epqakiyk mewn lkn :xn`z m`e .epall `l` epi`c ,`citw epi` qeakc :xnel yieéøäùxare eilr citwd

.xary ezaygn dlirede li`ed ,`citw ezcitw f`c ,"xare" hwpc :xnel yie ?"citwde" hwp i`n` ,ok m` Ð cbad `nhe hltpc meyn :`niz ike ?"xare" xnel jixv dn :xn`z m`e Ð

.citwdc ab lr s`e ,xedh Ð xar `l ikc oizipzna ipzw inp ikd meyne
xn`

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

àéðBî÷,âìLàå,úBøäè åéab ìò äNòå Bìéaèä , ©§¨§©§¨¦§¦§¨¨©©¨¨¢
øáò àìå ïéðnñ äòáL åéìò øéáòä¯,òáö äæ éøä ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥¤¤©

éøö Bðéàå úBøBäè úBøähäBà øáò .ìéaèäì CääécL ©¨¢§§¥¨¦§©§¦¨©¤¥¨
¯éøöå ,úBàîè úBøähäå ,íúk äæ éøä.ìéaèäì C £¥¤¤¤§©¨¢§¥§¨¦§©§¦

ìôz ÷Bø eäæéà¯ïéñéøâ éî .íeìk íòè àlL ìk¯ ¥¤¨¥¨¤Ÿ¨©§¥§¦¦
úqéòììBt ìL ïéñéøbú÷eìçíéìâø éî .Lôð¯ §¦©§¦¦¤£©¤¤¥©§©¦

eöéîçäLéøöå .CìL ñkñëìãçà ìëì íéîòt L ¤¤¡¦§¨¦§©§¥¨§¨¦§¨¤¨
Bà ,ïøãñk àlL ïøéáòä .ãçàåøéáòäLïéðnñ äòáL §¤¨¤¡¦¨¤Ÿ§¦§¨¤¤¡¦¦§¨©¨¦

úçàk¯.íeìë àìå äNò àìàøîâøúð :àðz §©©Ÿ¨¨§Ÿ§¨¨¤¤
úéøãðñkìàøúð àìåúéøètèðàáø øîà ."úéøBa" . £¤§©§§¦§Ÿ¤¤©§§©§¦¦¨©©

äæ :äãeäéàìäàúéøBaä :àéðúäå .ìäàäåúéøBa éàî ,àlà !¯àúéøákeôéñBä :éäðéîøe . §¨¤¨¢¨§¨©§¨©¦§¨¨¨¤¨©¦©§¦¨§¦§¦¦
ïäéìòïéöéálä,ïéðeòläå,úéøBaä ,ìäàäå,ïðúäå ?úéòéáL déì úéà éî ,àúéøák úéøBa éàå . £¥¤©§¦¦§©§¦©¦§¨¨¨§¦¦©§¦¨¦¦¥§¦¦§¨§©

øwéò Bì LiL ìk :ììkä äæ¯Bì Léøwéò Bì ïéàL ìëå ,úéòéáL¯!úéòéáL Bì ïéà¯àlà ¤©§¨¨¤¥¦¨¥§¦¦§¨¤¥¦¨¥§¦¦¤¨
úéøBa éàî¯?ìäàäå úéøBaä :àéðúäå .àìäà¯:äãeäé áø øîà ."àéðBî÷" .àìäà éðååb éøz ©¦¨¢¨§¨©§¨©¦§¨¨¨§¥©§¥¨£¨©§¨£©©§¨

eäðézìàL :ìàeîL øîà ."âìLàå" .õBc óBìLéúBçðì:eøîàå ,àné,déîL àâìLàçëzLîe §§©§¨£©§¥§©§¦§§¨¥©¨©£©©§§¨§¥¦§§©
éðéaéá÷ðdì é÷tîe ,àúéðbøîàöîøa] "äNòå Bìéaèä" .àìæøôcåëåéìò øéáòä :ïðaø eðz .[' ¥¥¦§¥©§¨¦¨©§¥¨§©§¨§©§§¨¦§¦§¨¨¨©¨©¤¡¦¨¨

øáòå ,ïBôö .øáò àìå ,ïéðnñ äòáL¯åéúBøäèøéáòä :àlà !øáòî éîð òáö ,ïBôö .úBàîè ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©¨§¨©¨¢¨§¥¨¤©©¦©£©¤¨¤¡¦
øáòå ïBôö åéìò øéáòä ,øáò àìå ïéðnñ äML åéìò¯éòéáL øéáòä íàL ,úBàîè åéúBøäè ¨¨¦¨©¨¦§Ÿ¨©¤¡¦¨¨¨§¨©¨¢¨§¥¤¦¤¡¦§¦¦

äléçzî¯øáòå ïàðL ,øáò àìå ïéðnñ äòáL åéìò øéáòä :Cãéà àéðz .øáò ànL¯åéúBøäè ¦§¦¨¤¨¨©©§¨¦¨¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©§¨¨§¨©¨¢¨
eðL àì :àøéæ éaø øîà .úBøBäè¯ìáà ,äiðMì äðBLàø úñBaëz ïéa eNòpL úBøähä àlà §¨©©¦¥¨Ÿ¨¤¨©¨¢¤©£¥¦§¤¦¨©§¦¨£¨

äiðL úñBaëz øçà eNòpL úBøäè¯.øáòå åéìò ãét÷ä éøäL ,úBàîè åéúBøäè ¨¢¤©£©©¦§¤§¦¨¨¢¨§¥¤£¥¦§¦¨¨§¨©
øîà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

נדה. פרק תשיעי - האשה דף סב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלד
oifge` mipya cenr aq sc ± oey`x wxtdcip

àúìéî àéìú àãéô÷á éãéîe`l ,`nl` Ð zexedh miizpiay zexdhc oeik .dinza Ð

ze`nh i`n` `citw meyn ,zepexg` .`ed mcéàãå äãðä íã ?dgpwy dcp oebk Ð

.`ed mc i`cec ab lr s` ,mc oicqaåìèáîå ïéðîîñ äòáù åéìò øéáòîelit`e Ð

zxard xg` eilr citwn mc` oi`e li`ed .`ed xedhe ,lha `ed ixd Ð xar `l

.`zefg dl lf`cn ,oipnqdïéñøçhiar oebk Ð

.daf lye af ly milbx in lyä÷ùî óåñù
úàöìici lr z`vl dwyn jxc ,xnelk Ð

xepza el` oiqxg eidy oeike .qxgd oeail

xepz `nhpe ,oiwynd e`vi ,ewqid zrya

.exie`nåðù àì,oi` Ð "wqed" ipzwc `d Ð

oiqxga oirlap ody onf lkc .`l Ð wqed `l

oiwyn `l` xepzd xie` z` oi`nhn oi` Ð

mce epir zrnc oebk ,d`nehd a` opi`y oilw

.uxy `nh e` zn `nhc milbx in e` eztbn

xie`a ynn od eide ,e`vie wqedyk elit`c

oi`c .opaxcn `l` ede`nh `l Ð xepzd

.d`nehd a` dwynn ueg ,ilk `nhn dwyn

ïéøåîç ïé÷ùî ìáàaf ly milbx in oebk Ð

`nhl zepiirn aezkd oda daixy ,daf lye

.milke mc`àîè,wqed `l elit` ,xepzd Ð

e`l Ð wqid ici lr z`vl oilekic oeik

.d`nhne ,`id drela d`nehàì àì éàÐ

d`nehe ,oiqxga drela d`neh dil dedc

dnda"a xn`ck ,`inhn `l Ð drela

.(`,`r oileg) "dywndúåøåäè åéúåøäèÐ

z`vl leki epi`y rela `nlya zxn` i`

opilz ikd meyn Ð xedh ,wgcd ici lr `l`

i`c meyn .xedhe ,`ed rav :opixn`e ,`lewl

mc inpoipnnqd oi`c ,jk lk rlapc oeik ,`ed

ici lr z`vl lekiy it s`e ,exiardl oileki

li`ed :zxn`c ,jcicl `l` .xedh Ð oetv

inp e`vi `l ik ,wqid ici lr z`vl oilekie

lek`l `lewl opilz ikid `kd Ð oi`nh

`ed mc `nlcc ,dielz dnexzçðä äéì øîà ?
íéîúëì`l` dpi` ozxfb zligz xwirc Ð

cr ,`ziixe`cnc .opiliwn ,jklid .opaxcn

.dxyaa d`xzy'åë åéìò øéáòî`kd `de Ð

rlapc meyn ,dil opixdhn Ð `ed mc i`cec

.oetv ici lr z`vl lekiy it lr s`e ,jk lk

äðùî äðéà åæ åì øîàli`ed ,`id zyaeyne Ð

.dpynd z` xciqy epizpyna d`py `l iaxe

`iig iaxel oipn ,ecinlz Ðíã úéòéáø ?Ð

.ld`a `nhn zn lyàîè úéáäziad ilk Ð

.ld`a oi`nhàø÷éòîã íéìëámy eidy Ð

.ld`a e`nhpy ,mi`nh Ð drlapy mcewóåñáìã íéìëá àäåxg`l zial e`ay Ð

.`inhn `l ezc ,mixedh Ð rwxwa mcd rlapyäøåäè åàì íàåziriaxc ab lr s`e Ð

`kd ik ,wgcd ici lr `l` `icdl z`vl leki epi`y rela ,`nl` .ea zrlap dnly

.dxedh :ipzwe ,dlek `wtp oetv ici lrcäñåáú íã`l Ð da oiliwnc ziriax i`d Ð

oi` Ð drlap `l elit`e .wtq `edy ,dqeaz mc ziriaxa `l` ,znd on ynn d`aa

dqeaz mc edfi` :(`,`r dcp) `xza wxta `ipzck ,zi`ce d`neh dl?epnn `viy bexd

.`nhe ,dzin xg`l eaex `vi wtq ,miign eaex `vi wtq ,ezenae eiiga mc ziriaxïåéë
'åë úàöì ìåëéãÐ okezay dn lk `ivedl eda citw `lc ab lr s` ,oiqxg jpde Ð

.wqid ici lr z`vl lekie li`ed ,`vi `ly onf lk ,oi`nh
íà
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øîà,cbaa lhazp Ð dpey`xa xar `lc oeikc Ð `zlin `ilz `citwa icin `a` iax

.zqeakz ina lhazpy itl ,uegl ez`ivia cbad `nh `l Ð dipya inp xar ike

i`ce (dcp) mc elit` ,"rav df ixd" oizipzna hwp i`n` ,dywz `a` iaxle :xn`z m`e

i`ce `l` ,cbaa lhazpy rxtnl `zlin i`lbi` Ð xar `lc oeikc .rxtnl s` xedh

i`lbi` `lc :xnel yie !`zlin `ilz `citwa

dlgzn xearl ie`x did `ly rxtnl `zlin

`ed dry lk ixdy ,dzr xar `ly ici lr

ie`x did `ny `xwirne ,xzeie xzei yaiizn

`nhnc yiwl yixk xeaq did :inp i` .xearl

."rav df ixd" xnel jixhv` jkl ,drela d`neh

àîìà:xn`z m`e Ð `zlin `ilz `citwa

lhanc oeik ,mipnq zxarda jxev dn ,ok m`

lk lv` ezrc dlhac :xnel yie !ibq Ð eala

.mipnnq dray `la eplhai m` ,mc`

çðä`al zelibxc oeik edin Ð opaxc minzkl

meyn e`l i` ,opiliwn `l Ð dtebn mzk

`le .oizipzna yxitck ,rava ilznl `ki`c

iedc meyn opiliwnc ,onwlc dqeaz mcl inc

hwp ,rxtnl elit` xdhl ick :inp i` .opaxcn

yaiizp `ly dlgzn `ny e` ."rav df ixd"

.z`vl leki did ,jk lkéáødil `pn `iig

`zaeiz aizip `l mlerl ,ok m` :xn`z m`e Ð

!`irye` iax iae `iig iax ia ipznc `ziixan

`tli` xn`ck ,xninl `ki` edlekac :xnel yie

xn`c lk :(a,hq) zeaezkae (`,`k) ziprza

`phiyt `le `irye` iaxe `iig iax iac `zlin

yixl dil `hiyt ded jde .'ek oizipznn dil

,`ed `xaqc :cere .oizipzna `finx `lc yiwl

dpin rny Ð dcp mc `le mzk oizipzn hwpcn

welig dil zile ,lhal ivn `l i`ce dcp mcc

.rxtnl oia `adl oia

íàyxit Ð mc ziriax dpnn `veie zqakzn

epziy :(a,`w `nw `aa) "lfebd"a i"yx

ziriax e`vni uegl ephgqiyk m`e ,dcna min

:dywe .mc ziriax ea did i`ce ,ok m` Ð xzei

leki mewn lkn ,xzei ziriax e`vni `l elit`c

mb drela zeqkd ixdy .ziriax ea didy zeidl

!z`vl leki lkd oi`y ,mcd on mbe mind on

:(iriax wxt) zeld`c `ztqeza `ipzck :d`xpe

?eze` oixryn cvik ,zeqka relay mc ziriax

,mixg` min `iane .qakne ,dcna min `ian

odi`xn dey did m`e .mc ziriax ekeza ozepe

ziriax `vi cbad on mb ,ok m`y .d`nh Ð

,cbaa ex`yp mcd one mind on mb ixdy .mc

dcn jixv dne :xn`z m`e .dlgzn mc ziriax ea did `l m` ,dey ed`xn didi `le

,ziriax zegt cbad on `viy dcna min oziy `l` jixv did `l ?mipey`xd minl

dpey`x dcn xikfd `ly :`niz ike !`nh Ð odi`xn deyi m`e .ekezl mc ziriax ozie

drlay xeriyk miipyd on jixv epi` jgxk lr `ld Ð dzcnk dipyd on zzl `l`

ziriax `vni m`y ,dpey`xa dcn hwp ikd meync :xnel yie !mipey`xd on zeqk

.i"yx yxitck ,miipy min `iadle gexhle xefgl jixv oi` Ð xzeiíàådxedh e`l

`nhp ,cgi dilr ltpy dryn :xn`z m`e .cbaa rlap ziriaxd lkc ab lr s` Ð

lr z`vl leki epi`y dn zeqka rlap ziriax ltpy mcewc ixiinc :xnel yie !zeqkd

.mlern mly ziriax did `le ,cbaa lhazpe ,qeak mzq iciéìå÷îo`k epy zeiriax

Ð dlxr itilwa eravy cba" `pz :jixt (`,`w `nw `aa) "`nw lfebd"ac :dniz Ð

!opgei iaxl dywz ,ok m` .yiwl yixl `l` ied `l `iepiy jd `de .o`k epy zeiriax ilewn :ipyne !'ek "cbaa rlapy mc ziriax" :idpinxe .`id `zlin `zefg :`nl` ,"wlci

iab la` .`inhn `l drela d`nehc ,lha Ð wgcd ici lr `l` z`vl leki epi`c oeike .`citw meyn Ð d`neh iabc ,dlxrl d`neh icin dyw `l opgei iaxlc :xnel yie

.opaxc dqeaz mcc ,dyw `l Ð xeqi`l d`neh dncn dz`y jixac itl elit` :xn`w ikde ,yiwl yixl ipdnc `iiepiy ipyn mzde .dil lhan `le ,`zefga dil `gip Ð dlxr

àä,oetva wgcd ici lr z`vl lekic ab lr s` ,xedh Ð zqeakz mzq ici lr z`vl leki epi`y relad lk :eyexit ikd `nlc ,`iyew i`ne :xn`z m`e Ð `nh z`vl leki

lr s` Ð "dxedh ,e`l m`e" `pyixte .opinwe` zqeakz mzqa Ð i`de ,"zeqka rlapy" lirlc jdc `tiq "relad lk"c jd `dc .`nh Ð zqeakz mzq ici lr z`vl leki `d

.`yix` xity `niiw ikd elit`e ,ipzw `nzqc ,llk z`vl leki epi`y :rnyn "relad lk"c jdc :xnel yie !yiwl yixl `iyw ,daxc`e .oetva wgcd ici lr z`vl lekic ab
ikdc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc dcp(iyily meil)

:`xif iax ixac lr dywn `a` iax,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦
àúléî àéìz àãéô÷a éãéîike -ixde ,mzkd oic ielz dctwda ¦¦¦§¥¨©§¨¦§¨

xxaedy iptn zexedh zeqeakzd izy oia cbaa erbpy zexdhd
dy recn ok m`e ,mc epi` mzkdymzkd z` xiardl ezctw

ax .dipy zqeakz xg`l cbaa erbiy zexdhl d`neh mexbz
:el aiyn iy`ïéà ,déì øîà,ok -,øîBà àéiç éaø ,àéðúcelit` ¨©¥¦§©§¨©¦¦¨¥

åéìò øéáòî ,éàcå äcpä ícz`äòáLdå ,ïéðnñjkaBìháî`ede ©©¦¨©©©£¦¨¨¦§¨©¨¦§§©§
libx mc` oi` dzrny oeik ,mzkd xar `l m` s`e .xedh

,le`yl yie .ed`xn dpzydy xg`n eilr citwdlíc àä ,éànàå§©©¨©
àîìà ,àeä äcðy gken `l` -àúléî àéìz àãéô÷aezctwda - ¦¨©§¨¦§¥¨©§¨¦§¨

mzkd lr citwn epi`y iptny ,mzkd ly epic ielz mc`d ly
e .lhazn `ed,àúléî àéìz àãéô÷a énð àëäzqeakzay oeiky ¨¨©¦¦§¥¨©§¨¦§¨

dipyd,mc `ed ile` yyeg oiicry ezrc dlibxar zn`ae
.[`adle o`kn mck epicy ixd ,xaer mcy enk mzkd

z`e drela d`neh oica zwqerd dpyn d`ian `xnbd
:diabl yiwl yixe opgei iax ly mzwelgnè"ô íéìë) íúä ïðz§©¨¨

ïéñøç (ä"îqxg ilk -,áæ ïäa LnzLpLly hiar oebkmilbx in £¨¦¤¦§©¥¨¤¨
,elyïé÷Lî eòìaLmi`nh,øepzä ÷qeäå øepzä øéåàì eìôðå ¤¨§©§¦§¨§©£¦©©§©©©

àîè øepzäiptnä÷Lî óBqLmiqxga relad.úàöì,xnelk ©©¨¥¤©§¤¨¥
zwqd ici lr ekezn z`vl qxga relad dwyn ly ekxcy

.exie`ay dwyndn xepzd `nhp f`e ,ea qxgd oeaile xepzdøîà̈©
eðL àì ,Lé÷ì Léø,wqedyn wx `nh xepzdyàlàaíél÷ ïé÷Lî ¥¨¦Ÿ¨¤¨©§¦©¦

wx eze` e`nhi xepzd xie`l e`viyke ,dlw mz`nehy -
,opaxcnìáàaïéøeîç ïé÷Lî`nhl d`nehd a` md dxez oicny £¨©§¦£¦
,milk.øepzä ÷qeä àlL ét ìò óà ,àîèmiwynd mi`veiy oeiky ¨¥©©¦¤Ÿ©©©

`nhpe ,zlhazny drela d`neh miaygp mpi` ,wqid ici lr
e .ekezl miqxgd zlitp onfa xak xepzd mdnãçà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤¨

øepzä ÷qeä íà ,ïéøeîç ïé÷Lî ãçàå ,ïél÷ ïé÷Lîmiwynd e`vie ©§¦©¦§¤¨©§¦£¦¦©©©
ïéàe ,`nh `ed ok` -.àì ,àì éàdrela miwynd z`nehy oeik ¦¦ŸŸ
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äòáLdøáò àìå ïéðnñ,mzkdïéàå ,úBøBäè åéúBøäèe òáö äæ éøä ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥¤¤©§¨¨§§¥
éøöìéaèäì C.cbad z` aeyzelzl miliwny dn jgxk lre ¨¦§©§¦

d`neh oicn xedh ixd ,mc `ed m` mby iptn `ed ,rav `edy
ici lr `veiy it lr s`e ,mipnq ici lr `vei epi`y oeik drela
yiy ,miqxg jezay mi`nh miwynl oicd `ed ok m`e .oetv
wqid ici lr mi`veiy it lr s` drela d`nehk maiygdl

:uxzn yiwl yix .xepzddéì øîà,yiwl yixíéîúëì çpäl`e ¨©¥©©¦§¨¦
,di`x mdn `iazmz`neh lr dxifbd zligz xwiry oeiky`id

,ïðaøcoi`y dne ,z`vl dlekiy drela d`neha mlv` miliwn §©¨¨
.[`ziixe`c d`neha ok
:dywne opgei iax xfegàéiç éaø éðúäåelit`yéàcå äcpä íc §¨¨¥©¦¦¨©©¦¨©©
,`ziixe`c ez`nehyåéìò øéáòîz`äòáLdå ïéðnñjk ici lr ©£¦¨¨¦§¨©¨¦§

Bìháîs`y gken ok m`e .mzkd xar `l m` s`e ,xedh `ede §©§
dlekiyk elit` drela `idyk mixdhn `ziixe`c d`neh

:uxzn yiwl yix .oetv ici lr `vei mc ixdy ,z`vldéì øîà̈©¥
y oeik ,yiwl yixäðL àì éaøxaqy gken epzpyna ef `ziixa ©¦Ÿ¨¨

ok m`e ,zyaeyn `idyàéiç éaøecinlzdéì àðîel oipn - ©¦¦¨§¨¥
.ef `ziixak dkld oi` zn`ae ,dzenk dkldy

:(a"n b"t) zeld` zkqna dpynn yiwl yixl dywn opgei iax
íc úéòéáø ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéàdpicy ,znd on z`veid ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦§¦¦¨

,lde`a dnr `vnpd lk z` `nhlòìápLmcdad rwxw,úéá ¤¦§©§©¦
,àîè úéaä,eay milkd ,xnelkdì éøîàådf oica epyy yie - ©©¦¨¥§¨§¥¨

y.øBäè úéaä:`xnbd zx`aneéâéìt àìå,oica miwelg mpi`e - ©©¦¨§Ÿ§¦¦
`l`àämixacn `nh ziady mipeyd -àøwéòîc íéìëaeidy - ¨§¥¦§¥¦¨¨

,epnn e`nhpe ,rwxwa mcd rlapy mcew cer ziaaeàä-mipeyd ¨
mixacn xedh ziadyóBqác íéìëarlapy xg`l zial e`ay - §¥¦§©

.`nhn epi` jkitle ,oira epi`e mcddpyn dze` ly `tiqae
,epipym`yäòìáðmcd ziriaxúeñkaeze` qipkde ,cbaa - ¦§§¨©§

,milk ea yiy zial,íc úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî íàoebk ¦¦§©¤¤§¥¦¤¨§¦¦¨
,ziriaxn xzei mc ea rlap dligznyäàîè,milkd mi`nh - §¥¨
,mc ziriax lr lid`n ziady oeikäøBäè ,åàì íàåmilkd - §¦¨§¨

aygp epi` qeaika z`vl leki epi`y mcdy meyn epiide .mixedh
.mc ziriax lr lid`n ziad oi` ok m`e ,oiraleki ixd df mce

d`neh aygp ok it lr s`y gken ok m`e ,oetv ici lr z`vl
:uxzn `pdk ax .yiwl yixl dywe ,`nhn epi`e drelaáø øîà̈©©

ïàk eðL úBiòéáø élewî ,àðäkez`nehy mca zwqer ef dpyn - ©£¨¦¥§¦¦¨¨
y ,dlwéðàLdpey -äñeáz íc`nhn epi`y ,o`k xaecn eay ¨¦©§¨

n `l` lde`a.ïðaøcmc`n mc ziriax d`viy epiid dqeaz mce §©¨¨
`ly xexay oeikny ,ezen xg`l zvwne eiiga zvwn ,bxdpy
minkgy `l` .dxezd on d`nhn dpi` ,ezen xg`l dlek d`vi
exingde ,dzin xg`l ziriaxd aex d`viyk `nhi mcdy exfb
.f` `vi ziriaxd herin wx ile` miwteqnyk mb `nhiy cer
,opaxcn `l` d`nhn dpi` ,drlap `l elit` ,ef ziriaxy oeike
.wgcd ici lr z`vl dlekiy s` ,drlapyk dxdhl da eliwd

:dpyn dze` ly `tiqdn opgei iaxl dywn yiwl yixdéáéúéà¥¦¥
òeìaä ìk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léølkjk,øBäè ,úàöì ìBëé BðéàL ¥¨¦§©¦¨¨¨©¨©¤¥¨¨¥¨

.mixg` `nhn epi` mbeàäm`y ,rnyn -àîè ,úàöì ìBëé ¨¨¨¥¨¥
,mixg` `nhne÷éôð àìc áb ìò óàå`ly dfe .oiicr `vi `ly - §©©©§Ÿ¨¦

opgei iax ixackdleki m` mb d`nhn dpi` drela d`nehy
:[uxzn `tt ax .z`vlúàöì ìBëé ïéàc àëéä ìk ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¥¨§¥¨¨¥

åéìò ãét÷ä àìå,e`ivedll.øBäè ìkä éøácm`eúàöì ìBëé §Ÿ¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¨¨¥
åéìò ãét÷äå,e`ivedlléâéìt ék .àîè ìkä éøáciax ewlgpe - §¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¥¦§¦¦

ote`a ,yiwl yixe opgeiøî .åéìò ãét÷ä àìå úàöì ìBëécyix-] §¨¨¥§Ÿ¦§¦¨¨©
[yiwl,øáñyúàöì ìBëéc ïåék,`nh `ed ixdeàìc áb ìò óà ¨©¥¨§¨¨¥©©©§Ÿ
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc dcp(iyily meil)

:`xif iax ixac lr dywn `a` iax,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦
àúléî àéìz àãéô÷a éãéîike -ixde ,mzkd oic ielz dctwda ¦¦¦§¥¨©§¨¦§¨

xxaedy iptn zexedh zeqeakzd izy oia cbaa erbpy zexdhd
dy recn ok m`e ,mc epi` mzkdymzkd z` xiardl ezctw

ax .dipy zqeakz xg`l cbaa erbiy zexdhl d`neh mexbz
:el aiyn iy`ïéà ,déì øîà,ok -,øîBà àéiç éaø ,àéðúcelit` ¨©¥¦§©§¨©¦¦¨¥

åéìò øéáòî ,éàcå äcpä ícz`äòáLdå ,ïéðnñjkaBìháî`ede ©©¦¨©©©£¦¨¨¦§¨©¨¦§§©§
libx mc` oi` dzrny oeik ,mzkd xar `l m` s`e .xedh

,le`yl yie .ed`xn dpzydy xg`n eilr citwdlíc àä ,éànàå§©©¨©
àîìà ,àeä äcðy gken `l` -àúléî àéìz àãéô÷aezctwda - ¦¨©§¨¦§¥¨©§¨¦§¨

mzkd lr citwn epi`y iptny ,mzkd ly epic ielz mc`d ly
e .lhazn `ed,àúléî àéìz àãéô÷a énð àëäzqeakzay oeiky ¨¨©¦¦§¥¨©§¨¦§¨

dipyd,mc `ed ile` yyeg oiicry ezrc dlibxar zn`ae
.[`adle o`kn mck epicy ixd ,xaer mcy enk mzkd

z`e drela d`neh oica zwqerd dpyn d`ian `xnbd
:diabl yiwl yixe opgei iax ly mzwelgnè"ô íéìë) íúä ïðz§©¨¨

ïéñøç (ä"îqxg ilk -,áæ ïäa LnzLpLly hiar oebkmilbx in £¨¦¤¦§©¥¨¤¨
,elyïé÷Lî eòìaLmi`nh,øepzä ÷qeäå øepzä øéåàì eìôðå ¤¨§©§¦§¨§©£¦©©§©©©

àîè øepzäiptnä÷Lî óBqLmiqxga relad.úàöì,xnelk ©©¨¥¤©§¤¨¥
zwqd ici lr ekezn z`vl qxga relad dwyn ly ekxcy

.exie`ay dwyndn xepzd `nhp f`e ,ea qxgd oeaile xepzdøîà̈©
eðL àì ,Lé÷ì Léø,wqedyn wx `nh xepzdyàlàaíél÷ ïé÷Lî ¥¨¦Ÿ¨¤¨©§¦©¦

wx eze` e`nhi xepzd xie`l e`viyke ,dlw mz`nehy -
,opaxcnìáàaïéøeîç ïé÷Lî`nhl d`nehd a` md dxez oicny £¨©§¦£¦
,milk.øepzä ÷qeä àlL ét ìò óà ,àîèmiwynd mi`veiy oeiky ¨¥©©¦¤Ÿ©©©

`nhpe ,zlhazny drela d`neh miaygp mpi` ,wqid ici lr
e .ekezl miqxgd zlitp onfa xak xepzd mdnãçà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤¨

øepzä ÷qeä íà ,ïéøeîç ïé÷Lî ãçàå ,ïél÷ ïé÷Lîmiwynd e`vie ©§¦©¦§¤¨©§¦£¦¦©©©
ïéàe ,`nh `ed ok` -.àì ,àì éàdrela miwynd z`nehy oeik ¦¦ŸŸ

.d`nhn dpi`e
:epzpynn yiwl yixl dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥

Bìéaèä ,Lé÷ì[cbad z`-]åéìò øéáòäå úBøäè åéab ìò äNòåz` ¨¦¦§¦§¨¨©©¨§¨§¤¡¦¨¨
äòáLdøáò àìå ïéðnñ,mzkdïéàå ,úBøBäè åéúBøäèe òáö äæ éøä ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥¤¤©§¨¨§§¥
éøöìéaèäì C.cbad z` aeyzelzl miliwny dn jgxk lre ¨¦§©§¦

d`neh oicn xedh ixd ,mc `ed m` mby iptn `ed ,rav `edy
ici lr `veiy it lr s`e ,mipnq ici lr `vei epi`y oeik drela
yiy ,miqxg jezay mi`nh miwynl oicd `ed ok m`e .oetv
wqid ici lr mi`veiy it lr s` drela d`nehk maiygdl

:uxzn yiwl yix .xepzddéì øîà,yiwl yixíéîúëì çpäl`e ¨©¥©©¦§¨¦
,di`x mdn `iazmz`neh lr dxifbd zligz xwiry oeiky`id

,ïðaøcoi`y dne ,z`vl dlekiy drela d`neha mlv` miliwn §©¨¨
.[`ziixe`c d`neha ok
:dywne opgei iax xfegàéiç éaø éðúäåelit`yéàcå äcpä íc §¨¨¥©¦¦¨©©¦¨©©
,`ziixe`c ez`nehyåéìò øéáòîz`äòáLdå ïéðnñjk ici lr ©£¦¨¨¦§¨©¨¦§

Bìháîs`y gken ok m`e .mzkd xar `l m` s`e ,xedh `ede §©§
dlekiyk elit` drela `idyk mixdhn `ziixe`c d`neh

:uxzn yiwl yix .oetv ici lr `vei mc ixdy ,z`vldéì øîà̈©¥
y oeik ,yiwl yixäðL àì éaøxaqy gken epzpyna ef `ziixa ©¦Ÿ¨¨

ok m`e ,zyaeyn `idyàéiç éaøecinlzdéì àðîel oipn - ©¦¦¨§¨¥
.ef `ziixak dkld oi` zn`ae ,dzenk dkldy

:(a"n b"t) zeld` zkqna dpynn yiwl yixl dywn opgei iax
íc úéòéáø ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéàdpicy ,znd on z`veid ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦§¦¦¨

,lde`a dnr `vnpd lk z` `nhlòìápLmcdad rwxw,úéá ¤¦§©§©¦
,àîè úéaä,eay milkd ,xnelkdì éøîàådf oica epyy yie - ©©¦¨¥§¨§¥¨

y.øBäè úéaä:`xnbd zx`aneéâéìt àìå,oica miwelg mpi`e - ©©¦¨§Ÿ§¦¦
`l`àämixacn `nh ziady mipeyd -àøwéòîc íéìëaeidy - ¨§¥¦§¥¦¨¨

,epnn e`nhpe ,rwxwa mcd rlapy mcew cer ziaaeàä-mipeyd ¨
mixacn xedh ziadyóBqác íéìëarlapy xg`l zial e`ay - §¥¦§©

.`nhn epi` jkitle ,oira epi`e mcddpyn dze` ly `tiqae
,epipym`yäòìáðmcd ziriaxúeñkaeze` qipkde ,cbaa - ¦§§¨©§

,milk ea yiy zial,íc úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî íàoebk ¦¦§©¤¤§¥¦¤¨§¦¦¨
,ziriaxn xzei mc ea rlap dligznyäàîè,milkd mi`nh - §¥¨
,mc ziriax lr lid`n ziady oeikäøBäè ,åàì íàåmilkd - §¦¨§¨

aygp epi` qeaika z`vl leki epi`y mcdy meyn epiide .mixedh
.mc ziriax lr lid`n ziad oi` ok m`e ,oiraleki ixd df mce

d`neh aygp ok it lr s`y gken ok m`e ,oetv ici lr z`vl
:uxzn `pdk ax .yiwl yixl dywe ,`nhn epi`e drelaáø øîà̈©©

ïàk eðL úBiòéáø élewî ,àðäkez`nehy mca zwqer ef dpyn - ©£¨¦¥§¦¦¨¨
y ,dlwéðàLdpey -äñeáz íc`nhn epi`y ,o`k xaecn eay ¨¦©§¨

n `l` lde`a.ïðaøcmc`n mc ziriax d`viy epiid dqeaz mce §©¨¨
`ly xexay oeikny ,ezen xg`l zvwne eiiga zvwn ,bxdpy
minkgy `l` .dxezd on d`nhn dpi` ,ezen xg`l dlek d`vi
exingde ,dzin xg`l ziriaxd aex d`viyk `nhi mcdy exfb
.f` `vi ziriaxd herin wx ile` miwteqnyk mb `nhiy cer
,opaxcn `l` d`nhn dpi` ,drlap `l elit` ,ef ziriaxy oeike
.wgcd ici lr z`vl dlekiy s` ,drlapyk dxdhl da eliwd

:dpyn dze` ly `tiqdn opgei iaxl dywn yiwl yixdéáéúéà¥¦¥
òeìaä ìk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léølkjk,øBäè ,úàöì ìBëé BðéàL ¥¨¦§©¦¨¨¨©¨©¤¥¨¨¥¨

.mixg` `nhn epi` mbeàäm`y ,rnyn -àîè ,úàöì ìBëé ¨¨¨¥¨¥
,mixg` `nhne÷éôð àìc áb ìò óàå`ly dfe .oiicr `vi `ly - §©©©§Ÿ¨¦

opgei iax ixackdleki m` mb d`nhn dpi` drela d`nehy
:[uxzn `tt ax .z`vlúàöì ìBëé ïéàc àëéä ìk ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¥¨§¥¨¨¥

åéìò ãét÷ä àìå,e`ivedll.øBäè ìkä éøácm`eúàöì ìBëé §Ÿ¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¨¨¥
åéìò ãét÷äå,e`ivedlléâéìt ék .àîè ìkä éøáciax ewlgpe - §¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¥¦§¦¦

ote`a ,yiwl yixe opgeiøî .åéìò ãét÷ä àìå úàöì ìBëécyix-] §¨¨¥§Ÿ¦§¦¨¨©
[yiwl,øáñyúàöì ìBëéc ïåék,`nh `ed ixdeàìc áb ìò óà ¨©¥¨§¨¨¥©©©§Ÿ
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לי', ובפרט שגדולה זו ניתנה לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. זהו מצדו הוא. ומצד הישיבה הנה אי ברור 

שזה שימלא מקומו יהי' טוב ממנו או להיפך. ויש עוד טעמים.

יוכל לנהל עבודת הפרינסיפאל לחוד ביחד עם ההשתתפות שאי אפשר בלעדו  ותקותי אשר 

בעסק הספרים בצדו, באופן שלא יהי' נזק לשני האופנים גם יחד.

בברכת חנוכה שמוסיף והולך ולהאיר גם בחוץ,

מנחם שניאורסאהן

אתענין לדעת מה היו הפעולות במה שדברתי עמו טרם נסעו על אודות עשית המנין וכיו"ב.

המשך מעמוד רלב
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ïéà ,åéìò ãét÷ä íàla` ,`nh `ed ok` -àì éà,citwd.àìeitle ¦¦§¦¨¨¦¦ŸŸ
okle ,e`ivedl relay dn lr citwdy ote`a dpynd zxacn
lr mle` .`nh z`vl lekiyke ,xedh z`vl leki epi`yk `weec

`l jkitle ,citwn mc` oi` miqxga mirelay miwynd`nhp
,yiwl yix itle .wqid ici lr z`vl milekiy s` lr xepzd mdn

.miwynd z` `ivedl citwn epi`y ab lr s` xepzd `nhp
:epzpyna epipy,ìôz ÷Bø eäæéàeze`a melk mc`d mrh `ly lk ¥¤¨¥

wexl wexd aygiy ick mrhi `l onf dnk zxxan `xnbd .mei
:ltz,àðzltz aygp wexdáøòaî íeìk íòè àlL ìkf`n - ¨¨Ÿ¤Ÿ¨©§¦¨¤¤

.df mei iptly axrdøîéîì àáøc dén÷ àtt áø øáñz` yxtl - ¨©©¨¨©¥§¨¨§¥©
,`ziixadøîàc ïàîky dzpeekyéãéî íòè àìxac -àúøBàa §©§¨©Ÿ¨©¦¦§§¨

.ok iptly axrd lka -àáø déì øîà,`tt axl,'áøòa' éðz÷ éî ¨©¥¨¨¦¨¨¥¨¤¤
ixd ,'axrd lk' ernyny,éðz÷ 'áøòaî'axrd f`ny ezernyny ¦¨¤¤¨¨¥

d`ae ,lk` envr axra la` ,mrh `l`ziixadé÷etàì- §©¥
df llkn `ivedlìéëàå íéã÷c àëéäiptl lek`l micwdy - ¥¨§¨¦§¨¦

,ltz epi` xak wexd f`y ,ezpyn xeripy xg`l ,meid dlry
yilgne ewznn lke`d la` ,ezexixn z` zwfgn dpiyd mpn`y

.egk z`
:ltz wexl wexd aygiy ick oyii dnk zxxan `xnbdäaø øîà̈©©¨

åéìò øáòL ìk ,ìôz ÷Bø eäæéà ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øalr-] ©©©¨¨©©¦¨¨¥¤¨¥Ÿ¤¨©¨¨
[mc`däðéLáe ,äìéì úBöçddnz .ok iptly dlildn ivg oyiy - £©§¨§¥¨
:`xnbdàøîéîìxnel `a ike -àúléî àéìz äðéLácielz - §¥§¨¦§¥¨©§¨¦§¨

,ltz wexd aygiyìk øBòéð ,ìôz ÷Bø äæ ïéà ,íBiä ìk ïLé ,ïðúäå§¨§©¨©¨©¥¤¨¥¥¨
.ìôz ÷Bø äæ éøä ,äìélä:`xnbd zvxzníúäxaecníðîðúîa ©©§¨£¥¤¨¥¨¨§¦§©§¥

:uexizd z` `xnbd zx`ane .xr ynn did `le dlild lkéëéä¥¦
íéð àìå íéð ,éMà áø øîà ,íðîðúî éîcmbe ,oyi `le oyi -øéz ¨¥¦§©§¥¨©©©¦¦§Ÿ¦¦

øéz àìåepiide ,xr epi`e xr -oyi epi` mb j` ixnbl xr epi`y §Ÿ¦
:mpnpzn mc`dy xkip j`id x`al `xnbd dtiqene .ixnbleø÷c§¨

éðòå déì,dper `ed el mi`xewyky -éøecäàì òãé àìåepi` j` - ¥§¨¥§Ÿ¨©§©§¥
ly xac aiydl rceiàøáñ,ald zpian oeire xedxd oerhy -éëå §¨¨§¦

déì eøkãî,xara rciy xac el mixikfnyke -øëcî.ea xkfp - ©§§¥¦§¨
:wexd lr xeaicd zrtyd iabl `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨

íékLäxweaa,ìôz ÷Bø äæ ïéà ,B÷øt äðLåxeaicdy oeikyilgd ¦§¦§¨¨¦§¥¤¨¥
.egk z`:`xnbd zl`eyänk ãòåmilin ly zenk efi`a - §©©¨

:`xnbd dper .xaecnøîà ,éMà áø øîà ,àìéL øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©©©¦¨©
àöiL ìk ,øæòìà éaøly zenk eitnBøeac áBøxacl ieyr `edy ©¦¤§¨¨Ÿ¤¨¨¦

onfaìL ìL.úBòL L ¤¨Ÿ¨
y :epzpyna epipyïéñéøâ éîxg`l dta mitq`pd mind epiid ¥§¦¦

'åëå ìBt ìL ïéñéøb úñéòìly ote`azxxan `xnbd .ytp zwelg §¦©§¦¦¤
.miqixbd zqirl oipr z`:`xnbd zl`eydéì òéiñî àîéì- ¥¨§©©¥

reiq o`kn didiyéøö ìôz ÷Bø ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì LéøìC §¥¨¦§¨©¥¨¦¨¥¨¦
àäiLaxernãçàå ãçà ìk íòxkfpd qeaika ,mipnqdn ¤§¥¦¨¤¨§¤¨

axrzi ewexy ick miqixbd zqirl dkxved dxe`kle .epzpyna
:`xnbd dgec .eixack ,mdaàîìcmiqixbd zqirlmeyn `id ¦§¨

yàîeôc àìáädtd meg -élòî`le ,mgek z` wfgne liren - ©§¨§¨§©¥
.wex mda axrziy liaya

:oiqixb in iabl dcedi iax zhiy z` d`ian `xnbdàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ
ïéñéøâ éî ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaøk,mda miqakny §©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¥§¦¦

didiy jixvøáBòå ,çúBømcewe -BëBúì ïziL[miqixbd jezl-] ¥©§¥¤¦¥§
,çìîmekixvd `l epzpyna eli`e .mgk yilgn glnd ik ¤©

.dgzxd:`xnbd zxxanéîec÷àc àðLéì 'øáBò' éàäc òîLî éàî©©§©§©¥¦§¨§©§¥
àeä.dncwd oeyl `ed 'xaer'y rnyn okidn -øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

àø÷ øîàc ,÷çöéepa melya` zny cecl xyal e`ay drya ¦§¨§¨©§¨
,(bk gi 'a l`eny),'éLekä úà øBáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå'©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£¤©¦

.dncwd oeyl `ed 'xaer'y gkene ,iyekd iptl micwdy epiide
àëäî ,øîà ééaàeyr mr epia` awri ybtp xy`k xn`py dnn - ©©¥¨©¥¨¨

odicli z`e zFgtXd z` mUIe' ,(b-a bl ziy`xa) oaln ezxfga©¨¤¤©§¨§¤©§¥¤
'ebe mipxg` diclie d`l z`e dpW`x,'íäéðôì øáò àeäåmicwdy ¦Ÿ¨§¤¥¨¦¨¤¨©£Ÿ¦§¨©¦§¥¤

.eipae eiyp iptl cnre,àëäî ,àîéà úéòaéàåíkìî øBáòiå' §¦¨¥¥¨¥¨¨©©£©§¨

'íLàøa 'äå íäéðôì.'iptl' epiid 'xearie'y x`eane ,(bi a dkin) ¦§¥¤©§Ÿ¨
y :epzpyna epipyíéìâø éîk epiid.eöéîçäLz` zxxan `xnbd ¥©§©¦¤¤§¦

:qeaikl milbx in milireny ote`dänk ,àðzonfìL ,ïöenéçäL ¨¨©¨¦¨§Ÿ¨
íéîëç éøeòéL ìk ,ïðçBé éaø øîà .íéîéexn`pyaipicéøö íéîúëC ¨¦¨©©¦¨¨¨¦¥£¨¦§§¨¦¨¦

zzløeòéLsqepì,ïøeòéL,wtzqdl yi ixdy .mxxal ickm`d ¦§¦¨
milbx ina qakl xyt`Bà ,ãìécdl`a `weec jixv,ï÷æc §¤¤§¨¥

eidiy jixv m`d oke .xzei milireny.äMàc Bà ,Léàcm`d oke §¦§¦¨
eidiy jixvíéqeëî,`weecBàxyt`ya mb.íéleâîm`d oke §¦§¦

`weecBà ,änçä úBîéaxyt`ymb.íéîLbä úBîéa ¦©©¨¦©§¨¦
:epzpyna epipyéøöåñkñëì Ccbad z` sytyl -ìL.íéîòt L §¨¦§©§¥¨Ÿ§¨¦

