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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
ז – הוי' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

מעלת השמירה שבמזוזה
איתא בזהר1 “פקודא למקבע בר נש מזוזה לתרעי' )מצוה לאדם לקבוע מזוזה על פתחו(, 
עייל  וכד  נפיק  כד  ע"י הקב"ה(  נשמר  כל אדם  )שיהי'  קוב"ה  נטיר מעם  נש  בר  כל  למהוי 
)כשיוצא ונכנס )לבית((, ורזא )וזהו סוד שכתוב( הוי' ישמר צאתך ובאך מעתה ועד עולם . . 
ודא איהו דרגא דאקרי שומר )וזו היא המדרגה הנקראת שומר(, לאשתכחא בנטירו )להימצא 

האדם בשמירה תמיד(".
ולכאורה  נקראת “שומר",  כו'" משמע שרק המזוזה  “ודא  הזהר  ביאור, מלשון  וצריך 
גופא  בזהר3  איתא  וכן  “בית מלא ספרים"2.  כמו  נוספים,  סוגי שמירה  עוד כמה  הרי מצינו 
לגבי פסוק זה, שכאשר רבי אלעזר נפרד מחבריו, אמר להם “מילי דאורייתא . . אבל אתון 
נטירו דלכון כנטירו דבי מקדשא )שמירתכם   . קדישי עליונין )אבל אתם קדושים עליונים(. 
היא כשמירת בית המקדש(. . קוב"ה נטיר לון תדיר )הקב"ה שומר אותם תמיד(, דכתיב הוי' 
ישמר צאתך ובואך". היינו, שהפסוק “הוי' ישמר צאתך ובואך" קאי גם על שמירה שנפעל ע"י 

לימוד התורה. ואם כן למה רק המזוזה נקראת “שומר"?
אך הענין בזה, כל סוגי שמירה הנ"ל שומרים רק על האדם עצמו )“בית מלא ספרים", 
או בלימוד התורה(, אבל אינם מבטלים או מבררים את הענינים שמחוץ לו, כי האור שבהם 
הוא למעלה מבירור העולם. משא"כ המזוזה שנקבעת על פתח הבית מבחוץ, פועלת בירור 
גם בעניני העולם שבחוץ, ולכן על ידה בטלים החיצונים לגמרי – “איהו )דוקא( דרגא דאקרי 

שומר".

1( ח"ג רסג, ב.
2( כפי שטען קרח )תנחומא קרח, ב. במדב"ר פי"ח, ג( "בית מלא ספרים כו' פטור מן המזוזה".

3( ח"ב קסג, א-ב. נתבאר לקמן בהרחבה עה"פ קכז, א. 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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¨£¤§¨
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
ז – הוי' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם

מעלת השמירה שבמזוזה
איתא בזהר1 “פקודא למקבע בר נש מזוזה לתרעי' )מצוה לאדם לקבוע מזוזה על פתחו(, 
עייל  וכד  נפיק  כד  ע"י הקב"ה(  נשמר  כל אדם  )שיהי'  קוב"ה  נטיר מעם  נש  בר  כל  למהוי 
)כשיוצא ונכנס )לבית((, ורזא )וזהו סוד שכתוב( הוי' ישמר צאתך ובאך מעתה ועד עולם . . 
ודא איהו דרגא דאקרי שומר )וזו היא המדרגה הנקראת שומר(, לאשתכחא בנטירו )להימצא 

האדם בשמירה תמיד(".
ולכאורה  נקראת “שומר",  כו'" משמע שרק המזוזה  “ודא  הזהר  ביאור, מלשון  וצריך 
גופא  בזהר3  איתא  וכן  “בית מלא ספרים"2.  כמו  נוספים,  סוגי שמירה  עוד כמה  הרי מצינו 
לגבי פסוק זה, שכאשר רבי אלעזר נפרד מחבריו, אמר להם “מילי דאורייתא . . אבל אתון 
נטירו דלכון כנטירו דבי מקדשא )שמירתכם   . קדישי עליונין )אבל אתם קדושים עליונים(. 
היא כשמירת בית המקדש(. . קוב"ה נטיר לון תדיר )הקב"ה שומר אותם תמיד(, דכתיב הוי' 
ישמר צאתך ובואך". היינו, שהפסוק “הוי' ישמר צאתך ובואך" קאי גם על שמירה שנפעל ע"י 

לימוד התורה. ואם כן למה רק המזוזה נקראת “שומר"?
אך הענין בזה, כל סוגי שמירה הנ"ל שומרים רק על האדם עצמו )“בית מלא ספרים", 
או בלימוד התורה(, אבל אינם מבטלים או מבררים את הענינים שמחוץ לו, כי האור שבהם 
הוא למעלה מבירור העולם. משא"כ המזוזה שנקבעת על פתח הבית מבחוץ, פועלת בירור 
גם בעניני העולם שבחוץ, ולכן על ידה בטלים החיצונים לגמרי – “איהו )דוקא( דרגא דאקרי 

שומר".

1( ח"ג רסג, ב.
2( כפי שטען קרח )תנחומא קרח, ב. במדב"ר פי"ח, ג( "בית מלא ספרים כו' פטור מן המזוזה".

3( ח"ב קסג, א-ב. נתבאר לקמן בהרחבה עה"פ קכז, א. 

המשך בעמוד גפק
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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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הּזקן  אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד איתא:)1(ּבמאמר ְְְְֲִֵַַַַַָָ

„B·k להֹודיע ידּברּו, ּוגבּורת יאמרּו מלכּות ¿ְְְְְְִֵֵַַַָֹ

וכּו' ּגבּורתיו האדם מלכּות 2לבני הּנה . ְְְְִִֵֵַָָָָֹ

יכֹול  ׁשּיהיה ּדהיינּו הּגבּורֹות, מן ּבנינּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָעיּקר

עׂשּיה  יצירה ּבריאה סֹוף אין מּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵַָָָלהיֹות

הסּתרים  להיֹות צרי הּנפרדים, ְְְִִִִִֵֶַַָָעֹולם

וגרמֹוהי  איהּו אצילּות ּבבחינת ּכי, ְְְְְֲִִִִִִִִַַוצמצּומים,

ּבמחׁשבה 3חד  הּמתּפּׁשטים הּנפׁש ּכחֹות ּכמׁשל , ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ

אצילּות, ּבבחינת כן ּכמֹו וכּו', ּומעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַּדיּבּור

אבל  אלקּות, ּבחינת הּוא הּכל הּכלים, ְֱֲֲִִִֵַַַָֹֹאפיּלּו

אפיּלּו הּפירּוד, עֹולם עׂשּיה, יצירה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבבריאה

מׁשּתחוים  ל הּׁשמים צבא אׁשר אף 4מלאכים , ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָ

ּבעל  חּוץ, ּדבר ונפרד, יׁש ּבחינת הם כן ּפי ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָעל

חיּדּוׁש, ּדבר הּוא זה ׁשענין [ּולהעיר, ְְְְִִִִֶֶַָָָּבחירה

ּבּתניא  מפֹורׁש ּבעלי 5ׁשהרי אינם ׁשהּמלאכים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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הנחת )1 הוא זה "דרוש וז"ל: הצ"צ, בכתי"ק צעטיל יש זה מאמר שעל שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר המאמר התחלת קודם

קפו  ע' הר "פ הנחות  אדה"ז למאמרי בהוספות לאח"ז (נדפס לפ"ק" תקסוא"ו ר"ה ליל נאמר משקלאוו, ז"ל הר"פ ָוכ"י

ד"ה  נמצא סקאבלא בביכל רייזעס**. הר"פ "כת"י זה: מאמר אודות בכתי"ק שליט"א אדמו"ר כ"ק ברשימת ואילך)*.

תרכ"ז"***. בס' באות אות כמדומה ג"כ נמצא זה ד"ה הנ"ל. ע"פ שנכתב לאדהאמ"צ הנסירה ענין קמה,)2להבין תהלים

ס"כ.)3יאֿיב. אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה תקו"ז ו.)4ראה ט, רפל"ט.)5נחמי'

ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי – מהמאמר אחרת הנחה ואילך. שצו ע' ח"א שלו בביאוה"ז הצ"צ אדמו"ר הגהות עם זה מאמר גם וראה (*

ואילך. תתפה

שם. הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי (**

ואילך. רלד ע' תרכ"ו סה"מ (***

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k ¯Ó‡Óa)1 של השנה בראש שנאמר ¿«¬«¿¿««¿«»≈

כאן, בהערות כמצוין תקס"ו, מובא ‡È˙‡שנת :)יש, ƒ»
בתהילים: נאמר

e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k וחסידיך' הקודם בפסוק נאמר עליהם ה' חסידי ¿«¿¿…≈
e¯a„È,ירננו', E˙¯e·‚e יאמרו ¿»¿¿«≈

ברוך  הקדוש של גדולתו אודות וידברו

כדי  ‰‡„Ìהוא È·Ï ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«ƒ¿≈»»»
'eÎÂ ÂÈ˙¯e·b2. ¿…»¿

לפי  הפסוקים את ומבאר והולך

העניינים. פנימיות

˙eÎÏÓ ‰p‰ העשירית הספירה ƒ≈«¿
העליונות, הספירות מעשר והאחרונה

כפי  המלכות לספירת בעיקר והכוונה

האצילות בעולם dÈaשהיא ¯wÈÚƒ«ƒ¿»»
חיות  לתת (כדי לתוכה הנמשך והשפע

עולמות  של ולנבראים לעולמות

מעולם  שלמטה ועשיה יצירה בריאה,

‰B¯e·b˙האצילות) ÔÓ,העליונות ƒ«¿
וההמשכה  ההשפעה עיקר כלומר,

לכללות  ידה (ועל המלכות לספירת

ידי  על היא והנבראים) העולמות

שעניינה  הגבורה מידת של פעולתה

ההארה  את ולהגביל לצמצם הוא

È‰iL‰כדי eÈÈ‰cוההשפעה ¿«¿∆ƒ¿∆
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ אפשרות שתהיה כדי »ƒ¿

התהוות  ÛBÒשל ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈
לגמרי  הבטל גבול הבלי האלוקי האור

ביחוד  אתו ומאוחד ושורשו למקורו

עולמות  של מציאות «È¯a¿ƒ‡‰גמור,
,ÌÈ„¯Ùp‰ ÌÏBÚ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ שחשים נבראים יש שבהם עולמות ¿ƒ»¬ƒ»««ƒ¿»ƒ

ניכר עצמ  לא לאלקות והביטול אותם המהווה מהבורא נפרדת למציאות ם

כך, כל בהם BÈ‰Ï˙ונרגש CÈ¯ˆ תחילהÌÈÓeˆÓˆÂ ÌÈ¯zÒ‰ של »ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
גבול, בלי יאיר שלא סוף האין בין Èk,האור משמעותי מאד הבדל קיים ƒ

עשיה  יצירה בריאה לעולמות בו, המאירות והספירות האצילות עולם

ומבאר  שממשיך כפי שבהם, והנבראים ‡ˆeÏÈ˙והספירות ˙ÈÁ·a˘ƒ¿ƒ«¬ƒ
הזוהר  כלשון זה Á„הרי È‰BÓ¯‚Â e‰È‡3, הספירות של האורות רק לא ƒ¿«¿ƒ«

בביטול  בטלים הכלים גם אלא סוף לאין מוחלט בביטול בטלים דאצילות

אחד, הם והכלים, עצמו, סוף האין שהוא כך כדי ועד BÁk˙מוחלט ÏLÓkƒ¿«…
LÙp‰(המידות) הרגש וכוח (המוחין) השכל כוח ‰ÌÈËMt˙nובמיוחד «∆∆«ƒ¿«¿ƒ

ביטוי  ולקבל eÎÂ'לפעול ‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓa פעולתם שאופן ¿«¿»»ƒ«¬∆¿
ממנה  שכתוצאה התלבשות ידי על היא

(כלי  ומעשה דבור והמחשבה הכוחות

'לבושי  הנקראים הנפש של הביטוי

חד', 'כולא נעשים ÔÎהנפש') BÓk¿≈
elÈÙ‡ ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ

ÌÈÏk‰ את ולצמצם להגביל שנועדו «≈ƒ
סוף, מהאין והגילוי …»‰Ïkההארה
,˙e˜Ï‡ ˙ÈÁa ‡e‰ וכמובא ¿ƒ«¡…

החסידות  בתורת מקומות בכמה

ממש', 'אלקות הוא האצילות שעולם

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,„e¯Èt‰ ÌÏBÚ העולמות שלושת ««≈

ונקראים  האצילות מעולם שלמטה

הפירוד' ÌÈÎ‡ÏÓ'עולם elÈÙ‡¬ƒ«¿»ƒ
¯L‡ בנחמיה הכתוב ˆ·‡כלשון ¬∆¿»

ÌÈÓM‰ לכל הכוונה הרחב ובמובן «»«ƒ
הרוחניים  הקדוש EÏהנבראים אל ¿

הוא  שגם ,ÌÈÂÁzLÓ4ברוך ונמצא ƒ¿«¬ƒ
שבעולמ  נעלים רוחניים ות נבראים

כמו  עשיה, יצירה בריאה אלו,

בעולם  משכנם שעיקר המלאכים

וביטול  בהשתחוואה הם היצירה,

ÔÎלאלוקות  Èt ÏÚ Û‡ למרות ««ƒ≈
'בהשתחוואה' הם אלו נבראים שגם

זאת  בכל LÈוביטול, ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«≈
,ıeÁ ¯·c ,„¯ÙÂ עצמה מהאלוקות חוץ היא מציאות, ÏÚaדבר, ¿ƒ¿»¿«««

‰¯ÈÁa גם לבחור ויכולים ה' רצון את לעשות לבחור המלאכים שיכולים ¿ƒ»
באלוקות, מדבקותו לפגום ובכך ההיפך את Ê‰לעשות ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆ƒ¿»∆

או  ה' דבר את לעשות האם חופשית בחירה יש שלמלאכים לעיל האמור

ושלום. חס LecÈÁלהיפך, ¯·c ‡e‰,זה במאמר È¯‰Lשמצוי ¿«ƒ∆¬≈
‡Èza L¯BÙÓ5‰¯ÈÁ· ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L:לשונו (וזה ¿»««¿»∆««¿»ƒ≈»«¬≈¿ƒ»

כדכתיב  ובהמות חיות בשם המלאכים נקראים כן גם זה ומפני ..."
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כללי  מפתח  

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

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

  ה כבוד מלכותך יאמרו "ד מאמר) ג

 ה  .......................... ב " יה'תש  יום ב' דראש השה,

 טו  .........................  תשי"ב , ה'ערב ראש השה)ד

 טו   .......  תשי"ב שיחת יום ב' דראש השה, ה')ה

 כב  ..........  , גטי ךכר  פרשת וילך  ותשיח -י לקוט)ו

 וכ  ........  ט י ך כר תשרי  ו' – ר"ה  ותשיח -י לקוט)ז

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל)ח

 אל  ..  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 לג  ...........  וילך פרשת   –ח שיומאולה קוט גלי)ט

  לד  ......  וילך פרשת לשבוע  יומיחומש   י רעושי)י

 מט  ..........  וילך פרשת  לשבוע  תהלים י רועיש)יא

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו)יב

   ....................................  וילך פרשת וע לשב 

 דס  .........  וילך פרשת וע בלשם" וי םהיו"  חלו) יג

 סו   ...................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה)יד

 ם"מבר ירועיש

 סט  ......  וילך פרשת לשבוע  ,םולי ם  קירפ' ג –)טו

 מזק  .....  וילך פרשת לשבוע    ,ליום  דחפרק א –)טז

 דעק  .......  וילך פרשת לשבוע  ,תוצו מהפר ס –)יז

  ובים  תם וכייאב) יח

 עו ק  ............... יא רק פ דברי הימים ,הכפרק  אל זקיח

  חלה ת מסכ –משיות )יט

 עח ק..........................................  קהתי אור יב

 פדק..................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי)כ

 

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ)כא

 פו ק  ........................................  פז  ףד עד  פא ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח)כב

 יזר  .............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו לחן ערושו) כג

  יזר  .........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    שובה ישראל הרתולקוטי  )כד

 כר  .............................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור)כה

 כחר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ימרמא)כו

 כטר  .................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות)כז

 אלר  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר)כח

 בלר  ...................................... "ב "ר מוהרשמואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ)כט

 ג לר  ......................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס) ל

 דלר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 לה ר  ................................  ח כקפרק  ת וכרו זה ספר)לא

  ודש  ק  ותרגא)לב

 לזר  ..............................................  צ "יהרי מו ר "ואדמ

 לטר  ..........................  יאה בציבור חומש לקר ) לג

 מדר  ..........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי)לד

 מהר  .................  וילךפרשת לשבוע ים מזוח ל) לה

 מזר  ........  ק "שר"ה ול תור קת ל דהצות סדר מ) לו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

exaciו jzxeabe exn`i jzekln ceak

בחירה  ּבעלי ׁשהם מבאר וכאן ולכן 6בחירה, , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אּפקּוהּו רז"ל] מּמאמר ראיה זה על ְְֲִִֵֶַַַַַַָָמביא

וכּו' ּבנינּה7למט"ט מּקֹודם להיֹות צרי לכן , ְְְְִִִִֵֶָָָָָָ

הסּתרים  ידי על ,ּכ אחר ׁשּיּוכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָמהּגבּורה,

לא  ּדאם עׂשּיה, יצירה ּבריאה להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִִָָָֹוצמצּומים ,

א  ּבבחינת הּכל היה לא כן אם א וכּו'. סֹוף ין ְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

להיֹות  יכֹול היה ממּוּתקֹות, הּגבּורֹות ְְְִַָָָָָהיּו

לכֹורסייּה אתקין אברהם לכן לגמרי, ,8נפרדים ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

להיֹות  יּוכל ממּוּתקים, ׁשהּגבּורֹות ידי ְְְְְִִֵֶַַַָועל

ל הּׁשמים צבא הּנפרדים, ּבעֹולם ְְְְִִִִַַַַָָָּביּטּול

ְֲִִַמׁשּתחוים.

וכּו'p‰Â‰ב) ּגליף ּדמלּכא הֹורמנּותא ,9ּבריׁש ¿ƒ≈ְְְְְְִֵַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ְְִִִֶֶַָָָָעלה

ידי 10ּבּתחּתֹונים  על להיֹות צרי זה אחרי א , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ
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ב.)8 צט, א).)9זח"ג (טו, בראשית ר"פ תניא )10זהר ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בחירה  בעלי שאינם לפי וגו' מהשמאל שור ופני וגו' הימין אל אריה ופני

מדור  כי מהם גדולה הצדיקים מעלת ולכן להם... טבעית היא ואהבתם ויראתם

היצירה..."), בעולם המלאכים ומדור הבריאה בעולם הוא הצדיקים נשמות

Ô‡ÎÂ זה התניא Ó·‡¯במאמר בעל הזקן המלאכים Ì‰Lאדמו"ר ¿»¿»≈∆≈
‰¯ÈÁ· ÈÏÚa6ÔÎÏÂ מאחר , «¬≈¿ƒ»¿»≈

ושונה  מחודש דבר הוא כאן שהאמור

כלל  בדרך Ê‰מהמבואר ÏÚ ‡È·Ó≈ƒ«∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡nÓ ‰È‡¯ בגמרא[ ¿»»ƒ«¬«««

e‰e˜t‡ אותו Ë"ËÓÏהוציאו «¿¿»»
ובראשי  'מטטרון' הנקרא למלאך

'מט"ט  אותו ,eÎÂ7'תיבות והענישו ¿
(אלישע  "אחר – שם בגמרא (כמסופר

הכתוב  עליו בנטיעות, קיצץ אבויה) בן

את  לחטיא פיך את תתן אל אומר

מיטטרון  חזא היא? מאי בשרך.

למיכתב  למיתב רשותא ליה דאתיהבא

המלאך  את [ראה דישראל זכוותא

לכתוב  לשבת רשות לו שניתנה מט"ט

גמירא  אמר ישראל] של זכותם את

תחרות  ולא ישיבה לא הוי לא דלמעלה

ושלום  חס שמא עיפוי, ולא עורף ולא

אותו] [הוציאו אפקוהו הן, רשויות ב'

של  מקל מכות שישים אותו [והלקו דנורא פולסי שיתין ומחיוהו למיטטרון

אותו  כשראית [מדוע מקמיה קמת לא חזיתיה כי טעמא מאי ליה אמר אש]

רשות  לו [ניתנה דאחר זכוותא למימחק רשותא ליה איתיהיבא מפניו] קמת לא

בחירה, בבעל רק שייך עונש והרי אחר]...) של זכותו את מאחר ÔÎÏלמחוק »≈
לבריאה, החיות ונמשכת יורדת האצילות עולם של המלכות ספירת ידי שעל

הפירוד' 'עולם שהם ועשיה Ì„BwÓיצירה ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ירידה לפני »ƒƒ¿ƒ∆
זו  המלכות dÈaוהמשכה Ck,של ¯Á‡ ÏÎeiL ,‰¯e·b‰Ó לאחר ƒ¿»»≈«¿»∆«««»

הגבורה  ממידת המלכות' BÈ‰Ï˙'בנין ,ÌÈÓeˆÓˆÂ ÌÈ¯zÒ‰ È„È ÏÚ«¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
ÔÎ ‡Ï Ì‡c ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a היה לא המלכות' 'בנין אילו כי ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ…≈

ללא  נמשך היה סוף האין אלא הגבורה שממידת וצמצומים הסתרים ידי על

‰Ïkצמצומים  ‰È‰ ועשיה יצירה בריאה, של והנבראים העולמות גם »»«…
'eÎÂ ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a התהוו הגבורה שממידת הצמצומים ידי על ורק ƒ¿ƒ«≈¿

מוגבלים. ונבראים עולמות

C‡,הגבורות ידי על יהיה המלכות' ש'בנין בהכרח אחד שמצד אף על «
שני, מצד לעיל, B˜zeÓÓ˙כמבואר ˙B¯e·b‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ידי על ƒ…»«¿¿»

שהיא  גבורה ידי על ולא בלבד גבורות ידי על היה המלכות' ו'בנין החסד,

לא  שבחסד') ('גבורה בחסד ÌÈ„¯Ùכלולה ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
,È¯Ó‚Ï,לאלוקות ביטול יש הנפרדים בעולם גם ‡·¯‰Ìאלא ÔÎÏ ¿«¿≈»≈«¿»»

dÈÈÒ¯BÎÏ ÔÈ˜˙‡8, בראש בשופר התקיעה פעולת אודות הזוהר כדברי «¿ƒ¿¿¿≈
אברהם  למעלה, עולה למטה תוקעים ישראל שבני השופר קול שכאשר השנה

מידת  היא אברהם של מידתו והרי הכסא, את ומתקין ומתעטר מתעורר אבינו

ממותקות, נעשות הגבורות ידה על B¯e·b‰L˙החסד, È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«¿
‡·ˆ ,ÌÈ„¯Ùp‰ ÌÏBÚa ÏehÈa ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ,ÌÈ˜zeÓÓ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»

.ÌÈÂÁzLÓ EÏ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
לפרשת  הוספות הזקן, לרבנו אור' ב'תורה הגבורות מיתוק ענין מבואר (וכך

גשמית: ממתיקות משל פי על שמות,

להעמיד  הוא הדבש מטבע הנה ..."

הדבר  שיתקיים בתוכו הנטמן הדבר

כלל  יקולקל בלתי מאד רבים ימים

חזק  התהוותו בראשית שהיה מכמו

מרוב  הנה הדבש ובלתי כו'. במעמדו

יסודות  הד' חלקי יתפרדו ושנים ימים

ולכליון  לאבדון וילכו הדבר שבאותו

הפסד  סיבת ומזה למקורו. אחד כל

והדומם  תרקב התבואה הדבר אותו

גופי  חלקי בכל לזה וכדומה יתעפש

להפסד  יבואו והחי והצומח הדומם

הדבש  אבל זה, מטעם לגמרי וכליון

כמו  ותקפו במעמדו הדבר בו יקויים

גם  כלל ויופסד יקולקל בלתי שהיה

הוא  והטעם וכדומה, אוירים משינוי

היינו  לכווץ הדבש בטבע שיש לפי

כמו  דבר... כל ולהכוויץ להצמית

שהרי  למיתקא ממרירו שמהפך הדבש פעולת זאת ועוד בפוסקים... שכתוב

יש  שבדבש מפני הוא הטעם ועיקר לדבש... בו הנטמן הדבר את מהפך הוא

גבורות  מבחינת והוא הלב... שורף שהרי  מתוק שהוא הגם כן גם גבורות

מצמית  הוא וכחו בגבורתו כן על שבחסד גבורות בחינת דהיינו ממותקות

ההתפשטות  העדר בעצמותו והכווץ הצמצום הוא גבורות בחינת כי ומכווץ

לדבש  ויהפכנו הדבר אותו על יתגבר אז הנה גדול, בתגבורת וכשהוא כו'.

התגבורת  שהוא שבחסד גבורה בחינת זהו הלא כי כן גם אותו שממתיק והיינו

היום, כחום דדרום תוקפא כמו היפוכו הגבורות את להמתיק החסד של הגדול

שלא  הצפון מצד גם שיהפך עד חסדים... של גבורות בחינת הוא החמימות

מן  הצנון מיתוק זה דרך על וכן כו' השלגים להפשיר לזה וכדומה קר יהי'

דוקא... שבדבש גבורות מסיבת שזהו הוא... הדבש ע"י משא"כ חריפותו

הוא  וכדומה הצוקער מתיקת כמו הגבורות להמתיק יוכל לא בעצם המתוק

מכווץ  שאינו להיות דבר, כל לקיים בכחו אין כן ועל שבחסד חסד מבחינת

להמתיק  שיוכל גם ומה כו'. המים כטבע ההתפשטות בבחינת שהוא לפי

אחד..."). טעם אל הולך והכל היפוכו

‰p‰Â בזוהר ·) kÏÓc‡נאמר ‡˙eÓ¯B‰ LÈ¯a התעוררות בתחילת ¿ƒ≈¿≈¿¿»¿«¿»
הקדוש  המלך, של ונבראים הרצון עולמות לבריאת הוא, חקק ÛÈÏbברוך »ƒ

העליון  בטוהר חקיקה שאז ,eÎÂ9'הקדוש היא הדברים ÏÚ‰ומשמעות ¿»»
ËeLt‰ BBˆ¯a הגדרה מכל ÌÈBzÁzaהמופשט ‰¯Èc ‰È‰iL10, ƒ¿«»∆ƒ¿∆ƒ»««¿ƒ

והשראת  אלוקות לגילוי ראוי מקום יהיה זה ועולם תחתון גשמי עולם שיהיה

קודם  בתחילה, היה מלמעלה כך על הרצון התעוררות של זה וענין השכינה,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז a"iyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

מּביּטּול  ּתענּוג לֹו ׁשּיהיה נּוקבין, מּיין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָהעלאת

חׁשיבי  ּכלא קּמיּה ּכּוּלא אׁשר ואי11הּנבראים, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּביּטּול  ּכמׁשל מהם, ּתענּוג ׁשּיקּבל להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַיּוכל

ידי  על נתהּוה והּכל וכּו', ערֹו אין אׁשר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹהּזבּוב

לכן  וכ ּו', ּבהׁשּתלׁשלּות מּמּנּו רּבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהּצמצּומים

ּבחינת  להמׁשי ּדלתּתא אתערּותא להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָצרי

ה' על ּתתעּנג אז הּׁשנה,12ּתענּוג, ּבראׁש והּנה . ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹ

מעׂשי ּתחּלת הּיֹום הּדבר 13זה חֹוזר אׁשר , ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

וזהּו לעיל. ּכּנזּכר להמׁשי צרי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָלקדמּותֹו,

מלכּיֹות  לפני הּיֹום 14אמרּו האמיר וה' ּכמֹו ,15, ְְְְְֱִִֶַַַַָֻ

מל לפני חפץ ׁשּמביאים ּכמֹו התּפארּות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָלׁשֹון

להּמל להמׁשי ּבכדי לפניו אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּומׁשּבחין

ודֹור  לדֹור וזהּו החפץ. זה מן ּתענּוג לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיהיה

וקדֹוׁש מרֹום לבּדֹו הּוא ּכי וכּו' לכן 16המליכּו . ְְְְִִֵַַָָָ

מלּוכה  מּבחינת ּתענּוג לֹו ׁשּיהיה להמׁשי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָצרי

ּובכן  ׁשלׁש וזהּו לעיל.17וכּו'. ּכּנזּכר הּכל , ְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹ

הּׁשנה CÈ¯ˆÂג) ראׁש ּבליל ּכן ּדאם להבין, ¿»ƒְְְִִֵֵַָָָֹ

ידי  על לעיל ּכּנזּכר המׁשכה ְְְְִֵֵֶַַַָָָקֹודם

ידּוע  א וכּו'. העֹולם קּיּום מהיכן וכּו', ְְְִֵֵַַַָָָָֻמלכּיֹות

ּכמֹו וחיצֹונּיּות , ּפנימּיּות יׁש ּדבר ּבכל ְְְְִִִִִֵָָָּכי

אחד  ּבכל אׁשר ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָׁשרֹואין

ׁשּבּדּבּור  הּנפׁש ּכח רק הּנפׁש, ּכחֹות ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹמתּפּׁשטים

כן  ּכמֹו ׁשּבּמע ׂשה, הּנפׁש מּכח ּפנימי יֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ובכ"מ. לב.)11רפל"ו. ד, דניאל ע"פ – ב יא, יד.)12זח"א נח, א).)13ישעי' כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת ר"ה )14נוסח

ב. לד, א. יח.)15טז, כו, דר"ה.)16תבוא העמידה א.)17בתפלת נב, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‰הבריאה, È¯Á‡ C‡ נבראים של מציאות ויש נברא כבר שהעולם לאחר ««¬≈∆

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ וההתעוררות מחדש לעולם חיות להמשיך הרצון התעוררות »ƒƒ¿
ÔÈ·˜e,היא  ÔÈiÓ ˙‡ÏÚ‰ È„È ÏÚ של בדרך לא כלומר, נקביים, מים «¿≈«¬»««ƒ¿ƒ

'בריש  שהיה כפי המקבלים, אל המשפיע מצד למטה, מלמעלה המשכה

הרצון  בתחילת דמלכא', הורמנתא

אלא  נבראים, שהיו קודם לבריאה,

למעלה, מלמטה העלאה של בדרך

המשפיע, אל מהמקבלים התעוררות

BÏ ‰È‰iL,הוא ברוך לקדוש ∆ƒ¿∆
ÏehÈaÓכביכול, ‚eÚz«¬ƒƒ

ÌÈ‡¯·p‰,כלפיו¯L‡ כלשון «ƒ¿»ƒ¬∆
˜dÈnהזוהר  ‡lek‡Ïk »«≈¿»

È·ÈLÁ11, כאילו) כלא לפניו כולם ¬ƒ≈
הקדוש  שלגבי וכיון נחשבו, אינם)

כל  חסרי הם הנבראים כל הוא ברוך

כלל, חשיבות שום להם ואין ערך

השאלה  BÈ‰Ï˙נשאלת ÏÎeÈ CÈ‡Â¿≈«ƒ¿
ÏLÓk ,Ì‰Ó ‚eÚz Ïa˜iL∆¿«≈«¬≈∆ƒ¿«
CB¯Ú ÔÈ‡ ¯L‡ ·e·f‰ ÏehÈaƒ«¿¬∆≈¬

,'eÎÂ לאלקות הנבראים הביטול והרי ¿
האדם  לפני המתבטל זבוב כמו הוא

וחשיבות  ערך כל לזבוב שאין שמאחר

הזבוב  של הביטול אין האדם, בפני

תענוג  שום לאדם …»¿Ïk‰Âגורם
ÌÈÓeˆÓv‰ È„È ÏÚ ‰e‰˙ƒ¿«»«¿≈«ƒ¿ƒ
˙eÏLÏzL‰a epnÓ ÌÈa«̄ƒƒ∆¿ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה האלוקי האור וירידת

,'eÎÂ ממנו נתהווה שהכל וכיון ¿
שאין  יותר עוד מודגש ובכוחו,

עצמם  מצד חשיבות שום לנבראים

ÔÎÏ הנבראים ביטול זאת שבכל כדי »≈
למעלה  עונג יגרום CÈ¯»̂ƒלאלוקות

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
הנבראים, מצד מלמטה, eÚz‚ולעורר CÈLÓ‰Ïהתעוררות ˙ÈÁa ¿«¿ƒ¿ƒ««¬

ישעיה  בנבואת הכתוב וכלשון לאלוקות, הנבראים מביטול באלוקות למעלה

'‰ ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡12. »ƒ¿«««
,‰M‰ L‡¯a ‰p‰Â התפילה בנוסח נאמר ענינו ‰ÌBiשעל ‰Ê ¿ƒ≈¿…«»»∆«

EÈNÚÓ ˙lÁz13¯L‡ שנה , מידי השנה ‰c·¯בראש ¯ÊBÁ של ¿ƒ««¬∆¬∆≈«»»
כביכול  עונג גורם העולם כי לעולם חיות לאחר B˙eÓ„˜Ï,המשכת ¿«¿

מתעלמת  שעברה, בשנה שנמשכה החיות השנה, CÈLÓ‰Ïשבסיום CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ
הנבראים  מצד והתעוררות העלאה על הוא ההמשכה ואופן מחדש, הדבר את

.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
e‰ÊÂ ברוך הקדוש אומר השנה ראש יום שעל הגמרא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆

ישראל לבני ÈÙÏהוא e¯Ó‡ של פסוקים זה בהם ,BiÎÏÓ14˙ביום ƒ¿¿»««¿À
הוא  'אמרו' הלשון ודיוק הוא, ברוך הקדוש של מלכותו על ¿BÓkמדובר

לאלקים' לך להיות היום האמרת ה' 'את הכתוב ‰‡E¯ÈÓבלשון '‰Â«∆¡ƒ¿
ÌBi‰15, הוא 'האמירך' זה BÓkובהקשר ,˙e¯‡t˙‰ ÔBLÏ «¿ƒ¿»¬¿

CÏÓ ÈÙÏ ıÙÁ ÌÈ‡È·nL∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿≈∆∆
B˙B‡ ÔÈÁaLÓe החפץ ÂÈÙÏאת ¿«¿ƒ¿»»

המלך  CÈLÓ‰Ïלפני È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ
CÏn‰Ï אותו BÏולעורר ‰È‰iL ¿«∆∆∆ƒ¿∆

e‰ÊÂ .ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÓ ‚eÚz«¬ƒ∆«≈∆¿∆
בתפילות  הנאמר של הפנימי התוכן

השנה  ‰eÎÈÏÓראש ¯B„Â ¯B„Ï¿»«¿ƒ
ÌB¯Ó Bc·Ï ‡e‰ Èk 'eÎÂ¿ƒ¿«»

LB„˜Â16. שהקדוש כיון כלומר, ¿»
וקדוש  מרומם עצמו מצד הוא ברוך

וכל  העולמות וכל מהעולמות, ומובדל

לגביו, מקום תופסים לא הנבראים

ÔÎÏ,וענין רצון לו שיהיה כדי »≈
לעולמות  חיות להשפיע כביכול,

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ התעוררות ידי על »ƒ¿«¿ƒ
eÚz‚מלמטה  BÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¬

'eÎÂ ‰ÎeÏÓ ˙ÈÁaÓ נבראים על ƒ¿ƒ«¿»¿
הערך. ריחוק למרות ∆¿e‰ÊÂתחתונים

ÔÎ·e LÏL17, שעל הזוהר כדברי »…¿≈
פעמים  שלוש בין קשר יש הסוד פי

שופר  לתקיעת Êpk'ובכן' Ïk‰¯k «…«ƒ¿»
.ÏÈÚÏ¿≈

Ôk Ì‡c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ אם ‚) ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
מחדש  העולם לקיום החיות המשכת

מלמטה  התעוררות ידי על נפעלת

על  וכן מלכויות, פסוקי באמירת שהיא

כן, אם בשופר, התקיעה ≈¿ÏÈÏaידי
‰M‰ L‡¯ של שההמשכה לאחר …«»»

ונתעלמה  נסתלקה הקודמת השנה

‰ÎLÓ‰ Ì„B˜ חדשה חיות BiÎÏÓ˙של È„È ÏÚ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ∆«¿»»«ƒ¿»¿≈«¿≈«¿À
'eÎÂ ÌÏBÚ‰ Ìei˜ ÔÎÈ‰Ó ,'eÎÂ הסתלקות בין שבינתיים, בזמן ¿≈≈»ƒ»»¿

החדשה  החיות המשכת ועד שחלפה השנה בסיום הקודמת החיות והתעלמות

למחרת.? בשופר והתקיעה מלכיות אמירת ידי על

ÔÈ‡B¯L BÓk ,˙eiBˆÈÁÂ ˙eiÓÈt LÈ ¯·c ÏÎa Èk Úe„È C‡«»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆ƒ
NÚÓe‰,למשל  ¯eac ‰·LÁÓa אמצעי היינו ה'לבושים', שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

ופועלת  מתבטאת היא שדרכם הנפש של ‡Á„הביטוי, ÏÎa ¯L‡¬∆¿»∆»
¯˜ומתגלים ÌÈËMt˙Óמשלושתם  ,LÙp‰ ˙BÁk הבדלים שיש אלא ƒ¿«¿ƒ…«∆∆«

ה'לבושים' משלוש אחד בכל הנפש התלבשות ‰LÙpבאופן Ák…««∆∆
,‰NÚnaL LÙp‰ ÁkÓ ÈÓÈt ¯˙BÈ ‡e‰ ¯eacaL,כלומר ∆«ƒ≈¿ƒƒƒ…««∆∆∆««¬∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

exaciר jzxeabe exn`i jzekln ceak

מּכח  ּפנימי יֹותר הּוא ׁשּבּמחׁשבה הּנפׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכח

ּכלּול  אחד ּכל כן ּפי על ואף ׁשּבּדּבּור, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש

ּגבּורה  חסד ּדעת ּבינה חכמה ּדהיינּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹמהּכל,

ׁשּבּמעׂשה  ׁשרֹואים ּכמֹו יסֹוד, הֹוד נצח ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַּתפארת

וזהּו ּפנימּיּות ּבחינת זהּו רק וכּו', ׂשכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַיׁש

ּבבריאת  כן ּכמֹו – וכּו' חיצֹונּיּות ְְְְִִִִִֵַַּבחינת

ּכל  יׁש מלכּות , ּבבחינת ּדהיינּו ְְְְִִֵַַַָָָהעֹולמֹות,

המקּבלים  הּמלאכים ולכן לעיל, ּכּנזּכר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּספירֹות

מּזיו  ונהנים הּׂשגה, להם יׁש מלכּות ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָמּבחינת

וכּו'18וכּו' ּכנפים ׁשׁש לֹומר 19, ּדחׁשיב 20[ויׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָ

חסד  ּדעת ּבינה ּדחכמה הענינים ּפרטי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן

הּׂשגה  להם יׁש יסֹוד: הֹוד נצח ּתפארת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבּורה

וׁשׁש ּדעת, ּבינה חכמה ענין הּוא מּזיו, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָונהנין

ּתפארת  ּגבּורה חסד הּמּדֹות, ענין הּוא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּכנפים

נׁשמֹות. ׁשּכן ּומּכל יסֹוד], הֹוד ְְִֵֵֶַָָנצח

˙eÎÏÓe ׁשני] ּבזה ויׁש מּזעיר. הׁשּפעה מקּבל «¿ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

[ּובחינת  ּבפנים ּפנים ּבחינת ְְְֳִִִִִַַָָָאפנים],

ׁשּיהיה  היינּו] ּבפנים ּפנים ּבחינת ּבאחֹור. ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאחֹור

וכּו', ּדזעיר  ּפנימּיּות מּבחינת מקּבלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַמלכּות

החכם  מּפי חכמה ּדבר מקּבל אחד אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכּמׁשל

ידי  על אחֹורים מּבחינת  ׁשּמקּבלים ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַעצמֹו.

הּׂשכל  ׁשּמקּבלים ּכּמׁשל יסֹוד, הֹוד נצח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחינת

וכ  הּכתב ּבכתב,מּפי מלּוּבׁש ׁשהּׂשכל ּדאף ּו', ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

על  אחֹורים מּבחינת היא הּקּבלה כן, ּפי על ְֲִִִִִֵַַַַַַַָָאף

יֹותר  למּטה אֹו יסֹוד, הֹוד [נצח ּבחינת ְְְְִֵֵֵַַַָידי
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18(.5 שבהערה תניא ה"ב. פ"ח תשובה הל' רמב"ם ב.)19ראה ו, תא.)20ישעי' ע' שם ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאשר  הנפש מכוחות פנימי ויותר עמוק יותר ענין מתלבש הדיבור ב'לבוש'

חיצוני  יותר דבר שהוא המעשה ב'לבוש' שמתלבש הנפש כוחות של הענין

ÁkÓמהדיבור  ÈÓÈt ¯˙BÈ ‡e‰ ‰·LÁnaL LÙp‰ Ák ÔÎ BÓk¿≈…««∆∆∆««¿»»≈¿ƒƒƒ…«
,¯eacaL LÙp‰ יותר עצמה לנפש קרוב ענין היא שהמחשבה כיון «∆∆∆«ƒ

מהמעשה  שיותר ובוודאי מהדיבור,

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ההבדלים ולמרות ¿««ƒ≈
והחיצוניות  הפנימיות במידת של הללו,

זאת, בכל ה'לבושים', משלוש אחד כל

„Á‡ Ïkהנפש ÏeÏkמכוחות »∆»»
Ïk‰Ó את בעצם יש כוח שבכל כך ≈«…

הכוחות, Èa‰כל ‰ÓÎÁ eÈÈ‰c¿«¿»¿»ƒ»
Áˆ ˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ ˙Úc««∆∆¿»ƒ¿∆∆≈«

ÌÈ‡B¯L BÓk ,„BÒÈ „B‰ בפועל ¿¿∆ƒ
‰NÚnaL חיצוני כוח שהוא למרות ∆««¬∆

eÎÂ'ביותר  ÏÎN LÈ והאדם ≈≈∆¿
ואיך  לעשות מה בשכלו משתמש

e‰Êלעשות, ÈÁa˙השכל ¯˜ «∆¿ƒ«
˙eiÓÈt המחשבה שבלבוש וכאמור ¿ƒƒ

הנפש פנימיות של התלבשות ∆¿e‰ÊÂיש
המעשה  eiBˆÈÁ˙לבוש ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ

בו  מלובשת הנפש חיצוניות ¿eÎÂ'ורק
התלבשות  בין הגדול ההבדל ולמרות

של  להתלבשות הפנימיות של

כלול  אחד 'כל סוף סוף החיצוניות,

– È¯·a‡˙מהכל' ÔÎ BÓk¿≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a eÈÈ‰c ,˙BÓÏBÚ‰»»¿«¿ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏÓ שדרכה הספירה שהיא «¿
לעולמות  החיות ונמשכת ≈LÈיורדת

,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ˙B¯ÈÙq‰ Ïk»«¿ƒ«ƒ¿»¿≈
ÌÈÏa˜Ó‰ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ

˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ בעולם היותם עם ƒ¿ƒ««¿
האצילות, מעולם שלמטה היצירה

מידות, הוא היצירה עולם של ועיקרו

זאת  Ì‰Ïבכל LÈ גם למלאכים ≈»∆
'eÎÂ ÂÈfÓ ÌÈ‰Â ,‰‚O‰18, «»»¿∆¡ƒƒƒ¿

ישעיה, שראה המרכבה במעשה שכתוב כמו גם, למלאכים יש ≈LLוכן
'eÎÂ ÌÈÙk19 ומבאר שממשיך כפי המידות, לשש [LÈÂהרומזים ¿»«ƒ¿¿≈

¯ÓBÏ20·ÈLÁc במאמר , הזקן אדמו"ר ‰ÌÈÈÚמונה ÈË¯t Ô‡k «¿»ƒ»¿»≈»ƒ¿»ƒ
‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ ˙Úc ‰Èa ‰ÓÎÁcLÈ :„BÒÈ „B‰ Áˆ ˙¯ ¿»¿»ƒ»««∆∆¿»ƒ¿∆∆≈«¿≈

‰‚O‰ Ì‰Ï שכלית˙Úc ‰Èa ‰ÓÎÁ ÔÈÚ ‡e‰ ,ÂÈfÓ ÔÈ‰Â »∆«»»¿∆¡ƒƒƒƒ¿«»¿»ƒ»««
הצדיקים): נשמות על מדובר שם כי (אם התניא בספר שמבואר (וכמו

שמשכיל  במה אלא נברא לשכל ותענוג הנאה אין כי השכינה, מזיו "וליהנות

אין  מאור ולהשיג להבין לו שאפשר מה ובינתו בשכלו ומשיג ויודע ומבין

שם..."), המאירות יתברך ובינתו חכמתו ע"י הוא ברוך ÌÈÙkסוף LLÂ¿≈¿»«ƒ
,˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰,שש במספר Áˆשהן ˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ ƒ¿««ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆≈«

˙BÓL ÔkL ÏkÓe ,[„BÒÈ „B‰,מלאכים לגבי אמורים הדברים ואם ¿ƒ»∆≈¿»
המשכה  המלכות מספירת מקבלים ממלאכים, למעלה שהן שנשמות, כלֿשכן

האמורים, העניינים כל של והשפעה

ויסוד. הוד ועד ובינה מחכמה

˙eÎÏÓe שדרכה המלכות ספירת «¿
ויצירה  בריאה לעולמות השפע עובר

כולל  שבהם, (והנבראים ועשיה

באריכות) לעיל כמבואר המלאכים,

¯ÈÚfÓ ‰ÚtL‰ Ïa˜Ó בחינת ¿«≈«¿»»ƒ¿≈
(הנקראות  המידות היינו אנפין', 'זעיר

ולגילוי  לאור ביחס כי קטנות' 'פנים

והגילוי  האור במוחין, שישנו הרב

ו'מועט'). 'קטן' הוא ≈¿LÈÂשבמידות
‰Êa מ'זעיר והחיות האור בהשפעת »∆

המלכות  אל המידות, ≈¿[ÈLאנפין',
,[ÌÈÙ‡ הוא אחד ÈÁa˙אופן √»ƒ¿ƒ«

ÌÈÙa ÌÈt מפנימיות השפעה »ƒ¿»ƒ
המלכות לפנימיות והאופן [המידות

BÁ‡a¯השני  ¯BÁ‡ ˙ÈÁ·e¿ƒ«»¿»
לחיצוניות  המידות מחיצוניות השפעה

ומפרט. שממשיך כפי המלכות,

[eÈÈ‰ ,ÌÈÙa ÌÈt ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿
˙Ïa˜Ó ˙eÎÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿«∆∆
,'eÎÂ ¯ÈÚÊc ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ¿≈¿

¯L‡ ÏLnÎÂ תלמיד„Á‡ ¿«»»¬∆∆»
ÌÎÁ‰ ÈtÓ ‰ÓÎÁ ¯·c Ïa˜Ó¿«≈¿«»¿»ƒƒ∆»»

השפעה ÓˆÚBהמלמד  היא שזו «¿
וישירה. ÌÈÏa˜nLפנימית LÈÂ¿≈∆¿«¿ƒ

למלכות, אנפין' מ'זעיר הבא השפע את

מפנימיות  וישיר, פנימי באופן לא

אלא  המשפיע, לפנימיות המקבל

‡ÌÈ¯BÁמקבלים ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬«ƒ
השפעה  וזו המשפיע של וחיצוניות

אלא  ישירות ותפארת וגבורה מחסד באה ‰B„שלא Áˆ ˙ÈÁa È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«≈«
,„BÒÈ המידות של יותר והחיצוניות יותר הנמוכות הדרגות ÏLnkשהן ¿«»»

ÌÈÏa˜nL אתÏÎO‰ אלא החכם מפי ישירות לא משפיע, ÈtÓשהחכם ∆¿«¿ƒ«≈∆ƒƒ
,·˙Îa LaeÏÓ ÏÎO‰L Û‡c ,'eÎÂ ·˙k‰ את מכיל הכתב ואכן «¿»¿¿«∆«≈∆¿»ƒ¿»

הכתב  מתוך גם מהחכם הלימוד את לקבל ואפשר ÔÎ,השכל Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈
‰Ïaw‰החכם השפעת ÈÁa˙של È„È ÏÚ ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ««»»ƒƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿≈¿ƒ«

‰iNÚ [˙ÈÁa ¯˙BÈ ‰hÓÏ B‡ ,„BÒÈ „B‰ Áˆ] ענין שהיא ≈«¿¿«»≈¿ƒ«¬ƒ»
המידות  פנימיות לגבי חיצוניות שהן יסוד הוד נצח לגבי אפילו חיצוני
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט a"iyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

על  מקּבל המקּבל ׁשּגם [ּובפרט עׂשּיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּבחינת]

ׁשּלֹו]. יסֹוד הֹוד הּנצח ּבחינת ְְְִֵֵֶַַַידי

‰p‰Â נאמר הּׁשנה חּגנּו,21ּבראׁש ליֹום ּבּכסה ¿ƒ≈ְְֱֵֶֶֶַַַַָָֹ

אימה, להּטיל רֹוצה הּמל אם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָוכּמׁשל

על  רק הּוא קּיּומם העֹולמֹות וכל מסּתּתר, ְְִִֵַַַָָָָהּוא

ּדחּיּותא  קיסטא נצח 22ידי מּבחינת ּומקּבלת , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מקּבל  ׁשהמקּבל ויׁש אחֹורים. ּבחינת יסֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהֹוד

אחֹור  נקרא ואז יסֹוד, הֹוד נצח מּבחינת ְְְְִִִֵַַַָָָרק

הּוא  אזי ּבׂשמחה, ּוכׁשהּמלכּות ְְְְְֲִֶַַַָָּבאחֹור.

ימינֹו נקרא ואז וכּו', סעּודה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִִֶַָָָּבהתּגּלּות

וכּו'23ּתחּבקני  הּסּוּכֹות ּבראׁש24ּבחג ולכן . ְְְְְְִֵֵַַַָֹ

לנּו, ּפניו ׁשּיחזיר  הּמל את לקרא צרי ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשנה

ידי  על הּתענּוגים ּכל מּמקֹור ּתענּוג ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָּולהמׁשי

נפקת  מחכמה אֹורייתא תֹורה, ,25ּפסּוקי ְְְְֵֵַַָָָָָ

עּתיק 26וׁשרׁשּה ּבחינת ּכתר מּבחינת למעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

היא  מלכּות ּכי מסּפיק, אינֹו ּבלבד זה רק ְְְְִִִִֵֶַַַַוכּו'.

נעׂשּו ׁשמים הוי' ּבדבר ּדּבּור, ואין 27ּבחינת , ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ

עצמֹו] [את מּתיר ּגם 28חבּוׁש להיֹות צרי לכן , ְְִִִֵֶַַַָָָ

רעּותא  ּפׁשּוט, קֹול ּתקיעה, ּדהיינּו ׁשֹופר, ְְְְִֵַָָָָּכן

רּוח  אייתי ורּוח לגיּלּוי, הּלב מהעלם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּדליּבא,

רּוח  מּבחינת 29ואמׁשי הּגיּלּוי, אל מהעלם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

וכּו'. ְָרצֹון
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א.)21 טז, ביצה ואילך. סע"א ח, ר"ה וראה ד. פא, א.)22תהלים פג, זח"א ג.)23ראה ח, ו. ב, פע"ח )24שה"ש ראה

ועוד. סע"א. פז, שמע"צ אֿב. עט, סוכות דרושי לקו"ת פ"ד. הסוכות שער ספ"א. ר"ה קכא,)25שער א. פה, א. סב, זח"ב

ובכ"מ.)26א. א. ז, במדבר ו.)27לקו"ת לג, ב.)28תהלים ה, ב.)29ברכות צט, ח"א ב. קסב, ח"ב זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÒÈ „B‰ Áˆp‰ ˙ÈÁa È„È ÏÚ Ïa˜Ó Ïa˜Ó‰ ÌbL Ë¯Ù·e]ƒ¿»∆««¿«≈¿«≈«¿≈¿ƒ««≈«¿

החיצוניות  השפעה BlLהיינו נקראת זו המשכה ולכן עצמו, המקבל של ∆
המקבל, לחיצוניות המשפיע מחיצוניות השפעה היינו באחור', 'אחור בדרך

לעיל  ].כאמור
‰M‰ L‡¯a ‰p‰Â ענינו אודות ¿ƒ≈¿…«»»

השנה  ראש בתהילים Ó‡21¯של ∆¡«
שופר' בחודש ÌBÈÏ'תקעו ‰Òka«∆∆¿

,ebÁ למדים 'בכסה' הכתוב ומלשון «≈
כיסוי  של ענין יש השנה שבראש

ומבאר, שממשיך כפי והסתר,

‰ˆB¯ CÏn‰ Ì‡ ÏLnÎÂ¿«»»ƒ«∆∆∆
ÏÈh‰Ï,¯zzÒÓ ‡e‰ ,‰ÓÈ‡ ¿«ƒ≈»ƒ¿«≈

שאז  מתגלה המלך בו ממצב בשונה

כלפי  קירוב יותר חשים המדינה אנשי

ואימה, פחד ופחות «¿ÏÎÂהמלך
ÏÚ ˜¯ ‡e‰ ÌÓei˜ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ»««

‡˙eiÁc ‡ËÒÈ˜ È„È22,,ובנמשל ¿≈ƒ¿»¿«»
משמעו  השנה בראש ההסתר ענין

חיות  ידי על רק הוא העולמות שקיום

לגבי  הזוהר (כלשון ביותר מועטת

השינה  בעת בגוף שיש המועטת החיות

בלבד) דחיותא' 'קיסטא שהיא

˙Ïa˜Óe מקבלת המלכות ספירת ¿«∆∆
והשפעה  ‰B„חיות Áˆ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈«

ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa „BÒÈ והחיצוניות ¿¿ƒ«¬«ƒ
המידות. Ïa˜Ó‰Lשל LÈÂ¿≈∆«¿«≈

„B‰ Áˆ ˙ÈÁaÓ ˜¯ Ïa˜Ó¿«≈«ƒ¿ƒ«≈«
,„BÒÈ שההשפעה רק לא כלומר, ¿

המשפיע  מחיצוניות היא מהמשפיע

ההשפעה  את מקבל המקבל, גם אלא

שלו ההשפעה Ê‡Âבחיצוניות כאשר ¿»
לחיצוניות  המקבל מחיצוניות היא

‰e‡המשפיע  ÈÊ‡ ,‰ÁÓNa ˙eÎÏn‰LÎe .¯BÁ‡a ¯BÁ‡ ‡¯˜ƒ¿»»¿»¿∆««¿¿ƒ¿»¬«
אלא  'בכסה' לא Ê‡Âכבר ,'eÎÂ ‰„eÚÒ ‰NBÚÂ ˙elb˙‰a בעת ¿ƒ¿«¿∆¿»¿¿»

והגילוי  השירים ˜¯‡השמחה בשיר הכתוב È˜aÁzכלשון BÈÓÈ23 ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ
והגילוי הקירוב ‰Bkeq˙ענין ‚Áa השמחה זמן eÎÂ24ÔÎÏÂ'שהוא . ¿««¿¿»≈

CÏn‰ ˙‡ ‡¯˜Ï CÈ¯ˆ ‰M‰ L‡¯a ממנו ולבקש אותו להזמין ¿…«»»»ƒƒ¿…∆«∆∆
eÏ ÂÈt ¯ÈÊÁiL,'בכסה' להסתתר ימשיך אצל CÈLÓ‰Ïeולא ולעורר ∆«¬ƒ»»»¿«¿ƒ

הוא  ברוך נמשךeÚz‚הקדוש שיהיה תענוג Ïkמהבריאה, ¯B˜nÓ «¬ƒ¿»
ÌÈ‚eÚz‰ היא התענוג והמשכת הזו È„Èוהקריאה  ÏÚאמירתÈ˜eÒt ««¬ƒ«¿≈¿≈

,‰¯B˙ על היא וההתעוררות שההמשכה הדבר וטעם מלכיות', לפני 'אמרו »

הזוהר, כלשון כי, התורה של המיוחדת מעלתה מפני הוא התורה פסוקי ידי

˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈ¯B‡25, ונמשכת יוצאת מהחכמה התורה «¿»≈»¿»»¿«
dL¯LÂ26 התורה מהחכמה,ÏÚÓÏ‰ושורש יותר גבוהה ממדריגה הוא ¿»¿»¿«¿»

¯˙k ˙ÈÁaÓ עצמה הכתר ובבחינת הספירות מעשר שלמעלה עליון כתר ƒ¿ƒ«∆∆
˜ÈzÚ ˙ÈÁa'יומין 'עתיק מדריגת ¿ƒ««ƒ

והפנימית  הנעלית הדרגה (שהיא

עצמו) ¿eÎÂ'.ב'כתר'
‰Ê התורה ¯˜ פסוקי Ïa·„אמירת «∆ƒ¿«

˜ÈtÒÓ BÈ‡ אצל לעורר כדי ≈«¿ƒ
מהבריאה  תענוג הוא ברוך הקדוש

לעולם  חדשה חיות להמשכת ולהביא

המלכות, ספירת ידי eÎÏÓ˙על Èkƒ«¿
,¯eac ˙ÈÁa ‡È‰ שנרמז וכפי ƒ¿ƒ«ƒ

הכתוב  ÌÈÓLבלשון 'ÈÂ‰ ¯·„aƒ¿«¬»»»«ƒ
eNÚ27, על היתה שהבריאה היינו «¬

הוא  ברוך הקדוש של דיבורו ידי

על  לעולמות והשפע החיות והמשכת

באמצעות  היא המלכות ספירת ידי

[‡˙הדיבור, ¯ÈzÓ Le·Á ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ∆
[BÓˆÚ28, שחבוש שאדם וכשם «¿

את  להתיר יכול אינו בחבלים וקשור

שיתירו  לאחרים זקוק אלא עצמו

אותו, שקושרים הקשרים את ויפתחו

המשכת  את לפעול אפשר אי כך

הבריאה  התחדשות ואת העליון הדיבור

פסוקי  של הדיבור באמצעות זה ידי על

בלבד, BÈ‰Ï˙התורה CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿
Ôk Ìb לו ובנוסף הדיבור מלבד «≈

ÏB˜ ,‰ÚÈ˜z eÈÈ‰c ,¯ÙBL»¿«¿¿ƒ»
,ËeLt של ביטוי ¯eÚ˙‡שהוא »¿»
,‡aÈÏc ומבטא המוציא הלב רצון ¿ƒ»
הרצון  ÈelÈ‚Ï,את ·l‰ ÌÏÚ‰Ó≈∆¿≈«≈¿ƒ

הזוהר דברי פי ¯Áeועל CÈLÓ‡Â Áe¯ È˙ÈÈ‡ Áe¯Â29, של רוחו ¿««¿ƒ«¿«¿ƒ«
הוא, ברוך הקדוש של רוחו את מלמעלה וממשיכה מעוררת למטה האדם

לנו  מונע אין ..." מז: פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר (ובלשון כביכול

כלל  רוצה האדם אין שאם הרצון אלא יתברך ואורו ביחודו הנפש מדביקות

אלקותו  עליו וממשיך ומקבל שרוצה מיד אבל כו', בו לדבקה חסֿושלום

יתברך  ביחודו נפשו נכללת ממילא הרי אחד, ה' אלהינו ה' ואומר יתברך

נמשכת  העליונה והרוח רוח..."), ואמשיך רוח אייתי ‡Ïדרוח ÌÏÚ‰Ó≈∆¿≈∆
,ÈelÈb‰ הארה מעורר האדם של הלב, רצון דליבא', ה'רעותא וגילוי «ƒ

¯ˆÔBוהמשכה  ˙ÈÁaÓ העליון.'eÎÂ ƒ¿ƒ«»¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

exaciי jzxeabe exn`i jzekln ceak

ּדו ÏÚÂד) ׁשֹופר ּדֹומם ידי ׁשּיׁש ּכּידּוע קא, ¿«ְְֵֵֵֶַַַָָָ

ּבחינה  הּוא ודֹומם מדּבר, חי ְְְִֵֵֵַַַָצֹומח

מקּבל  [הּצֹומח כן ּפי על ואף ְְְִֵֵֵַַַַַַַָהּתחּתֹונה,

מחי  והמדּבר מהּצֹומח, ניּזון ו]החי ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹמהּדֹומם

מּבחינה  הּדֹומם ּבׁשרׁשֹו ּכי והּוא וכּו', ְְְְְִִִֵַַַָָָּכּידּוע

ּכמֹו הּתֹוהּו, עֹולם ּבבחינת ׁשּבכּוּלם, ְְְִִֶַַַַָָּגבֹוּה

ליׁש מאין התּגּלּות ּבא ׁשּבּקיץ ּבחּוׁש, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנראה

העׂשבים  ּכל ׁשם ׁשּצֹומח ּדֹומם, מּבחינת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדוקא

להׁשּתלׁשל  יּוכל ׁשּבכּוּלם הּגבֹוּה ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָואילנֹות,

ּבחינת  יׁש אדם ואצל וכּו'. מּטה מּטה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָיֹותר

מ"ה  ּבחינת ׁשּבֹו, אלקית הּנפׁש ּדהיינּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹהּתיּקּון,

צלם  הּנקרא נֹוגּה, ּבחינת ּכן ּגם ּבֹו ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהמברר,

היה  הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ולכן הּמתּברר. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכּו',

ּבבׂשר  אּלא ׂשמחה אין היה חי,30קּיים ּבחינת , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכי  ׂשמחה, יׁש אז נֹוגּה ּבחינת ּכׁשּנתּברר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכי,

ידי  על ולכן וכּו'. יֹותר ּגבֹוּה הּוא ְְְְְֵֵֵַַָָָּבׁשרׁשֹו

וכּו' ּתענּוג ּבחינת להמׁשי יכֹולים ְְְְְֲִִִַַַַָהּׁשֹופר

וכּו' מעׂשיכם ׁשּפרּו הּתענּוג, ידי 31מּמקֹור ועל , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַ
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א.)30 קט, ו.)31פסחים פכ"ט, ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡˜Âc ¯ÙBL È„È ÏÚÂ מחודשת „) חיות להמשיך הרצון והתעוררות ¿«¿≈»«¿»

הפנימית  והמשמעות שופר, תקיעת ידי על דוקא היא השנה בראש לעולמות

היא, הדברים LiLשל Úe„ik חלקים ארבעה הבריאה ÌÓBcבכללות «»«∆≈≈
‰BzÁz‰ ‰ÈÁa ‡e‰ ÌÓB„Â ,¯a„Ó ÈÁ ÁÓBˆ מבין ביותר ≈««¿«≈¿≈¿ƒ»««¿»

והחי  מהדומם נעלה וצומח הארבעה

מהחי, נעלה והמדבר מהצומח נעלה

צריך  היה הדומם לכאורה זה ולפי

מהחי  הצומח מהצומח, חיות לקבל

מהמדבר  ÔÎוהחי Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈
להיפך  זה הרי »≈»[‰ÁÓBvלמעשה

Ïa˜ÓחיותÌÓBc‰Ó ממנו הנחות ¿«≈≈«≈
הצומח  כוח ידי על היא הצמיחה שהרי

דומם  שהיא ÔÂfÈשבארץ ÈÁ‰[Â¿««ƒ…
,ÁÓBv‰Ó אוכלים חיים בעלי שהרי ≈«≈«

הקרקע ÈÁÓניזון a„Ó‰Â¯מגידולי ¿«¿«≈≈«
מהחי  מזון אוכלים אדם בני שהרי

‡e‰Â ,'eÎÂ Úe„ik הדבר וטעם «»«¿¿
מהסוג  חיות ומקבל ניזון סוג שכל

מהדומם  ניזון והצומח ממנו הנחות

BL¯Laהוא  Èk למעלה ומקורו ƒ¿»¿
ובא ‰ÌÓBcבאלקות  נמשך «≈

,ÌleÎaL dB·b ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»»«∆¿»
למעלה  ואפילו הצומח משורש למעלה

הדומם  ושורש והמדבר, החי משורש

‰e‰Bz,הוא  ÌÏBÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««
בריאת  קודם וחסידות, בקבלה כמבואר

העליון, הרצון פי על הזה, העולם

היה  בכלים, המתלבשים אורות של התיקון' כ'עולם בפועל שנברא באופן

נעלה  התוהו' ו'עולם מועטים וכלים מרובים אורות היו שבו התוהו' 'עולם

למעשה  לכן התוהו, מעולם הוא הדומם ששורש וכיון התיקון', מ'עולם

ממנו, הנחות הדומם מן ניזון מהדומם, נעלה נבראים סוג שהוא ¿BÓkהצומח,
ıÈwaL ,LeÁa ‰‡¯pL והפירות התבואה של הצמיחה עונת היא שאז ∆ƒ¿∆¿∆««ƒ

˙elb˙‰ ‡a חדשה צמיחה ÌÓBc,של ˙ÈÁaÓ ‡˜Âc LÈÏ ÔÈ‡Ó »ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÌL ÁÓBvL הדוממת ‰dB·bבארץ Èk ,˙BÏÈ‡Â ÌÈ·NÚ‰ Ïk ∆≈«»»»¬»ƒ¿ƒ»ƒ«»«

ÌleÎaL התוהו מעולם ששורשו הדומם היינו ÏÎeÈבשורשו, ∆¿»«
ÏLÏzL‰Ï ולרדת'eÎÂ ‰hÓ ‰hÓ ¯˙BÈ,למטה בירידתו ולכן ¿ƒ¿«¿≈≈«»«»¿

בבריאה. ביותר הנחות הסוג הוא ביותר, הגבוה מהשורש הבא ∆≈¿Ïˆ‡Âהדומם
Ì„‡'התיקון מ'עולם ‰LÙpששורשו eÈÈ‰c ,ÔewÈz‰ ˙ÈÁa LÈ »»≈¿ƒ««ƒ¿«¿«∆∆

,BaL ˙È˜Ï‡ שהיא,¯¯·Ó‰ ‰"Ó ˙ÈÁa,הסוד בתורת כמבואר ¡…ƒ∆¿ƒ«»«¿»≈
45 בגימטריא הוא ה"א) – וא"ו – ה"א – (יו"ד א' אותיות במילוי הוי' שם

בעולמות  שנפלו הקדושה ניצוצות לבירור קשור זה ושם 'מ"ה', שם והוא

המתלבש  תהו של אור ביותר, נעלה אור נמשך הבירור ידי ועל התחתונים

תיקון. של בכלים

Ba LÈÂ,האלוקית הנפש מלבד d‚B,באדם, ˙ÈÁa Ôk Ìb הנפש ¿≈«≈¿ƒ««

נקראת  ולכן טוב גם בה שמעורב (קליפה 'נוגה' מקליפת ששורשה הבהמית

אור) שמשמעו נקרא ‰p˜¯‡'נוגה' הבהמית, הנפש המתברר, ˆÌÏהחלק «ƒ¿»∆∆
.¯¯a˙n‰ ,'eÎÂ:תקס"ו הזקן' אדמו"ר ב'מאמרי (וכמבואר ¿«ƒ¿»≈

שמעורב  דנוגה והיכלות בלבושים ונתלבשה למטה ירדה האלקית... דנפש ..."