:dfa ewtzqdy dn d`ian `xnbd,äéîøé éaø éòam`dééeèîà ¨¥©¦¦§§¨©§¥
ééeúàå,cbad iab lr cid ly d`ade dkled -ãçzeaygp - §¨¥©

,seyty ly zg` mrtkézøz ,ééeúàå ééeèîà àîìc Bà-zeaygp ¦§¨©§¥§¨¥©§¥
:`xnbd zl`ey .minrt izykéàî:`xnbd dper .daeyzd idn - ©

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:epzpyna epipyïøãñk àlL ïøéáòä`xnbd .melk `le dyr `l ¤¡¦¨¤Ÿ§¦§¨

:df iabl epipyy dn z` d`ianíéc÷ä ,ïðaø eðzlr xiardl ¨©¨¨¦§¦
d mipnqd z` mzkdíéiðL,dniyxay mipexg`d zrax` - §¦¦

íéðBLàøì.dniyxay mipey`xd zyely z` xiardy iptl -éðz ¨¦¦¨¥
íéiðL ,àãçseqa xiardy el` -Bì eìòla` ,ie`xk mxiard - £¨§¦¦¨

d,Bì eìò àì íéðBLàøel aygzy ick mxiardle aeyl jixve ¦¦Ÿ¨
.mxcqk mipnqd lk zxardíéiðL ,Bì eìò íéðBLàø ,Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¦¦¨§¦¦

.Bì eìò àì.ef z` ef zexzeq zeziixad dxe`kle:`xnbd zvxzn Ÿ¨
éãéàå éãéà ,éiaà øîày zexaeq zeziixad izy -íéiðLmze` - ¨©©©¥¦¦§¦¦§¦¦

,seqa xiardyàìå ,Bì eìòdéàîe .íéðBLàøly dzpeek dne - ¨§Ÿ¦¦©
y dipyd `ziixad'íéðBLàø'l dzpeek ,el elrïøãñëì íéðBLàø- ¦¦¦¦¦§¦§¨

,dligz mxiardl jixv didy xnelk ,mxcq iabl mipey`xåmd §
ì íéiðLiabïúøáòä.seqa mze` xiard lretay - §¦¦§©£¨¨¨

äðùî
mc z`ivi mcew ribny dy`d seba mieqn dxwn `ed 'sebd zqe'

:mc d`exe zwdtny oebk .zecpdúñå dì LiL äMà ìk,reaw ¨¦¨¤¤¨¤¤
mixwndn cg`a dteba dxwn dl rx`iy dzii`x zra dlibxy
xg`e dxwn eze` dl rx`iy mrt lka ,dpyna oldl mixkfend

mc d`xz jkdzòL dicmda drbpy zexdh `nhl epl ic - ©¨©§¨
xak `ny miyyeg oi`e ,jli`e df dxwn dl rxi`y onf eze`n
dcpd z`neha d`nhpe dxewnn mcd `vi dxwn eze` mcew,
,dteba dxwnd dl rx`iy iptl mc d`ex dpi`y dwfgedy oeiky
eze` zrted mcew `al mcd micwd `l efd mrta s` mzqd on

.dxwn
úBúñeä ïä elàåmdn cg` mcw m`y ,mipeyd sebd iyegin - §¥¥©§¨

.yegind eze`l zqe draw ef ixd zqed zii`xlú÷äôî- §©¤¤
.dixai` zhyetúLhòîe.dhnly dita zyhrzn -úùLBçå §©¤¤§¤¤

dñéøk éôa.dxeah cbpk a`k dyg -åa`k dygy in okéìetLá §¦§¥¨§§¦¥
äéòî.mgxd zia cbpk -úòôBLå`xnbae ,xewnd on mc d`ex - ¥¤¨§©©

.xaecn ote` dfi`a yxtziúBøBîøîö ïéîëexya zeienngzd - §¦§©§
zgcw meg oirk sebdïëå .dúBà ïéæçBàzetqep zeyegza oicd £¦¨§¥

ïäa àöBikod dn yxtzi `xnbae .zexkfpd zeyegzl zenecd - ©¥¨¥
.zeyegz oze`

ìL dì äòáwL ìëåíéîòt äLon cg`a dyg minrt ylyy - §Ÿ¤¨§¨¨§Ÿ¨§¨¦
,mc dz`xe miyegindúñå äæ éøäreaw zqel ef dyegz draw - £¥¤¤¤

.xen`k 'dzry dic' d`xz m`y

àøîâ
dy` lk' :dpyna epipy .epzpyn zycgn dn zx`an `xnbd

ixd :`xnbd dywn .'dzry dic zqe dl yiyàðîéæ àãç àðéðz- §¦¨£¨¦§¨
(.a) lirl zg` mrt xak epipy,'dzòL dic úñå dì LiL äMà ìk'¨¦¨¤¤¨¤¤©¨©§¨
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המשך בעמוד רנב

oifge` mipy` cenr bq sc ± oey`x wxtdcip
ïéà åéìò ãéô÷ä íà.citwdyk Ð "`nh ,z`vl leki m`" ipzwc `de ÐàúøåàáÐ

.melk mrh `l yn` elit`yéðú÷ áøòáî.mc` ipa x`yk lk` yn` la` Ðé÷åôàì
íéã÷ãÐ dpiydy itl .ltz wex ied `lc ,lik`e ezpyn xeripy xg`l meid mcew Ð

.egk z` xiarne ewznn Ð lke`de ,ezwfgne wexd z` zxxnníúäxerip" ipzwc Ð

xeripc `l Ð "ltz wex df ixd ,dlild lk

dlil ly dpiy i`cec ,mpnpzn `l` ,ynn

ltz e`l Ð oyic ab lr s` ,meid zpiye .opira

Ð zixgy mrehdy .melk mrhe li`ed ,`ed

.elek meid lk dpdpå÷øô äðùå íéëùäÐ

.wexd gk xiarn xeacdúåòù ùìù ìùÐ

.zery ylya xacl ieyr `edyïéúéðúî àîéì
,oiqixba axern wex `diy ick dqirl irac Ð

.yiwl yixl dil riiqnøáåò,mcew Ð

.oiqixbd gk xiarn glndyéùåëä úà øåáòéå
.eiptl mcw Ðåöéîçäù.egixqdy =éî éðä ¨©

ï÷æã åà ãìéã íéìâø.ith elrn owf ly Ð

ïéñåëî.ith elrn Ðäîçä úåîéáelrn Ð

.ithéðú÷ã íéîòô ùìù éàä äéîøé éáø éòá
ãç ééåúàå ééåèîà,cg aiyg d`aede dkled Ð

eedc ,cg Ð iiez`e ,cg aiyg iiehn` :`nlc e`

.ixz edlíéðåùàøì íééðùzixeae xzp Ð

ine oiqixb ine ltz wexl ,bly`e `ipenwe

.milbxåì åìò íééðù àãç éðúmze` Ð

.el elr Ð diipya xiardyåì åìò àì íéðåùàø
bly`e `ipenwe zixeae xzp xiarn xcd ike Ð

Ð milbx ine oiqixbe wex xza ,izixg` `pnif

.oxcqk eilr oixaer `vnp'åë êãéà àéðúåÐ

.iccd` oiiyweåäì àøéáñ àäå àä ééáà øîà
øéáòäù íééðùxiardl el didy miipy Ð

Ð oey`x xiardy mipey`xe ,el elr Ð oey`x

opikxvn xcd ikc ,xity ikdc .el elr `l

.oxcqk dil ied Ð miipy xza edpixearléàîå
íéðåùàø"el elr" `ziixa jci`a ipzwc Ð?

ïøãñëì íéðåùàø,dlgz xiardl el didy Ð

Ð mipey`x jpd edl eedc ,seqal xiard `edy

.ozxardl Ð miipy ,oxcqkläðùîú÷äôî
x"iilixhyi` Ð.frlaäñøë éô.dxeah cbp Ð

äéòî éìåôù.mgxd zia Ðúòôåùå`xnba Ð

xn`w i`n :jixtúåøåîøîö ?.y"pevixt Ð

äúåà ïéæçåàzr lka zeidl dcenl jka Ð

.d`ex `idyäúòù äéãd`xzy zei`x lka Ð

.el` zezqe ici lrïäá àöåéëyxtn Ð

.`xnbaàøîâéîåéã úåúñåádyngn oebk Ð

.xyr dyngl xyràìæàå äòôù à÷ àäÐ

d`ex dini lke li`ed ,zqed `ed okide?
úòôåùá
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Ð oetva wgcd ici lr elit` z`vl leki epi`y relad lky :yiwl yixl eyexit ikdc

,ok m`e .`ziixe`c d`neha elit` d`nh Ð wgcd ici lr z`vl lekic ,e`l m`e .dxedh

die `tiqa yxtn `zyde .xedh Ð wgcd ici lr `vei elit` ,opaxc dqeaz mca`nrh ai

wgcd ici lr z`vl leki la` ,dxedh Ð z`vl leki epi` ikc ,`ziixe`c d`neha `yixl

Ð `tt ax ipynck yxtnc opgei iaxle .d`nh Ð

epnn `veie zqakzn m` `yixc :yexit

eilr citwdl jxc oky ,`nh Ð mzq zqeakza

elit`e ,dxedh Ð e`l m`e .lwa `veie li`ed

oeik eilr citwdl jxc oi`c ,oetv ici lr `vei

,relad lk iziine .mzq zqeakza `vei epi`y

,llk z`vl leki epi`c oeikc ,`yixl mrh ozil

,`citw ezcitw oi` Ð yexita citwd elit`

.citwdl okxc oi`y mc` lk lv` ezrc dlhac

ici lre ,wgcd ici lr z`vl leki inp `yixa

oi`e li`ed ,xedh Ð z`vl leki epi` mzq qeak

lk `tt ax ipynck epiide .mzqa citwdl jxc

epi` `tt ax `zyde .'ek z`vl leki epi`c `kid

ikdc uxzl `a `l` ,dlrnl xn`y dn xzeq

citwde ,wgcd ici lr z`vl leki `d :eyexit

Ð xedh lirl xn`w ike .`nh Ð e`ivedl eilr

ax jixv did `le .e`ivedl eilr citwd `lya

`a `l` ,"citwca mzd" `l` xnel `tt

ibiltc yiwl yixe opgei iaxc `zbelt eprinydl

yixc ,wgcd ici lr z`vl lekie citw `lca

.xdhn opgei iaxe `nhn yiwl

íéðmip `le mip :yexit Ð xiz `le xiz mip `le

seqa Ð xiz `le xiz ,dpiy zlgza Ð

"migqt iaxr"ae .ezpyn xerip `edyk ,dpiy

ik hiwpe ,"elk`i enpnpzp" iab inp (a,kw migqt)

`ki` ."xiz `le xiz ,mip `le mip" `pyil i`d

dzry Ð mip `le mip :`peeb i`d ika iyextl

Ð xiz `le xiz ,mpnpzdl ligzn dlild zevga

dlild zevga ribnyk dzre oey`xd ivga oyiy

.xiz `le xiz `ede ,xeril ligzn didàðú
iax" wxtac :dyw Ð mini dyly ovenig dnk

milbx in" iab xn`w (`,v zay) "`aiwr

mcew `le :rnyn Ð mei mirax` ipa ,"evingdy

itle ."mei mirax` cr" iqxbc mixtq `ki`e !okl

mirax` cre dylyn :xninl `ki`c ,`gip df

i`we ,"mirax` oa" iqxbc mixtq `ki`e .elrn

onwl `dc :dywe .mei mirax` oa `edy wepiz`

ikdc xnel yie ?owfc e` clic edl `irai`

`le ,inp owfc elit` e` ,`weec clic :eyexit

oke .ith elrn owfc yxitc qxhpewd yexitk

`kile Ð "dy`c e` yi`c" xn`wcn rnyn

hwp "owfc e` clic" `dc ,`wec dy`c e` xninl

.yi` oeyl Ð "mirax` oa" zaya oke .xkf oeyl

i`n` :dniz edin`ziixa jd `kd iziin `l

`aeh ilin cere "mei mirax` oa"c zayc

`kde ,`kdn xzei `ziixa dze`a jix`ny

:xnel d`xpe ?mzdn xzei milbx in oica jix`n

xn`c `nw `pzc `zlin` i`w mzdc `ziixac

`l mzde ,"ohw cba ea qakl ick"ipa `l` elrn

ipa elrne ,ixii` mzk iabl ,`kde .mei mirax`

,`kd mzdc ilin edlek ikiiy `le ,mini dyly

.`kd `ziixa `idd iziin `l ikd meyne

ú÷äôîx"iilixhy` :qxhpewa yxit Ð

.exhpq zgz eci gipne ,wdtn didy iax iab (a,ck) zekxaa xn`ck ,x"iil`a :"zne wdit" iab (`,elw) zaya yxity enk `l` ,d`xp oi`e .frlaúùèòîyxit "dqeb"e .x"iiepxhyi` Ð

edleke .x"ihelbpy yxtl d`xp oi`e .x"ihex dfe ,cak lk`n jezn oexbd on `veid lew :yxit jexrae .x"ihex Ð "dltza wdib" oke .x"ihex :yexit `l` ,d`xp oi`e .x"iil`a :`xnba i"yx
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ltz e`l Ð oyic ab lr s` ,meid zpiye .opira

Ð zixgy mrehdy .melk mrhe li`ed ,`ed

.elek meid lk dpdpå÷øô äðùå íéëùäÐ

.wexd gk xiarn xeacdúåòù ùìù ìùÐ
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.ithéðú÷ã íéîòô ùìù éàä äéîøé éáø éòá
ãç ééåúàå ééåèîà,cg aiyg d`aede dkled Ð

eedc ,cg Ð iiez`e ,cg aiyg iiehn` :`nlc e`
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íéðBLàø¯íéðBLàø :Cãéà àéðúå .Bì eìò àì¯eìò ¦¦Ÿ¨§©§¨¦¨¦¦¨

íéiðL ,Bì¯éãéàå éãéà :ééaà øîà .Bì eìò àì¯"íéðBLàø" éàîe .íéðBLàø àìå ,Bì eìò íéiðL §¦¦Ÿ¨£©©©¥¦¦§¦¦§¦¦¨§Ÿ¦¦©¦¦
¯íéðBLàøïøãñëì,íéiðLeïúøáòäì.äðùîúñå dì LiL äMà ìk¯dicdúòLelàå . ¦¦¦§¦§¨§¦¦§©£¨¨¨¨¦¨¤¥¨¤¤©¨§¨¨§¥
ïäúBúñeä:ú÷äôî,úLhòîe,úLLBçåéôadñéøëéìetLáe,äéòîúòôBLåïéîëe , ¥©§¨§¨¤¤§©¤¤§¤¤§¦§¥¨§¦¥¥¤¨§©©§¦

úBøBîøîöìëå .ïäa àöBik ïëå ,dúBà ïéæçBàäòáwLìL dìíéîòt äL¯.úñå äæ éøä §©§£¦¨§¥©¥¨¤§¨¤¨§¨¨§¨§¨¦£¥¤¤¤
àøîâúñå dì LiL äMà ìk :àðîéæ àãç àðéðz¯!dúòL dic¯íúä¯úBúñåaéîBéc, ¨¥¨£¨¦§¨¨¦¨¤¥¨¤¤©¨§¨¨¨¨¦§¨§¥
àëä¯úBúñå ïä elà :éðú÷ãk .àôeâc úBúñåa¯,ú÷äôî äúéäúLhòîéôa úLLBçå , ¨¨¦§¨§¨¦§¨¨¥¥¥§¨¨§¨§¨¤¤§©¤¤§¤¤§¦

.úòôBLå ,äéòî éìetLáe ,dñéøëúòôBLàä ?äòôLàìæàå!¯:éàlò áøc déøa àleò øîà §¥¨§¦¥¥¤¨§©©©©¨¨§¨§¨§¨£©¨§¥§©¦¨¥
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`oifgeרלח mipya cenr bq sc ± oey`x wxtdcip
øåäè íã êåúî àîè íã úòôåùámc jk xg`e dlgz xedh mc ze`xl dlibx Ð

.dzry dicc opixn` Ð xedh mc xg` `nh mc d`xzy dry lke ,zqe ied Ð `nh

äñåâ.x"ii`la Ðåøîà éøä,"ylyl `le zepyl `l dkixv dpi`" oizrnya onwl Ð

.'ek zezqea zepyl :dl yxtneíéðù íéîéìminrt izy ozrawyn ,ineic zezqe Ð

.zqe ied Ðúåúñåìipd oebk ,dtebc Ð

.zqe ied Ð zg` mrt ozrawyn ,oizipznc

íéîëç åðî àìù äîì`irainwe .yly zqe Ð

i`n ,"minkg epn `ly dnl" :l`enyl dil

`id?,ok izrny ip` :l`eny xn`w ikde

rcei ipi` la` ,"yly minkg epn `ly dnl"

.ednàéä ïéúéðúî,"oda `veik oke" ipzwc Ð

.ipd iiez`l :`ler xa dax dyxiteàä
àúúòîù,mipy minil :xn`c ,l`enyc Ð

.cg` zezqeläæå äædyng cer ribiyk Ð

.dzqel xefgz `ny ,ynyl dxeq` Ð xyr

`ny ,xq`z inp Ð mixyr mei ribiyke

.mixyr meil zqe rawz eiykrníåùî øîàù
ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøxiva dwfg ied `lc Ð

oa oerny oaxl dil opirnyck ,ipnif zlzn

iriaxl ,`ypz iyilyl :izkec lka l`ilnb

.(a,cq zenai) `ypz `lïáø éøáã åæ àîéðå
ìàéìîâ ïá ïåòîùlka ol `niiw `dc Ð

.dwfgl ipnif dyly irac ,izkecäðùî
úåúñå êåúá.xn`w dtebc zezqea Ðóà
úåòùå íéîé.yxtn `xnba Ðäøåñà äðéà

äîçä õðä íò àìà,zynyn dlild lke Ð

zynyn Ð dz`x `le dngd upd xar m`e

zry wiicc ,dl ipzw iqei iaxe .meid lk

.`l eze ,zezqedíåéä ìë øîåà äãåäé éáø
äìùdngd upd xaryn ynyl zxzen Ð

dngd upd iptly dlild lk la` ,dz`x `le

`xnba yxtne .ynyl dxeq` Ð dzqe ly

Ð ipzwc "dngd upd mr dcenl" i`dc

ihnilc inwn `ilil seqa ifgnl dlibxc

dzqe zper lk dl opixq` op`e .`nni zlgz

zper `idy ,dlild lk dxeq` z`vnp Ð

.xingn dcedi iaxe .dzqeàøîâäøåñà
äãåäé éáø éøáã åìåë íåéä ìë ùîùìiaxe Ð

,dxeq` dzqe zper lk :xn`c ,dinrhl dcedi

dzqey ine .dlil e` mei e` ied "dper"e

.dlild lk dxeq` Ð dteqa elit`e ,dlila

meid lk Ð eteqa elit`e ,meia dzqe m`e

.dxeq`úåòù ùù ãò,opiwiic zeryc Ð

`l dxeq` dpi` Ð ziyy drya dzqee li`ed

.dixg`l `le diptlúåòù ùùì úùùåçåÐ

.dzqe `edy ,dxeq` `id ziyy dryïî
äçðîäehpi ikn ,dlrnle zery yyn epiid Ð

dngdy ,millvd ehp xak ,rayae .axr illv

.axrnaõðä íò.dlil seqa ,oizipznc Ð

mr" .dxeq` dlilde ,dly meid lk ,jkitl

dlil jkitle ,`nni zlgza Ð `ziixac "upd

.dxeq` meie zxzenìàøùé éðá úà íúøæäå
."dzcpa decde" dil jinqe Ðéúéøçà äðåò

lke meid lk dxeq` Ð meia dzqe m`c Ð

zper `l` xq` `l dcedi iaxe .eiptly dlild

.dzqeäéì äîì éúøúåopireny`l `axl Ð?

äðùîúñåä ïî úøäèî äðéàådxeq`c Ð

.d`xz `ny ,dzqe ini lkàøîâ
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íéîéì,dyly Ð minkg epn `lye .dwfg `ied ipnif ixza :xn`c ,iaxk epiid Ð mipy

.dil miw ikde ,ipnif zlz irac iax dcen ,xenb zqe epi`e li`edäìëàmey

:xn`z m`e .oizipznc llka ded `le ,xenb zqe epi` Ð md dyrn ici lre li`edÐ dz`xe

zqe zraew dpi`c :xnel yie ?dyrn ici lr inp eedc ,"dz`xe dvtw" inp xn`w `l i`n`e

(`,`i dcp) `nw wxta xn`ck ,edicegl zevitwl

minrt dnk elit` ,qpe` zngn dprawzy lkc

enk qpe` aiyg `l mey dlk` la` .draw `lÐ

gxeh ici lr d`a dii`xd oi`y ,dvitw ly gxeh

.`linn `l`åæla` l`ilnb oa oerny oax ixac

`le ,"ef" :rnyn dxe`kl Ð 'ek mixne` minkg

."xne` iax la`" xn`w `lcn .dil `xiaq

iab onwl iywz `l ,ikd xnel ivniz m` elit`e

,l`ilnb oa oerny oaxk l`eny opinwenc belic

i`nle .l`enye ax ibilt oizipznc `ail`c

iaxc `zbelta ibiltc cenlzd `xwirn xn`c

`xiaqe "ef" :xnel jixv ,l`ilnb oa oerny oaxe

.(a,fl `nw `aa) "gbpy xey" wxta ipynck ,dil

äøåñàdcedi iax ixac zery yy lk ynyl

,"elek meid lk" ipznl jiiy ded dcedi iaxl Ð

meyn `l` ,meid lk xqe` `edy `tiqa gkenck

.iaa izxza dl ipz iqei iax

úùùåçådry lk ,epiid Ð zery dyya

.ziyy

ïî,yy seq :i"yx yxit Ð dlrnle dgpnd

l`eny epiax yxite .axr illv mihep f`ny

"hgyp cinz"a xn`c ab lr s`c :xi`n oa

ied mcwend lkl dgpnd onfc (`,gp migqt)

`lc meyn ,epiid Ð jli`e dvgne zery dyyn

oicd on la` .meid zery xeriya xity ol miw

dxeq` inp zqe iabl edine .ziriay zligzn `ed

dgpnd on" epiidc ,ziriay dry ivg cr

."dlrnle
xnzi`
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úòôBLaïéîëe" .øBäè íc CBzî àîè íc §©©¨¨¥¦¨¨§¦
"úBøBîøîöåëå?éàî ééezàì "ïäa àöBik ïëå" .' §©§§¥©¥¨¤§©¥©

äMà ééezàì :àleò øa äaø øîàdLàøLãák £©©¨©¨§©¥¦¨¤Ÿ¨¨¥
,äéìò,äéìò íéãák äéøáàåúúúBøå,øîà .äñBâå ¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨¨©

íéîéì eøîà éøä :ìàeîL øîà ,àéiç øa àðeä áø©¨©¦¨¨©§¥£¥¨§§¨¦
¯,íéðLúBúñåì¯íéîëç eðî àlM äîì ,úçà §©¦¦§¨©©§©¤Ÿ¨£¨¦
¯ìL"íéîëç eðî àlM äîì" .äL¯?éàî ééezàì §¨§©¤Ÿ¨£¨¦§©¥©

äéøáàå ,äéìò ãák dLàø ééezàì :óñBé áø øîà£©©¥§©¥Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨
ïéãákéàî :ééaà déì øîà .äñBâå ,úúúBøå ,äéìò §¥¦¨¤¨§¤¤§¨£©¥©©¥©

àäc ,àéä ïéúéðúî ?ïì òîLî à÷dLøtøa äaø ¨©§©¨©§¦¦¦§¨¥§¨©¨©
ééezàì :ééaà øîà àlà !àleò¯,äúàøå íeL äìëà ¨¤¨£©©©¥§©¥¨§¨§¨£¨

,äúàøå íéìöa äìëàåäññkøîà .äúàøå íéìtìt §¨§¨§¨¦§¨£¨¨§¨¦§§¦§¨£¨£©
déì øîà .àúòîL àä éì òéîL àì :óñBé áø©¥¨§¦©¦¨§©£¨£©¥

,ïìäéð dúéøîà zà :ééaààäàå:ïìäéð dúéøîà ©©¥©§¨§¦¨¦£¨§¨¨¨§¦¨¦£¨
øNò äMîç íBé äàBø úBéäì äãeîì äúéääúpéLå ¨§¨§¨¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨

íéøNò íBéì¯ìL .ïéøeñà äæå äæíBéì íéîòt L §¤§¦¤§¤£¦¨§¨¦§
íéøNò¯,øNò äMîç íBé øzeääòá÷åíBé dì ¤§¦©£¦¨¨¨§¨§¨¨

úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL ,íéøNò¯ãòdðòa÷zL ¤§¦¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§©¤¨
ìLøîà ,äãeäé áø øîà dìò ïì zøîàå .íéîòt L ¨§¨¦§¨§©§¨£¨£©©§¨£©

íeMî øîàL éaø øa ìàéìîb ïaø éøác Bæ :ìàeîL§¥¦§¥©¨©§¦¥©©¦¤¨©¦
äúàø :íéøîBà íéîëç ìáà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥£¨£¨¦§¦¨£¨

¯ì àì äëéøö dðéààìå úBðLìlLLïðéøîàå . ¥¨§¦¨Ÿ¦§§Ÿ§©¥§¨§¦©
ì :Cìì ,ïì zøîà úBðLlL:ïì zøîàå ?àéòaéî L ¨¦§¨§©§¨§©¥¦¨£¨§¨§©¨¨

ìúBðL¯úBúñåaì ,lLL¯ïì òîLî à÷ àä !ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác Bæ àîéðå .íéîéa ¦§¦§¨§©¥§¨¦§¥¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨
éaøa ìàéìîb ïaøc :ìàeîL¯.déì àøéáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøkäðùîäãeîì äúéä §¥§©¨©§¦¥§©¦§©¨¦§¤©§¦¥§¦¨¥¨§¨§¨

úBúñeä CBúa äúNòL úBøähä ìk ,úBúñeä úlçúa äàBø úBéäì¯óBña .úBàîè ¦§¨¦§¦©©§¨¨©¨¢¤¨§¨§©§¨§¥§
úBúñeä¯úBòLå íéîé óà :øîBà éñBé éaø .úBøBäè úBúñeä CBúa äúNòL úBøähä ìk ©§¨¨©¨¢¤¨§¨§©§¨§©¦¥¥©¨¦§¨

änçä õðä íò äàBø úBéäì äãeîì äúéä .úBúñå¯.änçä õðä íò àlà äøeñà dðéà §¨¨§¨§¨¦§¨¦¨¥©©¨¥¨£¨¤¨¦¨¥©©¨
.dlL íBiä ìk :øîBà äãeäé éaøàøîâúBúñå úBòLå íéîé :éñBé éaø øîà ãöék ,àðz ©¦§¨¥¨©¤¨¨¨¥©¨©©¦¥¨¦§¨§¨

¯,íéøNò íBéì íéøNò íBiî äàBø úBéäì äãeîì äúéäLMîeì úBòLòébä ,úBòL LL ¨§¨§¨¦§¨¦¤§¦§¤§¦¦¥¨§¥¨¦¦©
äúàø àìå íéøNò íBé¯ì äøeñàúBðBLàø úBòL LL ìk LnL¯éaøå ,äãeäé éaø éøác ¤§¦§Ÿ¨£¨£¨§©¥¨¥¨¦¦§¥©¦§¨§©¦

äúàø àìå úBòL LL eøáò .úBòL LLa úLLBçå ,úBòL LL ãò øézî éñBé¯äøeñà ¥©¦©¥¨§¤¤§¥¨¨§¥¨§Ÿ¨£¨£¨
ìBlek íBiä ìk LnL¯äúéä" .äìòîìe äçðnä ïî øézî éñBé éaøå ,äãeäé éaø éøác §©¥¨©¦§¥©¦§¨§©¦¥©¦¦©¦§¨§©§¨¨§¨

!dlL äìélä ìk :øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå ."äãeîì¯àä ,àéL÷ àì¯úBàøì äìéâøc §¨§¨©§¨©¦§¨¥¨©©§¨¤¨¨©§¨¨¦§¦¨¦§
àäå ,àîîé úlçúa¯éðôì døñBà äãeäé éaø :àãç éðz .àéìéì óBña úBàøì äìéâøc ¦§¦©§¨¨§¨¦§¦¨¦§§¥§¨¨¥£¨©¦§¨§¨¦§¥

,dzñådøézîeàìå .dzñå éðôì døézîe ,dzñå øçàì døñBà :Cãéà àéðúå .dzñå øçàì ¦§¨©¦¨§©©¦§¨§©§¨¦¨§¨§©©¦§¨©¦¨¦§¥¦§¨§¨
àä ,àéL÷¯àä ,àéìéì óBña éæçîì äìéâøc¯:àáø øîà .àîîé úlçúa éæçîì äìéâøc ©§¨¨¦§¦¨§¤¡¥§¥§¨¨¦§¦¨§¤¡¥¦§¦©§¨¨£©¨¨

" :àéðúäå ?éëä àáø øîà éîe .äãeäé éaøk äëìäízøfäåìàøNé éða úà"íúàîehî, £¨¨§©¦§¨¦£©¨¨¨¦§¨©§¨§¦©§¤¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
ìàøNé éðáì äøäæà :äéîøé éaø øîà ïàkîeLøôiLCeîñ ïäéúBLpîïzñåìøîà ?änëå . ¦¨¨©©¦¦§§¨©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§¦§¥¤¨§¦§¨§©¨¨©

åàì éàî .äðBò :àáø¯?éúéøçà äðBò¯.äðBò dúBà ,àì¯éàc ,àëéøö ?éì änì ézøúå ¨¨¨©¨¨©£¦¦¨¨¨§©§¥¨¨¦§¦¨§¦
éléî éðä :àðéîà äåä àä ïðéòeîLà¯úBøäèìdìòáì ìáà ,¯éàå .ïì òîLî à÷ ,àì ©§¦©¨£¨¨¦¨¨¥¦¥§¨¢£¨§©§¨¨¨©§©¨§¦

àéääî¯Ceîñ :àðéîà äåädzñåì.äðBò dúBà ïì òîLî à÷ ,éúéøçà äðBòäðùî ¥©¦£¨¨¦¨¨§¦§¨¨©£¦¦¨©§©¨¨¨
íéøNò íBéì äàBø úBéäì äúpéLå øNò äMîç íBé äàBø úBéäì äãeîì äúéä¯äæå äæ ¨§¨§¨¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨¦§¨§¤§¦¤§¤

.ïéøeñàäúpéLíéøNò íBéì íéîòt¯ìL äúpéL .ïéøeñà äæå äæíéøNò íBéì íéîòt L¯íBé dì äòá÷å ,øNò äMîç øzeä £¦¦§¨©£©¦§¤§¦¤§¤£¦¦§¨¨§¨¦§¤§¦©£¦¨¨¨§¨§¨¨
úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL ,íéøNò¯ìL dðòa÷zL ãòúñeä ïî úøähî dðéàå ,íéîòt L¯ãòø÷òzLìL äpnî.íéîòt L ¤§¦¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§©¤¨¨§¨¦§¥¨¦©¤¤¦©¤¤©¤¥¨¥¦¤¨¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc dcp(iriax meil)

dpynd zpeekøBäè íc CBzî àîè íc úòôBLadligz dlibxy - §©©¨¨¥¦¨¨
mrt lkae ,zqe dfe ,`nh mc d`ex ekyndae xedh mc ze`xl
d`nhn dpi`e dzry dic ,`nh mc ekyndae xedh mc d`xzy

.rxtnl
:dpyna epipy .epzpynay 'oda `veik' edn zxxan `xnbdïéîëe§¦

'åëå úBøBîøîö:`xnbd zl`ey .oda `veik oke'ïäa àöBik ïëå' §©§§¥©¥¨¥
éàî ééeúàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a `ed dn -øa äaø øîà §¨¥©¨©©¨©

ééeúàì ,àleòzeaxl -L äMàdzii`x mcew,äéìò ãák dLàøe` ¨§¨¥¦¨¤Ÿ¨¨¥¨¤¨
,äéìò íéãák äéøáàåe`úúúBøåe` ,zcrex -äñBâådit zgzet - §¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨

s` el` lky .dpiyn cnery e` oeyil dvexy mc`k gex `ivedl
.sebd zqe md

:epzpynk `lye zezqed zriaw oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
eøîà éøä ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà,minkgì'zqe ¨©©¨©¦¨¨©§¥£¥¨§§

díéîé,dbltdd zqe e` ycegd zqe -íéðLminrt izya ic - ¨¦§©¦
eli`e ,zqe reawl ickúBúñåì,epzpyna miiepnd oebk sebdic ¦§¨

mrtaúçàeli`e ,zqe zriawlíéîëç eðî àlM äîìzqel - ©©§©¤Ÿ¨£¨¦
jixv ,mi`pzd ixaca xkfp `lyìLäLmd jk ,eraewl minrt §Ÿ¨
mxn` lr ,l`eny l`eye .exn`,'íéîëç eðî àlM äîì'rcei ipi` §©¤Ÿ¨£¨¦

éàî ééeúàì.zeaxl e`a zqe dfi` - §¨¥©
:l`eny zl`yl daiyn `xnbd,óñBé áø øîàdnl' exn`y dn ¨©©¥

`a 'minkg epn `lyééeúàìdzii`x mcewy dy` zeaxl - §¨¥
äñBâå ,úúúBøå ,äéìò ïéãák äéøáàå ,äéìò ãák dLàø,zeyegzay Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨

.minrt ylya `l` zqe draw `l el`
:sqei ax ly eyexit lr dywn `xnbdééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

jk m`ïì òîLî à÷ éàîylya mirawp mdy mxne`a minkg ©¨©§©¨
ixde ,minrtàéä ïéúéðúîdf oic epipy xak ,`id epzpyn - ©§¦¦¦

,epzpynaàleò øa äaø dLøt àäcyxit `ler xa dax ixdy - §¨¥§¨©¨©¨
oze` z` zeaxl `ay 'oda `veik oke' epzpyna epipyy dn z`
edne ,minrt ylya rawpy sebd zqe llka ody zeyegz

.['dyly minkg epn `ly dnl'a yecigd
,ééaà øîà àlà`a 'minkg epn `ly dnl'ééeúàì[zeaxl-]äìëà ¤¨¨©©©¥§¨¥¨§¨
å ,äúàøå íeLm` ok,äúàøå íéìöa äìëàokeäññkíéìtìt §¨£¨§¨§¨§¨¦§¨£¨¨§¨¦§§¦

mitixg,äúàøåefe .jkl zqe draw minrt yly ok dzyr m`y §¨£¨
.'minkg epn `ly dnl' mxn`a minkg zpeek `id

dnka oipra mi`xen`de mi`pzd ixacn cer d`ian `xnbd
:zqe rawp minrtáø øîààzòîL àä éì òéîL àì ,óñBé`l - ¨©©¥Ÿ§¦©¦¨§©§¨

.minkg mya l`eny ly ef `xnin mlern izrnyééaà déì øîà̈©¥©©¥
,sqei axlïìäéð dúéøîà zà[micinlzl] epl zxn` jnvr dz` - ©§©§¦¨¦¨¨
,ef `xninïìäéð dúéøîà àäàå,df oic epl zipy ef dpyn lre - §©¨©§¦¨¦¨¨

m`y (df cenra onwl) epipyyäãeîì äúéäreaw zqea dlibx - ¨§¨§¨
øNò äMîç íBé äàBø úBéäì,mei xyr dyng zbltda -äúpéLå ¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨

dz`xe zg` mrtíéøNò íBéìdzrn ixd ,mei mixyr zbltda - §¤§¦
äæå äæmixyr zbltd mei mbe xyr dyng zbltd mei mb -ïéøeñà ¤¨¤£¦

dzpiy m` mle` .yinyzaìLíBé øzeä ,íéøNò íBéì íéîòt L ¨Ÿ§¨¦§¤§¦©
øNò äMîç,minrt yly ea dz`x `ly dna xwrpydì äòá÷å £¦¨¨¨§¨§¨¨

l zqe.íéøNò íBé,dpynd zniiqneãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL' ¤§¦¤¥¦¨©©¨¤¤©
ìL äpòa÷zLt Ldìò ïì zøîàå .'íéîò,ef dpyn lr epl zxn`e - ¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦©£©§§¨£¨

øîàL ,éaø øa ìàéìîb ïaø éøác Bæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà'¨©©§¨¨©§¥¦§¥©¨©§¦¥©©¦¤¨©
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMîzrawp dwfgdy mewn lka ezrcy ¦©¨¦§¤©§¦¥

,minrt ylya,íéøîBà íéîëç ìáàm`äúàø,zg` mrtdðéà £¨£¨¦§¦¨£¨¥¨
ì àì äëéøöúBðLdiipy mrt ze`xl -ì àìålLLmrt ze`xl - §¦¨Ÿ¦§§Ÿ§©¥

dl draw dpey`xd mrta xak `l` ,zqe reawl icka ziyily
.zqeCì ïðéøîàå,jl epiywde -ìïì zøîà úBðLzxn`y xg`n - §©§¦©¨¦§£©§§¨

,zepyl dkixv dpi`yìlLàéòaéî Lxnel jixv oiicr ike - §©¥¦©§¨
diipy mrt ze`xl dkixv dpi` m` ixde ,ylyl dkixv dpi`y

.ziyily mrt ze`xl dkixv dpi`y i`ceïì zøîàåzx`iae - ©£©§§¨
jixv oi`y exn`y dny ,eplìúBðL`l`] miinrt ze`xl - ¦§
dpeekd ,[zqe rawp zg` mrtaúBúñåamrta eay ,sebd zqea - ¦§¨

.zqe zraew zg`dkixv dpi`y exn`y dn eli`eìlLL- §©¥
,[zqe rawp minrt izya `l`] minrt yly ze`xldpeekdíéîéa§¨¦

.zqe zraew minrt izyay ,dbltdd zqee ycegd zqe -ixd
minid zqey minkg exn`y l`eny ly ef `xnin eprny jnny

.zg` mrta rawp sebd zqee minrt izya rawp
oerny oax zrc z` `iadl l`eny jxved recn :`xnbd dywn
,iax xa l`ilnb oax mya minrt ylya rawp zqedy l`ilnb oa

àîéðåwx xnel el did -,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác Bæzrc ixdy §¥¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥
dwfgdy mewn lka xaeq `edy dreci l`ilnb oa oerny oax
l`ilnb oax mya z`f xnel jxved recne ,minrt ylya zrawp

:`xnbd zvxzn .iax xaìàeîL ïì òîLî à÷ àäz`f xn` jkl - ¨¨©§©¨§¥
eprinydl ick ,iax xa l`ilnb oax mya l`enyìàéìîb ïaøc§©¨©§¦¥

déì àøéáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk éaøaiax xa l`ilnb oaxy - §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§¦¨¥
.minrt ylya zrawp dwfgdy l`ilnb oa oerny oaxk xaeq

äðùî
ef zqe ly dzedn .'sebd zqe' oica weqrl dkiynn dpynd
yegl dlibx mcd zii`x zryay ,(`"r) lirl dpyna dx`azd
dygy dpeekd oi`e .dpyna mixkfend miyegindn cg`a dteba
dry jyna zwdtny oebk ,mikynzn mdy `l` ,cg` rbx mda
zligza d`a mcd zii`x m` oia zwlgn oldl dpynd .xzei e`

.eteqa e` yegind
äãeîì äúéä[dlibx-]úBúñeä úlçúa äàBø úBéäì,sebd zezqen ¨§¨§¨¦§¨¦§¦©©§¨

dwdit m` ,wdtl dligzn `idyk cin ze`xl dlibxy oebk
mc d`vn jk xg`eäúNòL úBøähä ìkmda drbpy -CBúa ¨©§¨¤¨§¨§

úBúñeä,wdtl dligzdy zrn ,yegind onf lka -.úBàîè ©§¨§¥
mb mzqd on ,miweditd zligza ze`xl dlibx llk jxcay oeiky
`l` ,d`nhpe mgxdn mcd `vi wdtl dligzdyk efd mrta
`vi `ly edecinrd mgxd zia ilzky iptn mcd z` dz`x `ly

.uegl
cinz ze`xl dlibx `id m`eúBúñeä óBña,miyegind seqa - §©§¨

m` ,oexg`d wedita d`exe daxd miwedit zwdtn dligzy oebk
,onf xg`l e` miweditd seqa mc d`vnäúNòL úBøähä ìk- ¨©§¨¤¨§¨

mda drbpyúBúñeä CBúadligzdy dryn ,yegind onf jeza - §©§¨
oexg`d iptly weditd cr wdtl,úBøBäèllk jxcay oeiky §

dnicwd `l mrtd s` mzqd on ,oexg`d wedita ze`xl dlibx
caln] miweditd onf jyna ma drbpy zexdhd lk okle ,dzii`x

.zexedh [ea ze`xl dlibxy oexg`d weditd onfa
,[zexdh z`neh oiprl] 'sebd zqe' oica dpynd dpc o`k cr
zqe oebk ,'minid zqe' oica oecl dpynd zxaer jli`e o`kne

:[dlral dxeqi` oiprle] dbltdd,øîBà éñBé éaøzqeay myk ©¦¥¥
m` jk meyne ,ea ze`xl dlibxy onfl `l` miyyeg oi` sebd
dz`xe dnicwd `ny miyyeg oi` miweditd seqa ze`xl dlibx

,mzligzaúBúñå úBòLå íéîé óàzqe oebk-] minid zqea mb jk - ©¨¦§¨§¨
`idy dryl wx `l` dii`xd mei lkl miyyeg oi` [dbltdd
x`ye dlran yextl dkixv ef drya wxe ,da ze`xl dlibx

.zxzen meid
,oklem`äãeîì äúéä[dlibx-]änçä õðä íò äàBø úBéäì[- ¨§¨§¨¦§¨¦¨¥©©¨

dlild seqa,dngd upd mcewänçä õðä íò àlà äøeñà dðéà¥¨£¨¤¨¦¨¥©©¨
.zxzen eixg`y meiae upl jenqd dlild lk la` ,xzei `le

äãeäé éaøe xingdl wlegíBiä ìk ,øîBàdngd upd xaryn - ©¦§¨¥¨©
,jli`edlL-dlild lk la` ,[dz`x `l m`] ynyl zxzen ¤¨

`le ,dxeq` dzii`x zper lk dcedi iax zrcly .dxeq` eiptly
oia ,dlila ze`xl dlibx m` ,okle .da ze`xl dlibxy drya wx
m`e ,dlild lk dxeq` eteqa m` oiae dlild zligza dz`x m`
dxeq` ,eteqa m` oiae meid zligza m` oia ,meia ze`xl dlibx

.meid lk
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iaxe iqei iax zwelgn z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc dcp(iriax meil)

dpynd zpeekøBäè íc CBzî àîè íc úòôBLadligz dlibxy - §©©¨¨¥¦¨¨
mrt lkae ,zqe dfe ,`nh mc d`ex ekyndae xedh mc ze`xl
d`nhn dpi`e dzry dic ,`nh mc ekyndae xedh mc d`xzy

.rxtnl
:dpyna epipy .epzpynay 'oda `veik' edn zxxan `xnbdïéîëe§¦

'åëå úBøBîøîö:`xnbd zl`ey .oda `veik oke'ïäa àöBik ïëå' §©§§¥©¥¨¥
éàî ééeúàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a `ed dn -øa äaø øîà §¨¥©¨©©¨©

ééeúàì ,àleòzeaxl -L äMàdzii`x mcew,äéìò ãák dLàøe` ¨§¨¥¦¨¤Ÿ¨¨¥¨¤¨
,äéìò íéãák äéøáàåe`úúúBøåe` ,zcrex -äñBâådit zgzet - §¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨

s` el` lky .dpiyn cnery e` oeyil dvexy mc`k gex `ivedl
.sebd zqe md

:epzpynk `lye zezqed zriaw oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
eøîà éøä ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà,minkgì'zqe ¨©©¨©¦¨¨©§¥£¥¨§§

díéîé,dbltdd zqe e` ycegd zqe -íéðLminrt izya ic - ¨¦§©¦
eli`e ,zqe reawl ickúBúñåì,epzpyna miiepnd oebk sebdic ¦§¨

mrtaúçàeli`e ,zqe zriawlíéîëç eðî àlM äîìzqel - ©©§©¤Ÿ¨£¨¦
jixv ,mi`pzd ixaca xkfp `lyìLäLmd jk ,eraewl minrt §Ÿ¨
mxn` lr ,l`eny l`eye .exn`,'íéîëç eðî àlM äîì'rcei ipi` §©¤Ÿ¨£¨¦