זה  ולבוש צלם... הנקרא והוא ורע טוב

מן  הוא גם מתברר צלם הנקרא

ידי  על בו שיש ורע טוב התערובת

והיינו  בו נתלבשה האלקית שנשמה

ידי  על כי ממוצע בחינת שנקרא

לנפש  כך אחר הוא מברר שלו הבירור

כי  לגמרי, רע ככולו שרובו הבהמיות

בכחה  יש הרי השכלית הנפש הנה

לייגע  כמו ברע ולמאוס טוב לעשות

ותורתו  ה' בגדולת שלה והמדות השכל

בה  שיש להיפך כן וכמו ועבודתו

להרע  החכם כמו רע תערובות מחלק

והכל  להרע המה חכמים שכתוב כמו

משום  המשכלת נפש של בשכל

טוב  שמעורב דנוגה מהיכלות דשרשה

ובחינת  באלקות השגה להם ויש ורע

הרע  מחלק בהם יש וגם כו', ביטול

לפעמים  הפירוד... בבחינת להיות

ומתפעלת  אלקות בהשגות מתבוננת

ולפעמים  וביטול ויראה באהבה

לטוב  שלה ובהתהפכות כו' בהיפוך

בכחה  ואז הצלם בירור נקרא וקדושה

החיונית  הטבעית הנפש גם לברר

וכו'..."). גופנית בתאוה ממש הבהמה רוח כמו שהוא

ÔÎÏÂ המדבר זה ומטעם המדבר, ממעלת בשורשו הגבוה החי מעלת בגלל ¿»≈
החי, מן ˜iניזון ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa‰ÁÓN ÔÈ‡ ‰È‰ ÌÈ ƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»«»»»≈ƒ¿»
¯N·a ‡l‡30,טוב ביום בחגך' 'ושמחת הציווי קיום לגבי הגמרא (כדברי ∆»¿»»

שלמים  וזבחת שנאמר בבשר, אלא שמחה אין קיים המקדש שבית "בזמן

שמחה  אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו אלקיך ה' לפני ושמחת שם ואכלת

הוא  הבשר והרי אנוש") לבב ישמח ויין שנאמר ביין Èk,אלא ,ÈÁ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ
d‚B ˙ÈÁa ¯¯a˙pLk והעלאתו 'נוגה' שהקליפת מהרע הטוב בהפרדת ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ««

ÁÓN‰לקדושה  LÈ Ê‡,שבדבר וההפלאה ‰e‡מהחידוש BL¯La Èk »≈ƒ¿»ƒ¿»¿
למעלה, הרוחני בשרשו נוגה, מקליפת הוא למטה שבירידתו החי בחינת

'eÎÂ ¯˙BÈ dB·b מעולם יותר הגבוה התוהו מעולם הוא החי שורש כי »«≈¿
האדם. שורש שממנו התיקון

ÔÎÏÂ החי וזיכוך שבבירור והחידוש החי מעלת ‰ÙBM¯בגלל È„È ÏÚ ¿»≈«¿≈«»
החי, מן איל, קרן CÈLÓ‰Ïשהוא ÌÈÏBÎÈ ולגלות ÈÁa˙ולעורר ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

‚eÚz העליון ÌÎÈNÚÓהאלוקי e¯tL ,‚eÚz‰ ¯B˜nÓ 'eÎÂ «¬¿ƒ¿««¬«¿«¬≈∆
'eÎÂ31,,מעשיהם את משפרים ישראל שבני ידי שעל לכך רומז השופר כי ¿

"תקעו  בתהלים הכתוב על המדרש כדברי מלמעלה, ושפע אור להם נמשך
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי a"iyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

מּיין  העלאת ּומתּברר, המברר והּׁשֹופר, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָהאדם

לעיל. ּכּנזּכר ממׁשיכים ותיּקּון, מּתֹוהּו ְְְְְִִִִִִֵַַָנּוקבין

וכּו' ּובלבב ּבפי ּתקיעה 32וזהּו ידי על א . ְְְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּמקֹור  ּפׁשּוט קֹול המׁשכה ּדהיינּו ְְְְִִַַַָָָָּבלבד,

ּפחד  לקּבל, יכֹולים הּנבראים היּו לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,

וכּו' ּביניהן 33יצחק אצּבעֹו ׁשהֹוׁשיט ּוכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָ

מּכלי 34ּוׂשרפם  יֹותר הּגנּוז אֹור התּגּלּות ידי על , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

יֹום  ּבכל ׁשּנבראים מלאכים ויׁש ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָקּבלתן,

לּבהמה  חציר מצמיח וזהּו להֹון 35ּובטלין, ּגמע , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

חדא  ּכּנזּכר 36ּבגמיעא אֹור התּגּלּות ידי על , ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

ׁשּטים  עצי הּנקראים מלאכים ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָלעיל,

וכּו' ואׁשר 37עֹומדים מׁשרתים יֹוצר וזהּו , ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

וכּו' התּגּלּות 38מׁשרתיו לעתיד ּוכׁשּיהיה , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּפחד 39ּכתיב  מּפני וכּו' צּורים ּבמערֹות ּובאּו ְְְְִִִִֵַַָָ

ּתּוקפיּה לתברא ׁשברים, ולכן אּתה 8וכּו'. וזהּו , ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

וכּו' בעּז ּפירּור.40פֹוררּת ּבחינת להיֹות , ְְְְְְִִֵַַָָ

יּליל  יּלֹולי הּוא מּׁשלׁש41ּותרּועה רחמים לעֹורר , ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ
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יד.)32 ל, מב.)33נצבים לא, ב.)34ויצא לח, תרס"ג )35סנהדרין סה"מ א. ריז, ח"ג ב. יח, ח"א זהר וראה יד. קד, תהלים

נא. ע' שם.)36ח"ב סה"מ ב. רמ, ב. קנד, זח"ג פל"ג,)37ראה שמו"ר וראה א. קסט, זח"ב כ. לו, ויקהל טו. כו, תרומה

ו. פל"ה, סנ"ט.)38ד. או"ח טור וראה ק"ש. יט.)39בברכות ב, יג.)40ישעי' עד, א.)41תהלים לד, ב. לג, ר"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שפרו  הזה בחדש בשופר, מעשיכם תחדשו זה "בחדש - שופר" בחודש

הריני  מעשיכם שפרתם אם לישראל הוא ברוך הקדוש להן אמר מעשיכם,

עומד  אני כך בזו ומוציא בזו מכניס זה שופר מה הזה, כשופר לכם נעשה

רחמים", למדת הדין מדת לכם והופך רחמים כסא על ויושב הדין »¿ÏÚÂמכסא
¯¯·Ó‰ ,¯ÙBM‰Â Ì„‡‰ È„È¿≈»»»¿«»«¿»≈
פעולת  את העושה המדבר האדם,

החי a˙Óe¯¯הבירור  מן השופר ƒ¿»≈
ÔÈ·˜eהמתברר, ÔÈiÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ

מלמטה  והתעוררות e‰BzÓƒהתעלות
ÌÈÎÈLÓÓ ,ÔewÈ˙Â ידי על ¿ƒ«¿ƒƒ

אור  ממשיכים מלמטה ההתעוררות

מלמעלה  וחיות ÏÈÚÏ.ושפע ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
e‰ÊÂ הכתוב של הפנימית המשמעות ¿∆

'קרוב  והמצוות התורה אודות בתורה

מאד' הדבר הדיבור EÈÙaאליך על ¿ƒ
מלכויות  פסוקי על E··Ï·eבאמירת ƒ¿»¿

הלב רצון דליבוא, רעותא eÎÂ32'ידי ¿
לעיל. כמבואר

לגבי  נוספים פרטים ומבאר וממשיך

להחיות  העליון הרצון התעוררות אופן

ישראל  שבני ידי על העולמות את

בשופר. תוקעים

,„·Ïa ‰ÚÈ˜z È„È ÏÚ C‡ ללא ««¿≈¿ƒ»ƒ¿«
להלן, שיבואר כפי ¿»¿eÈÈ‰cה'שברים',

¯B˜nÓ ËeLt ÏB˜ ‰ÎLÓ‰«¿»»»ƒ»
,ÔBÈÏÚ‰ התעוררות ידי על כלומר, »∆¿

שבאה  לעיל)מלמטה כמבואר הלב, רצון ענין (שהוא פשוט בקול לביטוי

האלוקי  העליון הרצון) (ענין פשוט' 'קול של וגילוי המשכה …Ï‡הפועלת
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡¯·p‰ eÈ‰,מלמעלה ההמשכה את ולהכיל ולקלוט »«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈

הכתוב  כלשון הוא, מלמעלה זה גילוי eÎÂ'כי ˜ÁˆÈ „Át33, גילוי היינו ««ƒ¿»¿
לבדה, זו המשכה רק תהיה ואם בו לעמוד אפשר ואי ופחד אימה שמעורר

להתקיים  יוכלו ולא יתבטלו ËÈLB‰Lהנבראים BÓÎe הוא ברוך הקדוש ¿∆ƒ
Ô‰ÈÈa BÚaˆ‡ המלאכים "בשעה ,ÌÙ¯Ne34בין הגמרא כדברי ∆¿»≈≈∆¿»»

השרת, מלאכי של אחת כת ברא האדם, את לבראות הוא ברוך הקדוש שביקש

מעשיו  מה עולם של רבונו לפניו אמרו בצלמנו, אדם נעשה רצונכם להם אמר

אנוש  מה עולם של רבונו לפניו אמרו מעשיו, וכך כך להן אמר האדם], [של

ושרפם", ביניהן קטנה אצבעו הושיט תפקדנו, כי אדם ובן תזכרנו כי

היא  המלאכים את הוא ברוך הקדוש ששרף ‰˙elb˙וה'שריפה' È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«
Êeb‰ ¯B‡ מתגלה ואינו ונעלם גנוז הוא מעלתו שמפני נעלה BÈ˙¯אור «»≈

Ô˙Ïa˜ ÈÏkÓ,'ו'נשרפו לגמרי נתבטלו זה אור עליהם LÈÂוכשהאיר ƒ¿ƒ«»»»¿≈
,ÔÈÏË·e ÌBÈ ÏÎa ÌÈ‡¯·pL ÌÈÎ‡ÏÓ משום הוא שבטלין והטעם «¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ

עליהם  המאיר האור את ולהכיל לקבל יכולים ÈˆÁ¯שאינם ÁÈÓˆÓ e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ«»ƒ

‰Ó‰aÏ35, דשא הארץ 'תדשא בראשית במעשה הכתוב על הזוהר כדברי «¿≈»
הכתוב  סוד וזהו מלאכים, היינו קדושים, צבאות הוציאה שהארץ עשב'

ומגדלים  הרים אלף על הרובצת בהמה שהיא לבהמה' חציר 'מצמיח בתהילים

ועומדים  שעה לפי בו שליטים המלאכים ההוא, והחציר חציר, יום בכל

אוכלת  אש יש כי בהמה אותה למאכל

לגבי  אחר, במקום הזוהר וכדברי אש,

מהבהמה  הבאים הקרבנות »«ÚÓbסוד
‡„Á ‡ÚÈÓ‚a ÔB‰Ï36, שותה ¿ƒ¿ƒ»¬»

שם  בזוהר כאמור אחת, בשתיה אותם

הרים  אלף על הרובצת 'בהמה' שיש

ונקראים  הרים, אלף יום בכל ואוכלת

'בהמות  בתהלים) הכתוב (בלשון

בהמה  שיש למדנו זה ועל אלף', בהררי

מאש, נעשו, וממה בהמה. שאוכלת

לוחכת  ההיא הבהמה כולם ואת

(בתורה) שכתוב וזהו אחת, בלחיכה

אֿל  הוא, אוכלה אש אלקיך ה' 'כי

בשש  שנתמלא הירדן מי כל ואת קנא',

זהו  אחת, בגמיעה שותה היא שנים,

אל  ירדן יגיח כי 'יבטח (באיוב) שכתוב

‡B¯פיהו', ˙elb˙‰ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«
ÌÈÎ‡ÏÓ LÈÂ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿≈«¿»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ קרשי לגבי הכתוב כלשון «ƒ¿»ƒ
ÌÈ„ÓBÚהמשכן ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒ¿ƒ
'eÎÂ37e‰ÊÂ בברכות , שאומרים ¿¿∆

הוא ברוך שהקדוש שמע ≈BÈˆ¯קריאת
'eÎÂ ÂÈ˙¯LÓ ¯L‡Â ÌÈ˙¯LÓ38, רבים סוגים שיש היא והכוונה ¿»¿ƒ«¬∆¿»¿»¿

הוא  ברוך מהקדוש ובפחד בביטול הם וכולם מלאכים של ושונים

„È˙ÚÏ ‰È‰iLÎe המשיח בעולם ‰˙elb˙בימות האלוקות של ¿∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿«
·È˙k39ישעיה eÎÂ'הנבראים e‡·eבנבואת ÌÈ¯eˆ ˙B¯ÚÓa כדי ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿

Át„להסתתר  ÈtÓ האלוקות מהתגלות עליהם ונמצא eÎÂ'שיפול ƒ¿≈««¿
גילוי  כשיש להתקיים יכולים לא הנבראים כי פחד, מעוררת בלבד שהתקיעה

כך. כל גדול מסתפקים ÔÎÏÂאלוקות לא השנה בראש בשופר כשתוקעים ¿»≈
גם  תוקעים אלא בלבד הוא ÌÈ¯·L,בתקיעה השברים Ï˙·¯‡וענין ¿»ƒ¿«¿»

dÈÙ˜ez8,,בזוהר כמבואר הקשה, הדין של התוקף את e‰ÊÂלשבור ¿≈¿∆
בתהילים  הכתוב של הפנימי הוא ‡z‰הפירוש ברוך z¯¯BÙהקדוש «»«¿»

לפירורים  שלך ·EfÚשברת eÎÂ40˙BÈ‰Ï'בכוח נשבר , הקשה הדין ¿»¿¿ƒ¿
e¯Èt¯.להיות  ˙ÈÁa¿ƒ«≈

התרועה. ענין את יבאר וכעת התרועה באה והשברים התקיעה ואחרי

‡e‰ ‰Úe¯˙e ה ÏÈlÈגמרא כדברי ÈÏBlÈ41,,ויללות בכי של קול ¿»«≈«ƒ
כדי  היא ¯ÌÈÓÁוהכוונה ¯¯BÚÏ בני על לרחם הוא ברוך הקדוש של ¿≈«¬ƒ

מיוחדים  לרחמים והכוונה הוא ישראל, ושרשם NÚ¯‰שמקורם LÏMÓƒ¿…∆¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

exaciיב jzxeabe exn`i jzekln ceak

ּתקיעה  ּכ אחר זה ידי ועל וכּו'. מּדֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה

ּבחינת  הּכל ׁשּיהיה למּטה, מּמעלה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹאחרֹונה

הּמאמר). לׁשֹון ּכאן (עד וׁשֹוב ְֲַַַָָָָרצֹוא

זה p‰Â‰ה) לעיל הּנזּכר הּזקן רּבינּו ּבמאמר ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ

אבל  כּו'. ּדאצילּות מלכּות ְְְֲֲִִַַַָּבענין

ּבעיּלּוי  יֹותר נעלֹות ּבמדריגֹות ּגם הּוא ּכן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַּבאמת

העכער). נא אּון העכער  (העכער עיּלּוי ִֶֶֶֶֶֶַַָאחר

חֹוזר  הּׁשנה ׁשּבראׁש לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדהּנה,

ּבזה  הּכּוונה אין הרי כּו', לקדמּותֹו ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר

לגמרי. לסיּלּוק אּלא ּבלבד, והעלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלהתּכּללּות

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶַַָָּוכפי

הּׁשנה) ּדראׁש ּדספירת 42(ּבהמׁשכים ׁשהּסיּלּוק , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַהּמלכּות

ּבמציאּות, ׁשּיׁשנֹו להעלם ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָׁשאינֹו

היינּו הּמלכּות, וסיּלּוק העלם הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשּזהּו

סיּלּוק, ׁשל ּבאֹופן הּוא ּדמלכּות ְְְְִֵֶֶֶֶַַׁשההעלם

אֹויס  ווערט (עס כּו' מּמציאּותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַׁשּמתּבּטל

ּומּזה  הּצמצּום. ׁשּבענין הּסיּלּוק ּוכמֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַמציאּות),

רק  לא הּוא הּמלכּות וסיּלּוק ׁשהעלם ְְְִֵֶֶַַַָֹמּובן,

הּמדריגֹות  ּבכל ּגם אּלא ּדאצילּות, ְְְְֲִֵֶַַַַַָָּבמלכּות

ּבחינת עד סֹוף.ׁשּבּמלכּות, ּדאין מלכּות ְְְְִֵֶַַַַַ

נקּבע ‡ÌÓו) מּדּוע יֹותר יּוקׁשה זה ּפי על »¿»ְְִִֵֶֶַַַַ

למעׂשה  ׁשּׁשי ּביֹום הּׁשנה ְְֲִִֵַַָָֹראׁש

ולא  הראׁשֹון, אדם ּברֹוא יֹום ּדוקא, ְְְְִִֵַָָָָֹבראׁשית

העֹולם  ּכל ּבריאת היתה ׁשאז ּבאלּול, ,43ּבכ"ה ְְְֱִֶֶַָָָָָָ

וסיּלּוק  העלם הּוא הּׁשנה ראׁש ׁשל ענינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹהרי

מתחּדׁשת  ּומּׁשם הראׁשֹון, לׁשרׁשּה עד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהּמלכּות

ּבהתחלת  ּכמֹו לעֹולמֹות, ההמׁשכה ְְְְְַַַַָָָָָָּכללּות

ראׁש לקּבֹוע צריכים היּו ּכן, ואם ְְְְִִִִִֵַַָָֹהּבריאה,

ּכל  התהּוּות היתה ׁשּבֹו ּבאלּול, ּבכ"ה ְְְֱִֶֶַַָָָָָהּׁשנה

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

ועוד.)42 .54 ע' תש"ח ואילך. 18 ע' תרצ"ט ועוד.)43סה"מ א. ח, ר"ה – לתקופות תוד"ה רפכ"ט. ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BcÓ ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אֿל ה' (ה', בתורה האמורות ƒ

ונקה') וחטאה ופשע עון נושא לאלפים חסד Ê‰נוצר È„È ÏÚÂ .'eÎÂ¿¿«¿≈∆
העונג  והתעוררות הרצון התעוררות את (הפועלת תקיעה תוקעים שתחילה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג a"iyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ׁשּׁשי  ּביֹום הּׁשנה ראׁש נקּבע ולּמה ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹהּנבראים,

ׁשל  הּגּוף רק נתהּווה ׁשּבֹו בראׁשית, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָלמעׂשה

קֹודם  ּכבר היּו הּנׁשמֹות (ׁשהרי הראׁשֹון ְְֲִֵֶֶַָָָָָָאדם

ּכללּות  וקֹודם בראׁשית, למעׂשה ׁשּׁשי ְְְְֲִִִֵֵֶַָיֹום

ּכמאמר  קדמה 44הּבריאה, יׂשראל ׁשל מחׁשבּתן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

אדם  ּברֹוא ּביֹום ּׁשּנתחּדׁש ּומה ּדבר, ְְְְִֵֶַַָָָָָלכל

הּגּוף). מציאּות רק הּוא ְִִַַָהראׁשֹון

C‡ הּוא ההתהּוּות ּתכלית ּדהּנה, הּוא, הענין «ְְְְִִִִֵַַַָָ

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

אנּו10ּבּתחּתֹונים  אין ּנתאּוה מה ּדמּפני , ְְְְִִִֵֵַַַַָָ

וכמבֹואר 45יֹודעים  קיין 46, איז ּתאוה א אֹויף אז ְְְֲִִֵַַַַָָ

הּבריאה  ׁשּטעם יֹודעים אנּו זאת א ניטא, ְְִִִֶַַַַַַָָָֹטעם

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה לפי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּוא

ּדדירה  הּכּוונה מיּלּוי והתחלת ְְְְִִִַַַַַַָָָָּבּתחּתֹונים.

בראׁשית, למעׂשה ׁשּׁשי ּביֹום היתה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּבּתחּתֹונים

הראׁשֹון  אדם ּברֹוא חלק 47יֹום היא הּנׁשמה ּכי, , ְְִִִֵֶַָָָָָ

נפח, מּתֹוכיּה ּדנפח ּומאן מּמׁש, מּמעל ְֱִִֵַַַַַַָָָָֹאלקּה

ועצמּותֹו ונברא 48מּפנימּיּותֹו ּגׁשמי, הּוא והּגּוף , ְְְְְְְִִִִִַַַָ

נׁשּתּנה  (ׁשּבזה ּגֹולם היה ׁשּמתחּלה ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּבאֹופן

הּנבראים  ּכל מּׁשאר האדם ּגּוף ואם 49יצירת ,( ְְְְִִִִִַַָָָָָָ

אלקּה חלק ׁשהיא הּנׁשמה, התחּברּות הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכן,

ּגׁשמי, ׁשהּוא הּגּוף, עם ּד)מּמׁש, (ּובאֹופן ְְְִִִֶֶַַַַַָמּמעל

ראׁש נקּבע ולכן ּבּתחּתֹונים. ּדירה ענין ְְְְִִִִֵַַַַָָֹהּוא

ולא  ּדוקא, בראׁשית למעׂשה ׁשּׁשי ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹהּׁשנה

למעׂשה  ׁשּׁשי ׁשּביֹום לפי ּבאלּול, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַּבכ"ה

הּותחל  ּדוקא, הראׁשֹון אדם ּברֹוא יֹום ְְְְִִֵַַָָָָבראׁשית,

לֹו להי ֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּבריאה ּכּוונת ְְְְִִִִַַַַַָָָָָמיּלּוי

ּבריאת  ׁשּלפני והיינּו, ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָיתּבר

ׁשּזהּו חיצֹונית, המׁשכה רק היתה הראׁשֹון ְְִִִֶֶַַָָָָָָָאדם

ּׁשּנאמר  ׁשּזהּו27מה נעׂשּו, ׁשמים הוי' ּבדבר ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הראׁשֹון  אדם ּבבריאת ודוקא חיצֹונּיּות, ְְְְִִִִִִַַַָָָָּבחינת
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ד.)44 פ"א, ובכ"מ.)45ב"ר .18 ע' ה'ש"ת סה"מ לב. ע' עטר"ת סה"מ המשך )46ראה תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת ראה

ועוד. יא]. [ע' ואילך ז ס"ע ובכ"מ.)47תרס"ו [כח]. כ ע' תרס"ו המשך ג. מז, נצבים לקו"ת רפ"ב.)48ראה ראה )49תניא

ואילך. ד ג, בראשית תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BaL ,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ ÈML ÌBÈa ‰M‰ L‡¯ השישי ביום …«»»¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ∆

˙BÓLp‰ È¯‰L) ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL Ûeb‰ ˜¯ ‰Âe‰˙ אדם של ƒ¿«»««∆»»»ƒ∆¬≈«¿»
ישראל בני כל ושל ÈMLקיימות ‰eÈהראשון ÌBÈ Ì„B˜ ¯·k »¿»∆ƒƒ

‡Ók ,‰‡È¯a‰ ˙eÏÏk Ì„B˜Â ,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ¯Ó44 המדרש ¿«¬≈¿≈ƒ¿∆¿»«¿ƒ»¿«¬«
‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ôz·LÁÓ«¿«¿»∆ƒ¿»≈»¿»

,¯·c ÏÎÏ על העליונה והמחשבה ¿»»»
היה  וזה הנשמות, את בראה הנשמות

שבו  הדברים וכל העולם בריאת לפני

‡B¯a ÌBÈa LcÁ˙pM ‰Óe«∆ƒ¿«≈¿¿
˜¯ ‡e‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ«

Ûeb‰ ˙e‡ÈˆÓ ראש כן אם ולמה ( ¿ƒ«
גוף  בריאת ביום דוקא נקבע השנה

כללות  שהתחילה ביום ולא האדם

הבריאה.?

˙ÈÏÎz ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ
של העולם ‰‰˙‰ee˙המטרה של «ƒ¿«

התחתון המדרש ‰e‡הזה כדברי

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È לגילוי ראוי מקום ƒ¿»«ƒ»

השכינה  והשראת אלוקות

ÌÈBzÁza10, הזה בעולם דוקא ««¿ƒ
ביותר  והנחות התחתון העולם שהוא

ממנו תחתון Ó‰שאין ÈtÓc¿ƒ¿≈«
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ ‰e‡˙p45, ƒ¿«»≈»¿ƒ

¯‡B·ÓÎÂ46 רבנו בשם בחסידות ¿«¿»
‡ÊÈהזקן ‰Â‡z ‡ ÛÈB‡ Ê‡«««¬»ƒ

,‡ËÈ ÌÚË ÔÈÈ˜ אין 'תאוה' שעל ≈««ƒ»
בהיגיון  המובן ונימוק Ê‡˙טעם C‡«…

‰‡È¯a‰ ÌÚhL ÌÈÚ„BÈ e‡»¿ƒ∆«««¿ƒ»
‰"aw‰ ‰e‡˙pL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
ÈelÈÓ ˙ÏÁ˙‰Â .ÌÈBzÁza««¿ƒ¿«¿»«ƒ
ÌÈBzÁza ‰¯È„c ‰Âek‰««»»¿ƒ»««¿ƒ

הבריאה  תכלית זוהי «¿«‰È˙‰שכאמור
כ"ה  הבריאה, של הראשון ביום לא

דוקא  אלא ÈMLבאלול, ÌBÈa¿ƒƒ
,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ בתשרי א' ¿«¬≈¿≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ47, ¿»»»ƒ
d˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ,Èkƒ«¿»»ƒ≈∆¡…«

,LnÓ ÏÚnÓ נאמר הנשמה ועל ƒ«««»
להתלבש  למטה ירידתה שאופן בתורה

ברוך  [הקדוש 'ויפח כאשר היה בגוף

חיים' רוח האדם] [של באפיו ÁÙ,הוא] dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Óe ומי »¿»«ƒ≈»«
חיצוני, הבל רק מוציא האדם שבו מדיבור בשונה נופח, הוא מתוכו שנופח,

ברוך  שהקדוש הנשמה וכך מתוכו זה הרי במאמץ אויר נופח הוא כאשר הרי

היא  באדם 'נפח' B˙eÓˆÚÂהוא B˙eiÓÈtÓ48,ÈÓLb ‡e‰ Ûeb‰Â , ƒ¿ƒƒ¿«¿¿««¿ƒ
‡¯·Â הגשמי ÔÙB‡aהגוף ¿ƒ¿»¿∆

‰lÁ˙nL נשמה בו שניתנה קודם ∆ƒ¿ƒ»
ÌÏBb ‰È‰ דומם כדבר חיים, חסר »»∆

Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzL ‰ÊaL)∆»∆ƒ¿«»¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ Ì„‡‰49 »»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ

יחד), ונפשם גופם Ôk,שנבראו Ì‡Â¿ƒ≈
,‰ÓLp‰ ˙e¯aÁ˙‰ È¯‰¬≈ƒ¿«¿«¿»»
ÏÚnÓ d˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆¡…«ƒ««

,LnÓ(c ÔÙB‡·e) מפנימיות חלק ¿∆¿«»
האלוקות  ‰Ûeb,ועצמות ÌÚƒ«
ÈÓLb ‡e‰L בעולם ונמצא ונחות ∆«¿ƒ

התחתון, Èc¯‰הזה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ»
האלוקות  ÌÈBzÁza««¿ƒלעצמות

שהיתה  האדם, בריאת שעם ונמצא

בתוך  אלוקית נשמה נתינת של באופן

מילוי  תחילת היא כדומם, שהיה גוף

'דירה  שתהיה הבריאה כוונת וקיום

¯‡Lבתחתונים'. Úa˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«…
‰NÚÓÏ ÈML ÌBÈa ‰M‰«»»¿ƒƒ¿«¬≈

,‡˜Âc ˙ÈL‡¯·'א יום שהוא ¿≈ƒ«¿»
ÏeÏ‡a,בתשרי, ‰"Îa ‡ÏÂ¿…¿∆¡

לבריאה, הראשון היום ÈÙÏ¿ƒשהוא
‰NÚÓÏ ÈML ÌBÈaL∆¿ƒƒ¿«¬≈
Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ,˙ÈL‡¯·¿≈ƒ¿»»
ÈelÈÓ ÏÁ˙e‰ ,‡˜Âc ÔBL‡¯‰»ƒ«¿»¿«ƒ
‰e‡˙c ‰‡È¯a‰ ˙Âek«»««¿ƒ»¿ƒ¿«»
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza ‰¯Èc.לעיל כמבואר ƒ»««¿ƒ
Ì„‡ ˙‡È¯a ÈÙlL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ«»»

ÔBL‡¯‰ הבריאה מתחילת כלומר »ƒ
ועד  בראשית למעשה הראשון ביום

העולם  נברא בו השישי «¿«‰È˙‰היום
,˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰ החיות ¯˜ ««¿»»ƒƒ

היתה  ימים באותם לעולם שנמשכה

העליון  הרצון Ó‰מחיצוניות e‰fL∆∆«
¯Ó‡pM27ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a ∆∆¡«ƒ¿«¬»»»«ƒ

e‰fL ,eNÚ למעלה הדיבור ענין «¬∆∆
˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ולא בלבד, ¿ƒ«ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

exaciיד jzxeabe exn`i jzekln ceak

מיּלּוי  הּותחל ׁשאז ּפנימית, המׁשכה ְְְְִִִֶַַָָָָָהיתה

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּכּוונה

ּביֹום  הּׁשנה ּדראׁש הּיֹום הּוקּבע  ולכן ְְְְְִֵַַַַַָָָֹּבּתחּתֹונים.

ּתכלית  ׁשּזהּו לפי ּדוקא, הראׁשֹון אדם ְְְְִִִֶֶַַָָָָּברֹוא

יאיר  הּפנימי ׁשהאֹור ּבּתחּתֹונים, ּדדירה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהּכּוונה

טפחים, מעׂשרה ּולמּטה העֹולם, ְְְֲִִִֵַָָָָָָּבחיצֹונּיּות

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ּומתּוקה, טֹובה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָלׁשנה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האלוקות, È¯·a‡˙פנימיות ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ»¿»«¿»»
˙ÈÓÈt חיות לעולם נמשכה ¿ƒƒ

האלוקי, הרצון כאשר Ê‡Lמפנימיות ∆»
אלוקית  נשמה נתן הוא ברוך הקדוש

האדם  בפועל ‰ÏÁ˙eבגוף להתקיים ¿«
‰e‡˙pL ‰Âek‰ ÈelÈÓƒ««»»∆ƒ¿«»
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈
Úa˜e‰ ÔÎÏÂ .ÌÈBzÁza ‰¯Ècƒ»««¿ƒ¿»≈¿«
ÌBÈa ‰M‰ L‡¯c ÌBi‰«¿…«»»¿

,‡˜Âc ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡B¯a¿»»»ƒ«¿»
‰Âek‰ ˙ÈÏÎz e‰fL ÈÙÏ¿ƒ∆∆«¿ƒ««»»
¯B‡‰L ,ÌÈBzÁza ‰¯È„c¿ƒ»««¿ƒ∆»

È‡È¯האלוקי ÈÓÈt‰ ויתגלה «¿ƒƒ»ƒ
‰ÌÏBÚ,ויפעל  ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»

,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏe בתוך ¿«»≈¬»»¿»ƒ
התחתונה, הגשמית המציאות גדרי

ושפע  המשכה יביא הזה והגילוי

·BËa ,‰˜e˙Óe ‰·BË ‰LÏ¿»»»¿»¿
.‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ב
ברוקלין.

הנהלת הישיבה בכפר חב"ד

אשר באה"ק ת"ו,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם, בו מודיעים אשר ביום הבהיר יום ח"י אלול, יום הולדת כ"ק מורנו 
הבעש"ט מייסד תורת החסידות הכללית, ויום הולדת כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן מייסד תורת החסידות 
חב"ד, מתכוננים לערוך חנוכת בנין הישיבה בכפר חב"ד, וביותר גדלה שמחתי מסיום מכתבם, אשר 
להריבוי  ג"כ  יגרום  בכמות  שהריבוי  בטח  אשר  בתלמידים  גבולם  את  השי"ת  הרבה  האחרון  בזמן 
עשרה  למשנה  וממאה  למשנה,  מאה  מהם  יוצאים  למקרא  נכנסים  אלף  מרז"ל  וכידוע  באיכות, 
לתלמוד ומעשרה לתלמוד אחד יוצא להוראה, ובפרט בישיבתם שהיא מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בה מתאחדים תורת הנגלה ותורת הנסתר היא תורת החסידות שני אור, 
הרי זהו ג"כ התאחדות האלף שנכנסים למקרא, מקרא בעשי', היינו שנשפל עד העשי', וכמו בפירוש 
הפשוט הרי מקרא הם ענינים פשוטים והאחד להוראה תכלית השלימות לכווין האמת לאמיתתו אשר 
על זה נאמר שהוי' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, הוי', הי' הוה ויהי' כאחד שהוא למעלה מהטבע 
אצילות  עם  שבתורה  עשי'  התאחדות  היינו  גשמיים  בענינים  הלכה  בטבע,  דוקא  ונמשך  והגבלתה 

שבתורה, מקרא וקבלה, וכמובן כ"ז מלקו"ת לג' פרשיות בתחלתו דף ג' ע"א.

ויהי רצון מהשי"ת להשפיע הצלחה בהישיבה בתלמידי' והנהלתה להיות מוחם ולבם זכים 
ומאור  תורה  אור  להשפיע  מאור  ולשמש  והחסידות  הנגלה  בתורת  ולהשיג  להבין  ככה  פעמים  אלף 

שבתורה בכל הסביבה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה להנהלת הישיבה ותלמידי' וכל המשתתפים 
בהועידה הם וכל בני ביתם שיחיו, וע"י הפצת המעיינות חוצה נזכה כולנו יחד להגאולה השלימה ע"י 

משיח צדקנו בב"א,

בברכה.
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טו

.a"iyz'd ,dpyd y`x axr .c"qa
מוגה  בלתי

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – נדרים התרת וסדר שחרית תפלת [לאחר

בשו"ע  הזקן אדמו"ר כמ"ש פרוזבול, גם לעשות יש השמיטה, לשנת אנו שנכנסים ירא 1כיון ש"כל
ומוסיף  פרוזבול", לעשות לעצמו יחמיר ר"ה 2שמים לפני הששית בסוף לכתחלה הוא הפרוזבול ש"זמן ,

השמיטה. שנת של ר"ה בערב כלומר, שביעית", של

חוב, איזה לי חייב מישהו אם יודע אינני המתירין:) להב"ד בפנותו – שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
שארצה" זמן כל אותם שאגבה לי שיש חובות כל לכם מוסר "הריני – כן באם .3אבל,

כולם. כך ינהגו בודאי אמר:) (ואח "כ

טובה. וחתימה כתיבה לכולם שתהי' (וסיים:)

*

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר הפני"ם מסירת בעת

הנפש  מנוחת הרחבה, מתוך טפחים, מעשרה למטה העליונה השליחות את שנמלא השי"ת יעזור
הגוף. ומנוחת

צדקנו. משיח עם ישראל לארץ יוליכנו והרבי ממש, בקרוב השלימה לגאולה שנזכה השי"ת ויעזור

•
c"qadpyd y`xc 'a mei zgiy .*.a"iyz'd

מוגה  בלתי

באמרו:].‡ לסעודה, ידיהם יטלו הקהל שכל וצוה לסעודה, הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

סעודת  לערוך – אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל ראיתי שלא חדש דבר בהנהגת הקושי למרות – ברצוני
לסעודה, ידיהם יטלו הקהל שכל כדאי ולכן, הקהל, כל עם יחד ברכה, של וכוס המזון ברכת עם יו"ט,

ברכה. של כוס עם המזון ברכת יברכו ואח"כ הזקן, אדמו"ר של הניגון ינגנו

להמסובים]. שלו מהחלה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

*

חסידות .· בדרושי ומקורו,1מבואר לשרשו שעברה) (דשנה החיות מסתלק ר"ה (ליל) ערב שבכל
מימי  עדיין מאיר הי' שלא יותר עליון הוא) זה חדש (ואור חדש אור נמשך והתפלות שופר תקיעת וע"י

עולם.
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סל"ה.1) הלוואה הל' חו"מ
סל"ו.2) שם
סל"ה.3) שם – הפרוזבול נוסח
אנ"ש )* כל בשם מאנ"ש כמה ביקשו נצבים פ' ה' בליל

מענה  להם שיתן ואמר בר"ה, דא"ח יאמר שליט"א אדמו"ר שכ"ק
שאכן  שליט"א אדמו"ר כ"ק להם אמר ר"ה ובערב ר"ה. בערב

סעודה, גם תתקיים דא"ח אמירת שמלבד והוסיף, דא"ח, יאמר
) טיש" ).l"end"א ַ

ואילך.1) ד נג, ר"ה דרושי לקו"ת סי"ד. אגה"ק תניא ראה
ואילך. ב רמו, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ואילך. א נח,

ובכ"מ.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dטז dpyd y`xc 'a mei zgiy

מ"ש  מבואר לכאורה 2[ועפ"ז מובן אינו כו' אחרית ועד "דהאי – שנה" אחרית ועד השנה "מרשית
אור  הוא ושנה שנה "שבכל לפי – ועד" לעולם הל"ל וא"כ שני', שנה מתחלת זו שנה באחרית שהרי
מרשית  וז"ש לשרשו, הבאה בער"ה מסתלק הוא זה בר"ה והאיר שנתחדש האור כי יותר, עליון חדש

לבדה" שנה אחרית ועד ].3השנה

ויום: יום בכל העבודה מסדר לכך דוגמא להביא ויש

מסתלקת  השינה, בשעת ולאח"ז, היום, כל על חשבון לערוך צריך המטה, שעל בק"ש היום, בסוף
להיכלות  נשמתם בעלות בתורה השגות משיגים – שזוכים [ואלה למעלה ועולה (החיות) הנשמה

היום  במשך עבודתו מעלת כפי איש איש חיים 4העליונים, שואבת ועי"ז בשעה 5], החיות חידוש לצורך
חדשה  ברי' ונעשה משנתו .6שניעור

עד  ר"ה וליל (בערב השנה שבסוף – השנה דכל החיות לכללות בנוגע – ושנה שנה בכל ועד"ז
אור  נמשך ולאח"ז השנה), כל על חשבון לעשות אז צריך (ולכן שעברה דשנה החיות מסתלק התקיעות)

נעלה  כו'.חדש יותר

נשמתי", בי שהחזרת כו' אני ("מודה אומרים יום בכל החיות חידוש שבעת שכשם לומר, ויש
שתיקנו  – והתפלות התקיעות ע"י  בר"ה החיות לחידוש בנוגע גם כך השחר, ברכות ח"י לזה) ובהמשך

ח"י  שהם תקיעות, וט' דר"ה במוסף ברכות השחר.7ט' ברכות ח"י כנגד ,

לחיות .‚ בנוגע והן השנה דכל כללי לחיות בנוגע הן הוא בר"ה החיות חידוש – יותר ובפרטיות
זה: דיום פרטי

ברכות  מברכים למה מובן אינו שלכאורה – קשיא") נגלה'דיקע  ("א דתורה בנגלה קושיא ַובהקדם
. ר"ה של טובים ימים "ב' הרי דר"ה, ב' יום בבוקר ארוך"השחר א' כיום נחשבים אריכתא 8. "כיומא ,

אחרי'9דמיא" מברכים שאין אריכתא" ה"יומא באמצע שינה כמו הלילה שינת תחשב לא למה וא"כ, ,
השחר?! ברכות

בזה: וההסברה

ענינים  ב' ישנם השנה שיש 10בראש הגוף) אברי לכל ה"ראש" (בדוגמת השנה ימי לכל "ראש" (א) :
שיש  בשנה, פרטי יום כל כמו השנה, מימי אחד גם ה"ה לזה, ונוסף (ב) השנה, דכל החיות כללות בו

הגוף). מאברי אחד גם הוא שה"ראש" (כמו זה ליום השייך הפרטי החיות בו

השנה, דכל כללי להחיות בנוגע אלא אינו – אריכתא" ל"יומא נחשבים דר"ה הימים שב' זה ולכן:
השחר  ברכות בו לברך חייבים זה ומשום בפ"ע, ליום דר"ה ב' יום נחשב – פרטי להחיות בנוגע אבל

יום. כבכל

ברכות .„ באמירת שמתבטא יום בכל החיות לחידוש בר"ה החיות דחידוש בההשוואה להוסיף ויש
השחר:

הוא השחר דברכות בעצמו lklהחיוב הרגיש שלא היינו, מהן, בכמה או בא' נתחייב שלא למי גם ,
על  הן הברכות ש"כל הענינים, בכל החיות חידוש על לברך הוא גם חייב מ"מ, זה, בענין החיות חידוש

. והנהגתו עולם של העולם"סידורו צרכי ברא שהקב"ה .11.
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יב.2) יא, עקב
שם.3) אגה"ק
ד 4) יום" ב"היום (נעתק א שדמ, ח"ב קונטרסים סה"מ

וש"נ. .1026 ע' ח"ד לקו"ש גם וראה טבת).
פי"ב.5) פרדר"א וראה ט. פי"ד, ב"ר
רס"ו.6) רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
א'כד.7) ע' בלק אוה"ת גם ראה

ס"ג.8) סת"ר או"ח אדה"ז שו"ע
סק"ב.9) שם ט"ז שם. או"ח וכתב) (ד"ה וב"י טור ראה

תש"ב  (סה"מ תש"ב דר"ה ב' דיום עולם הרת היום ד"ה גם וראה
ואילך). 9 ע'

(10.(25 ע' תש"א (סה"ש תש"א ר"ה ערב שיחת ראה
ס"ז.11) סמ"ו או"ח אדה"ז שו"ע
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חיי  בני גשמיים, לענינים בנוגע גם והגילויים, ההמשכות שכל – בר"ה החיות לחידוש בנוגע ועד"ז
נמשכים טפחים, מעשרה למטה רויחא צריך lklומזונא דר"ה, ההמשכות בעצמו הרגיש שלא מי וגם ,

האזנה), (שפופרת טרייבל" זיין עפענען זאל "ער – בו אלא תלוי הדבר ואין ההמשכות, כל שנמשכו ָלידע
ההמשכות. את בעצמו ירגיש ואז

תנועה" ר"ה'דיקע "די לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ד'12[כ"ק בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה ואח"כ ,
הבבות].

***

התקיעות .‰ בשער מבאר האמצעי אלא 13אדמו"ר אינו ביותר וחיות אור ברבוי ההשפעה ש"עיקר
בחי' בהםzexeabdע"י שיש לפי דיצחק), (גבורה zeigeדוקא xe` zxeabz החסדים מכח יותר עצום בכח

כאלה . ברכות ענין מצינו ולא דוקא, יצחק המשיך לעולם הברכות כל ומקור שעיקר מוצאים שאנו וזהו .
. ליעקב ולא לאברהם כו'",לא הברכות מקור דוקא שממנו לפי  .

גבורה  שבחי' לפי הוא הענין לעשו, אלא יעקב את לברך יצחק רצה שלא ש"מה לבאר [וממשיך
ומסיים, הברכות", ע"י לא אם עתה מתבררים היו לא יצחק דעת ולפי דיצחק, הגבו' בפסולת הן דעשו
כ"כ  בירורים זמן יתארך ולא עתה בעשי' הניצוצים שיבוררו הברכה המשיך עשו בגדי שלבש ש"יעקב

הענין)]. וקשר המשך כ"כ מובן אינו שלכאורה כיון "וד"ל", (ומוסיף אמן" ב"ב משיח ויבוא

בבחי' שהן לפי טובים, הגבורות בחי' אין אחר מצד zellkzde"אך zewlzqd פחד "בחי' למעלה",
כלל", למטה ולימשך לירד ולא למעלה הסתלקות בבחינת ויראה

החסדים כח ע"י למטה להמשיכן "צריך `ozeולכן, wiznny ליצחק שממתיק יעקב בחי' ע"י והיינו ,
כו' ותרועה בשברים כו' גנח גנוחי שהוא שופר תקיעת ענין שרש ג"כ ו"זהו דאברהם", החסדים ,14בבחי'

. הגבורות בחי' ולמתוק .לשבר יצחק בחי' אברהם . את פדה אשר יעקב ע"י בזהר .15. כמ"ש דיעקב 16.
שבו". הגבורות להמתיק כו' ביצחק אחידים ואברהם

יליל  וילולי גנח גנוחי תרועה, לשברים הגבורות דמיתוק השייכות ולבאר להוסיף ע"ד 14[ויש שזהו –
הקלה  לו גורמת גופא והיללה שהגניחה ומיילל , שגונח ביותר המצטער באדם בגשמיות שרואים

מסויימת].

הר"פ  הנחת הזקן, אדמו"ר של במאמר מבואר ספירת 17ועד"ז ע"י ההתהוות ענין לכללות בנוגע ,
מן בנינה עיקר ש"מלכות – בר"ה) (שבנינה בי"ע ,dxeabdהמלכות א"ס מבחי' להיות יכול שיהי' דהיינו,

חד  וגרמוהי איהו אצילות בבחי' כי וצמצומים, הסתרים צ"ל הנפרדים, בנינה .18עולם מקודם צ"ל לכן .
היו  לא אם אך א"ס, בבחי' הכל הי' דאל"כ בי"ע, להיות וצמצומים הסתרים ע"י אח "כ שיוכל מהגבורה

לכורסיי' אתקין אברהם לכן לגמרי, נפרדים להיות יכול הי' ממותקות שהגבורות 19הגבורות וע"י ,
zewzenn."הנפרדים בעולם ביטול להיות יוכל

יותר, למעלה גם הוא כן באמת, אבל דאצילות, למלכות בנוגע רק נתפרש הנ"ל שבמאמר [ולהעיר,
ועז"נ  דא"ס, מלכות זה 20עד בענין הצ"צ פירוש (ע"ד די"ל דור, ב"פ לאֿל", המליכו ודור )21"לדור

דא"ס  ומלכות דאצילות מלכות על ].22שקאי
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ערבית 12) תפלת נשיאינו רבותינו מתפללים היו שבו הניגון
– וש"נ) ט. ניגון ח"א הניגונים ספר (ראה דר"ה א' .l"endבליל

ואילך.13) סע"ד רמו, דא"ח) (עם סידור
ס"ב.14) סתק"צ או"ח אדה"ז שו"ע ואילך. ב לג, ר"ה
כב.15) כט, ישעי'
רע"א.16) ק, ח"ג

ס"ז).17) לקמן (וראה קפו ע'
ס"כ.18) אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה תקו"ז ראה
ב.19) צט, זח"ג
הנוראים.20) דימים העמידה תפלת נוסח
תקנ.21) ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה
(22.(6 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת במאמר גם ראה
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הו"ע  האדם בנפש בעבודה בעולם] ההמשכה [לצורך הגבורות דמיתוק שהענין להוסיף, ויש
–23התשובה  דר"ה במאמר שאמרו – מהר"ש אדמו"ר כפתגם ענינו, לפי כאו"א אצל להיות שצריכה ,

דלבא  מעומקא תשובה לעשות צריך הגוף חלישות מחמת תורה מתלמוד שמתבטל גמור צדיק שאפילו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של בשיחה נדפס שכבר ).24(כפי

Â. התשובה עבודת תק"ש, לאחרי ר"ה, של לסיומו קרוב ובעמדנו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בעולם. ההמשכה להיות כבר יכולה – וכו'

עם זה לקשר zeciqgויש zxin` אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי (מהורש"ב)25– אדמו"ר כ"ק שאביו
("אריינציען  הלילה בתוך אמירתו ולהמשיך ערב, לפנות דר"ה ב' ביום חסידות מאמר לומר נוהג הי' ַנ"ע
מ"ח  במשך שנפעלו ההמשכות שכל (א) נוסחאות): (שתי בשתים – הדבר טעם וביאר נאכט"), ַאין

החסידות. אור יאיר שבעולם (ב) בעולם, יומשכו – השנה ראש ימי דב' השעות

המזון  ברכת ברך אח"כ "הבינוני". לנגן צוה שליט"א אדמו"ר המסובים 26[כ"ק לכל ונתן הכוס, על
ברכה]. של מכוס

***

Ê..'גו מלכותך כבוד ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

הזקן  אדמו"ר של ממאמר רייזעס פינחס ר' החסיד של רשימה ישנה אמר: המאמר התחלת ,27[קודם

ראשי – אלא אינה זו שרשימה או זה, בסגנון נאמר המאמר אם וצ"ע מקוטעים, דברים זו ברשימה
בלבד  –פרקים

ליל  נאמר משקלאוו, ז"ל הר"פ וכ"י הנחת הוא זה "דרוש הצ"צ, של בכתי"ק צעטיל לזה ומצורף
הנסירה  ענין להבין המתחיל בג"מ נ"ע אאזמו"ר כ"ק של "דרוש לאח"ז, ומוסיף לפ"ק", תקסוא"ו ר"ה

תקס"ה  ז"ל"28שבבוך הר"פ של זה מצעטיל ,29נכתב 

גו']. יאמרו מלכותך כבוד – המאמר והתחלת

***

Á. סיפר אדמו"ר מו"ח מה 30כ"ק אותו: ושאל יוהכ"פ, למחרת נ"ע אדמו"ר כ"ק לאביו פעם שנכנס
תשובה  ערשט מען דארף ("איצטער תשובה לעשות צריך ביחוד עתה לו: והשיב עתה? העבודה ַהיא

ָטאן").

וגם  דר"ה, ההמשכות כל כבר נמשכו שבודאי שאע"פ – ר"ה במוצאי בעמדנו – בנדו"ד י"ל ועד"ז
– דר"ה העבודה המשך זיין") ערשט דארף ("איצטער להיות צריך ביחוד עתה מ"מ, העולם, ַבגשמיות

ler zlaw.

תשובה: ימי עשרת בכלל הוא שר"ה בכך מודגש זה וענין

הגמרא  לשון שמשמעות ימים31אע"פ בכלל oiay"עשרה אינו יוהכ"פ) (וכן שר"ה ליוהכ"פ" ר"ה
ד" שהחשבון היא האמת הרי, ימים", ויוהכ"פ dxyrה"עשרה ר"ה וללא ויוהכ"פ, ר"ה גם כולל ימים"

ימים. שבעה רק הם שביניהם) (הימים 
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א'רצט.23) ע' ח"ג תער"ב המשך ראה
א.24) קפג, ח"א לקו"ד
(25.(11 ע' תש"ד (סה"ש ס"ט תש"ד דר"ה ב' יום שיחת
רם:26) בקול שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר הזימון בנוסח

ע' תש"ד סה"ש (וראה הבית" בעל ורבנו מורנו אדוננו "ברשות
.(20

(ע'27) בסופו ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז במאמרי נדפסה
קפוֿז).