éàî ééeúàì.zeaxl e`a zqe dfi` - §¨¥©
:l`eny zl`yl daiyn `xnbd,óñBé áø øîàdnl' exn`y dn ¨©©¥

`a 'minkg epn `lyééeúàìdzii`x mcewy dy` zeaxl - §¨¥
äñBâå ,úúúBøå ,äéìò ïéãák äéøáàå ,äéìò ãák dLàø,zeyegzay Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨

.minrt ylya `l` zqe draw `l el`
:sqei ax ly eyexit lr dywn `xnbdééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

jk m`ïì òîLî à÷ éàîylya mirawp mdy mxne`a minkg ©¨©§©¨
ixde ,minrtàéä ïéúéðúîdf oic epipy xak ,`id epzpyn - ©§¦¦¦

,epzpynaàleò øa äaø dLøt àäcyxit `ler xa dax ixdy - §¨¥§¨©¨©¨
oze` z` zeaxl `ay 'oda `veik oke' epzpyna epipyy dn z`
edne ,minrt ylya rawpy sebd zqe llka ody zeyegz

.['dyly minkg epn `ly dnl'a yecigd
,ééaà øîà àlà`a 'minkg epn `ly dnl'ééeúàì[zeaxl-]äìëà ¤¨¨©©©¥§¨¥¨§¨
å ,äúàøå íeLm` ok,äúàøå íéìöa äìëàokeäññkíéìtìt §¨£¨§¨§¨§¨¦§¨£¨¨§¨¦§§¦

mitixg,äúàøåefe .jkl zqe draw minrt yly ok dzyr m`y §¨£¨
.'minkg epn `ly dnl' mxn`a minkg zpeek `id

dnka oipra mi`xen`de mi`pzd ixacn cer d`ian `xnbd
:zqe rawp minrtáø øîààzòîL àä éì òéîL àì ,óñBé`l - ¨©©¥Ÿ§¦©¦¨§©§¨

.minkg mya l`eny ly ef `xnin mlern izrnyééaà déì øîà̈©¥©©¥
,sqei axlïìäéð dúéøîà zà[micinlzl] epl zxn` jnvr dz` - ©§©§¦¨¦¨¨
,ef `xninïìäéð dúéøîà àäàå,df oic epl zipy ef dpyn lre - §©¨©§¦¨¦¨¨

m`y (df cenra onwl) epipyyäãeîì äúéäreaw zqea dlibx - ¨§¨§¨
øNò äMîç íBé äàBø úBéäì,mei xyr dyng zbltda -äúpéLå ¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨

dz`xe zg` mrtíéøNò íBéìdzrn ixd ,mei mixyr zbltda - §¤§¦
äæå äæmixyr zbltd mei mbe xyr dyng zbltd mei mb -ïéøeñà ¤¨¤£¦

dzpiy m` mle` .yinyzaìLíBé øzeä ,íéøNò íBéì íéîòt L ¨Ÿ§¨¦§¤§¦©
øNò äMîç,minrt yly ea dz`x `ly dna xwrpydì äòá÷å £¦¨¨¨§¨§¨¨

l zqe.íéøNò íBé,dpynd zniiqneãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL' ¤§¦¤¥¦¨©©¨¤¤©
ìL äpòa÷zLt Ldìò ïì zøîàå .'íéîò,ef dpyn lr epl zxn`e - ¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦©£©§§¨£¨

øîàL ,éaø øa ìàéìîb ïaø éøác Bæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà'¨©©§¨¨©§¥¦§¥©¨©§¦¥©©¦¤¨©
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMîzrawp dwfgdy mewn lka ezrcy ¦©¨¦§¤©§¦¥

,minrt ylya,íéøîBà íéîëç ìáàm`äúàø,zg` mrtdðéà £¨£¨¦§¦¨£¨¥¨
ì àì äëéøöúBðLdiipy mrt ze`xl -ì àìålLLmrt ze`xl - §¦¨Ÿ¦§§Ÿ§©¥

dl draw dpey`xd mrta xak `l` ,zqe reawl icka ziyily
.zqeCì ïðéøîàå,jl epiywde -ìïì zøîà úBðLzxn`y xg`n - §©§¦©¨¦§£©§§¨

,zepyl dkixv dpi`yìlLàéòaéî Lxnel jixv oiicr ike - §©¥¦©§¨
diipy mrt ze`xl dkixv dpi` m` ixde ,ylyl dkixv dpi`y

.ziyily mrt ze`xl dkixv dpi`y i`ceïì zøîàåzx`iae - ©£©§§¨
jixv oi`y exn`y dny ,eplìúBðL`l`] miinrt ze`xl - ¦§
dpeekd ,[zqe rawp zg` mrtaúBúñåamrta eay ,sebd zqea - ¦§¨

.zqe zraew zg`dkixv dpi`y exn`y dn eli`eìlLL- §©¥
,[zqe rawp minrt izya `l`] minrt yly ze`xldpeekdíéîéa§¨¦

.zqe zraew minrt izyay ,dbltdd zqee ycegd zqe -ixd
minid zqey minkg exn`y l`eny ly ef `xnin eprny jnny

.zg` mrta rawp sebd zqee minrt izya rawp
oerny oax zrc z` `iadl l`eny jxved recn :`xnbd dywn
,iax xa l`ilnb oax mya minrt ylya rawp zqedy l`ilnb oa

àîéðåwx xnel el did -,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác Bæzrc ixdy §¥¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥
dwfgdy mewn lka xaeq `edy dreci l`ilnb oa oerny oax
l`ilnb oax mya z`f xnel jxved recne ,minrt ylya zrawp

:`xnbd zvxzn .iax xaìàeîL ïì òîLî à÷ àäz`f xn` jkl - ¨¨©§©¨§¥
eprinydl ick ,iax xa l`ilnb oax mya l`enyìàéìîb ïaøc§©¨©§¦¥

déì àøéáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk éaøaiax xa l`ilnb oaxy - §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§¦¨¥
.minrt ylya zrawp dwfgdy l`ilnb oa oerny oaxk xaeq

äðùî
ef zqe ly dzedn .'sebd zqe' oica weqrl dkiynn dpynd
yegl dlibx mcd zii`x zryay ,(`"r) lirl dpyna dx`azd
dygy dpeekd oi`e .dpyna mixkfend miyegindn cg`a dteba
dry jyna zwdtny oebk ,mikynzn mdy `l` ,cg` rbx mda
zligza d`a mcd zii`x m` oia zwlgn oldl dpynd .xzei e`

.eteqa e` yegind
äãeîì äúéä[dlibx-]úBúñeä úlçúa äàBø úBéäì,sebd zezqen ¨§¨§¨¦§¨¦§¦©©§¨

dwdit m` ,wdtl dligzn `idyk cin ze`xl dlibxy oebk
mc d`vn jk xg`eäúNòL úBøähä ìkmda drbpy -CBúa ¨©§¨¤¨§¨§

úBúñeä,wdtl dligzdy zrn ,yegind onf lka -.úBàîè ©§¨§¥
mb mzqd on ,miweditd zligza ze`xl dlibx llk jxcay oeiky
`l` ,d`nhpe mgxdn mcd `vi wdtl dligzdyk efd mrta
`vi `ly edecinrd mgxd zia ilzky iptn mcd z` dz`x `ly

.uegl
cinz ze`xl dlibx `id m`eúBúñeä óBña,miyegind seqa - §©§¨

m` ,oexg`d wedita d`exe daxd miwedit zwdtn dligzy oebk
,onf xg`l e` miweditd seqa mc d`vnäúNòL úBøähä ìk- ¨©§¨¤¨§¨

mda drbpyúBúñeä CBúadligzdy dryn ,yegind onf jeza - §©§¨
oexg`d iptly weditd cr wdtl,úBøBäèllk jxcay oeiky §

dnicwd `l mrtd s` mzqd on ,oexg`d wedita ze`xl dlibx
caln] miweditd onf jyna ma drbpy zexdhd lk okle ,dzii`x

.zexedh [ea ze`xl dlibxy oexg`d weditd onfa
,[zexdh z`neh oiprl] 'sebd zqe' oica dpynd dpc o`k cr
zqe oebk ,'minid zqe' oica oecl dpynd zxaer jli`e o`kne

:[dlral dxeqi` oiprle] dbltdd,øîBà éñBé éaøzqeay myk ©¦¥¥
m` jk meyne ,ea ze`xl dlibxy onfl `l` miyyeg oi` sebd
dz`xe dnicwd `ny miyyeg oi` miweditd seqa ze`xl dlibx

,mzligzaúBúñå úBòLå íéîé óàzqe oebk-] minid zqea mb jk - ©¨¦§¨§¨
`idy dryl wx `l` dii`xd mei lkl miyyeg oi` [dbltdd
x`ye dlran yextl dkixv ef drya wxe ,da ze`xl dlibx

.zxzen meid
,oklem`äãeîì äúéä[dlibx-]änçä õðä íò äàBø úBéäì[- ¨§¨§¨¦§¨¦¨¥©©¨

dlild seqa,dngd upd mcewänçä õðä íò àlà äøeñà dðéà¥¨£¨¤¨¦¨¥©©¨
.zxzen eixg`y meiae upl jenqd dlild lk la` ,xzei `le

äãeäé éaøe xingdl wlegíBiä ìk ,øîBàdngd upd xaryn - ©¦§¨¥¨©
,jli`edlL-dlild lk la` ,[dz`x `l m`] ynyl zxzen ¤¨

`le ,dxeq` dzii`x zper lk dcedi iax zrcly .dxeq` eiptly
oia ,dlila ze`xl dlibx m` ,okle .da ze`xl dlibxy drya wx
m`e ,dlild lk dxeq` eteqa m` oiae dlild zligza dz`x m`
dxeq` ,eteqa m` oiae meid zligza m` oia ,meia ze`xl dlibx

.meid lk
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iaxe iqei iax zwelgn z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc dcp(iying meil)

àøîâ
mikix`za dz`xyk ycegd inil zqe zraew dy`dy myk
'`a mitevx miycg dylya minrt yly dz`xy oebk] miey
dz`xy oebk .belica ycegd inil zqe zraew mb jk [ycegl
ziyily dii`xe xii` f"ha dipy dii`xe oqip e"ha dpey`x dii`x
miypdn wlg rah `ed jky ,'belicd zqe' `id ef ,oeiq f"ia
,mcewd ycega dz`xy jix`zd xg`y meia yceg lka ze`exy
.jxcd df lr oke a` h"il eixg`e fenz g"il yeygl dl yi okle
zqe zriawl zekxvpd zeii`xd xtqna l`enye ax ewlgpy `l`

.oldlck df
dii`xa xak ycegd zqeay ,ycegd zqen belicd zqe `ed dpey
eze`y ycega mieqn jix`za dz`x ixdy dzqe xkip dpey`xd
`id xy`k ,belicd zqea la` ,dzqel mxebk seqal miraew ep`
,ycegl f"iae f"ha d`exe day aeye ycegl e"ha dligz d`ex
mei belica d`a `l ycegl e"ha dz`xy dpey`xd dii`xd ixd

`xnbde ,mcewd ycegdnsxvl yi mewn lkn m`d oecz oldl
.zqed zriawl zekxvpd zeii`xd oipnl ef dii`x

äúàø ,øîzéàaå ,äæ Lãçì øNò äMîç íBéa dz`x aeyäML íBé ¦§©¨£¨£¦¨¨¨§Ÿ¤¤§¦¨
äæ Lãçì øNò,`ad ycega -åa dz`x aeyLãçì øNò äòáL íBé ¨¨§Ÿ¤¤§¦§¨¨¨§Ÿ¤

äæ,[oeiq f"ie xii` f"h oqip e"ha dz`xy oebk] eixg`y ycega - ¤
.âeléãì úñå dì äòá÷ ,øîà áøzqe zraew dy`dy myky ©¨©¨§¨¨¤¤§¦

ote`a zqe zraew mb jk ,miey mikix`za ze`xl dlibxyk
jix`zd ixg`y meia yceg lka dz`xe dzii`x dblicy
dl yi ,belicl zqe zraewyke .mcewd ycega ea dz`xy
ycega ea dz`xy jix`zd xg`y meil yceg lka yeygl

.mcewd,øîà ìàeîLedf zqe zraew dpi`lLzL ãòâeléãa L- §¥¨©©¤§©¥§¦
d`a `l dpey`x dii`xdy oeike .'belic'a zeii`x yly d`xzy
rah z` dit lr reawl xyt` i` ,mcewd ycegdn belica
xy`k minrt rax` d`xzy cr zraew dpi` jkitle belicd

.'belic'a zeii`x od okezn yly
:l`enye ax zwelgn mrh z` zxxan `xnbdàîéðyi m`d - ¥¨

y xneléâìôéî÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc àúâeìôa ìàeîLe áø©§¥¦§§¨§©¦§©¨¦§¤©§¦¥¨¦§§¦
gpy zxg` zwelgna ewlgp -.l`ilnb oa oerny oaxe iax da ewl

àéðúcdxeq`y ,dilra ezny 'ziplhw dy`' ly dpica `ziixaa §©§¨
.`ypdle aeyl,úîå ïBLàøì úqéðaey d`yipeéLéìMì ,úîå éðMì ¦¥¨¦¨¥©¥¦¨¥©§¦¦

àNpz àì,'ziplhw'k dwfged xaky oeik.éaø éøácmeyne Ÿ¦¨¥¦§¥©¦
la` .minrt izya zrawp 'dwfg'd ezrclyïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

àNpz éLéìMì ,øîBà ìàéìîb,iyily lral `ypdl `id zxzen - ©§¦¥¥©§¦¦¦¨¥
oeikzwfgen dpi` oiicre 'dwfg' zrawp `l oiicr minrt izyay

minrt ylya dwfged ,iyilyd mb zn m` j` .'ziplhw'k
e 'ziplhw'kéòéáøìaey.àNpz àìoica ewlgp l`enye ax s`e ¨§¦¦Ÿ¦¨¥

izy wxy s` jkitle ,minrt izya zrawp 'dwfg'y xaeq ax ,df
eli`e .belicl zqe draw mcewd ycegdn 'belic'a e`a zeii`x
ylya wx zrawp dwfgdy l`ilnb oa oerny oaxk xaeq l`eny
xy`k minrt rax` d`xzy cr zqe zraew dpi` jkitle ,minrt

.'belic'a md mkezn zeii`x yly
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìmixaeq l`eny mbe ax mb -ïaøk Ÿ§¥¨§¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL.minrt ylya wx zrawp 'dwfg'yàëäåo`ke - ¦§¤©§¦¥§¨¨
,'belicd zqe' oicaéâìôéî÷ àäay ,ewlgp md jka -,øáñ áø §¨¨¦§§¦©¨©

a dz`xy dpey`xd dii`xdyøNò äMîç,oey`xd ycega £¦¨¨¨
àðéðnîjky ,belicd zqe zriawl zeii`xd oipnl `id dler - ¦¦§¨¨

d`xz `id ,ycega mieqn meia d`ex xy`ky ,ef zqe rah `ed
belica `ad ycegad`xzy rahen dpey`xd dzii`xa xake ,

zeii`xd zyly jql ztxhvn `id okle ,belica `ad ycega
.belicl zqe zriawl zekxvpdâeléãa åàìc ïåék ,øáñ ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨§¦

dézéæç,dz`x belica `l dpey`x dii`xy -àeä àðéðnî åàì- £¦¥¨¦¦§¨¨
,belicd zqe zriawl zekxvpd zeii`xd oipnl dler ef dii`x oi`
dii`xy oeike minrt yly lreta blczy cr zrawp ef zqe oi`e
rawp zqed oi` jkitl mcewd ycegdn belica d`a `l dpey`x

.belica ziyily mrt d`xze aeyzy cr
:ax zhiy lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéàlr `iyew - ¥¦¥

,`ziixaa epipy .ax zhiyäãeîì äúéä['reaw zqe'] dlibx - ¨§¨§¨
øNò äMîç íBé äàBø úBéäì,ycegläúpéLåreawd dzqen ¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨

dz`xeøNò äML íBéì,ycegaäæå äæf"h mei mbe e"h mei mb - §¦¨¨¨¤¨¤
ïéøeñàmeia mbe reawd dzqe meia mb dxeq`y zezqed oick £¦

aey eixg`y ycega m`e .reaw epi`y zqek dpexg`d dzii`x
äúpéLdz`xe reawd dzqenøNò äòáL íBéì,ycegaøzeämei ¦§¨§¦§¨¨¨©

,øNò äMLzg` mrta xwrpe reaw epi`y zqek `l` xq`p `ly ¦¨¨¨
ea dz`x `lyøñàðåmeia dxeq` oiicre -øNò äMîçmei `edy §¤¡©£¦¨¨¨
reawd dzqeåmeiaøNò äòáLdpexg`d dzii`x mei `edy §¦§¨¨¨

.reaw epi`y zqe oick xeq`ye day m`eäúpéLeixg`y ycega ¦§¨
reawd dzqen,øNò äðBîL íBéìdzrn,ïlek eøzeädzqe oky §§¨¨¨§¨

eli`e ,xg` meia minrt yly dz`xy jka xwrp e"h meil reawd
ea dz`x `ly zg` mrta xwrp f"i meil reaw epi`y dzqeïéàå§¥

øeñà,g"i mei elit` `ad ycegaî àlàmeiCìéàå øNò äðBîM- ¨¤¨¦§¨¨¨§¥©
meia dzii`xy oeiky .h"i mei xnelk ,xyr dpeny xg`ly meid
zqe dl draw ,[g"ie f"i f"h] ziyilyd mrta belica dzid g"i
mei] ycegl g"i xg`ly meia dxeq` `ad ycega okle ,belicl
oke ['k mei] ycegl h"i xg`ly meia dxeq` eixg`y ycegae [h"i
ycega ea dz`xy jix`zd xg`l mei dxeq` yceg lka mlerl

.mcewdef `ziixaneáøì àéL÷zeii`x ylya ic ik xaeqd ©§¨§©
ezrcle ,belicd zqe reawl ick 'belic'a mizy wx mkezny
minia] minrt 'a dblice daye ycegl e"h meia dligz dz`xyk
`ly x`ean `ziixaa eli`e ,belicd zqe draw xak [f"ie f"h
g"i meia belica dz`x aey xy`k `l` belicl zqe draw

.ycega
:`xnbd zvxznáø Cì øîà,ax jl uxzi -éðàL äãeîìdy` - ¨©¨©§¨¨¦

meia dz`xy dzii`xy .dpey dpic ,mecw reaw zqe dl yiy
oky .belic ly dycg zqe zriawl ztxhvn dpi` reawd dzqee
dnxbp ef dii`x mzqd on ,reawd dzqe crena d`ex xy`k

reawd dzqe rah zngnef dii`x aiygdl xyt` i` okle
dxwna ok lre .['belicd zqe'] dycg zqe ly dpey`x dii`xk
cren dfy ycegl e"ha `id dpey`xd dzii`xy `ziixad ly
dpi`e ,belicd zqe zriawl ef dii`x sxvl oi` ,reawd dzqe
dzii`x caln minrt yly cer d`xzy cr belicd zqe zraew

.reawd dzqe meia
:`xnbd dywnéøà÷ãedì éøà÷ éàî dì-`ziixan dywdy in §¨¨¥¨©¨¨¥¨

xacd heyt ixd ,zeywdl ezrc lr dzlr dn ,ax ixac lr ef
.belic ly dycg zqe zriawl dler reawd dzqe zii`x oi`y

y xaq oywnd :`xnbd zvxzndéì àëéøèöà 'äãeîì'`pzd - §¨¦§§¦¨¥
xg` yecig meyn reaw zqe dl yiy xaecny xikfdl jxved
zqe oi` reaw zqe dl did `l m` s` zn`a mle` .xaca yiy
dpey`xd dzii`xn ueg zeii`x yly cer eidiy cr rawp belicd
,reaw zqe dl didy `ziixaa xkfedy dne ,belica d`a `ly

,`pzd yygy itlàîéúc eäîxn`z `ny -äãeîìc ïåék- ©§¥¨¥¨¦§¨
e"h meia ze`xl dlibxyéðîéæ éøúa dézø÷òådf zqe dxwre - ©£©§¥¦§¥¦§¥

,minrt izydéì äø÷ò,exwerl icka jka ic -ïì òîLî à÷ ¨§¨¥¨©§©¨
oiprl la` .minrt ylya `l` xwrp reaw zqe oi`y `ziixad
mlerly ,`l e` reaw zqe dl did m` welig oi` belicd zqe oic
.belica zepexg`d yelydy zeii`x rax`a `l` rawp zqed oi`

:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaa,äæ Lãça ãçàå íéøNò íBé äúàødz`xe dayeíBé ¨£¨¤§¦§¤¨§Ÿ¤¤

äæ Lãça íéðLe íéøNòdz`x aeye ,eixg`y ycega -íéøNò íBé ¤§¦§©¦§Ÿ¤¤¤§¦
ìLeäæ Lãça äL,eixg`ly ycega -úñå dì äòá÷la` .belicl §Ÿ¨§Ÿ¤¤¨§¨¨¤¤

iyilyd ycega ,a"k meia ipyd ycega dz`xy xg`l m`äâøéñ¥§¨
dzii`xäòaøàå íéøNò íBéì,úñå dì äòá÷ àì ,o`k oi`y oeik §¤§¦§©§¨¨Ÿ¨§¨¨¤¤

.mini ipy dblic jk xg`e cg` mei dblic dligzy xceqn belic
mei `"k mei] zeii`x ylya rawp belicd zqey `ziixaa x`eane
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המשך בעמוד רכג

oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtdcip
âåìéãì úñå äì äòá÷,iriax ycgl xyr dpeny meil dxeq`e Ðycga xyr dryz meile

.mlerl oke ,iyingâåìéãá ùìùúù ãòzlgz `edy Ð oipnd on epi` xyr dyng meie Ð

.belic my oi`e ,dzii`xäãåîì äúéäxyr dyyl dzpiye ,xyr dyngl reaw zqe Ð

dzpiye dxfg .xq`z Ð cer xyr dyye xyr dyng ribiyk ,xnelk .oixeq` dfe df Ð

o`kn xyr dyy xzed Ð [xyr drayl] dipya

,jkld .zg` mrt `l` ezraw `ly ,jli`e

.xwrp `ed zg` mrtaïìåë åøúåädyng Ð

dyye ,minrt dyly ezxwr ixdy Ð xyr

,xwrin `pnif `cga Ð xyr draye xyr

dryz `l` ,xq`i `l `ad xyr dpeny elit`e

ixdy ,"jli`e xyr dpenyn" ipzwck .xyr

.belicl zqe dl drawe belica dyliyàúáåéú
áøãxq`p Ð xyr drayl dzpiy :ipzw `dc Ð

drayn ipzw `le ,xyr dyye xyr dyng

.ipnif ixz dblicc ab lr s`e ,jli`e xyr

.`pipnn e`l Ð `ziinw dii`x ,`nl`äãåîì
éðàùÐ xyr dyngl reaw dzqec oeik Ð

exary zei`x mr xyr dyng ly dii`x opicy

opivn ded ikide ,dz`x dpnfa ixdy ,dilr

belicc ipd mr diipninl!?Ð `p` `pin` ike

zlgz dzidy xyr dyng zii`xc `kid

e` ,okl mcew zqe dl did `ly e` ,dzii`x

.mixyr meil zqe dl didyéàî äì éøà÷ãå
äì éøà÷iieyw`l ivn ikid i`ce `d Ð

dcenlnêúòã à÷ìñ÷ ?dpi`yl oicd `ed Ð

hwpc i`de ,belic ipnif `zlz opira dcenl

wcinl ,belic zqe zxiwr meyn e`l Ð "dcenl"

meyn `l` .belica ylyzy irac `ed dcenlc

dzpiye dxfg" ipzwc ,oey`x zqe zxiwr

dyng xq`pe ,xyr dyy xzed Ð xyr drayl

dizxwrc ab lr s`e ,"xyr draye xyr

:`pin` jzrc `wlqc .ipnif ixz xyr dyngl

ixz dizxwre ,xyr dynga i`ed dcenlc oeik

xyr dyngl ixzyze ,dxcd `l ez Ð ipnif

.`adïì òîùî÷zegta xwrp reaw zqe oi`c Ð

.minrt ylynäâøéñmipye mixyr mein Ð

.drax`e mixyr meilúñå äì äòá÷ àìÐ

mei Ð oey`xc .oey`xl dnec df belic oi`y

draw :`din ipzw .cg`k mini ipy Ð dfe ,cg`

.llka dpey`xe ,zei`x ylya zqe dläúðéùå
ãçàå íéøùò íåéì.ipnif zlz belic `ki`c Ð

éîð à÷éãdil dedc ,mixyr meil opiwaycn Ð

meie ,df ycga mixyr meia dz`x" ipzinl

mipye mixyr meie ,df ycga cg`e mixyr

llk zepyl mi`pz oeyl jxc oky ,"df ycga

.dxvw oeyleïøîà àìcr zraew oi`c Ð

iedzc dirawnl `l` ,minrt yly eprawzy

.ylyn zegta xwri `le dzry dicìáà
ùçéîìdz`x m`y .dil `yiig `pnif `cga Ð

dyngl zyyeg Ð zg` mrt xyr dyng meia

.ynyz `le ,`ad xyréìéî éðä`kid Ð

mini jeza ea dzpiyy mei eze` dil mi`wc

`idy oizipzn ik .dcp oda zeidl die`xy

xyr dyng meia d`ex zeidl dcenl

,dzii`xl mipye mixyr `edy ,dzliahl

.(`,hl dcp) "mizek zepa"a `pniwe`cke

mixyr ody ,dliahl mixyr meil dzpiye

xyr dyng mei ihn xcd ikc .dii`xl raye

oebk ,dzaif ini jeza i`wc `kid la` .zecpl miie`xd minia mini drax` dqpkpe ,dcpl dcp oiay xyr cg` dliah xg`l enly ixdy .dcpl miie`xd minia dl `niiw ,dzliahl

oebk ,aefd ini jeza dz`xe dnicwde ,dzliahl xyr dyng meil ze`xl dcenl dzidy.dliahl ixiyr meiläì ùåçéú àì àîéàmei ribie ,leahze ,izixg` dzliah `ihn ikc Ð

Ð ded `nlra i`xw`c ,dl yegiz `l `pnif `cg meyn ,jkld .d`ex zwfgen dpi`y ,dxdh zwfga Ð xyr cg` lk :(my) lirlc wxta ol `niiw `dc ,ynyl xq`z `l Ð mixyr

.ol rnynwúòáå÷ äùàä ïéà àðéðú.minrt yly rawpy inl `l` minrt yly dxiwr ira `lc rnyn Ð iccd iab edl `pzcne .zxdhn dpi`e Ðãçì ãçcgl dxiwr `cg Ð

.`pnif cga `xwrin Ð ipnif ixz dizraw elit`c :ol rnyn `we ,zeriawäéúååë.`pnif cga xwrin Ð ipnif ixz dizraw elit`c Ðíéùìù íåé ãò ùîùì úøúåî :ïðéñøâ éëälk Ð

.mixzen mizpiay miniíéùìù øúåä äúàøå íéøùò íåé òéâä äúàø àìå íéùìù íåé òéâä.`pnif cga xwrin Ð ipnif ixz dizrawc ab lr s`e .dpin xwri` `dc ,`al cizrd Ð
øñàðå
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øîúéài`d ika `weec :yexit Ð df ycga xyr dyye df ycga xyr dyng dz`x

`nlr ilekl Ð cg`a e` ycgl mipya e` miycg dylya dz`x la` ,`peeb

.'ek `gxi yixe `gxi yix i`fgc :(a,hl) "mizek zepa" seqa lirl xn`ck ,xzei jixv oi`

zeriaw mewn lkn Ð oiey dii`xl dii`x oiay minid oi`e ,xqg cg`e `ln cg`y elit`e

xeriy dl oi` dpey`xac `kide .mxeb ycgd

dpey`xd on belic z`xp dipyd `dzy ,ycga

opirae ,oipnd on dpey`xd oi`c `nlr ilekc Ð

dipye ,eiykr dz`x oebk .belica ylyzy

.dipyl cg`e mixyra ziyilye ,dl mixyra

yexitle ."df ycga xyr dyng" hwp ikd meyne

"dynge drax` gbpy xey" wxtac :dyw df

xyr dyng mei gbp dncn (a,fl `nw `aa)

xyr draye df ycga xyr dyye df ycga

xn`w ikid ,ok m`e .`kdc `zbeltl ,df ycga

"gbp `le xey ,gbpe xey d`x" iab lirl mzd

`peeb i`d ika `d ?oipnd on dpey`x `iedc

ixdy ,oipnd on dpey`x ied `lc dcen ax elit`

yie !zayl `le ycgl `l onf meyl dzid `l

epiaxe .mixeeyc oibexiql minic oibexiq oia wlgl

Ð "belicl zqe dl draw" yxit l`ppg

dz`xy oebk ,dfd xcqk minrt yly dzyryk

draye xii`a xyr dyye oqipa xyr dyng

dyye fenza xyr dyng dz`x oke ,oeiqa xyr

dz`x cere ,lel`a xyr draye a`a xyr

draye oeygxna xyr dyye ixyza xyr dyng

xyr dyng jli`e o`kn zyyeg Ð eilqka xyr

.iyilyl xyr draye ipyl xyr dyye df ycgl

d`xzy Ð "belica ylyzy" dkixv l`enyle

miycg dylyae ,xyr dpeny mei iriax ycga

dpenye xyr draye xyr dyy mei mdixg`y

ly dii`xc .ok ixg`y cer iyilya oke ,xyr

.`pipnn did `l ,oey`xd ycga mei xyr dyng

cenlzd l`yyk ok m`c ,ok yxit dnl :dnize

Ð "ibltinw l`ilnb oa oerny oaxe iaxca `nil"

ylya `l` cegl dpey`x dii`xa ibilt `l

yexitd didi `pwqnae ,oey`x belic ly zei`x

miycg dylya ibq `l i`n`e ,xg` oipra

?qxhpewa yxitckäðéàådpenyn `l` dxeq`

dpeny mei inp xq`ie :xn`z m`e Ð jli`e xyr

.dblic ixdy ,xyr drayl dzpiy ik ,xyr

dyye xyr dyng enk ,belic zqe llka didie

epiax axd xne`e ?`pnif `cga opiyiigc ,xyr

.`pnif `cg meyn belica yegl oi`c :wgvi

ùçéî:i"yx yxit Ð opiyiig `pnif `cga

,yxtl jixv oke .yinyzl opiyiigc

oi`e .zexdhl `icda cenlzd yixt `lcn

iabl minrt yly zqe zeriaw meya xikfdl

iabl `l` ,opiyiig `pnif `cga `dc Ð yinyz

cr ,el oiyyeg Ð minrt yly erawp m`y

.minrt yly xwriy
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רמי oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtdcip
âåìéãì úñå äì äòá÷,iriax ycgl xyr dpeny meil dxeq`e Ðycga xyr dryz meile

.mlerl oke ,iyingâåìéãá ùìùúù ãòzlgz `edy Ð oipnd on epi` xyr dyng meie Ð

.belic my oi`e ,dzii`xäãåîì äúéäxyr dyyl dzpiye ,xyr dyngl reaw zqe Ð

dzpiye dxfg .xq`z Ð cer xyr dyye xyr dyng ribiyk ,xnelk .oixeq` dfe df Ð

o`kn xyr dyy xzed Ð [xyr drayl] dipya

,jkld .zg` mrt `l` ezraw `ly ,jli`e

.xwrp `ed zg` mrtaïìåë åøúåädyng Ð

dyye ,minrt dyly ezxwr ixdy Ð xyr

,xwrin `pnif `cga Ð xyr draye xyr

dryz `l` ,xq`i `l `ad xyr dpeny elit`e

ixdy ,"jli`e xyr dpenyn" ipzwck .xyr

.belicl zqe dl drawe belica dyliyàúáåéú
áøãxq`p Ð xyr drayl dzpiy :ipzw `dc Ð

drayn ipzw `le ,xyr dyye xyr dyng

.ipnif ixz dblicc ab lr s`e ,jli`e xyr

.`pipnn e`l Ð `ziinw dii`x ,`nl`äãåîì
éðàùÐ xyr dyngl reaw dzqec oeik Ð

exary zei`x mr xyr dyng ly dii`x opicy

opivn ded ikide ,dz`x dpnfa ixdy ,dilr

belicc ipd mr diipninl!?Ð `p` `pin` ike

zlgz dzidy xyr dyng zii`xc `kid

e` ,okl mcew zqe dl did `ly e` ,dzii`x

.mixyr meil zqe dl didyéàî äì éøà÷ãå
äì éøà÷iieyw`l ivn ikid i`ce `d Ð

dcenlnêúòã à÷ìñ÷ ?dpi`yl oicd `ed Ð

hwpc i`de ,belic ipnif `zlz opira dcenl

wcinl ,belic zqe zxiwr meyn e`l Ð "dcenl"

meyn `l` .belica ylyzy irac `ed dcenlc

dzpiye dxfg" ipzwc ,oey`x zqe zxiwr

dyng xq`pe ,xyr dyy xzed Ð xyr drayl

dizxwrc ab lr s`e ,"xyr draye xyr

:`pin` jzrc `wlqc .ipnif ixz xyr dyngl

ixz dizxwre ,xyr dynga i`ed dcenlc oeik

xyr dyngl ixzyze ,dxcd `l ez Ð ipnif

.`adïì òîùî÷zegta xwrp reaw zqe oi`c Ð

.minrt ylynäâøéñmipye mixyr mein Ð

.drax`e mixyr meilúñå äì äòá÷ àìÐ

mei Ð oey`xc .oey`xl dnec df belic oi`y

draw :`din ipzw .cg`k mini ipy Ð dfe ,cg`

.llka dpey`xe ,zei`x ylya zqe dläúðéùå
ãçàå íéøùò íåéì.ipnif zlz belic `ki`c Ð

éîð à÷éãdil dedc ,mixyr meil opiwaycn Ð

meie ,df ycga mixyr meia dz`x" ipzinl

mipye mixyr meie ,df ycga cg`e mixyr

llk zepyl mi`pz oeyl jxc oky ,"df ycga

.dxvw oeyleïøîà àìcr zraew oi`c Ð

iedzc dirawnl `l` ,minrt yly eprawzy

.ylyn zegta xwri `le dzry dicìáà
ùçéîìdz`x m`y .dil `yiig `pnif `cga Ð

dyngl zyyeg Ð zg` mrt xyr dyng meia

.ynyz `le ,`ad xyréìéî éðä`kid Ð

mini jeza ea dzpiyy mei eze` dil mi`wc

`idy oizipzn ik .dcp oda zeidl die`xy

xyr dyng meia d`ex zeidl dcenl

,dzii`xl mipye mixyr `edy ,dzliahl

.(`,hl dcp) "mizek zepa"a `pniwe`cke

mixyr ody ,dliahl mixyr meil dzpiye

xyr dyng mei ihn xcd ikc .dii`xl raye

oebk ,dzaif ini jeza i`wc `kid la` .zecpl miie`xd minia mini drax` dqpkpe ,dcpl dcp oiay xyr cg` dliah xg`l enly ixdy .dcpl miie`xd minia dl `niiw ,dzliahl

oebk ,aefd ini jeza dz`xe dnicwde ,dzliahl xyr dyng meil ze`xl dcenl dzidy.dliahl ixiyr meiläì ùåçéú àì àîéàmei ribie ,leahze ,izixg` dzliah `ihn ikc Ð

Ð ded `nlra i`xw`c ,dl yegiz `l `pnif `cg meyn ,jkld .d`ex zwfgen dpi`y ,dxdh zwfga Ð xyr cg` lk :(my) lirlc wxta ol `niiw `dc ,ynyl xq`z `l Ð mixyr

.ol rnynwúòáå÷ äùàä ïéà àðéðú.minrt yly rawpy inl `l` minrt yly dxiwr ira `lc rnyn Ð iccd iab edl `pzcne .zxdhn dpi`e Ðãçì ãçcgl dxiwr `cg Ð

.`pnif cga `xwrin Ð ipnif ixz dizraw elit`c :ol rnyn `we ,zeriawäéúååë.`pnif cga xwrin Ð ipnif ixz dizraw elit`c Ðíéùìù íåé ãò ùîùì úøúåî :ïðéñøâ éëälk Ð

.mixzen mizpiay miniíéùìù øúåä äúàøå íéøùò íåé òéâä äúàø àìå íéùìù íåé òéâä.`pnif cga xwrin Ð ipnif ixz dizrawc ab lr s`e .dpin xwri` `dc ,`al cizrd Ð
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øîúéài`d ika `weec :yexit Ð df ycga xyr dyye df ycga xyr dyng dz`x

`nlr ilekl Ð cg`a e` ycgl mipya e` miycg dylya dz`x la` ,`peeb

.'ek `gxi yixe `gxi yix i`fgc :(a,hl) "mizek zepa" seqa lirl xn`ck ,xzei jixv oi`

zeriaw mewn lkn Ð oiey dii`xl dii`x oiay minid oi`e ,xqg cg`e `ln cg`y elit`e

xeriy dl oi` dpey`xac `kide .mxeb ycgd

dpey`xd on belic z`xp dipyd `dzy ,ycga

opirae ,oipnd on dpey`xd oi`c `nlr ilekc Ð

dipye ,eiykr dz`x oebk .belica ylyzy

.dipyl cg`e mixyra ziyilye ,dl mixyra

yexitle ."df ycga xyr dyng" hwp ikd meyne

"dynge drax` gbpy xey" wxtac :dyw df

xyr dyng mei gbp dncn (a,fl `nw `aa)

xyr draye df ycga xyr dyye df ycga

xn`w ikid ,ok m`e .`kdc `zbeltl ,df ycga

"gbp `le xey ,gbpe xey d`x" iab lirl mzd

`peeb i`d ika `d ?oipnd on dpey`x `iedc

ixdy ,oipnd on dpey`x ied `lc dcen ax elit`

yie !zayl `le ycgl `l onf meyl dzid `l

epiaxe .mixeeyc oibexiql minic oibexiq oia wlgl

Ð "belicl zqe dl draw" yxit l`ppg

dz`xy oebk ,dfd xcqk minrt yly dzyryk

draye xii`a xyr dyye oqipa xyr dyng

dyye fenza xyr dyng dz`x oke ,oeiqa xyr

dz`x cere ,lel`a xyr draye a`a xyr

draye oeygxna xyr dyye ixyza xyr dyng

xyr dyng jli`e o`kn zyyeg Ð eilqka xyr

.iyilyl xyr draye ipyl xyr dyye df ycgl

d`xzy Ð "belica ylyzy" dkixv l`enyle

miycg dylyae ,xyr dpeny mei iriax ycga

dpenye xyr draye xyr dyy mei mdixg`y

ly dii`xc .ok ixg`y cer iyilya oke ,xyr

.`pipnn did `l ,oey`xd ycga mei xyr dyng

cenlzd l`yyk ok m`c ,ok yxit dnl :dnize

Ð "ibltinw l`ilnb oa oerny oaxe iaxca `nil"

ylya `l` cegl dpey`x dii`xa ibilt `l

yexitd didi `pwqnae ,oey`x belic ly zei`x

miycg dylya ibq `l i`n`e ,xg` oipra

?qxhpewa yxitckäðéàådpenyn `l` dxeq`

dpeny mei inp xq`ie :xn`z m`e Ð jli`e xyr

.dblic ixdy ,xyr drayl dzpiy ik ,xyr

dyye xyr dyng enk ,belic zqe llka didie

epiax axd xne`e ?`pnif `cga opiyiigc ,xyr

.`pnif `cg meyn belica yegl oi`c :wgvi

ùçéî:i"yx yxit Ð opiyiig `pnif `cga

,yxtl jixv oke .yinyzl opiyiigc

oi`e .zexdhl `icda cenlzd yixt `lcn

iabl minrt yly zqe zeriaw meya xikfdl

iabl `l` ,opiyiig `pnif `cga `dc Ð yinyz

cr ,el oiyyeg Ð minrt yly erawp m`y

.minrt yly xwriy
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äúéä :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî .àLééç àðîéæ àãça©£¨¦§¨¨§¨©¨©§©¨¨¥¨¨§¨
íBéì äúpéLå ,øNò äMîç íBé äàBø úBéäì äãeîì§¨¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨§

íéøNò¯íúäî éà !ïéøeñà äæå äæ¯:àðéîà äåä ¤§¦¤§¤£¦¦¥¨¨£¨¨¦¨
éléî éðä¯àëéä ìáà ,dúcð éîé CBúa àîéé÷c àëéä ¨¥¦¥¥¨§©§¨§§¥¦¨¨£¨¥¨

dúcð éîé CBúa àîéé÷ àìc¯òîLî à÷ ,àì àîéà §¨¨§¨§§¥¦¨¨¥¨¨¨©§©
"úñeä ïî úøähî dðéàå" .ïìåëåàì :àtt áø øîà .' ¨§¥¨¦©¤¤¦©¤¤£©©©¨¨

éðîéæ àúìz dézòá÷c àlà ,ïøîà¯àúìz éëéøöc £¨¨¤¨¦§©§¥§¨¨¦§¥¦§¦¦§¨¨
éðîéædéø÷òîìéðîéæ éøz ìáà ,¯.ø÷òéî àðîéæ àãça ¦§¥¦§©§¥£¨§¥¦§¥©£¨¦§¨¦£©

dì úòáB÷ äMàä ïéà :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨¨¥¨¥¨¦¨©©¨
ìL dpòa÷zL ãò úñåàãç :àîéúc eäî !íéîòt L ¤¤©¤¦§©¤¨¨§¨¦©§¥¨£¨

¯éøz ,ãçì¯ézøúìàúìúe ,¯äãeîì äúéä :àtt áøc déúåk àéðz .ïì òîLî à÷ ,àúìúì §©§¥§©§¥§¨¨¦§¨¨¨©§©¨©§¨§¨¥§©©¨¨§¨§¨
ìL íBéì äúpéLå ,íéøNò íBé äàBø úBéäìíéL¯äúàø àìå íéøNò íBé òébä ,ïéøeñà äæå äæ ¦§¨¤§¦§¦§¨§§¦¤§¤£¦¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨

¯ì úøzeîìL íBé ãò LnLìL íBéì úLLBçå ,íéLìL íBé òébä .íéLíBé òébä ,äúàøå íéL ¤¤§©¥©§¦§¤¤§§¦¦¦©§¦§¨£¨¦¦©
ìL íBé òébäå ,äúàø àìå íéøNòäúàøå íéøNò íBé òébäå ,äúàø àìå íéL¯ìL íBé øzeäíéL ¤§¦§Ÿ¨£¨§¦¦©§¦§Ÿ¨£¨§¦¦©¤§¦§¨£¨©§¦
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`oifgeרמב mipya cenr cq sc ± oey`x wxtdcip
íéøùò íåé øñàðåixdy minrt ipy `l` ezxwr `le mixyra dcenl ixdy `ad Ð

dxiwr e`l miipy miylyd xg`y dz`x `ly dpexg`d mixyr ly dpexg`d dxiwr

.dzqeek ycgl mixyr mei cr dz`x `le miiyilyd miyly meil dzpiy `l ixdy `id

çøåàù éðôî.`a oey`xd epnfa mixyr mei aeyl xfgy df Ðäðùîäá ùé ïôâ ìë
ïééileza dl yi dy` lk Ð.mince mäì ïéàùå

òåè÷ øåã äæ éøäminc odl oi`y oeike Ð

.oiaexn odipa oi` miaexn

äùàä êìò ïøãä

äðùîúåìéì òáøà äì ïéðúåð ú÷åðéúÐ

mc :opixn` Ð d`ex elit`e ,ynyl

.`ed milezaäëîä äéçúù ãòyxtn Ð

.`xnbaúåàøì äðîæ òéâä.dz`x `le Ðãò
úáù éàöåî.iriaxa zqip `ide Ðàøîâ
äúàø åìéôà:lld zia exn` ,dia` ziaa Ð

cr dl oipzep Ð ze`xl dpnf ribd `le li`ed

.dknd digzyàôéñá âéìôãî,dpnf ribda Ð

.dz`x `ll dz`x oia welig ipzwúøçåðùÐ

.yxtn onwléåöî ÷åøäùzngn d`exy Ð

.yinyzïðú úáù éàöåî ãò.dlilae meia Ð

úáùá ìòáîì éøùãlra `ly it lr s` Ð

.wegc gzte ,zelira izy m` ik oiicrøæçå
ìòáå.zelil rax` jeza Ðäàîèdcp mcc Ð

.`edïåùàøä äìéì äì ïéðúåð úøâåáelit`e Ð

drax` ze`xl dpnf ribda ixn`c lld zial

ied ,mixerpd ini eribiync ,dxrp ilin ipd Ð

.`l eze ,oey`xd dlil Ð zxbea la` .dpnf

ùãç øùò íéðù êåúîoey`xd dlil lray Ð

xfge ,miycg dyly ddye .cin jxca jlde

`ae ,ziyilye dipy mrt oke ,mc `vne lrae

.`ed mileza mc :xn`e .iax iptl
ãò
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ú÷åðéúiax dl ozpe dyrn :`xnba xn`ck ,oitevx era `l lld zia Ð zelil rax`