(28– מנחם (תורת 1 הערה בהמאמר בהנסמן ראה
.(3 ע' ח"ד התוועדויות

הצ"צ.29) של מכתי"ק פאקסימיליא – קפב ע' שם ראה
(30.(25 ע' תרפ"ט (סה"ש ס"א תרפ"ט יוהכ"פ מוצאי שיחת

(נדפס  זו שנה וחגה"ס תשרי לי"ג שי"ל לקונטרס בהקדמה הובא
.(21 ע' שם מנחם תורת מב. ע' תש"ט בסה"מ

וש"נ.31) א. יח, ר"ה
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בזה  שני 32וההסברה בר"ה שיש – פרטי וחיות כללי חיות יש שבר"ה (ס"ג) לעיל האמור ע"ד –
תשובה. ימי מעשרת אחד היותו (ב ) שלאחריו, מהימים שמובדל המיוחד ענינו (א) ענינים:

הקבלתֿעול: לענין בנוגע גם מובן ומזה

קב"ע היא דר"ה אלא)zillkהקב"ע מקיף, באופן ישאר (לא הקב"ע שענין היא שהכוונה וכיון ,
אחד  הוא (שר"ה בעשי"ת דקב"ע העבודה המשך צ"ל דר"ה הכללי הקב"ע לאחר לכן, בפנימיות, יומשך

קב"ע בפנימיות, הקב"ע להמשיך – ומעשה.zihxtמהם) דיבור במחשבה ופרט, פרט לכל בנוגע

Ë.מתוך להיות צריכה גופא שהקבלתֿעול להוסיף, כמ"ש dgnyויש ,33"elibe שגם היינו, ברעדה",
("גילו") שמחה מתוך צ"ל ("רעדה") והקב"ע .34הביטול

מובן: אינו שלכאורה אלא

כו'" מלכא קמי במחוג "מחוה שאפילו כך, כדי עד הביטול, בתכלית היא מלכות (עונשו 35קבלתֿעול
נאמר  שעליהם – בעשי"ת ועאכו"כ ישנו 36חמור). זה שבזמן קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו ה' "דרשו

הניצוץ  אל המאור ה"37קירוב שכאשר בודאי הרי ,xe`n מאור דער זיך געפינט ("עס בקירוב נמצא עצמו "
פועל ה"ז lehiadאליין") zilkz הקבלתֿעול שתהי' יתכן איך וא"כ, בלבד. במחוג" "מחוה אפילו ששולל , ַ

של תנועה שמחה, ?zehytzdמתוך

אינו  מלכא") קמי במחוג "מחוה אפילו שוללת המלך לפני (שהעמידה זה שענין – בזה וההסברה
בנוגע משא"כ ודם, בשר למלך בנוגע d"awdאלא miklnd ikln jlnl שהעמידה האפשרות את הוא נותן –

שמחה. מתוך להיות תוכל הניצוץ, אל המאור דקירוב ומצב במעמד מלכא"), ("קמי לפניו

שאנו  דרך איזו לבחור הברירה לנו ניתנת כלומר, כעבדים", אם כבנים "אם היום: תפלת נוסח ובלשון
ד"עבדים" הרגש מצד אם גם ובמילא, בעסער"). אונדז זיך לוינט עס ("ווי עבורנו ועדיף שטוב מה רוצים,
ד"בנים" הרגש מצד הרי, אזוי"), ניט וואס ("עּפעס במחוג" "מחוה אפילו ששולל הביטול תכלית ַָצ"ל
נעלים, הכי הענינים גם וואס"), עּפעס "אבי משהו, רק (לא הענינים כל אנו ומבקשים לבקש אנו ַָיכולים

שמחה. מתוך תהי' שהקבלתֿעול – בנדו"ד – גם כולל

È.:בזה ענינים ושני

הרמב"ם  (כפס"ד היא" גדולה ש"עבודה בשמחה, העבודה מעלת – לראש כל 38לכל נעשים שאז ,(
וזריזות  חיות מתוך יותר.39הענינים ושלם נעלה באופן ובמילא, ,

ב  ענין פתח ועוד פתיחת ישנה אזי ד"בנים", הרגש מצד שמחה, מתוך היא הקב"ע שכאשר – זה
הקב"ע). (היפך בלתיֿרצוי' בהנהגה ח"ו נכשל אם גם לו שיוותר מהקב"ה לבקש שיוכל

‡È. ואח"כ מלכיות – דר"ה במוסף הגדולה כנסת אנשי שתיקנו הברכות סדר לבאר יש עפ"ז
:40זכרונות 

הרי 41לכאורה  המלוכה בחי' שנמשך לאחר כי, מלכיות, לפסוקי זכרונות פסוקי להקדים צריכים היו
מלכיות  פסוקי שאומרים לאחרי וא"כ, הזכרון, ענין בזה נופל שיהי' עמו על ישכח שהמלך שייך אינו

. בכבודך כולו העולם על "מלוך בבירור וחותמים מוכח שמזה – הארץ" כל על מלך ה' אתה ברוך .
להקל  ברכות ספק ש"הרי  מברכים היינו לא דאל"כ, מלך, נעשה  שהקב"ה בעולם" וס"ס ספק שום "בלי

לבטלה" ברכה חשש זכרונות?42משום לפסוקי עוד מקום מה –
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וש"נ.32) .203 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.33) א. מז, נצבים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים
ואילך 34) ס"י תשי"א אלול כ"ח נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 349 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם (תורת
ב.35) ה, חגיגה ראה
שם.36) ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
העבודה 37) קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך

לז. ס"ע תרפ"ז סה"מ .(35 (ע' ספ"ה
לולב.38) הל' סוף
סכ"א.39) אגה"ק תניא ראה
בחדא"ג 40) (הובא יו"ד יו"ד, בהעלותך ספרי גם ראה

סע"א). טז, לר"ה מהרש"א
ג).41) (ע' בתחלתו תרס"ו המשך ראה
פי"א.42) אגה"ת תניא ראה
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בנוגע הוא זכרונות דפסוקי שהתוכן לכך נוסף – בזה .ihxtlומהביאורים המפעל ד"כל .הענינים
. היצור שלאחרי כל – זכרונות) בברכת שאומרים הענינים פרטי (ככל כו'" ונפש רוח כל להפקד .

אומרים  זה ועל ח "ו, כדבעי שלא ההנהגה שתהי' יתכן מלך, ונעשה ישראל של בקשתם מקבל שהקב"ה 
וכו'. יצחק עקידת אבות, זכות הקב "ה להם יזכור ח"ו בלתיֿרצוי במצב שגם זכרונות, פסוקי

. לפני "אמרו לישראל אומר שהקב"ה אלא עוד כדי ולא זכרונות עליכם שתמליכוני כדי מלכיות .
לטובה" לפני זכרוניכם קבלת 43שיעלה לאחרי אם שגם ומודיעם פתח להם פותח שמלכתחילה היינו, ,

ע"ד  – לטובה לפניו זכרונם שיעלה ולפעול לבקש הם יכולים ח"ו, כדבעי שלא הנהגתם תהי' מלכותו
יתפלל  שאם בו תלוי שהדבר והודיעו פתח לו פתח "כאן לי", הניחה "ועתה רבינו למשה הקב"ה שאמר

יכלם" .44לא

·È.:יותר בעומק שבקבלתֿעול השמחה בענין להוסיף ויש

מצד  היא הקב"ה) את להמליך יכולים יהיו (שבנ"י דמלכיות הענין לכללות שהנתינתֿכח – ובהקדמה
של ושבחם חשיבותם .גודל דישראל בשבחייהו קוב"ה ש"משתבח כך כדי עד הקב"ה, אצל .ישראל

.45דכתיב  היום ושבח) חשיבות (לשון האמירך שנאמר וה' בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ומי 46.
בארץ" אחד גוי ישראל .47כעמך

בהמאמר  מ"ש לבאר יש "וה'`exnש"17ועפ"ז כמו הוא עליכם" שתמליכוני כדי מלכיות jxin`dלפני
היום":

השבח  (לכאורה) יותר מתאים – הקב"ה) את ממליכים (שבנ"י עליכם" ד"תמליכוני להענין בנוגע
d"awd z` migayn i"pay שלפנ"ז בפסוק כמ"ש ה'48, הפסוק zxn`d"את בהמאמר מביא ולמה היום",

השבח אודות שמדבר היום", האמירך l`xyi"וה' z` gayn d"awdy?

מרומז שבזה לומר, היא gkÎzpizpdyויש כו'") מלכיות לפני ("אמרו מלכיות דאמירת הענין לכללות
mgayeמצד mzeaiygl`xyi ly."היום האמירך "וה' –

מצד היא מלכיות דאמירת הענין לכללות שהנתינתֿכח מובן,וכיון – ישראל של ושבחם חשיבותם
עליכם") ("תמליכוני מתוךשהקבלתֿעול אלא הכרח, בדרך ברעדה".dgnyאינה "גילו כאמור, דוקא,

‚È. גילו" קבלתֿעול, גם להיות צריך אלא כשלעצמה, בשמחה להסתפק אין – גיסא לאידך אמנם,
dcrxa" שמחה, גם להיות צריך אלא כשלעצמה, בקבלתֿעול להסתפק שאין (כשם "elib.("ברעדה

תפילין: במצות מרומז זה וענין

המלכות  קבלת נעשית זה (שמצד דישראל" בשבחייהו קוב"ה ש"משתבח היום", האמירך ד"וה' הענין
מתוך תק"ש ע"י בגמרא dgnyבר"ה מובא – עלמא 49) דמרי "תפילין תפילין: למצות כתיב 50בנוגע מה

מובן ומזה בארץ". אחד גוי ישראל כעמך ומי dgnydבהו, lceb.תפילין מצות שבקיום

בשו"ע  (כמבואר והמוח הלב שעבוד הוא תפילין מצות של תוכנה שזהו"ע )52ובתניא 51והרי ,
lerÎzlawd שכתובות שבתפילין הפרשיות גם (כולל בהמה מעור עשויות עצמם שהתפילין אלא עוד ולא .

שעשויות  רצועות ע"י היא והמוח) הלב (כנגד והראש היד על וקשירתם בהמה), מעור שנעשה קלף על
– בהמה עניןdndaמעור מודגש שבזה lerÎzlaweדוקא, lehiad53.
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וש"נ.43) שם. ר"ה
ובפרש"י.44) יו"ד לב, תשא
יח.45) כו, תבוא
כא.46) יז, הימיםֿא דברי
ובפרש"י.47) א ו, ברכות
יז.48) כו, תבוא
שם.49) ברכות

דקוב"ה 50) התפילין עם קשורים דבנ"י התפילין והרי
הפסוק על ממארז"ל ומשפטיו (כמובן חוקיו ליעקב דבריו "מגיד

(שמו"ר לישראל", לעשות" לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה
ועוד)). ואילך. רעט ע' תרנ"ג סה"מ וראה ט. פ"ל,

סי"א.51) שם ואדה"ז ס"ה, סכ"ה או"ח
רפמ"א.52)
ובכ"מ.53) א. לז, אמור לקו"ת ראה
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של  קרן ע"י היא המצוה שעשיית – שופר בתקיעת גם מודגש לבהמה) (השייכות זה שענין ולהעיר,
dnda תוקעים54דוקא בהמה של ובהקרן ,heyt lewולאח"ז drexzדוקא, mixay יליל וילולי גניח ),14(גנוחי

ופירור  שבירה ענין 55מלשון ומדגישים מורים אלה ענינים שכל – ברעקלען") פאנאנדער און ַַ("צוברעכן
lerÎzlawde lehiad56.

וכדברי  בגשמיות, והן ברוחניות הן דר"ה, ההמשכות כל את פועלים והקבלתֿעול הביטול ע"י ודוקא
הזקן) אדמו"ר (בשם אדמו"ר מו"ח מהגשמיות 57כ"ק עושים ויהודים גשמיות, ליהודים נותן שהקב"ה

רוחניות.
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התקיעות54) שער דא"ח) (עם סידור ובכ"מ.ראה א. רמב,
ריש 55) ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר לעיל ראה

– ד נה, ר"ה דרושי ב. עב, בלק לקו"ת לשברים). בנוגע – 6 ע'
ותרועה. לשברים בנוגע

מנחם 56) (תורת סכ"ג השואבה בית שמחת שיחת גם ראה
.(63 ע' שם

טבת).57) כז יום" ב"היום (נעתק רסה ע' ח"ב שלו אג"ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zeaezk(iyily meil)

,zexit ixit `l`éøèöéà éëäìCoeyld mb jxvp jkl ±,íìBò ãò §¨¦¦§§¦©¨
rwxwdn egnviy zexitd lkn envr wlqny ezpeek yxtl ick

.zexit ixit ixitn s`eíìBò ãò dì áúk éàåcaladì áúk àìå §¦¨©¨©¨§Ÿ¨©¨
àðéîà äåä ,úBøét éøétxn`y ef oeylyéà÷ úBøétà ,íìBòì± ¥¥¥£¨£¦¨§¨©¥¨¥

`le ef dpy `l mlk`i `ly ,mnvr zexitl qgiizn df oeyly
zexitdn envr wlqn epi` mlerl j` ,mler cr dixg`ly dpya

,zexitdn mi`veiyéøèöéà éëäìCmb xn`iy,úBøét éøétote`ay §¨¦¦§§¦¥¥¥
zexitdn s` epiid mler cr xn`y dny ezpeek zx`ean df

.mler cr ef rwxwn egnviy

* * *
:oipra wtq cer d`ian `xnbd,eäì àéòaéàm`dì áúklrad ¦©§¨§¨©¨

ééñëða éì ïéà íéøáãe ïéc,úBøét éøéôáe Cwlqny azk `l j` ¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¥
,mnvr zexitdn envr,úBøét ìëàiL eäîm`dúBøét éøétî ©¤Ÿ©¥¦¥¥¥

caladéLôð ÷élñj` ,envr wliq -éøétîmnvr zexitdn -àì ©¦©§¥¦¥¥Ÿ
déLôð ÷élñ éléî ìkî àîìc Bà ,déLôð ÷élñwliqy xn`p `ny ± ©¦©§¥¦§¨¦¨¦¥©¦©§¥

lk ,zexit ixitdn envr wliq m`e ,zexitl rbepy xac lkn envr
.zexitdn envr wliqy oky

:wtqd lr ddnz `xnbddéLôð ÷élñ éléî ìkîc àèéLt`ld ± §¦¨§¦¨¦¥©¦©§¥
,zexitl rbepy xac lkn envr wliqy ,`ed heyt xaczøîà éàc§¦¨§©§

déLôð ÷élñ úBøét éøétîzekfdn wx envr wliqy xn`z m`y - ¦¥¥¥©¦©§¥
j` ,zexit ixit lek`léøétîmnvr zexitdn -,déLôð ÷élñ àì ¦¥¥Ÿ©¦©§¥
úBøéôì eäðéìëàc ïåék`l ixdy mnvr zexitd z` lk`y oeik - ¥¨§©§¦§§¥

,mdn envr wliqàëéäî úBøét éøétzexit ixit cer eidi okidn - ¥¥¥¥¥¨
wliqy xn`p epgxk lre ,mdn envr wlqny xne` mdilry
z` xkn m` s`y xnel jiiy f`e ,mnvr zexitdn s` envr

.zexitd ixit z` s` lke` epi` ,rwxw mdn gwle zexitd
:`xnbd daiynéîòèéìåC,jzhiyle -ïðúc àäepipyy dn ± §¦©§¥¨¦§©

,epizpyna,'eë úBøét éøét ìëBà àeä íìBòì øîBà äãeäé éaøcr ©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

,zeywdl yi o`k s`e ,zexit ixitdn s` envr wlqiyïåék¥¨
éøéôì eäðéìëàcwliq ixdy ,zexitd z` dy`d dlk`y xg`n - §©§¦§§¥¥

,mdn envr lradàëéäî úBøét éøétixit cer el eidi okidn - ¥¥¥¥¥¨
.zexitàlàxaecny x`al yi gxkdaàøéiLãady`dy - ¤¨¦§©§¨

dgwle mze` dxkne ,mzlk` `le mipey`xd zexitdn dxiiy
,rwxw mdnøéiLãa énð àëäenvr wlqny azkyk o`k s`e ± ¨¨©¦¦§©©

lrad xi`ydy xaecn mnvr zexitdn `le zexitd ixitn
xyt` jkitle ,ztqep rwxw dfa dpwe mipey`xd zexitdn
dpi` `xnbd ,ely eidi mnvr zexitdy ezpeek `ny wtzqdl

.df wtq zhyet

* * *
:dpyna epipy'eë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødpyxii dzn m` ©¨¦§¤©§¦¥¥

dn lr dpznd lke ,dxeza aezky dn lr dpzny iptn ,dlra
:df oica dkld wqt d`ian `xnbd .lha e`pz dxeza aezky

déîòhî àìå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,áø øîà.enrhn `le ± ¨©©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§Ÿ¦©£¥
:`xnbd zl`eyéàîy ax zpeek dn -ïa ïBòîL ïaøk äëìä ©£¨¨§©¨¦§¤

àîéìéà ,déîòhî àìå ìàéìîbeky xn`z m` ±xnel ax zpe ©§¦¥§Ÿ¦©£¥¦¥¨
yìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìäoicd xwiraäúî íà øîàc £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨

,äpLøééj`,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc ,déîòhî åàìålky ¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©
d,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúîm`y xn` df mrhne ©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥

,dpyxii dznåeli`øáñ áøoennay xaca `ed i`pzdy lky §©¨©
íéi÷ Bàðz,dcen `ed s` lrad zyexi iabl o`k mewn lkne §¨©¨

e`pzy exn` `ly meyn ,l`ilnb oa oerny oaxk lha e`pzy
,dxezdn ody zeieaiigzda `l` miiwøáñ÷åoicy axúMeøé §¨¨©§©

ìòaän `ed ezy` z`øúBé íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc ©©©§©¨¨©£¨¦¨¦§¦§¥¤¥
,äøBz ìMîdxingdy dnn xzei mdixaca exingd minkg xnelk ¦¤¨

.lha e`pzy exingd opaxcn `idy lrad zyexia jkle ,dxez
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"ÈÂÏ È· ÌÈ‰Î‰" ÏÚ È·Â˘ËÂ‚Â¯‰ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק  על התורה 1בפירושו את משה "ויכתוב
ארון  את הנושאים לוי בני הכהנים אל ויתנה הזאת
הגאון  מתעכב ישראל", זקני כל ואל ה' ברית

לוי":2הרוגוטשובי  בני "הכהנים המילים על

בסוף  כן לפני כתוב כבר לוי" בני "הכהנים הביטוי
שופטים  הכהנים 3פרשת "ונגשו – ערופה עגלה בענין

תמימים, אלא לי "אין ב"ספרי": נאמר ושם לוי...", בני
כלומר, לוי". בני – לומר תלמוד מנין? – מומים בעלי
שגם  לרבות, באות לוי" "בני המיותרות שהמילים

מומין  בעלי ערופה 4כהנים עגלה לענין –5כשרים

מה  – מאי?" "וכאן הרוגוטשובי שואל כך ועל
כאן  הרי לוי"? "בני במילים כאן לרבות התורה באה
אין  כי מומים, בעלי מרבות אלו שמילים לומר אין
פסולים. מומים בעלי שלגביה עבודה, על כאן מדובר

נשאר  שבהם הבודדים, המקומות מן אחד וזהו
בקושייתו  .6הרוגוטשובי

.·
"...‰˘Ó ·Â˙ÎÈÂ"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

רש"י  מפירוש ללמוד אפשר מספר, פעמים כאמור
מופלאים" "ענינים התורה התורה.7על חלקי בשאר גם

הקושיה  מתורצת רש"י, פירוש שלפי בעניננו, גם וכך
פי על דוקא מקרא:eheytדלעיל של

– ויתנה משה... "ויכתוב בפסוקנו: מפרש רש"י
שבטו". לבני נתנה כולה כשנגמרה

כפי  מובנים, כולה" "כשנגמרה רש"י דברי
מפרשיו  ש 8שמסבירים כדי רבנו : שמשה יחשבו, לא

לפרשה עד רק התורה ספר את (כיון efכתב יותר, ולא ,
מספרת כתבוo`kשהתורה רבנו ונתן epzpeשמשה ,(

נתנו  שהוא רש"י אומר מושלם, בלתי התורה ספר את
".dlek"כשנגמרה

המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט מדוע מובן (בכך
" בקיצור אומר ואינו "ויתנה", המילה את aezkieגם

dyn."כולה ,

הוכחה  אין עדיין בלבד "ויכתוב" מהמילה כי
"ויתנה", שכתוב כיון אך "כולה". על כאן שמדובר
בוודאי  כי ל"כולה", היא שהכוונה לומר מוכרחים

שלימה). בלתי התורה את מוסר היה לא משה

לבני  "נתנה בהמשך רש"י דברי מובנים לא אך
בפסוק  הנאמר על בכך חוזר הוא לכאורה, שבטו":
את  הנושאים לוי בני הכהנים אל "ויתנה – עצמו

ארון..."?

המילה  שמשמעות להדגיש היא רש"י כוונת אם
שבטו" "בני – כולו לוי שבט את כוללת כאן "כהנים"
לכן, קודם כתוב כבר לוי" בני "כהנים הביטוי קשה: –

ושם רק `oiכדלעיל, אלא כולו, לוי לשבט הכוונה
mipdkl...'ה בחר בם "כי בהמשך שם שמודגש כפי ,

כמו  נגע", וכל ריב כל יהיה פיהם ועל ולברך... לשרתו
פעמים  מספר הלויים" "הכהנים הביטוי גם נאמר כן

מקום 9בתורה  ובכל היא10, כפי mipdklהכוונה בלבד,
הראשונה  בפעם רש"י –11שמפרש הלויים "הכהנים :

של  הוכחתו איפוא מהי לוי", משבט שיצאו הכהנים
לוי" בני הכהנים אל "ויתנה שהמילים כאן, רש"י

שבטו"? "לבני – כולו לוי שבט אל מכוונות

את  "הנושאים נאמר עצמו הפסוק בסוף אמנם,
הלויים  היו הארון ונושאי ה'", ברית אפשר 12ארון אך ,

ה"חזקוני" כדברי הכהנים 13להסביר, על כאן שמדובר ,
והם  לשאתו, ללויים לאפשר כדי הארון את שהכינו
בסוף  ככתוב משאו", אל קהת)... בני (את אותם "שמו
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ט.1) לא, פרשתנו
רסא).2) (ע' כאן עה"ת
ה.3) כא,
לכהנים 4) יהי' "לא א) יח, (שופטים עה"פ ברש"י) (הובא בספרי

ואכ"מ. לוי". שבט "כל ממש"נ מומים בעלי מרבה לוי" שבט כל הלוים
ולברך 5) גו' בחר בם "כי הכתוב כהמשך כשרים, כהנים לברכת וגם

אי. ובתוד"ה רע"א כז, תענית וראה שם. וכבספרי גו",
התורה".6) "שר עליו אמר אדמו"ר מו"ח דכ"ק וידוע
א).7) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה ל'
ש"ח 8) כאן. מהרי"ק ופי' וחי' הא') (בפי' זכרון ס' גו"א, ראה

באו"א. לדוד ומשכיל
ט.9) כז, תבא ח. כד, תצא א. יח, יח. יז, ט. יז, שופטים

הגבול 10) קדשי אלו – "ונחלתו א) (יח, בשופטים שפרש"י ומה
שנאמר zexyrneתרומות משום היינו – הלויים על גם דקאי כו'",

הלויים) iel"(לכהנים hay lk כנ"ל) שפרש"י ואף הלויים. גם שמרבה ,"
מתיבת  היינו – מומין" בעלי בין תמימין בין – לוי שבט "כל (4 הערה

ואכ"מ. שם). כבש"ח (ודלא "כל"
ט.11) יז, שופטים
כאן.12) מהרי"ק ופי' חי' ראה
דהכהנים 13) כ' הא' בפי' – כאן). עה"ת ש"ך גם (וראה הב' בפי'

(וכן  כו' משה פטירת אחרי אותו שנשאו מפני גו'" ארון "נושאי נקראו
– וכיו"ב) גו'" ארון נושאי "הכהנים גֿד) (קאפיטל יהושע בספר נקראו

כן לפרש קשה עדיין.i"yxtaאבל זה למד לא התלמיד שהרי ,
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במדבר  "חלק",14פרשת כלֿכך אינו זה פירוש ואמנם, .
מאשר  מקרא של לפשוטו יותר קרוב הוא זאת בכל אך

" שבמילים לשבט mipdkdהפירוש היא הכוונה לוי" בני

כולו. לוי

לפרש  אפשר אי כך , ובין כך שבין (ובפרט:

הם ה'" ברית ארון את כי lkש"הנושאים לוי, שבט
ב  הארון רק את נשאו קהת ).15ני

.‚
ÈÂÏ Ë·˘ È‚Èˆ Y ÌÈ‰Î‰ :¯·Ò‰‰

הוא: לכך ההסבר

שב"ויתנה  רש"י, סובר אחרים, כבפסוקים כאן, גם

היתה  ממש שהנתינה היא, הכוונה לוי" בני הכהנים אל

השאלה, מתעוררת כך משום דוקא אך לכהנים, רק
את  מסר רבנו משה הרי בפירושו: עונה הוא שעליה

זקני  כל "ואל גם הפסוק, בסוף שנאמר כפי התורה ספר

היו  הזקנים אשר ישראל, שבטי לכל – ישראל"
לוי",16נציגיהם  בני ל"הכהנים שניתן התורה ספר ואם .

ישראל,mipdklהיה שבטי לכל ניתן שהוא יוצא בלבד,
לוי?! שבט של מהלויים חוץ

שבטו", לבני "נתנה בפירושו: רש"י מדגיש לכן

היא  לכהנים, רבנו משה עלֿידי התורה ספר שמסירת
" ehayמסירה ipal שבט את בכך ייצגו הכהנים כי ,"

כולו  ספר 17לוי את קבלו ישראל זקני שכל כשם בדיוק ,
ישראל. שבטי כל של כנציגים התורה

המילים  את מוסיפה שהתורה לכך, הסיבה גם זוהי

התורה ספר את להם נתנו לא כי לוי", ipta"בני mipdkk
mnvr"כ אלא ,iel ipa mipdk אשר לוי, שבט נציגי – "

ה"שרים" השבט 18בהיותם נציגי הם לוי שבט של
ישראל. שבטי לזקני בדומה כולו,

לוי  משבט מובדלים הכהנים כללי, באופן ,19אמנם,
נפרד  מחנה פשוטו 20והם לפי בכך, הכוונה אין אך ,

מקרא  אלא 21של לוי, משבט לחלוטין נפרדים שהם ,

sqepay.הכהונה מעלת את גם להם יש ה'לויה' למעלת

לכך: ההוכחות מן חלק להלן

"למה  רש"י: אומר בהעלותך פרשת בתחילת א)
שכשראה  לפי הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה

הוא לא עמהם... היה שלא הנשיאים.. חנוכת le`אהרן
ehay גדול שלך חייך, הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר ,

מוכח, מזה הנרות". את ומטיב מדליק שאתה משלהם,

הנר  הדלקת שענין רק שלמרות שייכת והטבתם ות
) של dpedk22לאהרן השתתפותו זוהי זאת בכל ,(23

הסיר  והקדושֿברוךֿהוא המזבח, בחנוכת כולו השבט

הוא ש"לא הטענה את ehayעלֿידיֿכך `le"...24.

הקדושֿברוךֿהוא  אמר קרח, מחלוקת לאחר ב)

מטות... עשר שנים מטה... מטה מאתם "קח למשה:
על תכתוב אהרן שם ielואת dhn"...אחד מטה 25כי

אףֿעלֿפי  – אחד מטה "כי רש"י: שמפרש וכפי

לבד  כהונה משפחות – משפחות לשתי שחלקתים
מכלֿמקום – לבד ed`ולויה cg` hay."

.„
È·‚Ï ÌÈÓÂÓ ÈÏÚ·Î ,‰Â‰ÎÏ ˙Â¯Ê Y '‰ÈÂÏ'‰

ÌÈ‰Î
ההלכה, בדרך בלימוד גם מובן, לעיל האמור לפי
פרשת  בסוף אשר לוי" בני "(הכהנים) במילים כיצד
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ואילך.14) ה ד,
כאן.15) זכרון ספר ראה

ארון  את לשאת הלוי שבט גו' הבדיל ההיא "בעת ח) י, (עקב ומש"נ
ותכלית שלימות נקט כי  י"ל – ה'" שזהו dlcaddברית – לוי דשבט

הארון. נשיאת
ארון  נושאי הלוים את משה "ויצו כה) (לא, בפרשתנו לקמן ומש"נ

דקאי [או כנ"ל לפרש יש דקאי wxגו'" – שם (ובראב"ע קהת בני על
מדסתים].mipdkdעל לרש"י, כן לומר ודוחק – (

כו.16) יא, בהעלותך פרש"י
תורה17) הספר משה "נתן ג) (כט, תבוא בפ' דייק ielוכן ipal את ..

כו'". שבטך בני
טז.18) ב, שמות פרש"י ג"כ וראה ו. יט, יתרו פרש"י
קדשים 19) קדש להקדישו אהרן "ויבדל יג) כג, א (דה"י וכמש"נ

רפ"ד): המקדש כלי (הל' הרמב"ם ובלשון גו'", עולם על ובניו הוא
כו'. הלויים מכלל הובדלו הכהנים

ב.20) ב, במדבר פרש"י

לה.21) סי' או"ח לב חקרי בס' ההלכה ע"ד שקו"ט ראה
(22" רש"י ב dz`yכלשון כד, יומא תו"י וראה כו'". ומטיב מדליק

פ' עה"ת בצפע"נ (נעתק גֿד לג, מת"ע הל' צפע"נ וראה הדלקה. ד"ה
בלקו"ש  – הפשט ע"ד – בארוכה ונתבאר ועוד. פזֿפח): ע' בהעלותך

ואילך. 108 ע' חי"ח [המתורגם]
מסיים:23) ג) (פט"ו, ובמדב"ר ג) (בהעלותך שבתנחומא ובפרט

ואח"כ בהעלותך וגו' אהרן אל דבר נאמר miield"לכך z` gw ורש"י ,"
מצד גדול אהרן דשל רק וראה zexpdמביא כו'. כהונה עניני (רק כו'

ג) (שם בתנחומא י"ל: והחילוק ו). שם, במדב"ר ה. שם תנחומא
משא"כ  לוי), שבט (כל כו'" ואומרים מצירין "והיו ג). (שם ובבמדב"ר
(רק  דעתו" אז "חלשה ו) שם, במדב"ר ה. שם, בתנחומא (ועד"ז בפרש"י

שבטו". "ולא גם הייתה שהסיבה אף אהרן) של
הלוי 24) נשיא הי' ומי ו): (שם, ובמדב"ר ה) (שם, תנחומא וראה

כו'. אהרן זה
הקודמת.25) שבהערה ובמדב"ר תנחומא וראה יזֿיח. יז, קרח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ireaydכד cenild xefgn t"r ± jlie zyxt ± zegiyÎihewl

כדלעיל, המומים, בעלי את התורה מרבה שופטים,
א': בסעיף

קדשי  אוכלים ואף כהנים, הם המומים שבעלי כשם
מכפרת  שאכילתם נקראים 26קדשים, הם זאת בכל אך ,

בתלמוד  כנאמר תמימים, כהנים לגבי "זרים"

בני 27הירושלמי  גם כך – מום" בעל הוא זר, "הוא :
זאת  בכל הכהנים, עם אחד" "שבט שהם למרות לוי,

מצד  ולכן, הכהנים, לעומת כ"זרים" נחשבים הם

המומים. בעלי את מרבות לוי" "בני המילים זו, דוגמא

מפני  לכהנים ניתן לא התורה ספר בעניננו: וכך

כ"כהניםdpedkdקדושת אלא ielכשלעצמה, ipa– "
למרות  ה'לויה', ענין את גם בתוכם הכוללים ככהנים

שבהם. הכהונה חלק לגבי "זרות" בכך שיש

.‰
‰¯Â‡ÎÏ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ‰Î‰ Y ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘·
זאת  בכל נפרדים הכהנים אם ברור: לא עדיין אך

עצמו  בפני במחנה היו אשר עד הלויים, מדוע 28מן ,

התורה ספר להם ניתן רק mipdkkלא ולא עצמם, בפני
הלויים? של "שרים" בתור

לעיל  שנזכרו הענינים שני לגבי גם קיימת זו שאלה

"חנוכת  במקום שהיא הנרות, והטבת הדלקת (א) –
קר  במחלוקת המטה (ב) והמזבח" מדוע המשכן – ח

הלויים? מן הכהנים את שם הפרידו לא

לכאורה, יותר, סביר אלו ענינים בשלושה ואדרבה:

לוי: משבט הכהנים את להפריד

נאמר  אמנם בעניננו, "יורו 29א) כולו לוי שבט על

ללמד  שעליהם – לישראל" ותורתך ליעקב משפטיך

תפקיד  לכהנים יש זאת, בכל אך – תורה ישראל את
נאמר  עליהם ודוקא בכך, אל30מיוחד ...mipdkd"ובאת

פיהם  "ועל יורוך...", אשר התורה פי על לך... והגידו
הלויים. לגבי נאמר שאינו ענין נגע", וכל ריב כל יהיה
בנפרד, התורה ספר את להם לתת היה צריך כך, ואם

הלויים. עם יחד ולא

הדלקת  מצות שייכת31ב) הנרות mipdklוהטבת
cala" דלעיל: רש"י כלשון ,dz`y את ומטיב מדליק

וללויים שבטי `xeqהנרות", כלכל זאת, לעשות
ללויים  להיות צריכה היתה – כך ואם ישראל.

המזבח. בחנוכת אחרת השתתפות

ה'" קהל על תתנשאו "ומדוע קרח טענת כלל 32ג)
אלא  לוי, היה עצמו שקרח לוי, שבט לגבי היתה לא

`wecעלdpedkd אומר שהוא כפי 33כשלעצמה,

גם "למשמרת dpedk"ובקשתם היו המטות והרי – "
על34לאות" עוד ילונו ש"ולא ,dpedkd"35 היה כך ואם ,

לעצמם. מטה לכהנים להיות צריך

.Â
‡ÈÙÎ˙‡ Y ÌÈÈÂÏ ,‡ÎÙ‰˙‡ Y ÌÈ‰Î

הוא: הענינים, בפנימיות לכך, ההסבר

ישראל  מכל הורמו הלויים והן הכהנים הן אמנם,
הקדושֿברוךֿהוא  את לשרת מופרשים 36כדי והם

הזה  העולם אסור 37מעניני לכהן ביניהם: הבדל יש אך ,
לחוץֿלארץ 38להיטמא  לצאת לו אסור ולפיכך ,39,

מופרש  כהן כלומר, חל. זה איסור אין הלוי על ואילו
ואסור  והטהרה, הקדושה היפך של מענינים לחלוטין
מעניני  מושלל אינו הלוי ואילו טומאה. בו שתהיה

לעסוק צריך הוא כאשר ורק הלויים zcearaטומאה,
להיטהר  צריך .40הוא

אצל  הקיימות ו"לויה" "כהונה" של בדרגות גם כך
lk בנפש 41יהודי הדרגה היא "כהן" דרגת אין 42: שבה

טומאה  עם מגע היא 43שום שבנפש "לוי" ודרגת .
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סהמ"צ 26) ג"כ וראה מעה"ק. מהל' רפ"י רמב"ם לג. כט, תצוה
צ). (ע' ק"ק אכילת מצות לא) (ע' כו' בע"מ עבודת איסור מצות להצ"צ

ה"א.27) פ"ב יומא
(28.20 הערה לעיל ראה
י.29) לג, ברכה
ה.30) כא, טֿיא. יז, שופטים
(31.22 הערה לעיל ראה
ג.32) טז, קרח
וש"נ.33) 107 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה בזה וראה י. שם,
כה.34) יז, שם
רש"י.35) ומפרשי רמב"ן וראה שם. פרש"י
המקדש 36) כלי (הלכות הרמב"ם ובל' ובפרש"י. ח. י, עקב ראה

מובדל  כולו לוי זרע הי"ב): פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה רפ"ג.
כו'. המקדש לעבודת

העולם.37) מדרכי הבדלו שם): ויובל שמיטה (הלכות הרמב"ם ובל'
אמור.38) ר"פ
שסט.39) סו"ס יו"ד טושו"ע הי"ג. פ"ג אבל הל' רמב"ם
כאילו 40) עולה בתורת העוסק כל בסופה) (מנחות ממרז"ל להעיר

אלו). בהל' שעוסקים ולוי כהן זו בשעה נמצא שלא (אף עולה הקריב
בלבד 41) לוי שבט ולא הי"ג): שם ויובל שמיטה (הל' רמב"ם ראה

הקדשים. קדש וכו' איש כל אלא
דהנשמה 42) – א) (קיח, סי"ב באגה"ק הובא – א צה, מזח"ב להעיר

כהן. בת נקראת
"לשארו 43) ליטמא לו שמותר מכיון סתם, כהן בחי' יותר, ובפרטיות

כה"ג  בחי' משא"כ הטומאה: מענין לגמרי מובדל אינו וגו'", הקרוב
בכ"ז  ראה – הטומאה מענין לגמרי מובדל הוא כאו"א) ואצל (שלמעלה,

ואילך. 164 ע' ח"ז לקו"ש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כה ireayd cenild xefgn t"r ± jlie zyxt ± zegiyÎihewl

אך אליה, להגיע יכולה שהטומאה של dceardדרגה
"הביטל" אותיות – ("טבילה" מבטלת זו את 44דרגה (

הטומאה.

התניא  ובלשון אחרות, עבודה 45במילים הוא כהן :

למעדנים  בדומה רע, כלל אין "אתהפכא", של

עבודת  – לויים ומתוקים", ערבים "ממאכלים העשויים
כמעדנים  אותו, ומבטלים הרע את שוברים "אתכפיא",

שהם  רק חמוצים, או חריפים "מדברים העשויים

היטב...". ומתוקנים מתובלים

מהלויים  הכהנים את הפרידו לא מדוע מובן זה לפי

של  ותכליתם מטרתם כי שהוזכרו, הענינים בשלושת
רצוי, בלתי ענין תיקון היא הללו הענינים שלושת

אלא  רע, שום אין שבה כהן, לדרגת קשור שאינו

בכהנים  אפילו אלו ענינים היו ולפיכך, לוי. לדרגת
שבהם ה'לויה' ענין מפני מעלת le`עצמם מפני

שבהם. הכהונה

.Ê
Ú¯‰ ÔÂ˜È˙ Y Ï"‰ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

הדברים: הסבר

תורה  לימוד למען לא ניתן ספרֿהתורה בעניננו: א)

הוא  ולכן רצויה, בלתי התנהגות למנוע כדי אלא סתם,
שבפרשיות  הברית וכריתת התוכחות לאחר דוקא ניתן

וניצבים  .46כיֿתבוא

ל"חלשה  קשורה היתה הנרות והטבת הדלקת ב)
בתשובה, חזרה שמעין עבודה זוהי אהרן, של דעתו"
אורה  כללית: שענינה – שבו "לוי" מדרגת הנובעת

העולם  לכל תפקידו 47יוצאה – אור מעט אפילו שהרי ,
.jyegלדחות

קשורה  היתה המטות לקיחת קרח: מחלוקת ג)
ככתוב  קרח, מחלוקת את 48לתיקון מעלי "והשכותי

ישראל...". בני תלונות

בשלושה  לוי משבט מופרדים  הכהנים היו לא  ולכן
אלו. ענינים

לוי  שבט שלוחי הם (ואהרן) הכהנים שני, מצד
בתיקון  היו עלֿידיֿזה כי אלו, ענינים שלושה לביצוע

שבהם ו"אתכפיא"izyובתשובה לוי דרגת המעלות:
הרע  תיקון – ו"אתהפכא" כהן ודרגת הרע, תיקון –

השלימות  בשיא של49נעשה באופן ,`ktdz` חשוכה
נעשה והוא למיתקא, ומרירו טוב.elekלנהורא

(e"kyz i"evp t"y zgiyn)

•

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

הוי"ו 44) שנתחלף אלא ושם: סע"ד) (קנט, המקוה כוונת סוף סידור
בה"א.

פכ"ז.45)
ואילך.46) כו שם, ואילך. טז לא, בפרשתנו לקמן וכן
ירושלמי 47) וראה ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלותך שם ו, תצוה תנחומא

ה"ה. פ"ד, ברכות
כ.48) יז, קרח
ב(הדלקת 49) ואסורים סתם, בלוים א"א לכן – עיקר שג"ז וכיון

הנרות. ו)הטבת

ireayd cenild xefgn t"r ± jlie zyxt ± zegiyÎihewl

אך אליה, להגיע יכולה שהטומאה של dceardדרגה
"הביטל" אותיות – ("טבילה" מבטלת זו את 44דרגה (

הטומאה.

התניא  ובלשון אחרות, עבודה 45במילים הוא כהן :

למעדנים  בדומה רע, כלל אין "אתהפכא", של

עבודת  – לויים ומתוקים", ערבים "ממאכלים העשויים
כמעדנים  אותו, ומבטלים הרע את שוברים "אתכפיא",

שהם  רק חמוצים, או חריפים "מדברים העשויים

היטב...". ומתוקנים מתובלים

מהלויים  הכהנים את הפרידו לא מדוע מובן זה לפי

של  ותכליתם מטרתם כי שהוזכרו, הענינים בשלושת
רצוי, בלתי ענין תיקון היא הללו הענינים שלושת

אלא  רע, שום אין שבה כהן, לדרגת קשור שאינו

בכהנים  אפילו אלו ענינים היו ולפיכך, לוי. לדרגת
שבהם ה'לויה' ענין מפני מעלת le`עצמם מפני

שבהם. הכהונה

.Ê
Ú¯‰ ÔÂ˜È˙ Y Ï"‰ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

הדברים: הסבר

תורה  לימוד למען לא ניתן ספרֿהתורה בעניננו: א)

הוא  ולכן רצויה, בלתי התנהגות למנוע כדי אלא סתם,
שבפרשיות  הברית וכריתת התוכחות לאחר דוקא ניתן

וניצבים  .46כיֿתבוא

ל"חלשה  קשורה היתה הנרות והטבת הדלקת ב)
בתשובה, חזרה שמעין עבודה זוהי אהרן, של דעתו"
אורה  כללית: שענינה – שבו "לוי" מדרגת הנובעת

העולם  לכל תפקידו 47יוצאה – אור מעט אפילו שהרי ,
.jyegלדחות

קשורה  היתה המטות לקיחת קרח: מחלוקת ג)
ככתוב  קרח, מחלוקת את 48לתיקון מעלי "והשכותי

ישראל...". בני תלונות

בשלושה  לוי משבט מופרדים  הכהנים היו לא  ולכן
אלו. ענינים

לוי  שבט שלוחי הם (ואהרן) הכהנים שני, מצד
בתיקון  היו עלֿידיֿזה כי אלו, ענינים שלושה לביצוע

שבהם ו"אתכפיא"izyובתשובה לוי דרגת המעלות:
הרע  תיקון – ו"אתהפכא" כהן ודרגת הרע, תיקון –

השלימות  בשיא של49נעשה באופן ,`ktdz` חשוכה
נעשה והוא למיתקא, ומרירו טוב.elekלנהורא
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הוי"ו 44) שנתחלף אלא ושם: סע"ד) (קנט, המקוה כוונת סוף סידור
בה"א.

פכ"ז.45)
ואילך.46) כו שם, ואילך. טז לא, בפרשתנו לקמן וכן
ירושלמי 47) וראה ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלותך שם ו, תצוה תנחומא

ה"ה. פ"ד, ברכות
כ.48) יז, קרח
ב(הדלקת 49) ואסורים סתם, בלוים א"א לכן – עיקר שג"ז וכיון

הנרות. ו)הטבת

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

,dreaya epnn izxhtpe oicl iz`ay xhy il eazkàðòazLî éëc§¦¦§©©§¨
éì éáäé.df xhy il epzi exira ray`y xg`ly icka -eäì øîà ¨£¥¦¨©§

dì eáúk ,éiaà øa éáéa áø.dpevxk xhy ©¥©©©©¥¦§¨
:iaia ax ly ez`xed lr `iyew d`ian `xnbd,étt áø øîà̈©©©¦

éàìenî eúéúàc íeMîizexk ly dgtynn mi`a mz`y meyn ± ¦§¨¦¦¨¥
miniàúéìeî éléî eúéøîà,mizexk mixac mixne` mz` -àä ¨§¦¦¥§¨¨¨

[ixd-]éðéiãc àzøMà éàä ,àáø øîàzia miazeky meiw xhy - ¨©¨¨©©©§¨§©¨¥
mpi`e zeniiewn xhyay micrd zenizgy ,aeg xhy lr oic

,zetiefnwî àáúkéîceäééãé úBîéúçà éãäñ eeçðc énedeazky - §¦©§¨¦©¥¦§©©£¥©£¦§©§
ef `zxy` ,mznizg lr micrd eciriy mcewéæçéî àîìà .äìeñt§¨©§¨¦£¦

àø÷éLkmiazek m` xwyk xacd d`xpy ep` miyyegy ixd - §¦§¨
e ,jk lr micr ecirdy iptl '`zxy`'énð àëäxhya ,o`k s`e ± ¨¨©¦

`l oiicre dreaya dxhtp xaky dy`l miazeky df zekf
,draypàø÷éLk éæçéî.eazekl oi`e xwyk xacd d`xp ± ¦£¦§¦§¨

:`xnbd dgecàúéìåjkl di`xe ,dpekp dpi` itt ax zprh ±áøcî §¥¨¦§©
eléôà øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçðlrad m`Bàöî ©§¨§¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨

hblätLàa,hba miaezkd zenyk ezy` mye eny dideBîúçå ¨©§¨©£¨
micr mizgde ±,dì Bðúðehbd,øLkxacdy jkl miyyeg oi`e §¨¨¨¥

.xwyk d`xpïðaø eléôàå,df hb milqete xi`n iax lr miwlegy ©£¦©¨¨
øéàî éaøc déìò éâéìt àìeilr miwleg mpi` -,íéLð éhéâa àlà Ÿ§¦¥£¥§©¦¥¦¤¨§¦¥¨¦

meyneì äáéúk ïðéòácdîLmyl hbd z` aezkiy jixvy - ¦§¦¨§¦¨¦§¨
,zyxbznd dy`ddéì eãBî ,úBøèL øàLa ìáàopax micen - £¨¦§¨§¨¥

xhyd z` milqet oi`e ,xyk dty`a `vnpy xhyy xi`n iaxl
dnn jkl di`xe .xwyk d`xpy meynéaø øîà éqà áø øîàc§¨©©©¦¨©©¦

øèL ,ïðçBéea aezky aegBòøôe ,Ba äålLz` rxt jk xg`e - ¨¨§¨¤¨¨§¨
,aegdBa äåìå øæBç Bðéàaezkd mei eze`a elit`e ,dipy mrt ¥¥§Ÿ¤

meyn ,xhyaBãeaòéL ìçîð øákL.wiicl yieàîòè`wec ± ¤§¨¦§©¦§©£¨
meyn,BãeaòéL ìçîðc,df xhya zelle xefgl oi` jklìáà §¦§©¦§£¨
éæçéîì§¦£¥
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כו

ixyz 'e ± dpyd y`x zegiy ihewlhi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙„Â·Ú È·‚Ï ‰‡¯Â‰ ‰Á ˙ÏÙ˙Ó „ÂÓÏÏ ˘È

‰"¯· È„Â‰È‰
(תחילת  השנה ראש של הראשון היום בהפטרת

שמואל) תוכן 1ספר אלקנה. אשת חנה, על מסופר
ילדים" אין "ולחנה שבתחילה הוא, ואחר2ֿההפטרה ,

היא  שילה) במשכן (בהיותה תפילה באמצעות כך,
הנביא. שמואל – בבן נפקדת

ההפטרות, כבשאר בחגים, ההפטרה קריאת מטרת
התורה  לקריאת בדומה הוראה 3היא מלשון על 4, :

ובחג cenllהיהודי זו בשבת עבודתו לגבי הוראה מכך
זה.

זו  הפטרה לקריאת הסיבה אם גם בעניננו: גם כך
היא  השנה השנה 5בראש בראש נפקדה שחנה ,6כיון

בעבודת  הוראות מספר ההפטרה כוללת זאת בכל
כלליות  הוראות ומספר השנה, בראש :7היהודי

שהיא  חנה, לפקידת שהביאה שה"עבודה" כיון
תפילתה  היתה לעיל), שהוסבר (כפי בהפטרה העיקר
ההפטרה  מן הלימוד שעיקר לומר, מסתבר הרי בשילה,
חנה, מתפילת הוא השנה בראש היהודי עבודת לגבי

בשל"ה  המובאת הדיעה לפי תפילת 8ובמיוחד שגם ,
השנה. בראש היתה חנה

.·
˙ÏÈÙ˙ ˙Â„Â‡ ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

‰Á
בענין  הסיפור על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

ל"שכורה" עלי אותה חשב שבתחילה חנה, תפילת
ואמר  לבה...") על כ"מדברת היתה שתפילתה (מפני

"לא  כך על לו ענתה חנה תשתכרין...". מתי "עד לה

ה'" לפני נפשי את ואשפוך הלאה.9אדוני... וכך ,

כאן: מובן אינו לכאורה שהרי

כל  גדולה טעות תהיה הכהן שלעלי ייתכן כיצד א)
להכיר  במקום אשר עד הקצה, אל הקצה מן – 10כך

חשב  הוא הנפש, השתפכות מתוך היא שתפילתה בכך
"שכורה"? שהיא

עלי  של לטעותו הסבר יימצא אם גם עדיין 11ב) ,
כך על מסופר מדוע מובן, אפילו dxezaאין הרי ?

הכתוב" דבר לא טמאה בהמה כך 12"בגנות ובודאי ,

הכהן! עלי לגבי להבדיל, הוא,

לשכורה" "ויחשבה.. אכן אם ממתין 13ג) מדוע ,

רש"י  שמסביר כפי תפילתה, את סיימה עד בדבריו עלי
פיה" את שומר "ועלי היה 14את הן – המתנה לשון –

להפסיקה ה'?cinעליו מבית להוצאתה ולדאוג
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(אמו  תנצב"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום הוא (*
בעת  תשובה שבת נסתלקה שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט – של

תשכ"ה. שנת המנחה .l"endעלות
או"ח 1) (ואדה"ז) טושו"ע בחנה"). ("ומפטירין א לא, מגילה

(ס"ז). ס"ב סתקפ"ד
ב.2) א, ש"א
שבת 3) של שחרית סדר (אבודרהם באה במקומה לכתחילה שהרי

ועוד). ופירושה.
ועוד.4) ב. נג, זח"ג
שם.5) אדה"ז שו"ע שם. מגילה ור"ן רש"י
וש"נ.6) א. יא, ר"ה
למשמע 7) איכא גברוותא הלכתא "כמה סע"א) לא, (ברכות כמחז"ל

דחנה". קראי מהני
חז"ל 8) כדרשת דלא והוא – בהגה"ה). א (ריד, שלו השנה ראש מס'

ויהי  ד) (שם, עה"פ שם וראה ההוא. האיש ועלה ג) (שם, עה"פ (יל"ש
לרגל. עלי' בעת שהי' היום)

יגֿטו.9) שם, ש"א
ט)10) שם, (רש"י ישראל על שופט היום אותו נתמנה דעלי להעיר

הם היו הזמן "דן ibidpnשבאותו צ"ל דיין הרי – סתם שופט וגם העם.
עיון עם שקשור וש"נ), א. י, (שבת לאמיתו" אמת הנדון zaygnaדין

ב). ח, ובב"ב שם בתוס' (עיין
היא  דעבודתם המחשבה, לענין שייכים בכלל דכהנים ולהעיר,
מה  ענינם הרי נגלה ע"פ וגם א), לט, (זח"ג דלבא וברעותא בחשאי

לעבודת רפ"ד)zepaxwdש"הובדלו.. המקדש כלי הל' (רמב"ם "
ולשם בזה עיקר במשנה)dyyשמחשבה ב מו, (זבחים נזבח הזבח דברים

העבודות. בשאר ועד"ז
שם.11) ברכות הע"י מפרשי (יב). יג שם, ש"א (ועוד) רש"י ראה

ועוד. קא. סי' או"ח לשו"ע שלמה וחכמת אפרים יד
א.12) קכג, ב"ב
יג.13) שם, ש"א
יב.14) שם,
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.‚
ÏÚ ‰È‡ ‰Á ÔÈ·Ï Ô‰Î‰ ÈÏÚ ÔÈ· ‰ÁÈ˘‰

‰ËÂ˘Ù "˙Â¯Î˘"
כשכורה  החשיבה לא שעלי מובן, זאת מכל

המילה  של הפשוטה ל"שכורה"15במשמעות אלא ,
" שחנה כיון  כלומר, התפילה. dzaxdבענין

שאיננה 13להתפלל" המידה, מן יותר תפילה זו היתה
בסעיף 16רצויה  (כדלהלן ה' בבית ה' לפני נצבים כאשר

ט).

לפני  נפשי את "ואשפוך היא כך על חנה תשובת
כרוך  להתפלל" "הרבתה של הענין כאשר ה'":

אלא zektzydytpdב  בתפילה, "שכרות" זו אין אזי ,
בה  נעלית דרגה .15להיפך,

מפני  השנה, ראש לבין חנה תפילת בין הקשר זהו
אופן  אודות חנה לבין הכהן עלי בין שהדוֿשיח
של  הכללי תוכנן את גם מבהיר ה' בבית התפילה
כפי  השנה, בראש תפילות מספר ושל חנה תפילת

להלן. שיוסבר

.„
‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙· ÌÈÈÚ‰ È˘

הפכיים: ענינים שני מצויים השנה ראש בתפילות

צרכי  לכל הדין יום הוא השנה ראש אחד מצד
(ככתוב  בגשמיות והן ברוחניות הן חק 17האדם, "כי

יעקב": לאלקי משפט הוא –wgלישראל לישראל
על 18מלשון  המשפט הוא – חוקי" לחם "הטריפני

גשמיים  וצרכים הוא iwl`lו"משפט19מזונות יעקב"
רוחניים  ענינים על אלקות 18המשפט "גילוי דרגת על ,

על 20בנפשו" השנה ראש בתפילות מבקשים לפיכך .(
רוחניים. בענינים הצלחה על וגם ומזוני, חיי בני

השנה  בראש העבודה שעיקר ידוע, שני מצד
הקדושֿ הכתרת היא בתפילה) בעיקר (המתבטאת

למלך  חז"ל 21ברוךֿהוא ובלשון "שתמליכוני 22,

העולם  על "מלוך השנה ראש בתפילת כנאמר עליכם",
והרי  ועוד. הארץ", כל על "מלך בכבודך", כולו

zxzkd עלֿידי רק נעשית מלכותו וקבלת מלך
חשים  אין אשר עד כלפיו וכניעה מוחלטת התבטלות

ה"עצמי" ברצון למלך z`f(והתבטלות23כלל גורמת
ההכתרה). את "לקבל"

מתבטלים  כאשר דסתרי: תרתי הם אלו ענינים שני
הצרכים  על ומבקשים חושבים אין המלך, כלפי

ל  הקשורים בענינים העצמיים, הוא כך העצמי. רצון
כמוסבר  השנה, בראש הדין עיקר (שהם גשמיים

מיימוניות  רוחניים.24בהגהות בצרכים ואפילו (

זוהר  בתיקוני נאמר "ביומי 25(וכידוע, שהמבקשים ,
לחיים" כתבנו וחיי, וכפרה סליחה "מזוני על דכפורי"
חושבים  שהם מפני הב", "הב הנובחים ככלבים הם

השכינה.mnvrעל על ולא

בנוסח  האדם צרכי על הבקשות נקבעו שני מצד אך
למילוי  רצון עת שזוהי בהסבירם חז"ל עלֿידי התפילה
רק  לנבוע צריכות אינן שהבקשות מובן ומכך הבקשות,
על  ציוה שהקדושֿברוךֿהוא מכך – מקבלתֿעול
זאת  עושים והם השנה, בראש צרכיהם לבקש ישראל
רצון  מתוך גם לבקש צריך אלא – רצונו לקיים כדי רק

המבוקשים). לצרכים

יש אחד מצד זה zevxlכלומר, בחלק ולהתכוון
ימלא  שהקדושֿברוךֿהוא לכך התפילה של

בהרגשת26משאלותיו  צורך יש כך ולשם ,zeyi
את  לקיים יש זאת עם ויחד עצמית, ומציאות
מוחלטת  התבטלות הדורש דבר עליכם", "תמליכוני

העצמית. והמציאות הישות של

.‰
‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÙ˙ È·‚Ï ÂÊ ‰Ï‡˘ ˙·ˆ‰

בכל  התפילות לגבי גם זו שאלה נשאלת לכאורה,
כולה  :27השנה
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הו"ע 15) תשתכרין מתי עד עלי דמ"ש א), (קטז, מסידור להעיר
מיין". ולא "שכורת

וי"ל 16) שם. המאריך כל ובתוד"ה וברש"י ב לב, ברכות ראה
לא, שם (וצע"ק בקשתה שתעשה מצפה היתה דחנה הי' דעלי שקס"ד

הובאה שלא וצע"ק באמת). הוא שכן דמשמע כו' רבש"ע א"ל zlrnב:
ר"ס  שם בטושו"ע במש"כ נכלל ואולי שם. בפוסקים בתפלתו המאריך

קז.
ה.17) פא, תהלים
ספ"ז.18) תש"י חק כי ד"ה סע"ד. נה, ד. נד, ר"ה לקו"ת ח. ל, משלי
ועוד.19) שם. חק כי ד"ה
א.20) נו, שם הלקו"ת לשון

ואילך.21) 339 ואילך. 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
ואילך. 489 ואילך. 450 ואילך. 434 ע' .p"yeח"ט

ב.22) לד, א. טז, ר"ה
פ"ב.23) תש"ג ר"ה של יו"ט ד"ה פ"ב. תש"א תקעו ד"ה ראה
ב.24) נט, ר"ה בלקו"ת הובא הרמב"ן. בשם רפ"ג תשובה הל'
ד"ה 25) חז"ל אגדות ויגש. ר"פ להה"מ או"ת וראה א). (כג, ת"ו

שם סע"ג). (קח, עומדין שם אין מכתר ולהעיר תעש). אל (ד"ה בסופו
בסופו. של סי' טוב

איזה 26) לו חסר כאשר לה' להתפלל דתפלה מ"ע עיקר זהו ואדרבה,
וש"נ). בתחלתו, התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ (ראה וכיו"ב דבר

ואילך.27) 217 ע' חכ"ג לקו"ש וראה
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לפני  כעומד הוא המתפלל שמונהֿעשרה בתפילת
תחושת 28המלך  לגלות לו אל המלך לפני ובעמדו ,29

בגמרא  שנאמר כך, כדי עד עצמית, שאפילו 30ישות ,
(=רומז  מלכא" קדמי במחוג "מחוה של מעשה על
יחד  החיים, היפך של עונש מגיע המלך") לפני בתנועה
י"ב  יהודי כל של התפילה בנוסח נקבעו זאת עם
האדם. צרכי בקשת הוא שתוכנן האמצעיות, הברכות

יש השנה אך ראש תפילת בין עצום הבדל
השנה: בכל לתפילות

השנה, השנה,xg`lבמשך בראש ההכתרה
המנהיג  כ"מלך" כביכול, הוא הקדושֿברוךֿהוא
באופן  היא למלך המדינה בני והתבטלות מדינה,
רק  המונהגים. של וצרכיהם מציאותם שמורגשים
ניכר  שיהיה צריך המלך, לפני ממש נצבים כאשר

לפניו. נכנעת כולה שהמדינה

ש  בשעה זאת, כאשר mixizknלעומת המלך, את
דרושה  המדינה, להנהגת מעל ונישא, רם עדיין הוא

תורגש שלא כך יותר, עצומה והתבטלות meyכניעה
ze`ivn כיצד השאלה: ונשאלת עצמו. המלך זולת

במצב אישיים?dfkייתכן צרכים המלך מן לבקש

.Â
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÍÈÏÓ‰Ï È„Î ‡È‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘˜·

‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰
הוא: לכך ההסבר

השנה  בראש צרכיו את לבקש צריך אינו היהודי
שתהיהelyלתועלתו כדי ,el,גשמיים בענינים רווחה

"תמליכוני  לעבודת בהמשך אלא רוחניים, ואפילו
עליכם":

בכבודך", כולו העולם על "מלוך של הפעולה
יכולה  העולם בכל הקדושֿברוךֿהוא מלכות השראת
בעניני  היהודי של התעסקותו עלֿידי רק להתקיים

יתברך" לשבתו ל"מכון ובהפיכתם הזה .31העולם

השייכים  קדושה ניצוצות יש יהודי שלכל כיון
ואשר ולזככם ed`לנשמתו, לבררם והם 32חייב ,

שהקדושֿברוךֿהוא  הגשמיים בדברים "מלובשים"
הקדושֿברוךֿ מן היהודי מבקש לפיכך בשבילו, ייעד
להגשים  שיוכל כדי אלו דברים לו שיתן הוא

"מלוך  את בחלק באמצעותם – כולו" העולם על
אליו. השייך

השנה  בראש האדם צרכי בבקשת שגם אפוא, יוצא
זאת  מבקש הוא כי עצמית, ישות הרגשת מעורבת אינה

הקדושֿברוךֿהוא  נובעת 33למען הבקשה – להיפך .
בעת  שרויים בה אשר המוחלטת ההתבטלות מן דוקא
קשר  יש הניצוצות וזיכוך שלבירור כיון המלך, הכתרת

הנשמה  .34לעצם

דירה  לו להיות הקב"ה "נתאוה של שהמטרה (כשם
הבירורים,35בתחתונים" עבודת עלֿידי המתבצעת ,

ית' מעצמותו בשורשה ישראל,36נובעת אצל כך ,
ל  זו עבודה קשורה בפועל, זו כוונה mvrהמקיימים

נשמתם)

רצון  של הענין קיים אינו הנשמה עצם לגבי והרי
ליחדך" יחידה בך.. ודבוקה "חבוקה היא כי ,37עצמי

ה', כוונת את להגשים כדי האדם צרכי שבקשת ומובן,
המתגלה  הנשמה, עצם של מוחלטת בהתבטלות כרוכה

עליכם". "תמליכוני בעבודת

.Ê
È˘ Â·¯˜· ÏÂÏÎÏ È„Â‰È ÏÎÓ ÌÈ˘¯Â„ „ˆÈÎ

˙ÂÂˆ˜
השנה  בראש הצרכים בקשות לשאול: ניתן לכאורה

של התפילה בנוסח חז"ל עלֿידי בכל lkicediנקבעו
שבקשת  בנפשיה אינש ידע והרי שרוי. הוא שבו מצב
מן  רק נובעת איננה והרוחניים הגשמיים הצרכים
הימצאות  מתוך גם אלא ה', רצון את לבצע הכוונה
את  ימלא שהקב"ה רוצה הוא בפשטות. ב"מיצר"

"מידוelyמשאלותיו המבקש) ...d`lnd(של
dagxdeשנאמר כפי המצוה, מבוססת כך על ."yxetna

חשיבותה  מושתתת כך ועל התפילה, של 38בברכות
הגשם  וירד החולה שיתרפא – והשפעתה התפילה

דומה.וכ 
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לג,28) ברכות ועיין צה. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. י, שבת ראה
כו'. ממה"מ לפני עומד רע"א:

לזוז 29) אין – המלך לפני עומד ס"ב: קד סי' אדה"ז שו"ע ראה
ממקומו.
(30.13 הערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה
פל"ד.31) התניא לשון
בפנים 32) לקמן שהובאה הבעש"ט תורת ריח. סי' טוב שם כתר ראה

ח. סעיף
"בשביל 33) עוזו", בשכינת "להשפיע שם) (או"ת הה"מ בלשון

השכינה".
תורת 34) של ענינה קונטרס .79 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

סוס"כ. החסידות
רפל"ו.35) תניא
תרס"ו).36) (בהמשך תרס"ז בחוקותי אם סד"ה ראה
ג'.37) דיום הושענות
הל'38) רמב"ם וראה בפע"ח. מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ה"ב. פ"א תפלה
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על  כלל לחשוב שלא האדם מן דורשים היו אם
את  להקדיש אלא השנה, ראש בתפילת הגשמיים צרכיו
עול  קבלת – עליכם" "תמליכוני לענין עבודתו כל

בדבר, קושי שום היה לא – ה' מלכות

הניצוץ" אל המאור "קירוב של זמן זהו ,39שהרי
אל  להתקרב עצמו את לעורר מסוגל יהודי וכל
העצמיים  צרכיו את לשכוח הקדושֿברוךֿהוא,

ה"מלך". עם להתאחדות רצונו כל את ולהקדיש

דורשים כיצד icediאך lkn שני את בקרבו להכיל
משאלותיו  על לחשוב עליו אחד מצד יחדיו: הקצוות

אל zevxleהעצמיות זאת עם כשיחד ימלאן, שהקב"ה
רק  זאת לעשות אלא עצמיים, רגשות בכך לערב לו

הקדושֿברוךֿהוא? למען

.Á
‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ ¯Â¯È·Ï ‰Ó˘‰ ˙Â˜˜Â˙˘‰

הבעש"ט  פירוש לפי יובנו הפסוק 40הדברים 41על

שהרעב  תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים
מכך  נובעים למשקה או למאכל הגוף של והצמא

לברר mytpש" רוצה שהנפש מכך תתעטף", בהם
מפני  ובמשקה, שבמאכל הקדושה ניצוצות את ולזכך
צריך  (דוקא) "שהוא אליו, שייכים אלו שניצוצות

לתקן".