,i`ny zial zelil rax`c d`xp oke .ycg xyr mipy jezn zelil rax`

.lld zial enk ,zexfetn elit`ìë,yinyz zngn d`exy Ð dtd jeza ievn wexdy onf

elit`e ,mileza mca mda dyny `l elit` ,eixg`y dlild lke zxgnd meid lk opilz

`le li`ed ,opilz `l Ð ez la` .zxgep dpi`

xar :(a,`i) `nw wxt seqa lirl xn`ck ,dyny

axe .d`nh Ð yinyz `la zg` dlil dilr

xg`ly meia zxgepyk `wecc ,ith xingn

`la la` ,eixg`ly dlilae ea opilz yinyz

.`l Ð dxigp

ìòd`ex dpi`e mlek iab lr d`exe mlek iab

opiqxbc mixtql Ð dknd dzigy recia

"recia" iyextl `kil "d`exe milk iab lr" ikd

li`ed ,icin `le gken `l `dc ,dgked `ki`c

zelzl yiy recia :eyexit ikd `l` .d`exe

"dcpd mc" wxta xnel jixv oke .dknd dzigy

yiy ,xnelk Ð "qeakd iptly recia" (a,ep) lirl

.qeakd iptl ezelzláøzelil dciqtd `l xn`

`nw wxta :xn`z m`e Ð opz zay i`ven cr

zaya leral xq`c o`nl jixtc (a,e) zeaezkc

i`n :xn`we ,"zay i`ven cr" `kd xn`wcn

,`l :ipyne !lira ivn Ð lira `l i`c ,e`l

:ipyne ?`xninl i`n ,lrayk i` :jixte .lrayk

dwegc dvxt :xn`c ,l`enyck ol rnynw `d

`d ,"`xninl i`n" jixt i`n ,`zyde .'ek

xn`wck ,zelil dciqtd `lc ,`aeh opirny`

l`enyc `pyil `ki` mzdc :xnel yie !`kd

dil jixhvi`e ,axl oke ,dlgzkl lranl xqe`

,dil `xiaq ielk i` elit`c ,l`enyl ikd iiepyl

.zelil dciqtdcéøùãdlgzkl lranl

zeaezkc `nw wxtac ab lr s` Ð 'ek l`enyck

lkn ,dipy dlira` l`enyc jd iziin (a,e)

,`kd hwp dlgza lranl ixyc zn`d itl mewn

.ith `zeax iedcéáøs`e Ð dxedh xn` iq`

mc dedc `zi` m`c `xaq jd dil zilc ab lr

axc `d xity dil `xiaq edin ,iz` ded `xwirn

dwqt m`c :(a,`i) `nw wxt seq ,lirlc lcib

Ð yinyz zngn elit` dz`xe yinyz zngn

`xwirn Ð `ed oileza mcc `zi` m`c .d`nh

zngn wqtnl dl ded `le ,iz` ded dynyyk

`zi` m` ,mc `vne lra dlgzac oeik .yinyz

weqtl dl did `l Ð oileza mc cer x`ypy

,mc `vn `le lrac ixii` `kd la` .dynyyk

.l`enyck lrac xninl `ki` ikdle

éðàù`kd rnyn Ð dixaeb axc l`eny

`nw wxta oke ,`giky `l l`enyc

:yexit ,dxairy dleza iab (a,ci) dbibgc

dfae Ð scep dgix oi`e ,ziagd it lr deaiyedy

,lecb odkl dxykc witne ,dleza `idy rcep

ith gikyc ,dxair ihan`a :xninl `ki`c

(a,e) zeaezkc `nw wxtac :dywe .l`enycn

dihdc :xnel yie !dihda oi`iwa aex :xn`w

,da xarzzy dxenb dlira dpi` zeaezkc

.ze`ia x`yak
ike
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.àa Bpîæa çøBàL éðtî ,íéøNò íBé øñàðåäðùî §¤¡¨¤§¦¦§¥¤¥©¦§©¨
íéLðíäéìeúáaïôb Lé :íéðôâkdðéiLLéå ,íBãà ¨¦¦§¥¤¦§¨¦¥¤¤¤¥¨¨§¥

ïôb Léå ,äaeøî dðéiL ïôb Léå ,øBçL dðéiL ïôb¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨§¤§¥¤¤
,ïéé da Lé ïôb ìk :øîBà äãeäé éaø .èòeî dðéiL¤¥¨¨©¦§¨¥¨¤¤¥¨©¦

ïéé da ïéàLå¯.éè÷øec äæ éøäàøîâøBc :àðz §¤¥¨©¦£¥¤§¨¦¨¨
äqéòì äôé øBàOäL íLk :àéiç éaø éðz .òeè÷¯ ¨©¨¥©¦¦¨§¥¤©§¨¤¨¦¨

ìk :øéàî éaø íeMî àðz .äMàì ïéôé íéîc Ck̈¨¦¨¦¨¦¨¨¨¦©¦¥¦¨
ïéaeøî äéîcL äMà¯.ïéaeøî äéða ¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

äùàä êìò ïøãä

zú÷Bðéúéa ,úqéðå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥
,úBìéì òaøà dì ïéðúBð :íéøîBà éànL©©§¦§¦¨©§©¥
dpîæ òébä .äknä äéçzL ãò :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦©¤¦§¤©©¨¦¦©§©¨
äìéì dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa ,úqéðå úBàøì¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨
òaøà ,úaL éàöBî ãò :íéøîBà ìlä úéáe ,ïBLàøä̈¦¥¦¥§¦©¨¥©¨©§©
:íéøîBà éànL úéa ,äéáà úéáa dãBòå äúàø .úBìéì¥¨£¨§¨§¥¨¦¨¥©©§¦
ìk :íéøîBà ìlä úéáe ,äåöî úìéòa dì ïéðúBð§¦¨§¦©¦§¨¥¦¥§¦¨

.dlek äìéläàøîâeléôàå :÷çöé øa ïîçð áø øîà ©©§¨¨¨©©©§¨©¦§¨©£¦
éànî .äúàø¯ïéa äúàø ïéa àôéña âéìôî à÷cî ¨£¨¦©¦§¨©§¦§¥¨¥¨£¨¥

àLéøc ììkî ,äúàø àlLa¯àìå éëä àðL àì §¤Ÿ¨£¨¦§¨§¥¨¨§¨¨¦§¨
ãò :íéøîBà ìlä úéa ,éëä éîð àéðz .éëä àðL§¨¨¦©§¨©¦¨¦¥¦¥§¦©

äãeäé áø øîà ?änk ãò ."äknä äéçzL ãò" .äúàø àì ïéa äúàø ïéa ,äknä äéçzL¤¦§¤©©¨¥¨£¨¥Ÿ¨£¨©¤¦§¤©©¨©©¨¨©©§¨
ïîæ ìk :áø øîàúøçBpLBæ äøéçð :éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék .¯òãBé éðéà ¨©©¨§©¤¤¤¦¨§¦¨©¥¦§¥£©¦§¦¨¥¦¥©

àlà ,àéä äî¯ïîæ ìk÷BøäLéëéä áø øîà÷c äøéçð .LéîLz úîçî ätä CBúa éeöî ©¦¤¨¨§©¤¨¨§©¤¥£©©§¦§¦¨§¨¨©©¥¦
úáLBé ,äàBøå úãîBò :áøc dépéî éì àLøôî éãéãì ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà ?éîc̈¥£©©§¥©©¦§¨§¦¦§¨§¨¦¦¥§©¤¤§¨¤¤

äàBø dðéàå¯dðéàå úBúñëe íéøk éab ìò ,äàBøå ò÷ø÷ éab ìò .äknä äúéç àlL òeãéa §¥¨¨§¨©¤Ÿ¨§¨©©¨©©¥©§©§¤©©¥¨¦§¨§¥¨
äàBø¯.äknä äúéç àlL òeãéaäàBø dðéàå ílek éab ìò ,äàBøå ílek éab ìò¯òeãéa ¨§¨©¤Ÿ¨§¨©©¨©©¥¨§¨©©¥¨§¥¨¨§¨©

"dpîæ òébä" .äknä äúéçLåëå:øîúéà .'äLnéL,úBìéì äãéñôä àì :øîà áø ,íéîia ¤¨§¨©©¨¦¦©§©¨¦§©¦§¨©¨¦©¨©Ÿ¦§¦¨¥
:øîà éåìå .ïðz "úaL éàöBî ãò" ,úBìéì äãéñôä àì :øîà áø .úBìéì äãéñôä :øîà éåìå§¥¦¨©¦§¦¨¥©¨©Ÿ¦§¦¨¥©¨¥©¨§©§¥¦¨©

?éðú÷c "úBìéì òaøà" éàî ,úBìéì äãéñôä¯òaøà" àðúéîì éì änì ,áøìe .úBðBò äòaøà ¦§¦¨¥©©§©¥§¨¨¥©§¨¨§©¨¨¦§¦§¨©§©
:ïì òîLî à÷ àòøà çøBà ?"úBìéìdkøãc,"úBìéì òaøà" éðúéì ,éåììe .úBìéla äàéác ¥©©§¨¨©§©¨§©§¨§¦¨©¥§¥¦¦§¥©§©¥

éøLc :ïì òîLî à÷ àä ?éì änì "úaL éàöBî ãò"ìòáîì,ìàeîLãk .úaLa älçzëì ©¨¥©¨¨¨¦¨¨©§©¨§¨¥§¦§©§©§¦¨§©¨§¦§¥
ä÷eçc äöøt :ìàeîL øîàc¯:øîúéà .úBøBøö øéLnL ét ìò óàå ,úaLa da ñðkéì øzeî ©£©§¥¦§¨§¨¨¦¨¥¨§©¨§©©¦¤¥¦§¦§©

íc àöîe ìòáe øæçå ,íc àöî àìå ìòa¯.äøBäè :øîà éñà éaøå ,äàîè :øîà àðéðç éaø ¨©§Ÿ¨¨¨§¨©¨©¨¨¨©¦£¦¨¨©§¥¨§©¦©¦¨©§¨
íéìeúa íc äåäc àúéà íàc ,äàîè :øîà àðéðç éaø¯:øîà éñà éaøå .éúà éåä àøwéòî ©¦£¦¨¨©§¥¨§¦¦¨©£¨©§¦¥¦¨¨¨¥¨¥§©¦©¦£©

.íc àìa úBìéòa änk ìBòáì éðìBëé :ìàeîL øîàc .ìàeîLãk déì éîøúà àîìéc ,äøBäè§¨¦§¨¦§§¥¥§¦§¥©£©§¥¨§¦¦§©¨§¦§Ÿ¨
Cãéàå¯éléî éðäå .ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð úøâBa :áø øîà .déøáeb áøc ìàeîL éðàL¯ §¦¨¨¥§¥§©§¥¨©©¤¤§¦¨©§¨¨¦§¨¥¦¥

äúàø ìáà ,äúàø àlL¯dì ïúðå äNòî :éáéúéî .àì eúå ,äåöî úìéòa àlà dì ïéà ¤Ÿ¨£¨£¨¨£¨¥¨¤¨§¦©¦§¨§Ÿ¥¦¦©£¤§¨©¨
úeðè÷ éîéa eälek dì áéäéc àîéìéà ?éîc éëéä .Lãç øNò íéðL CBzî úBìéì òaøà éaø©¦©§©¥¦§¥¨¨Ÿ¤¥¦¨¥¦¥¨§¨¥¨§¦¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc dcp(iying meil)

çøBàL éðtî ,íéøNò íBé øñàðåmeia aeyl xfgy df zqe mc - §¤¡©¤§¦¦§¥¤©
,mixyrBpîæaoey`xd,àameia dl didy reawd zqed onfa ¦§©¨

`l` ,dxwn jxc dpi` mixyr meia ef dzii`x jkitle ,mixyr
.ycegl mixyr meia ze`xl dlibx dzidy reawd drahl dxfg
reawd zqede ,mixyr meia dz`x `l minrt ylyy it lr s`e
minrt yly xy`k wx df ,ea dz`x `ly minrt ylya xwrp
miinrta wx ,o`k j` ,xg` meia dz`xe dzii`x mei z` dzpiy
ycega la` reawd dzqea `ly xg` meia dz`x zepey`xd
,okle ,xg` meia `le reawd dzqea `l llk dz`x `l iyilyd
dzqe meia dz`xe day iriaxd ycega m`e ,dxenb dxiwr ef oi`

enewnl reawd zqed xfg ,reawd.[
meia minrt izy dz`x dligzny s`y ,`ziixaa ok m` x`ean
xwrp miyely meia dz`x `l iyilyd ycegay oeik ,miyely
di`x dpnn yie ,miyely meil yeygl xzei dkixv dpi`e df zqe
dxiwra ic ,onf eze`a miinrt dz`x m` s`y `tt ax ixacl

.zg`

äðùî
lka dey epi` dcpe mileza mc zenke ravy zx`an dpynd

:el` minca zlrezd dne ,miypdíéðôbk íäéìeúáa íéLðdy` - ¨¦¦§¥¤©§¨¦
,otbd on `veid oiik `ed ixd dileza mce otbk `id ixd dleza

y mykedðéiL ïôb Léå ,øBçL dðéiL ïôb Léå íBãà dðéiL ïôb Lé¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨
,èòeî dðéiL ïôb Léå äaeøîmec` `edy yi ,mileza mc mb jk §¤§¥¤¤¤¥¨¨

.hren `edy yie ax `edy yie ,xegy `edy yie
å ,ïéé da Lé ïôb ìk ,øîBà äãeäé éaøotbéè÷øBc Bæ éøä ,ïéé da ïéàL, ©¦§¨¥¨¤¤¤¨©¦§¤¥¨©¦£¥§§¦

,dcp ly mince mileza mc dl yi dy` lk ,xnelkoi`y dy`e
,dcp mc `le mileza mc `l dlmileza mcn rehw xec `id ixd

.miaexn dipa oi` miaexn dinc oi`y oeike ,dcp mcne

àøîâ
:dy`a minc ieaix oipra zeziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨

`id ixd ,dcp mce mileza mc dl oi`y dy` ,`ziixaaòeè÷ øBc. ¨©
äMàì ïéôé íéîc Ck ,äqéòì äôé øBàOäL íLk ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨§¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦¨¦¨¦¨

.zexdl xdnzy
.ïéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMà ìk ,øéàî éaø íeMî àðz̈¨¦©¦¥¦¨¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

äùàä êìò ïøãä

ú÷åðéú ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
d`ex dy`dy milezad mcy ,(.`i) oey`x wxta dpyna epipy
oic zx`an epizpyn .`nhn epi` ,dligza dlrapy ixg`
mca df mc zelzl lkez izn cr ,mc d`exe ,z`ypy dlezad

:dcp mc `ed `ny zyyeg dppi`e ,milezaú÷Bðéz,dcli -àlL ¦¤¤Ÿ
úBàøì dpîæ òébäúqéðå,[z`ype-]dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨

úBìéì òaøàmixne` ep`y ,mc d`xz m` elit` ,dlra mr ynyl ©§©¥
.mileza mc `l` epi`y,íéøîBà ìlä úéáedl mipzepäéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤

äknä`txzzy cr -.dlirad iptn dziidpy dxeagd ©©¨
:sqep ote` dpynd dkiynnúBàøì dpîæ òébäinil dribdy ¦¦©§©¨¦§

,mixerpdïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úqéðå§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦
,zelira dnk elit` ,dlra mr ynylíéøîBà ìlä úéáemipzep ¥¦¥§¦

,z`yp eay ,reaya iriax mein ,dlra mr ynyl dléàöBî ãò©¨¥
,úaLepiide,úBìéì òaøài`vene ,zay lil ,iyy lil ,iying lil ©¨©§©¥

.`nhn epi`e mileza mc `ed el` zelila d`xzy mc lke ,zay

,ze`xl dpnf ribd :sqep ote`a oicd z` x`al dpynd dkiynn
mbeúìéòa dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,äéáà úéáa dãBòå äúàø̈£¨§¨§¥¨¦¨¥©©§¦§¦¨§¦©

äåöî.cala dpey`x dlira -,dlek äìélä ìk íéøîBà ìlä úéáe ¦§¨¥¦¥§¦¨©©§¨¨
.df dlila minrt dnk elit`

àøîâ
ribd `ly zwepizy ,lld zia zrca dpynd ly `yixa x`ean
oic zx`an `xnbd .dknd digzy cr dl mipzep ,ze`xl dpnf

:dfäúàø eléôàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàlld zia ,dia` ziaa mc ¨©©©§¨©¦§¨©£¦¨£¨
,ze`xl dpnf ribd `ly iptny ,dknd digzy cr dl mipzep

.dknd digzy cr ,mileza mca milez
:`xnbd zl`eyéànî-:`xnbd daiyn .df oic el oiipnà÷cî ¦©¦§¨
àôéña âélôîribdy in oica `tiqa zwlgn dpyndy jkn - §©¥§¥¨
,ze`xl dpnfäúàø ïéalk z` dl mipzep f`y ,dia` ziaa ¥¨£¨

e ,dlildäúàø àlLa ïéa`yixa eli`e ,zelil rax` dl mipzepy ¥§¤Ÿ¨£¨
digzy cr' dpynd dnzq ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw iabl

,dz`x `ll dia` ziaa dz`x oia dwlig `le 'dkndììkî¦§¨
àLéøc`yixay dfn rnyn -éëä àðL àìå éëä àðL àì`l - §¥¨Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨¨¦
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dl mipzepäúàø àì ïéa äúàø ïéa ,äknä äéçzL ãò. ©¤¦§¤©©¨¥¨£¨¥Ÿ¨£¨
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ìàeîLc,l`eny iptl ef dreny izxn` xy`k -éì øîà,l`eny ¦§¥¨©¦
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,LéîLz.yinyz zngn mc d`ex `idy epiidc ©§¦

:'zxgep' edn zxxan `xnbd,áø øîà÷c äøéçð`idy onf lky §¦¨§¨¨©©
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc dcp(iying meil)

çøBàL éðtî ,íéøNò íBé øñàðåmeia aeyl xfgy df zqe mc - §¤¡©¤§¦¦§¥¤©
,mixyrBpîæaoey`xd,àameia dl didy reawd zqed onfa ¦§©¨

`l` ,dxwn jxc dpi` mixyr meia ef dzii`x jkitle ,mixyr
.ycegl mixyr meia ze`xl dlibx dzidy reawd drahl dxfg
reawd zqede ,mixyr meia dz`x `l minrt ylyy it lr s`e
minrt yly xy`k wx df ,ea dz`x `ly minrt ylya xwrp
miinrta wx ,o`k j` ,xg` meia dz`xe dzii`x mei z` dzpiy
ycega la` reawd dzqea `ly xg` meia dz`x zepey`xd
,okle ,xg` meia `le reawd dzqea `l llk dz`x `l iyilyd
dzqe meia dz`xe day iriaxd ycega m`e ,dxenb dxiwr ef oi`

enewnl reawd zqed xfg ,reawd.[
meia minrt izy dz`x dligzny s`y ,`ziixaa ok m` x`ean
xwrp miyely meia dz`x `l iyilyd ycegay oeik ,miyely
di`x dpnn yie ,miyely meil yeygl xzei dkixv dpi`e df zqe
dxiwra ic ,onf eze`a miinrt dz`x m` s`y `tt ax ixacl

.zg`

äðùî
lka dey epi` dcpe mileza mc zenke ravy zx`an dpynd

:el` minca zlrezd dne ,miypdíéðôbk íäéìeúáa íéLðdy` - ¨¦¦§¥¤©§¨¦
,otbd on `veid oiik `ed ixd dileza mce otbk `id ixd dleza

y mykedðéiL ïôb Léå ,øBçL dðéiL ïôb Léå íBãà dðéiL ïôb Lé¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨
,èòeî dðéiL ïôb Léå äaeøîmec` `edy yi ,mileza mc mb jk §¤§¥¤¤¤¥¨¨

.hren `edy yie ax `edy yie ,xegy `edy yie
å ,ïéé da Lé ïôb ìk ,øîBà äãeäé éaøotbéè÷øBc Bæ éøä ,ïéé da ïéàL, ©¦§¨¥¨¤¤¤¨©¦§¤¥¨©¦£¥§§¦

,dcp ly mince mileza mc dl yi dy` lk ,xnelkoi`y dy`e
,dcp mc `le mileza mc `l dlmileza mcn rehw xec `id ixd

.miaexn dipa oi` miaexn dinc oi`y oeike ,dcp mcne

àøîâ
:dy`a minc ieaix oipra zeziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨

`id ixd ,dcp mce mileza mc dl oi`y dy` ,`ziixaaòeè÷ øBc. ¨©
äMàì ïéôé íéîc Ck ,äqéòì äôé øBàOäL íLk ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨§¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦¨¦¨¦¨

.zexdl xdnzy
.ïéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMà ìk ,øéàî éaø íeMî àðz̈¨¦©¦¥¦¨¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

äùàä êìò ïøãä

ú÷åðéú ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
d`ex dy`dy milezad mcy ,(.`i) oey`x wxta dpyna epipy
oic zx`an epizpyn .`nhn epi` ,dligza dlrapy ixg`
mca df mc zelzl lkez izn cr ,mc d`exe ,z`ypy dlezad

:dcp mc `ed `ny zyyeg dppi`e ,milezaú÷Bðéz,dcli -àlL ¦¤¤Ÿ
úBàøì dpîæ òébäúqéðå,[z`ype-]dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨

úBìéì òaøàmixne` ep`y ,mc d`xz m` elit` ,dlra mr ynyl ©§©¥
.mileza mc `l` epi`y,íéøîBà ìlä úéáedl mipzepäéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤

äknä`txzzy cr -.dlirad iptn dziidpy dxeagd ©©¨
:sqep ote` dpynd dkiynnúBàøì dpîæ òébäinil dribdy ¦¦©§©¨¦§

,mixerpdïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úqéðå§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦
,zelira dnk elit` ,dlra mr ynylíéøîBà ìlä úéáemipzep ¥¦¥§¦

,z`yp eay ,reaya iriax mein ,dlra mr ynyl dléàöBî ãò©¨¥
,úaLepiide,úBìéì òaøài`vene ,zay lil ,iyy lil ,iying lil ©¨©§©¥

.`nhn epi`e mileza mc `ed el` zelila d`xzy mc lke ,zay

,ze`xl dpnf ribd :sqep ote`a oicd z` x`al dpynd dkiynn
mbeúìéòa dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,äéáà úéáa dãBòå äúàø̈£¨§¨§¥¨¦¨¥©©§¦§¦¨§¦©

äåöî.cala dpey`x dlira -,dlek äìélä ìk íéøîBà ìlä úéáe ¦§¨¥¦¥§¦¨©©§¨¨
.df dlila minrt dnk elit`

àøîâ
ribd `ly zwepizy ,lld zia zrca dpynd ly `yixa x`ean
oic zx`an `xnbd .dknd digzy cr dl mipzep ,ze`xl dpnf

:dfäúàø eléôàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàlld zia ,dia` ziaa mc ¨©©©§¨©¦§¨©£¦¨£¨
,ze`xl dpnf ribd `ly iptny ,dknd digzy cr dl mipzep

.dknd digzy cr ,mileza mca milez
:`xnbd zl`eyéànî-:`xnbd daiyn .df oic el oiipnà÷cî ¦©¦§¨
àôéña âélôîribdy in oica `tiqa zwlgn dpyndy jkn - §©¥§¥¨
,ze`xl dpnfäúàø ïéalk z` dl mipzep f`y ,dia` ziaa ¥¨£¨

e ,dlildäúàø àlLa ïéa`yixa eli`e ,zelil rax` dl mipzepy ¥§¤Ÿ¨£¨
digzy cr' dpynd dnzq ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw iabl

,dz`x `ll dia` ziaa dz`x oia dwlig `le 'dkndììkî¦§¨
àLéøc`yixay dfn rnyn -éëä àðL àìå éëä àðL àì`l - §¥¨Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨¨¦

oipr lkae ,dz`x `ll dia` ziaa dz`x m` oia oicd dpey
.dknd digzy cr lld zia dexizd

:`ziixan wgvi xa ongp ax ixacl di`x d`ian `xnbdénð àéðz©§¨©¦
,íéøîBà ìlä úéa ,éëä,z`ype ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ¨¦¥¦¥§¦

dl mipzepäúàø àì ïéa äúàø ïéa ,äknä äéçzL ãò. ©¤¦§¤©©¨¥¨£¨¥Ÿ¨£¨
dpnf ribd `ly zwepizy ,lld zia zrca epizpyna epipy

dl mipzep ze`xl.äknä äéçzL ãò:`xnbd zl`eyänk ãò- ©¤¦§¤©©¨©©¨
:`xnbd daiyn .df onf `ed izn crìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨

L ïîæ`idúøçBp,cr x`ia `le .dknd d`txzd `ly `ed oniq §©¤¤¤
:dcedi ax siqed .'zxgepy onf lk' aygp izndén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥

ìàeîLc,l`eny iptl ef dreny izxn` xy`k -éì øîà,l`eny ¦§¥¨©¦
Bæ äøéçð,ax mya zxn`yàlà ,àéä äî òãBé éðéàdzig xeriy §¦¨¥¦¥©©¦¤¨

`ed ,dkndätä CBúa éeöî ÷BøäL ïîæ ìkmewn eze`a -úîçî ¨§©¤¨¨§©¤¥£©
,LéîLz.yinyz zngn mc d`ex `idy epiidc ©§¦

:'zxgep' edn zxxan `xnbd,áø øîà÷c äøéçð`idy onf lky §¦¨§¨¨©©
,dknd d`txzp `l oiicr zxgep.éîc éëéä:`xnbd daiynøîà ¥¦¨¥¨©

áøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,÷çöé áø øa ìàeîL áøizrny - ©§¥©©¦§¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©
`id m`y ,axn df xac ly eyexitdðéàå úáLBé ,äàBøå úãîBò¤¤§¨¤¤§¥¨

,äàBø,zayeiyk `le zcner dcera wx dpnn `vei mcd ,xnelk ¨
äknä äúéç àlL òeãéa.zayei `id m` oke,äàBøå ò÷ø÷ éab ìò §¨©¤Ÿ¨§¨©©¨©©¥©§©§¨

zayeieúBúñëe íéøk éab ìòmikxäúéç àlL òeãéa ,äàBø dðéàå ©©¥¨¦§¨§¥¨¨§¨©¤Ÿ¨§¨
äknäzayei `id m` la` .ílek éab ìòlr e` rwxw iab lr oia ©©¨©©¥¨

mixk iab,äàBøåokeäàBø dðéàå ílek éab ìò,llk d`ex dpi`y - §¨©©¥¨§¥¨¨
,mixk e` rwxw lr zayei oia zcner oiaäknä äúéçL òeãéa. §¨©¤¨§¨©©¨

,epizpyna x`ean'åëå dpîæ òébäzia zrcl ,dz`x `le ze`xl ¦¦©§©¨
.zelil rax` mdy zay i`ven cr iriax liln dl mipzep lld

:df xeriy zx`an `xnbdøîzéàdxrp ,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
zelil rax` mze`ae ,z`ypy ,dz`x `le ze`xl dpnf ribdy

dl mipzepyäLnéLmb,íéîia.eneiae iying lila dyniyy oebk ¦§¨©¨¦
äãéñôä àì ,øîà áøa df cbpk ynylnúBìéìi`ven cr zxzene ©¨©Ÿ¦§¦¨¥

.zelil rax`d oeaygn cixen meia yinyzd oi`e ,zayéåìå§¥¦
,úBìéì äãéñôä ,øîàdlil dciqtd ,ea dynyy mei lk cbpke ¨©¦§¦¨¥

.[ecbpk
:cg` lk ly enrh zx`an `xnbd,úBìéì äãéñôä àì øîà áø©¨©Ÿ¦§¦¨¥

ixdy,ïðz 'úaL éàöBî ãò'onfd lk z` dl mipzepy rnyne ©¨¥©¨§©
minia dynyyk s`e ,zay i`ven cr ea z`ypy iriax meiny

.zelilaeéðz÷c úBìéì òaøà éàî ,úBìéì äãéñôä øîà éåìådn - §¥¦¨©¦§¦¨¥©©§©¥§¨¨¥
`weeca dpeekd oi` ,'zelil rax`' dxn`y dpynd yexit

dpeekd `l` ,zelill,úBðBò äòaøà,dlil e` mei e` `id dpere ©§¨¨
.zg` dper dciqtd ,dlila mewna meia dyniy m` okle

:`xnbd dywnáøìe,zelil dciqtd `ly xaeqdàðúéîì éì änì §©¨¨¦§¦§¨
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המשך בעמוד מז



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc dcp(iyiy meil)

ixdy ,ok yxtl okzi `l :`xnbd dgecïðz 'äknä äéçzL ãò'- ©¤¦§¤©©¨§©
drax` wx iax dl ozp recne ,zEphwa zei`x iabl dpyna epipy
did `l df dyrny i`ce `l` .dl ie`xd oicd itk epi`y ,zelil

.dphwa
:iax xizd dn xxal dkiynn `xnbdàlàxn`z `nydì áéäéc ¤¨§¨¦¨

eäìekzelil drax`d lk z` iax dl ozpy -.úeøòð éîéadgec §¦¥©£
:`xnbdàkéà éî Lãç øNò íéðL ,úeøòðzexrpd inia yi ike - ©£§¥¨¨Ÿ¤¦¦¨

,yceg xyr mipy ly onf dy`d lyïéa ïéà ,ìàeîL øîà àäå§¨¨©§¥¥¥
ãáìa íéLãç äML àlà úeøâáì úeøòð.xnel xyt` i` ,ok m`e ©£§©§¤¨¦¨¢¨¦¦§©

.zexrpd inia mlek eid ,iax dl ozpy yceg xyr mipy mze`y
:l`eny ixaca xg` yexit drivn `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

xnelàkéìc àeä éëäî øéöadyyn mizegt zexrpd ini oi`y - §¦¥¨¦§¥¨
,miycegàkéà éôè àämiaexn zexrpd iniy minrt yi la` - ¨§¥¦¨

,ok yxtl xyt` i` :`xnbd dgec .miyceg dyynàäixdy - ¨
miycg dyy `l` zexba inil zexrp ini oia oi` ,l`eny,'ãáìa'¦§©

.øîà÷xzei mpi` mlerl zexrpd iniy rnyn 'cala' oeylne ¨¨©
.miycg dyyn

zelil drax` iax dl ozp ote` dfi`a ,xg` xe`ia `xnbd drivn
:yceg xyr mipy jezndì áéäéc àlàiaxíézLzelildnéîéa ¤¨§¨¦¨§©¦¦¥

,úeðè÷dyy jldnae ,ivge dxyr zg` liba z`ypy oebk ©§
,ynyl zelil ipy iax dl ozp ,zephwd ini ly el` miyceg

úeøòð éîéa íézLå.[zexrp ini ly miycg dyy cer mdy §§©¦¦¥©£
:`xnbd dgecdépéî àòa àä[l`y ixd-]àéîìL øa àððéç áø ¨§¨¦¥©¦§¨©§¨§¨

,áøîy in,dìòa úçz úBàøì dpîæ òébäera z`yipy,dphw dc ¥©¦¦©§©¨¦§©©©§¨
.d`eyp `idyk mixerpd inil dribdeeäî,`ed wtqde .dpic ©

dy`a j` ,zelil drax` dl yi ze`xl dpnf ribdy dy` lky
,dlra zgz dzephwa zelil drax`n xzei dlrap xaky z`f
mipzepy zelild zrax` z` dciqtd el` zelira zngn m`d

.dzexrpa dldéì øîà,ax el aiyd -[ìòBa äzàL úBìéòa ìk ¨©¥¨§¦¤©¨¥
dphw `idy miniaïðéàzeaygpúçà àlàzelild drax` jezn ¥¨¤¨©©

,ze`xl dpnf ribdy inl mipzepyøàMäåzetqepd zelirad - §©§¨
,mixerpd inil dribdy ixg` dlrapy,úBìéì äòaøàì ïéîéìLî©§¦¦§©§¨¨¥

caln ,mixerpd inil dribdy ixg` zelil dyely dl yi okle
zelirad lky oeik ,ok m`e .dzephw inia dlrapy zelirad lk
ipy iax dl ozpy okzi `l ,zg` dliral zeaygp zephwd ini ly
dyely dl zzl el dide .zexrp inia mipye ,zephw inia zelil

.zephwd ini ly el` caln ,zexrpd inia zelil
:`xnbd dwiqnàlàdrax` leral iax ozpy dyrndy i`ce ¤¨

,dfk ote`a did yceg xyr mipy jezn zelildì áéäécozpy - §¨¦¨
,iax dl[úeøâa éîéa úçàå ,úeøòð éîéa íézLå ,úeðè÷ éîéa úçà. ©©¦¥©§§§©¦¦¥©£§©©¦¥©§

zxbealy xn`y ax lr `iyewd z` `xnbd zniiqn df itl
:cala oey`x dlil mipzepàîìLa úøîà éàm` xacd oaen - ¦¨§©¦§¨¨

ly xn`z,àîìòa úøâBa,dxbay xg`l z`yipyéôè dì ïðéáäé ¤¤§¨§¨¨£¦©¨§¥
lkep f` .ax ly ezrck `ly ,cg` dliln xzei dl mipzep ep` -
,zelil ipy zxbeal mipzepy xn`pe ,iax ly dyrnd z` ayiil

oky ,zexbad onfa sqep dlil lradl dl xizd iax jkitleék¦
éðäàc éëéäzelirad zelireny myk -ay,úeðè÷oaiygdléîéa ¥¦§©£¦©§¦¥

àãç dì øöáîì úeøòðdrax` oeaygn cg` dlil dl zigtdl - ©£§¦§©¨£¨
zelirad lky ,`ppig axl ax aiyd jky .dxrpl zepzipd zelil
el` zeliray rnyne .cg` `l` zeaygp opi` zephw iniay
zelira dyely ex`ype ,zelild oeaygn cg` dlil zezigtn

ok enk .zexrpd onflénð éðäàay zelirad mb zeliren -,úeøòð ©£¦©¦©£
àãç dì øöáîì úeøâáìzelild oeaygn zg` dlil cixedl - §©§§¦§©¨£¨

mipzepy xn`p m` okle .cg` dliln xzei `l j` .zxbeal yiy
inia cg` dlil iax dl ozp recn xacd oaen ,zelil ipy zxbeal
dlil mizigtn ,zexrpd onfa dlrapy zelirad lky ,zexba
dlil cer dl x`ype ,dl mipzepy zelild izy oeaygn cg`

.cg`
úøîà éà àlày xn`z m` la` -àîìòc úøâBaz`ypy ¤¨¦¨§©¤¤§¨§¨

,dzexbaaéôè dì ïðéáäé àì,cg` dliln xzei dl mipzep oi` - Ÿ¨£¦©¨§¥
inia mly cg` dlil iax dl ozp recn dyw ,ok m` .ax zrcke
zigtdl zekixv ,zexrp inia dlrapy zelirad `ld .zexba
,mly dlil iax dl ozpy oeike .dly zelild oeaygn cg` dlil
zelild oeaygn zigtdl ,zexrpd ini ly zelirad elired dna

,ax ly ezhiy itle .dlyàìiax jixv didáúéì[zzl-]àlà dì Ÿ¥©¨¤¨
äåöî úìéòaàì eúå ,,mly dlil dl ozp iaxy oeike .xzei `le - §¦©¦§¨§Ÿ

dlrap `ly zxbea mzqly gken ,zexrpd inia mb dlrapy s`
.zelil ipy mipzep ,zexrpd inia

:`xnbd zvxzndì áéäéc íìBòìdlil iax dl ozp -éîéa úçà §¨§¨¦¨©©¦¥
ìLå ,úeðè÷.úeøòð éîéa Linia cg` dlil `l s` iax dl ozp `le ©§§¨Ÿ¦¥©£

.ax lr df dyrnn zeywdl oi` okle .zexbad
miyceg dyy `l` epi` zexrpd onf ixdy ,df yexit epigcy s`e
,ycg xyr mipy jezn zelil drax` iax dl ozpy oeike .cala
digc dpi` ef .zexrpd onfa eidi zelildn dylyy okzi `l

,dpekpúøáñ éîiax dl ozpy xeaq dz` m`d -éçøé àúìz ìk ¦¨§©¨§¨¨©§¥
äðBò àãç,dyrnd did jk `l .zg` dper miyceg dyly lk - £¨¨

dl ozp iax `l`äðBò àãç éçøé éøz ìkdper miycg ipy lk - ¨§¥©§¥£¨¨
.zg`

,dzephw inin ,ycg xyr mipy jezn zelil drax` e`vnp jke
dcera did ,iax dl ozpy oey`xd dlild .zexrpd ini seq cr
`id zephwd ini lk jynae .zexrpd ini iptl dpy ivg ,dphw
dper .cg` dlill `l` miaygp mpi` la` ,lradl dkiynd
,ziyily dper ,zexrpd ini zligz ixg` miiyceg dzid ztqep
mdy ,mitqep miiyceg ixg` ziriax dpere ,mitqep miiycg ixg`
mipy jezn zelil drax` lkd jq `vnp .dly zexrpd ini seqa
miiycg ly yxtda eid zexrpd iniay zeliradyk ,yceg xyr

.[dlill dlil oia
dpc `xnbd .cg` dlil dl mipzep z`yipy zxbeay xn` ax
.dz`x `lyk `weec e` ,dia` ziaa dz`xyk mb ezpeek m`d

:`xnbd zxtqnäàðñ÷ñ ïéîéðî,[mkg my-]ìéæàå ìé÷L äåä §¦¦©§§¨¨£¨¨¦§¨¦
ìàeîLc déøúàì`yp oinipne .l`eny ly enewnl jled did - §©§¥¦§¥

z`xwl dxdhp jk xg`e] zecp mc dz`x xaky zxbea dy`
.[oi`eyipdøáñoinipnáøc déúååk àcáeò ãaòîìzeyrl - ¨©§¤§©§¨§¨¥§©

oey`xd dlila d`xzy mcd lk z` xdhle ax zrck dyrn
ea zlrapyeléôàyäúàø.oi`eyipd mcew zecp mc xakøîà £¦¨£¨¨©

dlil dl mipzep zxbea' ax xn`yk ixd ,ezxaql mrh oinipn
,'oey`xdâéìt àì[wlig-],äúàø àì ïéa äúàø ïéa áørnyne Ÿ¨¦©¥¨£¨¥Ÿ¨£¨

:`xnbd zxtqn .oey`x dlil dl mipzepy xn` mlek lryíéã÷̈¦
àçøBàa áéëL,ezxaqk dyrn zeyrl oinipn witqdy mcew - ¨¦§§¨

.jxca znáøc déìò ìàeîL éø÷zece` df weqt l`eny `xw - ¨¦§¥£¥§©
(`k ai ilyn) ax,'ïåà ìk ÷écvì äpeàé àì'oncfi `ly eyexity Ÿ§¤©©¦¨¨¤

lykp `ly ezwcv zekfa ax dkf jke ,zrc ila dxiar wicvl
itl .oick `ly dyrn zeyrl witqdy iptl zne ,eixaca oinipn

l oi` dia` ziaa dz`x m`y `ed oicd zn`ayzlira `l` d
.[devn

d`ian ,lirl e`aedy ax mya `inly xa `ppig ax ixac ab`
:enya `xnin cer `xnbdáøc déîMî ,àéîìL øa àððéç áø øîà̈©©¦§¨©§¨§¨¦§¥§©

,ax ly enyn -íãà ìL åépL e÷zpL ïåék,dpwifl ribdy - ¥¨¤¦§¦¨¤¨¨
åéúBðBæî eèòîúð,iyewa mi`a eizepefn -,øîàpL(e c qenr) ¦§©£§¨¤¤¡©

ribiy ,l`xyia englie ,xf mr `eaiy `apny ,qenr z`eapa
,arx ly avnl ok zngnìëa íépL ïBé÷ð (Eì ézúð éëðà) íb'©¨Ÿ¦¨©¦§¦§¦©¦§¨

.'íëéúBîB÷î ìëa íçì øñBçå íëéøòmc` ribnyky ,ax yxec ¨¥¤§¤¤¤§¨§¥¤
xqeg icil mb `a ,zexyep eipiyy dpwf libl epiid ,mipiy oeiwpl

.[mihrnzn eizepefny ,mgl
y ,z`yipy dxrp :dpyna epipydãBòå äúàøzia ,dia` ziaa ¨£¨§¨

lk mixne` lld ziae ,devn zlira dl mipzep mixne` i`ny
:lld zia ixac z` zx`an `xnbd .dly dlildäúàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨£¨
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המשך בעמוד מח

oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtdcip
ïðú äëîä äéçúù ãòediizciar i`n ,"dphwl zelil drax`"e Ðúçà àìà ïðéà ?Ð

.zephwc mipy cal ,dl azinl ira ylyeàîìòá úøâåá àîìùá úøîà éàzqipy Ð

.dxbay xg`léôè äì úéàjdl aidi ikd meyn .zelil ipy dl zi`c ,zg` dliln Ð

dlrapc ab lr s`e ,dnly zg` dlil dxbaynzelira ipd`c ikid ikc .okl mcew

zepzipd zelil drax`n `cg xvanl zephw

opi` lray zelira lk :opixn` `dc ,dxrpl

ezc ,ixvan `din zg` dlil `d ,zg` `l`

.yly `l` rax` dl opiadi `léîð éðäà
àãç øöáîì úåøòð úìéòá,zexbac zeliln Ð

okl mcew dlrapy zxbea jdl ,jkld .`l eze

.mizydn zg` dlil `din opiadiéà àìà
úøâåá úøîài`n` ,`l eze oey`xd dlil Ð

zexba inia zg` jdl dl aidi?,ok m`

`ed dlira `cg ,epd` i`n okl mcewc zelira

!dlild lk `le ,zexba inia dl azinl irac

úåøòð éîéá ùìùå.llk zexba `kd `kile Ð

ly zeper yly zgkyn `l `d :jl `iywce

zexrp inia miycg dyly?.'ek zxaq in

áøã äéúååë.oey`xd dlil lk ,zxbea Ðàì
'åë äðåàé.eixaca df lykp `ly Ðå÷úðùî

åéðù.dpwf Ðåéúåðåæî åèòîúð.`al oiyw Ð

åéúâ.oiil Ðåéãá úéáå.onyl Ðïéôãäedf Ð

.miaprd lr oipzepy zlcdíéáìåìäepiid Ð

.zbd z` da miwpny `"aewyi` ,`iteg

ïéùãòäåmiaprdy ,dnvr zbd `id ef Ð

.my mipezp

íéì÷òä
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åéëopiqxb `lc i"yx yxt (`,hr) oiyecw zkqnaÐ `ki` ith `d `kilc `ed xiva `niz

e`l i`c d`xp edin .xzei `le zegt `l rnyn inp "cala" e`lac ,(cala) dil

dede ,miycg dyy `l` zexbal zexrp oiay ohwd xeriy oi` :ikd iyextl epivn ,"cala"

.ith `ki`c xity rnynàìàÐ 'ek zexrp inia mizye zephw inia zg` dl aidic

`cg igxi `zlz lkc zxaq in" onwl wiqncn

e` ok lre .dlgzn xeaq did jkc llkn ,"dper

dyy dipyd on dwegx zephway dpey`xd

ziriaxd e` ,dyly dyly x`yde miycg

dyly x`yde ziyilydn miycg dyy dwegx

xyr mipy jezn eid `l ,ok `l m`y .dyly

lke ,zexrp inia `zlz" wiqn ik ,ok m`e .ycg

xcq zepyl jixv did `l ,"dper `cg igxi ixz

:dper `cg igxi `zlz lk `l` ,zeperd

zlgza Ð dipyde ,zexrpd iptl Ð dpey`xd

dyly zexrp rvn`a Ð ziyilyde ,zexrp

yie !zexrp seqa Ð ziriaxde ,mixg` migxi

zewqtd zeeydl cenlzdl dil `gipc :xnel

z`iac ab lr s`e .leki `edy enk efn ef ze`iad

,zexrp iptl miycg dyy `dzy jixv zephw

mewn lkn ,ycg xyr mipy eid `l Ð ok `l m`c

miycg dyy `l` lra `lya `wec e`lc d`xp

,zephw jyn ini lk lra elit` `dc .zexrp iptl

lk i` ,jklid .zg` dlira `l` epi`c xn`w

zlgzay dipyd didz Ð igxi `zlz `cg

meyn .zephw ly dpexg` d`ial jenq zexrp

dipyd ,"dper `cg igxi ixz lk" xn`w ikd

seqn wegx zexrp ly miycg ipy seqa didz

,miycg drax` seql Ð ziyilyde ,zephw

Ð dey mwegixe ,miycg dyy seql Ð ziriaxde

`xwirn `zrc `wlq `wck oke .igxi ixz ixz

oiprd dfa dey ,`id dper `cg igxi `zlz lka

cr ze`iad zekynpe ,zephw iptl miycg dyly

Ð myne .zg` d`ia `l` dpi`c ,zephw seq

Ð myne ,zexrp rvn`a miycg dylyl

dyly Ð ziriaxe ,zexrp seqa miycg dylyl

,zephw seqa Ð dpey`x e` .zexbaa miycg

seqa Ð ziyilye ,zexrp rvn`a Ð dipye

.zexbaa miycg dylyÐ ziriaxe ,zexrpøáñ
m`e Ð dz`x elit`e axc dizeek `caer carnl

i` elit` `de :xn`zyie !"yxete devn zlira lrea ,dkld :ediiexz ixn`c l`enye ax" onwl opiwqn `dc ,axk carnl dil ded `l mewn lkn ,dz`x `ll dz`x oia biltn ded `l

.l`eny citwn did dfa Ð mlern ax xn` `ly dn zeyrl dvex didy jda la` .oizipznk ciar ded mewn lknc ,l`eny citwn ded `l Ð onwlc jdk ciar `l i`c :xnel

ïéôãäibxeb ipd ,eda` iaxn dipin era :xn`w (`,dr) dxf dcear zkqnc `xza wxt seqae .da mipezp miaprdy ,dnvr zbd `id ef :qxhpewd yxit ,oiycrd Ð oiycrde mialelde

dpin rny ,oizipzn jdn hiytcnc :mzd i"yx yxite .oabpn Ð milwrc 'eke "oialelde oitcd"c oizipzn `dn dil hiyte .milwr Ð "ibxeb" :jexra oke ,i"yx yxit ?edn miebc

"oitcd"c `ziixa `idd iziin i` dniz edfe .oixedh ode ,oabpn Ð oa` lye ur ly :ipzwc ,"ugnde zbd" lirlc `ziixa` opiknq `le .dgcda zb ixynl dlr opiknq ,jklid .`id xwirc

`ztqezac :cere .dizeek wiqt ivn ded "lwind xg` jld mixteq lya"c mrhn ,edine !dilr jnqnl `nrh `kile ,dlr `ziixa jci` biltc mixac x`y iab biltc `kilc ,oilwr iabl

dnvr zb e`l Ð "oiycr"c .lirlc `ziixal `iyw `l ,mixtqd zqxibk "ogicn" opiqxb i` elit`c :wgvi epiax xne` edine ."oixedh ode ,oabpn Ð oiycrde oialelde oitcd" opiqxb zexdhc

lebr `edy itle .`gtlh ?"mi" i`n :(a,fq `xza `aa) "ziad xkend" wxta xn`c "mi" `ede ."gtlh" jxra jexra yxit oke ,okxecl zbay miapr lr ciakny hih ly lebir `l` ,`ed

,jk lk zlhlhn dpi`e ,dcak `idy meyn epiid Ð zb oic `kd dpy `ly dne .mi lr eqki mink oii z`lnzne ,eci lr mixvrp miaprdy my lr Ð "mi" `xwpe ."`gtlh"e "miycr" iexw

e`l Ð `xnba ipzwc "miawid z` xkn"e .envr zbd z` xkny `hiyt ik Ð zb zepyl jxved `l "ziad xkend"a oke .oda oiynynn lkd ciy ,zbd ilk lkn d`nehn xzei zxnzyne

`aa) "jyp edfi`"a xn`ck .ixii` cad zia ilka ,oizipzn jdc yxtn mz epiaxe .cad zial mizif oda oi`iany milq :jexrd yxity enk `l` ,xi`n oa l`eny epiax yexitk zb epiid

edl xn`w (a,fq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxtc oiycr oke .`zxvrn ial ileire :hwp "miapr ly hiar" iabe ?itc ial ileire xnkn xqgn `de :"mizif ly ohrn" iab (`,cr `rivn

ip` cad zia lwrl :(`,ek oixcdpq) "xxea df" wxta ,caa epivn milwr oke .`kdc oiycr epiide ,`gtlh ?"mi" i`n :yxtne .mid z` xkn Ð cad zia z` xkend :xn`wc ,cad zia iab

" :izxza gztc ab lr s`e .dilr jexk cad zia lwryk :(a,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"ae ,jixvzial daezk :(a,gl zenai) "ulegd"a xn`wck .dixiiy ,zb Ð "mi`nh eica ziae eizb

,caa eprinyn jgxk lr `l` ?icin eda opireny`l e`l i` ,llk "zb" `pz i`n` ,`kd la` .lld zial ipz mewn lkn ,i`ny zial xiiy mzd i` ,inc `lc :dyw edine .dxiiy ,i`ny

xnel jixv jgxk lr `l` ?ca ilka ixii`c `ziixac oilwrn ,jqp oii oiprlc zb iabc oilwr epiidc ,miebc ibxebc hiyt ikid ,caa `l` ixiin `l i` :dyw cere !ea `veik zbc opirny dpine

zqxible ,zb epiid oiycrc yxitc i"yx yexitl elit`c :wgvi epiax xne` cere .dey mpicc ,"cal cane zbl zbn" xn`w inp l`ilnb oa oerny oaxe .ea `veike zb rnyp dipine ,"ca" `pzc

Ð oittefn eid m` :ipzwck ,oittefn opi`c ab lr s` ,abpl opixngn jkitl ,ixiin mieb lya Ð mzdc ."oixedh ode oabpn" ipzwc ,ugne zbc `ziixa` bilt `l Ð "ogicn" opiqxbc mixtqd

,aebip irac :yexit Ð "epy `l" :mzd xn`c ,`axl xnel jixv oke .dgcda ibq ikd meyne .oi`nh eica ziae eizb eidy in :ipzwck .ieb oda rbpe ,l`xyi lya ixii` Ð `kdc jde .oixeq`

`zipzn `l` .aebip ira inp dzitf `la ,`nl` ."oixeq` Ð oittefn eid m`e .oixedh mde ,oabpn Ð oa` lye ur ly" ipzw `ziixa jdae ."`l Ð dzitf `la da jxc la` ,dztfy `l`"

ibelt`l jiiy `lc mixac yi ,mieb lyl l`xyi oia opibltn zbac ab lr s`c :xnel yie !ixing miebc `nlc ?oizrnyc `ziixac oilwrn miebc ibxeb hiyt ikidc :dyw edine .ieb lya ixii`

,ixii` inb lye `tiy ly ibxeba i` ,milwrn xity dii`x iziin ikd meyne .miebc `py `l ,l`xyic `py `l ,opax eda exfb dry itl elit`c ,meiwl eqipkny xac iabe ,zecep iab enk eda

.ycg xyr mipy dpyiin l`xyi lya elit`c di`x iziine
epiid
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רמה oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtdcip
ïðú äëîä äéçúù ãòediizciar i`n ,"dphwl zelil drax`"e Ðúçà àìà ïðéà ?Ð

.zephwc mipy cal ,dl azinl ira ylyeàîìòá úøâåá àîìùá úøîà éàzqipy Ð

.dxbay xg`léôè äì úéàjdl aidi ikd meyn .zelil ipy dl zi`c ,zg` dliln Ð

dlrapc ab lr s`e ,dnly zg` dlil dxbaynzelira ipd`c ikid ikc .okl mcew

zepzipd zelil drax`n `cg xvanl zephw

opi` lray zelira lk :opixn` `dc ,dxrpl

ezc ,ixvan `din zg` dlil `d ,zg` `l`

.yly `l` rax` dl opiadi `léîð éðäà
àãç øöáîì úåøòð úìéòá,zexbac zeliln Ð

okl mcew dlrapy zxbea jdl ,jkld .`l eze

.mizydn zg` dlil `din opiadiéà àìà
úøâåá úøîài`n` ,`l eze oey`xd dlil Ð

zexba inia zg` jdl dl aidi?,ok m`

`ed dlira `cg ,epd` i`n okl mcewc zelira

!dlild lk `le ,zexba inia dl azinl irac

úåøòð éîéá ùìùå.llk zexba `kd `kile Ð

ly zeper yly zgkyn `l `d :jl `iywce

zexrp inia miycg dyly?.'ek zxaq in

áøã äéúååë.oey`xd dlil lk ,zxbea Ðàì
'åë äðåàé.eixaca df lykp `ly Ðå÷úðùî

åéðù.dpwf Ðåéúåðåæî åèòîúð.`al oiyw Ð

åéúâ.oiil Ðåéãá úéáå.onyl Ðïéôãäedf Ð

.miaprd lr oipzepy zlcdíéáìåìäepiid Ð

.zbd z` da miwpny `"aewyi` ,`iteg

ïéùãòäåmiaprdy ,dnvr zbd `id ef Ð

.my mipezp
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åéëopiqxb `lc i"yx yxt (`,hr) oiyecw zkqnaÐ `ki` ith `d `kilc `ed xiva `niz

e`l i`c d`xp edin .xzei `le zegt `l rnyn inp "cala" e`lac ,(cala) dil

dede ,miycg dyy `l` zexbal zexrp oiay ohwd xeriy oi` :ikd iyextl epivn ,"cala"

.ith `ki`c xity rnynàìàÐ 'ek zexrp inia mizye zephw inia zg` dl aidic

`cg igxi `zlz lkc zxaq in" onwl wiqncn

e` ok lre .dlgzn xeaq did jkc llkn ,"dper

dyy dipyd on dwegx zephway dpey`xd

ziriaxd e` ,dyly dyly x`yde miycg

dyly x`yde ziyilydn miycg dyy dwegx

xyr mipy jezn eid `l ,ok `l m`y .dyly

lke ,zexrp inia `zlz" wiqn ik ,ok m`e .ycg

xcq zepyl jixv did `l ,"dper `cg igxi ixz

:dper `cg igxi `zlz lk `l` ,zeperd

zlgza Ð dipyde ,zexrpd iptl Ð dpey`xd

dyly zexrp rvn`a Ð ziyilyde ,zexrp

yie !zexrp seqa Ð ziriaxde ,mixg` migxi

zewqtd zeeydl cenlzdl dil `gipc :xnel

z`iac ab lr s`e .leki `edy enk efn ef ze`iad

,zexrp iptl miycg dyy `dzy jixv zephw

mewn lkn ,ycg xyr mipy eid `l Ð ok `l m`c

miycg dyy `l` lra `lya `wec e`lc d`xp

,zephw jyn ini lk lra elit` `dc .zexrp iptl

lk i` ,jklid .zg` dlira `l` epi`c xn`w

zlgzay dipyd didz Ð igxi `zlz `cg

meyn .zephw ly dpexg` d`ial jenq zexrp

dipyd ,"dper `cg igxi ixz lk" xn`w ikd

seqn wegx zexrp ly miycg ipy seqa didz

,miycg drax` seql Ð ziyilyde ,zephw

Ð dey mwegixe ,miycg dyy seql Ð ziriaxde

`xwirn `zrc `wlq `wck oke .igxi ixz ixz

oiprd dfa dey ,`id dper `cg igxi `zlz lka

cr ze`iad zekynpe ,zephw iptl miycg dyly

Ð myne .zg` d`ia `l` dpi`c ,zephw seq

Ð myne ,zexrp rvn`a miycg dylyl

dyly Ð ziriaxe ,zexrp seqa miycg dylyl

,zephw seqa Ð dpey`x e` .zexbaa miycg

seqa Ð ziyilye ,zexrp rvn`a Ð dipye

.zexbaa miycg dylyÐ ziriaxe ,zexrpøáñ
m`e Ð dz`x elit`e axc dizeek `caer carnl

i` elit` `de :xn`zyie !"yxete devn zlira lrea ,dkld :ediiexz ixn`c l`enye ax" onwl opiwqn `dc ,axk carnl dil ded `l mewn lkn ,dz`x `ll dz`x oia biltn ded `l

.l`eny citwn did dfa Ð mlern ax xn` `ly dn zeyrl dvex didy jda la` .oizipznk ciar ded mewn lknc ,l`eny citwn ded `l Ð onwlc jdk ciar `l i`c :xnel

ïéôãäibxeb ipd ,eda` iaxn dipin era :xn`w (`,dr) dxf dcear zkqnc `xza wxt seqae .da mipezp miaprdy ,dnvr zbd `id ef :qxhpewd yxit ,oiycrd Ð oiycrde mialelde

dpin rny ,oizipzn jdn hiytcnc :mzd i"yx yxite .oabpn Ð milwrc 'eke "oialelde oitcd"c oizipzn `dn dil hiyte .milwr Ð "ibxeb" :jexra oke ,i"yx yxit ?edn miebc

"oitcd"c `ziixa `idd iziin i` dniz edfe .oixedh ode ,oabpn Ð oa` lye ur ly :ipzwc ,"ugnde zbd" lirlc `ziixa` opiknq `le .dgcda zb ixynl dlr opiknq ,jklid .`id xwirc

`ztqezac :cere .dizeek wiqt ivn ded "lwind xg` jld mixteq lya"c mrhn ,edine !dilr jnqnl `nrh `kile ,dlr `ziixa jci` biltc mixac x`y iab biltc `kilc ,oilwr iabl

dnvr zb e`l Ð "oiycr"c .lirlc `ziixal `iyw `l ,mixtqd zqxibk "ogicn" opiqxb i` elit`c :wgvi epiax xne` edine ."oixedh ode ,oabpn Ð oiycrde oialelde oitcd" opiqxb zexdhc

lebr `edy itle .`gtlh ?"mi" i`n :(a,fq `xza `aa) "ziad xkend" wxta xn`c "mi" `ede ."gtlh" jxra jexra yxit oke ,okxecl zbay miapr lr ciakny hih ly lebir `l` ,`ed

,jk lk zlhlhn dpi`e ,dcak `idy meyn epiid Ð zb oic `kd dpy `ly dne .mi lr eqki mink oii z`lnzne ,eci lr mixvrp miaprdy my lr Ð "mi" `xwpe ."`gtlh"e "miycr" iexw

e`l Ð `xnba ipzwc "miawid z` xkn"e .envr zbd z` xkny `hiyt ik Ð zb zepyl jxved `l "ziad xkend"a oke .oda oiynynn lkd ciy ,zbd ilk lkn d`nehn xzei zxnzyne

`aa) "jyp edfi`"a xn`ck .ixii` cad zia ilka ,oizipzn jdc yxtn mz epiaxe .cad zial mizif oda oi`iany milq :jexrd yxity enk `l` ,xi`n oa l`eny epiax yexitk zb epiid

edl xn`w (a,fq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxtc oiycr oke .`zxvrn ial ileire :hwp "miapr ly hiar" iabe ?itc ial ileire xnkn xqgn `de :"mizif ly ohrn" iab (`,cr `rivn

ip` cad zia lwrl :(`,ek oixcdpq) "xxea df" wxta ,caa epivn milwr oke .`kdc oiycr epiide ,`gtlh ?"mi" i`n :yxtne .mid z` xkn Ð cad zia z` xkend :xn`wc ,cad zia iab

" :izxza gztc ab lr s`e .dilr jexk cad zia lwryk :(a,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"ae ,jixvzial daezk :(a,gl zenai) "ulegd"a xn`wck .dixiiy ,zb Ð "mi`nh eica ziae eizb

,caa eprinyn jgxk lr `l` ?icin eda opireny`l e`l i` ,llk "zb" `pz i`n` ,`kd la` .lld zial ipz mewn lkn ,i`ny zial xiiy mzd i` ,inc `lc :dyw edine .dxiiy ,i`ny

xnel jixv jgxk lr `l` ?ca ilka ixii`c `ziixac oilwrn ,jqp oii oiprlc zb iabc oilwr epiidc ,miebc ibxebc hiyt ikid ,caa `l` ixiin `l i` :dyw cere !ea `veik zbc opirny dpine

zqxible ,zb epiid oiycrc yxitc i"yx yexitl elit`c :wgvi epiax xne` cere .dey mpicc ,"cal cane zbl zbn" xn`w inp l`ilnb oa oerny oaxe .ea `veike zb rnyp dipine ,"ca" `pzc

Ð oittefn eid m` :ipzwck ,oittefn opi`c ab lr s` ,abpl opixngn jkitl ,ixiin mieb lya Ð mzdc ."oixedh ode oabpn" ipzwc ,ugne zbc `ziixa` bilt `l Ð "ogicn" opiqxbc mixtqd

,aebip irac :yexit Ð "epy `l" :mzd xn`c ,`axl xnel jixv oke .dgcda ibq ikd meyne .oi`nh eica ziae eizb eidy in :ipzwck .ieb oda rbpe ,l`xyi lya ixii` Ð `kdc jde .oixeq`

`zipzn `l` .aebip ira inp dzitf `la ,`nl` ."oixeq` Ð oittefn eid m`e .oixedh mde ,oabpn Ð oa` lye ur ly" ipzw `ziixa jdae ."`l Ð dzitf `la da jxc la` ,dztfy `l`"

ibelt`l jiiy `lc mixac yi ,mieb lyl l`xyi oia opibltn zbac ab lr s`c :xnel yie !ixing miebc `nlc ?oizrnyc `ziixac oilwrn miebc ibxeb hiyt ikidc :dyw edine .ieb lya ixii`

,ixii` inb lye `tiy ly ibxeba i` ,milwrn xity dii`x iziin ikd meyne .miebc `py `l ,l`xyic `py `l ,opax eda exfb dry itl elit`c ,meiwl eqipkny xac iabe ,zecep iab enk eda

.ycg xyr mipy dpyiin l`xyi lya elit`c di`x iziine
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`oifgeרמו mipya cenr dq sc ± oey`x wxtdcip
íéì÷òä.aiaq milwra mipvxg ly getzd z` oixyewy zenewn yi .y"hecx Ðõåáöá

.qeapw Ðïáâðî.jk lk oirlea mpi`y Ðàôéù.frla c"iilb `neb Ðéìôàå éôøçÐ

.zegt ody minrt ,ycg xyr mipyn xzei ody minrt ,oerny oaxléâéìô àìiax Ð

.dpg xa xa daxe `iigéøùúå ïñéð úôå÷úá.dlil e` mei e` ,miey dlilde meidy Ð

úáèå æåîú úôå÷úámei ivg ,oiey mpi`y Ð

mizy ly dnily dper iedc Ð dlil ivge

.zery dxyréôè äá éäâîã äáåúë éðàùÐ

jklid ,dnzegle lka wcwcl xaca aekir yi

.mei ivge dnily dlil opiralrea dkld

devn zlira.ribd `l oia ,dpnf ribd oia Ðéë
ú÷åðéúá éðééòî ååädnyy `wxt i`da Ð

."zwepiz"àìòú.lrey =àáøë éáîon Ð

wa` `l` myn `iven epi`y ,dyixgnd

oizipznc `wxtn opitli `l inp ikd .eilbxa

lrea :ixn`c ,epizeaxke .`ziixan `l` ,icin

.yxete ,devn zliraúåìéì äòáøà êåúîÐ

,dlild jezn e` .dia` ziaa dz`x `ll

oi`y ,wecal zekixv Ð dia` ziaa dz`xl

mcn Ð mc zerteye li`ed :xnel zekneq

`l` .zelil drax` xg` elit`e ,`ed mileza

.yxtnck ,minc d`xn epzyp m` zewcea

éàîù úéá éøáãë øéîçî øéàî éáø ïìåëáåÐ

m` ,dwica dkixvdl .zelil drax` ,dphwl

,dxrple .drax` xg`l drax` jezn zrtey

.cg` dlilúåéàø øàùådpi`c `kid Ð

lld zialc .lld ziae i`ny zia oiay ,zrtey

jld :xi`n iax xn`e .epzyp elit`e ,oixedh Ð

ziak dil `xiaq `l `dae .minc d`xn xg`

Ð epzyp `l elit` ,i`ny zialc .ixnbl i`ny

xg`l drax` jezn zrtey dpi`c oeik ,oi`nh

ribdl dlil xg`l dlil jezne ,dphwl drax`

.dz`x `le dpnfíã äàåøädlezaa e`l Ð

.zecp mca `l` ,ixiin `w
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åðééäxyr mipy jixvn `nw `pz `dc ,ediipia `ki` `aeh :xn`z m`e Ð `nw `pz

.d`ad zba oda ynzyi Ð zbd dfa `nhpykc xn`w l`ilnb oa oerny oaxe ,ycg

dil `xiaqc :xnel yie !zbd jyn ini lk dpyn xqge ,zb zlgzl zb seqn `ed ,ok m`

m` ,dngd xg` jled zexit leyiae ,dpal iycg xyr mipyn ith xingn `l `nw `pzc

iycg xyr mipy `ki` zb zlgzl zb seqn ok

Ð "ilt`e itxg ediipia `ki`" :ipyne .dpal

`ki`e ,itxg eiykre ,ilt` eed cwzy` ,xnelk

:inp i` .zbl zbn dpal iycg xyr mipyn zegt

xyr mipy xn`w `l `nw `pzc dil `hiyt

,xiva ini elk ,ok m`c Ð zbd dpwexzpyn ycg

,yceg drax`e mixyr cr ynzydl leki `le

xn`wc "ycg xyr mipy" `l` .zxg` zb `ide

oerny oaxk epiide .ea oiidy onf mr Ð `nw `pz

`ki`" :ipyne !"d`ad zbl" xn`c l`ilnb oa

Ð "itxg" :i"yx yxitck ,"ilt`e itxg ediipia

oax .cwzy` lyn ef dpy ly xivad xdnny

,ycg xyr mipy `kilc ,lwin l`ilnb oa oerny

lyn ef dpy ly xivad xg`ny Ð "ilt`e"

`pz la` .xingn l`ilnb oa oerny oax .cwzy`

ycg xyr mipy ea yiy onf lkc ,inp dcen `nw

.`lew `id efe ,jka ic Ð zba oiidy onf mr

ïìåëåzelil drax` jezn ze`ae zerteyy

zekixv olek zelil drax` xg`l

`wec e`lc :wgvi epiax xne` Ð onvr z` wecal

yklkn oicd `edc ,zelil drax` lk enly

`dc .ok ixg` ly meil zelil drax` jezn dlil

meia dz`x m`Ðdrax` :xn`c ,iell d`nh

,zelil dciqtd `l :xn`c ,axl elit`e .zeper

.d`nh dii`x `dz ,epzyp m`c dcen mewn lkn

ab lr s` .dpzyp ile` wecal dkixv ,jklid

`l mewn lkn Ð d`nh dpzyp m` inp dlilac

opiknq `le ,dwica `ira meia la` .dwica `ira

`ed jde .mileza mc zrteye li`ed :xninl

iaxc dilr onwl ibiltc opaxl elit` ,dwica

zi` i`cec .od zg` minc d`xn lk :xn`c xi`n

epzyp m` :(`,`i dcp) `nw wxt seqc `d edl

ibilt `l onwle .d`nh Ð dly minc d`xn

oiae df oia m` `l` ,dlgzan mcd dpzypa

olekae" :eyexit ikde .dcp mcl dnec oey`xd

zwelgn lka Ð "i`ny ziak xingn xi`n iax

oizipznc (lld ziae) lld ziae i`ny zia oiay

zwepizl zelil drax` oze`a `wece .oixingn

ribdy zwepizl dlilae ,ze`xl dpnf ribd `ly

Ð dcp mcl dnec elit` ,xi`n iax xdhn ,dpnf

zia oiay zei`x x`ye" .mileza mca dil opilz

cre zelil drax`n oebk Ð "lld ziae i`ny

oebke ,dpnf ribd `ly zwepizl dknd digzy

.dpnf ribda zelil drax`l dpey`xd dliln

ziale ,mileza mca llk opilz `l i`ny zialc

mzd .dcp mcl dnec elit` milezaa opilz lld

,d`nh Ð dcp mcl dnec m`y xi`n iax wlgn

oilez epiid dlild e` zelild jezay it lr s`

mlerle .lld ziak ixnbl edl `xiaqe ,od zg` minc d`xn lk :mixne` minkge .xedh Ð mileza mcl dlild e` zelil drax`d ixg`y mcd lk dnec m`e .dlzp `l eiykr ,mileza mca

Ð dly minc d`xn eidy zenkn epzyp m`c `nw wxt seqc jd opaxl edl `xiaq xitye .didy zenkn mcd dpzyi `ly wx ,zelil drax` cr e` dknd digzy cr ,mileza mca opilz

`la enk ,mileza mc ziilz onf jeza elit` `de ,dwica jda ol rnynw i`n :xn`z m`e .opaxl dxedh Ð minc d`xn eidy zenkn epzyp elit`c :yxity i"yx yexitk `lce .d`nh

dziilz onf xary xg`l oky lk .dinc d`xn epzyp `ny ,ziaxre zixgy zwcea dlezac (a,`i dcp) `nw wxta xn` ,dknd digzy cr mileza mca opilzc ,lld zial ze`xl dpnf ribd

zybxn dpi`ya elit`c oeik ,daxc` Ð onfd jez enk dpnfl ueg milezaa ilznl `ki` ,zrteyc oeikc .hwp zrtey meyn :`niz ike !`id zixgy dwica jdc ,wecal dkixvy ,milezaa

.dwica `irac Ð dlral ixii` `kde .dwica `ira `l Ð dlral la` ,zexdhl opinwe` ziaxre zixgy lirlc dwicac :xnel yie !dii`xa zybxnyk oky lk ,wecal dkixv dii`x meya

."xewnd on `a dcp mc" `tiqa ipzw ikd meync ,`gipe .`ztqeza rnyn oke ,miccvd on e` xewnn `a m` ,zxtetya `ied dwica jd :inp i`
zpn`pe
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נדה. פרק עשירי - תינוקת דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc dcp(iyiy meil)

:`ziixad dkiynníéì÷òäznixr z` mixyewy ,milag oirk - ¨£¨¦
,mikexcd miaprdmd m` .dxewd caekn exftzi `ly ickìL¤

íéøöð,dtelw daxrn oebk ,mitpr -õeaöa ìLå,qeapw -ïábðî- §¨¦§¤¦§§©§¨
md m`e .xt`ae mina mze` dwpnéîb ìLå àôéL ìLmibeq - ¤¦¨§¤¤¦

,inb ly mipeyïðMééîca`ie ,epyiiziy cr ,onf mze` ddyn - §©§¨
.mrhd

:`ziixad zl`eyänëåonf.ïðMééî:`ziixad daiynøNò íéðL §©¨§©§¨§¥¨¨
ãáì ãaîå ,úâì úbî ïçépî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .Lãç- Ÿ¤©¨¦§¤©§¦¥¥©¦¨¦©§©§¦©§©
.d`ad dpya mdly onfd cr ,ef dpy ly cad e` zbd onfn

l`ilnb oa oerny oax ixac :`xnbd dywn.àn÷ àpz eðééäixdy ©§©¨©¨
xivad ixg` ,ycg xyr mipy cera didz miaprd ly d`ad zbd
:`xnbd zvxzn .`nw `pzl oerny iax oia zwelgnd idne ,`ad

éôøç eäééðéa àkéàxivadn mcwen did ef dpy ly xivadyk - ¦¨¥©§¨§¥
,dxyk xak zbd l`ilnb oa oerny oax zrcly ,diptly dpya

.yceg xyr mipyn zegt exary s`åa mdipia lcad yi okéìôà §©§¥
dyk -exary s`y ,diptly dpydn xge`n did ef dpya xiva

cr oizndl jixv l`ilnb oa oerny oax zrcl ,ycg xyr mipy
.d`ad zbd onf

:`ziixad ixac jynd z` `iadl zxfeg `xnbd,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
øäèì äöBøäinb ly e` `tiy ly milwrãiî,opyiil ilan ¨¤§©¥¦¨

a ïìéòâîminíéúéæ éîa ïèìBç Bà ,ïéçúBømin mdilr jtey - ©§¦¨§§¦§¨§¥¥¦
.opny `ivedl ick mizif mda egizxdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

ïééòîa Bà ïéçl÷î åéîénL øBpévä úçz ïçépî ,éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥©¦¨©©©¦¤¥¨§©§¦§©§¨
.ïéôãBø åéîénL¤¥¨§¦

:`ziixad zl`eyänëå:`ziixad daiyn .mzedydl onf.äðBò §©¨¨
:`ziixad zniiqneøîàL Cøãëemirelad milk xiykdlïééa §¤¤¤¨§§¥

eøîà Ck ,Cñðmilkd z` xiykdlúBøäèamda ynzydl ick - ¤¤¨¨§¦§¨
.zexdha

:`xnbd ddnzàéiì étìkdid `ld ,xnelk ,df xac dpet okidl - §©¥©¨
ep` `ldy ,jtidl xnel `pzl.ïðéîéé÷ úBøäèa:`xnbd zvxzn ¦§¨¨§¦©

àlà,`ziixaa qexbl yi jkïééa eøîà Ck ,úBøäèa eøîàL Cøãk ¤¨§¤¤¤¨§¦§¨¨¨§§¥
.Cñð¤¤

:`xnbd zl`eyänëå`ed onf.äðBò:`xnbd daiynéaø øîà §©¨¨¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç`ed dper xeriy.äìéì Bà íBé Bà ¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§¨
:opgei iax mya dpey drenyàðeàL äðç éaø,[enewn my lr-] ©¦¨¨§¨
àðeàL øa äðç éaø dì éøîàå,[eia` my lr-]øa øa äaø øîà §¨§¦¨©¦¨¨©§¨¨©©¨©©

,ïðçBé éaø øîà ,äpç`ed dper xeriy.äìéì éöçå íBé éöç ©¨¨©©¦¨¨£¦©£¦©§¨
:`xnbd zx`an,éâéìt àìå ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàåzrcle §¨©©§¥©©¦§¨§Ÿ§¦¦

.zery dxyr mizy `ed dper xeriy mdipyàäe` mei xeriy - ¨
xn`p dliléøLúå ïñéð úôe÷úa,miey zelilde minidyàä- ¦§©¦¨§¦§¥¨

xn`p 'dlil ivge mei ivg' xeriyúáèå æenz úôe÷úaminidy ¦§©©§¥¥
zg` dper `ed ,dlil ivge mei ivg f`y ,miey mpi` zelilde

.zery dxyr mizy ly dnly
,'dlil e` mei' `ed dper xeriy ,opgei iax zrcly ok m` `vnp
iabl (.dq) lirl `ziixaa epipyy dnn dywe .mieyd minia

b oa oerny oax yxit ,dnly dper dnke' ,milkd zxdh,l`iln
:`xnbd zvxzn .'mei ivge dlilàîéà ,énð àëäxen` o`k s` - ¨¨©¦¥¨

l.äìéì éöçå íBé éöç ,äcð éab:`xnbd ddnz'íBé éöçå äìéì' àäå ©¥¦¨£¦©£¦©§¨§¨©§¨©£¦
.øîà÷:`xnbd zvxzn,àlàxnel l`ilnb oa oerny oax zpeek ¨¨©¤¨

`ed dper xeriyyéà[e`-]éà ,éøLúå ïñéðc äìéì[e`-]íBé éöç ¦©§¨§¦¨§¦§¥¦£¦
äìéì éöçåminiay.æenúå úáèc ©£¦©§¨§¥¥§©

:sqep ote`a `xnbd zvxzn,àîéà úéòaàådleza zlira iabl §¦¨¥¥¨
y iptn mei ivg l`ilnb oa oerny oax siqed(éáâîã) äaeúk éðàL̈¦§¨

éîúçc ãò éôè da [éäâîc]minzegy cr daxd da midibny - §©§¥¨§¥©§¨§¦
ok zngne ,dnzegle daezka wcwcl ,xaca aekir yiy .dilr
siqed okl ,ynyl mileki mpi` miizpiae ,dlil ivg miakrzn
,zery dxyr mizy lkd oia didiy ick ,mei ivg cer b"ayx

.meid ivg cr dlild ivgn
:mileza mca milez dnk cr ,dkldd zpwqnéøîàc ,ìàeîLe áø©§¥§¨§¦

äëìä ,eäééåøz`l oiae ze`xl dpnf ribd oia ,dleza lk iabl ©§©§£¨¨
,ribd,LøBôe ,äåöî úìéòa ìòBa,dpynd ixack dkld oi`e ¥§¦©¦§¨¥

dywn .dpick dlezae dleza lkl ,onf xeriy dlezal dpzpy
:`xnbdäNòî ,àcñç áø áéúîz`ypy dlezaaéaø dì ïúðå ¥¦©¦§¨©£¤§¨©¨©¦

ynyl xzidúBìéì äòaøàmixfetn.Lãç øNò íéðL CBzîx`ean ©§¨¨¥¦§¥¨¨Ÿ¤
ax ixack `le ,devn zlira xg` zxq`p dpi`y ,df dyrnn

.l`enye
:`xnbd ddnzàáø déì øîà,`cqg axl(éì) änì àëøétà éøecä ¨©¥¨¨©¥©¦§¨¨¨

[Cì]lkl zereci opi`y zeziixan zeiyew xg` xfgl jl dn - ¨
,minkgdïéúéðúnî áéúBàda x`eany ,epzpynn dywz - ¦¦©§¦¦

:`xnbd zvxzn .devn zliran xzei dl mipzepyàeäax-]
[`cqgáø äNòî øáñjky i`ce ,dyrn iax dyry oeik - ¨©©£¤©

.dkldd
:l`enye ax lr `iyewl zxfeg `xnbd,íB÷î ìkîdywp m` oia ¦¨¨

,`ziixadn e` dpyndn,àéL÷ ìàeîLe áøìlreay exn` recn §©§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .yxete devn zliraeðéúBaøk ãeáòc eäðéà- ¦§§¨§©¥

.epizeax zrck dkld eyreøæç ,eðéúBaø àéðúcdf oic xxal §©§¨©¥¨§
dpyna xn`pyeðîðåewqte ,df oica dkld reawl oipnl ecnr - §¦§

.LøBôe äåöî úìéòa ìòBa¥§¦©¦§¨¥
:df oica yiwl yixe opgei iax zrc d`ian `xnbdék ,àleò øîà̈©¨¦

da eåä[miwqer eidyk-]á ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaødf wxtay dpyn ¨¨©¦¨¨§¥¨¦©
enyydpéî é÷qî eåä àì ,ú÷Bðéúdpnn milrn eid `l -àlà ¦¤Ÿ£©§¦¦¨¤¨

àaøë éaî àìòz ÷éqîãkdcyd on lrey dlrny enk - ¦§©¦©£¨¦¥©§¨
,eilbxa wa` dcydn `iven wxe oefn da `ven epi`y ,dyxgpy

.dpyndn melk micnel eid `l ,xnelkéëä da éîéiñîeeid jke - §©§¦¨¨¦
zelezad lka ,miniiqn,LøBôe äåöî úìéòa ìòBadecnle ¥§¦©¦§¨¥

.epizeaxk `ziixadn
.ote` lka `nhn mileza mcy ,mi`xen`d zrca ,jenqa epcnl

:`xnbd dywn,äzòî àlà ,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦¤¨¥©¨
jixv ok m` ,dcp mc `ed eli`k mileza mca mixingnyìòa©©

Lôðy [ciqg-],Búàéa øBîâé àìeilr ,cxeie zzey mcdy oeiky ¤¤Ÿ¦§¦¨
:`xnbd daiyn .dcp yygn yextl,ïk íà déì øîàdidiBaì ¨©¥¦¥¦

Bô÷Bðdxiardn `xiizi `ed -LøBôe`ly `vnpe ,leraln llk §¥
oi` ytp lral s` jkl ,diaxe dixtn lhae mlerl ezy` lr `eai

.dfa xingdl
(:cq) dpyna epipydlez ,dzliraa mc d`exe z`ypd dlezay

mipnf ,my x`eane .epnn zxq`p dpi`e ,mileza mca mcd z`
,lld zia zrc itly .milezad mca zelzl dlezal epzpy mipey
rax` mileza mca dlez ,dz`x `le ze`xl dpnf ribd m`
dlez ,dia` ziaa dz`x xake ,ze`xl dpnf ribd m`e .zelil
`ziixad .mdn mixingn i`ny ziae .cg` dlil mileza mca
dlezy onfd jeza mc dz`xy dy` oic dn zx`an epiptly

:onfd xg`l s` wqt `l dnce ,milezaaïleëå ,ïðaø eðzlk - ¨©¨¨§¨
zelezadúBàáe íc úBòôBL eéäL[retyl zekiynne-]CBzî ¤¨§¨¨¦

úBìéì òaøàdz`x `le ze`xl dpnf ribdy efl lld zia epzpy ©§©¥
cr ,dia` ziaa.úBìéì òaøà øçàìze`xl dpnf ribd m` oke §©©©§©¥

dz`x `ide ,cg` dlil dl mipzep lld ziay ,dia` ziaa dz`xe
äìélä CBzîcr ,oey`xdúà ÷Bãáì úBëéøö ïlek ,äìélä øçàì ¦©©§¨§©©©©§¨¨§¦¦§¤

ïîöò`veid mcd d`xn dpzyd m`y ,odl epzpy onfd xg`l ©§¨
mikneq oi`e .ze`nh od ,dligz `viy milezad mc d`xnn dzr
,milezaa oda epilzy zelildn cer wqt `l once li`edy xnel
.wecal dilr `l` ,milezadn `ed dzr rteyd mcd s` i`ce

,éànL úéa éøáãk øéîçî øéàî éaø ïleëáeonf dlezal mipzepy §¨©¦¥¦©§¦§¦§¥¥©©
onfd jezn drty m` jkle .dpyna x`eand itk ,xzei xvw
dpzyd `ly dwica dkixv ,onfd xg`l cr ,i`ny zia epzpy
onfd jezn drtyy ote`ay `vnpe .dxizdl ick mincd d`xn

` .i`ny ziak xi`n iax zrc ,onfd xg`lxi`n iax mewn lkn j
.i`ny ziak ixnbl xaeq epi`ea ezrclúéa ïéaL úBiàø øàL§¨§¦¤¥¥

ìlä úéáå éànLdz`x `l` ,eixg`l onfd jezn drty `l m` - ©©¥¦¥
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc dcp(iyiy meil)

:`ziixad dkiynníéì÷òäznixr z` mixyewy ,milag oirk - ¨£¨¦
,mikexcd miaprdmd m` .dxewd caekn exftzi `ly ickìL¤

íéøöð,dtelw daxrn oebk ,mitpr -õeaöa ìLå,qeapw -ïábðî- §¨¦§¤¦§§©§¨
md m`e .xt`ae mina mze` dwpnéîb ìLå àôéL ìLmibeq - ¤¦¨§¤¤¦

,inb ly mipeyïðMééîca`ie ,epyiiziy cr ,onf mze` ddyn - §©§¨
.mrhd

:`ziixad zl`eyänëåonf.ïðMééî:`ziixad daiynøNò íéðL §©¨§©§¨§¥¨¨
ãáì ãaîå ,úâì úbî ïçépî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .Lãç- Ÿ¤©¨¦§¤©§¦¥¥©¦¨¦©§©§¦©§©
.d`ad dpya mdly onfd cr ,ef dpy ly cad e` zbd onfn

l`ilnb oa oerny oax ixac :`xnbd dywn.àn÷ àpz eðééäixdy ©§©¨©¨
xivad ixg` ,ycg xyr mipy cera didz miaprd ly d`ad zbd
:`xnbd zvxzn .`nw `pzl oerny iax oia zwelgnd idne ,`ad

éôøç eäééðéa àkéàxivadn mcwen did ef dpy ly xivadyk - ¦¨¥©§¨§¥
,dxyk xak zbd l`ilnb oa oerny oax zrcly ,diptly dpya

.yceg xyr mipyn zegt exary s`åa mdipia lcad yi okéìôà §©§¥
dyk -exary s`y ,diptly dpydn xge`n did ef dpya xiva

cr oizndl jixv l`ilnb oa oerny oax zrcl ,ycg xyr mipy
.d`ad zbd onf

:`ziixad ixac jynd z` `iadl zxfeg `xnbd,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
øäèì äöBøäinb ly e` `tiy ly milwrãiî,opyiil ilan ¨¤§©¥¦¨

a ïìéòâîminíéúéæ éîa ïèìBç Bà ,ïéçúBømin mdilr jtey - ©§¦¨§§¦§¨§¥¥¦
.opny `ivedl ick mizif mda egizxdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

ïééòîa Bà ïéçl÷î åéîénL øBpévä úçz ïçépî ,éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥©¦¨©©©¦¤¥¨§©§¦§©§¨
.ïéôãBø åéîénL¤¥¨§¦

:`ziixad zl`eyänëå:`ziixad daiyn .mzedydl onf.äðBò §©¨¨
:`ziixad zniiqneøîàL Cøãëemirelad milk xiykdlïééa §¤¤¤¨§§¥

eøîà Ck ,Cñðmilkd z` xiykdlúBøäèamda ynzydl ick - ¤¤¨¨§¦§¨
.zexdha

:`xnbd ddnzàéiì étìkdid `ld ,xnelk ,df xac dpet okidl - §©¥©¨
ep` `ldy ,jtidl xnel `pzl.ïðéîéé÷ úBøäèa:`xnbd zvxzn ¦§¨¨§¦©

àlà,`ziixaa qexbl yi jkïééa eøîà Ck ,úBøäèa eøîàL Cøãk ¤¨§¤¤¤¨§¦§¨¨¨§§¥
.Cñð¤¤

:`xnbd zl`eyänëå`ed onf.äðBò:`xnbd daiynéaø øîà §©¨¨¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç`ed dper xeriy.äìéì Bà íBé Bà ¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§¨
:opgei iax mya dpey drenyàðeàL äðç éaø,[enewn my lr-] ©¦¨¨§¨
àðeàL øa äðç éaø dì éøîàå,[eia` my lr-]øa øa äaø øîà §¨§¦¨©¦¨¨©§¨¨©©¨©©

,ïðçBé éaø øîà ,äpç`ed dper xeriy.äìéì éöçå íBé éöç ©¨¨©©¦¨¨£¦©£¦©§¨
:`xnbd zx`an,éâéìt àìå ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàåzrcle §¨©©§¥©©¦§¨§Ÿ§¦¦

.zery dxyr mizy `ed dper xeriy mdipyàäe` mei xeriy - ¨
xn`p dliléøLúå ïñéð úôe÷úa,miey zelilde minidyàä- ¦§©¦¨§¦§¥¨

xn`p 'dlil ivge mei ivg' xeriyúáèå æenz úôe÷úaminidy ¦§©©§¥¥
zg` dper `ed ,dlil ivge mei ivg f`y ,miey mpi` zelilde

.zery dxyr mizy ly dnly
,'dlil e` mei' `ed dper xeriy ,opgei iax zrcly ok m` `vnp
iabl (.dq) lirl `ziixaa epipyy dnn dywe .mieyd minia

b oa oerny oax yxit ,dnly dper dnke' ,milkd zxdh,l`iln
:`xnbd zvxzn .'mei ivge dlilàîéà ,énð àëäxen` o`k s` - ¨¨©¦¥¨

l.äìéì éöçå íBé éöç ,äcð éab:`xnbd ddnz'íBé éöçå äìéì' àäå ©¥¦¨£¦©£¦©§¨§¨©§¨©£¦
.øîà÷:`xnbd zvxzn,àlàxnel l`ilnb oa oerny oax zpeek ¨¨©¤¨

`ed dper xeriyyéà[e`-]éà ,éøLúå ïñéðc äìéì[e`-]íBé éöç ¦©§¨§¦¨§¦§¥¦£¦
äìéì éöçåminiay.æenúå úáèc ©£¦©§¨§¥¥§©

:sqep ote`a `xnbd zvxzn,àîéà úéòaàådleza zlira iabl §¦¨¥¥¨
y iptn mei ivg l`ilnb oa oerny oax siqed(éáâîã) äaeúk éðàL̈¦§¨