רעב חש האדם אמנם אך iptebכלומר, למזון,
לניצוצות  נשמתו של ה"רעב" זהו דבר של לאמיתו

אליו. השייכים שבמאכל הקדושה

אל  ותחנוניו היהודי בקשות בעניננו: גם כך
גשמיים  לצרכים השנה בראש הקדושֿברוךֿהוא
נשמתו  של ה"רעב" דבר של לאמיתו הן ורוחניים,
דברים  להפיכת הקדושֿברוךֿהוא כוונת את להגשים
בחיצוניות  אם גם יתברך, לה' לדירה אלו גשמיים
העצמית  במציאותו מהתחשבותו נובעות שהן נראה

ומזוני. חיי בני של ובענינים

מתעוררים  שיהודים העובדה, עצם יתרֿעלֿכן:
ינוח..." מי תוקף... "ונתנה באמירת נשמתם מעומק

כולו  העולם על "מלוך באמירת ההתעוררות מן יותר
האמת  זוהי שאכן לכך, הוכחה היא בכבודך..."

דברים. של בעומקם

האדם  שבהיות הוא, לכך הגלוי שהטעם למרות
מן sebaנשמה יותר העולםֿהזה עניני אליו קרובים

שרצון  הוא, לכך העמוק הטעם הרי הרוחניים, הענינים
דירה הוא (כדלעיל mipezgzaהקדושֿברוךֿהוא דוקא

של  נפשו לעצמיות הדברים חודרים ולכן ו'), בסעיף
היהודי.

בבקשות. דוקא יותר מתעורר הוא לפיכך
עצם  של השתוקקות בפנימיותה היא זו התעוררות
העולם  להפיכת העליונה הכוונה את להגשים הנשמה

יתברך. לה' לדירה

.Ë
Ô‰Î‰ ÈÏÚ ÔÈ·Ï ‰Á ÔÈ· ÁÈ˘ŒÂ„Ï ¯·Ò‰‰

ההפטרה  קריאת לקביעת הסיבה שזוהי לומר, ויש
הכהן  עלי דברי כולל השנה, בראש חנה תפילת על

תשתכרין...": מתי "עד

– ה'" "לפני נצבים שכאשר היתה, עלי טענת
הקדשים" קודש דבר,42"לפני שום על לחשוב אין –

ה'" "לפני שעומדים כך על מקום 43אלא אז אין .
כמו  לבקשה לא ואפילו גשמיים, ענינים על לבקשות

אנשים" זרע לאמתך של 44"ונתתה באופן לא ובודאי ,
"dzaxd"שהוא 45להתפלל רצונה, של "שכרות" זוהי .

עצמי  רצון אבל טוב, עד 46אמנם כך כל עז רצונה .
"לפני  נמצאת, היא בו למקום לב שמה איננה שהיא

ה'".

לא  ה'": לפני נפשי את "ואשפוך חנה ענתה כך על
של  "שכרות" איננה אנשים" ל"זרע שבקשתה רק

זוהי להיפך, אם כי ח"ו, עצמיים של zektzydרצונות
zeinipt כפי ה'", "לפני בעומדה דוקא וזאת הנפש,
אתipt"בקשו47שנאמר  אבקש"jipt(כי) .48ה'

כלֿכולה  היא עצמי, רצון אין הנפש ולפנימיות
בך". ודבוקה "חבוקה
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חיי 39) העבודה דרך קונטרס א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, ם
ספ"ה.

אדמו"ר 40) מו"ח כ"ק מכתב וראה ג), (כה, קצד סי' טוב שם כתר
.(165 ע' ח"א [המתורגם] בלקו"ש תוכנו (נעתק

ה.41) קז, תהלים
יב.42) שם, ש"א רלב"ג
א)43) קב , (תהלים  עה"פ סצ"ז) (כש"ט הבעש"ט מתורת להעיר

גו' לעני d'"תפלה iptle."שיחו ישפוך
יא.44) שם, ש"א

שהיתה 45) – ב) נג, (יומא  ביוהכ"פ בהיכל כה"ג מתפלת להעיר
במשנה).dxvw"תפלה ב נב, (שם "
שאין 46) י"ל – ישמע" לא וקולה נעות שפתי' "רק יג) (שם, ומ"ש

כ"א:dgkeddזה שכורה שהיא
על מורה זה עד lcebא) עוה"ז), עניני על (בהתפלה שלה השכרות

כן ב) גו'. נעות שפתי' סע"א).l"vשרק (לא, בברכות כדאיתא –
ואילך.47) ג סו, ש"ש בֿג. מד, נצבים לקו"ת ח. כז, תהלים
כהן 48) של שענינו מפני הוא בזה, הרגיש לא שעלי דזה לומר, ויש

הוא הל'lcadl(ולוי) (רמב"ם ה' לפני לשרת ולעמוד העולם מדרכי
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נדרה גם יובן שאם iciindבכך בקשתה, בענין
"ונתתיו אזי אנשים", זרע לאמתך lk"ונתת 'dlini

eiig לזרע שבקשתה כיון לה', מוקדשים יהיו חייו כל :"
הקדושֿברוךֿ למען אלא שלה, לצרכיה איננה אנשים

בלבד  .49הוא

.È
‰‡¯Â‰‰

בתפילת  שלו ה' לעבודת הוראה יהודי לכל יש מכך
השנה: ראש

כדבעי, תהיה היהודי של שפנימיותו בכך די אין
כאשר  לפיכך, גילוי. לידי זו פנימיות להביא יש אלא
הגשמיים, צרכיו על השנה בראש היהודי מבקש
הכהן" "עלי בחינת בנפשו קיימת הרוחניים, ואפילו
יש  מקום מה תשתכרין...": מתי "עד כלפיו: הטוענת

עתה, עצמיים וצרכים הזה העולם בעניני להרהורים
המלך. הכתרת בעת

אלו, משאלות להביא הוא צריך זאת, כל למרות אך
אשר  יהודי אפילו חנה, תשובה מתבטאת בכך ודוקא
בעומקה  הרי אנוכיותו, בגלל צרכיו על חושב בינתיים

" של הענין קיים הבקשה iytpשל z` jety`e"'ה לפני
"חבוקה  שהיא הנפש, פנימיות של השתפכות –

ית'. עצמותו עם מאוחדת בך", ודבוקה

טענת  את לחלוטין תירצה חנה שתשובת וכשם
על  לה נתן ואף עמה הסכים שהוא כך, כדי עד עלי,
אשר  שלתך את יתן ישראל "ואלקי והבטחה ברכה כך

מעמו" את 50שאלת הקדושֿברוךֿהוא גם ממלא כך –
כפשוטה, ומתוקה, טובה לשנה יהודי, כל של בקשתו
רויחי. (ובכולם) ומזוני חיי בבני והנגלה, הנראה בטוב

(e"lyz d"xc 'a mei zgiyn)
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שמואל  (מדרש כה"ג הי' שעלי להדיעה [ובפרט בסופן) ויובל שמיטה
במקדש שיושב – ט) שם, ש"א ורלב"ג רד"ק ספ"א. meid(שוח"ט) lk

צרכיו  שאילת זו, בחי' מצד ולכן – ה"ז)] פ"ה המקדש כלי הל' (רמב"ם
הפכים. מצבים הם ה' לפני ולעמוד

(יל"ש 49) חז"ל ופי' אנשים", "זרע – גופא בבקשתה גם כמודגש
שהם  (חנה).. אמרה וצדיקים וגדולים ונבונים חכמים "אנשים עה"פ)

d"awd ly enyl."
יז.50) שם,

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

`ly onf lk el` zerna miwfgen miyxeid oi`y `vnpe ,zexg`
,mdicil e`adéðéòa déúéàc ïBãwt ìáàepira x`yp utgdy ± £¨¦¨§¦¥§¥¥

vi `l mlern okle,ezeyxn `àîéày xnel mewn did -déì éãBî ¥¨¥¥
oetxh iaxàáé÷ò éaøìmdia` znyk ciny ,miyxeil epzpiy §©¦£¦¨

.minezid xear miqkpd z` cwtpd wifgnàä àðz éàåeli`e ± §¦¨¨¨
xnel mewn did ,oecwt ly dxwnd z` wx dpey did `pzd

`wecyàäaoecwta ±àáé÷ò éaø øîà÷itl ,miyxeil epzpiy §¨¨¨©©¦£¦¨
,miyxeid zeyxa `ed eli`k aygpe epira cner utgdyCäa ìáà£¨§©

,oira zxfeg dpi`e d`vedl dpzipy delna -àîéà`aiwr iaxy ¥¨
ïBôøè éaøì éãBîlk miyxeid mda ekf `ly itl ,lyekl epzpiy ¥§©¦©§

jkl ,mzeyxl e`a `ly ceràëéøödeln s` aezkl dpynd §¦¨
.`aiwr iax wlgp da s`y rinydl

* * *
zxxan .oday lyekl epzpi xne` oetxh iax ,dpyna epipy

:`xnbdéàîepzpi exne`a oetxh iax zpeek dn ±.ìLBkì`xnbd ©©¥
:mi`xen` zwelgn dfa d`ian,øîBà àðéðç éaøa éñBé éaødpeekd ©¦¥§©¦£¦¨¥

äéàøaL ìLBkìleki epi`e xge`n epnfy xhya wifgny mdn in - ©¥¤¦§¨¨
e .exhy onf mcew mxkny znd zerwxwn `ivedl,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

dpeekdäMà úaeúëìxfgl dkxc oi`y itl zlyek zaygp `idy ¦§©¦¨
dpnn zeabl lkezy rwxw el yi okid wecale znd iqkp xg`

ok minkg epwize .dzaezkàpéç íeMîog miyp`d e`vniy ick - ¦¦¨

z` eciqtiy eyygi `le ,mdl `ypdl enikqie miypd ipira
.ozaezk

:xaca mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbdéàpúkef zwelgna - §©¨¥
,`ziixaa epipyy enk ,mi`pzd s` ewlgp mi`xen`d lyéaø©¦

,øîBà ïéîéðaepzpiøLk àeäå ,äéàøaL ìLBkìxacd xyk oke - ¦§¨¦¥©¥¤¦§¨¨§¨¥
.ezeyrl oebde,øîBà øæòìà éaøepzpi.àpéç íeMî äMà úaeúëì ©¦¤§¨¨¥¦§©¦¨¦¦¨

* * *
:dpyna epipyïéLeìzä úBøét çépädkf oda mcewd lk rwxwd on ¦¦©¥©§¦

`aiwr iax ,oday lyekl epzpi xne` oetxh iax xzend 'eke oda
:`xnbd zl`ey .oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi` xne`éaøå§©¦

øúBî àéøéà éàî ,àáé÷òxzend oiprl wx epic z` xn` recn - £¦¨©¦§¨¨
ezrcl ixde ,miyxeil ozpiyeåä ïéLøBéc énð eäleklk mb - §©¦§§¦¨

ixdy ,dqitz mda lirez `le miyxeil epzpi znd gipdy zexitd
,miyxeidn ueg dreay mikixv mleky `aiwr iax xn`y mrhd
dnn xzend iabl wx `le ,znd gipdy zexitd iabl s` jiiy

.eqtzy
:`xnbd zvxznénð éëä ïéà`aiwr iax zrcly ,jk ok` - ¥¨¦©¦
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לי

פנחס1 מתחלה נתלבש ברוח קנאה על מעשה2 זמרי, 
ולבש רוח עז וגבורה והרג את זמרי וכזבי, שכ"ז הוא 
ענין גבורות, ועי"ז עשה ישועה לישראל שפרקם ממות, 
שנעשה  עולם  כהנת  ברית  כו'  לו  והיתה3  זה  ובשביל 

כהן. כהן הוא בחי'4 חסדים ימין.
וי"ל שנרמז זה בשמו פנחס:

א( פ"נ דפנחס הוא בחי' גבורות. כי פן5 הוא מצות 
לא תעשה בחי' גבורות. ואח"כ חס הוא בחי' חסד. חס6 

מרומז  "פוטיאל"  ובנות  "אלעזר"  ם  בׁשֵ דכמו  ומרמז,  מבאר   )1
ּבָנם מרומז  בהאותיות בחי' חסד וגבורה, כמו כן באותיות "פנחס" 

חסד וגבורה.
אביו   )1 כנגד:  אופנים,  בשני  "פנחס"  ם  בׁשֵ זה  ומרמז  ומבאר 

"אלעזר", 2( אמו מבנות "פוטיאל", והוא:
ואותיות  גבורה(,  )בחי'  "פנ"  באותיות  נחלק,  "פנחס"  האותיות  א( 
"עזר"  )חסד(  )בחי' חסד(, ע"ד אביו "אלעזר" שנחלק "אל"  "חס" 

)גבורה(, – אף שאין זה בדיוק כהסדר, אבל ב"אותיות" פנחס נחלק 
לכללות בחי' חסד וגבורה ע"ד "אלעזר".

ב( האותיות "פנחס" נחלק ע"ד אמו מבנות "פוטיאל", האותיות "פנ" 
בחי' גבורה כנגד האותיות "פו" ד"פוטיאל", האות "ח" הוא מרומז 
כנ"ל(,  באמצע  נוקבא  בחי'  )היחוד  דפוטיאל  "טי"  האותיות  ע"ד 

האות "ס" מרמז לבחי' חסד ע"ד האותיות "אל" דפוטיאל.
2( פנחס כה, יא.
3( שם פסוק יג.

4( ראה לקו"ש חכ"ז ע' 89 "כהן הוא איש החסד". ובהע' 19 מציין 
וראה  חסידך"  לאיש  ואוריך  תמיך  אמר  "וללוי  ח  לג,  ברכה  וז"ל: 

זח"א בהשמטות דף רנו סע"א. זח"ג דף קמה ע"ב ואילך ועוד.
5( ראה עירובין צו, א אמר רבי אילעאי כל מקום שנא' השמר פן וַאל 

אינו אלא בלא תעשה.
6( "חס" הוא בחי' חסד, ראה זהר פ' אחרי דף ע', ב "וכדין ָחס קוב"ה 

דלית.
ב( מ"ש הנני7 נותן לו את בריתי שלום הוא בחי' יסוד 
בבית  שלום  המשים  שלום.  בחי'  והוא  ברית.  הנקרא8 
דמלכות. )ועיין בזהר בפ' צו9 דל"א ע"א שר שלום דא 

צדיק כו'.(
וי"ל:

שמאלו  בחי'10  ויכפר.  שקנא  מה  הוא  דפנחס  פ"נ 

וזהו שהוא השתי אותיות הראשונות של תיבת "חסד"  על עלמא", 
אגרת   – תניא  ראה  דל"ת(.  אות  עם  חס  )אות  "חס-ד"  נוט'  שהוא 

הקודש סי' י' )קטו, ב(. 
7( מבאר כאן דהשלשה פסוקים )פנחס כה, פסוקים יא, יב, יג( הם 

כנגד האותיות "פנחס", ועל סדר הזה:
מ"ש בפסוק יא "בקנאו את קנאתי" בחי' גבורה שהרג זמרי, זהו כנגד 

אותיות "פנ" בחי' גבורה )לא תעשה כנ"ל(.
ומ"ש בפסוק יב "הנני נותן לו את בריתי שלום" זהו כנגד האות "ח" 
)דפוטיאל(  ט"י  אותיות  ע"ד  היחוד,   – יסוד  בחי'  עצרת(,  )שמיני 

המטה כנ"ל.
ומ"ש בפסוק יג "ברית כהונת עולם", כהן בחי' חסד, זהו כנגד האות 

"ס" )ר"ת סוכות( בחי' חסדים.

"טי"  אותיות  )גבורה(,  פ"ו  "פוטיאל",  האותיות  ע"ד  בדיוק  והוא 
)יסוד הנוקבא(, "אל" )חסד(. וד"ל.

יז, ב. יסוד סיומא דגופא אות ברית  8( הקדמת הזהר )פתח אליהו( 
קודש.

9( וז"ל: שר שלום )ישעי' ט, ה( דא צדיק )דהיינו היסוד שהוא שר 
של  השלום  )היינו  דעלמא  שלמא  דאיהו  והיינו(  שלימות,  להרבה 
דמטרוניתא  שלמא  דבית(,  השלום  )היינו  דביתא  שלמא  עולמות(, 
)השלום של המלכה(, ע"ש. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סימן 

נד.
10( שיר השירים ב, ו. ראה ספר המאמרים תרנ"ט )הוצאת תשע"א( 

פנחס

בן "אלעזר"

 אותיות "פנ" 
בחי' גבורה

אותיות "חס"
בחי' חסד

פנחס

מבנות פוטיאל

 אותיות "פנ" בחי' גבורה
- כנגד אותיות "פו" מפוטיאל

 אות "ח" כנגד אותיות "טי"
מפוטיאל -  היחוד

 אות "ס" בחי' חסד
- כנגד אותיות "אל" מפוטיאל

טבלא - ביאור לסימן זה

ילקוט לוי יצחק על התורה
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לב

ויכפר  השנה,  בראש  גבורה  בחי'  )קנא  לראשי.  תחת 
ביום הכיפורים(.

ח' הוא כמו11 שמיני עצרת יום הח', שהוא בחי' יסוד 
שבו חיבור ח' אותיות הוי'12 אדנ"י, והוא בחי' בריתי 

שלום. והוא13 היחוד שבשמיני עצרת.

עמוד  תשע"א(  )הוצאת  תרס"ו  המשך  מז.  עמוד  תרס"ה  כז.  עמוד 
תצט. תרפ"ו עמוד סח. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א 

עמוד רטו. ועוד.
11( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, כל הביאור.

ע'  יצחק, אגרות קודש  לוי  הוי' אדנ"י: ראה לקוטי  12( ח' אותיות 
שפה. אור התורה פ' עקב עמוד תקיט.

13( ראה זהר חלק א' דף רח, ב וז"ל: בהתודע יוסף אל אחיו, בזמנא 
בא  שהקב"ה  )בזמן  בישראל  בהו  מתחבר  הוה  הוא  בריך  דקדשא 

להתייחד עם ישראל(, בגין דאינון נטלי בלחודייהו )לפי שהם לבדם 
נוסעים עם השכינה(, ולא חיבורא דעמין בהדייהו )ואין חיבור של 

מה  והוא  תחבקני,  וימינו  כמו  הוא  סוכה,  ר"ת  ס' 
שנעשה כהן ברית כהנת עולם.

והיחוד שעל המטה הוא בין צפון לדרום. באמצע. 
זהו מה שבריתי שלום כתוב הוא באמצע בין בקנאו את 
וגבורה, לבין ברית כהנת עולם,  קנאתי כו' בחי' צפון 

בחי' דרום חסד.
וכן ח' דפינחס הוא באמצע בין פ"נ וס', וכמובן.

מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תכט

ביום  הכתוב(  אומר  זה,  )בשביל  כך  בגין  ישראל(,  עם  עמים  שאר 
הוא  בריך  איהו קדשא  דא  בזמנא  דהא  השמיני עצרת תהי' לכם, 

בלחודוי בחבורא חדא עם ישראל )כי בזמן של עצרת הקב"ה הוא 

לבדו בחבור אחד עם ישראל וכו'(. ע"ש.
ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט ח"א עמוד פא. ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ג' סימן נא. צד. צה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ב
ברוקלין.

ברכה ושלום!

מעלות  כמה  שהכירה  שכותבת  מה  במכתבה  לקרא  לי  נעם  אלול,  מג'  מכתבה  על  במענה 
בהאישיות שלו ומתאים למה שרוצה למצוא בבחור שתנשא לו, וגם מקוה שאולי ישנם בו עוד מעלות 

שעדיין לא נגלו לפני'.

נכון הוא מה שכותבת שבענין כזה צריך להיות קיים גם רגש חיובי מסויים ולא רק חשבון על 
פי השכל, ומובן הוא גם כן שהרי בונים בית שלם בנין עדי עד, שצריך להיות הבית אחיד בכל הענינים 
ולא רק בעניני שכל, אבל לאידך גיסא, לא בכל פעם בנקל לברר איפוא מסתיים שקול הדבר הבא מצד 
השכל ומתחיל שקול הדבר הבא מצד הרגש, כי לפעמים רבות, אף שנדמה שאין זה אלא ענין שבשכל, 
הרי באמת יש כאן חלק גדול ואולי גם חלק המכריע של הרגש, ותקותי אשר אחר שתפגש אתו עוד 

פעמים תוכל לברר זה בעצמה, שלא רק שכל בדבר אלא גם רגש.

בהתאם להנ"ל הנה אם ברור הדבר שלעת עתה אין כל רגש בדבר, הרי כנראה שעוד מוקדמת 
טובה  ובשעה  בהצלחה  שיהי'  מהשי"ת  יה"ר  הרי  בזה,  משתתף  הרגש  גם  אם  אבל  בזה,  ההחלטה 

ומוצלחת.

בטח תעלה בחשבון ג"כ, שאחרי משך זמן קצר לפי ערך, יסע הנ"ל להוריו שי' אשר לכן אין 
כדאי להמשיך את הענין אם אין נחיצות בדבר.

בכל אופן בטח תענה לי על מכתבי זה, ויה"ר אשר השי"ת ינחנה בדרך המובילה להצלחתה 
ואשרה בגשמיות וברוחניות.
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לג
לה, ג – ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך 
ה'  הפיצך  אשר  העמים  מכל  וקבצך  ושב 

אלקיך שמה

שגלו  מקום  שבכל  ישראל  חביבים  אומר  נתן  רבי  א. 
שנאמר  עמהם,  שכינה  למצרים  גלו  עמהם1.  שכינה 
בהיותם  אביך  בית  אל  נגליתי  הנגלה  כז(  ב,  )שמואל-א 
שנאמר  עמהם,  שכינה  לבבל  גלו  פרעה.  לבית  במצרים 
)ישעי' מג, יד( למענכם שולחתי בבלה. גלו לעילם שכינה 
בעילם  כסאי  ושמתי  לח(  מט,  )ירמי'  שנאמר  עמהם, 
עמהם,  שכינה  לאדום  גלו  ושרים.  מלך  משם  והאבדתי 
בגדים  חמוץ  מאדום  בא  זה  מי  א(  סג,  )ישעי'  שנאמר 
מבצרה. וכשהם חוזרים שכינה עמהם, שנאמר )דברים ל, 
ג( ושב ה' את שבותך ורחמך, והשיב לא נאמר אלא ושב ה' 
אלקיך2. ואומר )שיר השירים ד, ח( אתי מלבנון כלה אתי 
וחרמון  שניר  מראש  אמנה  מראש  תשוב  תבואי  מלבנון 

ממעונות אריות ומהררי נמרים.
רבי אומר משל למה הדבר דומה, למלך שאמר לעבדו 
אם תבקשוני הריני אצל בני, כל זמן שאתה מבקשיני הריני 
אצל בני. וכן הוא אומר )ויקרא טז, טז( השוכן אתם בתוך 
טומאותם. ואומר )שם טו, לא( בטמאם את משכני אשר 
יטמאו את מחניהם אשר  ולא  ג(  ה,  )לעיל  ואומר  בתוכם. 
אני שוכן בתוכם. ואומר )כאן( ולא תטמא את הארץ אשר 
אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך 

בני ישראל.
ספרי

* * *

נתן  ר'  דברי  על  רבי  מוסיף  מה  מובן:  אינו  ולכאורה 
ש"חביבים ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהם . . כשהם 
חוזרים שכינה עמהם", הרי גם מדברים אלו מובן שהקב"ה 

נמצא עם ישראל תמיד, בכל מקום.
אלא החילוק בין שני המ"ד הוא:

"ר' נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
שהיא  כפי  היהודי  של  הנשמה  על  מדבר  נתן  ר'  עמהם". 
בני  )בלשון  החביבות  רגש  בדוגמת  שהוא  לענין  קשורה 
בגילוי,  ונראה   – וגילוי  רגש  אלא  הנפש  עצם  לא  אדם(, 
העולם,  אומות  מכל  נבדלים  הם  שבזה  ישראל,  חביבים 

ומצד הנשמה אומרים שבכל מקום שגלו שכינה עמהם,
ממעל  אלקה  חלק  היא  עצמה  מצד  שהנשמה  ומאחר 
לא  שהגלות  כדי  עמהם"  ש"שכינה  בכך  די  בגלוי,  ממש, 

תפעל עליהם.
ולכן  גם מצד הגוף,  כיצד הדבר הוא  על כך מוסיף רבי 
הוא מביא את המשל "למלך שאמר לעבדו אם תבקשוני 

1( חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת אמור סימן שלט סעיף ח. פרשת בשלח סימן קכ.

וגאולה על התורה  ילקוט משיח  וכו': עיין  והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך   )2

פרשת נצבים פרק ל פסוק ג, ובהנסמן שם.

בני,  אצל  הריני  מבקשני  שאתה  זמן  כל  בני  אצל  הריני 
בתוך טומאתם": כאן אין המדובר על  וכה"א השוכן אתם 
דבר הקשור עם ענין של "חביבים" – רגש וגילוי, אלא עם 
ענין עצמי בדוגמת השייכות של אב ובן, שזה קשור עם גוף, 

שבו יש בחירת עצמותו ית'3 כנ"ל4.
מבקשני",  שאתה  זמן  "כל  שזהו  מדגיש  הוא  א(  ולכן: 
כל  בזה  שייך  לא  ית'  עצמותו  עם  קשור  שהדבר  היות 
חילוק ושינוי5. ב( הוא מביא את הפסוק )ועל־דרך־זה שאר 
להגוף  ששייך  טומאתם",  בתוך  אתם  "השוכן  הפסוקים( 
אין  תורה  דברי  ש)אפילו(   – ועניני'  לנשמה6  ולא  ועניניו, 

מקבלין טומאה7.
לקוטי שיחות חלק כג עמוד 214 ואילך. תרגום מאידית

ל, ו – ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב 
ובכל  ה' אלקיך בכל לבבך  זרעך לאהבה את 

נפשך למען חייך

ב. ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את 
נראה  הענין  חייך.  למען  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ד' 
לפענ"ד כי ענין המיתה שנגזר על אדם הראשון כבר כתבו 
הי'  אם  כי  בראשית,  בפרשת  הרמב"ן  ומכללם  הקדמונים 
אחר  אך  מלאך,  כמו  לעולם  לחיות  יוכל  הי'  בצדקו  עומד 
שחטא ולא עמד במצות ד' הוכרח למות כי בחומר חומרותו 
אי אפשר לו לעמוד ולהיות נצחי ע"ש וכבר הארכתי בזה 
שם. ולפ"ז לאחר שימול ד' את לבבו והוא שלא יתאוה ולא 
יחמוד לרע כאשר הי' קודם החטא כמ"ש הרמב"ן פה וא"כ 
חייך  למען  לבבך  את  אלקיך  ד'  ומל  וז"ש  נצחי,  קיים  יהי' 

שתוכל להיות חי וקיים.
דברי שאול8

3( ראה ד"ה וה' אמר המכסה שם. 

רבה  לבמדבר  הספרי  בין  ה'"  "נקמת  בפירוש  החילוק  תוכן  גם  שזהו  לומר  ויש   )4

)ותנחומא( שם: בבמדבר רבה )ותנחומא( מה שנקרא נקמת ה' הוא "בשביל תורה 

ומצות שנתת לנו, הלכך הנקמה שלך לתת נקמת ה'", היינו מצד בחי' הגילויים, מצד 

היותם מקושרים בגילוי להקב"ה )על ידי תורה ומצוות(, וזה שייך בעיקר להנשמה; 

משא"כ בספרי הוא מצד עצם ענינם של ישראל שקדמו לתורה, לא מצד התקשרות 

הגלוי' )שעל ידי תורה ומצוות( וזה שייך בעיקר לגוף שלכן: א( צריך כאן לשלול אשר 

"לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים". ב( ממשיך בהחיוב: "אלא נקמת מי שאמר והי' 

העולם" – שבענין "הי' העולם" נדמה גוף דבני ישראל לגופי אומות העולם.

שייכת  בגוף  ית'  עצמותו  דבחירת  מוכח   )120 )עמוד  שם  שלום  שבתורת  ]ולהעיר 

לזה שהתהוות יש מאין הוא בכח עצמותו ית'. עיין שם. וראה שם עמוד 122. ולהעיר 

מספר המאמרים תרע"ח עמוד קיד ואילך. ואין כאן מקומו[.

5( ואף שגם בדברי ר"נ אומר "שבכל מקום כו'" – אינו דומה לנדון דידן כי ר"נ מדגיש 

"כל מקום שגלו" ולא "בכל זמן" כבדברי רבי )ראה ספרי דבי רב לספרי שם(.

6( שהיא מעין גנים באר מים חיים )ראה ד"ה אז ישיר ישראל )לקוטי תורה חקת סב, 

ב. ספר המאמרים תש"ב עמוד 129 ואילך. ד"ה הנ"ל תשמ"ג(. וד"ה מעין גנים )ספר 

שאינם  ועוד((  א.  ר,  א  חלק  קונטרסים  המאמרים  ספר   .133 עמוד  שם  המאמרים 

מקבלים טומאה ואדרבה מטמאים את הטמא.

7( ברכות כב, א.

8( מחבר ספר שו"ת שואל ומשיב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וילך
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ß lel` h"k oey`x mei ß

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑ׁשּתׁשׁש יכל …«»≈¿»ֶַָָֹ

ּתלמּודֿלֹומר: לד)ּכחֹו? נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא ְְֲֵַַָָָֹֹֹ
ׁשּנּטלה  רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחה".

ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות ‡ÈÏ.מּמּני ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְִִִִֶַָָֻ«»«≈«ֶ
ולבֹוא" לצאת עֹוד אּוכל "לא אמר ,ּפרּוׁש ׁשה' לפי ְְִֵֵֶַַָָָֹ

‰ÌBi.אלי  ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ֵַ»…ƒ«ְְַַַָָ
"לצאת  אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּביֹום

ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי מסֹורֹות ולבֹוא", מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E
ixyz'̀Îlel̀h"kipyÎoeỳxmei

Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

ß ixyz '` ipy mei ß

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à).äLî CìiålM milXd xW`M ©¥¤¤©£¤¦§¦¨
d f` eixaCeiptl miaSPd lM Ekl §¨¨¨¨§¨©¦¨¦§¨¨

Kxvd `le ,eild`l Wi` miWPde sHde§©©§©¨¦¦§¨¢¨§Ÿª§©
xn` xaM iM ,df xiMfdl aEzMdlirl) ©¨§©§¦¤¦§¨¨©

(`i h hkiptl mkNM mFId miaSp mY ©̀¤¦¨¦©ª§¤¦§¥
,Lidl` 'd zixaA Lxarl mkidl` 'd¡Ÿ¥¤§¨§§¦§¦¡Ÿ¤
xn`ie .eipRn Ekli zixAA mxar xg`e§©©¨§¨©§¦¥§¦¨¨§Ÿ©
dpgOn Kld dWn iM ,dYr aEzMd©¨©¨¦¤¨©¦©£¤
inM ,mcAkl l`xUi dpgn l` dIel§¦¨¤©£¤¦§¨¥§©§¨§¦
zEWx lHl `aE Fxagn xhRdl dvxIW¤¦§¤§¦¨¥¥£¥¨¦Ÿ§

:EPOna dxez ¦¤

(á)íéøNòå äàî ïa íäìà øîàiå©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦
.íBiä éëðà äðLmzF` mgpl dfe ¨¨¨Ÿ¦©§¤§©¥¨

mkl oi`e owf ip` xnFlM ,Fpipr lr©¦§¨§©£¦¨¥§¥¨¤
iPEv mXd iM cFre ,iPOn zlrFY cFr¤¤¦¤¦§¦©¥¦©¦
l`e EcgtY l`e .mW xar` `NW¤Ÿ¤¡Ÿ¨§©¦§£§©
wNqi `l mkOr xari 'd iM ,E`xiY¦§¦©£Ÿ¦¨¤Ÿ§©¥
`Ed rWFdie ,ixEarA mMn FzpikW§¦¨¦¤©£¦¦ª©
iR lr s`e .inFwnA mkiptl xaFrd̈¥¦§¥¤¦§¦§©©¦
,FzE`ixaaE FtwzA did EpiAx dWnW¤Ÿ¤©¥¨¨§¨§¦§¦

aEzMd cird xW`M(f cl oldl)dzdk `l ©£¤¥¦©¨Ÿ¨£¨
:mngpl oM mdl xn` ,dgl qp `le Fpir¥§Ÿ¨¥Ÿ¨©¨¤¥§©£¨

é"Løå,azMúàöì ãBò ìëeà àì §©¦¨©Ÿ©¨¥
àBáìå`l il` xn` 'dW itl §¨§¦¤¨©¥©Ÿ

zrC lre .oFkp Fpi`e .oCxId z` xarz©£Ÿ¤©©§¥§¥¨§©©©
dnglOl `Fale z`vl ,mdxa` iAx©¦©§¨¨¨¥§¨©¦§¨¨
EPpi` df mbe .FzEpwfA eizFgM EWlg iM¦¨§Ÿ¨§¦§§©¤¥¤

:oFkp̈
eðéúBaøåExn`(:bi dheq)cOln , §©¥¨§§©¥

zFpirn EPOn EnYYqPW¤¦§©§¦¤©§§
b`ci `NW ,qp dUrnA df dide .dnkg̈§¨§¨¨¤§©£¤¥¤Ÿ¦§©

:eiptA rWFdil dNcB zzlb dxez ¨¥§ª¨¦ª©§¨¨
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(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ להיֹות רפיֹון, ל יּתן מּמּנּולא .נעזב …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôä

á-à ÷øô à ìàåîù

ààíéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−
-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤

:éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìàáBìå ¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«§¸

úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−
:íéãìé ïéà äpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬§¨¦«

âäîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨
äìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ

íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLå§º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−
:ýåýéìãïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå ©«Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìe BzLà äpðôì¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨§¤−¨¨«
ääpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸

:dîçø øâñ ýåýéå áäàådúøö äzñrëå ¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨¨¨¨¸

:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íbæäNré ïëå ©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹

:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écî äðLá äðLçäð÷ìà dì øîàiå ¨¨´§¨À̈¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´
äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈

:íéðaèå äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpç í÷zåúæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìr ¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−

mixn zxhrmixn zxhr
àíéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦

,eéä úBîø ézLíéôBöúçtLnî §¥¨¨¦−¦¦§©©

íéàéáð ,íéôBöíéøôà øäîäéä éåì ¦§¦¦¥©´¤§®̈¦¥¦¨¨

-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤
éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìà¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«

íéøôà øäî äéä óeö íb:áézL Bìå ©¨¨¥©¤§©¦§¸§¥´
íLå äpç úçà íL íéLð̈¦½¥³©©¸©½̈§¥¬
íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½

:íéãìé ïéà äpçìeâLéàä äìrå §©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧
äîéîé íéîiî Bøérî àeäääðMî ©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨¦¨¨

ìäðLúBçzLäì'ä éðôì ìltúäì §¨¨§¦§©£¯§¦§©¥¦§¥

çaæìåäâéâç éîìLå äçîN éîìL íL §¦§²Ÿ©¨©§¥¦§¨§©§¥£¦¨

éðL íLå äìLa úBàáö ýåýéì©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´
íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðáépâñ §¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−§©¥

äpäkäýåýéìLnL íäéáà éìò ék ©§ª¨©«Ÿ̈«¦¥¦£¦¤¦¥

äìBãb äpäëa:ãíBiä éäéåìL ¦§ª¨§¨©§¦´©½¤

åéúBðaø÷ úàáäïúðå äð÷ìà çaæiå £¨©¨§§¨©¦§©−¤§¨®̈§¨©º
äéða-ìëìe BzLà äpðôì¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨

úBðî äéúBðáeíéîìMä çáfî: §¤−¨¨«¦¤©©§¨¦

äïzé äpçìeúçà äðîúãçeéî §©¾̈¦¥²¨¨¬©©−§¤¤

éôéaíétàøáña ìa÷úäì äéeàøä §Ÿ¦©®̈¦¨§¨§¦§©¥§¥¤

úBôé íéðtáäà äpç-úà ék ¨¦¨¦³¤©¨¸¨¥½
:dîçø øâñ ýåýéååäzñrëå ©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨

äðéðtdúøöãçà Léàì íéLð ézL) §¦¨¨¨¨¸§¥¨¦§¦¤¨

(úBøö äðàøwzñrk-íbíéîòt ¦¨¤¨¨©©½©§¨¦

úBaøøeáraäpç äéäzL éãëa ©©£−¦§¥¤¦§¤©¨

dîrøääôeö÷e äôeòæøâñ-ék ©§¦®̈§¨§¨¦¨©¬
ãra ýåýéãâðk:dîçøæïëå §Ÿ̈−§©¬§¤¤©§¨«§¥̧

äNréäð÷ìàäðLá äðLdì ïúBð ©£¤¹¤§¨¨¨¨´§¨À̈¥¨

dáaçnL dúBàøäì øçáeî ÷ìçécî ¥¤§¨§©§¨¤§©§¨¦¥³
ïîæ ìëaïk ýåýé úéáa dúìréôì §¨§©£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−§¦

dì äàøî dìòaL äaçäpñrëz ¦¨¤©£¨©§¤¨©§¦¤®¨
äðéðtäkázåäpç:ìëàú àìå §¦¨©¦§¤−©¨§¬ŸŸ©«

çäpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸
éìëàú àì äîìå ékáú äîì̈´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½
éëðà àBìä Cááì òøé äîìå§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸

éìà éúáäàCCì áBèïâîìe øæòì íb ©£¨¦¥©¦´½̈©§¥¤§¨¥

:íéða äøNrîèäpç í÷zå ¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈
äìëà éøçàèòîäìLáúBéçäì ©£¥²¨§¨¬§©§¦−Ÿ§©£

Lôpä úàå äúL éøçàåéìr ¤©¤¤§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´
úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−
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לו

:ýåýé ìëéäéìltúzå Lôð úøî àéäå ¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬
:äkáú äëáe ýåýé-ìràéøãð øczå ©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤

äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´
-úà çkLú-àìå éðzøëæe Eúîà éðrä¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤
åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³
-ìr äìré-àì äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈Ÿ©£¤¬©

:BLàøáéäúaøä ék äéäåéðôì ìltúäì Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´
:äét-úà øîL éìrå ýåýéâéàéä äpçå §Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ

dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈
ì éìr äáLçiå rîMé àì:äøkLãéøîàiå ´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤

-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìà¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤
ðéééìrî C:Cåèàì øîàzå äpç ïrzå ¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ

àì øëLå ïééå éëðà çeø-úL÷ äMà éðãà£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈´Ÿ

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL̈¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
æèìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz-ìà©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ék¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨
æéì éëì øîàiå éìr ïriå:Bnrî zìàL øLà CúìL-úà ïzé ìûøNé éýìûå íBìLçéøîàzå ©©©̄¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥«Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤

éðéra ïç EúçôL àöîz:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzå dkøãì äMàä Cìzå EèéeîkLiå ¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´
BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½

:ýåýé äøkæiåëýåýéî ék ìàeîL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¥Ÿ̈−
:åézìàLàë:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriåáëäpçå §¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«§©−̈

ýåýé éðt-úà äàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àìíL áLéå ´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈
:íìBò-ãrâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåýåýé í÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C ©¨«©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úàãëezìîb øLàk dnr eäìrzå ¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À

mixn zxhrmixn zxhr
:ýåýé ìëéäéLôð úøî àéäådì äøî dLôð äúéä ,ìltúäì dàBáa ¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤§¨§¦§©¥¨§¨©§¨¨¨¨

ãàîa:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéýåýé øîàzå øãð øczå ¦§Ÿ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸
Eúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáöøòöa äpòî éðàM äîaéðzøëæe §¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©¤£¦§ª¨§©©§©§©̧¦¸

íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìåòøæ äéäiL §«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤´©£¨¦®¤¦§¤¤©

ì áeLç'ä éðôì úøLýåýéì åézúðe ¨§¨¥¦§¥§©¦³©«Ÿ̈¸
äøBîe åéiç éîé-ìkøòúå-àì ¨§¥´©½̈−̈§©©Ÿ

BLàø-ìr äìréLã÷å øéæð äéäé ék ©£¤¬©Ÿ«¦¦§¤¨¦§Ÿ¤

'äì:áéäúaøä ék äéäå ©§¨¨¸¦´¦§§½̈
ýåýé éðôì ìltúäìéLã÷ éðôì §¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥¨§¥

íéLãwääét-úà øîL éìråäéä ©¢¨¦§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨¨¨

ì ïézîîäéøácî òBîL:âéìáàäpçå ©§¦¦§©¦§¨¤¨£¨§©À̈
daì-ìr úøaãî àéäLçìa÷ø ¦ µ§©¤´¤©¦½̈§©©©µ

rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©
äáLçiådúBà áLçì éìräøkL ©©§§¤¬¨¨©¨¥¦−§¦Ÿ̈«

Lçìa ìltúäì íéìéâø eéä àlL: ¤Ÿ¨§¦¦§¦§©¥§©©

ãééúî-ãr éìr äéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−
ïéøkzLzìltúäì øeñà øBkL ék ¦§©¨¦®¦¦¨§¦§©¥

ìå,ïëì ,Lc÷na úBäL-úà éøéñä §¦§©¦§¨¨¥¨¦¬¦¤
ðéééìrî CCìà éàBáz Ck øçàå ¥¥−¥¨¨«¦§©©¨¨¦¤

ìà éLc÷î:åèøîàzå äpç ïrzå ¦§§¥¥©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸
éðãà àì,øácä ïë àìäMà ´Ÿ£Ÿ¦½Ÿ¥©¨¨¦¨³

éëðà çeø-úL÷,äâàãe äøvî §©¸©̧¨½Ÿ¦¦¨¨§¨¨

ìltúäì äpä éúàa úòcîeøëLå ïééå ¦©©¨¦¥¨§¦§©¥§©¬¦§¥−̈
éLôð-úà CtLàå éúéúL àì́Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−

ýåýé éðôììB÷ íéøäì él äîe ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§¨¦

úìefì òéîLäì:æè-úà ïzz-ìà §©§¦©©¨©¦¥¸¤
éðôì EúîàBîk 'äìriìa-úa £¨´§½¦§¥−§©§¦®̈©

'ä úéáì äøBkL àBáìéçéN áøî-ék ¨¦¨§¥¦¥¬Ÿ¦¦²
éñrëåéúBà úñòëî éúøvLézøac §©§¦−¤¨¨¦©§¤¤¦¦©¬§¦

äpä-ãräfä ïîfä ãò:æééìr ïriå ©¥«¨©©§©©¤©©©̄¥¦²

ì éëì øîàiåCúìL-úà ïzé ìûøNé éýìûå íBìLCúLwa úà àlîé ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½§©¥¤©¨¨¥

:Bnrî zìàL øLàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzåELwáì £¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®§©¥

íéîçø äéìòdkøãì äMàä Cìzådúéáì dì äëìääéðôe ìëàzå ¨¤¨©£¦©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸¨§¨¨§¥¨©Ÿ©½¨¤¬¨
íéòøä:ãBr dì-eéä-àìèéýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ¨¨¦Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½

äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨®̈¨
BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½

ýåýé äøkæiååéðôì dðBøëæ äìò ©¦§§¤−¨§Ÿ̈«¨¨¦§¨§¨¨

äáBèì:ëíéîiä úBô÷úì éäéå §¨©§¦¸¦§ª´©¨¦½
äpç øäzåéwä úòìéîé íeìLz ó ©©¬©©−̈§¥¦¦©§§¥

ïBéøääBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ©¥¨©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸
ék ìàeîLäøîàýåýéî §¥½¦¬¨§¨¥Ÿ̈−

:åézìàLàëBúiìò úò àaLk §¦§¦«§¤¨¥£¦¨

Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®
íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−

Bøãð-úàåìëa çBaæì ìéâø äéäL §¤¦§«¤¨¨¨¦¦§©§¨

äðL:áëäúìr àì äpçåäðMa ¨¨§©−̈´Ÿ¨¨®¨©¨¨

àéäädLéàì äøîà-ékæeæà àì ©¦¦¨§¨´§¦À̈Ÿ¨

éúéaîørpä ìîbé ãrBú÷éðé íìLz ¦¥¦©´¦¨¥³©©̧©¸¦§©§¦¨

Bìîbä éøçàå ,Lãç 24 àeäåéúàáäå Ÿ¤§©£¥¦¨§©£¦Ÿ¦À
'ä úéa ìà BúBà íbéðt-úà äàøðå ©¤¥§¦§¨¸¤§¥´

ýåýéìò Bì úBãBäìe åéðôì úBåçzLäì §Ÿ̈½§¦§©£§¨¨§©

ãleiä øòpäíìBò-ãr íL áLéå ©©©©¨§¨¬©−̈©¨«
Búéáì ãBò áeLé àìå:âëdì øîàiå §Ÿ¨§¥©´Ÿ¤¨Á

áBhä éNr dLéà äð÷ìà¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´
éðéraCéNò Cöôç éôk-ãr éáL §¥©À¦§¦¤§¥£¦§¦¸©

Búà Cìîb-úà ýåýé í÷é Cà ¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤
Bøácíi÷úiL ïôàä äæa ïaä äéçiL §¨®¤¦§¤©¥§¤¨Ÿ¤¤¦§©¥

äpç äøãpM äî BaäMàä áLzå ©¤¨§¨©¨©¥³¤¨¦¨¸
:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«

ãëezìîb øLàk dnr eäìrzå©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À
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ìL íéøôaïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äL §¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦
:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©

äë-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤©©−©¤
:éìråëéðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´

-ìà ìltúäì äæa äënr úávpä äMàä̈¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤
:ýåýéæëïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà §Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧

:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úà éì ýåýé§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«
çëéëðà íâåíéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä §©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸

íL eçzLiå ýåýéì ìeàL àeä äéä øLà£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈
:ýåýéìáàõìr øîàzå äpç ìltúzå ©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³

ét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧
:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìrá-ïéà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥

øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷̈¬©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−
:eðéäìàkâìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà ¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòcãeøæà íéìLëðå íézç íéøab úL÷ ¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®§¦§¨¦−¨¬§
:ìéçääãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN ¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´

:äììîà íéða úaøå äráLåìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýé ¦§½̈§©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−
:ìriåæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýéçøôrî íé÷î ©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«¥¦̧¥¨¹̈

íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc̈À¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®
:ìáz íäéìr úLiå õøà é÷öî ýåýéì ékèøîLé åéãéñç éìâø ¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ

:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøeéåéáéøî ezçé ýåýé §¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«§Ÿ̈º¥©´§¦À̈

ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr̈¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥¨®¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤
:BçéLî§¦«

mixn zxhrmixn zxhr
ìL íéøôaäL'äì çBaæìçî÷ úçà äôéàåúBçðîìïéé ìáðåíéëñðì §¨¦³§Ÿ¨¸¦§©©§¥¨̧©©¬¤̧©¸¦§¨§¥´¤©½¦¦§¨¦

eäàázåøòpä úàørð ørpäå BìL ýåýé-úéáCøå ïè÷:äëeèçLiå ©§¦¥¬¤©©©¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©¨¨§©©¦§£−
øtä-úàïBLàøäéìr-ìà ørpä-úà eàáiåBúlôz äìa÷úpL BúBàøäì: ¤©®̈¨¦©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«§©§¤¦§©§¨§¦¨

åëéðãà éa øîàzåéðéò íéNå ,äfä ãìiä úà ç÷å úàæ éúìàL àlîåéìò E ©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½©¥§¥¨¦Ÿ§©¤©¤¤©¤§¦¥¤¨¨

éðãà ELôð éçòéaLäåéiça ez ¥¬©§§−£Ÿ¦®§¦§¦©§©¥

,BLôðúávpä äMàä éðàøLà ©§£¦´¨¦À̈©¦¤³¤£¤

ät ézãîòäæa äënríb EúBéäa ¨©§¦Ÿ¦§¨¸¨¤½¦§§©

ät áLBé äzà:ýåýé-ìà ìltúäì ©¨¥Ÿ§¦§©¥−¤§Ÿ̈«
æë-ìàøeáòaäfä ørpä ¤©£©©¬©©¤−

-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä¦§©®̈§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤
:Bnrî ézìàL øLà éúìàL§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«

çëíâåék ézøãð älôzä úòaéëðà §©´§¥©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¦À
íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸

äéä øLàäæa äéäé øLà ïîæ ìk £¤´¨½̈¨§©£¤¦§¤§¤

íìBòäeçzLiå ýåýéì ìeàL àeä ¨¨¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬
íLúBãBäì ìàeîLýåýéìíN øLà −̈§¥§©Ÿ̈«£¤¨

'ä éãáBòî B÷ìç:àäpç ìltúzå ¤§¥§¥©¦§©¥³©¨¸
õìr øîàzåçîNýåýéa éaì ©Ÿ©½¨©³¨©¦¦¸©«Ÿ̈½

'ä úòeLúaäîøääábéðø÷ ¦§©¨¬¨¨§¨©§¦−
ýåýéa,éáéBà Ba çbðìét áçø ©«Ÿ̈®§©¥©§©¨³©¦̧

éáéBà-ìréúBéäa éúBà íéñéòënä ìò ©´§©½©©©§¦¦¦¦§¦

äø÷òEúreLéa ézçîN ékzúðL £¨¨¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¤¨©¨

ïa éì:áïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ¦¥¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´
àøBaEzìaåéìà ìltúäì éeàøL ¥¦§¤®¤¨§¦§©¥¥¨

eðéäìàk øeö ïéàåíéàøápäî éîe §¥¬−¥Ÿ¥«¦¥©¦§¨¦

àøBaä úMã÷ì BúMã÷ äîãz øLà: £¤¦§¤§ª¨¦§ª©©¥

âääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈
ìà ,úeqâå äåàb÷úr àöé÷æç éøác ©£¨§©©¥¥¬¨−̈¦§¥Ÿ¤

ýåýé úBòc ìû ék íëétîòãBiä ¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½©¥©

ìkäBìååéðôìeeðkúðíéðîðúBììr ©Ÿ§¬§¨¨¦§§−¦§¦£¦«
úBiøaä äNòî:ãòãBé àeäL ìòå ©£¥©§¦§©¤¥©

,eäNòîk Léàì ílLî äæì ,ìkä©Ÿ¨¤§©¥§¦§©£¥

íBàúôeíézç íéøab úL÷eøáMé ¦§¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®¦¨§

íéìLëðålçåíéLìéç eøæàeøâç §¦§¨¦−§©¨¦¨¬§¨«¦¨§

çk:äeéäL älàíéráNeãøé Ÿ©¥¤¤¨§¥¦³¨§

ãò íäéñëpîíçlaíçì út øeáòa ¦¦§¥¤©©¤̧¤¸©£©¤¤

eøkNð.íîöòíéárøeeéä øLà ¦§½̈©§¨§¥¦−£¤¨

ïBáòøä øeáòa íîöò íéøékNîelãç ©§¦¦©§¨©£¨§¨¨¥®
éc eàöî ék ,ïîöò øékNälî eòðî̈§¦§©§¦©§¨¦¨§¥

íøBñçîãräúéäL éî øLàäø÷r ©§¨©£¤¦¤¨§¨£¨¨¸
äráL äãìéíéðaíéða úaøå ¨§¨´¦§½̈¨¦§©©¬¨¦−

äììîàäéða úøáB÷ äúéä ék: ª§¨«¨¦¨§¨¤¤¨¤¨

åúéîî ýåýéíéðaä úaø éðaäiçîeäæáe ,äø÷òä éðaãéøBîúaø úa úà §Ÿ̈−¥¦´§¥©©©¨¦§©¤®§¥¨£¨¨¨¤¦¬¤©©©

íéðaäìBàL,äøvä ÷îòììriåäìòî äø÷òä:æLéøBî ýåýéäæì ©¨¦§−§Ÿ¤©¨¨©¨«©¨£¨¨©§¨§Ÿ̈−¦´¨¤

øéLrîeäæììétLîíúøeáâa íéìLBnä íéøBabä úàíîBøî-óàúà ©«£¦®¨¤©§¦−¤©¦¦©§¦¦§¨¨©§¥«¤

lçä íéiðòäíéL:ç'äïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷îBäéaâî ¨£¦¦©©¨¦¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½©§¦

ãòáéLBäìBúBàíéáéãð-ír ©§¦¸¦§¦¦½
íéáeLçå íéøNíìçðé ãBáë àqëå ¨¦©£¦§¦¥¬¨−©§¦¥®

é÷öî ýåýéì ékúBãBñéõøà ¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥§¤½¤
úLiåíNiåìáz íäéìríB÷î úà ©¨¬¤©¨¤£¥¤−¥¥«¤§

BîìBòa úBNòì Bãéa ïëì ,áeMiä©¦¨¥§¨©£§¨

BðBöøk:èék ,ètLîa ìkä íìeà ¦§¨©Ÿ§¦§¨¦

øîLé åéãéñç éìâøúãkìnî ©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ¦©§Ÿ¤

encé CLça íérLøeúòa eúøké §¨¦−©´Ÿ¤¦®̈¦¨§§¥

íúàñ àlîúð-øaâé çëá àì-ék ¦§©¥§¨¨¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©
Léàék ,íøLòå íúøeáb íìéòBz àì ¦«Ÿ¦¥§¨¨§¨§¨¦

'ä ãéa ìkä:éàðezçé ýåýéeéäé ©Ÿ§©¨§Ÿ̈º¥©´¦§

íéøaLðåéáéøîéða ìL Bzîçìî éLðà ¦§¨¦§¦À̈©§¥¦§©§¤§¦

åéìrìtä ìòíézLírøé íéîMa ¨¨¸©©§¦§¦©¨©´¦©§¥½
æ ïî÷ì) íúBà ìéäáäì ìBãb íòø äNòé©£¤©©¨§©§¦¨