éîúçc ãò éôè da [éäâîc]minzegy cr daxd da midibny - §©§¥¨§¥©§¨§¦
ok zngne ,dnzegle daezka wcwcl ,xaca aekir yiy .dilr
siqed okl ,ynyl mileki mpi` miizpiae ,dlil ivg miakrzn
,zery dxyr mizy lkd oia didiy ick ,mei ivg cer b"ayx

.meid ivg cr dlild ivgn
:mileza mca milez dnk cr ,dkldd zpwqnéøîàc ,ìàeîLe áø©§¥§¨§¦

äëìä ,eäééåøz`l oiae ze`xl dpnf ribd oia ,dleza lk iabl ©§©§£¨¨
,ribd,LøBôe ,äåöî úìéòa ìòBa,dpynd ixack dkld oi`e ¥§¦©¦§¨¥

dywn .dpick dlezae dleza lkl ,onf xeriy dlezal dpzpy
:`xnbdäNòî ,àcñç áø áéúîz`ypy dlezaaéaø dì ïúðå ¥¦©¦§¨©£¤§¨©¨©¦

ynyl xzidúBìéì äòaøàmixfetn.Lãç øNò íéðL CBzîx`ean ©§¨¨¥¦§¥¨¨Ÿ¤
ax ixack `le ,devn zlira xg` zxq`p dpi`y ,df dyrnn

.l`enye
:`xnbd ddnzàáø déì øîà,`cqg axl(éì) änì àëøétà éøecä ¨©¥¨¨©¥©¦§¨¨¨

[Cì]lkl zereci opi`y zeziixan zeiyew xg` xfgl jl dn - ¨
,minkgdïéúéðúnî áéúBàda x`eany ,epzpynn dywz - ¦¦©§¦¦

:`xnbd zvxzn .devn zliran xzei dl mipzepyàeäax-]
[`cqgáø äNòî øáñjky i`ce ,dyrn iax dyry oeik - ¨©©£¤©

.dkldd
:l`enye ax lr `iyewl zxfeg `xnbd,íB÷î ìkîdywp m` oia ¦¨¨

,`ziixadn e` dpyndn,àéL÷ ìàeîLe áøìlreay exn` recn §©§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .yxete devn zliraeðéúBaøk ãeáòc eäðéà- ¦§§¨§©¥

.epizeax zrck dkld eyreøæç ,eðéúBaø àéðúcdf oic xxal §©§¨©¥¨§
dpyna xn`pyeðîðåewqte ,df oica dkld reawl oipnl ecnr - §¦§

.LøBôe äåöî úìéòa ìòBa¥§¦©¦§¨¥
:df oica yiwl yixe opgei iax zrc d`ian `xnbdék ,àleò øîà̈©¨¦

da eåä[miwqer eidyk-]á ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaødf wxtay dpyn ¨¨©¦¨¨§¥¨¦©
enyydpéî é÷qî eåä àì ,ú÷Bðéúdpnn milrn eid `l -àlà ¦¤Ÿ£©§¦¦¨¤¨

àaøë éaî àìòz ÷éqîãkdcyd on lrey dlrny enk - ¦§©¦©£¨¦¥©§¨
,eilbxa wa` dcydn `iven wxe oefn da `ven epi`y ,dyxgpy

.dpyndn melk micnel eid `l ,xnelkéëä da éîéiñîeeid jke - §©§¦¨¨¦
zelezad lka ,miniiqn,LøBôe äåöî úìéòa ìòBadecnle ¥§¦©¦§¨¥

.epizeaxk `ziixadn
.ote` lka `nhn mileza mcy ,mi`xen`d zrca ,jenqa epcnl

:`xnbd dywn,äzòî àlà ,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦¤¨¥©¨
jixv ok m` ,dcp mc `ed eli`k mileza mca mixingnyìòa©©

Lôðy [ciqg-],Búàéa øBîâé àìeilr ,cxeie zzey mcdy oeiky ¤¤Ÿ¦§¦¨
:`xnbd daiyn .dcp yygn yextl,ïk íà déì øîàdidiBaì ¨©¥¦¥¦

Bô÷Bðdxiardn `xiizi `ed -LøBôe`ly `vnpe ,leraln llk §¥
oi` ytp lral s` jkl ,diaxe dixtn lhae mlerl ezy` lr `eai

.dfa xingdl
(:cq) dpyna epipydlez ,dzliraa mc d`exe z`ypd dlezay

mipnf ,my x`eane .epnn zxq`p dpi`e ,mileza mca mcd z`
,lld zia zrc itly .milezad mca zelzl dlezal epzpy mipey
rax` mileza mca dlez ,dz`x `le ze`xl dpnf ribd m`
dlez ,dia` ziaa dz`x xake ,ze`xl dpnf ribd m`e .zelil
`ziixad .mdn mixingn i`ny ziae .cg` dlil mileza mca
dlezy onfd jeza mc dz`xy dy` oic dn zx`an epiptly

:onfd xg`l s` wqt `l dnce ,milezaaïleëå ,ïðaø eðzlk - ¨©¨¨§¨
zelezadúBàáe íc úBòôBL eéäL[retyl zekiynne-]CBzî ¤¨§¨¨¦

úBìéì òaøàdz`x `le ze`xl dpnf ribdy efl lld zia epzpy ©§©¥
cr ,dia` ziaa.úBìéì òaøà øçàìze`xl dpnf ribd m` oke §©©©§©¥

dz`x `ide ,cg` dlil dl mipzep lld ziay ,dia` ziaa dz`xe
äìélä CBzîcr ,oey`xdúà ÷Bãáì úBëéøö ïlek ,äìélä øçàì ¦©©§¨§©©©©§¨¨§¦¦§¤

ïîöò`veid mcd d`xn dpzyd m`y ,odl epzpy onfd xg`l ©§¨
mikneq oi`e .ze`nh od ,dligz `viy milezad mc d`xnn dzr
,milezaa oda epilzy zelildn cer wqt `l once li`edy xnel
.wecal dilr `l` ,milezadn `ed dzr rteyd mcd s` i`ce

,éànL úéa éøáãk øéîçî øéàî éaø ïleëáeonf dlezal mipzepy §¨©¦¥¦©§¦§¦§¥¥©©
onfd jezn drty m` jkle .dpyna x`eand itk ,xzei xvw
dpzyd `ly dwica dkixv ,onfd xg`l cr ,i`ny zia epzpy
onfd jezn drtyy ote`ay `vnpe .dxizdl ick mincd d`xn

` .i`ny ziak xi`n iax zrc ,onfd xg`lxi`n iax mewn lkn j
.i`ny ziak ixnbl xaeq epi`ea ezrclúéa ïéaL úBiàø øàL§¨§¦¤¥¥

ìlä úéáå éànLdz`x `l` ,eixg`l onfd jezn drty `l m` - ©©¥¦¥
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc dcp(ycew zay meil)

ì àNpúålraøçàzngn d`ex zeidl elv` dwfged `ly §¦¨¥§©¥
.yinyz

lv` yinyz zngn dz`xy dy`d oic x`al dkiynn `ziixad
:ipyd lradå ,øçàì úqéðaeyúLnLî ,LéîLz úîçî íc äúàø ¦¥§©¥§¨£¨¨¥£©©§¦§©¤¤

,úéLéìLe äiðLe äðBLàø íòtdwfged ef ixd mc mda dz`x m`e ©©¦¨§¦¨§¦¦
,df lraa mb yinyz zngn d`ex zeidlLnLz àì Cìéàå ïàkî¦¨§¥©Ÿ§©¥

,ynyl dxeq` -.øçàì àNpúå ,LøbúzL ãò`ziixad dkiynn ©¤¦§¨¥§¦¨¥§©¥
lrad lv` yinyz zngn dz`xy dy`d oic x`al:iyilyd

äðBLàø íòt úLnLî ,LéîLz úîçî íc äúàøå ,øçàì úqéð¦¥§©¥§¨£¨¨¥£©©§¦§©¤¤©©¦¨
,úéLéìLe äiðLe,el` minrt ylya mb mc dz`x m`eïàkî §¦¨§¦¦¦¨
LnLz àì ,Cìéàå,ynyl dxeq` -.dîöò ÷BcázL ãò §¥©Ÿ§©¥©¤¦§©§¨

:dwicad jxc `ziixad zx`anäàéáî ,dîöò úà ú÷ãBa ãöék¥©¤¤¤©§¨§¦¨
úøôBôLmewn cr ,mewn eze`a zxtetyd zqpkne ,lelg dpw - §¤¤

,dleki `idydëBúáezxtetyd lyìBçëî,[jex` mqiw-]CBîe §¨¦§
[jx ca-]BLàø ìò çpeîribny cr legknd zageze .legknd ly ¨©Ÿ

.ea yc ynydy mewnl jendòeãéa ,CBnä Làø ìò íc àöîð íà¦¦§¨¨©Ÿ©§¨©
Lyinyz zrya d`ex `idy mcd,àa àeä øB÷nä ïnm`eàì ¤¦©¨¨Ÿ

BLàø ìò íc àöîð,jend lyL òeãéamcd,àa àeä ïéããvä ïn ¦§¨¨©Ÿ§¨©¤¦©§¨¦¨
dy`k dpic oi`e .d`iad zrya miccvd miwgcpy wgecd iptn

.yinyz zngn d`exd
yinyz zngn dz`xy dy`y mitqep mipte` d`ian `ziixad

:zxq`p dpi`äkî dì Lé íàå[rvt-]íB÷î BúBàa,xewna -äìBz §¦¤¨©¨§¨¨
,dúkîa.zxq`p dpi`eúñå dì Lé íàåd`ex `idy ,df lewlwl §©¨¨§¦¤¨¤¤

,mireaw mipnfa yinyz zngn,dzñåa äìBzzrya wxy xnel ¨§¦§¨
zwica `la ynyl zi`yx mipnfd x`yae ,d`ex `id dzqe

.[zxtety
:dkna zelzl dleki dpi`y ote` d`ian `ziixadíc äéä íàå§¦¨¨©

äpeLî ,dúkîed`xna dpey -dúéiàø ícîzngn d`ex `idy ©¨¨§¤¦©§¦¨¨
,yinyzdäìBz dðéà.dzkna ¥¨¨

:dkn dl yiy mircei oipn `ziixad zx`an,øîBì äMà úðîàðå§¤¡¤¤¦¨©
øB÷na éì Lé äkî[[mgxa-]ïaø .éaø éøác ,[àöBé íc äpnnL ©¨¤¦©¨¤¦¤¨¨¥¦§¥©¦©¨
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המשך בעמוד רנג

oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtdcip
øçàì àùðúå.zeey zerav`d lk oi`y ,dinwl yxtnck Ðøçàì àùðúå`zlzc Ð

."ziyilye" opiqxb dleka .l`ilnb oa oerny oaxk ,dwfgl opira ipnifìåçëîmqiw Ð

.legkn ly ey`x lr jene ,jex`ïéããöä ïî.xedhe Ðúñå äì ùé íàå,dfd lewlwl Ð

`la zynyne ,dzqea dlez Ð miwxtl `l` yinyz zngn dry lk d`ex dpi`y

.zqel zqe oia dwicaéáø éøáã`zlin jd Ð

`yix la` ,iax xn`w "dy` zpn`p"c dcegl

.`id oerny oax dlek Ðàøâôî éøåâôàÐ

.mc `ivene hhxqne ,wlg epi` urdyóåöø= ¨¨

.letkïåùàø ìòá ìù úéùéìù äàéáá ÷åãáúå
,jli`e oey`x ly ziyily d`ian ,xnelk Ð

yxbzz dnle ,dwica ici lr ynyzïéàù éôì ?
úååù úåòáöàä ìë`l xg` lraa `nye Ð

`le ,owzze yxbzzy ahene .dwica jxhvz

wfgzzy cr zyxbzn ,jkld .zxk icil `az

.zerav` ylyaìù äðåùàø äàéáá ÷åãáúå
éùéìù ìòá`l Ð zg` mrt dilr `ayn Ð

ylya dwfged ixdy ,dwica `la dipy ynyz

Ð zg` d`ia zwfg oi` :opipyne .zerav`

ef dlira `nye ,oiey zegkd lk oi`c ,dwfg

ylya wfgzzy cr ,jkld .daexn gka dzid

l ze`iadwica iraz xcde ,cg`e cg` lk

.iyily lra ly ziriax d`iali`z`c `idd

.yinyz zngn mc d`ex dzidy ÐäúòáÐ

.me`zt dlidadúöôåðå äàìîîd`lnzn Ð

.yinyz zrya ezvtpne mcêéøéò úîéãÐ

jipiay daiga jia ze`pwzn eidy ,jixir zepa

enk ,u"xilxt feril oeyl "znic" .jilral

`l" (fk dheq) enke ,"`niic mcin" (ap zenai)

."dnec mc` `yiêéìò ååäúã éëéä éëcr Ð

.mkipiay dxizi daig lr ,`qib i`dl `zyd

àñéâ êãéàì êéìò ååäúðdnk" exn`ie Ð

.jnn d`pw aeyze ,"ef d`epyàãáåò äåäÐ

,mingx dilr eywae ,miaxl dxrv dzlibe

.d`txzpeúåãùá,dxez ipa oi`y mewn Ð

,dcp ini od izn ,zecp gzt zepnl zercei opi`e

.aef ini od iznàåäå äùù`nye ,dxez oick Ð

.`ed dcp iniaïäå äùù áùú íéðù,`xnegl Ð

,dcp zlgz Ð ipye ,aef seq Ð oey`x `ny

ini ded eli`c ,dyly la` .dyy cer dkixve

ayz inp `zyd ,miiwp dray dkixv Ð daif

.zcner daif inia `ny ,miiwp drayäúù÷
íéðù.aef inia dz`xe Ðàøåñéàelit`c Ð

.dxezd on dgxk lr ayz Ð xeng` `lc `kid

íéé÷ð äòáù áùéì äëéøöze`z zngn `ny Ð

.mc dz`x cenigéîåé äòáù áëòéàxza Ð

.`ypil dqiitzpy `nei
àì
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úðîàðåla` ,iaxk "zpn`p"c `tiq jd `wecc :i"yx yxit Ð iax ixac 'eke xnel dy`

epiaxe .dwfg ied ipnif zlza dil `xiaqc ,l`ilnb oa oerny oaxk `yix dlek

`inec .dwefg`l oipnif zlz irac ,yinyz zngn d`exa dcen iax elit`c :yxtn wgvi

e` mey dlk` oebk ,dyly Ð minkg epn `ly dnle ,mipy Ð minil" :xn`c ,lirlc jdc

.ipnif zlz ira iaxl elit`c ."oiltlt

÷åãáúåyxit Ð 'ek ziyily d`iaa dnvr

,jli`e ziyily d`ian :qxhpewa

epeyl jezn ?yxbzz dnle ,dwica ici lr ynyz

`ede .dwicaa elit` ,oey`xl dxeq`c rnyn

`l ipyl mbc :eyexit itl jxtinl ivn dedc oicd

`iepiy rci `lc oeik ,dwica ici lr `l` ixzyz

xizn mz epiaxe ."zeey zerav`d lk e`l"c

dpi`yk `ziixad cinrdl yie .dwicaa oey`xl

.wecal zrcei dpi`y e` ,dwicaa gexhl dvex

:jixtc ,"dcpd mc" wxta inlyexia rnyn oke

lk oi`y itl :ipyne ?ipy lraa dnvr wecaze

inp ocic cenlzdc xnel yi ok .zeey zerav`d

cr :`ipz inp (ipiny wxt) `ztqezae .ipy` jixt

cr :yexit Ð 'ek dyly cr ?`ypil zxzen dnk

`xeqi`` xcdn `lcne .dwica `la zxzen dnk

,"dwicaa elit` ,dxeq` `id dnk cr" yxtl

iz`e .oey`xl elit` ,`ixy dwicaac rnyn

enk ied `ziinw `kxitc ,mz epiax yexitl xity

.dipy `kxit

÷åãáúålra ly dpey`x d`iaa dnvr

rci `lc i`nl :dniz Ð iyily

wecazc :jextil ,"zeey zegkd lk oi`"c `iepiy

rav` oiprlc .ipy lra ly dipy d`iaa dnvr

ixdy ,"zeey zerav`d lk `l" xnel oi` ,ely

meyne .ezlira ici lr dpey`x mrt dz`x xak

dylya dwfged ixdy ,dxizdl oi` zegk zwfg

mrhn `l` dxizdl oi`e .oey`x lra ly zegk

ly egk zwfg oi`e ,"oiey zegkd lk oi`"c df

.`nrh jd opirci `l izk`e ,ipyl zlren oey`x

éë:i"yx yxit Ð `qib jdl jilr eedzc ikid

dnk" exn`i ,jyi` zad`a e`pw xy` zgz

:yxit jexrae .jnn mz`pw aeyze ,"dlecb d`py

mricez ,jilran wgxzdl mipir ja ehlyy

oiaexn jipay ,miaexn minc za z`y eiykr

dincy dixy`" exn`ie ,ja mdipir epzie .xzeia

oird jezne ,"miaexn dipa jk jezny ,miaexn

.`txzze mincd ewqti ja epziy

íéðùmc oey`x mei dz`x `ny Ðdyy ayz

.oipnd on epi`e ,wexi
lk
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רנ
oifge` mipya cenr eq sc ± oey`x wxtdcip

óåçú àì.dxry Ðóè÷î.uvege ,lalazne ,xry wzep Ðêéøñ,xryd wiacn Ð

.uvegeäîç éîçá åìéôàå.ynya engedy oinga dl ic Ðàéæî åøùîãz` oiywn Ð

.xaer okelkl oi`e ,zexrydäéèî÷.dly mixzqd ziae igyd zia Ðäìéáì éåàøä ìë
zakrn dlia oi`e ,lelal oie`x Ð cg` ilka mi`ad mipexyr miyy :zegpn zkqna Ð

,dlial ie`x oi`ye .xyk Ð lla `l m`y ,ea

dlia Ð cg` ilka mipexyr cg`e miyy oebk

`l ,lelal ira i`e li`ed .dleqte ,ea zakrn

.llanl ivnìåáèìå óåçì äëéøö äðéàÐ

.dilr `a dlahy xg`l i`cecåäééðéá àëéà
'åëdtitgl jenq opira `nw `pyill Ð

.dliahúåàöçøî úøéæâze`vgxn jxcy Ð

ilkl incc ,dnc` ly ze`ahv` iab lr ayil

.oda dler dliah :xninl iz`e ,qxgàúìéñÐ

,"`zliqa `le dzxaga" enk ,dar zrwa

.(a,bq) [zenaia]àúéòáã`le ,letz `ly Ð

.xity dlah
ìîðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ìë,"dlela" aizk zenewn dnka `d :xn`z m`e Ð ea zakrn dlia oi` dlial ie`xd

,`nipc :dywe .ediitebl ikixv edlekc :xnel yie !akrl aezkd eilr dpy :`nipe

opixn` ikdc .`akrnc ,"onya dlela" ipnif xqixz mi`iyp zyxta `xw eda `pzcn

aizkc ,dryn zexec sili `lc dgpn iab l`enyl jixtc ,(a,hi zegpn) "dax unewd"a

aezkd eilr dpyc xnel Ð "dpnn etk `lnie"

,l`eny xn` `de :jixte .evnew `ln lr akrl

mdipy" aizkc ,yaid z` miycwn zewxfn

`xw eda `pzc ,mzd ip`y :ipyne !"zleq mi`ln

mey yi `nyc :xnel yie !akrl ipnif xqixz

m`e .`akrn `l dliac mewn meya `yxc

c `kid ,`akrn `lc oeik :xn`zdlial ie`x oi`

citwc oeikc ,`ed `xaqc :xnel yie !xykzil inp

ie`x `diy opira ,devnd zeyrl dlgzkl `xw

,ok `l m`c .akrn epi`y it lr s` ,jkl

.dzeyrl leki did `ly ,ixnbl devnd dlhazp

lk" aizkc ,min z`ia oebk ,zenewn dnka oke

opira mewn lkne .mixzqd zia mihrnne ,"exya

.izkec dnka oke .dxya lka min z`ial ie`x

opi`y it lr s` opaxw oiglync ,`nhe lxr iabe

`xw edpiax `dc ,oiakrn `le .dkinql miie`x

.ixiin oaxw z`ada `xwe ,erbpn `le "eaefn"c

ileqt lk" wxtae !jinq ivn `l `d ?i`n`e

dhigy dkinql skzc (`,bl migaf) "oiycwend

glyn ,erbpn xdh `lc ab lr s`e ,`ziixe`c

min z`ia opira `l i`n` :xn`z m`e .daif oaxw

d`ixwe dlia enk ,mixzqd ziaa dligzkl

iab `xaq oi`c :xnel yie ?mixekiaae dvilga

.mc`d xdhiy `l` dxez dcitwd `ly ,dliah

caricac oeikc Ð iral dligzklc :xnel oi`e

.dliah el dlrze ,ira `l inp dlgzkl ,xedh

dgpn mc` acpzn :xn`wc ,`xif iaxc dizlin xwir iab (a,gi) zegpna dlia opira dlgzklc oeik :xn`z m`e .caril dlgzkl jkld ,edpip zevn Ð dvilge mixeka `xwne dlia la`

i`n ,oillap oi` ike :jixte .oillap oi` cg`e miyye ,oillap miyyc edl miwc .cg` ilka cg`e ,cg` ilka miyy `ian Ð cg`e miyy ly dgpn .cg` ilka d`iane ,oexyr miyy ly

xne`e ?dlila zevn da miiwl ,milk ipya `iadl devn ikd meyn ,lelal devn dligzklc oeik ,`kxit i`ne .'eke ie`xd lk :`xif iax xn` ,ipyne !"xyk Ð lla `l m`" opz `de ?ied

iabc ab lr s`e .excp meiwl ,cg` ilka `iadl el yi ,dlia `la xyk caricc oeik ,jkld .dlecb dgpn `iai `l m` excp ici `vei epi` Ð cg`e miyy ly dgpn xcpy oeik :wgvi epiax

meyne .lirl mzd opixn`c zg` dgpn` i`w "dgpn mc` acpzn" :inp i` .lecb oaxwl oiekzpc `zlin gken cg`e miyy iab mewn lkn ,"milk ipya `ian dvex m`" xn`w mipexyr ipy

ixd" :ixn`wc opaxc` bilt oerny iaxe ,millap opi` cg`e miyyc dil zi`c ,oerny iaxl mzdc `ibeq jdc :dyw edin .zakrn dpi`c oeik ,dlia meyn milk ipya edpibeltl ira `l ikd

,milk ipya `vi caricac oeike .`vi excp ici s`c ,milk ipya `iade ,"cg` ilka `iadl dgpn ilr:xnel yie ?`kxit i`n :dyw izk`e .dlila zevn miiwl ick ,edpibeltl dil zi` xity

dil zi`c :xn`pe ,jixt opaxl "?ied i`n ,oillap oi` ike"c `kxit jd :inp i` ."cg` ilka" `icda yixtc ab lr s` ,mzq dreaw dgpnn zg` dgpn xzei rnyn cg`e miyy ly dgpnc

.dti millap oi` cg`e miyyc oerny iaxc `nrh `pz `eddlíà,uveg xac eilr `vnpe dlre lah :(`,i) oilegc `nw wxta xn`c `de Ð leahle segl dkixv dpi` dlah dtitgl jenq

epiax xne` cere .biltn `l mzdc ab lr s` ,dtitgl jenq lah `lya mzd Ð "okl mcew ilr did `ly il ixa" xn`iy cr ,dliah el dzlr `l ,elek meid lk oind eze`a wqrzp elit`

ik ,`zzrny ipd lkk `zklid zile :oizrny seqa opixn`c `de .dlral ixii` `kde .dliah el zlren `l Ð dtitgl jenq lah elit`c ,ith opixngne ,zexdhl Ð oilegc `iddc :mz

,llk dttg `lya dinwe`l `ki` Ð zexdhl ixiin oilegc jd i`c :wgvi epiax xne` cere .jli`e qxg ilknc zexnin edlek` i`w `l` ,`xnin jd` i`w `l Ð zexdhl ,ipd xnzi`

`nrhe .dcpl dcp oia welgz `ly ,zwxeqe ztteg Ð zpdk dcp .zwxeqe ztteg dpi` Ð zpdk ,zlaehe zwxeqe ztteg Ð dcp :"dry lk" wxt seq migqt zkqnc inlyexia `zi`ck

rnyn oke .dtitg `kilc sebd x`ya ixii` oilegc jde ,y`xa `l` `kiiy `l dtitgc :mz epiax yxit aeye .dl ibq ipeirae ,dilr exingd `l Ð dliaha dxicz zpdky itl :mzd yxtn

xry mewnac ,`ifn exync `nrh jiiy dtitg mewn lkac dpin rny Ð "dy`x segz `l" xn`w `lcne .`ifn exync ,`nrh :xn`we ,'ek "oinga `l` segz `l dy`" xn`wc ,lirl

:ipyne ?zexry edpip i`n ,'eke `ed `ziixe`cn :jixte ."zlaehe ztteg dy` `dzy" `xfrc zepwz xyr iab (`,at `nw `aa) "daexn" wxta opixn`c :di`x wgvi epiax `ian cere .`ed

:dpin rny ,"xhwin `nlic" xn`wcne .dtitg owze edi` `z`e .xhwin `nlic ,`ziixe`cn Ð ipeirlaxd xefgna la` .y`xd lv` dtitg dxkfed zenewn dnkae .y`xa dtitg `ki`c

ugxi `l" `l` `kil mixtqd lka edine .segi `l df ixd Ð exya lr aezk mW didy ixd :(a,kw zay) "iazk lk" wxta opixn`ck ,dtitg jiiy sebd lkac i"yx mya yxtn dixny epiax¥

yexit Ð "?zxqg iwhyh ,zxqg icec ,zxqg icar" :dl xn`e ,`zelb yix ia dedc `caern "dlila zlaehe dlila ztteg dy`"c `idd` (a,fq) onwl iziincn :di`x iziin cere ."jeqi `le

dliahd in jezl lihdl min mgdl :"zxqg icar" yxity ,di`x oi` Ð mz epiax yexitl edine .i`d ilek ira `l Ð y`xd ztitg eli`c .sebd lk uegxl mgdl min `iadl :"zxqg icar"

,seba dtitg jxhviy dii`x epl oi` jklid .y`xd segl epiid ,zewxqn Ð "iwhyh" yxit dicrq epiaxe .ugxnd ziaa eilr ayil `qk `ede ,`fitc iwhyh `ed Ð "iwhyh"e ,mgdl oippevd

`nw `aa zetqez oiire] .eiykr sebd lk uegxl miypd lk bdpn oke .sebd lk setgl jixv `l` ,dyrn zeyrl oi` Ð oincn ep`y it lr s`e .`ziixe`cn y`xa enk ,`nlra ipeirl `l`

.["`dzye" ligznd xeac ipy wxtàëéàuveg xac dilr `vnp m` dliahd xg` zelzl oiprl `l` ,dliah dtitgl jenq zkxvda icin `kd ixiin `l Ð dliah dtitgl jenq ediipia

.dliah dtitgl jenq df oiprl jixv m` ,ibiltc xn`wìò.oing jxevl qxg ilk my ievne zeidl libxy ,ze`vgxn zexifb dia jiiyc ,opiqxb Ð qxg ilk iabäùàÐ lnpa leahz `l

xeni`" ,hih dilr `kil `zydc ab lr s`e .hih my ievn dry lk ,my zeidl zelibx zepitqdy iptn Ð "lnpa" :i"yx yxite "ltp ipeicxa xeni`" `kil `zydc ab lr s` :mixtqa aezk

"lnpa leahz `l" :l`ppg epiax yexitk d`xp mz epiaxle .hihd iptn odizgz zelvgn Ð jenqac "ixyz ineia ivtn" :inp yxite .ltpe ,mina dilbx dkyky mind on dz`va Ð "ipeicxa

`ly zeripvl ,xdpa xcb oink zelvgn Ð "ivtn" yxite .`zirac meyn `nrh iedc ,`zliqc `inec iede .my oiievnd mc` ipan dyeay iptn zxdnne `zirae ,my oiievn mc` ipa ik Ð

."ltp ipeicxa xeni` Ð `kil `zydc ab lr s` .dliah dl dzlr `l Ð dlahe dpal liyaz dpzp" iab jenqa cr ,'ek "`kil `zydc ab lr s`" `kd opiqxb `le .oiaye oixaer de`xi

yiigc meyn Ð oqip ineia ze`eewn :yxit l`ppg epiaxe .zeripv meyn Ð ivtn :yxit jexrae .dcixia ltpe ,dwlged oeyl :yxit l`ppg epiaxe .dcicp oeyl ,o"izlc ipya :mz epiax yxtne

mpi`e ,dewnk oithepc :xwir i"yx yexit la` .oraw seqale owwgy milka mdy ,zexdpd jezl oikyen zexepiv dnk ik :xnel yie ?jiiy dai`y dn :`ed dnize .jexra yxit oke ,oiae`yl

.['ek] miig min oerh afdy Ð dafan afa xneg ,`ztqeza `ipzc :i"yx yxitck ,iyextl `kil miig min meyne .dligf jxc `le ,oxeay`a `l` oixdhn
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eléôàå ,ïðBöa àì ìáà ,ïénça àlà óBçz àì äMà¦¨Ÿ¨¤¨§©¦£¨Ÿ§¥©£¦
àì àîòè éàî ïðBö .änç énça¯íeMîéøéø÷c, §©¥©¨¥©©£¨¨¦¦§¦¦
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äléáì¯äléáì éeàø ïéàLå ,Ba úákòî äléa ïéà §¦¨¥¦¨§©¤¤§¤¥¨§¦¨

¯äNòî :÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîà .Ba úákòî äléaBúçôLaéaø ìL ¦¨§©¤¤¨©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§¦§¨¤©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc dcp(ycew zay meil)

óBçz àì,dxry z` [setgz-]øúða àì,dpal dnc` oin -àìå Ÿ¨Ÿ§¤¤§Ÿ
óh÷îc íeMî ,øúða .ìBçazexryde ,xriyd z` wzpn `edy - §§¤¤¦¦§©¥
.uvege jazqdl zelelréøñîc íeMî ,ìBçáeCz` wiacn - §¦§©§¦

.uvege dfl df xriyd
:dtitg ipica sqep oic,óBçz àì äMà ,àáøc déîMî øîénà øîàå§¨©©¥©¦§¥§¨¨¦¨Ÿ¨

å .ïðBöa àì ìáà ,ïénça àlàsetgl zi`yxänç énça eléôà- ¤¨§©¦£¨Ÿ§¥§£¦§©¥©¨
.[y`d-] xe`d ing `weec jixv oi`e ,ynya enngzdy min

:oicd mrh z` `xnbd zxxan.àì àîòè éàî ,ïðBödaiyn ¥©©£¨Ÿ
:`xnbdàééæî [eøLî] (åøùîå) éøéø÷c íeMîmiywn mippevy - ¦¦§¦¥§¨©§¨

.dvivgl yeygl yie ,epnn xaer jelkld oi`e ,xriyd z`
:dliahd iptl mda xdfdl dkixv dy`dy mitqep mipicøîàå§¨©

L ,Búéa CBúa íãà ãnìé íìBòì ,àáødliahd iptläMà àäz ¨¨§¨§©¥¨¨§¥¤§¥¦¨
äéèî÷ úéa äçéãî,mixzqd ziae igyd zia -,íéîaxiqdl ick §¦¨¥§¨¤¨§©¦

.mivvegd mixacd z` myn
:`xnbd dywnéáéúéî,(d"n g"t) ze`eewna epipyíéèîwä úéa ¥¦¥¥©§¨¦

dexrd ziae ,igyd zia -íéøúqä úéáejeze ofe`d jez oebk - ¥©§¨¦
,dpwif ly mihnw e` dtd jeze mhegdíéî úàéáì ïéëéøö ïðéà- ¥¨§¦¦§¦©©¦

oi` s` ,ok m`e .dliahd zrya min mdil` eribiy jixv oi`
mgicdl yiy `ax xn` recne ,el` zenewna dvivg lr citwdl

.mina
:`xnbd zvxznïðéòa àì íéî úàéác éäðep` oi`y mpn` od - §¦§¦©©¦Ÿ¨¦©

,min mda e`eaiy mikixvïðéòa ,íéî úàéáì éeàøä íB÷îep` - ¨¨¨§¦©©¦¨¦©
ick ,mivvegd mixacd lk z` epnn xiqdl yi jkle .mikixv

.min ea e`eaiy ie`x didiy
àøéæ éaøãk,`xif iax xn`y enk -,àøéæ éaø øîàcz`ad iabl ¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨

,[ycwnd zial dgpn oaxwäléáì éeàøä ìkie`xy dgpn lk - ¨¨¨§¦¨
,cg` ilka zleq oexyr miyyn xzei da oi`y ,dllealäléa ïéà¥¦¨

,Ba úákòîdgpnd ,onyd mr zleqd z` lla `l m` elit`e §©¤¤
dy oeik ,dxyk.lladl die`x dgpnäléáì éeàø ïéàLådgpne - §¤¥¨§¦¨

,oexyr miyyn xzei cg` ilka `iady iptn ,dlleal ozip `ly
,dti millap onyde zleqd oi`e,Ba úákòî äléa,dleqt ef dgpne ¦¨§©¤¤

,mixzqd ziaa dvivg iabl mb jke .[dlleal ozip `ly iptn
min z`ia jixv epi`y s` ,min z`ial ie`x zeidl jixv mewnd

.[lreta
ie`x zeidl jixv mixzqd ziay ,`ax ixacl reiq d`ian `xnbd

:min z`ialBúçôLa äNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§¦§¨
äúìòå äìáhL ,éaø ìL,dzliahn,äépéL ïéa õöBç íöò dì àöîðå ¤©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¤¥¥¦¤¨

úøçà äìéáè ,éaø dëéøöäåzia `ed dtd llgy s`e .dvivg `ll §¦§¦¨©¦§¦¨©¤¤
ea dzidy oeik mewn lkn ,min ea e`eaiy jixv oi`e mixzqd

.dliah dl dzlr `l ,min z`ial ie`x did `le dvivg
:dliahe dtitg oica ,`ax ly ztqep dreny d`ian `xnbdøîàå§¨©

,àáøy dy`äúìòå äìáè,dzliahn,õöBç øác äéìò àöîðå ¨¨¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¨¨¨¥
,dliahd zrya dilr did df xac m` zrcei dpi`eêeîñ íà¦¨

,äìáè äôéôçì,uvegd xacd dilr `a dliahd xg`y i`ce ©£¦¨¨§¨
eäëéøö dðéà`lå óBçì`lìBaèì.ztqep mrt,åàì íàå`ly ¥¨§¦¨¨§¦§§¦¨

yegl yi ,axra dlahe meia dttg `l` ,dtitgl jenq dlah
`id okle ,dliahd zrya xak dilr dzid dvivgd `nyäëéøö§¦¨

ìBaèìå ,óBçì.ztqep mrt ¨§¦§
:`ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàxn` jky ¦¨§¨§¦

,`axäëéøö dðéà ,äìáè äôôçL íBé BúBàa íà`lå óBçì`l ¦§¤¨§¨¨§¨¥¨§¦¨¨§
ìBaèì.dtitgl jenq dzid `l dliahd m` elit` ,aey,åàì íàå ¦§§¦¨

,xg` meia dlahe cg` meia dttgy.ìBaèìå óBçì äëéøö§¦¨¨§¦§
:`xnbd zl`ey .zepeyld izy oia lcadd z` zxxan `xnbd

eäééðéa éàî:`xnbd daiyn .zepeyld izy oia,eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§
äìéáè äôéôçì Cîñîìitly .dliahl dtitgd z` jenql - §¦§©©£¦¨§¦¨

oeyld itle ,dliahl dtitgd z` jenql yi ,oey`xd oeyld
ef mkneql jixv oi`e ,dliahd meia didz dtitgdy epl ic ipyd

xzen m`d ,sqep lcad mdipia yie .eflìaèîìe àîîéa óçéîì§¥©¦¨¨§¦§©
àéìéìazligza cin leahle ,dlill jenq meid seqa setgl - §¥§¨

z` dknq ixdy ,ok zeyrl xzen oey`xd oeyld itly .dlild
ixdy ,z`f zeyrl oi` ,ipyd oeyld itl j` .dliahl dtitgd

.mei eze`a opi` dliahde dtitgd
:dliah oica `ax ly ztqep dreny d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

z àì äMàãBîò,dliahd zrya.ìBaèúå ñøç éìk éab ìò ¦¨Ÿ©£©©¥§¦¤¤§¦§
:enrh z` `xnbd zx`anøîéîì àðäk áø øáñ,[xnel-]àîòè ¨©©©£¨§¥©©£¨
úBàöçøî úøéæb íeMî ,éàî,ze`vgxna elahiy yygn dxifb - ©¦§¥©¤§£¨

oweznd dpan-] ze`ahvi` lr ayil jxc ugxnd ziaay iptn
iab lr elahi m`e ,qxg ilkl zenecd ,dnc`n zeieyrd [daiyil
enk dliren ugxn ziaa dliahy exn`iy yeygl yi ,qxg ilk
iab lr `l` leahl xeqi` oi`y ,`pdk ax jiynn df itl .dewn

.ugxnay ze`ahv`l dnec `edy ,qxg ilkàäleahl la` - ¨
àzìéñ éab ìòdnec dpi`y ,[dagx ur zkizg ,zrwa-] ©©¥¦§¨

,ugxnay ze`ahv`léîc øétLlr ekyni `ly iptn ,xzen - ©¦¨¥
.ugxna leahl jk ici

:`xnbd dgecàòcøäpî ïðç áø déì øîà,`pdk axlàîòè íúä ¨©¥©¨¨¦§©§§¨¨¨©£¨
,éàî`l` ze`vgxn zxifb iptn `làúéòác íeMîdy`dy - ©¦¦§¦¨

epi` ok iptne ,ilkd iab lrn letz `ly ,dliahd zrya zcget
iab lr df mrh itle .ie`xk zlaehàzìéñ[ur zrwa-]àúéòa énð ¦§¨©¦§¦¨

leahl xeq`l yi jkle ,ie`xk zlaeh dpi`e z`xiizn `id mb -
.ur zrwa lr zcnera mb

:dliah ipica sqep oic d`ian `xnbdáø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©
ìBaèz àì äMà ,÷çöé¦§¨¦¨Ÿ¦§
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc dcp(ycew zay meil)

óBçz àì,dxry z` [setgz-]øúða àì,dpal dnc` oin -àìå Ÿ¨Ÿ§¤¤§Ÿ
óh÷îc íeMî ,øúða .ìBçazexryde ,xriyd z` wzpn `edy - §§¤¤¦¦§©¥
.uvege jazqdl zelelréøñîc íeMî ,ìBçáeCz` wiacn - §¦§©§¦

.uvege dfl df xriyd
:dtitg ipica sqep oic,óBçz àì äMà ,àáøc déîMî øîénà øîàå§¨©©¥©¦§¥§¨¨¦¨Ÿ¨

å .ïðBöa àì ìáà ,ïénça àlàsetgl zi`yxänç énça eléôà- ¤¨§©¦£¨Ÿ§¥§£¦§©¥©¨
.[y`d-] xe`d ing `weec jixv oi`e ,ynya enngzdy min

:oicd mrh z` `xnbd zxxan.àì àîòè éàî ,ïðBödaiyn ¥©©£¨Ÿ
:`xnbdàééæî [eøLî] (åøùîå) éøéø÷c íeMîmiywn mippevy - ¦¦§¦¥§¨©§¨

.dvivgl yeygl yie ,epnn xaer jelkld oi`e ,xriyd z`
:dliahd iptl mda xdfdl dkixv dy`dy mitqep mipicøîàå§¨©

L ,Búéa CBúa íãà ãnìé íìBòì ,àáødliahd iptläMà àäz ¨¨§¨§©¥¨¨§¥¤§¥¦¨
äéèî÷ úéa äçéãî,mixzqd ziae igyd zia -,íéîaxiqdl ick §¦¨¥§¨¤¨§©¦

.mivvegd mixacd z` myn
:`xnbd dywnéáéúéî,(d"n g"t) ze`eewna epipyíéèîwä úéa ¥¦¥¥©§¨¦

dexrd ziae ,igyd zia -íéøúqä úéáejeze ofe`d jez oebk - ¥©§¨¦
,dpwif ly mihnw e` dtd jeze mhegdíéî úàéáì ïéëéøö ïðéà- ¥¨§¦¦§¦©©¦

oi` s` ,ok m`e .dliahd zrya min mdil` eribiy jixv oi`
mgicdl yiy `ax xn` recne ,el` zenewna dvivg lr citwdl

.mina
:`xnbd zvxznïðéòa àì íéî úàéác éäðep` oi`y mpn` od - §¦§¦©©¦Ÿ¨¦©

,min mda e`eaiy mikixvïðéòa ,íéî úàéáì éeàøä íB÷îep` - ¨¨¨§¦©©¦¨¦©
ick ,mivvegd mixacd lk z` epnn xiqdl yi jkle .mikixv

.min ea e`eaiy ie`x didiy
àøéæ éaøãk,`xif iax xn`y enk -,àøéæ éaø øîàcz`ad iabl ¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨

,[ycwnd zial dgpn oaxwäléáì éeàøä ìkie`xy dgpn lk - ¨¨¨§¦¨
,cg` ilka zleq oexyr miyyn xzei da oi`y ,dllealäléa ïéà¥¦¨

,Ba úákòîdgpnd ,onyd mr zleqd z` lla `l m` elit`e §©¤¤
dy oeik ,dxyk.lladl die`x dgpnäléáì éeàø ïéàLådgpne - §¤¥¨§¦¨

,oexyr miyyn xzei cg` ilka `iady iptn ,dlleal ozip `ly
,dti millap onyde zleqd oi`e,Ba úákòî äléa,dleqt ef dgpne ¦¨§©¤¤

,mixzqd ziaa dvivg iabl mb jke .[dlleal ozip `ly iptn
min z`ia jixv epi`y s` ,min z`ial ie`x zeidl jixv mewnd

.[lreta
ie`x zeidl jixv mixzqd ziay ,`ax ixacl reiq d`ian `xnbd

:min z`ialBúçôLa äNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§¦§¨
äúìòå äìáhL ,éaø ìL,dzliahn,äépéL ïéa õöBç íöò dì àöîðå ¤©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¤¥¥¦¤¨

úøçà äìéáè ,éaø dëéøöäåzia `ed dtd llgy s`e .dvivg `ll §¦§¦¨©¦§¦¨©¤¤
ea dzidy oeik mewn lkn ,min ea e`eaiy jixv oi`e mixzqd

.dliah dl dzlr `l ,min z`ial ie`x did `le dvivg
:dliahe dtitg oica ,`ax ly ztqep dreny d`ian `xnbdøîàå§¨©

,àáøy dy`äúìòå äìáè,dzliahn,õöBç øác äéìò àöîðå ¨¨¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¨¨¨¥
,dliahd zrya dilr did df xac m` zrcei dpi`eêeîñ íà¦¨

,äìáè äôéôçì,uvegd xacd dilr `a dliahd xg`y i`ce ©£¦¨¨§¨
eäëéøö dðéà`lå óBçì`lìBaèì.ztqep mrt,åàì íàå`ly ¥¨§¦¨¨§¦§§¦¨

yegl yi ,axra dlahe meia dttg `l` ,dtitgl jenq dlah
`id okle ,dliahd zrya xak dilr dzid dvivgd `nyäëéøö§¦¨

ìBaèìå ,óBçì.ztqep mrt ¨§¦§
:`ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàxn` jky ¦¨§¨§¦

,`axäëéøö dðéà ,äìáè äôôçL íBé BúBàa íà`lå óBçì`l ¦§¤¨§¨¨§¨¥¨§¦¨¨§
ìBaèì.dtitgl jenq dzid `l dliahd m` elit` ,aey,åàì íàå ¦§§¦¨

,xg` meia dlahe cg` meia dttgy.ìBaèìå óBçì äëéøö§¦¨¨§¦§
:`xnbd zl`ey .zepeyld izy oia lcadd z` zxxan `xnbd

eäééðéa éàî:`xnbd daiyn .zepeyld izy oia,eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§
äìéáè äôéôçì Cîñîìitly .dliahl dtitgd z` jenql - §¦§©©£¦¨§¦¨

oeyld itle ,dliahl dtitgd z` jenql yi ,oey`xd oeyld
ef mkneql jixv oi`e ,dliahd meia didz dtitgdy epl ic ipyd

xzen m`d ,sqep lcad mdipia yie .eflìaèîìe àîîéa óçéîì§¥©¦¨¨§¦§©
àéìéìazligza cin leahle ,dlill jenq meid seqa setgl - §¥§¨

z` dknq ixdy ,ok zeyrl xzen oey`xd oeyld itly .dlild
ixdy ,z`f zeyrl oi` ,ipyd oeyld itl j` .dliahl dtitgd

.mei eze`a opi` dliahde dtitgd
:dliah oica `ax ly ztqep dreny d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

z àì äMàãBîò,dliahd zrya.ìBaèúå ñøç éìk éab ìò ¦¨Ÿ©£©©¥§¦¤¤§¦§
:enrh z` `xnbd zx`anøîéîì àðäk áø øáñ,[xnel-]àîòè ¨©©©£¨§¥©©£¨
úBàöçøî úøéæb íeMî ,éàî,ze`vgxna elahiy yygn dxifb - ©¦§¥©¤§£¨

oweznd dpan-] ze`ahvi` lr ayil jxc ugxnd ziaay iptn
iab lr elahi m`e ,qxg ilkl zenecd ,dnc`n zeieyrd [daiyil
enk dliren ugxn ziaa dliahy exn`iy yeygl yi ,qxg ilk
iab lr `l` leahl xeqi` oi`y ,`pdk ax jiynn df itl .dewn

.ugxnay ze`ahv`l dnec `edy ,qxg ilkàäleahl la` - ¨
àzìéñ éab ìòdnec dpi`y ,[dagx ur zkizg ,zrwa-] ©©¥¦§¨

,ugxnay ze`ahv`léîc øétLlr ekyni `ly iptn ,xzen - ©¦¨¥
.ugxna leahl jk ici

:`xnbd dgecàòcøäpî ïðç áø déì øîà,`pdk axlàîòè íúä ¨©¥©¨¨¦§©§§¨¨¨©£¨
,éàî`l` ze`vgxn zxifb iptn `làúéòác íeMîdy`dy - ©¦¦§¦¨

epi` ok iptne ,ilkd iab lrn letz `ly ,dliahd zrya zcget
iab lr df mrh itle .ie`xk zlaehàzìéñ[ur zrwa-]àúéòa énð ¦§¨©¦§¦¨

leahl xeq`l yi jkle ,ie`xk zlaeh dpi`e z`xiizn `id mb -
.ur zrwa lr zcnera mb

:dliah ipica sqep oic d`ian `xnbdáø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©
ìBaèz àì äMà ,÷çöé¦§¨¦¨Ÿ¦§
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

בעונג קראתי מכתבך אשר בו אתה מודיע שלומד הנך חומש ורש"י וגמרא בבא מציעא.