.(éýåýéàðïéãééða-éñôàúBö÷ §Ÿ̈−¨¨¦´§¦©§¥§

õøàáañéå ,ìàøNéa èôBL úBéäì ¨®¤¦§¥§¦§¨¥¦©¥

ì íäéøò úBîB÷îa(æè íù) íèôL ¦§¨¥¤§¨§¨

Bkìîì æò-ïzéåéìîé éða øLàBúBà C §¦¤´Ÿ§©§½£¤§¦©§¦

ìeàL àeäåBçéLî ïø÷ íøéåãåc ìò §¨§¨¥−¤¬¤§¦«©¨¦

døîà: £¨¨
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jlieלר zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyily mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְֲֵַ

'זקנים  ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּתעּול
עּמ יהיּו אבל ׁשּבּדֹור ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל , ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹ

ּתביא ה  אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִִִַַַַָָָָָֻ
להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ אל יׂשראל ּבני (לקמן את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

והלג) מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על "ּתביא", ,ְְְִֵַַַַָָָָֹֹ

ּדּבר  קדקדן, לּדֹור על ּדּברים ׁשני ולא לּדֹור אחד ְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ח) .(סנהדרין

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑ּכּלּה ׁשבטֹו,ּכׁשגמרּה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôä

àì ÷øô äéîøé

àír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−
:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«

áíìBò úáäàå éì äàøð ýåýé ÷Bçøî¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´¦®§©£©³¨¸

mixn zxhr
mixn zxhr

àïç àöî ýåýé øîà äkúòa µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸§¥

éøçà eëìäLír øaãnaìàøNé ¤¨§©£©©¦§½̈©−¦§¨¥

éãéøNîáøçíéøöîCBìäìàä §¦´¥¥®̈¤¦§©¦¨¬¨¥

íäéðôì CìäBòébøäìõøà ìBçðì ¨©¦§¥¤§©§¦−¦§¤¤

íòBbøî:ìàøNéáúñðk úøîBà ©§¨¦§¨¥«¤¤§¤¤

ék äæ àeä úîà ,úeìba ìàøNé¦§¨¥©¨¡¤¤¦

÷Bçøî÷Bçø ïîæ éðôìäàøð ýåýé ¥¨¾¦§¥§©¨§Ÿ̈−¦§¨´
éì.úeìba épnî åéðt øézñä äzò Cà ¦®©©¨¦§¦¨¨¦¤¦©¨

éúáäà äúéä àì ,ìàä íúBà äðò̈¨¨¨¥Ÿ¨§¨©£¨¦

éìààlà äòL éôì CíìBò úáäàå ¥©¦§¦¨¨¤¨§©£©³¨¸
ézáäàézëLî ïk-ìr CCCì £©§¦½©¥−§©§¦¬¨

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è).úàfä äøBzä úà äLî ázëiå©¦§Ÿ¤¤©¨©Ÿ
lM ipirl cr ziW`xA zNgYn¦§¦©§¥¦©§¥¥¨

o`kAW iR lr s`e .l`xUi(`i weqt)aEzM ¦§¨¥§©©¦¤§¨¨

,l`xUi lM cbp z`Gd dxFYd z` `xwY¦§¨¤©¨©Ÿ¤¤¨¦§¨¥
mixaCd dN` lW dGd xtQl fnFx `Ede§¥©¥¤©¤¤¥¤©§¨¦

EpizFAx zrC lr(.`n dheq)xfg dfA la` , ©©©©¥£¨¨¤¨©

x`aE(ck weqt)aYkl dWn zFNkM idie ¥¥©§¦§©¤¦§Ÿ
cr xtq lr z`Gd dxFYd ixaC z ¤̀¦§¥©¨©Ÿ©¥¤©

:dNM dxFYd lM llki dfe ,mOYi dxez ª¨§¤¦§Ÿ¨©¨ª¨
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לט

ézáäàézëLî ïk-ìr C:ãñç CâãBò £©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³
ðáàécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´
étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå CããBò ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ

íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−
:eìlçåäøäa íéøöð eàø÷ íBé-Lé ék §¦¥«¦´¤½¨§¬«Ÿ§¦−§©´

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«
åäçîN á÷réì epø ýåýé øîà äë-ék¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸¦§½̈

eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBäúé ©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬
:ìàøNéæïBôö õøàî íúBà àéáî éððä ¦§¨¥«¦§¦Á¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À

çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©
:äpä eáeLé ìBãb ìä÷ åcçé úãìéå äøä̈¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬−̈¨¬¥¨

çíëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé éëáa¦§¦´¨ÀŸ§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸

da eìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−¨®
éøëa íéøôàå áàì ìàøNéì éúééä-ék¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦

:àeäèeãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL «¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬
ìàøNé äøæî eøîàå ÷çønî íéiàá̈¦¦−¦¤§¨®§¦§À§¨¥³¦§¨¥¸

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷ééäãô-ék §©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬
:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýéàéýåýé áeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe §Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´§Ÿ̈À

äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäå ø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈§¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈
:ãBráéíézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçé íéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà «¨´¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½

:íðBâéî íézçnNåâé:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úà énrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøåãéäk §¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−¨®¤§©¦²¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ

íçpäì äðàî äéða-ìr äkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬
:epðéà ék äéða-ìråèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkCúlrôì øëN Lé ék ärîcî C ©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§¨®¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàðæè:íìeáâì íéðá eáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå §ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−¦§¨

mixn zxhrmixn zxhr
ãñçíìBòì Cì éúáäà úBéäì éðéñ øä ìò éãBáëa Cì éúàøðå:âïBLàøä úéaä ¨«¤§¦§¥¦¨¦§¦©©¦©¦§©£¨¦¨§¨©©¦¨¦

ìáà ,eáøçðå íãà éða eða éðMäåðáà ãBòCéLéìL ïéða éîöòa éðàúéðáðå §©¥¦¨§¥¨¨§¤§§£¨³¤§¥¸£¦§©§¦¦§¨§¦¦§¦§¥½
.íìBò ãò äéeða øàMúåìûøNé úìeúaìàøNé úãòécrz ãBòéèM÷z §¦¨¥§¨©¨§©−¦§¨¥®£©¦§¨¥µ©§¦´§©§¦

étúCøàt éðéî ìëaìBçîa úàöéåãewøa àöúåíé÷çNîäçîN ìL: ª©½¦§¨¦¥§¥§¨−̈¦§¬§¥¥§¦§©£¦«¤¦§¨

ãïéîîBL änä äzò ék íòãBò ¦¦©¨¥¨¥¦µ
érhzzàïBøîL éøäa íéîøë ¦§¦´©§§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®

íérèð eòèðáéBàä íçwéeìlçå ¨§¬«Ÿ§¦−¦¨¥¨¥§¦¥«
éeaøä ìãbî ék ,íéøt úà óñëa ecôé¦§§¤¤¤¦§¨¦¦Ÿ¤¨¦

íéìLeøéì íàéáäì eìëeé àì:äék Ÿ§©£¦¨¦¨©¦¦´
íBé-LéøLà ïëeîeàø÷ìB÷a eæéøëé ¤½¨£¤¨§¬©§¦§

íéøöðíéãîBòä íéôBöøäa «Ÿ§¦−¦¨§¦§©´
-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà¤§®̈¦µ§©£¤´¦½¤

eðéýìû ýåýéäøæçå äleàbä äàa ék §Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦¨¨©§¨§¨§¨

ïBiöì dîB÷îì äðéëMä:åäë-ék ©§¦¨¦§¨§¦¦´Ÿ
ýåýé øîàìàøNéìepøìB÷a ¨©´§Ÿ̈À§¦§¨¥¨³§

á÷réìaäçîNúlçz ìk ìò §©£Ÿ¸§¦§½̈©¨§¦©

äleàbäeìäöåìBãb ìB÷Làøa ©§¨§©£−¨§´Ÿ
íéBbäúBöøàaL íéäBábä úBîB÷na ©¦®©§©§¦¤§©§

íéBbäeòéîLäåeììä'ä úà ©¦©§¦³§©§¸¤

Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½
øàL úà:ìàøNé úéæékéððä ¥−§¥¦¬¦§¨¥«¦¦§¦Á

ïBôö õøàî íúBà àéáîøLà ¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À£¤

ì eìâäíLíézöa÷åúøNò éða úà ¨§§¨§¦©§¦»¤§¥£¤¤

íéèáMäéúkøiîóBqîõøàeìbL ©§¨¦¦©§§¥¦¼̈¤¼¤¨

.õøàä úBö÷ìíaíb Cìé ízàøer ¦§¨¨¤¨µ¦¨¥¥©¦¥´
åcçé úãìéå äøä çqôeeëìé ék ¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§®̈¦¥§

úçðaìBãb ìä÷ílk:äpä eáeLé §©©¨¨¬−̈ª¨¨¬¥¨
çeàáé éëáaäáeLúe älôz éãé ìò ¦§¦´¨ÀŸ©§¥§¦¨§¨

íìàâàíìéáBà íéðeðçúáeíâéäðà ¤§¨¥§©«£¦»«¦¥¼©§¦¨

ìà íëéìBàìöàíéî éìçð «¦¥¸¤¥¤©´£¥©½¦
øLé Cøãaïòîìda eìLké àì §¤´¤¨½̈§©©¬Ÿ¦¨§−®̈

áàì ìàøNéì éúééä-ékíçøàå ¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈©£©¥

íäéìòíéøôàåïák éìò áéáçéøëa £¥¤§¤§©−¦¨¦¨©§¥§¬Ÿ¦
:àeäèíéBb ýåýé-øáã eòîL «¦§³§©§Ÿ̈¸¦½

÷çønî íéiàá eãébäåeòîLzM äîäøæî eøîàåúà äìâäå øftL éî §©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®©¤¦§§§¦§À§¨¥³¦¤¦¥§¤§¨¤

ìàøNéBîöò àeä úBneàä ïéaBøîLe epöa÷éBúBà øBîLéåBøãr ärøk ¦§¨¥¸¥¨©§§©§¤½§¨−§¦§§Ÿ¤¬¤§«
éèøtä:éá÷ré-úà ýåýé äãô-ékåéúBøvîBìàâeäáøwä ãvîãiî ©§¨¦¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ¦¨¨§¨¾¦©©¦§¨¦©−

:epnî ÷æçàéíBøîá eðpøå eàáeøäaeøäðå ïBiöàBáì øäpk eëLné ¨¨¬¦¤«»̈»§¦§´¦§«§©¦¼§¨£º¦¨§©¨¨¨

ýåýé áeè-ìàäaeøî äáBè ìa÷ì ¤´§Ÿ̈À§©¥¨§¨

øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈
äúéäå ø÷áe ïàö-éða-ìrå§©§¥−Ÿ¨®̈§¨§¨³

íLôðäáBèa íéòáNäåø ïâk ©§¨¸§¥¦§¨§©´¨¤½
'ä áehî äòáNeôéñBé-àìå §¥¨¦§«Ÿ¦¬

äáàãìäâàãe ïBávòa úBéäì:ãBr §©£−̈¦§§¦¨§¨¨«
áéz æàçîNìkìBçîa äìeúa ¨´¦§©³¨§¨¸§¨½

äçîN ìL ãewøaíéð÷æe íéøçáe §¦¤¦§¨©ª¦¬§¥¦−
eçîNéézëôäå åcçéCBôäà ¦§§©§¨®§¨©§¦̧¤¡

íìáàæàî íäì äéäLïBNNì ¤§¨³¤¨¨¨¤¥¨§¨¸
íézîçðåøáòa eìáqL úBøvä ìò §¦´©§¦½©©¨¤¨§¤¨¨

íézçnNåøúBé álä úçîN §¦©§¦−¦§©©¥¥

:íðBâéîâééúéeøåòéaNàLôð ¦¨§¦¥¦²©§¦©¤¬¤
ïLc íéðäkäeaøiL úBðaøwä ïnL ©«Ÿ£¦−®̈¤ª©©¨§¨¤¦§

úBîB÷nä ìkîéáeè-úà énråúà ¦¨©§§©¦²¤¦¬¤

ézàî íäì àaä áehä-íàð eòaNé ©©¨¨¤¥¦¦¦§−̈§ª
:ýåýéãéìB÷ ýåýé øîà äk §Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´
äîøaíBøî éîLaéäð òîLðìB÷ §¨¨³¦§¥¨¦§¨¸§¦¸

úììéíéøeøîú éëaàeäå ,øî éëa ¦§©§¦´©§¦½§¦©§

ìL ìBwäìçøøLà eðnàäkáî ©¤¨¥−¦¥£¤§©¨´
äðàî äéða-ìrúðàîîíçpäì ©¨¤®¨¥£¨²§¨¤¤§¦¨¥¬

íéîeçðz ìa÷ìepðéà ék äéða-ìr §©¥©§¦©¨¤−¨¦¬¥¤«
eìb ílk ék íöøàa øàLð éî ïéàå: §¥¦¦§©§©§¨¦ª¨¨

åèCìB÷ érðî ýåýé øîà äḱŸ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸
éðérå éëaîCéòðîLé ék ärîcî ¦¤½¦§¥©−¦¦§¦¦¦§®̈¦Á¥̧

Cúlrôì øëNéða úlòôìeìáqL C ¨¨³¦§ª¨¥¸¦§ª©¨©¦¤¨§

eøáò àìå éîL úà eçëL àìå úeìbä©¨§Ÿ¨§¤§¦§Ÿ¨§

éúéøa ìòýåýé-íàðäæ ìeîâáe ©§¦¦§ª§Ÿ̈½¦§¤

:áéBà õøàî eáLåæè-Léå §−̈¥¤¬¤¥§¥
Cúéøçàì äå÷záBè úéøçàì ¦§¨¬§©£¦¥−§©£¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlieמ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iriax meil inei xeriy

ß ixyz 'b iriax mei ß

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑,ׁשמּטה ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְִִֶָָָָ
"ׁשנת  אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

ׁשל  ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהׁשמּטה"?
ׁשביעית ׁשביעית  למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְִִִִֵֵַָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ ׂשכר לתת ּבאים? .למביאיהם לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

æééðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL̈´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸

ék äáeLàå éðáLä ãnì àì ìârk øñeàå̈¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦§¨½¨¦¬
:éäìà ýåýé äzàçééz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék ©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦

:éøeòð útøç éúàNð ék ézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìrèéøéwé ïáä ©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧
ãBò epøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íéreLrL ãìé íà íéøôà éì¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−®

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

mixn zxhrmixn zxhr
éðáìCíéðá eáLå ýåýé-íàðeáeLé íéîiä úéøçàa ïBøçàä øBcä:íìeáâì §¨©¦§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−©¨©£§©£¦©¨¦¨¦§¨

æéézrîL rBîL'ä øîàíéøôàíéèáMä úøNò úeëìîããBðúî ¨´©¨©À§¦¨©¤§©¸¦¸©§£¤¤©§¨¦¦§¥½
äpä øîBàå 'ä íò çkåúîeéðzøqéïéøeqéaøñeàåáeLàL zìòBä àì ìáà ¦§©¥©¦§¥¦¥¦©§©̧¦¸§¦¦¨¦¨¥½£¨Ÿ©§¨¤¨

äîBc éðà ék ,äáeLúa Ck-éãé-ìòãnì àì ìârkeäekiLk ,ìBòa CBLîì ©§¥¨¦§¨¦£¦¤§¥−¤´Ÿª®̈¦§§§¤©

Lwáî éðà ïëìå ,øúBé ãBò Bkøc úeòé§©¥©§¥§¨¥£¦§©¥

äáeLàå éðáLäéì äàøzL éãé ìò £¦¥´¦§¨½¨©§¥¤©§¤¦

EúçbLä:éäìà ýåýé äzà ék ©§¨¨§¦¬©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨
çééáeL éøçà-ékéìàEézîçð ¦©£¥³¦¸¥¤¦©½§¦

éúéNòL íéòøä éNònîéøçàå ¦©£©¨¨¦¤¨¦¦§©£¥¸
érãeäéúéNò àlL éîöòa ézòãBpL ¦¨´§¦½¤©§¦§©§¦¤Ÿ¨¦¦

áBhäCøé-ìr éz÷ôñíãà Cøãk ©¨©−§¦©¨¥®§¤¤¨¨

èøçúnäézLaíéNòna éîöòa ©¦§¨¥µŸ§¦§©§¦©©£¦

éúéNòLéúàNð ék ézîìëð-íâå ¤¨¦¦§©¦§©½§¦¦¬¨−̈¦
ézøëfLkútøçæàî éúéNòL úBðBòä §¤¨©§¦¤§©¬¨£¤¨¦¦¥¨

:éøeòðèé'ä íäì áéLîéì øéwé ïáäàeä éøéwé éða ànLíéøôààlL §¨¥¦¨¤£¥Á©¦̧¦¹¤¨§¦©¦¦¤§©À¦¤Ÿ

íìBòî éì àèçíéreLrL ãìé íàìëa åéáà éðôì àèçiL íâäL àeä ïè÷ ¨¨¦¥¨¦ µ¤¤́©£¦½¨¨¤£©¤¤¡¨¦§¥¨¦§¨

,epáäàé úàæécî-ékúò ìëaéøaãøaãàLãBò epøkæà øëæ Baéúáäàa ŸŸ£¤¦¦¥³§¨¥©§¦¸¤£©¥½¨¬Ÿ¤§§¤−®§©£¨¦

äîeãwäBì érî eîä ïk-ìrå åéìò éîçø eììBbúéepîçøà íçøïk íàå ©§¨©¥À¨³¥©¸½¦§§©£©¨¨§©¥¬£©£¤−§¦¥

éàúBàìôð äzò Eì äNòàL Lwáz C ¥§©¥¤¤¡¤§©¨¦§¨

íã÷ éîéa Bîk EúBà áäBàå-íàð §©§§¦¥¤¤§ª
:ýåýé§Ÿ̈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âé-áé).eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì§©©¦§§§©©¦§§
od mB iM ,miWPde miWp`d̈£¨¦§©¨¦¦©¥
.'d z` d`xil zFcnFle zFrnFW§§§§¦§¨¤
.eãîìå eòîLé eòãé àì øLà íäéðáe§¥¤£¤Ÿ¨§¦§§§¨§

zFa`de ,El`Wie ErnWi iM ,sHd md¥©©¦¦§§§¦§£§¨¨
dGd sHd oi` iM .mzF` Ekpgie mEliBxi©§¦¦©§¨¦¥©©©¤
mipXd iPhw md la` ,micW iwpFi§¥¨©¦£¨¥§©¥©¨¦

mrh dfe ,KPgzdl miaFxTdeãîìå ©§¦§¦§©¥§¤©©§¨§

äàøéìEcnle xn` dlrnl iM ,cizrA §¦§¨¤¨¦¦§©§¨¨©§¨§
Exn` EpizFAx la` .E`xie(.b dbibg), §¨§£¨©¥¨§

sHde ,rnWl miWPde cnll miWp`d̈£¨¦¦§Ÿ§©¨¦¦§Ÿ©§©©
:mdi`ianl xkU oYl ,`A dOlci dxez ¨¨¨¦¥¨¨¦§¦¥¤
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מי jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iriax meil inei xeriy

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôä

äð ÷øô äéòùé

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤
:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−
:ýåýé íàð éëøcèõøàî íéîL eäáâ-ék §¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤

éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
:íëéúáLçnîéíLbä ãøé øLàk ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤

ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ
íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤

ëàì:ìàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

`xenl iy
(å,Bàönäa.éðeLøc íëì øîBà àeäL ãBòa ,ïéc øæb íã÷(æ,Bkøc §¦¨§Ÿ¤§©¦§¤¥¨¤¦§¦©§

.òLøä Cøc,ïåà Léàå.úBòø úBöòå úBáLçî ìòa BLeøt ïéðòä éôì ¤¤¨¤©§¦¨¤§¦¨¦§¨¥©©©£¨§¥¨

,åéúBáLçî.úBòøä åéúBáLçî,çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå ©§§¨©§§¨¨¨§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©
ék ,äå÷z Bì Léå ,eðéäìà ìà áeLéå.çìñì äaøî àeäàì ék (ç §¨¤¡Ÿ¥§¥¦§¨¦©§¤¦§Ÿ©¦Ÿ

,íëéúBáLçî éúBáLçîék ©§§©©§§¥¤¦

ét-ìò-óà òø íëì ìîâàL ízáLç£©§¤¤¤§Ÿ¨¤¨©©¦

àì ,øîà ïk ìò ,éìà eáeLzL¤¨¥©©¥¨©Ÿ

ék ,íëéúBáLçîk éúBáLçî©§§©§©§§¥¤¦

.íëì áéèéäì ézáLçîaàìå §©£©§¦§¥¦¨¤§Ÿ
,éëøc íëéëøãéðéãk éðéc ïéà ©§¥¤§¨¨¥¦¦§¦¥

ïéca äãBnL éî ízà ,íãå-øNä¨¨¨©¤¦¤¤©¦

áæBòå äãBîe" éðà ìáà ,áiçúî¦§©¥£¨£¦¤§¥

"íçøé.(bi,gk ilyn)eäáâ ék (è §ª¨¦¨§
,'åâå õøàî íéîLúeäáb Cøòk ¨©¦¥¨¤§¥¤©§

íéäBáb éëøc ïk ,õøàä ïî íéîMä©¨©¦¦¨¨¤¥§¨©§¦

íéøácäå .íëéëøcî áø ìcáäa§¤§¥©¦©§¥¤§©§¨¦

íéøácäå ,"Cøc" íéàø÷ð íéàøpä©¦§¦¦§¨¦¤¤§©§¨¦

."úBáLçî" íéàø÷ð íéøzñpäék (é ©¦§¨¦¦§¨¦©£¨¦
âìMäå íLbä ãøé øLàk©£¤¥¥©¤¤§©¤¤

,'åâåïî ãøBiL âìMäå íLbä Bîk§©¤¤§©¤¤¤¥¦

éãé ìò íéîMä ìà áeLé àì ,íéîMä©¨©¦Ÿ¨¤©¨©¦©§¥

ä íçäåøî íLbä älçzaL ãò LîM Ÿ©¤¤©¤¦§¦¨©¤¤©§¤

-øçà ÷øå 'åâå õøàä ìL ïBànvä úà¤©¦¨¤¨¨¤§©©©

.LîMä íça äìòîì áeLé Ck̈¨§©§¨§Ÿ©¤¤

,dãéìBäåõøàäL íøâé íLbäå §¦¨§©¤¤¦§Ÿ¤¨¨¤

ïéòøbäî çîvä àéöBäì øîBìk ,ãéìBz¦§©§¦©¤©¥©©§¦

.õøàä ÷îòa,dçéîöäåàéä §Ÿ¤¨¨¤§¦§¦¨¦

.õøàä ìòî íéçîvä úàöBä,'åâå òøæ ïúðåéøvL éîì ìëàîì úBéäìå ,øçà íB÷îa ãBò ïäî òøæì ìéáLa äàeázä ìecâì äañ àeä íLbä.ìëàì C(àéïk ¨©©§¨¦¥©¨¨¤§¨©¤©©¤¤¦¨§¦©§¨¦§¦¦§Ÿ©¥¤§¨©¥§¦§§©£¨§¦¤¨¦¤¡Ÿ¥
,'åâå éøáã äéäé.ézöôçM äî äNòé úîàa àlà ,í÷éø éìà áeLé àì ,úeìbä ïî íëàéöBäì íëì ézçèáäL éúçèáä øác,åézçìL øLà çéìöäå ¦§¤§¨¦§©©§¨¨¦¤¦§©§¦¨¤§¦£¤¦©¨Ÿ¨¥©¥¨¤¨¤¡¤©£¤©¤¨©§¦§¦§¦©£¤§©§¦

mixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çéúBáLçî àì ékíëéúBáLçîéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìå ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈
Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNa Cøc¤¤¨¨¨¨©£¤©¥

ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå§¥¦§¨¦£¨©§¦

àéä ïë àì:ýåýé íàðèïéàå Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«§¥

àlà ,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàkék ¨©¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«
Bîkeäáb ïk õøàî íéîL eäáâ §¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³

áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½
íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦®̈©¤©

õøàì ìònîòøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©
:ìëàì íçìåàéã äéäé ïkéøá §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ

éìà áeLé-àì étî àöé øLà£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−
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øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬
:åézçìLáéíBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpøâéúçz ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©
äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´

ì ýåýéì äéäå ñãäàì íìBò úBàì íL £©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ

:úøkéàètLî eøîL ýåýé øîà äk ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈
àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½

:úBìbäì éú÷ãöåá-äNòé LBðà éøLà §¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤
úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçîâ-ìàå ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©
øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ

øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ

:Láé õò éðà ïä ñéøqäãøîà | äë-ék ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´
éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«
äíLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½

Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½

:úøké àì øLàåíéåìpä øëpä éðáe £¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³
ì ýåýé-ìòýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½

Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì¦«§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

`xenl iy
.ézøîàL Bîk äNòé ìkä àlà ,epnî úö÷ ìhaúé àlL ,øîBìk(áéék §©¤Ÿ¦§©¥§¨¦¤¤¨©Ÿ¥¨¤§¤¨©§¦¦

,'åâå eàöú äçîNáíBìLáe ,úeìbäî eàöz äçîNa ék ,àéä äçèáääå §¦§¨¥¥§©©§¨¨¦¦§¦§¨¥§¥©¨§¨

.íëöøàì eìáez,äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøääíëì eðziL §§©§§¤¤¨¦§©§¨¦§§¦§¥¤¦¨¤¦§¨¤

.íäéáLBé eðpøéå íéçîöe íéøt,óë eàçîéìk ,ók eàçîé ,íéðpøîä únòì ¦§¨§¨¦¦©§§¥¤¦§£¨§ª©©§©§¦¦§£©¨

éeaø ìò äöéìî ïéðò àeäå .äãOä éöò£¥©¨¤§¦§©§¦¨©¦

.íänò çîNz äàéøaä ìkL ,äçîOä©¦§¨¤¨©§¦¨¦§©¦¨¤

(âéäìòé õeöòpä úçz©©©©£©£¤
,LBøáàeäL õeöòpä õò íB÷îa §¦§¥©©£¤

õò àeäL LBøaä õò äìòé ,éöB÷¦©£¤¥©§¤¥

íéBbä úìLîî íB÷îa ,øîBìk .áeLç̈§©¦§¤§¤¤©¦

íéòLøäL ,øîBì àa Bà .ìàøNé eìLîé¦§§¦§¨¥¨©¤¨§¨¦

.íé÷écöì eëôäé äáeLz eNòiL¤©£§¨¥¨§§©¦¦

,ãtøqä.éöB÷ çîö ïéî'äì äéäå ©¦§¨¦¤©¦§¨¨©
ì,íLCLîðå ãîBò äéäé äfä àìtä §¥©¤¤©¤¦§¤¥§¦§¨

ì 'äì äéäéå.äøeáb íLíìBò úBàì §¦§¤©§¥§¨§¨
,'åâåék ,íìBò ïîéñìe úBàì äéäéå§¦§¤§§¦©¨¦

øácä úøké àìå íìBò ãò äéäé äëk̈¨¦§¤©¨§Ÿ¦¨¥©¨¨

.äfä(àeNòå ètLî eøîL ©¤¦§¦§¨©£
,ä÷ãöeNòå äøBzä éètLî eøîL §¨¨¦§¦§§¥©¨©£

.äæ íò äæ ä÷ãöäáBø÷ ék §¨¨¤¦¤¦§¨
,àBáì éúòeLéäéäz äæ-éãé-ìò ék §¨¦¨¦©§¥¤¦§¤

.àBáì äáBø÷ éúòeLééú÷ãöå §¨¦§¨¨§¦§¨¦
,úBìbäìäìbz éúçèáä ú÷ãöå §¦¨§¦§©©§¨¨¦¦¨¤

.ìk ïéòì(á,úàf äNòéäNòiL §¥Ÿ©£¤Ÿ¤©£¤

.ïläì øeîàä úà,BìlçîàlL ¤¨¨§©¨¥©§¤Ÿ

.äëàìî íeL úaMä íBéa äNòé©£¤§©©¨§¨¨

(â,'ä ìà äåìpä øëpä ïa¤©¥¨©¦§¨¤
.÷ãö øb àeä,'åâå éðìécáé ìcáä ¥¤¤©§¥©§¦©¦

eìa÷iL úòa ìàøNiî ìcáð äéäà¤§¤¦§¨¦¦§¨¥¨¥¤§©§

ì ïéàL øîBì áLBçå ,äáBhäøîL ©¨§¥©¤¥¦§Ÿ

.úåönä íi÷ìe,Láé õò éðà ïä §©¥©¦§Ÿ¥£¦¥¨¥
àì ïk ,éøt ìcâî BðéàL Láé õò Bîk§¥¨¥¤¥§©¥§¦¥Ÿ

àì elàk éðéøäå ïBøkæì éîL øàMé¦¨¥§¦§¦¨©£¥¦§¦Ÿ

.éNòîáe 'ä éa õôç àìå íìBòì éúàä¦¨¨§Ÿ¨¥¦§©£©

(ã,éúBúaLúaLå úéLàøa úaL ©§©©©§¥¦§©©

.õøàä,ézöôç øLàaíei÷a ¨¨¤©£¤¨¨§¦§¦

.úåönä,éúéøáa íé÷éæçîe ©¦§Ÿ©£¦¦¦§¦¦
úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa íéæçBà£¦§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦

äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé íò¦¦§¨¥¥©§¦©¦¨

úLøôa ,úBúéøa äøNò ùìLa äðzpL¤¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¦§¨¨©

."úéøa" úáz íéîòt äøNò ùìL íL äøkæpL Eì-Cì(ä,éúîBçáe éúéáaïéøãäðqä ïéa ,øîBìk .úéaä øä úBîBçå äøæòä úBîBç CBúáe éLc÷î úéáa ¤§¤¦§§¨¨§Ÿ¤§¥§¨¦¥©§¦§¥¦§Ÿ©§¥¦§¨¦§¨£¨¨§©©©¦§©¥©©§¤§¦

.ípîæ íã÷ eéäLå ípîæaL íéãéñçä éNòî íéøékæî íäL ,íL íáLBî øLà,ãélä Cøc-ìò ,çáLå äìòî eðéäc ,íB÷î."åéúBáà íB÷î àlîî" ïBL,íLåCLniL £¤¨¨¨¤¥©§¦¦©£¥©£¦¦¤¦§©¨§¤¨Ÿ¤§©¨¨¨§©§©£¨§¤©©¤¤©¨§©¥§£¨¨¥¤¦¨¥

.íéàaä úBøBcì BîL,úBðaîe íéðaî áBè.úBðaîe íéðaî àaä ïBøkfî øúBé áBhä øác àeä ,äáBèì íL BîL øëfiM äî ,øîBìk,Bì ïzà íìBò íL §©©¨¦¦¨¦¦¨§©©¤¦¨¥§¨§¨¨¨©¥¦¦¨©¨¦¨¦¦¨¥¨¤¤
.äáBèì øëfé íìBò ãòL ,øîBìk ,íìBò íL ïzà íäî ãçàå ãçà ìëì(å,'ä ìò.'ä ìà Bîkì,BúøLáeiçä ïî øLà ìk úBNòìå äàøiî Bãáòì ,øîBìk §¨¤¨§¤¨¥¤¤¥¥¨§©¤©¨¦¨¥§¨©§¤§¨§§©§¨§¦¦§¨§©£¨£¤¦©¦

mixn zxhr
åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«

éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæåeàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää §¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëåíb ,çBîNì íäétëa eké ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½
íé÷écö eìLîéãtøqä úçúå ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈

íéöB÷ éðéî íä õeöòðåñãä äìòé §©£¥¦¥¦©£¤´£©®
äéäåäfä øácäì ýåýéìíL §¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½
äøeábúBàìãò:úøké àì íìBò §¨§¬©¨−¬Ÿ¦¨¥«

àúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk ¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéa ¦§¬¦§−̈¥¨¨©£¥

ä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéa ©£´§¨®̈¥¨¨©¨

àBáì éúòeLé äáBø÷-ékéãé ìò ¦«§¨³§«¨¦Æ¨½©§¥

äæúBìbäì éú÷ãöåäáeLzä ÷øå ¤§¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨

çéLnä úàéa úákòî:áéøLà §©¤¤¦©©¨¦©©§¥³
úàf-äNòé LBðàøeîàä úà ¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨

ähîìøîL da ÷éæçé íãà-ïáe §©¨¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³
Bìlçî úaLBìlçlîBãé øîLå ©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬¨−

:òø-ìk úBNòîâøîàé-ìàå ¥£¬¨¨«§©Ÿ©´
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ã-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦
øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë́Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−

íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBà ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹
éúéáaìëéäaéúîBçáeáLBîa §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéäìòî íB÷î ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiL §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨

áBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî −¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìíìBò ¦¨®¥³§¨©¨Æ

úøké àì øLà Bì-ïzàïBøëæ ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§

BîL:åøëpä éðáeíénòä éðáe §§¥´©¥À̈§¥¨©¦

ýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìBúøL ©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½
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:éúéøáa íé÷éæçîeæøä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´
íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷̈§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯
-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥

:íénòä-ìëì àøwé älôzçéðãà íàð §¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈

:åéöa÷ðì§¦§¨¨«

`xenl iy
.úBNòì,'åâå äáäàìeíéãáBòä íéãáòì Bì eéäé äáäàî 'ä eãáòiL éãé ìòå ©£§©£¨§©§¥¤©©§¥©£¨¦§©£¨¦¨§¦

.úBNòì áeiçäM änî øúBéå äìéláe íBia ãéîz,Bìlçî úaL øîBL ìk ¨¦©©©§¨§¥¦©¤©¦©£¨¥©¨¥©§
àeäL ,'ä úðeîàa ìBãb ãBñé àeäL¤§¨¤¡©¤

ïéàå ïéàî íìBòä úà àøa 'äL äãBî¤¤¨¨¤¨¨¥©¦§¥

.Búìeæ,éúéøáa íé÷éæçîeíéæçBà ¨©£¦¦¦§¦¦£¦

íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦

.äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé¦§¨¥¥©§¦©¦¨

(æéLã÷ øä ìà íéúBàéáäå©£¦¦¤©¨§¦
,'åâåBúéáa çøBà ñéðënä Bîk§©©§¦¥©§¥

íéðäkì äeöà ïk ,äçîNa Bìa÷îe§©§§¦§¨¥£©¤©Ÿ£¦

.øibúäì eàBáiLk äçîNa íeìa÷iL¤§©§§¦§¨§¤¨§¦§©¥

,éúlôz úéáa íézçnNåeéäiL §¦©§¦§¥§¦¨¦¤¦§

úéa ìL äøæòa íîöò íúBàøa íéçîN§¥¦¦§¨©§¨¨£¨¨¤¥

äðL ,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä©¦§¨¤¥©§¦¨¨¨

.íäéçáæáe íäéúBìBòáe íúlôúa ìàøNé íò äðLa,íénòä ìëì"éøëpä ìà íâå" Búlôúa Cìnä äîìL øîàL Bîk(`n,g `Îmikln)úãì íéáMì ïkL-ìëå §¨¨¦¦§¨¥¦§¦¨¨§¥¤§¦§¥¤§¨¨©¦§¤¨©§ŸŸ©¤¤¦§¦¨§©¤©¨§¦§¨¤¥©¨¦§©

.ìàøNé(ç,ìàøNé éçãð õa÷î.íéBbä ïéa íéçcpä ìàøNé úà õa÷îä,åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBòåéöa÷ð ìò ãBò õa÷à ,ìàøNé éçãð õa÷àLk ¦§¨¥§©¥¦§¥¦§¨¥©§©¥¤¦§¨¥©¦¨¦¥©¦£©¥¨¨§¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥©¦§¨¨

,íL eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL âBâîe âBb íäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà íéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò ,ìàøNé éçãð õa÷àL øçàì ,øçà Leøt .íéøbä ìk úà¤¨©¥¦¥©¥§©©¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥£¥¤¦§¨¦£¥¦©¦§¨¨§¥¨¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§¨

ìà÷æçé úàeáða áeúkk.(hl wxte gl wxt) ©¨¦§©§¤§¥

mixn zxhr
ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìeøLà íäá éîøîL «§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaLéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLk ©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥

íéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úà ©£¦¦º¤¨¦¨¥¤

éLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìà ¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨

íézçnNåíçnNàéúlôz úéáa §¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½
,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaa©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©

íäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥
àøwé älôzïëeî äéäé-ìëì §¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

íìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãäk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ

úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà̈©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ

:íéîéäúBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®

:äéúáçøa íé÷çNîåúBàáö ýåýé øîà äk §©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íbæøîà äk ©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ

çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§¨®

:LîMä àBáî õøàîeçeðëLå íúà éúàáäå ¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−

íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàìèýåýé øîà-äk ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´

älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§º

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqééék ª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À

øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬

øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈

çlLàå:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéäzòå ©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈

ì éðà íéðLàøä íéîië àìäfä íòä úéøàL ´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®

:úBàáö ýåýé íàðáéïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³

eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´

-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè©¨®§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨

:älàâéúéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³

íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøaãéäë ék §¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlieמד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iying meil inei xeriy

ß ixyz 'c iying mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−

:íëéøòLaæé-ìà eäòø úòø-úà | Léàå §©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À©«

ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úàçééäéå ¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéøîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º

íBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLààëeëìäå £¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§¨§¿

úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLéŸ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ

äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈

:éðà-íbáëíéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½

-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤

:ýåýé éðtâëíéîia úBàáö ýåýé øîà äk §¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´

ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änääúBðL ¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´

ðëa e÷éæçäå íéBbääëìð øîàì éãeäé Léà ó ©¦®§¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ

:íënò íéäìà eðòîL ék íënò¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãé)ì ,epæøæàå .epeöàå.é"Lø ïBL ©£©¤©£©§¤¨©¦
íMä øác ék ,Cøö ïéàåoldl) §¥Ÿ¤¦§©©¥

(bk weqtdevn "`iaY dY` iM un`e wfg"£©¤¡¨¦©¨¨¦¦§¨
oM dUri `le lSrzn did EN`e `id¦§¦¨¨¦§©¥§Ÿ©£¤¥
WExR didIW okYie .dzin aIg did̈¨©¨¦¨§¦¨¥¤¦§¤¥

"epeöàå"dEvnE cibp FzF` dPn`W ©£©¤¤£©¤¨¦§©¤
wEqRA iYWxRW FnM ,l`xUi lr©¦§¨¥§¤¥©§¦©¨

mdipirl Fz` dziEvefk xacna) §¦¦¨Ÿ§¥¥¤
(hi:eh dxez

(åè).ïðò ãenòa ìäàa 'ä àøiå©¥¨¨Ÿ¤§©¨¨
lr did oprd cEOr iM ,mrHd©©©¦©¤¨¨¨¨©
Edfe ,ld`A d`xp did mXde gzRd©¤©§©¥¨¨¦§¤¨Ÿ¤§¤
lre .mdxa` iAx zrC lr ,cFaMd©¨©©©©¦©§¨¨§©
opr cEOrA 'd cxIe FnM `Ed ,iYrC©§¦§©¥¤§©¨¨

ld`d gzR cnrIe(d ai xacna)dPde , ©©£Ÿ¤©¨Ÿ¤§¦¥
oprA d`xp 'd cFaM(i fh zeny): §¦§¨¤¨¨

,íòhäådWn mr xAcl dvx iM §©©©¦¨¨§©¥¦¤
dEvi mWe rWFdi rnWIW¤¦§©§ª©§¨§©¤

xn`p dWnl dPde ,Fnvr rWFdi z ¤̀§ª©©§§¦¥§¤¤¡©
(ak dk my)LY` iYxAce mW Ll iYcrFpe§©§¦§¨§¦©§¦¦§

did `l rWFdi la` ,zxRMd lrn¥©©©Ÿ¤£¨§ª©Ÿ¨¨
ld`A qpMl did xEq`e `idd dlrOA©©£¨©¦§¨¨¨¦¨¥¨Ÿ¤

dPde .llMìò ïðòä ãenò ãîòiå §¨§¦¥©©£Ÿ©¤¨¨©
ìäàä çútoprd did iM x`al aW ¤©¨Ÿ¤¨§¨¥¦¨¨¤¨¨

,eilr stFg ld`d gzR lr cFaMd FaE©¨©¤©¨Ÿ¤¥¨¨
:ld`A `Ed dPdefh dxez §¦¥¨Ÿ¤

(æè).õøàä øëð éäìà,ux`d iiFB ¡Ÿ¥¥©¨¨¤¥¨¨¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מה jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iyiy meil inei xeriy

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß ixyz 'd iyiy mei ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|åéúáàì ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦©«£ŸÀ̈
-ìà äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ̈©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈¤
:éúéøa-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤§¦¦«

i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, לׁשֹון ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְְִִִִֵַַָ

‰‰È‡יז  ‡cÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡cÈÚa¿ƒ»»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

midl`d la` ,oM EPpi`e .i"Wx oFWl̈©¦§¥¤¥£¨¨¡Ÿ¦
mXd iM .z`Gd ux`A xkp `EdW¤¥¨¨¨¤©Ÿ¦©¥
oiprM ,ux`d idl` `xwp cAkPd©¦§¨¦§¨¡Ÿ¥¨¨¤§¦§©

xn`PW(ek fi a mikln)z` Erci `l iM ¤¤¡©¦Ÿ¨§¤
l` ExAcie oke ,ux`d idl` hRWn¦§©¡Ÿ¥¨¨¤§¥©§©§¤
ux`d iOr idl` lrM milWExi idl ¡̀Ÿ¥§¨¨¦§©¡Ÿ¥©¥¨¨¤

(hi al a minid ixac)aizkE ,(b h ryed)`l §¦Ÿ
,mdxa` iAx df xiMfde ,'d ux`A EaWi¥§§¤¤§¦§¦¤©¦©§¨¨

eiYWxR xakE(dk gi `xwie): §¨¥©§¦
,Baø÷a änL àá àeä øLà íòèå§©©£¤¨¨¨§¦§
.eicare FOr axwA `A `EdW¤¨§¤¤©©£¨¨
`Up `le FnM ,ux`d axwA "FAxwA" F`§¦§§¤¤¨¨¤§§Ÿ¨¨

ux`d mzF`(e bi ziy`xa)ux` mYrp , ¨¨¨¤¤§©¨¤
(gi h diryi):mdxa` iAx ixacM ,fi dxez §¦§¥©¦©§¨¨

(çé-æé)mrheàìä àeää íBia øîàå §©©§¨©©©£Ÿ
.éaø÷a éäìà ïéà ék ìò©¦¥¡Ÿ©§¦§¦
,mper z` ECezde oiprM xEnB iECe EPpi ¥̀¤¦¨§¦§©§¦§©¤£Ÿ¨
lr EhxgzIW ,dhxge xEdxd `Ed la £̀¨¦§©£¨¨¤¦§¨§©

mrhe .md minW` iM ExiMie mlrn©£¨§©¦¦£¥¦¥§©©
éðt øézñà øzñä éëðàå,zxg` mrR §¨Ÿ¦©§¥©§¦¨©©©©¤¤

iM mAlA l`xUi ExdxdW xEarA iM¦©£¤¦§£¦§¨¥§¦¨¦
mdidl` oi` iM lre midl`l E`hg̈§¥Ÿ¦§©¦¥¡Ÿ¥¤
did ,dN`d zFrxd mE`vn mAxwA§¦§¨§¨¨¨¨¥¤¨¨
mliSie mxfrIW mXd iCqg axl iE`ẍ§Ÿ©§¥©¥¤©©§¥§©¦¥

,dxf dcFarA ExtM xaMWoiprkE ¤§¨¨§©£¨¨¨§¦§©
xn`W(dl a dinxi)lr KzF` hRWp ipPd ¤¨©¦§¦¦§¨¨©

lr iM ,xn` KklE :iz`hg `l Kxn`̈§¥Ÿ¨¨¦§¨¨©¦©
ghal EUrW dlFcBd drxd lM̈¨¨¨©§¨¤¨¦§Ÿ©

dxf dcFarA`l ,mdn mipR cFr xiYqi ©£¨¨¨©§¦¨¦¥¤Ÿ
ipR xiYqdW oFW`xd mipR xYqdM§¤§¥¨¦¨¦¤¦§¦§¥
wx ,zFxve zFAx zFrx mE`vnE eingx©£¨§¨¨©§¨©
Ecnrie ,dN`Bd ipR xYqdA EidIW¤¦§§¤§¥§¥©§ª¨§©©§

eingx ipR zghadA(cn ek `xwie)mB s`e §©§¨©§¥©£¨§©©
`l mdiai` ux`A mzFidA z`fŸ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤Ÿ
EtiqFIW cr 'ebe miYlrb `le miYq`n§©§¦§Ÿ§©§¦©¤¦
daEWzE xEnB iECe zxMfPd dhxgd lr©©£¨¨©¦§¤¤¦¨§¨

dlrnl xMfPW FnM ,dnlW(a l)YaWe §¥¨§¤¦§¨§©§¨§©§¨
:'ebe Lidl` 'd crhi dxez ©¡Ÿ¤

(èé)äøéMä úà íëì eáúk äzòå§©¨¦§¨¤¤©¦¨
.úàfädWnl ,hWRd KxC lr ©Ÿ©¤¤©§¨§¤

dvx iM ,dEaYkIW dEvi mdipW rWFdie¦ª©§¥¤§©¤¤¦§§¨¦¨¨
dPde .dWn iIgA F`iap rWFdi zFUrl©£§ª©§¦§©¥¤§¦¥
`xFwe FOr cnFr rWFdie DazM dWn¤§¨¨¦ª©¥¦§¥

dWn aYkIe mrh dfe ,d`Fxe(ak weqt). §¤§¤©©©¦§Ÿ¤
`EdW dWnl .l`xUi ipA z` DcOle§©§¨¤§¥¦§¨¥§¤¤
mB iM ,Ecnlie ErnWi EPOn iM ,xTrd̈¦¨¦¦¤¦§§§¦§§¦©
xn`W FnM FOr cOln did rWFdi§ª©¨¨§©¥¦§¤¨©

sFQA(cn al oldl):oEp oA rWFde `Ed ©§¥©¦
.úàfä äøéMä íòèåxW` dxiXd §©©©¦¨©Ÿ©¦¨£¤

.Epif`d `ide ,dYr Ll ciB ©̀¦§©¨§¦©£¦
dExn`i l`xUi iM ,dxiW D`xwie§¦§¨¨¦¨¦¦§¨¥Ÿ§¨
daYkp oke ,dxnfaE xiWA cinŸ¦§¦§¦§¨§¥¦§§¨
wqtd mdA EaYki mixiXd iM ,dxiWM§¦¨¦©¦¦¦§§¨¤¤§¥

:dnirPd zFnFwnAk dxez ¦§©§¦¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlieמו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iyiy meil inei xeriy

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈
ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל Èk.על ְְְִִֵֶַַָָƒ

BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï∑,ליׂשראל הבטחה זֹו הרי …ƒ»«ƒƒ«¿ְְְֲִֵֵַָָָ
מּזרעם  מׁשּתּכחת ּתֹורה .לגמרי ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑ ׁשכינה ּכלּפי למעלה ׁשּמפרׁש:מּוסב ּכמֹו להם , נׁשּבעּתי אׁשר הארץ .""אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àë)mrheBøöé úà ézòãé ék §©©¦¨©§¦¤¦§
.íBiä äNò àeä øLàmrhM £¤Ÿ¤©§©©

dY` midl` `xi iM iYrci dYr iM¦©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦©¨
(ai ak ziy`xa)iM ,lrtA dricid `idW ,¤¦©§¦¨§Ÿ©¦

`l m`e .gkA drici cizrA dricid©§¦¨¤¨¦§¦¨§Ÿ©§¦Ÿ
Fxvi rcFp `le xAcOA l`xUi E`hg̈§¦§¨¥©¦§¨§Ÿ©¦§
dxiW mdA cirIW oEbd did `l lrtA§Ÿ©Ÿ¨¨¨¤¨¦¨¤¦¨
dcir`e ,E`hgYW eiptl iElBd ,xnFl©©¨§¨¨¤¤¤§§¨¦¨
zFAx zFrx mkz` dp`vnYW mkÄ¤¤¦§¤¨¤§¤¨©
iE`xd did la` ,dfke dfM zFxve§¨¨¤§¨¤£¨¨¨¨¨
m` ,mzq driciA dxFYd mdl oYiW¤¦¥¨¤©¨¦¦¨§¨¦
Elk`Y ux`d aEh mYrnWE Ea`YŸ§©§¤¨¨¤Ÿ¥
la` .ElM`Y axg mzixnE Ep`nY m`e§¦§¨£§¦¤¤¤§ª§£¨
mAle rxd mxvi mdl mB rcFPW dYr©¨¤©©¨¤¦§¨¨©§¦¨
,mzF` zFxFTd lM mdl ciBi ,dpFGd©¤©¦¨¤¨©¨

xn`PW oiprM(d c gn diryi)iM iYrCn §¦§©¤¤¡©¦©§¦¦
LgvnE LRxr lfxA cibe dY` dWẅ¤¨¨§¦©§¤¨§¤¦§£
`FaY mxhA f`n Ll ciB`e dWEgp§¨¨©¦§¥¨§¤¤¨

:LiYrnWdak dxez ¦§©§¦
(âë).ïeð ïa òLBäé úà åöéåaqEn ©§©¤§ª©¦¨

FnM ,dpikW iRlM dlrnl§©§¨§©¥§¦¨§
WxtOWézòaLð øLà õøàä ìà ¤§Ÿ¨¤¨¨¤£¤¦§©§¦

,Cnò äéäà éëðàå íäì,i"Wx oFWl ¨¤§¨Ÿ¦¤§¤¦¨¨©¦

:WxR dtie§¨¤¥¥
ìòåmdxa` iAx zrC(eh weqta),åöéå §©©©©¦©§¨¨©§©

,òLBäé úà,mXd zevnA dWn ¤§ª©¤§¦§©©¥
xn` oM lre.íäì ézòaLð øLàoke §©¥¨©£¤¦§©§¦¨¤§¥

mkvx` xhn iYzpe ,dWn xn`W Epivn̈¦¤¨©¤§¨©¦§©©§§¤
FYrA(ci `i lirl)LcUA aUr iYzpe oke , §¦§¥§¨©¦¥¤§¨§

LYndal(eh weqt my)ErcY ornl oke , ¦§¤§¤§¥§©©¥§
mkidl` 'd ip` iM(d hk lirl)gNWi oke , ¦£¦¡Ÿ¥¤§¥§©©

Lillrn rx ipRn dx`Od z` LA 'd§¤©§¥¨¦§¥Ÿ©©£¨¤
ipYafr xW`(k gk lirl)iYxAC xakE , £¤£©§¨¦§¨¦©§¦

mdA)(ai d lirl:ck dxez ¨¤
(åë-ãë)mrheäLî úBlëk éäéå §©©©§¦§©¤

.ázëìz` azM dNgYn iM ¦§Ÿ¦¦§¦¨¨©¤
xn`p xW`M mipdMd l` DpYIe dxFYd©¨©¦§¨¤©Ÿ£¦©£¤¤¡©

dlrnl(h weqt)dP` mdl xn` `le , §©§¨§Ÿ¨©¨¤¨¨
dxiXA dEhvp ok ixg`e ,DzF` EgiPi©¦¨§©£¥¥¦§©¨©¦¨
ipA z` DcOlie DzF` aYkIe ,z`Gd©Ÿ©¦§Ÿ¨©§©§¨¤§¥
lr DzF` siqFd dPde ,mFIA FA l`xUi¦§¨¥©§¦¥¦¨©
lMd aYkl dWn zFlkM idie .dxFYd©¨©§¦¦§¤¦§Ÿ©Ÿ
mipdMd z` dEv f` ,dxFYd xtqA§¥¤©¨¨¦¨¤©Ÿ£¦
ízîNå äfä äøBzä øôñ úà çB÷ì̈©¥¥¤©¨©¤§©§¤
,íëéäìà 'ä úéøa ïBøà ãvî BúBà¦©£§¦¡Ÿ¥¤
dYrn iM ,cSd on oFx`A gPn didIW¤¦§¤ª¨¨¨¦©©¦¥©¨

dfe ,rxbl F` siqFdl llM Fa Erbi `lŸ¦§§¨§¦¦§Ÿ©§¤
mrhãò ázëì äLî úBlëk éäéå ©©©§¦§©¤¦§Ÿ©

.ínzmdxa` iAx xn` oM lreweqta) ª¨§©¥¨©©¦©§¨¨
(`DnFwnE znCwn dkxAd z`fe iM¦§Ÿ©§¨¨ª§¤¤§¨

xAcie dWn KlIe xn`p xW`M dlrnl§©§¨©£¤¤¡©©¥¤¤©§©¥
:l`xUi lM l` dN`d mixaCd lM z ¤̀¨©§¨¦¨¥¤¤¨¦§¨¥

,ïëzéådxiXd azMW ixg` iM §¦¨¥¦©£¥¤¨©©¦¨
Wi` l`xUi ipA z` DcOlie©§©§¨¤§¥¦§¨¥¦
l` eiptl m`iadW mdihaWl Wi ¦̀¦§¨¥¤¤¥¦¨§¨¨¤
,dxFYd xtqA DazM ,WxcOd ziA¥©¦§¨§¨¨§¥¤©¨

mipdMd z` dEveøôñ úà ç÷ì §¦¨¤©Ÿ£¦¨Ÿ©¤¥¤
,äøBzädidY dxiXd mBW xnFl ©¨©¤©©¦¨¦§¤

llMn `idW ,dxFYd mr oFx`A zgPnª©©¨¨¦©¨¤¦¦§©
,mdl xn`e .crl mW `id iM dxFYd©¨¦¦¨§¥§¨©¨¤
mihaXd ipwf lM cFr eil` ElidwIW¤©§¦¥¨¨¦§¥©§¨¦
ok iM mdOr Etq`i mrde ,mixhFXde§©§¦§¨¨¥¨§¦¨¤¦¥

sFQA xn`p(cn al oldl)dWn `aIe ¤¡©©©¨Ÿ¤
z`Gd dxiXd ixaC lM z` xAcie©§©¥¤¨¦§¥©¦¨©Ÿ
,oM mipdMd EUr dPde .mrd ipf`A§¨§¥¨¨§¦¥¨©Ÿ£¦¥
z` mdA cirde mrd lM eil` ElidwIe©©§¦¥¨¨¨¨§¥¦¨¤¤
ipf`A ldwdA ux`d z`e minXd©¨©¦§¤¨¨¤§©§¥§¨§¥
mXd Fl xn` f`e .mrd lke mipdMd©Ÿ£¦§¨¨¨§¨¨©©¥

KxAzi(hn weqt my)mixard xd l` dlr ¦§¨©£¥¤©¨£¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'e ycew zay ß

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: ."ׁשמֹור", »…«ְָָָ
'‰Œ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ∑ יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו ƒ«¬¿ƒְְְְִֵֵֶַָ

ּבֹולט  היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש ּבתרא': ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּב'בבא

אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם מּבחּוץ, הארֹון ְְְִִִֵַָָָָָָֻמן
הארֹון' ּבתֹו מּנח, היה הּלּוחֹות .'מּצד ְִַַָָָָָֻ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ולא «¿ƒ≈«ְְַָֹ

ׁשּנאמר: לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות (במדבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבחּייו  ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט ולא ,"ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֻ"עׂשה

מֹותֹונגנזּו יֹום מֹותֹו)קדם ּביֹום אחרים: מה (ספרים לקּים , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ
ח)ר:ּׁשּנאמ  הּמות"(קהלת ּביֹום ׁשלטֹון ."ואין ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑ ואם ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִ
למעלה: העיד ּכבר הרי ל)ּתאמר: "העידתי (לעיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

לּׁשמים  אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָבכם
הּׁשמים  "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹוארץ

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם
ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות

הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון
החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ
ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

ּבע  יעלה . . יאסף הּמעלֹות".אליו רּום עד עילּוי אחר ילּוי ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמות"
ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט
מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט
עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,
ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפי־זה
נפסק  יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cnre ,cIn oM zFUrl aIgzpe ,dGd©¤§¦§©¥©£¥¦¨§¨©
DzF` aYkIe dkxAd z`fe mzF` KxaE¥¥¨§Ÿ©§¨¨©¦§Ÿ¨

EUr f`e ,mipdMl ozPW xtQd sFqA§©¥¤¤¨©©Ÿ£¦§¨¨
xtQd Epzpe mzF` dESX dn mipdMd©Ÿ£¦©¤¦¨¨§¨§©¥¤

lMd dPde .zixAd oFx` cSn mlẄ¥¦©£©§¦§¦¥©Ÿ
:dxFYA xEn`d xcQMfk dxez ©¥¤¨¨©¨
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jlieמר zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy
"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו
ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",
ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגה ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ
מׁשה". הם ויׂשראל ְְְִִֵֵֵֶָָֹיׂשראל,

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑ ּכל והרי «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒֲֵַָ

ׁשּנאמר: הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ב)ימֹות (שופטים ְְְֱִִֶֶַַֹֻ
מּכאן  יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ"וּיעבדּו

זמן  ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתלמידֹו
נראה  היה חי, חי ׁשּיהֹוׁשע הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìâîø ¯ áîø íéãåîò ïî÷ì

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, ה'תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ בנשק"ע וכו'

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מוסג"פ כבקשתו מאז הקונטרס לח"י אלול הבע"ל, וכן קטע השיחה שבת מברכים חודש אלול 
הוא חודש הרחמים, אשר בטח יענין את כת"ר וגם בנוגע לפועל.

מאשר הנני בזה גם כן קבלת שני מכתביו, ומה שהעיר שלפעמים כתוב בנוגע להלב לשון זכר 
ולפעמים לשון נקבה, הנה ידוע הכלל דכל דבר שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו )תשובת דונש על רס"ג 

סימן ק"נ( ואין הזמן גרמא להאריך בזה ועוד חזון למועד.