מורי וחמי אדוננו מורנו ורבינו, הריני כפרת משכבו, הי' תמיד מברך את אלו הנערים אשר הי' 

שבע רצון מהם בברכה, שיגדלו ויהיו יראי שמים חסידים ולמדנים. וכן הנני שולח לך בזה ברכה זו, 

שתגדל והיית ירא שמים חסיד ולמדן. וזה תלוי במידה גדולה ברצונך אתה, שתתפלל בכל יום מתוך 

הסידור, ושתלמד בשקידה ותקיים את המצוות אשר אתה מחויב בהן.

תודיעני מזמן לזמן על אודות למודיך.

בברכה שתצליח בלמודיך,



רנב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc dcp(iriax meil)

:epzpynay dcedi,àðzéñBé éaø øîà ãöékixac miyxtzn ji` - ¨¨¥©¨©©¦¥
dpyy iqei iax.'úBúñå úBòLå íéîé',`ziixad zyxtnoebk ¨¦§¨§¨

yäãeîì äúéä[dlibx-]íéøNò íBéì íéøNò íBiî äàBø úBéäì- ¨§¨§¨¦§¨¦¤§¦§¤§¦
,mc d`ex mei mixyr lky ,mei mixyr zbltdaedzii`x meia

ze`xl dlibxì úBòL LMîúBòL LL,meid ly ziyiyd drya - ¦¥¨§¥¨
m`ì äøeñà ,äúàø àìå íéøNò íBé òébäúBòL LL ìk LnL ¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨£¨§©¥¨¥¨

úBðBLàø,meid lyäãeäé éaø éøácdzii`x zper lky xaeqd ¦¦§¥©¦§¨
.meid zligzn dxeq` okle ,dxeq`øézî éñBé éaøåynylLL ãò §©¦¥©¦©¥

úBòLdxq`l oi` ezrcle xg`n ,ziyiyd dryd zligz cr - ¨
,ze`xl dlibx `idy drya `l`úBòL LLa úLLBçåzyyege - §¤¤§¥¨

,d`xz `ny ,da ze`xl dlibxy dryd `idy [ziyiyd drya
m` s`e ,`ziixad dkiynn .da ynyl dxeq`eúBòL LL eøáò̈§¥¨

åoiicrì äøeñà ,äúàø àìäãeäé éaø éøác ,Blek íBiä ìk LnL §Ÿ¨£¨£¨§©¥¨©¦§¥©¦§¨
.dxeq` dzii`x zqe zper lky xaeqdøézî éñBé éaøåynylïî §©¦¥©¦¦

äìòîìe äçðnäzligzn xnelk ,d`lde dgpn zlitz onfn - ©¦§¨§©§¨
dpi` aey dzqe zry dxary xg`ny ,jli`e ziriay dry

.zyyeg
:dpyna epipy .dcedi iax zhiy lr dywn `xnbdäãeîì äúéä'¨§¨§¨

.'dly meid lk xne` dcedi iax ,dngd upd mr d`ex zeidl
:`xnbd dywnàéðúäåy jtidl `ziixaa epipy ixde -äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨

dlL äìélä ìk ,øîBàzvxzn .meia dxeq`e dlild lk zxzen - ¥¨©©§¨¤¨
:`xnbdàä ,àéL÷ àì'dngd upd mr' `ziixaa epipyy dn - Ÿ©§¨¨
eyexitàîîé úlçúa úBàøì äìéâøcxg`l cin meid zligza - ¦§¦¨¦§¦§¦©§¨¨

.dlila zxzen ,meia `id dzii`xy oeike ,dngd updàäådne - §¨
eyexit 'dngd upd mr' dpyna epipyyàéìéì óBña úBàøì äìéâøc¦§¦¨¦§§¥§¨

dlild seqa -,dlila dzii`xy oeike ,dngd upd mcew hrn
.meia zxzen

el` mixzeq dcedi iax ixac oda zeziixa izy d`ian `xnbd
:el` z`àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -éðôì døñBà äãeäé éaø ¨¥£¨©¦§¨§¨¦§¥

dzñå,[ze`xl dlibxy dryd-]Cãéà àéðúå .dzñå øçàì døézîe ¦§¨©¦¨§©©¦§¨§©§¨¦¨
dcedi iaxy ,zxg` `ziixaa epipye -,dzñå øçàì døñBà§¨§©©¦§¨

.dzñå éðôì døézîe©¦¨¦§¥¦§¨
:`xnbd zayiin,àéL÷ àìåc meynàädxeq`y epipyy dn - §Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqe iptléæçîì äìéâøcze`xl dlibxyóBña ¦§¦¨§¦§¥§
àéìéìlk dxeq` dcedi iax zrcl ixd dlila dz`xy oeike ¥§¨

dryd iptl xnelk 'dzqe iptl' dxeq`y epipyy edfe ,dlild
.dlild lka ,da ze`xl dlibx `idyàädxeq`y epipyy dn - ¨

ote`a xaecn ,dzqe xg`l,àîîé úlçúa éæçîì äìéâøcoeike ¦§¦¨§¦§¥¦§¦©§¨¨
epipyy edfe ,meid lk dxeq` dcedi iax zrcl ixd meia dz`xy
ze`xl dlibx `idy dryd xg`l xnelk 'dzqe xg`l' dxeq`y

.meid zper lka ,da
.äãeäé éaøk äëìä ,àáø øîà.`xnbd dywnéëä àáø øîà éîe- ¨©¨¨£¨¨§©¦§¨¦¨©¨¨¨¦

,`ax xn` jk ikeàéðúäådxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
(`l eh `xwie)ízøfäå''íúàîehî ìàøNé éða úàz` eyixtz - §¦©§¤¤§¥¦§¨¥¦§¨¨

deCde' xn`p (bl eh my) df weqtl jenqae ,mz`nehn l`xyi ipa§©¨¨
,'DzCpAäéîøé éaø øîà ïàkîzcnln elld miweqtd zekinq - §¦¨¨¦¨¨©©¦¦§§¨

.ïzñåì Ceîñ ïäéúBLpî eLøôiL ,ìàøNé éðáì äøäæàyxtzn jky ©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§¦§¥¤¨§¦§¨

,xnelk .dcp zlira xeqi`n l`xyi ipa z` mzyxtde ,weqtd
.dcp xeqi` icil e`eai `le ozqel jenq mdizeypn mze` eyixtz

yxcnd ziaa el`yeänëå,yextl yi zqel jenq onf,àáø øîà §©¨¨©¨¨
yextl jixväðBò.zqel jenq:`xnbd zxxaneåàì éàîm`d - ¨©¨

yextl jixvy ezpeek oi`éúéøçà äðBòzper dpi`y zxg` dper - ¨©£¦¦
cer yextl dkixv [dlila e` meia] dzqe zpera calny ,dzqe
oi`y dcedi iaxk envr `ax wqty dnl xzeq dfe .mcew dper

.cala zqed zpera `l` yextl jixv
:`xnbd zvxzn,àìyextl dkixvy `ax zpeek `l`äðBò dúBà Ÿ¨¨

.[dcedi iax zrcke da ze`xl dlibxy
:`xnbd zl`eyéì änì ézøúårinydl `ax jxved recn - §©§¥¨¨¦

:`xnbd daiyn .dzqe zpera yextl jixvy miinrtàëéøö- §¦¨
.`ziixaa mbe dpyna mb z`f rinydl `ax did jixvéàc§¦

àä ïðéòeîLàepzpyna wx ok rinyn did m`y -àðéîà äåä- ©§¦©¨£¨¨¦¨
xnel leki iziidúBøäèì éléî éðä`l` mpi` el` mixacy - ¨¥¦¥¦§¨

,zqed zper lk zexdha dribpn yextl exingdy zexdh oiprl
dìòáì ìáà,dlran dyixt oiprl -àìzper lk yextl dkixv £¨§©§¨Ÿ

,zqedïì òîLî à÷oipra zwqerd `ziixad lr eixaca `ax ¨©§©¨
dlran dyixt oiprl s` `l` ,ok xacd oi`y dlran dyixt

.zqed zper lk yextl dkixvàéääî éàå`ax did m`e - §¦¥©¦
`ziixad ixac lr wx ok eprinynàðéîà äåäjixvy dpeekdy £¨¨¦¨

yextléúéøçà äðBò dzñåì Ceîñ,zqed zper mcewy dpera - ¨§¦§¨¨©£¦¦
ïì òîLî à÷yextl dkixv dpi`y dcedi iaxk dkldy `ax ¨©§©¨

``läðBò dúBà.cala da dz`xy ¨¨

äðùî
s` zqel yegl yiy oke ,zqe zxiwre zriaw ipic zx`an dpynd

:rawpy mcewäãeîì äúéä[dlibx-]äàBø úBéäìaøNò äMîç íBé ¨§¨§¨¦§¨£¦¨¨¨
mei mipye mixyr wigxdl dlibxy ,xnelk ,dzliah mein

,dii`xl dii`xnäúpéLåreawd dzqen zg` mrtäàBø úBéäì §¦§¨¦§¨
íéøNò íBéì,dzliah meinïéøeñà äæå äæ-d`ad mrta dxeq` §¤§¦¤¨¤£¦

`l oiicry reawd dzqe `edy] dzliahl xyr dyng meia mb
dpexg`d dzii`xl miyyegy] dzliahl mixyr meia mbe [xwrp

.[zg` mrta elit`
m`eäúpéLreawd dzqeníéîòtminrt izy dz`xy -íBéì ¦§¨©£©¦§

,íéøNòoiicräæå äæmixyr mei mbe xyr dyng mei -.ïéøeñàmei ¤§¦¤¨¤£¦
mei eli`e ,minrt yly ezxwr `ly onf lk xwrp `l xyr dyng

.reaw epi`y zqek el yegl yi rawp `l oiicry s` mixyr
m` la`ìL äúpéLíéîòt Lzylya dz`xe reawd dzqen ¦§¨¨Ÿ§¨¦
minrtd,íéøNò íBéìdzrnøzeämeiçøNò äMîyly ezxwry §¤§¦©£¦¨¨¨
,minrtdì äòá÷åzqelíéøNò íBé,minrt yly ea dz`xy §¨§¨¨¤§¦

,`ed llkyìL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL,íéîòt L ¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦
úñeä ïî úøähî dðéàå,reawd dzqe meia zxzen zeidlãò §¥¨¦©¤¤¦©¤¤©

äpnî ø÷òzLreawd dzqe meia mc d`xz `ly ,zqedìLL ¤¥¨¥¦¤¨¨Ÿ
íéîòt. §¨¦
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המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc dcp(iriax meil)

.df oic dpeye dpynd day recne
:`xnbd zvxzníúädf oic epipy lirl dpyna -éîBéc úBúñåa- ¨¨¦§¨§¥

eli`e ,dbltd zqe oebk ,minid zezqeaàëäoic epipy epzpyna - ¨¨
dfàôeâc úBúñåa.sebd iyegin zqea -éðz÷ãkdpeyy itke - ¦§¨§¨¦§¨¨¥

,epzpyndñéøk éôa úLLBçå úLhòî ú÷äôî äúéä ,úBúñå ïä elà'¥¥§¨¨§¨§©¤¤§©¤¤§¤¤§¦§¥¨
,'úòôBLå äéòî éìetLáe.sebd zezqea zwqer epzpyny ixd §¦¥¥¤¨§©©

,'zrtey' `id ,dzii`x iptly sebd zezqen zg`y dpyna epipy
.dpynd zpeek dn zxxan `xnbd .xewnd on mc d`exy xnelk

ike :`xnbd ddnzúòôBLzii`x iptly zqe `id xewnd on mc ©©
,mcdàìæàå äòôL àädritWde ,zklede d`ex `id `ld - ¨¨§¨§¨§¨©§¦¨

zii`x iptly seb zqe o`k oi`e ,dii`x dnvr `id dzii`x iptly
:`xnbd zvxzn .mc,éàlò áøc äéøa àleò øîà̈©¨§¥§©¦©
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xcde"המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc dcp(ycew zay meil)

,zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei dii`xd ixg` oizndl dilr ,cg` mei
,mitevx miinei mc dz`x m` oke .dxedh `id iyilyd meiae
`id iriaxd meiae ,zlaehe ,mcn iwp sqep mei oizndl dilr
la` .'dphw daf' e` ,'mei cbpk mei zxney' z`xwpd `ide .dxedh
mini dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mc dz`x m`
.'mini zray dl dxtqe' (my) xn`py ,mcn miiwp mitevx

dxedh `id ipinyd meiae ,zlaehee` ,mzq 'daf' z`xwpd `ide .
.'dlecb daf'

,daifd inia e` dcpd inia `id m` zrcei dpi`y dy` ,jkitle
d`nh dcpd inia cg` mei d`exdy .xeqi` icil `al dleki
wx oiznze drhz ,daifd inia `idy dxeaq `id m`e ,mini dray
daifd inia dzidy dy` oke .mei cbpk mei zxney oick ,cg` mei
`id m`e .miiwp dray oizndl dkixv ,mini dyely dz`xe
ipinyd dlila cin leahze drhz ,dcpd inia `idy dxeaq
zepwz x`az oldl `xnbd .miiwp dray oizndl ilan ,dzii`xl

.xeqi` yyg repnl ick ,minkg epwizy
úBãOa éaø ïé÷úä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà- ¨©©¥¨©©§¨¨©©¦§¦©¦©¨

zercei opi` my miypde ,dxez ipa my miievn oi`y ,mixtka
y dy` lky .zeaif inia e` zecp inia od m` oigadläúàømc ¨£¨

äML áLz ,ãçà íBé,mcn miiwp miniàeäå.di`xd mei caln - ¤¨¥¥¦¨¨
ic `le .dzii`xn mini dray ixg` zxdhpy ,dcp ly dxez oick
inia dzid di`xd `ny ,dphw daf oick cg` mei oizndl dl

.zecp
dz`xy dy` :iax zpwz jyndíéðL,mini ipy -äML áLzmini §©¦¥¥¦¨

,mcn miiwpïäå,`xnegl .mda dz`x `idy minid ipy caln - ¨¥
oey`xd meid `ny .dcp oick dray `le ,mini dpeny oizndl

zecp ini zligz ipyd meide ,daif ini seq diddkixv okl ,
.ipyd meid zii`x ixg` ,mini dyy cer oizndl

dz`x m`e :iax zpwz jyndìLäL,mitevx miniäòáL áLz §Ÿ¨¥¥¦§¨
miniíéi÷ðdkixve ,daif inia eid zei`xd yly `ny ,mcn §¦¦

.dlecb daf oick miiwp dray
:iax zxnegn xzei ,ebdpy ztqep `xneg dtiqen `xnbdéaø øîà̈©©¦

íc útè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä ìàøNé úBða ,àøéædphw ¥¨§¦§¨¥¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨
koirxb,íéi÷ð äòáL äéìò úBáLBé ,ìcøçdz`xy dy` oick §©§¨§¨¤¨¦§¨§¦¦

.[daifd inia mini dyly
dclie rixfz iM dX`' ,(d ,a ai `xwie) dxezd dxn` zclei oica¦¨¦©§¦©§¨§¨
miraW d`nhe clz dawp m`e 'ebe mini zraW d`nhe xkf̈¨§¨§¨¦§©¨¦§¦§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦
d`nh dawp zcleide ,reay d`nh xkf zcleidy ,epiide .'DzCpM§¦¨¨
oick zltnd oice .zxdhpe zlaeh okn xg`l cine ,miireay

.zcleid
ixg` zxdhp dpi` ,dzcil iptl dlecb daf dzidy dy` mpn`
miiwp mini dray oiznzy cr ,dawpl miireay e` ,xkfl reay
clil drxky dy`d la` .daifd z`nehn xdhdl ick ,mcn
,dcild iptly minia mc dz`xy s` ,daifl miie`xd minid jeza
dpi`e ,zclei z`neha wx `l` ,daif z`neha z`nhp dpi`

.'iyew mc' `xwp df mce .dzxdhl miiwp dray dkixv
:dyrn `xnbd d`ianìàeîL áøì ,àáø déøaãàjiled `ax - ©§§¥¨¨§©§¥

`,xird zeaegxa enr liihe ,l`eny ax zLøãåoic ekxca `ax §¨©
miie`xd minia clil drxky dy`d :zclei z`neh zeklda

e ,daifläúL÷dzcilaíéîé éðLiyew zngn ,mc mda dz`xe ¨§¨§¥¨¦
,dcildìåd meiäìétä éLéìMd`nh `id ixd .mc `ll ,dcle z` §©§¦¦¦¦¨

okle ,daif z`nehíéi÷ð äòáL áLz.dlecb daf oick xdhdl ick ¥¥¦§¨§¦¦
dray ayil dkixvy dlecb daf oic oky ,xe`ia mikixv eixace
`idy xn` `ax eli`e .mini dyly dz`xyk `weec `ed ,miiwp
dilr recn ,oiadl jixv cere .mini ipy wx dz`xy s` ,daf
iyew jezn dz`x `id el` mini ipy `ld ,miiwp dray ayil
z`neh `nhn epi`y ,dcild iyew mc z` dxizd dxezde .dcild

:`ax ly ezrc z` zx`an `xnbd jkl .daiføáñ÷,`ax xaeq - ¨¨©
la` ,ig cle seqal clep m` wx iyew mc dxizd dxezdyïéà¥

éeM÷iyew mc oic -.íéìôðìminid ipya dz`xy mcd ,jk iptne ¦¦§¨¦
.daif mc did dltdl mincewdåy ,`ax xaeq cerøLôà éà §¦¤§¨

øáwä úçéúôì,mgxd gztiy -àìaepnn `viy.ícokle ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
ilyd meia mgxd gztpykmb epnn `vi i`ce ,cled z` litdl iy

dyly dz`x ixd ok iptly miineia mcd zii`x mr cgie ,mc
.dlecb daf oick ,miiwp dray dkixv okle ,mini

:`ax ixac lr dywn `tt axàéøà éàî ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨©¦§¨
m` `weecy zxn` recn -íéîé éðL äúL÷ayil dkixv ,dlitde ¨§¨§¥¨¦

`ld .miiwp drayeléôàdz`x m`eäMîmcàîìòaonf lka £¦©¤§¨§¨
.miiwp dray ayil dkixv ,`edyìàøNé úBða ,àøéæ éaø øîà àäc§¨¨©©¦¥¨§¦§¨¥

äéìò úBáLBé ìcøçk íc útè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨©©§¨§¨¤¨
.íéi÷ð äòáL¦§¨§¦¦

:`ax el uxizdéì øîà,`tt axl `axzàå àøeqéà Cì àðéîà ¨©¥£¦¨¨¦¨§©§
àâäðî úøîà,oicd on xenb xeqi` yi df ote`ay jl xne` ip` - ¨§©¦§¨¨

oicn ,dgxk lr ,miiwp dray ayz ,exingd `ly mewna elit`y
cvn xeq`y ,xg` ote` izxn` `l dnl ,ilr dywn dz`e .dxez

,jziiyewl mewn oi` .bdpndàìc àëéä øeîçà øeîçàc àëéä¥¨§©§©§¥¨§Ÿ
øeîçà àì øeîçà,exingd `xif iax zxnegk exingdy mewna - ©§Ÿ©§

ricedl ,oicd z` xnel yi okl .exingd `l exingd `ly mewnae
mini ipy dywnd ,`xif iaxk exingd `ly mewna elit`y

.miiwp dray zayl dxezd on zaiig dlitde
:jenqa e`aeiy zexninl oniq md oldl zeaizd,øúð ,äeòáz)§¨¨¤¤

.(ïîéñ ìîð ,éab ìò ,íéèî÷ ,ìBaèì ,ïénça§©¦¦§§¨¦©©¥¨¨¦¨
:`ypdl d`ad dy` zxdh oic zx`an `xnbd,àáø øîàdy` ¨©¨¨

yäñéitúðå ,àNpéì äeòázdzvxzd `ide ,`ypdl dpnn eywia - §¨¨¦¨¥§¦§©§¨
,jkláLzL äëéøö,íéi÷ð äòáLzee`z zngn mc dz`x `ny §¦¨¤¥¥¦§¨§¦¦

.[cenig
dphwa mb md `ax ixacy gikedl ,dyrn d`ian `xnbd

:`ypdl dqiitzpyàðéðç áø éa déøáì déì ÷ñòéà àðéáø`piax - ©¦¨¦£©¥¦§¥¥©£¦¨
.`pipg ax ly eza z` ,epal jciydéì øîà,`piaxl `pipg ax ¨©¥

øî déì øáñíBé äòaøàì äaeúk ázëîìeipira d`xp m`d - ¨©¥©§¦§©§¨§©§¨¨
.mini drax` cera daezkd z` aezkpydéì øîàaxl `piax ¨©¥

,`pipgïéà.[ok-]äòaøàì àèî ékeazke ,iriaxd meid ribdyk - ¦¦§¨§©§¨¨
,daezkdøèð,dtegl epa z` qipkd `le `piax oiznd -ãò §©©
exaryäòaøàminiàðéøçàoeike .daezkd zaizk onfn ©§¨¨©£¦¨

mini drax` cere ,daezkd zaizk cr mini drax` eakrzdy
y `vnp ,oi`eyipd meil cràîBé àeää øúa éîBé äòáL ákòéà- ¦©©¦§¨¥¨©©¨

`pipg iax ly ezay meid xg`l ,mini dray akrzd `piaxy
.[oi`eyipl dzvxzd

déì øîà,`piaxl `pipg axéàä éàîax` zakrzdymini dr ¨©¥©©
.daezkd zaizk ixg` mitqepdéì øîà,`pipg axl `piaxøáñ àì ¨©¥Ÿ¨©

àáøc àäì øî dì,`ax xn`y oicd z` xaeq dz` oi` m`d - ¨©§¨§¨¨
,àáø øîàcy dy`yäòáL áLéì äëéøö ,äñéitúðå ,àNpéì äeòáz §¨©¨¨§¨¨¦¨¥§¦§©§¨§¦¨¥¥¦§¨

.íéi÷ð,daezkd zaizk meia m`iydl xyt` did `l ,ok m`e §¦¦
.derazy mein mini drax` wx didy

déì øîà,`pipg axàáø øîàc øîéà,cenig mcl yeygl,äìBãâa ¨©¥¥©§¨©¨¨¦§¨
àîc àéæç÷c.zecp mc d`exy -àîc àéæç àìc ,äpè÷a ìáà- §¨¨§¨§¨£¨¦§©¨§Ÿ¨§¨§¨

,mc d`ex dpi`y.øîà éî¦¨©
déì øîà,`piax.äpè÷ àðL àì äìBãb àðL àì àáø øîà Leøéôa ¨©¥§¥¨©¨¨Ÿ§¨§¨Ÿ§¨§©¨

éàî àîòè ,äìBãb,miiwp dray ekixvdyàãnçîc íeMî- §¨©£¨©¦¦§©§¨
,mc `a ok zngne zcnegyénð äpè÷[ok mb-],àãnçîda mbe §©¨©¦§©§¨

.miiwp dray dkixve mcl yeygl yi
lr `l dvivg `ll leahl mikixv ,zeliah iaiig lk ,dxezd on
mxrye mteba oiirl mdilr daeg okle ,mxry lr `le ,mteb
lky ,owize siqed xteqd `xfr .dvivg mda oi`y zrcl dligz
epiptly `xnbd .dliahd iptl dteb setgz ,leahl d`ad dy`

:dliahd iptl mda citwdl mitqep mipice ,dtitg ipic x`azøîà̈©
äMà ,àáø,dliah iptl dnvr zttegd ¨¨¦¨
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רנג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc dcp(ycew zay meil)

,zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei dii`xd ixg` oizndl dilr ,cg` mei
,mitevx miinei mc dz`x m` oke .dxedh `id iyilyd meiae
`id iriaxd meiae ,zlaehe ,mcn iwp sqep mei oizndl dilr
la` .'dphw daf' e` ,'mei cbpk mei zxney' z`xwpd `ide .dxedh
mini dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mc dz`x m`
.'mini zray dl dxtqe' (my) xn`py ,mcn miiwp mitevx

dxedh `id ipinyd meiae ,zlaehee` ,mzq 'daf' z`xwpd `ide .
.'dlecb daf'

,daifd inia e` dcpd inia `id m` zrcei dpi`y dy` ,jkitle
d`nh dcpd inia cg` mei d`exdy .xeqi` icil `al dleki
wx oiznze drhz ,daifd inia `idy dxeaq `id m`e ,mini dray
daifd inia dzidy dy` oke .mei cbpk mei zxney oick ,cg` mei
`id m`e .miiwp dray oizndl dkixv ,mini dyely dz`xe
ipinyd dlila cin leahze drhz ,dcpd inia `idy dxeaq
zepwz x`az oldl `xnbd .miiwp dray oizndl ilan ,dzii`xl

.xeqi` yyg repnl ick ,minkg epwizy
úBãOa éaø ïé÷úä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà- ¨©©¥¨©©§¨¨©©¦§¦©¦©¨

zercei opi` my miypde ,dxez ipa my miievn oi`y ,mixtka
y dy` lky .zeaif inia e` zecp inia od m` oigadläúàømc ¨£¨

äML áLz ,ãçà íBé,mcn miiwp miniàeäå.di`xd mei caln - ¤¨¥¥¦¨¨
ic `le .dzii`xn mini dray ixg` zxdhpy ,dcp ly dxez oick
inia dzid di`xd `ny ,dphw daf oick cg` mei oizndl dl

.zecp
dz`xy dy` :iax zpwz jyndíéðL,mini ipy -äML áLzmini §©¦¥¥¦¨

,mcn miiwpïäå,`xnegl .mda dz`x `idy minid ipy caln - ¨¥
oey`xd meid `ny .dcp oick dray `le ,mini dpeny oizndl

zecp ini zligz ipyd meide ,daif ini seq diddkixv okl ,
.ipyd meid zii`x ixg` ,mini dyy cer oizndl

dz`x m`e :iax zpwz jyndìLäL,mitevx miniäòáL áLz §Ÿ¨¥¥¦§¨
miniíéi÷ðdkixve ,daif inia eid zei`xd yly `ny ,mcn §¦¦

.dlecb daf oick miiwp dray
:iax zxnegn xzei ,ebdpy ztqep `xneg dtiqen `xnbdéaø øîà̈©©¦

íc útè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä ìàøNé úBða ,àøéædphw ¥¨§¦§¨¥¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨
koirxb,íéi÷ð äòáL äéìò úBáLBé ,ìcøçdz`xy dy` oick §©§¨§¨¤¨¦§¨§¦¦

.[daifd inia mini dyly
dclie rixfz iM dX`' ,(d ,a ai `xwie) dxezd dxn` zclei oica¦¨¦©§¦©§¨§¨
miraW d`nhe clz dawp m`e 'ebe mini zraW d`nhe xkf̈¨§¨§¨¦§©¨¦§¦§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦
d`nh dawp zcleide ,reay d`nh xkf zcleidy ,epiide .'DzCpM§¦¨¨
oick zltnd oice .zxdhpe zlaeh okn xg`l cine ,miireay

.zcleid
ixg` zxdhp dpi` ,dzcil iptl dlecb daf dzidy dy` mpn`
miiwp mini dray oiznzy cr ,dawpl miireay e` ,xkfl reay
clil drxky dy`d la` .daifd z`nehn xdhdl ick ,mcn
,dcild iptly minia mc dz`xy s` ,daifl miie`xd minid jeza
dpi`e ,zclei z`neha wx `l` ,daif z`neha z`nhp dpi`

.'iyew mc' `xwp df mce .dzxdhl miiwp dray dkixv
:dyrn `xnbd d`ianìàeîL áøì ,àáø déøaãàjiled `ax - ©§§¥¨¨§©§¥

`,xird zeaegxa enr liihe ,l`eny ax zLøãåoic ekxca `ax §¨©
miie`xd minia clil drxky dy`d :zclei z`neh zeklda

e ,daifläúL÷dzcilaíéîé éðLiyew zngn ,mc mda dz`xe ¨§¨§¥¨¦
,dcildìåd meiäìétä éLéìMd`nh `id ixd .mc `ll ,dcle z` §©§¦¦¦¦¨

okle ,daif z`nehíéi÷ð äòáL áLz.dlecb daf oick xdhdl ick ¥¥¦§¨§¦¦
dray ayil dkixvy dlecb daf oic oky ,xe`ia mikixv eixace
`idy xn` `ax eli`e .mini dyly dz`xyk `weec `ed ,miiwp
dilr recn ,oiadl jixv cere .mini ipy wx dz`xy s` ,daf
iyew jezn dz`x `id el` mini ipy `ld ,miiwp dray ayil
z`neh `nhn epi`y ,dcild iyew mc z` dxizd dxezde .dcild

:`ax ly ezrc z` zx`an `xnbd jkl .daiføáñ÷,`ax xaeq - ¨¨©
la` ,ig cle seqal clep m` wx iyew mc dxizd dxezdyïéà¥

éeM÷iyew mc oic -.íéìôðìminid ipya dz`xy mcd ,jk iptne ¦¦§¨¦
.daif mc did dltdl mincewdåy ,`ax xaeq cerøLôà éà §¦¤§¨

øáwä úçéúôì,mgxd gztiy -àìaepnn `viy.ícokle ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
ilyd meia mgxd gztpykmb epnn `vi i`ce ,cled z` litdl iy
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áéíúBç äéìò LiL úòaè[gpì íéLpä Cøc ïéàL ,øeîb éBOî àlà äMàì èéLëz dðéà ¯úòaèa èM÷úä ©©©¤¥¨¤¨¨¥¨©§¦§¦¨¤¨©¨¤¥¤¤©¨¦§¦§©¥§©©©
úáiç ¯ da äàöé íàå ,íúBç äéìò ïéàLk àlà[hpïúBð íéîòôlL éðtî ,dkøãë àlL äàöBä Bæ ïéàå . ¤¨§¤¥¨¤¨¨§¦¨§¨¨©¤¤§¥¨¨¤Ÿ§©§¨¦§¥¤¦§¨¦¥

ãò dòaöàa dúBà äîéNî àéäå ,dòéðöäì úéaì dëéìBäì íúBç äéìò LiL Bzòaè BzLàì ìça Léàä̈¦§Ÿ§¦§©©§¤¥¨¤¨¨§¦¨©©¦§©§¦¨§¦§¦¨¨§¤§¨¨©
,íúBç äéìò LiL úòaè dòaöàa àéöBäì íéîòôì äMàì óà àéä äàöBä CøcL àöîðå ,dúéáì úòbnL¤©©©§¥¨§¦§¨¤¤¤¨¨¦©§¦¨¦§¨¦§¦§¤§¨¨©©©¤¥¨¤¨¨
¯ íúBç äéìò ïéàL úòaèa úàöiLk ìáà .úaLa dàéöBäLk äéìò úáiç ¯ dì èéLëz dðéàL ïåéëå§¥¨¤¥¨©§¦¨©¤¤¨¤¨§¤¦¨§©¨£¨§¤¨¨§©©©¤¥¨¤¨¨

:dúBàøäì dòaöàî äpôìLz ànL äøæb íeMî ,íéøôBñ éøácî äøeñà ìáà ,äøeèt§¨£¨£¨¦¦§¥§¦¦§¥¨¤¨¦§§¤¨¥¤§¨¨§©§¨
יב  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
íúåç äéìò [çð בטבעת החקוקים צורה או אותיות -

על  לחתום וכשנצרך לחותמת, עבורו ומשמשים האיש
אבל  עבורו. זמינה חותמתו ומתן, במשא או אגרות

לענוד  דרכה הייתה לא ומתן במשא דרכה שאין האשה
חותם. עם טבעת

úáééç [èð בה להתקשט בכוונתה אם אף -55.

zetqede mipeiv
(רש"י 55) להתקשט נשים שדרך מה רק תכשיט מקרי דלא

שא  לסי' במהדו"ב הרב בהגהת הובא גזברית, ד"ה א סב,
האיש  יציאת דין נתבאר ו סעיף שא ובסי' ג)). אות (סוף
בזמננו. בטבעת יציאה דין נתבאר כג סעיף ולהלן בטבעת,

•
"inei ax" gel itl - mitk z`iyp zekld owfd epax jexr ogley

‚Ï לעקור התירו שאז הוא אלא כהן שם כשאין זה וכל
שהיא  כפים נשיאת תתבטל שלא כדי בתפלה רגליו
אבל  למעלה כמ"ש לכך הראויה תפלה בכל חכמים תיקון
אם  אפילו כפים לנשיאת הראוים אחרים כהנים שם יש אם
רשאי  אינו הדעת טירוף בלא לתפלתו שיחזור מובטח הש"ץ

לדוכן. לעלות רגליו לעקור

אם  אבל ידיו ליטול או לעלות לו לומר שלא העם ויזהרו
לו  אמרו אם מובטח) אינו (אפילו לעלות צריך לו אמרו
עולה  אינו אם בעשה עובר שהרי לכן קודם או בעבודה
בעשה  לעבור לו אין התפלה ובלבול טירוף חשש ומפני

סופרים. מדברי היא שתפלה

בבית  שהוא אעפ"י כלום עובר אינו לו אפשר כשאי (אבל
לקרות  מתכוין אינו שהקורא מפני כהנים כשקוראים הכנסת
שהקורא  וכל רגליו לעקור לו ואסור הואיל כלל הש"ץ את
אם  כגון הכנסת בבית הוא אפילו עובר אינו לו מתכוין אינו
הקורא  יראנו שלא הכנסת שבבית העמודים אחורי נסתר

מכוין אינו הקורא הסתם שמן לכהנים מפני אלא בקריאתו
לו  מתכוין הקורא אין שבודאי הש"ץ וכ"ש וידועים הנראים

בלבדם. הכהנים לשאר אלא

שלא  כיון כלום עובר אינו להש"ץ גם מתכוין היה ואפילו
ביד  כח שיש מלעלות חכמים ומנעוהו בעבודה רגליו עקר
שאסור  ואף תעשה ואל בשב תורה דברי לעקור חכמים
כיון  בעבודה רגליו לעקור לו והיה תורה דברי לעקור לגרום

מקום  מכל למעלה שנתבאר כמו הכהנים שיקראו שיודע
אמרו  והם אמרו והם סופרים מדברי אלא אינו זה איסור
רגליו  בעקירת בתפלה להפסיק שלא כאן זה איסור והתירו

אחרים). ע"י להתקיים לה שאפשר מצוה לצורך

כהנים  יש אפילו לדוכן לעלות כהן לש"ץ מתירין ויש
הוא  מצוה ודבר הואיל רגליו בעקירת איסור ואין אחרים
ועכשיו  למעלה כמ"ש לתפלתו שיחזור שמובטח והוא
נהגו  ולכן מובטחים כולם הרי הספר מתוך שמתפללין
אבל  ענין בכל כפיו נושא כהן שש"ץ הרבה  במקומות
עיקר: כן כי הראשונה כסברא לנהוג יש מנהג שאין במקום

* * *
„Ï לא הכהנים שאר עם לדוכן עולה ואינו כהן כשהש"ץ

וה"ה  אותם מקרא יהיה ולא כהנים להם הוא יקרא
מכלל  להם אמור שנאמר להקרות יכול שאינו אחר לכהן
נכון  שלכתחלה ולפי מישראל אלא מהם אינו שהאומר
לפיכך  למעלה כמ"ש כהנים ברכת מקרא יהיה שהש"ץ

ישראל. הש"ץ שיהיה לכתחלה משתדלין

כו' ברכנו או"א ויתחיל אצלו ישראל יעמוד כהן וכשהש"ץ
שיגמרו  עד ושותק עומד והש"ץ אותם ומקרא כהנים וקורא
לבו  כיון אם אפילו שלום שים הש"ץ ומסיים כהנים ברכת
למה  במקומו עומד שהש"ץ שכיון הש"ץ לתפלת המקרא
לדוכן  עולה כשהש"ץ (משא"כ לשנים התפלה לחלק לנו

שנתבאר). כמו
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שיברכו  שאומר מי יש להקרות שיכול ישראל שם אין ואם
כלל. הקראה בלא

שלא  כהן שהוא אע"פ מקרא הוא שהש"ץ אומרים ויש
שאפשר  במקום לכתחלה אלא להקרות לכהן מנעוהו
אפשר  כשאי (אבל פשוטו לפי הכתוב כמשמעות להקרות
אמור  חכמים קצת שדרשו מדרש על סומכין אחר בענין
וה"ה  כהנים קורא שכהן משלהם אמירה שתהא להם

עיקר): וכן אותם שמקרא

‰Ï'ג או ב' כהנים בברכת לנגן רשאים הכהנים אין
מניגון  לצאת שכשרוצים הדעת טירוף משום ניגונים
ומיושר  שוה קול להשמיע יפה ולדקדק לכוין צריכים לניגון
תיבה  או פסוק איזה ידעו לא בזה דעתם שמטרידים וע"י
תטרף  אם מקום מכל לפניהם קורא שהמקרא ואף יתחילו

ינגנ  אלא המקרא קריאת ג"כ ישכחו אחד דעתם ניגון ו
סוף. ועד מראש

בענין  בתפלתו הרבה נגונין לנגן לו אין בתפלתו לש"ץ וה"ה
אחד:

* * *
ÂÏ ולא בעם יביטו לא העם מברכים שהכהנים בשעה

שעומד  כמי מטה כלפי עיניהם יהיה אלא דעתם יסיחו
ברוך  הקדוש שיברך מתפללים הם שהרי בכוונה בתפלה
יכוונו  כן גם הברכה את המקבלים והעם ישראל כל את הוא
למעלה  שנתבאר מטעם הכהנים פני נגד פניהם ויהיו לברכה
יסתכלו  שלא שכן וכל דעתם יסיחו שלא בהם יסתכלו ולא

אחר. במקום

על  מצוה של הטלית לשלשל הרבה במקומות נהגו ולכן
בהם  העם ולא בעם להסתכל יוכלו שלא כדי וידיהם פניהם

בידיהם. ולא בפניהם לא

פניהם  על הטלית משלשלין שהכהנים נהגו אלו ובמדינות
כדי  לטלית חוץ ידיהם אבל לבד להסתכל יוכלו שלא כדי
היסח  לידי יבאו ולא בידיהם להסתכל יוכלו לא עצמן שהם
שלא  כדי פניהם על ג"כ הטלית משלשלין והעם הדעת
להיות  נכון יותר זה ומנהג הכהנים בידי להסתכל יוכלו
חוצצת  טליתו תהא ולא ונראים גלוים הכהנים כפי נשיאת
אהרן  וישא הכתוב משמעות הוא כן כי להעם כפיהם בין
לעם  בינו חוצץ דבר יהיה שלא ויברכם העם אל ידיו את
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו אמרו ולא
צבור  כשיש אלא שיתבאר כמו שבשמים לאביהם
חוץ  שהוא מי גם אזי הכנסת בבית מהכהנים המתברכים
מעכב  זה אין שבדיעבד אלא עמהם מתברך הכנסת לבית
שיתבאר  כמו לדוכן עולים כולם כהנים שכולה עיר שהרי
כשאר  גופם לגבי בטלה העם פני שעל טלית (אבל

חוצצת). ואינה מלבושיהם

אך  מותרת בעלמא ראיה אבל להסתכל אלא אסרו ולא
ליזהר: נוהגין

* * *
ÊÏ כהנים שברכת ברכה בכלל אינם הכהנים שאחורי עם

מלפניהם  אבל למעלה כמ"ש פנים כנגד פנים אלא אינו
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו ובצדיהם

הכהנים. כלפי פניהם שיחזירו רק שבשמים לאביהם

בכותל  העומדים אותם כגון כלאחריהם שלאחריהם וצדדים
עומדים  והכהנים הכנסת לבית קצת בולט וההיכל מזרחי
כלפי  פניהם הופכים הכותל אצל שהעומדים אע"פ לפניו

ברכה. בכלל אינן הכהנים

כיון  שבשדות ואינם ועם במלאכתם שטרודין אנוסים שהם
אחורי  הם אפילו ברכה בכלל הם הכנסת לבית לבא יכולים
הכנסת  לבית לבוא ויכול בעיר שהוא מי כל אבל הכהנים
מראה  בא ואינו תורה של כדת פנים אל פנים הברכה לקבל
הכנסת  לבית לבא בעיניו חשובה הברכה שאין בעצמו
לכן  הכהנים אחורי הוא אם ברכה בכלל אינו לכך בשבילה
הברכה  לקבל הכנסת לבית לבא ויכול בעיר שהוא מי כל
ליכנס  יכולים ואינם הכנסת בית בחצר העומדים ואפילו
אם  מקום מכל שם מקום להם שאין מפני הכנסת לבית
יכולים  שהרי ברכה בכלל אינם מזרחי כותל אחורי עומדים
לצדדי  יעמדו או הכהנים פני נגד שהוא מערב לצד לעמוד

הכהנים. כלפי הכנסת לבית פניהם ויהפכו הכנסת בית

אף  אנוסים אינם מזרחי בכותל הכנסת בבית העומדים וכן
ואין  הכנסת בבית מקום לו קונה אחד כל שעכשיו פי על
לילך  יכולים מקום מכל חבירו במקום לעמוד יכול אחד
הכנסת  בית באמצע לעמוד או פנוי שהוא הכהנים למקום
בית  בחצר או הכנסת בית של מערבית ברוח או הבימה (על
לשמוע  אפשר אם הכנסת בית לצדדי או מערב לצד הכנסת

כהנים). ברכת שם

מחובר  שההיכל שכיון לומר עליהם זכות שלומד מי ויש
סמוך  עומדים הכהנים וכאלו הכותל כגוף הוא הרי לכותל
ממש  הכהנים בצדדי העומדים כאלו הם והרי ממש לכותל
נזהרין  מעשה אנשי אבל הכהנים כלפי פניהם שיהפכו רק
שיהיה  עד קצת מערב לצד ולילך מזרחי מכותל להתרחק