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו מהנוסעים ושמחתי מספורם מהשתתפות כת"ר בהבאת הדבר לידי 
)תנחומא עקב הובא בפירש"י(, בטוח הנני  גומרה  ונשען על מאמרז"ל המצוה נקראת על שם  פועל, 
שישתדל להביא הדבר לידי פועל ממש, היינו שיכתב ויחתם הטשעק, ויפה שעה אחת קודם, ובפרט 
בחודש הרחמים. ויעוין באגה"ק סימן כ"א וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד וכו' ע"ש, 

והשייכות לכהנים בפרט מובנת ממש"כ בלקו"ת סוף פ' קרח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכת"ר וע"י להנדיב שליט"א. המחכה לבשורה טובה.
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מט

יום ראשון - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום רביעי - ג' תשרי
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

יום שני - א' תשרי
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום חמישי - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום שלישי - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום שישי - ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

שבת קודש - ו' תשרי
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח ופרקים קג-קה

לשבוע פרשת וילך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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`lelנ h"k oey`x mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט ראשון יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë úåéçå

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligzndÎxeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ixdy ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligzndÎxeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
ze`ad ,"dyrn"d zeize`

,dyrnae azkaïä¥
úBiúBàä úðeîz§©¨¦
-øôñaL éøeLà áúëaL¤¦§¨£¦¤§¥¤

.äøBzxaqedy itk - ¨
ly a"i wxta d"dbda
,"dpen`de cegid xry"
zeize` a"kn ze` lk ixd
geke dkynd `id dxezd

lkl yi okle ,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige
cgein xeiv (dxezÎxtq ly ixey` azka) dzaizka ze`
zeigd ,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd xeiv lr dxend
zeize`d ixd dxezÎxtq azkae ,ze` dze`a mikynpd gekde
zxev lr mipic ihxt dnka zexeywe ixwir oipr od onvr

,ozaizk÷lçúnä ,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤§©¦§©¥
àèáîe úøáä àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦£¨©¦§¨

ì ìëa úBiúBà á"ëäïBL47ì ïéa Løôä ïéà ék ,Lãwä ïBL ©¦§¨¨¦¥¤§¥¥§©Ÿ¤
ì øàL ïéáeúøáä úeäîa úBðBL,iehia --ék ,úBiúBàäíà ¥§¨§§¨£¨©¨¦¦¦

ïôeøöa48.,dipyl zg` dty oia lcad miiw zeize`d sexiva - §¥¨
.zepeyld lka deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e

ì ìëa ïk-íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåáMçî íãàL ïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨¤¨¨§©¥
úBáz,oeyld -lä úBiúBàå÷ø .ãáì á"ë ïäL ,ïBL ¥§¦©¨¤¥§©©

äàBøLk éøäL ,úBiúBà úBðéça éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL¤©©£¨¨¥¨¦¥§¦¦¤£¥§¤¤
,BzáLçîa úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä úðeîz äøBz øôña- §¥¤¨§©¨¦¥¦§©§§©£©§

,dxezd xtqa oze` d`ex `edy itkl m`zdaàø÷ð äæå§¤¦§¨
;"äáLçnaL äiNò" úðéçaoipr zxdxdn "daygn"y itk - §¦©£¦¨¤©©£¨¨

ly zeize` ,dyrn ly
ly diyrÎe ,azke dyrn
Îd`ixa zelylzyd

,diyrÎdxiviøLàk ïëå§¥©£¤
¯ øeacä úBiúBà òîBL¥©¦©¦
BzáLçîa úBîLøð ïä¥¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
øeac" úðéça§¦©¦

"äáLçnaLji` - ¤©©£¨¨
xdxdn `ed daygnay

,xeaic ly zeize`ae-
idef;"äøéöé" úðéçá- §¦©§¦¨

`id dnvr daygn ,oky
,"d`ixa" ly dpiga
s` eizxvi eiz`xa"y

"eiziyr49cbpk `ed
,"dyrne xeaic daygn"
zpiga - `id daygn ,ixd
zpiga - xeaic ,"d`ixa"
zpiga - dyrne ,"dxivi"
"daygn" ok m`e ."diyr"
zpiga - ixd `id
`edyk eli`e ,"d`ixa"
zeize` daygna xdxdn

df ixd ,xeaic lyxeaic"dxivi" zpiga - daygnay
.(d`ixaayúBiúBà øeäøä éìa dcáì äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨§©¨§¦¦§¦

."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä©¦¦§¨©£¨¨¤©©£¨¨§¦©§¦¨
,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäåm`Î ik ,daygnay xeaic `l - §¦¥¦©¦©¨

,ynn xeaicelà úBiúBàî ïúeiç úBìa÷îe úBeäúî ïä¥¦§©§©§©¨¥¦¥
øäøäîe íãà øaãî íéîòôlL óàå .äáLçnaL ïîöò- ©§¨¤©©£¨¨§©¤¦§¨¦§©¥¨¨§©§¥

,dyrn zryaøçà øáãaxeaicd zeize` oi` dxe`kle - §¨¨©¥
xdxdn epi` `ed ixdy ,daygnd zeize`n zeig f` zelawn

,xacn `edy oipraøaãì ìBëé Bðéà éøäxdxdn `ed oi`yk - £¥¥¨§©¥
,xacn `edy dnaíéôeøöå íéøeac ïúBà íà-ék,miln ly - ¦¦¨¦¦§¥¦

øàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa eéäå íøac øákL¤§¨¦§¨§¨§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©
eîéLøä elà íéôeøöå íéøeaãa,myexd -äáLçnäî §¦¦§¥¦¥¨§¦¥©©£¨¨

.úBaø íéîòt íäa äñðëpLzeize` oze` ly myexdy ixd - ¤¦§§¨¨¤§¨¦©
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ùã÷ä úøâà
úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ני ixyz '` ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' שי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éäåéçå åäéà .ë,258 'nr cr.÷"äìá

ly zeigd `ed ,daygnd
xeaic zeize`el`.eäæå- §¤

,"zexitq"a xacdy itk
íéøBçà úðéça§¦©£©¦
-ãBä-çöð úeiðBöéçå§¦¦¤©
"ïBéìòä óeöøt"î ãBñé§¦©§¨¤§

,ïBzçza ñðëpL- ¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn
dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzdBì úBéäì¦§
,úeiçå ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§©

:òãBpk©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn `l` ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,'seqÎoi` zenvr' ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei dfn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

.'seq oi` zenvr'n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec dfÎiciÎlr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekdevnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd ly

zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl ixd ,ziyrp

ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya zewl` zpade zrici

ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl `id - ald ly ipgexd

da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb mixacae zeinybd micia

oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx mirvan

,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian dfy xywde

ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne

dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy
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ùã÷ä úøâà
é"äð úåéðåöéçå íééøåçà 'éçá åäæå .úåáø íéîòô íäá
ïéçåî 'éçá åì úåéäì ïåúçúá ñðëðù ïåéìòä óåöøôî

:òãåðë úåéçå
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א.1. קע, מצותיך דרך



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzנב '` ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

`ian r"p v"iixd x"enc` w"k

ely ycewd zegiyn zg`a2,

dfd ceqid dlbzp xy`ky

ycew zxb`aefxtqn" ,

,"zeiniinyd dnypdÎzeln

miinybd mixacd zeedzdy

"seqÎoi` zenvr"n `wec `id

miciqg lv` egztp -

zeig ly miycg zepiirn

.zeiyrn zeevn meiwa

,zxb`d mipta oiprd epcnla

ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer

zeklda m"anxa zexetq milna oicÎwqte dkld oeyla `aen ef zxb`

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr"éäBîøâ"e ¨§¨¦

,íéìkä ïä ¯zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦
,zexe`leïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -,"seq oi` xe` ¤ª¨

mdy iptn,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ
.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîly milkd my - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd
md `l` ,zewl`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦

éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly -ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§

,úéìëúåoipr `id dxitq lky cala ef `l -cgeindnkg , §©§¦
md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id
heyt ixd `ed "seqÎ oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb
enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e` dnkgseq oi`,`eti` ,cvik .leabe uw ila ,
?'seqÎoi`'d mr cg` xac zeidl milkd milekiáeúkL Bîk§¤¨

'íéiç õò'a6.gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md milkdy §¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv7ly dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leabgekgekd ,seqÎoi` ly leabd

.dcnae leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy
"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky8`ed seqÎoi`d" :

el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily
el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk
xqgn dz` ixd leaba gk

enily`ed seqÎoi` - "ez
zenilydmyk ,lkd ly

,leab ilaa gek el yiy
,oky .leaba gek el yi jk
wx gek el yiy xn`z m`
gek el oi`e leab ilaa
xqgn dz` - leaba
,xnelk ,ely zenilya
ila" mb xac ly ezin`l
,"dlabd" `ed "leab
oipra zenily dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy
ea xqg "leab" `le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d
ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd

lkdel yi jk ,leab ilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,
,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek
ly dpigaa mdy (zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md

gek,dcnae leaba mipipr jiyndle xi`dl gek ,leabd
dpigaa didz ,ilka yalznd xe`dn jynezy drtyddy
lr .leabÎilae seqÎoi` xe`n `id drtyddy zexnl ,leab ly
,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa md milkd ixd ,mipt lk
dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md ,`eti`

?dcnne leabn ixnbläðekä íðîàxne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg` xac md milke seqÎoi`dyàéä:epiax w"k ztqed - ¦

ly milkd mr cg` xac `ed seqÎoi`dy ,xnel `ly
- dlertl rbepa micg`zn mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd
micg`znyk e` seqÎoi` ici lr wx zeyridl dlekiy dlert
.mci lre mda seqÎoi` ici lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr

:owfd epax oeylaeúe÷ìà ïäL ,øîBìly oipra -Lé àøáì ©¤¥¡Ÿ¦§Ÿ¥
,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàîgeka wx `id "oi`"n "yi" zeedzd - ¥©¦§¨¥

`edÎjexaÎyecwd9l"f epinkgy enk ,"`xead wiga" wx df ,
mixne`10mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

zeedzd ly oiprd ik ,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal
oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi"
:"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed "seq

i`"n "yi" deedzi mci lrylre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"n "yi" mieedzn mciìzLä úðéçáa àìåälò úeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨

ìeìòå,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11iax - §¨§©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne` exiaecxew dynìzLä ïéðòúeìL ¦§©¦§©§§
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ùã÷ä úøâà
åäéà ë.ïåäá ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå

úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)
.('åë ò"éáá ë"àùî úå÷ìà ïìåëù íéìëä ïä éäåîøâå
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå
ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וגרמוהי בחיוהי אחר פי' ועוד.6."יש פ"ג. ב' ב.7.שער קפב, פ"ח.8.ויצא ריש ‡„ÂÓ"¯9.ח"א ˜"Î ˙¯Ú‰
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נג ixyz '` ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ìeìòå äléò,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdny -ïëå ¦¨§¨§¥
úéLàøa úLøt LBãwä øäfa àeä12ìzLäa eðéä ,úeìL ©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§

ïîöò úBøéôqa úBøéôqäd`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¦©§¨
d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn zlylzyne

,'eke "dnkg"núðéçáa)¦§¦©
,(íéìkä,zexitqd ly - ©¥¦

"äî éìa" úBàø÷pL¤¦§¨§¦¨
äøéöé øôña13,- §¥¤§¦¨

xtqa "dn ila" ze`xwpd
dxivi14xyr" oeyla - ,

ozcn ,dn ila zexitq
"dn ila"e ,"'eke xyr

- dpeekdúðéçáa ïðéàL¤¥¨¦§¦©
Lé15,âOî úeäîe- ¥¨ª¨

,mi`xapl-ïéà"ä Bîëe§¨¥
äáLçî úéìc "óBñ§¥©£¨¨

ììk déa àñéôz16,- §¦¨¥§¨
xyt` i` daygn mey
jk ,ea dqitz dl didzy

df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd ly milkd mb
lkyl dbydÎzxa `idy zedn meyjk lr ixd ,mi`xapd

zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd oipr mixne`
oi` ixd ik ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy dxitqn deedzn
`a df ixd - "dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn didiy "yi" df
mpi` zexitqd ly milkdy ,jk lr ."lelre dlir" ly ote`a

:di`x owfd epax `ian - zbyen zednáeúkL Bîëe17éðôe" : §¤¨¨©
,ily zeiniptd -."eàøé àìdf oi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn
dmilkdyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epaxäúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò eðaø äLî úàeáðe,wx - §©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîly oeilrd wlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦

xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga
ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a
zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd

.zeiniptd `leìzLäáeìeìòä úeìLlylzynd - §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn,äléòäî ówî àeä"lelr"dy iptl dfy - ª¨¥¨¦¨

swen f`y ,ezlira lelk oiicr `ed `l` ,"dlir"dn lylzyn
,ely "dlir"a "lelr"dBìöà úeàéöna ìèáelha `ed - ¨¥¦§¦¤§

,ely "dlir"lLîMä åéæklha ynyd eify itk -,LîMa- §¦©¤¤©¤¤
lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn "lelr"dy ixg` mb xak df
zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna lha "lelr"d z`f
,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy dny ,onvr zexitqd

,zlylzyn `id dpnny dpeilrd dxitqláeúkL Bîk§¤¨

'ñcøt'a18.÷"îøäîote`a ixd -leki did `l dfk dkynd ©©§¥¥¨§©
envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi" zeedzdl

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnlyia f"cre
'iyrc-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàåz` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ

ixg`y xe`dy ,xe`d
llk jxra epi` mevnvd
- mevnvd iptly xe`l
,dl` minevnv elit` ixd
íLb úBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§¤¤
,øôòk áò̈§¨¨

ìzLäîúeiðçeøä úeìL ¥¦§©§§¨£¦
elôà íéìcáð íéìëOî¦§¨¦¦§¨¦£¦
:epiax w"k ztqed -

milcap milkyn,ìL¤
,íéëàìnämik`ln - ©©§¨¦

xneg ilra ixd md
oeeik z`f lka ,dxeve
ixd `ed mdly xnegdy

zeceqinmiipgex`l -
ixg` `a dfyk elit` - xtr enk "ar" myb dfn deedzi
enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky .miax minevnv
`ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy) zlyly

,xzeia dpeilrd zrahl dxeywàlàdleki zelylzydd - ¤¨
,ritydl,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥

dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly
z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl
,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka yi
dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd mby oeeik
geka oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna dhn
- "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl zelylzydd

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xacíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.íL ïiòå ,øçàepax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn iaxd - ©¥§©¥¨

"zekln yeal e`iai" d"c 'xe` dxez'l - `id owfd19.cere ,
d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a
df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr)
ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn xac"

"n zelylzyd lyenk ,"oi`n yi" ly ote`a m`Îik ,"seq oi`
aezky20dnkgde" :oi`ndlrnl iabl 'dnkg'y ,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id 'dnkg'n"äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"å§¥¥©¦¦§¨§¦¨
ìaLãwä ïBL21.did `ly ycg xac didpy ,epiid "d`ixa" - ¦§©Ÿ¤

mb miiw lelrdy "lelre dlir"a enk `ly) dfÎiptl miiw
xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke .(xg` ote`a `l` dfÎiptl
."yi" `l` "oi`" did `l ixd df f` ,oky ."yi" lelk didiy
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ùã÷ä úøâà
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä
ùéå ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
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ואילך.12. ב יט, ועוד.13.ח"א מ"ב. ˘ËÈÏ"‡:14.פ"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הספירות יצירת ‡„ÂÓ"¯15."גם ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."שאינן - כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא א).16."גם (יז, בהקדמה כג.17.תקו"ז לג, ‡„ÂÓ"¯18.תשא ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א "א - נפרדים כ"א  חד שאינן - ב.19.דבי"ע יב.20.צ, כח, ‰Ú¯˙21.איוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î'השתל לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzנד 'a iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שלישי יום
,258 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøáðä ùéäù íâäå,lw 'nr cr.åúìéò éáâì

itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla z`xwp dycg zeedzd
ziy`xa zyxta xne` o"anxdy22ycewd oeyla epl oi`y ,

dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd z` oiivl xg` iehia
lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd epax oiivi oldl ."`xa"
ynyd eify itk cr ,eze` deednd iwl`d gekl zn`a "yi"d
iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek" ixd ik ,ynn ynya lha
,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd
dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt`Îi`y
lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre
`id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy enk

iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida mby ,ixd
owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea `vnpe eze` deednd
Îyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx xen` dfy ,oldl

dricia `edÎjexaelylha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid mbe jxazi eiabl
ybxp `ed ,envr `xapd yid ly ezybxdae ezricia
dlir" ly ote`a dzid zeedzdd m` eli`e ,"yi ze`ivn"k
ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd leki did `l "lelre

zinvrdybxda mb `l` ,"yi ze`ivn" ,elylha did
.ze`ivna

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedhyip

x`p(wx `l)iabl
xcba epi`y - d"envr
`"k ,d`ixade mlerd

,d`ixad oipraéaâì§©¥
Ba òôBMä øBàäå çkä©Ÿ©§¨©¥©
md df xe`e gek ,`xapa -
úBøéôñ øNòc íéìkäî¥©¥¦§¤¤§¦

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
"åw"äL ,äiNò-äøéöé- §¦¨£¦¨¤©©

,ly-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,íäa øéàî àeäokly -23zexnl ,(eiptl) '"inw" `xwp df ¥¦¨¤

ly milka ,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny
`edy ,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibdëeenk - §
lehia,LîMa LîMä åéæeze`ivn llk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

,ynyd `edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd lyBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -á ÷ìç24lky - ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

exewna lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd
mi`xapd zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya
`l` "yi" ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid
yi" jxca eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid

"oi`nlehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md
:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk

"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -Búòéãé àéäL ,à÷åc ©§©¥©§¨¤¦§¦¨
Cøaúély dricid ote`a mi`xapd z` rcei `edy itk - ¦§¨¥

äòéãéa ìáà .ähîì äìòîlî,oezgz zrc -ähnnL ¦§©§¨§©¨£¨¦¦¨¤¦©¨
äìòîì,`xapd cvny dricid -øác àeä àøápä Liä §©§¨©¥©¦§¨¨¨

äòéãéa éøîâì ãøôð¦§¨§©§¥¦¦¨
,ähnnL Bæ äâOäå- §©¨¨¤¦©¨

ze`ivnl ybxp `xapd
xace "yi"cxtpxewndn

`edy `le ,eze` deedny
iabl ze`ivna lha
mby zexnle ;exewn
xewn el yiy rcei `xapd
df xewnye ,eze` deednd
,cvik - iwl` gek `ed
aeygl leki `ed ,`eti`
dny ,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e "yi"k envr z`

`edy dpeekd oi` "oi`"l xewnd z` ayeg `edy`vnp `l,
`xapd oi` ,oky ,byen epi`y (` :mipipr ipy ea yi "oi`" `l`
`ed biyne oian `xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn
iptn (a .miiw xacd oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew

ydf beqamiiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn ly
"oi`" el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn

ze`ivnd ote`ay df cvn - miiw `l -ely-oi`.miiw exewn
:owfd epax oeylaeçkä ékÎe eze` deednd -Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥
,ììëe ììk âOîik ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - ª¨§¨§¨

`xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd mlera
,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`" exewnl

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `ed `l`ïéà íâå§©¥
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ùã÷ä úøâà
àåä àøáðä ùéäù íâäå
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
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החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו ') דספירות
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - א.22.מאין ˘ËÈÏ"‡:23.א, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הדיוק "דכאן

ÍÙÈ‰Ï" בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰· דלכאורה - בשמש השמש דזיו בהדוגמא זה
אבל בזה? מוסיף היאÈ¯˜ÈÚ˙מה דהשמש בנדו"ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) (משא"כ ÚÈ„È‰ממש באדם גם שייכת - שמלמעלמ"ט
שבידיעה)". ההרגש פ"ג.24.- והאמונה היחוד שער



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה ixyz 'a iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

CBøò,zekiiy mey oi`e -,ììëe ììk äæì äæ"yi"d oia oi` - £¤¨¤§¨§¨
beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey "oi`"l
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl

oi` ,z`vnp oa`dy
iable ,llk `vnp lkyd
jdÎepiid df ze`ivn beq
"oi`"n oa`d deedzn m`
.lkyn deedzn `idy e`

lky mb ,okyepi``vnp
ze`ivn ly df beqa

,ea z`vnp oa`dyàìŸ
,déúöwî àìå dépî- ¦¥§Ÿ¦§¨¥

zvwnn `le epnn `l
,epnnìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨

ìeìòäL ,älòä ìà¤¨¦¨¤¤¨
äâOä äæéà âéOîe òãBé¥©©¦¥¤©¨¨

Búlòa"dlir"dy ixd - §¦¨
dbydd mlera z`vnp
drityn dbydde ,ely

,eaéãé-ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥
,Bæ äâOäå äòéãé- §¦¨§©¨¨

"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy
.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨

,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck-ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨
oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde zednd la` -
- lkya mb xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd
xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd
ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n

,zecn,déúöwî àìå dépî àìåzvwnn `le epnn `le - §Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
,epnnçkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©

,Léì ïéàî BúBeäì Ba òôBMä øBàäåmd "yi"de "oi`"dy - §¨©¥©§©¥©¦§¥
oi` "yi"d ly ze`ivnd beqae ,ixnbl mixg` zedne mvr

.llk `vnp "oi`"dàø÷ð ïëìå25,zn`c `ail` mb -"Lé" §¨¥¦§¨¥
.à÷åc "ïéà"îjnn" ixdy zexnl ,"oi`" dyrp xewndy - ¥©¦©§¨

`n `a lkd ,"lkdxewn el yiy rcei envr `xapde ,zewl
,`l` ?"oi`" el `exwl leki `ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd
yil byene oaen `ed oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k

.`xapd yid ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd
ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
"zexitq" ly oipr dfy zexnly .diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd
milkd z`f lka - mleray zewl`d od mnvr zenlerd jxray
mlera elit`y ,oke ."yi" ze`ivn ly oipr xak md zexitqd ly

yi" dfy `l` ,"yi" ly oipr epyi "zeliv`"dlv`pdyi" `le "
`xapdxwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy) "

"zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd
."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecyoeylae

:owfd epaxúéLàø ,äpäå§¦¥¥¦
ïä ,Búlçúe àøápä Liä©¥©¦§¨§¦¨¥
úBøéôñ øNòc íéìkä©¥¦§¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
;çeø Lôð úBøBàä íâå§©¨¤¤©
miyalznd zexe`d -
zeig ly oipr mde milka
ixd opyi mday - milkl
gex ,ytp zepigad yly
zepigad izy ixd ,dnype
oipr ok mb od gexe ytp

,"yi" lyeàøáðå§¦§§
øNòc äîLpä úðéçaî¦§¦©©§¨¨§¤¤
-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ§¦¦§¦¨§¦¨

,úe÷ìà àeäL äiNò- £¦¨¤¡Ÿ
zexitqd ly zewl`de
ly "yi"d oipr z` deedn
mbe zexitqd ly milkd

,mdly gexde ytpdïäådpiga -ef-zexe`d- zexitqd ly §¥
od.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlämb ixd "zeliv`"a - ©¨¤¥¦§©§©£¦

md "zeliv`c zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd
ae ,zewl`miyalznd "zeliv`c zekln" ly milkd zeipevig

yi - zeige dnyp mdl zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera
itk e` ,oevige irvn` ,inipt :zepigad yly mdn cg` lka

,"x"zq" oeyld minrtl aezkyq,sez,jexlky ixd - y`
odn zg` lkay zepigad yly mr "zekln"ay zexitqd xyr
oipr mde diyrÎdxiviÎd`ixaa miyalznd ,milk c"nl md -

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly "zexitq"l dnyp lye zexe` lyïëå§¥
,úeìéöàazeipevign `id "lv`pd yi"d ly zeedzdd - ©£¦

- "zeliv`"ay zexitqd ly milkdøNòc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§¤¤
úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìà ïäL úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦¤¥¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦
zexe` miyalzn mda milke zexitq ly oipr df oi`y -

,mler eze` ly zeipevig ly oipr df `l` ,miiniptLaìúnL¤¦§©¥
,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéça ïäaoipr `ed "milebir" - ¨¤§¦©¨¦¦§¤¤§¦

xacdy ,zeinipta xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir ly
wx xi`n `ed `l` - eze` dignd iniptd xe`d enk didi
ybxp zeidl lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn ly ote`a
,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl

úBôeb íâåd -miteblyúðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥§¦©
,Lé,"zeliv`"c zexitqd ly milkd zeipevign mieedzn - ¥

áeúkL Bîëe26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :aezk `l ixd - §¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨
mik`ln o`kmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,elyxnelk ,
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ùã÷ä úøâà
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא יח.26."גם ד, איוב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzנו 'b iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' רביעי יום
,lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éáá

ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d mler ly mik`lnd
,zewl` `le "yi" ly oipr mzeida ,zenilyÎizlaïðéàL¤¥¨

.Búlò éaâì ìeìòk éøîâì ìeha úðéçáamd ,oky - ¦§¦©¦§©§¥§¨§©¥¦¨
."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly ote`a mieedzn

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df 'oiwiyp'
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpiga,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§¤¤§¦©£¦

ìeáb úðéçáa ïäL-zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¤¥¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly leab-ïéàä øBà íeöîö éãé-ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeä ,óBñcvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd ewdy
"ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e "seq
df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp `ly
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd mileki
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,`l`'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§
oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd

herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq `l` ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd
mevnvd ote`l dnec -
lk .oey`xd mevnvd ly
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`
.zewl`n cxtp xac zeidl
eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§

äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤
øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLiabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨

,"zeliv`"a ozeida eid ody ji`,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ
dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl -

,"zeliv`"a eid ody itk dpigaúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn - §¨¥¨¦§©§
.eàèçé íøèa àèçì eöøLkxdef ipewiza xne`y itke -28, §¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§

,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c dnyp" zpigay
oial mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z` jka my yxtne

"mkiwl`29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Cmby - §¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦§¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d
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ùã÷ä úøâà
íéëàìîä úåîùð êà

åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå
øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין  וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, לפי 30.ישעי' זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

עלמין  אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה
בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל
אחר  מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות

ש  עד הכח מדריגה בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
פיו  ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות
העוה"ז  עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית'
ע"י  להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז ixyz 'b iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e31,"ïéîìò" ïðéà- ¥¨¨§¦
zenler,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥

àlà,md -âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòk ¤¨§¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦
,"ïé÷éLpäenk "yi" ly oipr od oi`y ,lirl xkfpk - ©§¦¦

ly mitebd e` zelkidd
,mik`lndeàø÷ðå§¦§§

"ïéîìò"ly oipr - ¨§¦
`ed "mler"y ,zenler
oipr ,mlrd oeyln ixd

,"yi" lyúðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä©ª§©§¨§¦§¨
lehiad znerly -
oi` xe`" mr zecg`zdde
zepigad ly "seq
md ,"`pwic"e "`zlbleb"
"oinlr" mi`xwp

,(zenler)Cà- ©
zenypde mik`lnd

,"zeliv`"cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ
,ïéàî Lé àøáì Lnî©¨¦§Ÿ¥¥©¦
`id "oi`n yi" z`ixa -
oeeike ,"seq oi`" geka wx
zexitq ly milkdy

okl ,"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c
eli`e ;"oi`n yi" ly zeedzdd mciÎlr zeidl dleki
oirn mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd

,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` md oi` la` - zewl`nøçàî¥©©
ïäaL ,úBøéôñ øNòc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL- ¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§¤¤§¦¤¨¤

,milkaìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä Layaelny df cvny - §ª¨©©¥¥
"seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda
"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n mde ,(zenlera
,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl leki okl ,mda yaelnd

Lok -,øBànä ïéòk àeä øBàä,xe`d xewn -àeä ¤¨§¥©¨
àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøa ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî̈§©§¤©©£¦¨¤§¦
-ñç Bì äîãwL älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî¥©§§¥¨¥¥¤¦¨¤¨§¨©

,íBìLåmxeb dl yiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky - §¨
ly oipr da jiiyy iptn) dlire`l`id `l` ,(ze`ivnÎ

,zizenvr ze`ivnàøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì àeä ïëìå§¨¥§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ
,Lnî èìçnä ñôàå ïéàî Lé`ed epipr lky "oi`" `l - ¥¥©¦§¤¤©ª§¨©¨

oi`" `l` ,"yi"d jtid `l mb `ed la` - "yi"d xcrd wx
,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"d xcrd ,"hlgend qt`eéìa§¦

úøçà äañå älò íeL¦¨§¦¨©¤¤
úîãB÷,zkiiye -Liì ¤¤©¥

.äfäoi`"d ,oky - ©¤
(iwl`d gekd) "iwl`d
ixd `ed ,"yi"d `a epnn

jtidepi`e ,"yi"d oipr
deedndaiqllk

zekiiyae dncwday
ixd `ed ik ,"yi"l
oiprd `ed ,dfn jtidd
,okle ."yi" `le "oi`" ly
ly milkdn `wec
,"zeliv`"c zexitqd
oi` xe`" yaeln mday
zeidl dleki ,"seq
;"oi`n yi" ly zeedzdd
mik`lndn `l la`
e`vi xaky zenypde
md oi`y ,milkdn ecxtpe
."oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl lkezy ynn zewl`
myl ,"seq oi`"d geka `wec `id "yi"d zeedzdy oeeik ,`l`
lr xne` ?zexitqd ly milkd oiprl dfa ,`eti` ,miwewf dn

:owfd epax jkçëa àøápä äfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤©¦§¨§Ÿ©
óBñ-ïéàäixd ,"leab ila"e "seq oi`" ly oipr `edy - ¨¥

,"leab ila" ly oipr zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy
didi "yi"dy ickeóBñ-ïéà øBà Laìúð ¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨¦§©¥¥

,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìëaoiprd xak mda yiy - §¥¦§¤¤§¦©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly dlabddeúéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦

eäéà"c ãò ,ãeçiä,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe- ©¦©§¦§¨¦
,zexitqd ly milkde,"ãç,cg` xac md -ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤

éãé-ìò èøôáe ,úéìëúå ìeáb éìòa íéàeøa ïãé-ìòå§©¨¨§¦©£¥§§©§¦¦§¨©§¥
ïúeLaìúä,"zeliv`"c zexitqd ly milkd ly --äàéøáa ¦§©§¨¦§¦¨

.äiNò-äøéöéleabd oipr mi`xapl cgeina siqeny xac - §¦¨£¦¨
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ùã÷ä úøâà
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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מים  אותיות בחי' ערוך  שאין אז ומעלתם  כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו
בגולגלתא  דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים
נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות  קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי
יותר  שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות 

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש „ÔÈ·˙Èמהחיות ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â
'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

ושרש  מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד
לברוא  ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות 
באגה"ק  שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש
דאצילות  נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ב.31.ע"ש. קכח, זח"ג ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzנר 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' חמישי יום
אגרת כ  ,260 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

geka `id "yi"d zeedzdy lirl xn`y zexnl .dnybdde
zexitqd xyr lk ly milkd ici lr "seqÎoi` xe`"d
mi`xapa zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c
(ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy)
zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday
lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ."zeliv`c
,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy mixac

llkd itk32,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la jln oi`"

,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner milgb" enk ,xnelk
mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx mdy dl`k ,`id
`l micli lry ,eicli l` a`l lynl yiy itk ,eil` daxiw
micxtp mdy mixf lr `wec `l` ,dkelnd oipr jiiy
miyibxnd mi`xap "zekln"d zcnn mieedzn okl .jlndn
jiiy mdilr oky ,zewl`n cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr
zeklnl elhazi zinvrd mzceara mdy ,zeklnd oipr

.miny

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
,éøîâì ãøôð,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,'äàéøác ÷ézò'zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
z` miyibxnd mi`xapa
Îlre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn dfÎici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly

elv`" mdy milv`pd enk mpi`y ,epnn dhnly zenlerde
ly oipr df `l` ,zewl` mr micge`ne miaexw ,"el jenqe

.dkelnd oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixaéeaø íâå§©¦
ïúe÷lçúäå íéàøápäzexnl ,ezlefn dpey `xap lky - ©¦§¨¦§¦§©§¨

"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -úéìëúa ãçéîe ãéçé- ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦§ª¨§©§¦
"seq oi`"d gekn mi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd
lecb ieaix mda eidiy z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy

,zewlgzde,úeëìnî ïéàöBiä úBiúBàä éeaø éãé-ìò àeä©§¥¦¨¦©§¦¦©§
z`xwpd -,"íàáö ìk åét çeøáe" ,"'ä ét"aezky enk -33: ¦§©¦¨§¨¨

,mi`xapd lk - "m`av lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)"
ätä úBàöBî 'äåa mc`ay myk ,dlrnly -zeize` ze` §§©¤

ze`ven yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd
,dlrnly xeaicd zeize` ze`a odn ,dtdúBøeáb 'äî ïä- ¥¥§

,dxeabd zepiga yng.'àá÷eð'c,"zekln"ay -úàæìeokle - §§¨§Ÿ
úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦
,ìeìòå älò éãé-ìò àlL,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ¤Ÿ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`edf`a
,"zeliv`c zekln"a ielibaúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà- £¨§¦¨¦

,"zekln"d zxitq iptly
ìzLäa eìöàðúeìL ¤¤§§¦§©§§

-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò¦¨§¨§¨¥
äîëça Laìî àeä óBñ§ª¨©¨§¨

.dcáìitk "dnkg" - §©¨
`id "seq oi`"n `idy
dnkgde" ,"oi`n yi" oirk

oi`noi` xe`"e ,"`vnz
lre) "dnkg"a xi`n "seq
xe`" xi`n "dnkg" ici
x`y lka "seq oi`
w"k ztqed .(zexitqd

epiaxoia dxizq oi`e :
`ed - d`ixac l"pd
zrcene 'ek egka ecal

ik 'ln `edc z`f:áeúkL eäæådxivi xtqa -34xyr oipra , §¤¤¨
:zexitq,"ïôBña ïúlçz õeòð"dlrnl `idy) "dligz"dy - ¨§¦¨¨§¨

z`vnp (y`xdnseqa.y`xa xy`n xzei daexn dcna
y`x z`xwpd) "dnkg"d zxitq `ed ,zexitqa "y`x"d

("dnkg ziy`x" ,ziy`xe35y`xdn dlrnly "dligz"de ,
"uerp" ,xzkd zxitq ,"dligz"dy ixd ."xzk"d zxitq `id
lka dpexg`d ,"zekln"d zxitq ,zexitqd ly seqa z`vnpe

,zexitqdìéöànä ïéa òvîî àeä 'øúk' ékoi`" `edy - ¦¤¤§ª¨¥©©£¦
,"seq,íéìöàpì,leab ly oipr mdy -Ba Léå,"xzk"a - ©¤¡¨¦§¥

.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéçaizy likn rvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
oia rvenn "xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd
xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`"
likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi`
,"dligz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza
xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
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פ"ז.32. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב ו.33.בחיי לג, מ"ז.34.תהלים י.35.פ"א קיא, תהלים



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נט ixyz 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl
àø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"exn`na xne`y itk - §¨¥¦§¨¤¤©§

oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt"edi`xzk (`ed)
,"zekln,Cìîì àlà øúk ïéà ékxwir - o`k xacd jk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤

ick ,`ed xzkd oipr
"seq oi`"d oipr jyneiy
,"zekln"l ("xzk"ay)

íâåxzk" `xwp xzk - §©
iptn wx `l "zekln
oi`"d gek jynp epnny
`l` ,"zekln"l "seq
oiprd yi envr "xzk"ay

"zekln" lyäðéça ék¦§¦¨
àéä óBñ-ïéàc äðBøçà©£¨§¥¦

óBñ-ïéàc úeëìî36,- ©§§¥
mb yi "xzk"ay ixd
ixdy ,"zekln" ly oiprd
ly dpexg`d dpigad
zekln" `id "seq oi`"

,"seq oi`cähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨
.äìòîìdxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - §©§¨

dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd
day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya ,dpexg`d

zexitql xi`n dfe ,"xzk"d zpiga z`vnpdlrnly
df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`" ly ote`a "zekln"n

y gekd `hazn "zeliv`c zekln"ayz`ixa oipra "seq oi`" l
xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi"
wx df ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp

`haznygekdxyt` i` la` ,"oi`n yi" `exal "seq oi`" ly
jkl `exwlzelbzdixd mi`xapd oky ,"seq oi` xe`" ly

ixd df oi` - "yi" ze`ivnl mnvr miyibxnieliboi` xe`" ly
cvn mixvep xac ly ezin`ly ,owfd epax xiaqi oldl ;"seq

mdy mipipr mb "zekln"ielibitk ,"seq oi` xe`"e zewl` ly
zenypy ,"zekln"ny zenypd zeedzde zcila `ed xacdy
cvn yi ,`xap ly mevnva `a zewl`y itke ,zewl` ixd od

ly oiprd mb "zekln"ieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okldf
ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" `xwp

ef dxitqdlbzpd wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gekly
lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda `haznd "seq oi`"
ze`ivnl mnvr z` miyibxnd mi`xapa mlrd ly oipr df

.("yi"íb äîe37,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa ék ,,"zekln"n - ©©¦§¦©©§¨¦¤¨
,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôð øáãå Lé úBéäì`l - ¦§¥§¨¨¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨

ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera od zenypdy itk
zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn `le zelha ,zewl`
xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od

zewl` zekiynne zewl` ly oipr od df mr cgie ,"cxtp
,zenleraå,"zekln"n ze`a zenypy dn -íLa àø÷ð §¦§¨§¥
,"äãéì","seq oi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy - ¥¨

óeñ-íé úòéø÷ky -xdefa jk lr xne`38à÷ézòá"c ¦§¦©©¦§©¦¨
."àéìzielz xacdy - ©§¨

wzrp `edy "wizr"a
`ede ,zenlern lcape
,oky ."xzk"d zeinipt
"wizr" ixd mpyi "xzk"a
y`x - "jix`" ,"jix`"e
'wizr'e ,milv`pl xewne
ly dpexg`d dpigad -
lry myke ."seq oi`"
gek yxcp seqÎmi zrixw
,("seq oi`"n) "wizr" ly
,zenypd zcill mb jk
df dlawa xaecny itky

eze`Îmi zrixw ly oipr
gek jk lr mb yxcp ,seq

l wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgeinzcil
d oipr lr mb m`Îik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypdxeair

oi`" cr mipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly
."seqéðéîL ìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤§¦¦

,çñt ìL éòéáL ãò úøöòdlawa aezky -39zxvr ipinyy £¤¤©§¦¦¤¤©
`id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed

,seqÎmi zrixw onfa ,gqt ly iriaya' ìecb Bîk àeä-øéòæ §¦§¥
ïétðà'àá÷eðå`"f" zexitqd -"zekln"e (zecn - oitp` xirf) ©§¦§§¨

zelcbzne ,mlrda ok iptl ody ,zeliv`cànà" ïèáa§¤¤¦¨
,"äàlò,zeliv`c "dpia" zeinipta -úBøBà éãé-ìò àeäL ¦¨¨¤©§¥

,"äàlò ànà"î íéðBéìò,"dpia"d zxitq -äìòîlîe ¤§¦¥¦¨¦¨¨¦§©§¨
da Laìúnä ,óBñ ïéà ãò äìòîìlecib myl - "dpia"a - §©§¨©¥©¦§©¥¨

("zekln"e "oitp` xirf") p"ef.äãéì éçøé 'æ Bà 'è ìk"p"ef" - ¨©§¥¥¨
`ni`"n "zeclep" zeliv`cd`lirmb jke ,zeliv`c "dpia" ,"

`ni`"ad`zzok mb `ed day zenypd leciby ,"zekln"a ,
."seqÎoi` xe`"n dkynde mipeilr zexe` ici lràeä äëëå§¨¨

.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáaok mb dfy - ¦§¦©§¨©§¨¦§¨©§¦¨
."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr zexe` ici lr

xear wx `ly ,owfd epax xiaqi oldlzcilxeare zenypd
dxeairoiprd yxey xear mb m`Îik ,mipeilr zexe` mikynp

zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy ,xeair ly
.mipeilr zexe`L ätéhä LøLå øwéò ìk ,íâå,"zekln" - §©¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤

,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe úìa÷n,(zecn) -ïéçnî àeä §©¤¤¦§©¤¤¦§¥©§¦¦Ÿ¦
,"ànàå àaà"c,"dpia"e "dnkg" -âeeæ ìëáe"dnkg" ly - §©¨§¦¨§¨¦

,dcled ly oipr dfn jyneiy ,"dpia"eúëLîðdtihd - ¦§¤¤
"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" -éøà"î÷ézò"å "ïétðà C §©¨§¦¨¥£¦©§¦§©¦
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ùã÷ä úøâà
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
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.36:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ע"ב ריש קלא, ולקמן (בח"א). בפנ"ב מההג"ה ˘ËÈÏ"‡:37."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שעי"ז"
וההיכלות". כו' הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר ב.38.יובן נב, לקו"ת 39.ח"ב ראה

וש"נ. ב. טז, צו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzס 'd iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שישי יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé¦¦§©§¨§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥
'àá÷ep'ä úãéì ãò ,ïéçîa,dlbn "zekln" -úBîLpä ©Ÿ¦©¥©©§¨©§¨

úBìëéääå íéëàìnäå§©©§¨¦§©¥¨
,àöîð .äàéøaä íìBòì§¨©§¦¨¦§¨
óBñ-ïéà øBà éelb eäfL¤¤¦¥
øeaòä éãé-ìò ,Lnî©¨©§¥¨¦

.äãläådkynd wx `l - §©¥¨
ngek,"seq oi`"d

"zekln" iciÎlr zkynpd
ly oipr mb m`Îik ,mi`xapd zeedzdaielib"seq oi` xe`"n

"zekln"y dn ixd ,zenypd zcile xeaird iciÎlr `ay
wx epi` - zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp
dlbzn dciÎlry iptn

dgek"seq oi`"n
ly ote`a mi`xapa
zelbzd mb m`Îik ,mlrd
xe`"e zewl` ly ynn
itk zenlera "seq oi`
iciÎlr dyrp dfy

.zenyp

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìt"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¤©§¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyïéçøà â"éøúì àâltúîc613Îl miwlgznd - §¦§©§¨§©§©¨§¦

zekynde mikxc,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcdxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
"`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp` xirf"a xy`

,"dnkg" oigenn dlrnly ,siwneà÷ôðc äøBzä LøLå§Ÿ¤©¨§¨§¨
"äàlò äîëç"îwx `id - "dpeilr dnkg"n d`ay -d`a ¥¨§¨¦¨¨

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy la` ,"d`lir dnkg"n
éøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà C`gen" zpigaa - §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkg ,'oitp` jix`' ly "d`nizqeðéäå- §©§
dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a `id dxeza dpiga efi`

,dbydne lkyn ixnbl,úBönä éîòèc äîëçämdy - ©¨§¨§©£¥©¦§
,zeevnd inrh dlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq"
itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy
oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n
siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay

itky xacd ,`eti` ,cvik .xzkay d`nizq dnkgn dlrnly
dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy
ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl
itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied my
od zeevne dxezy
od zeevnd ,"xzk"a
xzei dpeilr dpigaa
?dxezd oipr xy`n

:owfd epax uxznàlà¤¨
íúBçk àeäL¤©¨

,Ctäúnädny - ©¦§©¥
,oini cv `ed mzegay
minzeg eilry xaca ixd
oke ,l`ny cv `ed
dn mb oke ;jtidl
"rwey" ,mzega "hlea"y
,minzeg eilry xaca
zerewyd zeize`de
zehlea ze`vei mzegay
- minzeg eilry xaca
dlrnla ,"xzk"a ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk
zelylzyda zcxei ,xzei dpeilr dbixcna ,zelylzydn
dbixcna `id dxezd "xzk"ay ,dxezd oiprn dhnl zexitqd

.zeevn xy`n xzei dpezgz,"ïôBña ïúlçz õeòð"å- §¨§¦¨¨§¨
zeevnd myy ,"xzk"ay dpeilrd dbixcnde "dligz"dy
,zexitq ly dpexg`d dbixcnae seqa dverp ,zeyxyen

,"zekln"a,ïéàî Lé àøáì 'àeä-Ceøa óBñ-ïéà'ä çk àeäŸ©¨¥¨¦§Ÿ¥¥©¦
dpnny ,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek -

,"oi`n yi" ly zeedzdd ziyrp,ìeìòå äléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨§¨
,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä äéäiL"dlir"l - ¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥¦§¦

zilkze zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely
,d`ixadLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác,exewn - ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥

- nìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤©¨
md mzybxday mi`xapd -,íéãøôpä,zewl`n -éãé-ìò ©¦§¨¦©§¥

,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iLdfÎiciÎlr `wecy - ¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù

äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סי ixyz 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' קודש שבת יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

`id mzeedzdy miinyb
,"zekln"d zxitqn

äNòî óBñ"åzeevnd - §©£¤
mixaca miniiwny

elr ,miinybäáLçîa©©£¨¨
."älçzdlrnl `idy - §¦¨

,daygnd "ziy`x"n mb
dbixcnae "dlgz"ay
ly xzei dpeilrd
dpeekd mpyi ,daygn
zeiyrn zeevnl oevxde
.miinyb mixaca zeyrpdéîìLeøéa eøîà ïëìå40úéìå" : §¨¥¨§©§©§¦§¥

ïBòîL éaøì déìoerny 'x xaeq `l m`d -áìeìì ÷éñônL ¥§©¦¦§¤©§¦§¨
,"'eëåyiy onfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §

lr jk dywn my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl
miwiqtn mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn
jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq `l m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl
"oepiy" df ,oky .zeevnd x`y oial rny z`ixw oia inlyexia
ly oipr mdipy md rny z`ixwe dxezd cenil :"oepiy" dfe

'x dceny i`cea zeiyrn zeevnl qgia eli`e ,cenile oepiy
.dpnfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqedznicw yi k"b dnvr dxezd oiprae"
."(clee 'ily znbeca) dneiw ielze dzlgzd odnc ,zevnd

ia oldl xne`e,inlyex
opgei iax xn`ìë"å§¨

¯ úBNòì àlL ãîBlä©¥¤Ÿ©£
BúéìL äëtäúpL Bì çðŸ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìòztqed - ©¨¨§
" :epiax w"kcle oi`e- "

,dligzkl clep did `le
oeyla ynzyn `eddf

dktdzpy el gepy ,`wec
eziilymzq xne` epi`e ,

,clep did `ly el gepy -
øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð àéìMä ék¦©¦§¨§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©
äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé íéòaøà ãò ãìeä©¨¨©©§¨¦¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨

íâä ,dLøLå äøBzä øwò ïä úBönä,zexnl -äåönäL ©¦§¥¦©©¨§¨§¨£©¤©¦§¨
å úéðôeb àéä,eli` -,äîëç àéä äøBzäxac `idy - ¦¨¦§©¨¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgexzevnn 'nl dxez dnl k"`c w"le"
,"lirlckäfL ÷øod zeevnd -úeiðBöéçaozepeilr - ©¤¤§¦¦

,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤
,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨

miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ' §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxivieàøáð¦§§

íéàøápä ìk Léì ïéàî¥©¦§¥¨©¦§¨¦
,"d`ixa"d mler ly -

íéøöBpäåly mixevid - §©¨¦
,"dxivi"d mler

,íéNòpäåmixacd - §©©£¦
itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy

zeliv`c "zekln"e "`"f" ly beeifdne "zeliv`c zekln"n
mi`xap ,"d`ixa"d mler ly mik`lnde zenypd mieedzn
lr df ixd ,owfd epax xiaqdy itke ,"yi" ly oipr xak mdy
"`"f" beeife cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici

yaeln "seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e
ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa
beeife ceginy mb jk ,"yi"
"zekln"e "`"f"
zenlerd ly zexitqdn

d`ixaÎdxiviÎdiyr
ly mi`xapd mieedzn

zenlerdl`itke)
mby ,owfd epax mkqiy
zeyalzdd dpyi mda

,("seq oi` xe`" ly "ew"dn dx`d lyäîLpä øBà éãé-ìò©§¥©§¨¨
àéäL ,ïëBúaL,`id dnypd -øNòc íéìkäî ,úe÷ìà ¤§¨¤¦¡Ÿ¥©¥¦§¤¤

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñzekln" ly milkd zxyr - §¦§©§©£¦
zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzסב 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypdíâå§©
dëBúadpyi ,"zeliv`c zekln"a -øBàc "åw"ä úøàä §¨¤¨©©©§

óBñ-ïéàzeidl dleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - ¥
,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzddLaìîä©§ª¨

,"àñøt"ä ãò úeìéöàa©£¦©©©§¨
"zeliv`" oiay jqnde -
ly xe`dy ,"d`ixa"l
didi diyrÎdxiviÎd`ixa
xe`d xy`n zxg` zedn

."zeliv`" lyúøàäå§¤¨©
øéàî äéäL "åw"ä©©¤¨¨¥¦
úBøéôñ øNòc íéìka©¥¦§¤¤§¦

úeëìîc,"zeliv`" ly - §©§
,íänò "àñøt"ä ò÷ä©©©§¨¦¨¤

íäa øéàîemiyelya - ¥¦¨¤
zekln" ly milkd
dnyp miyrpd "zeliv`c

,diyrÎdxiviÎd`ixalúeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé-äàéøáa¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦
.Lnîoipr -df,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd ly ©¨

Îd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb `ed
llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyrÎdxivi
ly milkd miyelyy oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn

"zeliv`c zekln"mirwea`l `qxtd ixg` mby ,`qxtd z`
md `l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi
ÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr
ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyr

"ew"dn dx`dd mb jkmdayok mbzrweamzi` `qxtd z`
ÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe
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oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`" oky ,dx`dd my
"zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn j` ,zewl` eppi`y

' ly dnecwd daygnd cvn) zcxei`mcw"ew"d zx`d ('oenc
ÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dc dx`d ly ote`a

.diyr,äøàäc äøàäc äøàäåziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
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íéøöBðå,"dxivi"d mler ly -,íéNòðå,"diyr"d mler ly - §¨¦§©£¦
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y ,`ed "dx`dc dx`dc dx`d" lydx`dla` ,mvrd dppi`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל,

די בכל אתר ואתר,

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

אחינו  לכל  שולח  הנני  ולברכה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  לקראת 
ואחיותינו, בני ובנות ישראל, באשר הם שם, ה' עליהם יחיו, ברכת השנה להכתב ולהחתם לשנה טובה 

ומתוקה.

מקץ ובמועד שנת השמיטה, האי שתא, נזכרים אנו בזאת המצוה עמוד חזק וכבוד גדול בדת, 
מצות הקהל, אשר כל העם האנשים והנשים והטף היו נקהלים במקום המקודש, שיבנה בב"א, לשמוע 

פרשת קבלת מלכות שמים, קבלת עול מצות, קבלת בריתות של תורה ומשמיע לרבים עשר תעשר.

ואף על פי שבכל עת ובכל שעה מצווים אנו בחינוך הבנים והבנות לשמור דרך ה', הנה מקץ 
ובמועד שנת השמיטה מצווים אנו בזה ביתר שאת ובתוספות התעוררות. וכמו שנאמר: ובניהם גו' 

ישמעו ולמדו ליראה את הוי'.

ובטח אשר בימים הנוראים ובימי חג הסוכות, ימי הקהל, הבע"ל, יתעורר כל רב, כל מנהיג, 
כל עוסק בצרכי ציבור, כל אחד אשר דבריו נשמעין -

ודברים היוצאים מן הלב. לב ער שישנו לכל אחד ואחת מישראל, נכנסים אל לב השומעים -

לעורר את בני עדתו וסביבתו לתורה ויראת שמים ביתר שאת וביתר עז, ובפרט לתמוך לחזק 
את  ולהביא  ולהקהיל  שמים,  ביראת  תורה  תלמוד  של  חינוך  הכשר,  החינוך  מוסדות  את  ולהרחיב 

הבנים והבנות להתחנך בהם, להיות נצר מטעי הוי' מעשה ידיו להתפאר.

ואני תקוה אשר התעוררות והשפעה זו תהא נמשכת ופועלת על כל השנה כולה.

ולקיים מצות  לעשות  צדקנו,  ידי משיח  על  לגאולה השלימה  יתברך  יזכנו השם  זאת  ובגלל 
הקהל בזבול בית תפארתנו, במהרה בימינו, אכי"ר.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות

 מנחם מענדל בן חנה
שניאורסאהן
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היום יום . . . סד

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ
ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סה היום יום . . . 
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.
ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ
ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ
ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ
ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä ìåìà è"ë ïåùàø íåé חולין  של קופות משתי אחת לתוך שנפלה תרומה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ézL Bà úBt÷ ézL§¥ª§¥
òeãé ïéàå ,äììáðå ïäî úçà CBúì äîeøz äìôpL ,úBøeâî§¤¨§¨§¨§©©¥¤§¦§§¨§¥¨©
elà éøä ,ãçà úéáa úBøeânä ézL eéä íà Y äìôð ïäî Bæéàì§¥¥¤¨§¨¦¨§¥©§§©¦¤¨£¥¥
elôàå ,úBôøèöî úBtwäå ...äàîe ãçàa äìòúå ,úBôøèöî¦§¨§§©£¤§¤¨¥¨§©ª¦§¨§©£¦
øácä áBøwL éôì Y úøçà øöça ät÷å äæ úéáa ät÷ äúéä̈§¨ª¨§©¦¤§ª¨§¨¥©¤¤§¦¤¨©¨¨

.ãçà úéáa ïäézL õa÷ì§©¥§¥¤§©¦¤¨
קופות  ששתי  בירושלמי מבואר  הרדב"ז: (סלים)וכתב 

זו עם זו  מצטרפות חולין של סאה  חמישים  מהן אחת  שבכל

אפילו מהן, אחת  לתוך שנפלה תרומה  של  סאה  לבטל כדי 

מיטלטלות כלומר, להתפנות ". ש "דרכן מפני  בתים  בשני הן

הטלטול  בשעת להתערבב  ויכולות  למקום  (פיה"מ ממקום 

מי"ב) פ"ד תרומות מגורותלהרמב"ם שתי אבל שאוגרים , אסם – (מגורה

התבואה) את אחד.בו בבית  רק  מצטרפות  במקומן, הקבועות 

בתים בשני קופות שתי  זה טעם  שלפי  הר "ש  כתב והוסיף :

להתפנות "שדרכן  אחד אדם  של שתיהן אם  רק מצטרפות 

אבל  מצטרפות , אינן  אדם  בני שני  של אבל ולהתערב ",

הקופות ששתי פירש  ולא  סתם שהרי כן סובר אינו הרמב "ם

שני בשל שגם  לומר  ואפשר  אחד, אדם  של להיות  צריכות 

ויערבבו שישתתפו יתכן  או לזה  זה  מוכרים לפעמים אדם  בני 

הקופות . שתי  את

ראשונה ' ה 'משנה  שם)וגם  הרמב "ם(תרומות בדעת  נקט 

כי וביאר , אדם. בני שני בשל  גם  מצטרפות הקופות  ששתי

איסורים  כשאר  ברוב בטלה תרומה  התורה  א מן  נג ב"מ (תוס'

מ"ז) פ"ד תרומות תויו"ט ועולה. היאד"ה כי בתרומה החמירו  וחכמים

מתירין  לו  שיש  לדבר  ע"י דומה  התרומה הפרשת את לבטל אפשר (כי

לחכם) לושאלה שיש  דבר  ברוב ולבטל לזלזל  יבואו  שלא וכדי ,

איסורים משאר יותר  בה  והחמירו היכר  חכמים  עשו מתירין ,

ומאה . באחד רק  שמתבטלת  ואמרו

התרומה את לבטל כדי מצטרפות  קופות  שתי  כן , ואם 

בתים בשני נמצאות  הן אם  אף  ומאה בבית באחד  מגורות שתי (וכן

ביטול אחד) שדין  כיון אלא להתערב  שעומדות  משום  לא

הקופות שתי את  נצרף  אם  וגם  היכר  משום  הוא במאה  תרומה 

יכולות אדם  בני שני של הקופות  שתי  זה  ולפי  היכר . בזה  יש 

היכר . יש  במאה  הוא  התרומה  שביטול  בכך כי  להצטרף ,

â"ôùú'ä éøùú 'à ,ä"ø ,éðù íåé מבשל? אינו שני' 'כלי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïî ìèBð ...ïîMä©¤¤¥¦
ìò óà ,ìéLázä CBúì éeçîúìe äpè÷ äøò÷ì ïúBðå ...ì÷òä̈¥¤§¥¦§¨¨§©¨§©§§©©§¦©©
íç äéä íàå .éðL éìëa ìMaúî BðéàL éðtî ;íç àeäL ét¦¤©¦§¥¤¥¦§©¥¦§¦¥¦§¦¨¨©
àeäL éðtî ,BëBúì ïzé àì Y ãiä úà äåëiL éãk ,øúBéa§¥§¥¤¦§¤¤©¨Ÿ¦¥§¦§¥¤

.ìMaúî¦§©¥
העקל מן שנוטל  השמן הזיתים)שארית  נסחטו שבו עדיין(הסל

מלאכתו  נגמרה  ללא לא  עראי אכילת לאכלו ומותר למעשרות הוקבע (ולא

ומעשר) תרומה למעשר הפרשת קובע  שהבישול ואף ה"ד). פ"ה ,(להלן

מפני חם , שהוא  פי  על אף  התבשיל  "לתוך אותו  לתת  מותר 

שיכוה כדי ביותר חם  היה  "אם אך  שני ", בכלי  מתבשל שאינו

והבישול  מתבשל ", שהוא מפני  בתוכו יתן  לא  – היד  את 

אכיל  אפילו  לאכלו ואסור  למעשר עראי.קובעו ת 

הרמב "ם כתב  בשבת , בישול  לענין הרדב "ז: (הל'והקשה 

ה"ו) פכ"ב "אע "פשבת בישול  נחשב  אינו שני  בכלי שבישול 

gzex `edy' יוסף ה 'בית  כתב  וכן קה)". סי' גדול (יו"ד "כלל  כי 

בו, סולדת  היד אפילו פנים " בשום  מבשל אינו  שני דכלי הוא 

שני  בכלי בישול  – למעשר  קביעות  לענין ביותר')ומדוע  ('חם

בישול? נחשב 

הב')ותירץ כאשר(בתירוץ למעשר קובע  שני  בכלי בישול :

מלאכתו. גמר וזו לאכילה נכשר  זה  ידי על כי  בו, נכוית היד

ומשיב' יא)וה 'שואל סי' חמישאה מעשר(מה' לענין ביאר:

בישולו " זהו  "הפשרו שבת לענין  שאף  בשמן מ,מדובר  (שבת

כבישולב) נחשב שני בכלי  גם  בו, סולדת  הפני וכשהיד (כביאור

ההפשרה  ע"י כי מלאכה, לגמר שדומה משום בישולו זהו הפשרו שבשמן יהושע

בסיכה) לשימוש גמרראוי זה  כי  מעשר קביעות  לענין  וכל ֿשכן  ,

מלאכתו.

צדק ' סק"ט)וה 'שערי פ"ב הארץ מצות שער אדם', ה'חיי כתב(לבעל

שהיד בחום  שני  כלי  הרמב "ם  נחשבziekpשלדעת  – בו

היד ", את שיכוה  כדי ביותר חם  היה  "אם  כאן  כלשונו  בישול ,

היד  אם נכוית)בוzcleqאבל ומה(ואינה בישול. נחשב  אינו 

'אע"פ  מבשל אינו  שני שכלי שבת  בהל ' gzexשכתב `edy,'

נכוית  אינה  אך בו סולדת שהיד בחום בסי'היינו  ברורה' (וה'משנה

בו  סולדת כשיד מבשל אינו שני שכלי לסוברים שאף זו, דעה הביא סקמ"ח, שיח

שני") בכלי אפילו מבשל לכו"ע בו נכוית שהיד "היכא –.

â"ôùú'ä éøùú 'á ,ä"ø ,éùéìù íåé ולמזוזה  למעשר - קבע של בית

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéøöBiä úkñ ïëå§¥ª©©§¦
ïúøéc ïéà ,elà ìkL ;ïéòáB÷ ïðéà Y âça âçä úkñå ,äðBöéçä©¦¨§ª©¤¨¤¨¥¨§¦¤¨¥¥¦¨¨

.òá÷¤©
פרטים בכמה  שווים  למעשר , קביעות  לענין  בית  דיני 

קובעת שאינה  למצוה  המיועדת סוכה כגון במזוזה , לחיובו 

פטורה גם  הטעם  ומאותו  קבע , דירת  שאינה  משום  למעשר 

ה"ט)ממזוזה  פ"ו ומזוזה תפילין על (הל' ארבע  בו שאין בית  וכן .

למעשר  קובע  אינו  אמות  ה"ג)ארבע  ממזוזה (לעיל (הל'ופטור 

ה"ב) שם ומזוזה .תפילין

קביעות לעניין בית  דיני  בין חילוק  יש  פרטים  בכמה  אולם 

כבית למעשר  קובעת  חנות  וכגון: מזוזה, לדיני למעשרות 

ה"י) פטורה (להלן היא  ממזוזה  ואילו ה"ט), בית(שם, ומאידך : .