ממש: צידיהם נגד או הכהנים פני נגד פניהם

* * *
ÁÏ אלא שם אין אם כהנים שכולה הכנסת בית או עיר

לאחיהם  מברכין למי לדוכן עולים כולם עשרה
והטף. הנשים אמן אחריהם עונה ומי שבשדות

אותם  שמקרא מי ואין כהנים להם שקורא מי שאין (ואע"פ
כלל  מעכבות אינן וההקראה שהקריאה כלום בכך אין
יכול  עולה שאינו שכהן האומרים ולדברי למעלה כמ"ש
הוא  אפילו עולה שאינו הש"ץ כאן גם ולהקרות לקרות
אחרים  כהנים ויש כהן הוא שהרי דעתו תיטרף שלא מובטח

ומקרא). קורא הוא הרי

ויברכו  יעלו מעשרה היתרים מעשרה יותר שם יש ואם
כהנים  לקרות שלא (ויזהרו אמן אחריהם עונים והעשרה
שהקורא  שאף בעשה העשרה אלו יעברו שלא הכנסת בבית
מי  מפיס מי מקום מכל מעשרה להיתרים אלא מתכוין אינו

היתרים). הם

ומברכים  עולים הכהנים כל הרי אחד ישראל שם יש ואם
הוא  ראוי אחד ישראל שאפילו אחריהם עונה זה וישראל

למעלה. שנתבאר מטעם הברכה לקבל

מתברכ  שהם אע"פ כהנים כהנים אבל בברכת ישראל עם ים
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c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

א"כ  אלא בלבדם הברכה לקבל חשובים אינם מקום מכל
בבית  הברכה מקבלים עשרה מהם כשאין לפיכך עשרה הם

שבשדות. לאחיהם ומברכים עולים כולם הכנסת

אינם  מקום מכל הברכה בכלל שהם אע"פ והטף הנשים וכן
בלבדם: הברכה לקבל חשובים

ËÏ כי פסוק שום לומר אין  מברכים שהכהנים בשעה
ואינו  רבו בשליחות אותו שמברכים עבד יש כלום
אומרים  היו ואם רבו שמברכו לברכה ומכוין מאזין
לשתוק  יש לכך לברכה לכוין יכולים היו לא הפסוקים

לברכה. ולכוין

נהגו  בניגונים הרבה מאריכים שהכהנים עכשיו מקום ומכל
שלא  טוב יותר אך הנגון הארכת בשעת פסוקים ג"כ לומר
התיבה  מקרא שהמקרא בשעה יאמרו והאומרים לאמרם

בניגון: וממשיכה

Ó של פסוקים הג' על יותר מדעתו להוסיף רשאי אינו כהן
אמר  אם תוסיף בל על עובר הוסיף ואם כהנים ברכת
אומרים  (ולכן העם כלפי פנים ובהחזרת כפים בנשיאת

פניהם). והחזירו כפיהם פשטו שכבר מפני כו' השקיפה

עובר  אינו ביום פעמים כמה אלו פסוקים ג' אומר אם אבל
המצוה  על במוסיף אלא תוסיף בל שייך שלא תוסיף בל על

פעמים: ב' המצוה בעשית ולא עצמה

‡Ó אחר הכנסת לבית הלך ואח"כ כפיו שנשא כהן לפיכך
לישא  יכול כהנים לברכת הגיעו שלא ציבור ומצא
ידי  יצא שכבר אע"פ זו כפים נשיאת על ומברך שנית כפיו

למעלה: כמ"ש הראשונה כפים בנשיאת חובתו

* * *
·Ó נושא מתפלל ציבור ומצא עדיין התפלל שלא כהן

לדוכן  יעלה שאם ירא ואם מעכבתו התפלה ואין כפיו
יהיה  שאם ויתפלל הכנסת לבית חוץ ילך תפלה זמן יעבור
אבל  בעשה יעבור יעלה ולא כהנים כשיקראו הכנסת בבית
להתפלל  החוצה ילך לא ידיו ליטול או לעלות לו אמרו אם
מדברי  היא שהתפלה בעשה יעבור שלא לעלות צריך אלא

ע  מצות מפני ונדחית מתיירא סופרים ואם תורה של שה
אין  ואם ברכותיה בלא יקראנה שמע קריאת זמן שיעבור
שפסוק  להאומרים ראשון פסוק יקרא כולה לקרות פנאי
להאומרים  ראשונה פרשה (או התורה מן הוא בלבד ראשון

מ"ו): בסי' כמ"ש מדאורייתא ראשונה שפרשה

‚Ó או לדוכן לעלות לו ואמרו בתפלה העומד כהן וכן
כהנים  שם יש אפילו ולעלות להפסיק צריך ידיו ליטול
כהנים  שם יש אם פוסק אינו לו אמרו לא ואם אחרים
אינו  כהנים כשקוראים הכנסת בבית שהוא (ואע"פ אחרים
שם  אין ואם ל"ג) בסעיף למעלה שנתבאר מטעם  עובר
כפים: נשיאת תתבטל שלא כדי ועולה פוסק אחרים כהנים

„Ó שיש מי סופרים מדברי כפים לנשיאת הפסולים אלו
או  כפופות הן שידיו כגון בידיו או בפניו מומין לו
שמנומרות  דהיינו בוהקניות שהן או לצדיהן עקומות
ישא  לא עקומים או בוהקניות פניו אם וכן דקות בנקודות
הדעת  היסח לידי ובאים בו מסתכלין שהעם מפני כפיו את

בלא  לדוכן שעולין במקום ברגליו מומין לו שיש מי וה"ה
בהם. ומסתכלין גלוים שהמומין שוקיים בתי

פי  על אף כפים לנשיאת פוסלין אינן שבסתר מומין אבל
כפים  נשיאת הוקשה ולא שבמקדש לעבודה שפוסלין
לשרתו  ה' לפני לעמוד שנאמר עמידה לענין אלא לעבודה
בא  לא (שאם אחר לדבר ולא הוקשה לעמידה בשמו ולברך
נאמר  כבר הרי בעמידה שהיא שירות על ללמד אלא הכתוב
שם  העומדים שנאמר לעכב הכתוב עליו ושנה לשרת לעמוד

וגו'):

‰Ó דמעה זולפות שעיניו או זקנו על יורד שרירו מי וכן
מפני  כפיו את ישא לא מעיניו באחת אפילו סומא וכן

בו. שמסתכלין

הכל  ומכירים בו רגילים שהם דהיינו בעירו דש היה ואם
בידיו  בין בפניו הוא מום שאותו בין מום אותו בו שיש

עיניו. בשתי סומא הוא ואפילו כפיו את ישא ורגליו

והוא  בעירו דש נקרא זה במום בעיר יום ל' ששהה מי וכל
שלשים  בה ושהה בה לגור שבא או בה שדר עירו שהיא
בא  אלא העיר מבני להיות בה להשתקע בא לא ואפילו יום
נקרא  שנה חצי או שנה משרת או סופר או מלמד להיות
וליתן  לישא העיר בני שרגילים לפי יום בשלשים בעירו דש
כמו  יום בלמ"ד הוא עין והרגל בו ומסתכלין בדברים עמו
באקראי  הולך אם אבל קי"ד בסי' שנתבאר הלשון הרגל
(עד  בעירו דש נקרא אינו יום ל' בה ושהה אחרת לעיר

שאי  לפי חודש) י"ב בה לישא שישהה רגילין העיר בני ן
עמו: וליתן

* * *
ÂÓ פניהם על טלית הכהנים לשלשל המקום מנהג אם

שאין  כיון כפיו את ישא מומין כמה בפניו יש אפילו
שמום  זה ורצה כן המנהג אין אם אבל הדעת להיסח לחוש
יבואו  מחביריו משונה שהוא שכיון אסור טליתו לשלשל בו
לשלשל  הכהנים כל רצו ואפילו דעתם ויסיחו בו להסתכל
לשלשל  העיר בני הורגלו שלא שכיון להתיר אין טליתם
שיש  זה שבשביל העם מכירים עכשיו כשישלשלו טליתם
נושא  לבדו הוא אם וכ"ש בו להסתכל ובאין הוא מום בו
מום  שבשביל שניכר כמנהגם שלא טליתו ומשלשל כפיו

בו. להסתכל ויבואו הוא שבו

הטלית  מן לפנים הן הכהנים שידי המקום מנהג אם וכן
ויש  כפיו את ישא בידיו מומים כמה יש אפילו פניהם שעל
בטלית  פניהם לכסות הקהל מנהג אם שה"ה שאומר מי
כן: נוהגין ואין כפיו ישא מומין כמה וידיו בפניו יש אפילו

ÊÓ מפני כפיו ישא לא ופואה אסטיס צבועות ידיו היו
רוב  ואם בעירו דש א"כ אלא בהן מסתכלין שהעם
דש  שאינו אע"פ כפיו את ישא בכך מלאכתם  העיר אנשי

בעירו:

ÁÓ לאלפי"ן שאומר כגון האותיות לחתוך יודע שאינו מי
בברכת  עיי"ן שאין שאף אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן
שעיי"ן  יער כאומר מחזי ה' יאר כשאומר מקום מכל כהנים
ולשבולת  שבולת לסבולת שקורא מי וכן אצלו שוין ואל"ף
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  בזה כיוצא כל וכן ההי"ן לחתי"ן שקורא מי וכן  סבולת
כגון  כך קוראין עירו בני כל א"כ אלא כפיו את ישא
עיי"ן  בין להבחין יודעים אינם ככולם שרובם אלו במדינות

בינינו. זה פסול שייך לא לפיכך לאל"ף

מאד  אנשים הרבה שמצויים במקומות שאף שאומר מי ויש
(לפי  כפיהם נושאים לסבולת שבולת בין מבחינים שאין
מפני  אלא כראוי האות לומר יכול שאין מחמת הפסול שאין
עליו  תמהים שהם הדעת היסח לידי העם את שמביא
זה  בשינוי רגילים שהן ובמקומות האותיות קריאת כשמשנה

דעתם מסיחים ואין לו חוששין אין אין ולפ"ז הברכה מן
המקום  אנשי כל אם אפילו אלפי"ן לעייני"ן קורא אם לחוש
לחוש  אין כהנים בברכת עיי"ן שאין שכיון כראוי קורים

הדעת. להיסח

שמשתנה  מפני הוא שהפסול הראשונה כסברא ועיקר
שרובם  במקומות אלא היתר ואין הברכה לשון משמעות

היא): כך הברכה משמעות שאצלם כך קורין ככולם

בכהן: הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - dkepg 'xe` dxez'

חנּוּכה  1ענין ¦§©£¨

oipr:dMEpg ¦§©£¨
:miQp x`WA oM oi`X dn ,zFxpA qPd Eraw dPd¦¥¨§©¥§¥©¤¥¥¦§¨¦¦

"zFSn Elk`Y" ± mixvnÎz`iviA ,gqtA(gi ,ai `A); §¤©¦¦©¦§©¦Ÿ§©Ÿ

"dgnUe dYWn ini" ± mixEtA(ak ,h xYq`)zElBd cbpM ± §¦§¥¦§¤§¦§¨¤§¥§¤¤©¨
oM mB didWiptEB"mipalaE xnFgA" ± mixvnA :,` zFnW) ¤¨¨©¥¨¦§¦§©¦§¤¦§¥¦§

(cicinWdl" WTA ± ond iniaE fFal"כּו'; mllWE,b xYq`) ¦¥¨¨¦¥§©§¦§¨¨¨¤§¥

(bidMEpgA oM oi`X dn .2lr miExW l`xUi EidW , ©¤¥¥©£¨¤¨¦§¨¥§¦©
d zElB wx ,mvx`n Elb `le mznc`dxFY3± ©§¨¨§Ÿ¨¥©§¨©¨©¨

Kkitl ,"LpFvx iTEg mxiardlE ,LzxFY mgiMWdl"§©§¦¨¨¤§©£¦¨¥§§§¦¨
wEqRd mW lr ,zFxpA Eraw ו bk](מׁשלי ,](devn xp iM" : ¨§§¥©¥©¨ְִֵ¦¥¦§¨

."xqEn zFgkFY miIg Kxce ,xF` dxFze§¨§¤¤©¦§¨
e" :aizkC `xwc `tiq mbe ,df wEqR oipr oiadlEKxc §¨¦¦§¨¨¤§©¥¨¦§¨¦§¦§¤¤

miIg'וגֹוcaNn `Ed "miIg Kxc" dfi` xE`iA Kixv ," ©¦ְ¨¦¥¥¤¤¤©¦¦§©
?wEqRA dlrnl dxEn`d zFvOde dxFYd©¨§©¦§¨£¨§©§¨©¨

xF`l dxFYde xpl devOd liWndX dn iM ,oiprde4, §¨¦§¨¦©¤¦§¦©¦§¨§¥§©¨§
:oaEn `Ed¨

xp" :l''fx oFWlM ,onXd mW lr `xwp xPdW FnMW¤§¤©¥¦§¨©¥©¤¤¦§©©¥
"onW lW5oi` onXdW iR lr s` dPd ,"derW lW xp" , ¤¤¤¥¤©£¨¦¥©©¦¤©¤¤¥

ltFPd xF` z` dAkn `Ed dAxc`e ,Fnvr cSn xF` FA¦©©§§©§©¨§©¤¤©¥
zadlW adl KWnp Fci lre EpOn ,mFwn lMn ,FkFzl§¦¨¨¦¤§©¨¦§©©©©§¤¤

,dlizRd xg` KWnPd onW hrnA dlizRA fg`Pd xF`d̈©¤¡¨©§¦¨¦§©¤¤©¦§©©©©§¦¨
;xF`d dAkp onXd zFlkA ixdW¤£¥¦§©¤¤¦§¨¨

ilA ,KlOd oFvx `EdW mbd ,devOd `id WOn dkM̈¨©¨¦©¦§¨£©¤§©¤¤§¦
dPOn mFwn lMn ,dbVd mEW DA oi`e ,zrce mrh mEW©©¨©©§¥¨©¨¨¦¨¨¦¤¨
.dRÎlrAW dxFz Ff dnkgd xF` dNBzpe KWnp Dci lre§©¨¨¦§©§¦§©¤©¨§¨¨¤§©¤

"zwtp dnkgn `ziixF`"C6dxFYA dpade dnkgde , §©§¨¥¨§¨¨§¨§©¨§¨©£¨¨©¨
,zFvOd mrhe WExiR biVdlE oiadl wx `Ed dRÎlrAW¤§©¤©§¨¦§©¦¥§©©©¦§

.Dpipr itl zkQn lM̈©¤¤§¦¦§¨¨
hxR KxC df oipr xE`iaE'd zcFarA: ¥¦§¨¤¤¤§¨©£©

aizM dPdל gÎf](ׁשמֹות  ,](" :FaihdA xwAA xwAAz` ¦¥§¦ְ©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤
dPxihwi zFxPd7[..]zFlrdaEzFxPd z` oxd`oiA ©¥©§¦¤¨§©£©£Ÿ¤©¥¥
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וח"ת Ô·ÂÈÂ(ג) למ"ע מ"ת בין ההפרש כלל דרך מכ"ז
שמתפשט  חכמה שבין ההפרש כמו לח"ע
היולי  בחי' לגבי ובפרט בכלל למטה מציאות בגילוי
שלמה  כחכמת שזהו שהיא כמו במקורה חכמה דכל
חכמתו  כח בחי' אך חכמה דברי שמדבר טרם בעצם
היולי  מקור מהיות עדיין למעלה הנ"ל העצמית
וז"ש  וד"ל. כנ"ל מים ולא אור ונק' שכל למציאות
פי' כו' במים מים היה העולם שנברא דקודם במדרש
היה  לא להבדיל המים בתוך רקיע יהי שא' קודם
כו' יחד מעורבים היו אלא למ"ת מ"ע בין כלל הבדלה
שקודם  וח"ת ח"ע חכמות מיני בב' הנ"ל ע"פ זה ויובן
החכמה  ים בח"ע כלולה ח"ת בחי' הי' העולמות בריא'

דח"ת  צמצום להיות יכול היה ולא הנ"ל הקדומה
שזהו  במ"ע התכללותה מפני בפ"ע במהות למע"ב
יהי  שא' עד כו' יחד ומ"ת מ"ע במים מים עירוב ענין
קאי  אור יהי מ"מ אבל לח"ת ח"ע בין להבדיל רקיע
בחי' ירד דרקיע ההבדלה נעשה וכאשר דתורה אור על
צמצומים  בהתלבשות מטה למטה עד מ"ת שנק' ח"ת
יסודות  ד' טבע גם עשית בחכמה שכולם עד גדולים
והן  כו' עשה זלע"ז ואת לארץ שמתחת ארצות ז' וגם
מפני  מלכא קדם למהוי בעינן אנן בוכין מ"ת הנק'
כו' הטמאות קליפות וג' בק"נ למטה מאוד שנפלו
במים  מים שהיו כמו במ"ע לשרשם לעלות בוכין לזאת
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â כותב כו' בשעה א' קי"א סנהדרין מארז"ל יובן
אפים  ארך עולם של רבונו אמר אפים, ארך
א"ל  יאבדו רשעים א"ל לרשעים אף א"ל לצדיקים
ארך  כו' כך לא א"ל ישראל כשחטאו חזית, השתא
והיינו  לרשעים אף אמרת כך לא א"ל לצדיקים אפים
בחטא  שזהו הרש"א ופי' לרשעים, גם דברת כאשר
וינסו  במרגלים אבל צדיקים, עדיין בעגל אבל מרגלים,
דבת  שהוציאו מרגלים דחטא והענין פעמים. עשר כו'
בשרשם  אלא נמתקין הדינין אין כי ונודע מל', הארץ
דיעה, דור המדבר דור והענין כנ"ל, אד' כח א' לכן
תפילין  של קשר לאה המדבר דור ס"י אד' במאו"א
דור  דיעה דור פי"א הכללי' שער ובע"ח דיעקב,
אבא  אור בהסתלק ולכן דיעקב, דעת מבחי' היוצאי'
הי' אבא יסוד שרשו משה ולכן דיעה, דור נסתלק

מלגאו. משה הרועה
¯Â‡È·Â במצוות להשפיל רצו לא דיעה דור הענין

מחשבה  ברוחני' עבודה כ"א מל' מעשיות
אך  בינה, שנה מ' במדבר שנשארו עונשם לכן בינה,
שרשו, שורש אד' כח אמר הפגם ולתקן למלאות בכדי

כמ"ש  שבמי אד' שם בחי' יעמוד מי אד' כי והיינו
מהלכי' ולא עומדי' כענין יעמוד רק זהו אך בלק"ת,
ע"י  זהו לכפר בכדי אבל תולה, כענין זהו זה ובענין
גם  אפים ארך בגילוי שיומשך השבחים גילוי אד' כח
ברבות  כמ"ש עמו פי' דין, ביום עמו לרחם לרשעים,
מקום  וכל לגנאי העם שנא' מקום כל א' דר"פ בלק
גם  היינו עמו לרחם וא"כ לשבח, ישראל שנא'
לגבר  פועל רשעתו ע"י רשע כי והיינו לרשעים,
והוא  חג"ת מדות ג' שי"ן שי"ן רע רשע וזהו מדה"ד,
ארך  אד' כח ע"י אך רע, שנמשך עד הגבורה מגביר
לעילא  יתרבי בזהר כמ"ש וזהו לרשעים, גם אפים
שתנצח  שיומשך עד עת בכל לאמר לתתא ויומשך
גם  וחסד טוב רק יומשך למטה שגם למדה "ד מדה"ר
בחי' נגלות בהגלות יתהפכו הרשעים גם ועי"ז לרשעים
וכתי' רבים, גוים ונאספו לע"ל שנא' וכענין כזו, גבוה
יגדל  ע"י עכשיו גם וכן כולם, לקרוא כו' אהפוך אז
הרשעים  שגם יומשך עי"ז כו' אפים ארך אד' כח
רק  ויומשך די"ג ברכות חטאים יתמו וכענין יתהפכו
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יבין ‰Â‰ז) ּבין הלא בקדקדו, מוח לו  יש אשר ִכל
ישראל, לטובת הוא הגלות עניין כללות כי
עליוֿ אבינו לאברהם הקדושֿברוךֿהוא כשאמר ולכן
זהו  אשר ידע כי שתק, - זרעך" יהיה  גר "כי השלום
ביותר, קשה עבודה שזוהי דהגם ישראל. של לטובתן

כאשר  זה, את כשעוברים לכן אבל ומר, קשה זה
הגלות, של הכוונה את וממלאים עוזר השםֿיתברך
והעיכובים, המניעות כל על מתגברים כאשר כלומר,
עושים  אזי המרים, הנסיונות בכל עומדים כאשר היינו
קרבן. לשון "תשורי" וזהו למעלה. גדול נחתֿרוח
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ישראל  שבני אלה קרבנות מתנה. פירושה "תשורה"
והתעסקות  המצוות וקיום תורה בלימוד ה' אל מביאים
זו  הגלות, בזמן טובות המדות וקניין שבלב בעבודה
רחמנאֿליצלן  כאשר הגלות, בזמן כי מתנה. "תשורה",
כמו  מעונים, כלֿכך שבורים, כלֿכך לחוצים, כלֿכך
ומעבודה  רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא שכתוב
מצוות, ומקיימים תורה לומדים זאת ובכל קשה",
את  ואיש רעים, באהבת טובות בהנהגות ומתנהגים
עלֿידיֿזה  קרבן. זהו וחיבה, אהבה בדברי יחזק רעהו
המעלה  יתרון זהו והרי לאלוקות. מקורב האדם נהיה
זה  צימאון ביתֿהמקדש. זמן על הגלות בזמן שישנו
ביתר  הגלות בזמן היא לאלוקות, והתשוקה והכוסף
דבזמן  בלילה". אויתיך "נפשי שכתוב כמו תוקף,
והכוסף  התשוקה הרי אז הנה ללילה, שנמשל הגלות
בגילוי. אלוקות שהיה בזמן מכמו יותר הוא לאלוקות
השמש  כאשר שביום, במוחש, רואים שאנו וכמו
במעלת  יתרון שום מרגיש האדם אין הרי מאירה,
כל  נראה לא מואר, וכאשר מואר. שהרי כיון האור,
אז  והאפילה, החושך בזמן בלילה, אבל בכך. יתרון

לאור. ומתגעגעים האור, מעלת יתרון את מרגישים
זמן Ï˘Ó‰Âח) שבין החילוק בעניין יובן מזה

הגילוי  שבזמן הגלות. זמן אל הגילוי
יתרון  כלֿכך נרגש לא ואז בגלוי. אלוקות האירה
אלוקי  שזה הרגישו אמנם האלוקי. האור של המעלה
גרם  לא זה אבל מהטבע, למעלה שזה במוחש וראו
ביתו  והניח לירושלים, לרגל שעלה זה כמו חידוש,
זה  המנעול, כפות על כרוך נחש ומצא ובא פתוח,

אדם  מפליא זה שאין כפי אותו. הפליא לא בכלל
לאכול, מה לו שיש זה או היום. אור את רואה כשהוא
שום  מרגיש ואינו אוכל, הוא האוכל זמן וכשמגיע
יש  שכאשר הרגיל דבר שהוא לפי שאכל, בזה יתרון
גם  הנה ולזאת, אוכל. הוא הזמן, ומגיע לאכול מה
שהידיעה  לפי ממש, רעב אינו לאכול, רעב כשהוא
שאינו  גורם עצמו זה הנה לאכול, מה לו שיש עצמה
חושך  והאפילה, החושך זמן הוא הגלות זמן אבל רעב.
ביער  נמצא שהיה מי עלֿדרךֿמשל וכמו ועמוק. סמיך
ארץ  וחייתו ארץ", יכסה "החושך אשר בלילה, גדול
מוות, פחד האדם על יפול שאז ורועשים, נוהמים
לפי  ביום. מכמו יותר הרבה האור אל וישתוקק ויכסוף
רעב  שהוא מי או האור. מעלת ביתרון מרגיש הוא שאז
ביותר. ירעב הוא רעבונו, את להשביע במה לו ואין
היא  לאלוקות התשוקה אז אשר הגלות, בזמן הוא וכן
וכמו  בגילוי. האירה שהאלוקות בזמן מכמו יותר
ציה  בארץ בשרי, לך כמה נפשי, לך "צמאה שכתוב
שכתוב  וכמו תורה, הוא "מים" כי מים". בלי ועיף
הנה  תורה, אלא "מים" ואין למים", לכו צמא כל "הוי
הצמאון  הוא שם מים", "בלי שהיא ציה" "בארץ
מלימוד  אותם ומעכבים שמונעים באלו ובפרט ביותר.
הנה  אותם, ולוחצים ודוחקים המצוות, וקיום התורה
עוז, וביתר שאת ביתר הוא ומצוות לתורה הכוסף אז
וקיום  התורה לימוד על מסירתֿנפש לכלל שבאים עד
הגזירות  בזמן הקודמים בדורות הי' כאשר המצוות,
את  לקיים ושלא תורה ללמוד שלא רחמנאֿליצלן,

ממש. בפועל זה על נפשם שמסרו המצוות,
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רבי ‡. ששחק על־דרך כלל בדרך הוא כעת הזמן
על  בכה יהושע שרבי רז"ל, מאמר כידוע עקיבא,
כפי  ישראל, עם של מצבו ועל ישראל בארץ המצב

עקיבא 18שהגמרא  ורבי יהושע רבי שכשעברו מספרת
שאלוהו  עקיבא, רבי ושחק יהושע רבי בכה בירושלים,

יה  שרבי ממה עקיבא, רבי ענה שוחק? הוא ושע מדוע
– הוא גופא ומזה החורבן, את רואה הוא שכן בוכה,
הנבואה  שנתקיימה כשם שהרי שוחק, – עקיבא רבי
גם  כך – הגאולה ייעודי יתקיימו כך החורבן, לגבי

הגאולה. ייעודי את רואים מהחורבן כעת,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד של נשיאותו בתחילת

של  השלישי הדור כבר זה שהיה למרות צדק", "צמח
החסידות, בענייני אז עד נפעל והרבה חב"ד, נשיאות
בכל  חדורה החסידות היתה לא עדיין מכל־מקום

המקומות.
נקראים  היו שרק כאלה לא 'חסידים'. היו אז
בחסידות. חדורים שהיו כאלה אלא 'חסידים', בשם
ועיכובים, מניעות להם שהיו מהחסידים חלק היו

קירוב. של במצב עמדו הם גם מכל־מקום
בקושי  אז עלתה לליובאוויטש הרבי אל הנסיעה
אחת  מעיר נוסעים ולפעמים רגלי, הולכים היו רב ,

רגלי. ממשיכים שוב ומשם לשניה,
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לליובאוויטש. מליטא יהודים קבוצת באה פעם
בקבוצות  הרבי אל ל'יחידות' להיכנס אז היה הסדר
אל  ל'יחידות' האמורה הקבוצה כשנכנסה קבוצות.
לו: אמרו צדק", "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
יש  ועיכובים, מניעות לנו יש אך להתקרב , אנו רוצים
תשאלו. צדק": ה"צמח הרבי להם אמר קושיות. לנו
בשמחת־תורה  שבכה גדול חסיד ראינו אמרו: והם
באפי  דמתאמרא מילתא וסיימו: בתשעה־באב, ושר

בישא  לישנא משום בה לית .19מאריה,
צדק": "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד להם ענה
עצבות. איננו והבכי שמחה, אינו הניגון חסיד, אצל
על  נזכר כשהוא תורה, בשמחת מרירות. היא הבכיה
הקדושה  שהתורה ואיך זה, ביום התורה אור התגלות
– שלו בריחוק מתבונן הוא כאשר ואז איתו, שמחה
החורבן, בעת תשעה־באב מרירות. לידי בא הוא
יהיה  עצב בכל הרי התקיים, שהחורבן רואה כשהוא

הוא 20מותר  הרי הגאולה, ייעודי בקיום מאמין והוא
הוי'". על "להתענג בבחינת מנגן

גר  צדק" ה"צמח שהרבי בזמן זה היה
כיום  ואילו חסידי, בוץ היה הבוץ בה בליובאוויטש,
הרי  ממש, בוץ אכן הוא והבוץ באמריקה, כשנמצאים
המצב  את רואים מאד. עצוב הוא הנוכחי שהזמן
מחוץ  שעומדים אלה ובפרט העולם, בחיצוניות
– פורים שהיום כיוון אך, בוכים. למעלה גם למחנה,
שניגוני  לקוות ויש פנימי, ניגון ניגון, לנגן צריכים

הבוץ. את ייבשו החסידיים העבודה
שנים ·. שלוש מלאו שני, אדר ט' שלישי ביום

לכאן, אותי הביאה העליונה שההשגחה מאז
המקום  כאן ולא הזמן הוא כעת לא לאמריקה.
הנפש  הרגש שמצד חוויותיי, כל על באריכות לשוחח

אצלי. העשירית הגלות זוהי שלי,
גבר  מצעדי "מה' אך לאמריקה, לבוא רציתי לא

יחפץ".21כוננו" "ודרכו שיהיה לבקש וצריכים ,
שעבר  מה על לספר עליונה. בהשגחה לכאן באתי
הימים  בשלשה־עשר וביחוד לכאן, בואי בדרך עלי
כתבי  לא דליבא "תבנא הרי – באניה שנסענו

השי"ת 22אינשי" שיעזרני היתה בעיקר בקשתי .
שלא  הקדושים, רבותינו אבותי כ"ק הוד בזכות
אחרי  וכיום, האמריקני. הגשמי הטוב בגלי לטבוע
"בא  בפירוש הידוע כפי – מאז שנים שלש שעברו

לומר 23בימים" יכולים – משהו לפעול צריך יום שכל ,
בארץ" נראו ש"הנצנים אל 24ב"ה לדבר אני שיכול ,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק שהוד כפי ה'תמימים' תלמידי
שנה. ארבעים לפני דיבר

ישנו  כאשר שגם יודעים, זריעה בעניני העוסקים
ויגיעה  לעבודה עדיין זקוקים – הפריחה – הפרח כבר
את  ואוכלים הדבורים באים הפרי. לצמיחת עד רבה
אך  תועלת, משום גם בכך שיש ולמרות הפרחים,
מכן  לאחר הפרח, כל את מייבש זה כלל בדרך
פריחה. כאן ישנה אף־על־פי־כן אך תולעים, נוצרים
אי־ פעלו, התלמידים בארץ", נראו "הניצנים
היה  זה תפקידם, כל את מילאו שכבר לומר אפשר
"הניצנים  בלבד. 'פעלו' אלא מוגמרים, פירות נקרא
הגן  עבודת בין ההבדל הידוע וכפי בארץ", נראו

הכרם. עבודת זו הרי הכרם, לעבודת
שהיא  יישר־כוח, ברכת ברכתי, את נותן הנני
ולכן  עבודתם, על ולמדריכות למדריכים כוח, תוספת
ביראת  ובעיקר ועבודה, בתורה השי"ת להם יעזור

וברוחניות. בגשמיות יהודית בהסתדרות שמים,
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תרח"ץ  כסלו ו' ב"ה,

אטוואצק 

שי' מוהרש"ז הרב ידידי

וברכה, שלום

לחשוב. מה אין ת"ו, אה"ק אודות מכתבך על במענה

לבוא  צריכים לארצה"ב טוריסטית נסיעה ואודות

בעזרך  יהי' והשי"ת בזה. דזייקובסאן הרב עם בכתובים

ולחיות  ורוחני גשמי בטוב משפח[ת]י בסדר להסתדר

תורה, של באהלה

ומברכו  הדו"ש

יצחק  יוסף
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הּדמי ֹון, מ ּכח  נֹובע  חלֹום ׁשּכן, ּכח ֹולמים". היינּו צ ּיֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשיבת
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הע ֹולם. ּבעניני  וׁשֹוקע  הּכל ְְְְִֵֵֵַַַָָֹׁשֹוכח 
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‰Út ÌBÏL ˙‡ ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡( טז מצר (מא, מ ּלׁשֹון מצרים, ¡…ƒ«¬∆∆¿«¿…ְְִִִֵַַ

מהּטבע . ׁשּלמעלה אלק ּות לגּלּוי  מק ֹום נֹותנת אינּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוגב ּול,

אלקים, ׁשם את מצרים, מל לפרעה ּבדבריו י ֹוסף  הזּכיר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכן

" "הּטבע ": אׁשר‡ÌÈ˜Ïּבגימטרּיא . . ע ֹוׂשה".‰‡ÌÈ˜Ïיענה ְְִִֶַַַָ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒֶ

אמר "ּכה לפרעה אמר רּבנּו מ ׁשה את ‰ÈÂ'וכאׁשר ׁשּלח  . . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ¬»»ֶַַ

." הוי ' את ידע ּתי  לא . . הוי ' "מי  ּפרעה לֹו הׁשיב  – ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹע ּמי "

אינֹו ואף  מהּטבע , ׁשּלמעלה הוי ', ּבׁשם מ ּכיר אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּפרעה

ּבק ּיּומ ֹו. להֹודֹות ְְִֶרֹוצה
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ÌÈ˜Ï‡ ÈÙ‰ Èk . . ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk(נב ֿ נא (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ
‰MÓ י ׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה ח ׁשׁש י ֹוסף  – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת

לׁשּכח . ולא להתּגּבר הצליח  וכ זֹו ס ּכנה –‡ÌÈÙּתמיד ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ∆¿«ƒ
לא  ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא י ֹותר. ונעלה ׁשני  ׁשלב  על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ ֹורה

ל'פרי ֹון' הביאה עצמ ּה היא אּלא לרעה, עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָהׁשּפיעה

.'הח ׁש מ ּתֹו האֹור 'יתרֹון ּבבחינת רּוחנית, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹוהתע ּלּות
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e‰Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ kiÂ(ח מבאר (מב, ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְָֹ

ׁשּליט  ּבהי ֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ּׁשּיֹוסף  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחסידּות,

י ֹוסף  נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבק ּות על ׁשמר מצרים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

מהמ ּולת  להתרחק  נאלצ ּו זאת, לע ּמת הּׁשבטים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּצּדיק .

צאן. רֹועי  להי ֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה, לּדבק  ּכדי  הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹע ֹולם

e‰eÈk‰ ‡Ï Ì‰Â ּבדרּגת והבנה הּכרה להם היתה לא – ¿≈…ƒƒְְְֲֶַַַַָָָָָָָֹ

מ ּתֹו אּלא ּבה' ּדב ּוק  להי ֹות אפ ׁשר אי  ּדרּגתם לפי  ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָי ֹוסף ,

ְְִהתּבֹודדּות.
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ÌzÚÓL ‡ÏÂ „Ïia e‡ËÁz Ï‡ . . ÌÎÈÏ‡ ÈzÓ‡ ‡Ï‰¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆
כב) ׁשחטאּו(מב, מ ֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה הי ּתכן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוק ׁשה,

את  להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומצ ּדיקים

ּבאה  ּכן "על הּׁשבטים ּדברי  ׁשּמּסּיּום לֹומר, וי ׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצערם.

לא  הּצרה, מחמת ׁשהתחרט ּו נראה הּזאת" הּצרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלינּו

ראּובן, להם אמר לכן עצמ ֹו. החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמ ּׁשּום

ּכׁשּלעצמ ֹו החטא ּבחמרת הּכרה מ ּתֹו לב ֹוא צריכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשחרטה

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי  -ְְִִֶֶַָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א, 

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור 

באמונה וכו' מוהר"ר יצחק אהרן שי'

שלום וברכה!

קי"ג  ג"כ  להם  יש  הנה  בת"ת  הלומדים  התלמידים  שלבד  המודיע  מכתבו  קראתי  בנועם 

תלמידים שלומדים בבתיהם, ושפתחו חדר. ובטח יודיע בפעם השני' ע"ד התפתחות עבודתם זו, הן 

בכמות והן באיכות.

כבקשתו קראתי את רשימת התלמידים עם מוריהם בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

היום בראש השנה לחסידות ודרכי החסידות. וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, 

בטח יתן ברכתו, לכתיבה וחתימה טובה בזה.

התורה  כל  עולים  בו  דרך  אשר  השער  זהו  הרי  ומקושרים  החסידים  אצל  אשר  לומר  ויש   -

ומצות למעלה ודרך בו נמשכים כל ההמשכות בגשמיות וברוחניות. ועל דרך מה שכתוב באגה"ק פ' ז', 

בענין שבדרך פרט יש לכל נר"נ אור פרטי וכו', עיי"ש. ועל פי זה יובן ג"כ קישור הענינים בסיום מכתב 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מיו"ד כסלו ה'תש"י הנדפס בקונטרס די"ט כסלו דהשתא, שמתחיל בשנה 

טובה בלימוד והפצת החסידות וכו' ותיכף לזה כותב "ואתם כל הנלוים עליכם תתברכו כלכם בכל 

הדרוש לכם בגשמיות וברוחניות".

החותם בברכת החג ופו"ש כל החבורה תי',

מנחם שניאורסאהן



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ 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
06:3606:3808:2908:3209:0509:0809:5810:0112:0912:1216:4316:4617:1117:1516:2617:26באר שבע )ח(

06:3906:4108:2908:3209:0709:0909:5910:0112:0812:1116:4116:4517:0717:1116:1417:22חיפה )ח(

06:3506:3808:2808:3009:0409:0709:5710:0012:0712:1016:4516:4817:0817:1216:0817:23ירושלים )ח(

06:3806:4008:3008:3209:0709:0909:5910:0212:0912:1216:4116:4417:1017:1316:2417:24תל אביב )ח(

07:4307:4508:5708:5909:4609:4810:3010:3212:2312:2616:0316:0716:4216:4615:4817:01אוסטריה, וינה )ח(

05:5505:5808:4708:5009:3509:3810:5010:5413:5513:5820:4320:4621:1621:1820:2721:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3807:4008:5809:0009:4509:4710:3010:3212:2512:2816:1316:1716:5016:5415:5817:08אוקראינה, אודסה )ח(

07:1607:1808:3108:3309:2009:2210:0310:0611:5712:0015:3815:4216:1716:2115:2316:35אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2907:3108:4208:4509:3209:3410:1510:1812:0812:1115:4715:5116:2716:3015:3216:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0308:0509:1009:1210:0110:0410:4310:4612:3412:3716:0516:0916:4616:5015:5017:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5607:5809:0209:0509:5409:5710:3610:3912:2612:2915:5616:0016:3816:4215:4216:57אוקראינה, קייב )ח(

08:0008:0309:2309:2610:0910:1210:5510:5712:5212:5516:4616:4917:1917:2316:3117:37איטליה, מילאנו )ח(

06:0806:1108:3708:4009:0809:1110:1110:1412:4312:4618:1718:2018:4118:4418:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

05:3805:4108:2908:3209:1309:1610:2710:3113:2813:3120:0820:1020:3820:4019:5220:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0906:1309:0209:0509:5509:5811:1211:1514:2214:2521:1821:2021:5421:5621:0222:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2307:2509:0109:0409:4209:4510:3110:3412:3512:3816:4716:5117:1917:2316:3217:35ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1607:1908:5108:5409:3309:3610:2210:2412:2412:2716:3216:3617:0517:0916:1717:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1707:1908:5208:5509:3409:3710:2210:2512:2512:2816:3216:3617:0517:0916:1717:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5808:0109:2909:3210:1310:1511:0011:0313:0113:0417:0317:0717:3717:4116:4817:54ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1307:1609:0909:1109:4509:4710:3810:4112:5012:5317:2817:3117:5517:5817:1318:09ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5406:5608:4208:4509:2009:2310:1210:1412:2112:2416:4816:5117:1717:2116:3217:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0407:0609:0509:0809:3909:4210:3410:3712:4912:5217:3617:3918:0218:0517:2018:16ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1407:1708:4808:5109:3009:3310:1810:2112:2012:2316:2616:3016:5917:0316:1117:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4007:4209:1509:1809:5710:0010:4610:4812:4812:5116:5717:0117:3017:3316:4217:46ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1507:1708:4708:5009:3009:3310:1810:2112:1912:2216:2316:2716:5717:0016:0817:13ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5806:0108:3908:4209:1209:1510:2010:2313:0413:0719:0519:0719:3019:3318:4919:43בוליביה, לה-פס )ח(

08:4408:4609:4809:5010:4110:4311:2211:2513:1113:1416:3716:4117:2017:2316:2217:39בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4308:4509:4709:5010:4010:4211:2211:2413:1113:1416:3916:4317:2117:2516:2417:41בלגיה, בריסל )ח(

05:1705:2108:0308:0608:3908:4209:4909:5212:3912:4218:5819:0019:2019:2318:4219:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0705:1007:5207:5508:2808:3109:3809:4112:2712:3018:3918:4219:0619:0918:2419:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0408:0609:0609:0809:5910:0210:4110:4312:2912:3215:5616:0016:3716:4015:4416:56בריטניה, לונדון )ח(

08:2308:2509:1609:1910:1310:1610:5310:5512:3712:4015:5115:5616:3716:4115:4016:58בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1508:1709:1309:1610:0810:1110:4810:5112:3512:3815:5616:0016:3916:4315:4216:59גרמניה, ברלין )ח(

08:2208:2409:2909:3210:2110:2311:0311:0612:5412:5716:2516:2917:0717:1016:1117:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1205:1507:5908:0208:3708:4009:4809:5112:4012:4319:0719:0919:2719:3018:5119:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0707:1009:1709:2009:5009:5310:4710:5013:0713:1018:0618:1018:3218:3517:5118:45הודו, מומבאי )ח(

07:0207:0509:1309:1609:4609:4810:4310:4613:0313:0618:0318:0718:2918:3217:4818:42הודו, פונה )ח(

07:2907:3108:4508:4809:3309:3610:1810:2012:1212:1515:5515:5916:3416:3715:4016:52הונגריה, בודפשט )ח(

07:2207:2408:5608:5909:3809:4110:2710:2912:2912:3216:3516:3917:0917:1216:2017:25טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3807:4009:1909:2109:5910:0110:4810:5112:5312:5617:0917:1317:4117:4416:5417:56יוון, אתונה )ח(

07:4807:5009:0609:0809:5309:5610:3810:4112:3312:3616:1816:2216:5617:0016:0317:14מולדובה, קישינב )ח(



לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ 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
07:0607:0809:1509:1809:4809:5110:4510:4813:0413:0718:0318:0618:2918:3217:4818:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3704:4007:2607:3008:3008:3309:5109:5413:0713:1020:1820:2120:5921:0120:0221:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5006:5308:4908:5209:2409:2710:1810:2112:3212:3517:1417:1717:4117:4416:5817:55נפאל, קטמנדו )ח(

07:3207:3509:0909:1209:5009:5310:3910:4212:4212:4516:5316:5617:2517:2916:3517:41סין, בייג'ין )ח(

07:0107:0409:2909:3210:0010:0311:0211:0513:3313:3619:0419:0719:2819:3118:4919:41סינגפור, סינגפור )ח(

07:4307:4508:4208:4509:3709:3910:1710:2012:0412:0715:2515:3016:0916:1315:1116:29פולין, ורשא )ח(

05:4205:4508:2008:2308:5208:5509:5810:0112:3912:4218:3218:3518:5718:5918:1619:09פרו, לימה )ח(

08:1908:2109:4109:4310:2710:3011:1211:1513:0913:1216:5917:0317:3617:4016:4417:53צרפת, ליאון )ח(

08:4208:4409:5409:5610:4310:4611:2711:2913:1913:2216:5817:0217:3617:4016:4317:55צרפת, פריז )ח(

05:5906:0208:2408:2708:5508:5809:5609:5912:2512:2817:5017:5318:1418:1717:3518:27קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4807:5009:1609:1810:0010:0310:4710:5012:4612:4916:4716:5117:1917:2316:3217:36קנדה, טורונטו )ח(

07:3207:3408:5408:5709:4009:4310:2610:2812:2312:2616:1516:1916:5016:5416:0017:08קנדה, מונטריאול )ח(

06:5006:5208:3608:3909:1509:1710:0610:0912:1412:1716:3816:4217:0817:1216:2317:23קפריסין, לרנקה )ח(

09:1909:2010:0510:0811:0511:0711:4311:4513:2513:2816:3116:3517:1917:2316:1617:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5809:0009:4009:4210:4110:4311:1811:2012:5813:0116:0216:0716:4816:5215:4817:10רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0508:0709:2209:2510:1010:1310:5510:5712:5012:5216:3416:3817:1217:1616:1917:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1108:1309:2709:3010:1510:1811:0011:0212:5412:5716:4316:4717:1617:2016:2817:34שוויץ, ציריך )ח(

06:3706:4008:5308:5609:2509:2810:2310:2612:4612:4917:5617:5918:2118:2417:4118:33תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רפז

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים

   
: מברכי הנרות הדלקת לפני 

            
            

: ומברכי  מוסיפי השנה ) הראשונה   בפע  כשמדליקי (או  הראשו בערב 

          
: אומרי הנרות הדלקת לאחר
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

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
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