קובעים אינם דירה' 'בית  בהם  שאין  מדרש  ובית כנסת 

ה"ו)למעשר שחייבים .(להלן אומרים יש  במזוזה ואילו ,
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ביסודו שונה מעשר לענין  קבע בית  דין כי מכך  ונראה 

מזוזה : חיוב  לענין בית  מדין 

שנאמר משום  במזוזה  חייב  אינו  קבע  של שאינו בית

היינו ביאתך ", "דרך חז"ל ודרשו ביתך" מזוזות  על "וכתבתם 

אינה עראי  דירת  שהיא סוכה  ולכן בקביעות , בו  שדר מקום 

במזוזה . חייבת 

שהמקום בכך תלוי מעשרות  קביעות  לגבי  בית  דין  אולם 

נשמר והם פירות  בו  להניח של מיועד שאינו  ובית  שם , ים 

הדרך  שאין  משום  למעשרות  קובע אינו  החג , סוכת  כגון  קבע,

פירות . שם  להניח

להנחת שמיועדת  משום  למעשר , קובעת  חנות  ולפיכך ,

דירת בה  דר אדם  אין כי  במזוזה חייבת  שאינה למרות  פירות ,

שם מהלכים שרבים  מדרש  ובית  כנסת בבית ומאידך, קבע.

למעשר , קובעים  אינם  ולכן  בקביעות  פירות להניח דרך אין 

ואף בקביעות, שם  שגרים  בכך  די  מזוזה  חיוב  לגבי  אולם 

נחשבת וללימוד לתפילה  היום במהלך  במקום  השהות 

במזוזה  חייבים  ולכן טו)כמגורים  א, סדורה פרשה – מזוזה .(מסכת

â"ôùú'ä éøùú 'â éòéáø íåé בטל? אינו הטבל מדוע

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰áøòúpL ìáè¤¤¤¦§¨¥
ìáè BúBà ìò àéöBî ,úBøçà úBøt Bì Lé íà ...ïéðwúî ïélça§ª¦§ª¨¦¦¥¥£¥¦©¤¤
ïî úBçt ìáhä äéä íà ïëå ...ïBaLç éôì úBøNòîe äîeøz§¨©©§§¦¤§§¥¦¨¨©¤¤¨¦

.ïélçä ìò äaøî Bà ,ïélçä©ª¦§ª¤©©ª¦
על  החיוב  "מן  ומעשרות  תרומות  להפריש  שאין הוא  כלל

הפטורים . פירות  על במעשר  החייבים מפירות  היינו  הפטור",

פירות על  התורה  מן החייבים  מפירות  להפריש  אין  וכן 

כפטורים . נחשבים  הם תורה לדין ביחס  כי מדרבנן  החייבים

ומעשרות בתרומות החייבים פירות  בידו שיש  מי לפיכך ,

מדרבנן. החייבים  מפירות עליהם להפריש  צריך מדרבנן ,

של  פירות  ברוב טבל פירות  מעט התערבו כאשר והנה ,

מהפרשת ופטורים  ברוב בטלים  הם  התורה  מן  לכאורה  חולין ,

להפריש יש  זה  ולפי  מדרבנן . רק וחייבים  ומעשרות  תרומות 

מדרבנן  רק  החייבים  מפירות  ד"ה עליהם  א לא, מנחות רש"י (ראה

רוב) .אין

מתוקנים  בחולין שנתערב  שטבל  כותב  הרמב "ם  (גם אולם 

הרוב) הם מפירותאם התערובת  שבתוך הטבל חלק  על מפריש 

מדרבנן. החייבים  מפירות  להפריש  שצריך הזכיר  ולא  אחרים,

ברוב שהתערבו  הטבל פירות  לדעתו כי מכך ונראה 

ולכן התורה, מן בחיובם ונשארו בטלים  אינם  החולין 

התורה . מן החייבים  מפירות  עליהם  מפרישים

באיסור נאמר ברוב ביטול  שדין משום  הדבר, וטעם

של  דינו  ולכן ביניהם, להפריד אפשרות  ללא  בהיתר  שנתערב

תיאסר כולה  שהתערובת  או  – זולתו על  בהכרח ישפיע  האחד

להיפך, ולא  המיעוט על גובר  הרוב  ואז  מותרת , שתהא  או

מותרת . התערובת כל הרוב , הוא  ההיתר  אם  ולכן

אין חולין , בפירות טבל פירות  התערבו  כאשר  אולם 

באיסורם , נשארים  הטבל  פירות אם  ואף  'התנגשות ', ביניהם 

להפריש יש  אלא  הפירות  שאר דין  על משפיעים  הם  אין 

נשארים והם ביטול  דין כאן אין ולכן בלבד, בעבורם  תרומה 

מפירות עליהם  להפריש  יש  ולכן  התורה  מן באיסורם 

התורה . מן החייבים 

(eteqa ck c"ei dingp ixac)

â"ôùú'ä éøùú 'ã éùéîç íåé מותר? - בדמאי ספיקא' 'ספק

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éìBnäïçèì ...ïéhç C ©¦¦¦¦§Ÿ
.õøàä íò ìL åéhça ïôéìçä ànL ,éàîc ïä éøä Y éøëpä íò¦©¨§¦£¥¥§©¤¨¤§¦¨§¦¨¤©¨¨¤

הראב "ד: והקשה

עם של בחיטים  החיטים  את  החליף  הנכרי שמא החשש 

אם ואפילו  החליף, לא שמא  ספק  ספיקא '. 'ספק הוא הארץ 

את הארץ עם  עישר שמא  הארץ, עם  של בחיטים  החליף

לקולא ! הוא  ספיקא' ו'ספק  חיטיו

משנה ': ה 'כסף וביאר 

מעשרים " הארץ  עמי "רוב  שהרי  יותר  החמירו בדמאי

א) יג, שאינם(שבת למיעוט לחוש  שיש  חכמים  אמרו  זאת  ועם 

ספיקא '. ל'ספק  גם  לחוש  יש  כן ואם  מעשרים .

איגר הגר "ע כט)והוסיף  ס"ק פ"ג דמאי רע"ק :(תוס'

מן הפטורים  פירות מיני היינו שבדמאי ', ה 'קלין לגבי

שפירשו יש  מ"א)הדמאי, פ"א דמאי והרע"ב להרמב"ם שזהו(פיה"מ

מן ופטורים ההפקר מן  באו  שמא  ספק  ספיקא '. 'ספק  מחמת

כן ואם  נתעשרו. שמא  השמור , מן באו אם  ואף  המעשר ,

ספיקא'! ב 'ספק  בדמאי שמקילים מצינו

החמירו שחכמים  משנה ' ה 'כסף  דברי לחלק : יש  אך

נכרי, לטוחן חיטיו במוליך שנאמרו  ספיקא ' ב'ספק  גם  בדמאי

בוודאות החיטים  מחויבים ספק של צד בכל כאשר זהו 

חששו ובזה  לא , או עישרום האם  ספק  שיש  אלא  במעשר 

בספק , אחד  צד  לפי שבדמאי ', ה 'קלין כן שאין מה  למיעוט.

הפקר הם אולי כי  הפירות על  מעשר  חיוב  חל  לא  מעיקרו 

ספיקא בספק  חכמים  הקילו  אלו  הל'ובפירות  המלך השער (וכ"כ

ה"כ) פ"א .יו"ט

â"ôùú'ä éøùú 'ä éùéù íåé בחו"ל  ישראל ארץ פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥
...íéìBãbä ïéáeøçäå ,íéìBãbä íéøîzä ...õøàä úBøtî¦¥¨¨¤©§¨¦©§¦§¤¨¦©§¦

.äéøeñáe ìàøNé õøà ìëa éàîc ïéøOòúî¦§©§¦§©§¨¤¤¦§¨¥§§¨
מהארץ שהם  שידוע פירות משנה ': ה 'כסף  ופירש 
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v"ndqeסר ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חוצה יצאו אם אבל  ובסוריא , ישראל  בארץ רק  מתעשרים 

תרומות בהלכות הרמב "ם  שכתב  כמו מתעשרים , אינם לארץ 

הכ"ב) פטורין(פ"א לארץ , חוצה  שיצאו ישראל ארץ  "פירות  :

שגמר בתנאי  וזאת המעשרות ". ומן  התרומה  ומן החלה מן

הכרי) מירוח – ובתרו "מ העיסה , גלגול – (בחלה המלאכה 

ישראל  בארץ  מלאכתן נגמרה  אם  אבל לארץ, בחוצה  נעשה 

נפקע  אינו שוב  החיוב , עליהם  חל הל'וכבר למלך משנה (ראב"ד,

שם) .תרומות

יו"ט' ה 'תוספות  כך  על מ"א):והקשה  פ"ב במקור(דמאי

במשנה  ישראל (שם)ההלכה  מארץ  שהם  שידוע שפירות  נאמר

דמאי mewn"מתעשרין  lka הרמב "ם ופירש  שם)", (במשנה

הרי ולכאורה , לארץ " בחוצה  בין  ישראל בארץ  "בין שהכוונה 

ישראל  ארץ  שפירות  תרומות , ובהלכות  כאן  לדבריו  סתירה  זו

לחו "ל  המעשרות !mixehtשיצאו  מן

המפרשים  שם)וביארו  דמאי מהרי"ח חדושי שם, אנשי :(תוס'

חייבים לארץ  בחוצה  שגם  המשנה  בפירוש  הרמב"ם  כוונת

למקומות אלא  ממש  לארץ' ל'חוץ  אינה  דמאי של במעשרות 

ונחשבים ולחוץ , מכזיב  היינו בהם , החזיקו לא  בבל  שעולי

הנמצאים שהפירות  ואף  בהם . החזיקו מצרים  שעולי אף  חו"ל

הדמאי  מן פטורים  ג)שם  בהלכה כאשר(כאמור רק  זה הרי

מארץ שבאו  שידוע  פירות  אבל  האלו, מהמקומות  הם  הפירות 

דמאי. של במעשרות  חייבים  – במשנה  מדובר  ובזה  – ישראל

ב 'ארץ דמאי לעשרן מחייב הרמב"ם  שלפנינו בהלכה  אבל

שגם (מקומות ממש  לארץ' ב'חוצה  ואילו  ובסוריא ', ישראל

נעשה המירוח  כי פוטר, בהם ) החזיקו  לא  מצרים  עולי

לחו"ל  היוצאים  שפירות  תרומות  בהלכות  שביאר  כמו  בחו"ל ,

פטורים . – שם  ומתמרחים 

â"ôùú'ä éøùú 'å ùãå÷ úáù זמנו? כמה - 'אונן'

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äæéà¥¤
áiç àeäL íéáBøwä ïî ãçà ìò ìaàúnä äæ ?ïðBà àeä¥¤©¦§©¥©¤¨¦©§¦¤©¨
,äøBzä ïî ïðBà àeä Y ãáìa äúénä íBéáe .íäéìò ìaàúäì§¦§©¥£¥¤§©¦¨¦§©¥¦©¨
,íBiä úàhç ézìëàå" :øîàpL ,íäéøácî ïðBà Y äìélìå§©©§¨¥¦¦§¥¤¤¤¡©§¨©§¦©¨©

.øzî äìélìå øeñà íBiä ,"'ä éðéòa áèéiä©¦©§¥¥©¨§©©§¨ª¨
התורה ? מן ה'אנינות ' נגמרת אימתי 

אונן)ברש "י  ד"ה ב טו, כ (זבחים – "אונן  נקברכתב שלא זמן ל

למשנה  בפירושו הרא"ש  כתב  וכך מי"ב)המת ". פ "ה שני :(מעשר

מותר  זה , ולפי לפניו". מוטל שמתו זמן  כל  נקרא (מן "אנינות 

מדבריהתורה) ואילו  הקבורה . לאחר  מיד שני  מעשר לאכול

משמע התורה" מן אונן  הוא  המיתה  "וביום  כאן הרמב "ם

היום . סוף עד  נמשך  'אונן ' שדין

שמת האיש  הוא  "אונן הרמב "ם : כתב המשנה  בפירוש  אך

אונן יהיה  קבורתו וביום  אבילות , עליו ויתחייב מת  לו

xawpמדאורייתא `ly onf lkהרמב "ם לדעת  גם  כי  ומכאן ."

במהדורת אמנם , הקבורה. לאחר  מיד  שני מעשר  לאכול  מותר 

המשנה  לפירוש  קאפח תשכ"ג)הרב  הרמב "ם(ירושלים, כי מעיר 

המלים את  הרמב"ם  מחק  ובכתב ֿהיד  זה  מפירושו בו  חזר 

נקבר". שלא  זמן  "כל

הרבי  ח'תתצט)ולדעת אגרת כג, קודש שהרמב "ם(אגרות למרות

פליטת בזה  היתה  "לא  – במשנה  פירושו  על קולמוס העביר

הפסק כיֿאם  וכיו "ב, הקולמוס)הקולמוס  והעברת הכתיבה של (בין

דוקא בהם  נכנסה  המשניות  דפוסי  כל  שהרי  כנראה , זמן כמה

באופן המשניות  פירוש  ונלמד הא', המשנה  של  הגירסא 

בפירוש הרמב "ם דעת  האמורה  גירסא "לפי היינו  כזה ",

בזה". רש "י כדעת  שלו המשניות 

מעשר בין  הרבי מחלק  המשניות, בפירוש  גרסתנו ולפי 

ממנו " באוני אכלתי מ"לא נלמד ואיסורו קדשים  שאינו שני 

קדשים לבין  הקבורה , עד  רק  היא  הרמב "ם , לדעת  ו 'אנינות ',

חטאת  מ"אכלתי נלמד  שהאיסורmeidשאיסורם  ובהכרח ,"

ב 'יד  להלכה  הובא  לא  זה  חילוק  אולם, המיתה . יום כל נמשך

תכופות שלפעמים  הרמב "ם , כללי  פי "על וזאת  כאן , החזקה '

בש "ס". בפירוש  הובאו  שלא כיון  חדשים , דינים  כותב  אינו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(oey`x meil)

,sqei ax ly ezii`x z` el eglyiyeäì øîà,ineipn axøîà éëä ¨©§¨¦¨©
äðLî dðéà ,Bæ ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø`l ef `ziixa - ©¥©©§¦¨©©©§¨¥¨¦§¨

,dkldl dilr eknq `le ,minkgd ici lr yxcnd ziaa dzpyp
.epipecipl dpnn di`x `iadl oi` jkitle

zxxan .dklddn ef `ziixa dzgcp recn zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàî`ziixa lr jenql oi`y ongp ax xn` recn - ©©£¨

.efàîéìéàedfy xn`p m` -éìèìhî eäì eåäc íeMîaegdy - ¦¥¨¦§¨§¦©§§¥
,aeg lkk ,milhlhnk aygp znd eig`l aiig maid didyåoicd §

c `edéãaòLî àì äaeúëì éìèìhîxi`yny milhlhnd oi` - ¦©§§¥¦§¨Ÿ§©§§¥
:`xnbd dgec .ezy` zaezkl micarzyn zndàîìcef `ziixa ¦§¨

køîàc ,àéä øéàî éaøy epizpynaäaeúëì éãaòLî éìèìhî. ©¦¥¦¦§¨©¦©§§¥§©§§¥¦§¨
:xg` ote`a x`al `xnbd dqpnàlàå`ziixad dzgcpy mrhd §¤¨

`eddì øîàc íeMî,dnail maid -éãéc íéøác úìòa åàì ,zà ¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦
zà`l` oennd z` iziel jnn `ly meyn ,ipic zlra jpi` - ©§
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סט zenexz zekld - mirxf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` h"k -b"tyz'd ixyz 'eÎa"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà è"ë ïåùàø íåé

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין
וסאה  כריים שני לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת

.‡‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óe¯z‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ ·¯Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -3¯‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈ¯BÚO‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óe¯z ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈ¯fÏ ¯zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים: אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט, גזל משום
בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין

השבט. גזל

.·Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8·¯Ú˙pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï·‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰Óe¯z ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ¯ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ - ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.‚‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óe¯z ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈ‡Ò ¯OÚ eÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
¯OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆

¯OÚa LÈ È¯‰L ,eÚnc - ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡ - ÔÈ‡Ò ¯OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי 13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק' חלק אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו

מדומע. הכל אז מסאה

.„,ÏÏa‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bk¯c Ï·‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óe¯z ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óe¯z ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È¯‰ - ‰Óe¯z ·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ·¯ Ì‡Â ;‰Óe¯˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,

התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.‰‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙¯Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óe¯z ‰a¯zL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò ¯Á‡ ‰‡Ò ‰Óe¯z ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ -«¬»«…¿À»

כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.Â˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a Ú„È Ì‡ ,˙¯Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï - ‰iM‰ ÏtzL Ì„…̃∆∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ
È¯‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ¯‡M‰Â ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈
‡l‡ ‰BL‡¯ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»
eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iM‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡««∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿

.˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(oey`x meil)

,sqei ax ly ezii`x z` el eglyiyeäì øîà,ineipn axøîà éëä ¨©§¨¦¨©
äðLî dðéà ,Bæ ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø`l ef `ziixa - ©¥©©§¦¨©©©§¨¥¨¦§¨

,dkldl dilr eknq `le ,minkgd ici lr yxcnd ziaa dzpyp
.epipecipl dpnn di`x `iadl oi` jkitle

zxxan .dklddn ef `ziixa dzgcp recn zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàî`ziixa lr jenql oi`y ongp ax xn` recn - ©©£¨

.efàîéìéàedfy xn`p m` -éìèìhî eäì eåäc íeMîaegdy - ¦¥¨¦§¨§¦©§§¥
,aeg lkk ,milhlhnk aygp znd eig`l aiig maid didyåoicd §

c `edéãaòLî àì äaeúëì éìèìhîxi`yny milhlhnd oi` - ¦©§§¥¦§¨Ÿ§©§§¥
:`xnbd dgec .ezy` zaezkl micarzyn zndàîìcef `ziixa ¦§¨

køîàc ,àéä øéàî éaøy epizpynaäaeúëì éãaòLî éìèìhî. ©¦¥¦¦§¨©¦©§§¥§©§§¥¦§¨
:xg` ote`a x`al `xnbd dqpnàlàå`ziixad dzgcpy mrhd §¤¨

`eddì øîàc íeMî,dnail maid -éãéc íéøác úìòa åàì ,zà ¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦
zà`l` oennd z` iziel jnn `ly meyn ,ipic zlra jpi` - ©§
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zenexzע zekld - mirxf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê¯Ò‡Ï dnÚ ˙Ù¯ËˆÓ ‰Óe¯z ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï·‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óe¯z‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈa¯Ó ÔÈlÁ ÏL ÔÒ¯n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óe¯z ÏL ÁÓ˜ È¯‰Â ,ËÚeÓ ‰Óe¯z¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈ¯ÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒ¯n‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óe¯z ÏL ÁÓw‰ È¯‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óe¯z‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ e¯È˙B‰ È¯‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯eÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ¯eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי 18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.Ë¯Á‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.ÈeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈlÁ22- Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È¯‰23Ïk‰ È¯‰ - ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰¯Bz È¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף.22) את לבטל כדי מאה עד הוסיף
אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.‡È,·¯a dÏh·Ï ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25¯ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa¯‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ¯ÊBÁÂ ,¯Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óe¯z ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óe¯z ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
לתת  כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי  וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.·ÈÚ¯Ê e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óe¯z Ú¯Bf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óe¯z26‰‚ÏÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜¯wa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı¯‡a „ÒÙ BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È¯‰ - Ô‰ÈÈa ˙·¯Úz ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚz - Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»

ערוגה.26) והיינו הארץ" מן זרוע למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי שהקילו הוא
שעוד  כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע שגידולי הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב המשנה ובפירוש
בחולין". נתערבה חבורו.30)ולא משום 31)ממקום

לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.‚È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - Ì‰Ó ˙Á‡ Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
‰Óe¯˙k da ‚‰B - ‰iM‰Â .¯·c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»

Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ Ú¯Ê»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ36Ú¯Ê . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„·e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜37¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜ Ï·‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ Ú¯Ê Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰·BÁ ÔÈOÚ ÔÈ¯aÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק.35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי zenexz zekld - mirxf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע". הכל יהיה זה 37)פחות והרי מחוברים ושתיהן
יחד. שתיהן זה 38)כזורע הונח "נעשין רומי: בדפוס

הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר,
כשני  להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי

מינין.

.„È,‰Óe¯z ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:¯ÓB‡ È‡L ;ÔÈ¯zÓ - el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óe¯z¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óe¯z‰ CB˙Ï ‰Óe¯˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ ea¯iL „Ú - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a Ï·‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óe¯z‰«¿»

.ÂËÈ¯k‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò39¯Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na - BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,È¯k‰ ˙Óe¯z42‰Óe¯za »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡ .È¯k‰ ˙Óe¯˙·e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ - ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,È¯k‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע. הכרי עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה
ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,

ומדמעות]. הן מצטרפות

.ÊËÌÈÈ¯k ÈL ˙Óe¯z :¯Ó‡Â ,ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,„Á‡ È¯Îe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È¯‰ - ‰f‰ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰ - eÏl‰ ÌÈÈ¯k‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ï·h‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין
שתי  חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה

אחרת  נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות
נפלה. לאיזו נודע ולא

.‡˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙B·Ï ÌÈMÓÁÂ ˙B¯BÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
- ‰·Ï ‰˙È‰ :‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙B·l‰Â ,˙B¯zÓ ˙B¯BÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙B¯zÓ ˙B·l‰Â ,˙BÚn„Ó ˙B¯BÁM‰ - ‰¯BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ - ‰·Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰¯BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»
Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL ¯Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»

˙BÚn„Ó Ôlk È¯‰ - ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "zFrOcn oNM ixd - gkWe dltPW xg` dzid dn rci." ¨©¤¨§¨©©¤¨§¨§¨©£¥ª¨§ª¨

(והרמב"ם) ר"ע סברת ולהבין וכירושלמי, כר"ע פסק
תחילה: ולבאר להקדים יש זו במחלוקת

דעות  שלוש במשנה הובאו וא' במאה תרומה ביטול בדיני
חולין  של תאנים למאה תרומה של תאנה נפלה אם לענין

שחורות: וחמשים לבנות חמשים -
הלבנות  את מעלות שחורות תאנים אומר יהושע רבי
מצטרפות  המאה שכל היינו השחורות, את מעלות לבנות

התרומה. תאנת את לבטל
אסורות  השחורות שחורה נפלה שאם כלומר, אוסר ר"א

אסורות. הלבנות לבנה נפלה ואם
מעלות  אין לבנה) או (שחורה נפלה מה בידוע אומר, ר"ע

זו. את זו מעלות נפלה מה ידוע וכשאינו זו את זו
לא  שבמציאות כיון בפשטות לכאורה מובן ר"א של טעמו
נתערבה  נפלה לבנה (אם בחמישים אלא התרומה נתערבה
ובכל  השחורות) בין נתערבה שחורה, ואם החמשים בין

שנפל. מהמין מאה אין מקרה
המפרשים כתבו יהושע רבי הי'בדעת "שאם כיון שס"ל

מצטרפין  כולן לכן ביחד" בכל ומערבן דורסן הי ' רוצה
התיו"ט  מבאר לכתחילה איסור מבטלין שאין [ואף לבטלה
"אבל  האיסור לבטל כדי בהיתר להרבות רק הוא שהאיסור
מכמות  האיסור משנה אלא בהיתר מרבה שאינו בכה"ג
נ"ל  בכה"ג יחד לערבם כדי מקדם הי' כאשר ומפרידן שהי'

לכתחילה"]. לבטל דשרי
כתבו  ידוע ואינו נפל מה ידוע בין המחלק ר"ע של ובטעמו
מעלות  "אין לבנה, או שחורה נפלה, תאנה איזו שבידוע
מסייעות  אין הן שמותרות וכיון האחרות, לאכול שיכול לפי
כיון  נפלה לבנה או שחורה אם ידוע אין אם אבל לבטל,

זו". את זו מעלות איסור בספק דכולן
דורסן  הי' רוצה הי' "שאם - ר"י של טעמו להבין וצריך
ומדוע  זאת עשה לא בפועל הרי ביחד", הכל ומערבן

זו. את זו מעלות
התרומה  נתערבה לא במציאות הרי ר"ע, בדעת צ"ע גם
וכן  שחורה עם מתערבת אינה לבנה תאנה שהרי במאה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zenexzעב zekld - mirxf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שחורה  אם יודע אינו שהאדם מועיל מה וא"כ להיפך,
רק  הוא זה ספק הרי איסור" בספק ו "כולן לבנה או היתה
אינה  לבנה תאנה (שהרי במציאות, ולא האדם בידיעת
התוס' ובלשון להיפך) (וכן שחורה תאנה עם מתערבת
שלעולם  דימוע בספק להיות ראויות השחורות "אין
של  תערובת כאן אין וא"כ לבנות") מתוך ניכרות השחורות

במאה. אחד
של  הכללי גדרו מהו חולקים ור"ע ר"י שר"א, לומר ויש
שיש  בלח לח תערובת שאינה - ביבש יבש תערובת ביטול

אופנים: בשני זו תערובת לפרש
בלח  לח תערובת מגדר שונה ביבש יבש תערובת גדר א.
ה"גברא" מצד רק אלא ב"חפצא" תערובת שאינה כיון

תרומה. של היא תאנה איזו יודע שאינו
גדרה  כי שבחפצא תערובת היא ביבש יבש תערובת גם ב.

לאיסור. ההיתר בין להכיר אפשר שאי הוא
ביבש  יבש תערובת שגם סבר ר"א המחלוקת: טעם וזהו
יכולות  הלבנות שאין ס"ל ולכן בחפצא להיות צריכה
תערובת  כאן שאין כיון (ולהיפך) השחורות את להעלות

במציאות.
מס  ביבש יבש שבתערובת ס"ל ור"ע ר"י גם אבל פיק

טעמו  גם וזהו האדם, בידיעת היינו הגברא מצד רק כשהיא
את  זו מעלות נפלה מה ידוע ש"כשאינו שסובר ר"ע של

האדם. בידיעת שנתערבה כיון - זו"
מצטרפין  שכולן ר"י של טעמו גם לבאר אפשר ובזה
הכל  ומערבן דורסן היה רוצה היה "שאם לפי לבטלה
אינה  בתאנים הדריסה כי ועירבן) דרסן שלא (אף ביחד"
לדרוס  הכל דרך שזוהי אלא רוצה" הי' "אם בגדר רק
תערובת  אינה ביבש יבש שתערובת וכיון התאנים,
ומחשבת  שבידיעת תערובת אלא בחפצא - במציאות
לדרוס  רצונו ובמילא שרגיל שכיון לר"י ס"ל לכן  האדם,
מפריד  אינו האדם של (ומחשבתו) שברצונו הרי התאנים
כל  תערובת היא ולכן ללבנות השחורות בין מחלק ואינו

האדם. של ומחשבתו ברצונו המאה
מה  האם יהושע ר' בדעת מחלוקת הובאה בירושלמי
(שחורה  נפלה מה בידוע גם הוא זו" את זו "מעלות שאמר
מעלות  שאינן סובר ר"י גם נפלה מה שבידוע או לבנה) או
עקיבא  לרבי יהושע ר' בין המחלוקת זה, ולפי זו, את זו
על  מעלה, יהושע דרבי דעתי' על ושכח, "בשידע היא,
הוי  ששכח דכיון ס"ל (ר"י מעלה" אינו עיקבא דרבי דעתי'
וידע  שהואיל ס"ל ור"ע שנפלה, בשעת לו ידוע כאינו
אח"כ"). ששכח אע"פ זו, את זו מעלות אין שנפלה בשעה
הירושלמי  כדברי גם פסק כאן כר"ע שפסק והרמב"ם
מדומעות". כולן הרי ושכח שנפלה אחר היתה מה ד"ידע
כולן  ושכח ידע אם מדוע ר"ע בדעת צ"ע ולכאורה

בכלל  כולן עכשיו הרי זו, את זו מבטלות ואין מדומעות
איסור. ספק

שסברת  - הרמב"ם) (ופסק הירושלמי בדעת שי"ל אלא
סובר  ר"י ביבש: יבש תערובת בגדר שלישי אופן היא ר"ע
האדם, ומחשבת בידיעת ורק אך הוא התערובת גדר שכל
מצד  הוא ביבש יבש תערובת שגדר שאף סבר ר"ע אבל

האדם ידיעת מצב הרי האדם, ומחשבת על ידיעת פועל
החפצא.

שאין  שאף ביבש יבש תערובת בדין התורה חידוש וזהו
וממילא  בפ"ע, ניכר שאינו רק בהיתר ממש מעורב האיסור
שידיעת  הרי האדם, ידיעת מצד הוא התערובת וגדר יסוד
מעורבים  הם כאילו הדבר של במציאותו שינוי פועל האדם

ממש.
לא  כאשר רק האדם ידיעת שמצד תערובות דין חל ולכן
שמצד  שהתערובת אנו אומרים שאז הנפילה בשעת ידע
נפלה  וכאילו תערובות דין חלות פועלת האדם ידיעת
של  שבדעתו כלומר, הנפילה בשעת כשידע אבל במאה,
השכחה  אין מעורבות, והלבנות השחורות היו לא האדם

הרי שלאח"ז  התאנים שמצד כיון בתאנים, לחדש יכולה
יכולה  אינה ושכחה מעורבות, אינן והשחורות הלבנות

זו. מציאות לעקור
- בחפצא דין תפעל האדם שידיעת כדי אחרות: במילים
צריך  - מעורבות אינן שמצ"ע והלבנות השחורות התאנים
לבנה, או שחורה שנפלה עצמן, בתאנים שינוי להיות
בתוך  השחורה התאנה כי במציאות עירוב נעשה שבזה
העירוב  פועל נפלה, מהן איזו ידוע כשאין ואז, השחורות,
של  תאנה בהן שנפלה בתאנים עירוב האדם שבדעת
מערבת  שכחתו אין ושכח ידע כאשר אבל תרומה,

מעורבות. אינן שבמציאות התאנים
.60 cenr gl wlg zegiy ihewl

ט.2) משנה פ"ד ואין 3)תרומות ממאה. פחות בהם שיש
הסאהֿתרומה  את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות

שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון שם 4)שנפלה,
ידי  על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה
מקצתן  שנאבדו כגון והלבנות, השחורות התאנים מנין

רוקח). זו 5)(מעשה מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). הרא"ש (פירוש זו רב 6)את לדעת שם ירושלמי

[אבל 7)עקיבא. שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון
סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה הרי עיון: צריך
התרומה  לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב
נמצא  השכחה, ידי על כאן וגם ט), משנה פ"ה (תרומות

התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו

.·‰Ï·c ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï·„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È¯‰ - ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
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2
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‰Ï·„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»
ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ï·c ÏebÚ ÏÙpL ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿≈»¿»¿≈

ÔÈa ÔÈÏÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔË˜ Ì‡ ‰È‰ ÏB„b Ì‡ Úe„È»«ƒ»»»ƒ»»¬≈≈«¬ƒ≈
Ï˜LÓa ÔÈa ÔÈÓa11ÔÈÏebÚ ‰‡ÓÏ ÏebÚ ÏÙ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»«ƒ¿≈»ƒƒ

ÏÙ ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b12dÈa‚Óe , ¿ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈»»»««¿ƒ«
,ÌÈÏebÚ ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÏebÚ ÏÙ .ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿«ƒ»«ƒ¿«¿»ƒƒƒ
,ÔÈ¯ËÈÏ Úa¯‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡¯ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - „Á‡Â ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»

.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני חֿט. משניות שם
מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות
שעושים  הדפוסים לאותם דומות שהן לפי מלבנים נקראות
החזיקי  ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם

המשניות). פירוש - יד ג, (נחום שאין 9)מלבן" כיון
את  זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע,

שם.10)זו. שם.11)במשנה כאן 12)ירושלמי ויש
חולין. של ואחד מאה

.‚˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â13˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óe¯z‰«¿»

שהם 13) ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא
והיינו  זה. מתוך זה ולבררם לרקד אפשר הרי - מעורבים
מה  ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא
(תוספתא  למעלה ותאנים עיגולים כמו מצטרפים, - נפל

כפשוטה).

.„‰ÏÙpL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò14‰¯e‚Ó Èt ÏÚ15ÏL ¿»∆ƒƒ∆»¿»«ƒ¿»∆
‰‡Óe „Á‡a d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈

‰ÏÏ· Ì‡ ‡l‡ ÔÈ¯ÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óe¯z ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ
„ˆÈÎÂ .‰Óe¯z‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈ¯BÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óe¯z‰ LÈ¯ÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰¯e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈ¯BÚO Èab ÏÚÓ ÌÈhÁ Ûq‡nL∆¿«≈ƒƒ≈««≈¿ƒ

יא.14) משנה פ"ד בו 15)תרומות שאוצרים המקום הוא
המשנה). שבמגורה.16)(פירוש משנה 17)בתחתונות

יהושע. רבי כדעת פ"ה.18)שם, שם תוספתא

.‰˙Bt˜ ÈzL19‰Óe¯z ‰ÏÙpL ˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏ·Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙È·a ˙B¯e‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È¯‰ - »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙ¯ËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰¯e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
¯·c‰ ·B¯wL ÈÙÏ ,¯Á‡ ˙È·a ‰t˜Â ‰Ê ˙È·a ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ˙È·a ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב, משנה פ"ד ברייתא 20)תרומות

וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי ח): (הלכה שם
ופירוש  להתפנות. דרכן אין מגורות להתפנות, דרכן
וכיון  למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות,
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות

שם). המשנה

.Â˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ?‰ÏÙpL ‰‡Ò ‰ÏÚÓ „ˆÈÎÂ22 ¿≈««¬∆¿»∆»¿»ƒ»»¿«¬
dÈˆÁ ˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ,‰ÏÚÓ - Ô‰È˙MÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ¿≈∆«¬∆¿ƒ»»¿«¬∆¿»
ÏL ÌÈ‡z ÌÈ‡ÏÓ ÌÈck .‰ÏÚÓ - BfÓ dÈˆÁÂ BfÓƒ¿∆¿»ƒ«¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆

ÔÈlÁ23„k ÈÙa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ‡z ‡¯ËÈÏ Ò¯cL , Àƒ∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«
„Á‡24‰‡Ó ÌL eÈ‰ Ì‡ :‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ì‰Ó ∆»≈∆¿≈»«≈ƒƒ»»≈»

Ì‰Ó „Á‡ „k Á˜BÏÂ ,‰ÏÚz BÊ È¯‰ - „ÎÂ „k«»«¬≈«¬∆¿≈««∆»≈∆
¯‡M‰Â ,‡¯ËÈÏ d˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ d¯ÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰ - ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈ¯zÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי 23)ירושלמי יא, משנה שם תרומות
אחד 24)יהושע. להעלות רצה שאם למעלה, שכתב כמו

מעלה. - לבטל,25)מהם מסייעות התחתונות אין ולפיכך
פומין. מאה שיהיו וצריך

.ÊdÒ¯c Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙¯ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒ¯c .‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È27Úe„È ÔÈ‡Â »«≈∆¿»»«ƒ»ƒ¿≈»«

BÓB¯„a B‡ BBÙˆa Ì‡28‡e‰ ÏebÚ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ29- ƒƒ¿ƒ¿¿…≈∆ƒ
˙B„e¯t Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

- ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈ¯ËÈÏ32˜ÙqL ;·¯a ‰Óe¯z‰ ÏË·zL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ ·¯a ÏËa ‰Óe¯z‰«¿»»≈¿…«Àƒ

מאה 26) שם יש שאם הקודמת, בהלכה האמור על מוסב
שהואֿהדין  יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין
בירושלמי  הפנים (מראה עיגול פי על או כוורת פי על בדרס

וצריך). ד"ה ז מראה 27)הלכה עצמה, בפני בבא היא זו
שם. ד.28)הפנים שני 29)ביצה ממנו נתעלמו כלומר:

באיזה  יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים:
בעיגול. בשל 30)מקום מעורבים פומין כאילו כלומר:

להעלות  התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים,
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא שם.31)את ירושלמי

בכל  שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון
ואז  התורה, מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין

שאין 32) הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם: (בירושלמי
ד"ה  מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" ב"חד צורך

א איתיביה  סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ובפתחי בפלתי בש"ך,

.Á¯ÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ¯ÒB‡ d‡cÂ - ‰Óe¯z‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33¯˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;·¯a ‡l‡ ¯z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk .·¯ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È¯‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ Ïk‰ -35. «…»¿»ƒ¿∆≈«¿
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ה"ז.33) פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן ויש
א.35) הלכה למעלה

.Ë˙Á‡ ‰ÏÙ36ÌÈMÓÁÓ37,Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â »¿»««≈¬ƒƒ¿»¿»««ƒ«…
‰ÏÙpL ˙Á‡‰ B‡ ‰„·‡L ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡nL∆»««ƒ«Àƒƒ∆»¿»»««∆»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰a¯iL „Ú ,˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰„·‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
¯z‰ - Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«

ÌÈ¯ÊÏ ¯‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה של  אברבנאל:37)המשך בכ"י
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אףֿעלֿפי רוב". צריכה חמשים "עד בירושלמי:
לפי  ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי

לכתחילה. איסור מבטלין כאן 39)שאין שיש שכיון שם.
די  לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק

ואחד. בחמשים

.È‰Óe¯z ‰‡Ò40¯OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯41ÈL ¯OÚÓÏ B‡ ƒ∆…ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓÏ Ì‡ :Ïk‰ ÚncÂ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«««…ƒ¿«¬≈ƒ
Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯wÈ - ‰ÏÙ»¿»ƒ»≈≈ƒ¿««¬≈¿ƒ»≈«…

ÌÈ‰kÏ42˙Óe¯z ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È¯‰ - ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL ¯OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ e¯ÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ"ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע ויהיו

.‡È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
,Lc˜‰ B‡ ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈa45È¯‰ - Ïk‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔÈa ≈¿≈ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«««…¬≈
È¯‰Â ,ÏkÏ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡L ‰‡ÓË ‰Óe¯˙k Ïk‰«…ƒ¿»¿≈»∆¬»«¬ƒ»«…«¬≈
‰na .e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ Ïk‰«…»¿»«ƒƒ»«∆≈»¿«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„a Ï·‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C¯„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
(כסף46ֿ)הקדש. שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר לאחרים,

.·È‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈ - ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óe¯z50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙B¯t ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óe¯z‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

¯Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈ·k ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆

‰Óe¯z‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt»ƒ¿≈»¿»ƒ»¿≈∆…ƒ»≈«¿»
.BaL∆

שם.48) מדומע.49)משנה שלא 50)שהכל באש. קלוי
תיטמא  שלא לטומאה, המכשיר משקה עליהם יפול
נפלו  אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה,
בפ"א  כמבואר לטומאה, המכשירים משקין שבעה עליהם

אֿב. הלכות אוכלין טומאת לטומאה,51)מהלכות
ג. הלכה שם נקודים".52)כמבואר "יאכלו שם: במשנה

כחצי  אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים
בר"ש). שם ועיין שם. המשניות (פירוש אבל 53)ביצה

מכביצה  בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת
א). הלכה פ"ד (שם טומאה אחרות 54)מקבל לעיסות

עיסה. בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה

.‚È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈ¯B‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz - ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt B‡ ˙B¯t ÈÓa LBlz B‡ƒ¿≈≈»ƒ¿≈»∆≈«¿»

‰˙ÏÚL dÓˆÚ ‰‡q‰ ‡È‰ ‰ÏÙpL60. ∆»¿»ƒ«¿»«¿»∆»¿»

חכמים.55) כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות
(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא שם 57)הוכשרו

הכל. לדברי ג, שם.58)משנה שלא 59)כחכמים
הטהורה. התרומה כר'60)תטמא ולא ותאכל. תעלה ולכן

לתוך  טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר
שנפלה  שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים חולין מאה

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא

.„È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z62Ïk‰ ÔÈÏÎB‡Â ¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«…

‰¯‰Ëa63‰ÏÙ Ì‡Â .64Ïk‰ ÁÈpÈ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ¿»√»¿ƒ»¿»¿»ƒ≈»«ƒ««…
.·˜¯iL „Ú«∆≈»≈

ד.61) משנה (פירוש 62)שם תעלה ולא שם. כחכמים
תרומה. הכל שהרי שם), וכג.63)המשניות כב: בכורות

יא.64) הלכה למעלה והובא א, משנה שם

.ÂË˙Bt˜ ÈzL65‰‡Ò ‰ÏÙpL˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈ¯ÓB‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ‰iL¿ƒ»¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿ƒ
ÔÈÏBzL ÈÙÏ ,‰iL ‰ÏÙ ‰BL‡¯ ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ«»∆»¿»ƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

Ï˜Ï˜Óa ‰Ï˜Ïw‰ ˙‡66‰‡Ò ‰ÏÙ .67CB˙Ï ‰BL‡¯ ∆««¿»»«¿À¿»»¿»¿»ƒ»¿
Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿««»
ÔÈ‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ ‰iL ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿ƒ»¿«¿≈≈∆»¿»≈
‡l‡ ,‰BL‡¯ ‰ÏÙ ‰iL ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»∆»¿»¿ƒ»»¿»ƒ»∆»

.˙BÏ˜Ï˜Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿À¿»

ח.65) הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
התרומה, נגד ואחת מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר
שיש  או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן
תוכה  אל נפלה שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת שהראשונה 66)חייבת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עה zenexz zekld - mirxf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מותרת. והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה
יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי תוספתא

.ÊË˙Bt˜ ÈzL eÈ‰68‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,69, »¿≈À««¿≈»¿««¿»
È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈

.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - ‡È‰ BÊƒ¿ƒ¿«¿≈»»¿»

ג.68) הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, תוספתא
של 69) ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם: בתוספתא

של  שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה
בו  תולין יותר, מקולקל שהוא שכל (כסףֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.ÊÈ˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡72, ««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»
‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â73. ¿«Àƒ≈»¿¿»√»ƒ¿»

טהורה 70) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טהורה תרומה סאה נפלה טמאין, חולין של ואחת
לתוך  אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה נקודים". יאכלו והחולין נפלה, תרומה

להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת 71)יב,
לפני  שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן שם, בירושלמי הוא כן
"חולין  העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י
קושיית  ליישב בכדי הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים".
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד.

יד.72) הלכה פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין
במקום 73) אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא

זה, לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש
נפלה  שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
הגוף  בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה
עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס). (מהר"י
פחות  היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי

התרומה. את יטמאו שלא מכביצה, פחות

.ÁÈ- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡74eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â , ¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

.‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa) ˙BÈÏ¿̃»¿»√»ƒ¿»¿»

התרומה,74) לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
תלו  ולמה אוסרת, היא החולין, לתוך נפלה אם ובין
את  ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה
של  אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי מפורש וכן החולין.
סאה  נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה
תרומה  לתוך אי מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה
עוד  (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה

עז). והערה כא הלכה להלן,

.ËÈ- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙B¯t ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב"ם 75) קושטא ובדפוס רומי בדפוס ליתא המוקף, כל
(תוספתא  כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י

כפולים. הדברים ואמנם על 76)כפשוטה). השיג הראב"ד
פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה
אלא  החולין, ונטמאו התרומה נטמאה כבר שהרי

בהלכה כש  הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי  מיושבים זה ולפי טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו
החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה.
זהירות  =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא
הקודמת  בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא

עז). והערה כא הלכה להלן (וראה

.Î˙Bt˜ ÈzL77ÏL ˙Á‡Â ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ

.˙BÈÏ˜ eÏÎ‡È≈»¿¿»

טמאה,77) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
אני  טהורה, תרומה סאה נפלה כו' טהורין חולין של ואחת
יאכלו  והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר
ליברמן  הגר"ש (הוצאת פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים".
ואחת  טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ'
ואינו  מהן אחת לתוך תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של
טמאה  תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע
שאין  שיתחשבו עד בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה,
כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל
דינו  טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה

הסמוכה. בהלכה מפורש

.‡Î‰‡Ò ‰ÏÙ78Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
¯eÒ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ˜ÙqL .˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL -79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óe¯z ¯eq‡L ÈtÓ ;¯zÓ - Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰È¯·cÓ - Ún„Ó‰ ¯eq‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ -ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰80. »ƒ»ƒ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

טמאה,78) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טמאה תרומה סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת
של  לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה
חולין  של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז,
שתיהן  - לתוכם טמאה תרומה של סאה ונפלה טמאים,
[ויתכן  עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות
לדברי  להשוותם ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי
אחת  קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי.
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
נפלה  כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה,
אסורות  שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של סאה
הערה  למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'.
הכסףֿמשנה  ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין ולפי"ז עג.
כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה
חולין  של ואחת טמאה תרומה של אחת קופות, שתי
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מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין,
קליות. יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות
קליות  יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין

קליות) יאכלו כו' זה (בטהרה והרי פירות. במי ילושו או
קורקוס]. בר"י ועיין הירושלמי, כדברי מוסב 79)שוב [זה

והלכה  יז שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על
של  ואחת טהורה תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא
אחת  לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין
ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן,
שמא  חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
תרומה  שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה
שאם  היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור, טמאה
עובר  הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה
שמן  שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.

זה לכתחילה,הרי איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה,
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח). סימן בתשובה במין 80)אבניֿמילואים כלומר,
יֿיג. אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם  חולין של
יין  של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
הדברים  אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.‡‰Óe˙Ò ˙È·Á2‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó -3?„ˆÈk . »ƒ¿»¿«««¿»∆≈«
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe¯z ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

˙Bi·Á‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á4- »ƒ¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ
.‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚz«¬∆¿∆»≈»

מאכלות 2) מהל' (פט"ז בטל ואינו חשוב דבר שהוא
ה"אֿג). מ"ז.3)אסורות פ"ג שבטלה 4)ערלה

אסור  אבל מאליהם, שנפתחו והיינו מ"ח. שם חשיבותן.
ועי' הי"ב, (שם לכתחלה איסור מבטלין שאין לפתחם,

כאן). רדב"ז

.·‰Óe˙Ò ˙È·Á5‰·¯Ú˙pL6‰ÏÙÂ ,˙Bi·Á ‰‡Óa »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡7ÏL :ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ôlk e¯z‰ - ««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆

‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óe¯z¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
‰‡ÓÏ8CÈ¯ˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ , ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ

˙¯k d˙ÏÈÙ - ˙È·Á‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈ¯Ù‰Ï9, ¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆
.˙¯k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

(בהלכה 5) חשיבותה מחמת לעולם, בטלה שאינה
שהוא 6)הקודמת). וכרבא לקיש כריש ב. עד, זבחים

דבריו. שפירש משנה' 'כסף ראה בהגהות 7)בתרא. ראה

שם. מקובצת' להפריש 8)'שיטה שצריך אלא שבטלה
ה"א). פי"ג (למעלה לכהן דריש 9)אחת אליבא כרבא,

שם. לקיש,

.‚‰Óe˙Ò ˙È·Á10‰ÁzÙÂ ˙Bi·Á ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰Ó ˙Á‡11‰pnÓ ÏËB -12‰‡nÓ „Á‡13‰˙BLÂ ««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆

˙È·Á‰ d˙B‡14„Ú ˙B¯eÒ‡ - ˙Bi·Á‰ ¯‡L Ï·‡ ; »∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«
ÏËB - Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ .eÁ˙tiL∆ƒ»¿¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈

dÚen„ È„k ‰pnÓ15‰·¯Ú˙ .¯‡M‰ ‰˙BLÂ16˙È·Á ƒ∆»¿≈ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ
ÏËB - ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙Bi·Á ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈

˙Á‡ ˙È·Á Úen„ È„k Ì‰Ó17¯‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ≈∆¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙È·Á d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙B¯eÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆

·¯a ‡È‰L ‰Óe¯z18˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ . ¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ
epÓÈ‰ ÏËB - Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk -„Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»

‰‡nÓ19.Ún„Ó ¯‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈ¯ÈM‰Â , ƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

אלעזר.10) רבי של מימרא שם, כלומר,11)זבחים
ה"א. למעלה וראה (שם), מאליה לכהן.12)נפתחה ונותן

ואחד.13) ממאה אחד טעם 14)כלומר: שאין אףֿעלֿפי
כולה  הרי תרומה, זו חבית אם ממהֿנפשך: שהרי לזה,
היא: חכמים תקנת מותרת, כולה - חולין היא ואם אסורה,
באופן  גם לטעות יבואו לכהן, הרמה בלי כאן נתיר אם

רוקח'). ('מעשה כולן ואחד.15)שיתפתחו ממאה אחד
הוא 16) וכן אושעיא, רבי של מימרא שם, זבחים

ה"ז. פ"ד תרומות "נוטל 17)ב'ירושלמי' להלן כתב [וכן
לתוך  אחת חבית נפלה הרי עיון: וצריך ממאה". אחד הימנו
אחד  אלא ליטול צריך אינו כן ואם חביות, וחמשים מאה
אינו  שנפתחו המאה להתיר וכשרוצה ואחת, וחמשים ממאה
כתב  וכן ואחת. וחמשים מאה חלקי מאה אלא להרים צריך
צריך  (כן מק"נ אחד דמועה כדי ד"ה שם בזבחים רש"י
ממאה, אחת יטול אם שאפילו שם שהוסיף אלא להיות),

עיי"ש]. איתא, ברובא איסורא נאמר כלומר,18)לא
(שם). וצ"ע].19)במאה למעלה, [ראה

.„˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k20ınÁÓ‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈
Áetz ˜q¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â21 ¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««

‰qÚ‰ Ïk - ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óe¯z ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»
.ÌÈ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

מ"ד.20) פ"ב בערלה מהמשנה ה"א, תרומות 21)פט"ז
מ"ב. פ"י

.‰‰ÏazpL ‰ˆÈa22elÙ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·˙a ≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
dlL ÔBÓÏÁ23.ÚÏB· ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

מי"ב.22) שהוא 23)שם החלבון וכלֿשכן בפנים, שהוא
בחוץ.

.Â¯B‡O24B‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL25 ¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆnÁ˙ Ck ¯Á‡Â26. ¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

פ"ח.24) תרומות בעיסה 25)תוספתא מאה שהיה היינו
למעלה  למאה, שנפלה תרומה כדין והגביהו השאור, נגד

שמח'). ו'אור קורקוס (ר"י ה"א שהגביהו 26)פי"ג שכיון
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אומרים  אנו אין אחרֿכך, שנתחמצה אףֿעלֿפי השאור
וראה  נתחמצה. מעצמה אלא השאור, עלֿידי שנתחמצה

שם. כפשוטה תוספתא

.Êe¯‡a ¯·k27BÈ‡La ÔÈÓ (‰Óe¯z) ·¯Ú˙ Ì‡L , ¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÈL·z‰28LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈL·z‰Â ‰Óe¯z Ïˆa‰ Ì‡ , ««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ì‡Â ;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ È¯‰ - Ïˆa‰ ÌÚË Ba«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÏÈL·z‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÈL·z‰Â ÔÈlÁ Ïˆa‰«»»Àƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ

.¯eÒ‡ Ïˆa‰ È¯‰ - Ïˆaa«»»¬≈«»»»

פי"ג 27) ולמעלה ה"אֿו, אסורות מאכלות מהל' בפט"ו
מבושל,28)ה"ב. מחותך, דברים: שלשה כאן מנה [רבינו

בהלכה  המבואר ולפי עדשים). (שאינו סתם תבשיל עם
מחותך  כלומר: הנ"ל, מהדברים אחד כל - הסמוכה
אלא  אחר בתבשיל שלא ואף נתבשל, שלא (אףֿעלֿפי
ואף  שלם, שהבצל (אףֿעלֿפי מבושל שנתבשלו), בעדשים
אחר  בתבשיל שנתבשלו), בעדשים אלא אחר בתבשיל שלא
בכל  - נתבשל) שלא ואףֿעלֿפי שלם שהוא (אףֿעלֿפי
ובין  תרומה, והתבשיל חולין שהבצל בין הנ"ל, האופנים
התירו  ולא אסור. הכל - חולין והתבשיל תרומה שהבצל
כגון: הנ"ל. הדברים משלשת אחד אף שאין באופן אלא
וכשלא  שנתבשלו, אחר) בתבשיל (ולא עדשים שלם, בצל
אינה  כאן רבינו שכוונת וכנראה עמהם. הבצל נתבשל
לחוד, מהם ואחד אחד לכל אלא ביחד, הדברים לשלושת

ראשונה']. ב'משנה וראה

.ÁeÏMa˙pL ÌÈL„Ú29Ïˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
L·È30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :31‰È‰ Ì‡Â , »≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»

ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ32ÏMa Ì‡Â .33ÌÚ Ïˆa‰ ¿À»¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ
Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰»¬»ƒ≈»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈

ÌÚË34ÏÈL·z‰ Ïk ¯‡Le .35Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa - ««¿»»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»
ÌÏL ÔÈa ,ÏÈL·z‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa ÏMa˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈

ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa36‰Ó ÈtÓe . ≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»
ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï ÌÏL Ïˆa»»»≈¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒ
;ÌÏL ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰Ó ·‡BL BÈ‡L ÈtÓ ?B˙B‡ƒ¿≈∆≈≈≈∆∆¬≈»≈
ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ ¯·kL ,ÔÎB˙Ï ËÏBt ‡ÏÂ¿…≈¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈk¯37B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰ È¯‰ -38 «ƒ¬≈≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»
‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e39ÁÏ ‰È‰L B‡ ,40‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆»»«¬≈

ÁÓkËBÏÙw‰Â .Cz41ÌÏL ÔÈa ,L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa - ƒ¿À»¿««¿≈«≈»≈≈»≈
ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ ÔÈa42. ≈¿À»¿≈««

בפירושו 29) רבינו וכתב שם. ו'ירושלמי' מ"א פ"י תרומות
חולין  של ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
משנה'. ב'כסף וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או

בה 30) שאין יבשה קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי'
שלמה'). ('מלאכת שהבצל 31)לחות רבינו, ביאר בסמוך

אינן  הן אף נתבשלו, שכבר והעדשים בולע, אינו השלם
ובין  חולין, והעדשים תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות.
שלם  שהבצל כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל
לא  עוד העדשים אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים
ובין  תרומה הבצל אם בין שלם, שהבצל אףֿעלֿפי נתבשלו,

לא  עוד שהעדשים שכיון אסור, הכל - תרומה העדשים אם
שהוא  אףֿעלֿפי בולע, הבצל ואז הרבה פולטות הן נתבשלו,

להלן. וראה שהעדשים 32)שלם. ואףֿעלֿפי שם. משנה,
מחותך  שהבצל ומכיון קצת, פולטות הן - עוד נתבשלו לא

הזה. הטעם את בולע התירו 33)הוא שלא שם, 'ירושלמי'
מקודם. העדשים נתבשלו אם שאףֿעלֿפי 34)אלא

בולע. הוא ביחד שנתבשלו כיון - שלם משנה,35)שהבצל
מעדשים. חוץ היינו לא 36)שם. טבעם העדשים שרק

אחר  תבשיל אבל שנתבשלו, לאחר הרבה לפלוט ולא לבלוע
הוא  שלם, שהבצל אףֿעלֿפי ולפיכך ולפלוט, לבלוע דרכו
תרומה. הוא אם ומפליט חולין, הוא אם בולע

כמחותכין 37) קטנים, שלשה שנים "היו : שם 'ירושלמי'
הוא".38)הן". כמחותך פטמתו, "העביר שם: 'ירושלמי'
משנה').39) ('כסף אבל 40)שם "ביבש, שם: 'ירושלמי'

אסור". ישראל'41)בלח ('תפארת בצל מי והוא שם.
כתב, שם לרבינו המשניות ובפירוש מ"א). פ"ב שני מעשר
הסמוכה. בהלכה וראה הצבי, שבארץ החציר שהוא

המעט 42) אותו וגם הרבה, בולע הוא שלם, לבצל שבניגוד
תוכו. אל נפלט שנתבשלו מעדשים שנפלט

.Ë˜¯È L·Bk‰43- ‰Óe¯z ÏL ˜¯È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL «≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»
¯ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓeLÂ44ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜¯È L·k Ì‡L , ¿ƒ∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆
‰Óe¯z ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa B‡ ,‰Óe¯z¿»¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -45Ïˆa ÌÚ ‰Óe¯z ÏL ˜¯È L·k . ¬≈≈¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïˆa‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL46. ∆Àƒ¬≈«»»À»¿»ƒ

מותרים".43) זה, עם זה הנכבשים "כל מ"י: שם [בתרומות
ו'משנה  יוםֿטוב' 'תוספות (עי' רבים בזה הקשו וכבר
כמבושל" הוא הרי "כבוש קיימאֿלן הלא שם): ראשונה'
יפה  אבל זה? עם זה הנכבשים מותרים ולמה צז:), (חולין
(שם  יוחנן כרבי לפסוק רבינו שדעת חדשים' ב'תוספות כתב
דבריו  מפרש שהוא אלא כמבושל", אינו ש"כבוש קיא:)
קליפה  אלא צריך ואינו כמליח הוא אבל כמבושל, שאינו
מבוארים  רבינו דברי זה ולפי בדבריו). (עיי"ש מליח כדין
אסורות  מאכלות מהל' (בפ"ט רבינו דעת שהרי נכון, על
(ראה  בדיעבד מותר - נקלף ולא קליפה הטעון שדבר הי"ז),
ירק" "הכובש רבינו כתב ולכן ס"ד), צא סי' יו"ד בשו"ע
מותר  הוא ולכן קליפה, בר אינו עלים שהוא שירק לפי

להלן]. וראה ופירש 44)לזרים. "החסית", שם: במשנה
וחידודם". לחריפותם ומיניהם והבצלים "השומים רבינו:
בכולו. ומבליע כמבושל" הוא הרי "כבוש אמרו ובהם

כנ"ל.45) הבצלים, בכל או הירק בכל נבלעה שהתרומה
ואינו 46) חריף אינו תרומה של שהירק לפי שם. משנה,

ירוקים  בבצלים שהמדובר [ונראה הבצל. בכל מבליע
יבשים  בצלים אבל ירק. ככל קליפה, בני שאינם ארוכים
למעלה]. ראה קליפה, צריכים - לקלפם שאפשר ועגולים,

.ÈÔÈlÁ È˙ÈÊ47eÈ‰ Ì‡ :‰Óe¯z È˙ÈÊ ÌÚ ÔL·kL ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆
el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÓa ÔL·kL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óe¯z¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zenexzער zekld - mirxf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

el‡ È¯‰ - ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈
ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B·‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈ¯zÓ48. À»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

מ"ז.47) שם מן 48)תרומות שואבים השלמים ואין
הפצועים.

.‡ÈÌÈL·k ÈÓ49Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿»ƒ

שם).49) (משנה, מלח במי שכבשם

.·È˙·M‰50da LÈ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú : «∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óe¯z ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

‰Óe¯z ÌeMÓ51. ƒ¿»

(פירוש 50) שבת ערבי: בלשון הוא וכן מ"ד. פ"ג עוקצין
שם). ישראל' ו'תפארת (רע"ב אניס והוא שם) המשניות

בבשול 51) וימצא בתבשיל) =) בבשול כחו שהשליך "כיון
ממנו  והנשאר תועלתו תמה כבר השבת, טעם בתבשיל) =)
לאכילה  ראויים אינן אשר השמרים, במדריגת הוא אחרֿכך
בתרומה" חייב אינו כן ועל הי"ג) פי"א למעלה (ראה

שם). המשניות, (פירוש

.‚È‰„B¯‰52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óe¯z53ÏLÂ ; ¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆
˙B·‡BML ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ¯BÚO54. ¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

מ"ג.52) שם, וכרבא 53)תרומות שם, יוסי רבי כדעת
וראה  היא", מילתא לאו "ריחא סו:) זרה (עבודה שאמר
(כסףֿמשנה). הל"ג אסורות מאכלות מהל' בפט"ו

שם.54) יוסי, רבי כדברי

.„È¯epz55ÔBnÎa B˜Èq‰L56Ba ‰Ù‡Â ‰Óe¯z ÏL «∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»
˙¯zÓ ˙t‰ - ˙t‰ ˙‡57‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ; ∆««««À∆∆∆≈»«««∆»

.¯eÒ‡ BÈ‡ ÁÈ¯‰Â ,BÁÈ≈̄¿»≈«≈»

מ"ד.55) שם, כז.56)תרומות כח, בישעיה הנזכר הוא
שם). ישראל' ('תפארת "קיממעל" ואףֿעלֿפי 57)והוא

אסורה  הפת - הכרם ובכלאי ערלה בקליפי שהסיקו שתנור
תרומה  לדמות אין - הכ"ב) אסורות מאכלות מהל' (פט"ז
בהנאה, שאסורים הכרם וכלאי לערלה בהנאה, שמותרת

שם. במשנה, וברע"ב שם, זרה בעבודה ברש"י ראה

.ÂËÔÈ¯BÚO58Û‡ ,ÌÈÓ ÏL ¯B·Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ - ÂÈÓÈÓ eLÈ‡·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.¯ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

שם.58) הר"ש פירשה וכן מ"ב. שם, תרומות

.ÊËÔzÏz59¯Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óe¯z ÏL ƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
Bc·Ï ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ Ú¯Êa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL60ÌÚË ∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÔÈia61.ÌÈ¯ÊÏ ««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

(פירוש 59) "חולבה" בערבי נקרא והוא מ"ה. שם,
שם). קדושת 60)המשניות, בו שאין מהעץ סיוע בלי

ביין,61)תרומה. טעם ליתן אין לבדו בתלתן אם אבל
שם). (משנה, אסור אינו - העץ עם ביחד רק אלא

.ÊÈ˙BÒBk ÈL62,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óe¯z „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ
Ô·¯Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk ‚ÊÓ63ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - »«»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈

,ÌÈna ·¯Ú˙ ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k ÔÈlÁ‰«Àƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ
ÌÚË Ïh·Ï ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡¯ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««
- Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ≈«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«

e¯‡a ¯·kL ;¯eÒ‡64.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L , »∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

ב.62) עג, זרה כנגד 63)עבודה מאה חולין של ביין ואין
שני). ד"ה שם ('תוספות' תרומה של פי"ג 64)יין למעלה

עיי"ש. ה"ט,

.ÁÈ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ65ÌÁÈ„È - ˙B¯t Èab ÏÚ ÏÙpL «ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈
˙B¯zÓ Ì‰Â66ÔÓL ÔÎÂ .67Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿≈À»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈

ÔÓM‰ ÏÙ .˙B¯zÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È - ˙B¯t68ÔÈÈ Èab ÏÚ ≈¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ
¯Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡ ‰t˜È -69 «¿∆¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ

‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡ ‰t˜È -70¯ÈÒiL È„k ,¯Èv‰ ÏÚÓ «¿∆¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔÓM‰ ÌÚË BaL ¯Èv‰ Ïk»«ƒ∆«««∆∆

פ"ח.65) תרומות סה,66)תוספתא זרה עבודה במשנה,
ואם  מותרות, והן ידיחן ענבים גבי על שנפל נסך "יין ב:
מאכלות  בהל' רבינו והביאה אסורות". מבוקעות היו

רדב"ז. ועי' הל"ב, שם שם.67)אסורות תוספתא,
ליתא.70)שם.69)שם.68) שם

.ËÈ‰¯„˜71da ÏM·È ‡Ï - ‰Óe¯z da ÏMaL ¿≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»
‰¯„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â ;ÔÈlÁÀƒ¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»

da ÏM·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ÌÈÓa72ÏMa . ¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈
‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»

„·Ïa ÏeMa‰ ÌB˜Ó ÛËBL73. ≈¿«ƒƒ¿«

ב.71) צו, וכתב 72)זבחים רבינו, על בזה השיג הראב"ד
מפורש  וכן בצונן. שטיפה ואחרֿכך בחמין הגעלה שצריך
זה  ענין על רבינו פי את שאלו לוניל וחכמי שם. בזבחים
זה, על השיב ורבינו קנ) סי' פריימן הוצאת הרמב"ם (שו"ת
נמצא  עבודה בסדר "שאלה והתשובה: השאלה לשון וזו
אלא  הגעלה צריך אינו תרומה בו שנתבשל שכלי בו, כתוב
כי  מייחלות, גאוננו לתשובת ועינינו ושטיפה, (?) מריקה
כיֿאם  קדשים משאר תרומה נתמעטה לא לעניותֿדעתינו
כלים  של הגעלה אחר שהוא יתירה ושטיפה למריקה
צריך, לא ולתרומה (הגעלה), צריך קדשים בהם שנתבשל
שאמרתי  זה תשובה, - דמיקל מאן ליכא הגעלה בלא אבל
זרעים, בספר הגעלה צריך תרומה בו שנתבשלה כלי אין
מתניתא  דההיא מדיוקא ולא תרומה, בהלכות אמור הוא
אלא  סמכתי, - [צו:] חטאת דם בפרק בזבחים שם האמורה
תנן  דהא מ"ח], [פי"א תרומות בסוף השנויה המשנה על
חולין, לתוכה נותן טיפין ג' והטיף לכד מכד המערה
ממשנה  וכו'. פירושה וזהו תרומה. זו הרי ומיצתה הרכינה
צריכה  תרומה בה שנתבשלה זו קדירה שאין דקדקתי זו
אם  הדברים, וקלֿוחומר בלבד. שטיפה אלא לחולין הגעלה
אףֿעלֿפי  מדמע אינו הכד בדופני הנשאר השמן או היין
המדמעת  תרומה ממנה מתמצה היה צדה על הרכין שאילו
הדעת  על שיעלה בחרסית שנבלעה לתרומה קלֿוחומר כו'
ממש  בו אין בחרסית הנבלע שזה וידמע, הנבלע אותו שיצא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובכסףֿמשנה. קורקוס בר"י הועתקה התשובה (מקצת וכו'"
על  שתמה קכב, סי' יו"ד חדש' ב'פרי ועי' רדב"ז). ועי'
אפשר  היה הנ"ל, בתשובה רבינו דברי [ולולא רבינו. דברי
הגעלה, שלאחר לשטיפה שהכוונה כאן, רבינו בדברי לפרש
הגעלה  שכל הכ"ג, ומצה חמץ מהל' בפ"ה שכתב וכמו
הוא  החידוש שעיקר אלא אחריה, בצונן שטיפה צריכה
שם, בזבחים רבא שאמר וכמו מים, צריכה השטיפה שאין
היינו  ושטיפה, מריקה מדין תרומה שמיעטו שמה
במזוג, ולא במים ולא דוקא, במים שטיפה צריך שבקדשים
להלן]. עוד וראה ובמזוג, ביין גם טוב - בתרומה ואילו

אמר 73) מדין כן תרומה שמיעטו שמה שם, בזבחים אביי
הכלי  במקצת בישל אפילו שבקדשים הוא ושטיפה, מריקה
צריך  לא בתרומה ואילו הכלי, בכל ושטיפה מריקה טעון

בלבד. הבישול מקום אלא

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z74‰lÁ‰Â ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ¿»¿»¿««¬≈¿««»
‰Óe¯z e‡¯˜ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â75¯OÚÓ ˙Óe¯˙a . ¿«ƒƒÀ»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈

˙Óe¯˙k :¯ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óe¯z epnÓ Ì˙Ó¯‰Â :¯Ó‡∆¡««¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«
Ô¯b76:¯Ó‡Â .‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ :¯Ó‡ ‰lÁ·e . …∆¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«

E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙ E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚhL ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe¯˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰·e ,ÌÈ¯eka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BË¯Ù ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆
ÔÈ‡e¯˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe¯˙e :¯Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ

‰Óe¯z77. ¿»

מ"א.74) פ"ב פ"י 75)ערלה למעלה וראה ב. טו, מעילה
מכאן,76)ה"ד. למחקו יש ואולי חלה. לענין נאמר [זה

תרימו  חלה נאמר "ובחלה המילים אחרי להלן ולהעתיקו
רדב"ז]. ועי' גורן]. כתרומת [ואומר מעילה,77)תרומה"

שם.

.‡Î‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa¯‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ78- Úen„Â ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡79‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe , ∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆

‰Ê ÌÚ80eÙ¯OÈ - e‡ÓË Ì‡Â ,81¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈ„Â . ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
È‡Óc ÏL82ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙k - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏÎa ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ83. ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

ה"ד.78) פ"י למעלה ראה אכילה, איסור לענין כלומר,
שם.79) איסור 80)ערלה, לענין ובין דימוע לענין בין

בכזית. הי"דֿט"ו.81)אכילה פ"ב למעלה ראה
שם.82) ומעילה, (כסף83ֿ)ערלה הספק על לוקין שאין

משנה).

.·Î,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙k¯a C¯·Ó - ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
C¯·Ó Ck ¯Á‡Â84Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡ :85 ¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…

‰Óe¯z ÏÎ‡Ï eeˆÂ86Ì˙B‡ eÈ‡¯Â eÏa˜ CÎÂ . ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎ¯·Ó87˙ÏÈÎ‡ ÌbL . ¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«

‰„B·Úk Ïe·b‰ ÈL„˜88Ôz‡ ‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL , »¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈
.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆

שצריך 84) פשוט להלן), (ראה לאכול שמצוה שמאחר
המשנה  כוונת זוהי כי ויתכן (כסףֿמשנה). עליה לברך
על  דהיינו מלברכך", שכחתי "לא מי"א) פ"ה שני (במעשר

קורקוס). (ר"י באכילה מדברת הפרשה כל שכן אכילתה.
מהל' פי"א ולהלן ב. מ, לברכות מקובצת' ב'שיטה [וראה

פרדס]. חיים הרב הערת - הט"ו שני ש"כל 85)מעשר
בקדושתו  קדשנו אשר מברך קדושה, בה שיש מתנה האוכל
במשנהֿ וראה ה"ב, ביכורים מהל' (פ"א וכו'" אהרן של

ה"א). הקרבנות מעשה מהל' פ"י העושה 86)למלך כדין
(פי"א  ב"על" ולא (בלמ"ד) "לעשות" שמברך לעצמו, מצוה

הי"א). ברכות מברכים 87)מהל' דרבנן מצוה על שגם
"שאל  הדברים", מכל תסור "לא - ציונו? והיכן "וציונו".

כג.). (שבת לך" ויאמרו זקניך ויגדך עג,88)אביך פסחים
- למקום אדם שבין מצותֿעשה "וכל מצוה. שהיא הרי א.

ה"ב). שם, ברכות (הל' לעשייתה" קודם עליה מברך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

â"ôùú'ä éøùú 'à éðù íåé

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈ¯f‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈
זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם
פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óe¯z4„Á‡ LÈ¯ÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
B·e .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .¯‡Lp‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :¯Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ ¯OÚn‰Â .¯ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡pL8Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"on dxVrn cg` Wixtn dlFcb dnExY oiWixtOW xg ©̀©¤©§¦¦§¨§¨©§¦¤¨¥£¨¨¦
xVrn `xwPd Edfe .x`WPd."'Ek ©¦§¨§¤©¦§¨©£¥

מהקב"ה  מתברך יהודי כאשר הוא: מעשר מצות תוכן
המבורכת  ישראל בארץ - מובחר הכי באופן ובכרם בשדה
המלאה  "מידו שדהו מברך והקב"ה - וברוחניות בגשמיות
להפריש  יהודי נצטווה והרחבה", הקדושה הפתוחה
משלו, כרם או שדה לו אין שהרי ללוי, ולתת "מעשר"

כרם. או שדה לו שיש מיהודי וסיוע לעזר וזקוק
(ראשון, ומעשר לזר, שאסורה קדש היא תרומה וצ"ל:
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xyrnפ zekld - mirxf xtq - ixyz '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כיון  חולין, והריהו כלל" קדושה בו "אין שני) ומעשר
הם  שני ומעשר ראשון מעשר ואילו לה' היא שתרומה

ולעני. ללוי מתנות
(או  שהעני בזמן למעשר תרומה להקדים יתכן איך וא"כ,

כדי זו למתנה זקוק ולשבוע הלוי) הדין לאכול היפך
שפיכות  לידי שיבוא אפשר "כי מיד ליתן צריכים שצדקה
כעובדא  מיד, לו יתן לא אם המבקש העני שימות דמים
נתינת  להקדים אין שבוודאי וכשם גמזו", איש דנחום
ולהחיות  להקדים ויש לעני, צדקה לנתינת השקל מחצית
להקדים  צריך לכאורה כך המקדש לבית מלתת העני נפש

לתרומה. עני מעשר נתינת
הרמב"ם  כותב ההלכות בהמשך בזה: הביאור לומר ויש
חלבו  את בהרימכם שנאמר המובחר, מן אלא מעשרין "אין

יקב  וכתבואת גורן כתבואת ללוים ונחשב כשם ממנו ,
מעשר  כך שבו, החלב מן הלוים שמפרישים שמעשר

שבו". החלב מן היקב ומן הגורן מן ישראל שמפרישין
היפה  מן קרבנו "ויביא שלאח"ז בהלכות כותב וכן
הדין  והוא . . ממנו שיביא המין שבאותו ביותר והמשובח
והטוב  הנאה מן שיהי' הטוב הא-ל לשם שהוא דבר בכל

כו'". שבשולחנו והמתוק הטוב מן יאכיל רעב האכיל . .
מתבואה  ללוי או לעני מעשר לתת שמוטב מובן שכן, כיון
כיון  דווקא, החלב" "מן תרומה מהם שהופרשה פירות או
שע"י  הרי טבל, הם התרומה הפרשת שקודם לזה שבנוסף
ונתינת  הכרי בכל "הרמה" של ענין נעשה התרומה הפרשת

החלב". "מן היא התרומה הפרשת אחרי המעשר
. . מהתורה שיעור לה אין גדולה ש"תרומה כיון בנוסף,
תרומה  להפריש יכול הכרי" את פוטרת אחת חטה אפילו
לעני  לתת ויכול וכד', למדוד א"צ שהרי כמימרא ברגע
ש"אם  הרי תרומה הפרשת על לברך גם שצריך ואף מיד.
בברכה  כוללן ביניהן סח ולא מיד זה אחר זה הכל הפריש

ומעשרות". תרומות להפריש ומברך אחת
.fi oniq mirxf xtq zekln oii

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס גדולה"

מחמישים. אחד היא גדולה שני 5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי כדעת

לכהן. אף ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי
ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן

לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש

.·Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ9¯zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»

‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»
¯OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ - ‰i„t B‡ L„˜ ˙B¯OÚÓa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
·LÁÂ :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡¯ ¯OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

·˜ÈÂ Ô¯b ‰Ó11ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Û‡ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚ·pL B‡15ÔÈ˙B - ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â ¯OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï·‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck ¯Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜ - dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.¯OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי דלא
בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו

בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו
באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי
לגוי.14) נבעלה שמא כנעני.15)וחוששים לעבד או לגוי

מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם
שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו

שכיחה. עד 17)אינה מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי
אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע

אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני לה העידו שאם נראה
שלעניין  פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
ניסת  שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה
שהרי  קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני  ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף שאסורה משמע

.‚ÌÈiÂÏ21ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓe¯z ¯‡L ÔÈLÈ¯ÙÓ24˙B¯OÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙B¯t eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏ·Ëa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
- 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡ - 'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי  ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר
מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו

ללוי. שבישראל 22)ליתן פי על ואף לעצמן. ומשאירים
על  הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר
אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת

כן. כדי 23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו
לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון 1
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תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי מובנים, הדברים אין
כתב  [וה"פרישה" חלק לכהן אין עני ובמעשר שני
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי

.„¯OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:¯Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -31˙‡ Ò˜ ‡¯ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆
BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡¯ ¯OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»

ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי. הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא  בספרי
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא
יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני  ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי לא לוי

.‰ÂÈ˙B¯t ÏÎB‡‰35ÔÈÏ·Ë36¯OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏ·Ëa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ Ô‰L39- ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚ·Ï41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈ¯iL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡ - '‰Ï eÓÈ¯È»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿

חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
מיתה. חייב אינו עני, הפריש 37)מעשר שלא כלומר,

מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי על אף לומר: ורוצה
הרי  כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה

שלא  לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא
ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן

"מנין  ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי  את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני
כאן  אף במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי הינם והלויים הכהנים
למי  אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא

רוצים. ומואב.42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.Â‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈ¯OÚÓ43CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
Ûwn‰ ÔÓ ¯OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«

BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ
.¯OÚÓ BÈ‡ - ¯OÚ Ì‡Â ;·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,

ב  בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי
המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב
בתרומה  להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה

אני 45) "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.Ê‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ :¯OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡ :‰Óe¯˙a47:¯OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
¯eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ - LÈ¯Ù‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óe¯z‰ ÔÓ48Ì¯Bz‰ ÏÎÂ ;¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt -49- ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
- eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï :Ô‰a e¯Ó‡L Ïk .¯OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙B¯OÚÓ - e¯OÚ Ì‡ Ck ,‰Óe¯z Ô˙Óe¯z¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙B¯OÚÓ Ô‰È˙B¯OÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן
בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט זה
תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל

ששומע 50)תרומה. והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון

שם. המנויים מהחמישה

.ÁEÈ„È ÏÚ ¯OÚÓ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰52BÈ‡ - »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ ¯OÚÈ Ì‡ ‰‡¯iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…
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¯OÚÈ53CÈ¯ˆ - È„È ÏÚ ¯OÚ :B¯·ÁÏ ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי
אם  אבל השליח, את המשלח כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח

להקל. אומרים 54)אף אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח חזקה

.ËÔÈ·e¯Á‰55‡l‡ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰È¯·cÓ56·¯] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈ¯eËt - ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈ¯n‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי
הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך
שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
דברי  ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי לומר תלמוד
חרובי  נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב"ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה
כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות

לגמרי. פטורים צלמונה יוסי 58)חרובי בר' ישמעאל כר'
וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר

קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,
הרי  מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום

.È;˙B¯OÚnÓ ¯eËt - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙B¯OÚÓa ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰È¯·cÓ61- ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È¯‰L .·iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙B¯t ¯OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק
כהנטוע  בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת
לדברי  שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה,
מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי
אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי  סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד
בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל המשנה

הראב"ד].

.‡ÈÌÈÏˆa63eLÈ¯L‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈ¯L‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰iÏÚ Ú˜¯˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆

˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È¯‰ - ÔÈl‚Ó Ô‰ È¯‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆
.˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו

.·Èe‰„O ¯nLÓ‰65ÛÒ‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈ·Ú ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B¯‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O ¯nLÓ66‡·e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈ¯fÙÓ‰ ÌL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÛÒ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67- «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈

‰Óe¯˙·e68ÔÈ¯zÓ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.‚È:¯Ó‡pL .¯Á·n‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e·˙k ÌiÂÏÏ ·LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

¯OÚnL ÌLk ;·˜È ˙‡e·˙ÎÂ Ô¯b70ÌÈLÈ¯ÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈ¯ÙnL ¯OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ

BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓe Ô¯b‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.„È„Ó‡a ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡73Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa B‡74ÁaLÓ - ¯eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75. ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»

È¯‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙B¯OÚÓ - ˙B¯OÚÓa ‰a¯n‰Â¿««¿∆¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈
Ô‰a ·¯ÚÓ Ï·h‰76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯Ùe , «∆∆¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

והשוקל  המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח מן משובח המודד כלומר

משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל
והרי 76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא

.ÂË¯OÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰77¯OÚÓ BÈ‡ -78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰Ó¯Ú‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈ¯Ù‰Ï] CÈ¯ˆ Ï·‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL ¯OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡ - ¯OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈ¯Ù‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
¯OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

¯Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL ¯OÚn‰««¬≈∆»∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פג xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
שאמרו  ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר
מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק כמי כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.ÊË‰Ê ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰83‰lÁz C¯·Ó84C¯„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL85ÈL ¯OÚÓ ÏÚ C¯·Ó ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ C¯·Ó .¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ ¯OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86¯Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk - Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר המצוות 85)לפני "כל
לעשייתן". עובר עליהן חמש 86)מברך לברך "צריך

המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות".

ביניהן. בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל
לאחרים 87) שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה

תרומה". הפרשת "על מברך

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו

.‡¯ÓBb‰ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙B¯t2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3- Ô¯ÎÓÏ Ô¯ÓBb‰ Ï·‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt4Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ5¯OÚ :¯Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡e·z ¯ÓBb‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - zÏÎ‡Â 'B‚Â ¯OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה לעשר,3)פ"ג חייב ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע"א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב למלאכה, ברייתא 5)גמר
הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא
דברי  על דבריהם שהעמידו מפני ירושלים, קודם שנים שלש
מן  היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה
ולא  - ואכלת תעשר עשר אומרין שהיו רש"י). - התורה
פטורים  התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר,

שניהם. חייבים ומדבריהם הלוקח, וגם המוכר גם

.·˙‡e·z :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt - Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ ,EÚ¯Ê«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ e¯Ó‚pL ¯Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯OÚÏ ·iÁ - Á˜BÏ „Èa e¯Ó‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»

ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן

מן  ממורחים בלתי טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם).
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו
קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים קול
אףֿעלֿפי  - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח
בבבא  רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי

.‚˙B¯t7ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
¯Òa‰8¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ9eÏc‚iL „Ú «…∆¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿

„Ú - ıÚ‰ È¯tÓ ı¯‡‰ Ú¯fÓ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡ eOÚÈÂ¿≈»…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«
È¯t ‰È‰iL10˙‡ :¯Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈

‰‡e·z ‰OÚzL „Ú - EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk11‡È‰ BÊÂ . »¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚ12˙B¯t‰Â ‰‡e·z‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . ««««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈

‰ˆ¯ÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - BÊ ‰BÚÏ13ÏÎ·e ¿»À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»
‰ˆ¯iL C¯c14. ∆∆∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ"א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
לפני  והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש

הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן וראה שייראה ה.
בפ"ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה למעלה

ב. הלכה שני מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף
ט. הלכה פ"א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב כן

ג. הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה
שני 11) הביא רבינו [והנה ב. הלכה סוף שם ירושלמי

שיהיה  עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב (ולכן לאכילה ראוי שיהא שצריך ומכאן פרי",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני  ופסוק לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי
ומכאן  ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה וכן
נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י כתב וכן שם. בירושלמי
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאףֿעלֿפי סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים
ראויין  שהם מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
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אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה
ופ"ו  ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ"ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי  ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב בין כלומר,
דוקא  היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט,
ידו, לתוך וכונס מקלף אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי
קבע). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ"ג

.„ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ˙B¯t≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡¯ Ï·‡ ,„·Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק, ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע.16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם
שומרו  שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף

.‰‡È‰ BÊ È‡18?˙B¯OÚn‰ ˙BÚ19˙B¯t‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
È¯t‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈ¯Ê‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡¯ e‰iL „Ú ÌÈk¯ eOÚiMÓ - ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈ·Ú‰22ÌÈwc‰ ÌÈ·Ú‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bi¯a„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL Ôˆ¯Á‰ ‰‡¯iMÓ -24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ - ÌÈBn¯‰Á¯t‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ - ÌÈ¯Óz‰ .27.¯B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰28- ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ L¯t˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ L¯t˙zMÓ - ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈ¯n‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eËt -31˜ ÈÏÚa Ïk ¯‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBa¯Ëˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ - »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35- ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,e¯ÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ

eÏbÚ˙iMÓ - ÌÈ‚B¯˙‡‰Â38ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ
- ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»

eÓÈc‡iMÓ - ÌÈc‡‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ
˙B¯BÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈

¯ÈÁL‰Ï Ôk¯cL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ - »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ
eOÚiMÓ - ÔÈ„¯ÊÚ‰Â ÌÈLÈ¯t‰Â ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬

Ï‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .˙B·Ï ˙BÁ¯˜ ˙BÁ¯˜- ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ
˙BÁ¯˜ eÁ¯˜iMÓ42LÈÏL ‡È·zMÓ - ‰‡e·z‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ - ÔzÏz‰44Ú¯Ê Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡¯ dÚ¯Ê45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜¯i·e«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e¯‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ˜¯i‰ ¯‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk - È„ÈÁÈ ¯Èb¯‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙B¯OÚÓÏ ¯eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe¯‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn¯ ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ

‰„È¯t52¯eaÁ dlk - ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב.18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי פרי כל להצמיח, יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
לומר, צריך י) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי
ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה
ושל  לאכילה" "ראוי של השיעורים שני כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח"

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי 21)רבינו
אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי שעות, כ"ד

רוקח).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי
המים  לרוב מבחוץ הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור רומי:25)שיגיע בדפוס
ההלכה  בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי הוא רומי 27)כן בדפוס
הגר"י  הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב. הלכה פ"א מעשרות
פירוש  עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש

קורקוס. ומהר"י ובריבמ"ץ שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין
שם. שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין

יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי והם שם. ירושלמי
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי,34)בירושלמי. שאמרו ה"איפסטקין" אלו
קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים כן 35)ו"הם

לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פה xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משיעשו  והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה,
(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה

"מהו  ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי ויתכן ליתא.

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי הדס ענבי כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י. משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ"ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי
לאו  ואם חייבת, רובה שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן
משתצמח  ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי 47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע כלומר,

למעלה. ראה בחוץ, שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר כלומר,
ב.51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו
(כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע
כוונתו  שאם הרוח, כל חיבור, "כולה" שכתב ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק

.Â¯kÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B¯ …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙B¯OÚn‰55˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

e¯ka57¯‡M‰ ¯kÓÏ ¯zÓe ,˙B¯eka‰ ˙‡ ÏËB - ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯OÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62B·z ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡e·z epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡e·z‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.¯OÚÓa ˙·iÁ Ô·z‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ"ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואףֿעלֿפי

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע
כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח
וראה  מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם
(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן

למי 62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה

מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי "ללקוט מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.ÊÔÈÈ È¯ÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65¯˙i‰ ‰fÓ ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ - ‰Úa¯‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

¯Á‡ ÌB˜nÓ67Ì¯Bz‰L ;‰Óe¯z ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa - ‰lÁza68‰Óe¯z· e¯‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»

ÏÚ ¯˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70¯eËt - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו במעשר, חייב

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס וכלֿשכן אחר, ממקום אף

הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
שם). (רע"ב הוא גמור ג.68)שחיוב הלכה שם ירושלמי

כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק כלומר,
שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב טעם זה שאין

וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא
צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב"ם).

.ÁLÈc˜n‰72ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙B¯t73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
¯OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL ¯Á‡Â ,Ô‡„Ùe75- ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ76Ì‰Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח.72) משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף
ואםֿכן  כקרקע, וחשובים לקרקע צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן המע  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן שרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי  היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר.

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה
אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי,
פירות  המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים
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.‡˙B¯t2˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L3eLÏ˙Â4ÔÈ„ÚÂ ≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â d¯ˆwL ‰‡e·z ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»

d˙B‡ ‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ5dÁ¯Ó ‡ÏÂ6Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - «¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡7ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú8¯ÓbzMÓe . ¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

ÔzÎ‡ÏÓ9È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -10. ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

מ"ב.2) פ"א ה"גֿה.3)מעשרות פ"ב למעלה ראה
סב,4) (קידושין במעשרות חייבים אינם מחוברין שפירות

ה"א). שם ו'ירושלמי' מן 5)א. המוץ להפריד כדי לרוח,
ערימה  מעמיד אלא ממרח שאינו במי היינו הגרעינים.
כאן  ואין ערימה העמיד לא - זרה שלא ומכיון הי"ג), (להלן

מלאכה. שאין 6)גמר מירוח לעשות שדרכו מי היינו
עד  ערימה, והעמיד שזרה אףֿעלֿפי מלאכה, גמר אצלו

שם). (להלן מירוח וכל 7)שיעשה קבע, אכילת לא אבל
(רש"י  לקבע עראי בין הבדל אין התורה שמן מדבריהם, זה

במוץ). ד"ה לא. כנ"ל.8)בברכות במירוח, או בערימה
מ"ה.9) למכרם 10)שם, עלֿמנת בגומר שהמדובר מכיון

מדבריהם, אלא אינו החיוב שכל כרחנו על כדלהלן, בשוק,
ה"א. פ"ב למעלה כמפורש

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ô¯ÎÓÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÓB‚a «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
˜eMa12È¯‰ - ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï ¯zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡ È‡¯Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
¯OÚÓÏ eÚ·wiL13. ∆ƒ»¿¿«¬≈

שם.11) ואפשר 12)משנה, תלוי, הדבר בדעתו שלא
שמקח  למעשר, ויקבע וימכר גורנו בפתח לוקח שימצא

שם). ('ירושלמי', כדלהלן למעשר, במשנה,13)קובע
מגיע  שהוא עד עראי מהם אוכל לביתו "במוליך שם:
לרבות  למעשר, הקובעים הדברים כל כלל ורבינו לביתו".
ודעת  ה"ב. ופ"ד ה"ג, כדלהלן מדרבנן, הקובעים אלה גם
תירוש  שבדגן ה"א, בפ"ד ולהלן כאן, בהשגה הראב"ד
והם  הקובעים, הדברים ששת לכל צריך אין ויצהר

בלבד. ויקב בגורן מתחייבים

.‚˙B¯OÚÓÏ ˙B¯t‰ Ú·B˜ ÌÈ¯·„ ‰MMÓ „Á‡14: ∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
¯ˆÁ‰15Áwn‰Â ,16L‡‰Â ,17ÁÏn‰Â ,18‰Óe¯z‰Â ,19, ∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»

˙aM‰Â20‰¯Ó‚pL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ¿««»¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»
BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

ה"ב.14) פ"ד להלן ראה רומי,15)מדבריהם, [בדפוס
הסמוכה: בהלכה נראה וכן "הבית". אברבנאל: ובכ"י
שכתב  שם, בפ"ד להלן אבל לבית". שיכנסו עד וכו' "כיצד
וכו' אבל וכו', לביתו בכניסתו שיקבע עד כו' לוקין "שאין
"חצר" שהנוסחא נראה וכו'", שמנינו דברים הששה בשאר
אין  זאת ובכל החצר", "הבית, צ"ל כי ויתכן הנכונה. היא
ה"ז]. שם להלן ראה בית, בכלל שחצר ששה, אלא כאן

ואילך.16) מה"א פ"ה, ואילך.17)להלן מהי"ד שם,
הי"ח.18) הי"ט.19)שם, מנה 20)שם, ולא ה"כ. שם,

הי"ד  פ"ה ולהלן מ"א, פ"ד במעשרות הנזכר "כובש" גם
במלח  הוא כובש רבינו שלדעת משום בראב"ד), (ראה
(כסףֿ "מלח" בכלל הוא והרי המשנה) בפירוש (עיי"ש

ורדב"ז). א 21)משנה לה, בביצה יוחנן רבי של מימרא

לענין  גם רבינו מזה ולמד ותרומה. שבת מקח, חצר, לענין -
איש'. ב'חזון וראה ומלח. אש

.„Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯t ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««

˙ÈaÏ eÒÎpL22,˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ - ˙ÈaÏ eÒÎ ; ∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
¯OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â23B‡ ,Ô¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔL·k B‡ ,¯e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï - Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««

˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚiL24ÔÒÈÎ‰ . ∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ˙ÈaÏ««ƒ…∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆

È‡¯Ú25˙ÈaÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ . ¬«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ
Ïk‰ ¯OÚÏ ·iÁ -26ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk . «»¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ

ÛLÙLiL Ì„˜ ˙ÈaÏ27˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ -28 ««ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««
Ì¯Bz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓÏ Ïk‰ eÚa˜ƒ¿¿«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆

È‡¯Ú29Ì„˜ dÓ¯z Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓ ıeÁ . ¬«ƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆
¯OÚÓÏ ‰Úa˜ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL30. ∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿¿»¿«¬≈

הקודמת.22) בהלכה ראה בית, בכלל אפילו 23)וחצר
א.24)עראי. פח, ה"ו.25)בבא ֿמציעא להלן ראה

שם.26) להלן וראה ב. שם, להלן 27)בבאֿמציעא ראה
מלאכתם. גמר שזהו כולם,28)ה"ח, לשפשף דעת על

שם. להלן כנ"ל,29)ראה מלאכתם לגמור שיתחיל עד
למעשר. הקובעים הדברים בכל פ"ב 30)וכן מעשרות

לעזר, רבי "אמר ה"ג: שם וב'ירושלמי' כחכמים. מ"ד,
שם  בתוספתא הוא וכן מתניתין", היא דבר כל של בכלכלה
ליעזר  לרבי חכמים "ומודים :(231 10 עמ' ליברמן (הוצאת
שלא  מלאכתה, נגמרה שלא עד שתרמה פירות של בכלכלה
כו', משיחפה ש"כלכלה משום והיינו עראי". ממנה יאכל
כל  שילקט עד ממלא אינו אם וכו' משימלא מחפה אינו אם
"וכשתורם, מ"ה), פ"א מעשרות ממס' ה"י, (להלן צרכו"
מתוקן  שאינו יתן שהיאך זו, בכלכלה עוד ילקוט לא בוודאי

שם). אליהו' ('שנות מתוקן" על

.‰‡È·n‰31‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ32È„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰·e «≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
‰¯Óz33ÌÈ¯Óz Ì‰·e34B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
¯OÚÓa ·iÁ - ˙Èa‰35ÒÈÎ‰ .36ÌÈÏaL37˙BOÚÏ ««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬
eÚa˜ ‡Ï - ‰qÚ Ô‰Ó38˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;39eÚa˜ - ≈∆ƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓÏ40‰‡e·˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41Ï·‡ ; ¿«¬≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»
˜ ‡Ï - ˙BiË˜a¯OÚÓÏ eÚa42. ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈

(31.(238 8 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ג מעשרות תוספתא
תאנה.32) תמרים.33)ענפי לא 34)כפות אלה שני

זו  הלכה סמיכות מתוך נראה וכן למעשר, מלאכתם נגמרה
להלן. וראה כאן. האחרות בעל 35)להלכות כשהביאם

בבת  מלאכה, גמר עם הבית, פני ראיית באה לבית, הבית
עוד, ללקט דעתו אין בוודאי לבית שמביאם שכיון אחת,
אינה  תינוקות של מחשבה אבל הקודמת. בהלכה ראה
אינה  פועלים, והבאת מחשבה. מחשבתן שאין קובעת,
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ואףֿעלֿ שלהם. הפירות אין שהרי הבית, בעל את מחייבת
(להלן  למעשר נקבעו מדעתו, שלא חבירו פירות שהגומר פי
נגמרו, והרי קובעת, המלאכה גמר של המעשה שם - ה"ז)
מחייבת  אחר של מחשבתו ואין קובעת, המחשבה כאן אבל
אדם. אין ד"ה ב פג, יבמות ב'תוספות' ראה הבית, בעל את
שאחד  שם, להלן שכתב ממה צריךֿעיון שעדיין אלא
שלא  למעשר קובעים למעשר, הקובעים דברים מהששה
דברים  הששה בכלל ובית חצר גם והרי הבית, בעל מדעת

איש'. 'חזון ועי' א.36)הנ"ל. יג, בביצה ברייתא
פ"ג. מעשרות במוץ 37)ותוספתא תבואה הכניס כלומר,

לא 38)שלה. שהרי ופטור, עראי, אכילת מהן ואוכל
מלאכתן. השבלים 39)נגמרה את שמשפשף כלומר,

הזרעונים. את ברבי 40)ואוכל יוסי כרבי ולא כרבי,
שאין  מלאכתן, גמר היא בשבלין שהכנסתן לפי שם. יהודה,
והריהו  שם), (רש"י גרנן וזה אחר, גורן לידי לבוא סופן

בקליפתם. אגוזים אותה 41)כמכניס כונסין שהרבה
גרנה. וזהו שם.42)למלילות, בגמרא השניה כלשון

גרנן. זה ואין למירוח, הכנסתם קטניות שסתם

.Â¯zÓ43dÒÈÎ‰Ï ‰‡e·z‰ ÏÚ ÌÈ¯Ú‰Ï44ıBna45, À»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL È„k46. ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈

ËÚÓ ËÚÓ ‰¯BÊÂ47¯eËÙe B˙È·Ï ÒÈÎ‰L ¯Á‡ ¿∆¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÏBÚÏ48BÈ‡ È¯‰L ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿»ƒ«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈

.Ïk‰ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿…«…

מקומות.43) ובעוד א. ט, בפסחים אושעיא רבי של מימרא
ראה 45)לביתו.44) מלאכתה, נגמרה שלא זמן כל

מתחייב  בבית, מלאכתה שנגמרה שאחר ה"ד, למעלה
להאכיל 46)במעשרות. "ומותר רבינו כתב ה"כ להלן

ועיי"ש  הבית", בתוך ואפילו הטבל מן עראי לבהמה
מלאכתו. שנגמרה לפני לבית, כשנכנס שהמדובר שפירשנו,
אוכלת  בהמתו "שתהיה כאן אמר למה להבין יש כן ואם
שלא  זמן כל לאדם, גם מותרת עראי אכילת הרי ופטורה",
- ב סז, מנחות ב'תוספות' ועי' מלאכה. גמר לאחר נקבע
10 שורה פ"ג מעשרות כפשוטה' וב'תוספתא כדי, ד"ה

.12 שאם 47)הערה הכל, את לגמור עלֿמנת שלא היינו,
כדלהלן. למעשרות הכל הוקבע - לכך היינו,48)נתכוין

שזרו  החלק אבל ומירוח. זריה בלי בבית הנשאר החלק
ה"ד: למעלה כמבואר במעשר, מתחייב - וגמרוהו אותו
משיתחיל  שישפשף, קודם לבית ודילועין קישואין "הכניס
ה'תוספות' כדעת ולא למעשר". הכל נקבעו - אחת לשפשף

עיי"ש. משיפקסו, לא ד"ה - ב פח, בבבאֿמציעא

.Ê¯ÓBb‰49BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯t50ÔÎÂ , «≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈
ÌÈÚ·BwL ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙B¯t Ú·Bw‰«≈«≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ

¯OÚÓÏ51¯OÚÓÏ eÏ·Ë el‡ È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL52. ¿«¬≈∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

כריש 49) ולא ה"א, פ"ב מעשרות ב'ירושלמי' יוחנן כרבי
שעומדים 50)לקיש. כגון למעשר, קובע שהגמר באופן

ה"ב). (למעלה לבית להוליכם ולא בשוק כגון 51)להמכר
מלאכתם  שנגמרה ולאחר (שם), לבית להוליכם שעומדים

שהממרח 52)(שם). שכשם מפורש, שם ב'ירושלמי'
כמוֿכן  יוחנן, רבי לדעת נטבלו מדעתו, שלא חבירו פירות

אבל  למעשר, נקבעו - מדעתו שלא שלקם או כבשם אם
יכול  כיצד הדבר, קשה ואמנם שם. נזכרו לא הדברים יתר
להיות  יכולה וכיצד הבעלים, מדעת שלא מקח להיות
באה  השבת הרי לכאן, שבת ענין ומה מדעתו, שלא תרומה

ה"ה. למעלה עוד וראה רדב"ז, ועי' מאליה?

.Áe‰Ê È‡53?˙B¯t ÏL ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚54ÔÈ‡eMw‰ ≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
ÛLÙLiMÓ - ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â55¯ÈÒÈÂ B„Èa ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ

ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ¯ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL ·e‰v‰56 «ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ¯ÈcÒiMÓ - ÁÈh·‡·e ;‰Ó¯Ú „ÈÓÚiMÓ -ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ

‰ˆ˜Óa57ÁÈh·‡ „ˆa ÁÈh·‡58‰È‰ .59ÛLÙLÓ ¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈
˙Á‡ ˙Á‡60‰¯Ó‚ Bk¯ˆ Ïk ¯ÓbL ÔÂÈk - ««««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»

ÔzÎ‡ÏÓ61ÔÈÓ¯B˙Â .62ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜63Èt ÏÚ Û‡ ¿«¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
.Ô‰ÈÏÚÓ ·e‰v‰ ¯ÈÒ‰ ‡lL∆…≈ƒ«ƒ≈¬≈∆

מ"ה.53) פ"א אֿג.54)מעשרות הלכות למעלה ראה
אבטיח 55) - משיפקסו והדלועים "הקישואים שם: במשנה,

שיפול  - "משישלק" היינו "משיפקסו" והיינו משישלק",
שם). המשנה, (פירוש השער אותם 56)מהם מוכרין שיש

שהם. אבטיחים.57)כמו לשטוח מקום שמקצים דרכם
על 58) זה כשהם נשברים שהם ערימה מהם עושין שאין

שם). אליהו' ('שנות פ"א.59)זה מעשרות תוספתא
בלבד,60) מהם חלק אלא כולם, לשפשף דעת על שלא

להלן. אם 61)ראה שרק (רדב"ז). שנגמרו אלא כלומר,
כולה  את לחייב התחלה היא הרי כולם, לשפשף נתכוין
אלא  קובע אינו לכך, נתכוין שלא כאן אבל ה"ד), (למעלה
עיי"ש). ורדב"ז (כסףֿמשנה צרכו כל שיגמור עד

מדבר 62) תורמין שאין אףֿעלֿפי [כלומר, שם. תוספתא,
מהל' (פ"ה מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה
לתרום  מותר נקבעו, מהם שמקצת כיון - ה"ד) תרומות
(שם  למעלה כמפורש נקבעו, שלא אלה על שנקבעו מאלה
מקצת, ברר משיברור. - הגורן את תורמין "מאימתי ה"ה)
כסףֿמשנה  ועי' ברור", שאינו על הברור מן תורמין

למעלה].63)ורדב"ז]. ראה ודילועין, קישואין על [כלומר,

.Ë˜¯i‰64„‚‡p‰65„‚‡iMÓ -66- „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ . «»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ67‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡¯Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

שם.64) אגודות.65)במשנה, אגודות להמכר שדרכו
הי"ב.66) להלן מלא 67)ראה כלי שאין קטן בכפר כלומר,

הכלי. את ממלאים אינם נמכר,

.È‰ÏkÏk68‰tÁiMÓ -69ÌÈÏÚa daL ˙B¯t‰ «¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ
‡lÓiMÓ - ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈˆe‰·e¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈

‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ .ÈÏk‰ ˙‡70.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú - ∆«¿ƒƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

ה"ד.68) למעלה ראה פירות, כנ"ל.70)משיכסה.69)של

.‡ÈÏB„‚ ÈÏk71ÔÂÈk - BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
- Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À

L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„·e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿
.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï - Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ה"ד.71) פ"א מעשרות 'ירושלמי'

.·È„‚‡72Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜¯i‰ »««»»∆∆»«»∆««ƒ
˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï BzÚ„aL73‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿¿»¿¬À¿««¬≈∆

ÏaË74„¯t‰ .75ÔÈ˜env‰Â76„ÈÓÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰Â ƒ¿»«∆∆¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ
Bbb L‡¯a ‰Ó¯Ú77ÌÈÏÚ‰ ¯ÈÒiMÓ - ÌÈÏˆa‰Â . ¬≈»¿…«¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ

˙BtÏw‰Â78BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï Bk¯cL ¿«¿ƒ∆«¿¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈
.‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú - ¯ÈÒÓ≈ƒ«∆«¬ƒ¬≈»

פ"א.72) שם ותוספתא שם, להתיר 73)'ירושלמי' כלומר,
(ריבמ"ץ  קטנות אגודות ולאגדה ולחזור הגדולה האגודה

שם). אם 74)במשנה, אבל בשדה, מלאכתו נגמרה שהרי
'ירושלמי' נטבל, אינו בשדה, ולאגוד ולחזור להתיר בדעתו

ה"ט. עניים מתנות מהל' בפ"ב וראה שם.75)שם. משנה,
אותם. שמייבשים רימון גרגירי מיובשים.76)והוא ענבים

(מעשרות 77) כדתנן לייבשם, הגג בראש להעמידם "שדרך
לראש  כנס שלא עד החרובין הי"ח) להלן וראה מ"ד, פ"ג
ראה  מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות הגג"
אבל  קמב), עמוד ופסקיו, מלונדריש אליהו רבינו בפירושי
רבי  אמר לא? בשדה הא בעי: יונה "רבי שם: ב'ירושלמי'
בראש  ערימה משיעמיד אפילו לך, מימר אתא דרובה חיננא
כמו  לכאן, השייכת ה"כ דלהלן הראב"ד בהשגת וראה גגו".

שמח'. ב'אור "הבצלים 78)שכתב ע"א: שם במשנה,
'שמלה' כמו בחילוף. "משיקלף", כמו והוא משיפקל",

שם). מלונדריש, אליהו (רבינו 'שלמה'

.‚È‰‡e·z‰79‰Ê ?Á¯ÓÓ e‰Ê È‡Â .Á¯ÓiMÓ - «¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆
È¯k‰ Èt ‰tÈÓ‰80Ïk ÛBÒa ˙Á¯a ‰‡e·z ÏL «¿«∆¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»

¯·c81Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈ¯ÓBbLk ÔÈOBÚL C¯„k , »»¿∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ
Á¯ÓÓ BÈ‡82‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú -83- ˙BiËw‰ . ≈¿»≈««∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒ

¯aÎiMÓ84ÏÎB‡Â ‰¯·k‰ ˙ÁzÓ ÏËBÂ .85BÈ‡ [Ì‡] . ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«««¿»»¿≈ƒ≈
Á¯ÓiL „Ú - ¯·Bk86ÏhÏ ¯zÓ - Á¯nL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…

ÌÈÚËBw‰ ÔÓ87ÔÈ„„v‰ ÔÓe88Ô·z‰ CB˙aM ‰nÓe89 ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆
ÏÎB‡Â90. ¿≈

שם.79) משיתמרח,80)משנה, "תבואה שם: 'ירושלמי'
אפוי  משייפה) =) ישפר דו מן יוחנן רבי בשם חנניא רבי

כריו)". פני =) הוא 81)דכריה זה שייפוי באופן כלומר:
קטנים, עמרים מכמה לעשות דעתו שאין המלאכה, סוף

להלן. ראה גדולה, ערימה - פניהם ייפה ודעתו 82)שכבר
אנשי  ('תוספות גדולה ערימה - הקטנים מהעמרים לעשות

(שם).83)שם'). נתכוין שלא גדולה ערימה אותה
עפר.84) עמהם נתערב עקירתן שבשעת בכברה, ינפח
נאמרו 85) טעמים ושני שם. ותוספתא 'ירושלמי'

משום  או הקרקע, על נחו לא שעדיין משום או ב'ירושלמי'.
עדיין  נקבעו לא ולכן צרכה. כל בהם עשתה לא שהרוח
הגירסא  וב'ירושלמי' האויר, מן נוטל וכוונתו למעשר,
כפשוטה' ב'תוספתא וראה הסמוכה. בהלכה ועי' "וקולט".

שם.86)שם. נידושו.87)משנה, מצד 88)שלא
שבתבן.89)הכרי. מחוסרים 90)החיטים שהקוטעים

לרוח  זריה - ושבתבן לכרי, עליה - שבצדדים ואילו דישה,
ה"ד, למעלה [וראה שם). במשנה, (ריבמ"ץ נקבעו ולא

נקבעו  - אחת לשפשף התחיל אם ודילועין, שבקישואין
וצריךֿעיון]. שופשפו, שלא אלה אף למעשר, כולם

.„ÈÔÈi‰91ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙Bi·Áa epÁÈpiMÓ - ««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ
˙È·Á‰ Èt ÏÚÓ ÔÈpˆ¯Á‰Â92CB˙a ‡e‰Lk Ï·‡ . ¿««¿«ƒ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿

È‡¯Ú ‰˙BL - ˙È·Áa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk ,¯Ba‰93. «¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«
‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓ ËÏB˜Â94¯Bpv‰ ÔÓe95ÌB˜Ó ÏkÓe ¿≈ƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»

.‰˙BLÂ¿∆

מ"ז.91) ב.92)שם צב, בבבאֿמציעא עקיבא כרבי
ועי' ורדב"ז. (כסףֿמשנה בחביות" משישלה - "יין שאמר:

איש'). שלא 93)'חזון כיון הבור, בתוך ששלה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). בחבית שם 94)שלה שדורכין מקום

לבור.95)הענבים. היין נשפך שדרכו

.ÂËÔÓM‰96‰˜eÚÏ „¯iMÓ -97- „¯iL Èt ÏÚ Û‡ . «∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«
Ï˜Ú‰ ÔÓ ÏËB98ÏÓn‰ ÔÓe99ÔÈqt‰ ÔÈaÓe100 ≈ƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ

Ô˙BÂ101‰pË˜ ‰¯Ú˜Ï102,ÏÈL·z‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ¿≈ƒ¿»»¿«»¿«¿¿««¿ƒ
ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÈL¯˙BÈa ÌÁ103- „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ≈ƒ¿ƒ»»«¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»
.ÏMa˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

שם.96) השמן 97)משנה, לתוכה שמתקבץ החפירה
שם). המשנה, בו 98)(פירוש ונותנים מחבלים עשוי כלי

להלן). (ראה הממל עלֿידי להסחט אבן 99)הזיתים
הזיתים. את לא 100)הטוחנת אלה שבכל הנסרים. מבין

מלאכה. לגמר היין עוד מה 101)הגיע על מוסב זה
- לעוקה שירד אףֿעלֿפי כלומר: שירד", "אע"פ שלמעלה
נגמרה  שלא ובממל שבעקל אלה אבל וכו'. לקערה נותן
רבינו  שכתב כמו בישול, עלֿידי נקבעים אינם מלאכתם,

ראשונה'). ('משנה ה"ג "חמיטה"102)למעלה פירש כך
כלי 103)שבמשנה. שהם באלפס או בקדירה היה כלומר,

הט"ז, פ"ה להלן רבינו כתב וכן שם, במשנה הוא כן ראשון,
רדב"ז. ועי'

.ÊËÏebÚ‰104‰Ï·c ÏL105ep˜ÈÏÁiMÓ -106. »ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆
˙B¯‚B¯b‰107Le„iMÓ -108- ‰¯e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â . «¿»ƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ109˙B¯‚B¯b‰ L„ ‰È‰ . ƒ∆«¿ƒ¿»«ƒ«¿»»»»«¿»
˙È·Á‰ ‰¯aL] ,‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ ÏebÚ‰ B‡ ˙È·Áa∆»ƒ»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ

‰¯e‚n‰ ‰ÁzÙL B‡110„Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - [ ∆ƒ¿¿»«¿»¬≈∆……««
¯OÚiL111. ∆¿«≈

מ"ח.104) בזו.105)שם, זו הדבוקות תאנים גוש
במשקין.106) העיגול פני תאנים 107)שמחליק

בכלי 108)מיובשות. קצתם על קצתם אותם משיכתוש
שם). המשנה, (פירוש שם להצניעם רוצה כלי 109)שהוא

דבילה. עיגולי בו שעושים הדישה 110)עגול בשעת
הדישה. מלאכת נגמרה לא שעדיין דלא 111)והעיגול,

זמן  וכל לעליונות, זקוקות שהתחתונות שאמר יוסי כרבי
אלא  נגמרו, לא התחתונות אף העליונות נגמרו שלא
לעליונות. זקוקות התחתונות שאין שאמר (שם), כתנאֿקמא
העליונות, מן אף לאכול אסור נגמרו, שהתחתונות ומכיון
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למעלה  [וראה כפשוטה') 'תוספתא (ה"ד, למעלה כמבואר
פט]. הערה הי"ג

.ÊÈÌÈ‡z112‰ˆ˜naL ÌÈ·ÚÂ113Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆
ÔÓB˜Óa È‡¯Ú114CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï·‡ . ¬«ƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ

‰¯Ó‚ È¯‰L ,È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»
Ôk¯ˆ Ïk eL·È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ115. ¿«¿»««ƒ∆…»¿»»¿»

(112.(234 44 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ב מעשרות תוספתא
והענבים.113) התאנים ליבוש שהוקצב מקום
את 114) מחזיר שהוא ועוד מלאכתן. נגמרה לא שעדיין

לייבשן. אחר,115)המותר למקום הולכתו כלומר:
צרכם. כל יבשו שלא אףֿעלֿפי מלאכה, כגמר מחשיבתו

.ÁÈÔÈ·e¯Á‰116‚b‰ L‡¯Ï ÔÒk ‡lL „Ú117- ∆»ƒ«∆…¿»»¿…««
Ô‰Ó „È¯BÓ118‰Ó‰·Ï119¯ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;¯eËÙe ƒ≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ

È‡¯Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ ¯˙Bn‰ ˙‡120. ∆«»¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

מ"ד.116) פ"ג שכבר 117)שם בחרובין אפילו מדובר
הגג, על ליבשם שדעתו אלא בשדה, ערימה מהם העמיד
ראש  על כולם שיכנס עד מלאכתן נגמרה לא עדיין ולכן

שדבר 118)הגג. לפי למעשר, שם נקבעים ואינם לחצר.
ה"ג). (למעלה בחצר נקבע אינו מלאכתו נגמרה שלא

לא 119) עוד כי הדברים ניכרים לבהמה, שנותנם שכיון
אינו  מלאכתם גמר לאחר כי מלאכתם, נגמרה ולא יבשו
כמו  בחצר, באכילה אסורים לאדם אבל לבהמה. נותנם
במקום  אלא לאכול שאין הקודמת), (בהלכה למעלה שאמר

שם.120)המוקצה. המשנה, בפירוש גם כתב כן

.ËÈÔBL‡¯ ¯OÚÓ121¯eÒ‡ - ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L «¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»
B˙Óe¯z LÈ¯ÙiL Ì„˜ È‡¯Ú epnÓ ÏÎ‡Ï122Ì‡Â ; ∆¡…ƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÎ‡123˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk . »««ƒ«««¿≈«ƒ¬ƒ«
?È‡¯Ú124ÏÎB‡Â ÌÈ¯BÚO Ûl˜Ó ‰È‰L ÔB‚k125- ¬«¿∆»»¿«≈¿ƒ¿≈

˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó126·iÁ - B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â . ¿«≈««««¿ƒ»«¿»«¿»«»
¯OÚÏ127ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ ÏÏBÓ ‰È‰ .128‰tÓ - ¿«≈»»≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆

ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ129·iÁ - B˜ÈÁ CB˙Ï ‰t Ì‡Â . ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»¿≈«»
¯OÚÏ130‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎa ‰t Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»ƒ¿ƒ∆≈∆
È‡¯Ú131ÔÎÂ .132CB˙Ï ‰¯ÚwÏ Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈«¿»»¿

ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈL·z133ÏÚ Û‡ ‰¯„w‰ CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ≈¿≈¬»…¿«¿≈»««
ÔË˜ ¯B·k ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt134ÔÎÂ .135 ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈

B¯Oa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ136B„È CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,137ÔÎÂ . ≈≈ƒ«¿»¬»…¿»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

א.121) יג, ביצה לקיש, ריש של כלומר,122)מימרא
ללוי, ונתנו תבואתו, שדש לפני ראשון מעשר הפריש ישראל

ממנ  שיפריש עד מעשרו, לאכול הלוי מעשר אסור תרומת ו
שם  כלומר: טובלו, ששמו שם:), פטור. גדולה מתרומה (אבל
עראי. באכילת ואוסרו טובלו עליו, שנקרא מעשר

שם.123) ביצה, ברש"י וראה פ"א. סוף תרומות 'ירושלמי'
מ"ה.124) פ"ד מירוח.125)מעשרות קודם בשבילם כשהן
ואף 126) הלאה, וכן ואוכל, אחת אחת מקלף כלומר:

אוכל  שבשעורים אמרו, פ"ג ובתוספתא שם שב'ירושלמי'
שמשנתנו  רבינו סובר שלש, שלש ובחיטים שתים, שתים

גמר 127)חולקת. זהו כי אומרים ויש קבע. אכילת שזוהי
הט"ו. פ"ד להלן ראה בין 128)מלאכתם, ממעכן

באש  שהבהבן שבלים הן ומלילות ידיו, וכפות אצבעותיו
שם). המשנה, כדי 129)(פירוש ליד מיד החיטים מנער

הפסולת. ב.131)כנ"ל.130)שתסור יב, ביצה
קודם 132) הבור ומן הגת מן נוטל כלומר, מ"א. שם מעשרות

כנ"ל. בחביות שאין 133)שישלה כלומר, שם. 'ירושלמי'
ונקבע  מבשל זה הרי בו סולדת היד שאם בו, סולדת היד

שם).134)למעשר. ראשונה' ('משנה קבע אכילת היא והרי
שם.135) קבע,137)לסוך.136)משנה, כאכילת שזוהי

הט"ז). פי"ג (להלן כשתייה היא סיכה שהרי

.Î˙B¯tÓ È‡¯Ú ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLÎe‰¯Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
ÔzÎ‡ÏÓ138Ck ,139‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»

‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯È˜ÙÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«
‰ˆ¯iM140e¯Ób Ì‡Â .¯OÚiL Ì„˜141Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿∆…∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ

¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡lL142ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ ¯È˜ÙÈ ‡Ï - ∆…ƒ¿¿¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒ
¯OÚiL „Ú Ú·˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe ‰iÁÏe ‰Ó‰·Ï143. ƒ¿≈»¿«»¿¬ƒ«∆««∆¿«≈

È‡¯Ú ‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓe144Ï·h‰ ÔÓ145elÙ‡Â À»¿«¬ƒƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a146¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t147ÌOÚiL „Ú ¿««ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈

˙BÏÈ·Á148. ¬ƒ

מירח 138) ולא זרה לא ועדיין ודשה, שקצרה תבואה כגון
ה"א). מ"ו.139)(למעלה פ"א אכילת 140)פאה אפילו

ה"ג. פ"ב למעלה וראה מלאכתן.141)קבע.
ה"ב).142) (שם לבית להוליכן היתה שלא 143)כשדעתו

קביעות, הזכירו ולא מירוח קודם אלא שם במשנה התירו
שם. שם', אנשי ב'תוספות קבע 144)וראה אכילת אבל

שלא  ואףֿעלֿפי הבית, לתוך נכנס שכבר כיון אסורה,
להלן. ראה מלאכתו, מלאכתו 145)נגמרה נגמרה שלא

הגר"י  בשם 65 שורה פ"ב, מעשרות כפשוטה' ('תוספתא
ה"כ.146)מקוטנא). שם תלתן 147)תוספתא של זירים

קבע. אפילו ומאכילם בזה, זה גמר 148)המחוברים שזהו
ובהמה  אדם שמאכל במעשר, וחייבים יג.) (ביצה מלאכתן
בהמה  מאכל אבל מ"ב, פ"ב שני, במעשר מפורש וכן הם,

כפשוטה'). ('תוספתא ממעשר פטור

.‡Î‡ˆBn‰149˙BˆÈˆ˜150‰„O „ˆa elÙ‡ ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈
˙BˆÈˆ˜151¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -152‡ˆÓ . ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»
˙B¯‚B¯‚153Ì„‡‰ ·¯ ˙B¯‚B¯b‰ ·¯ eÒ¯c Ì‡ ,154- ¿»ƒ»¿…«¿»…»»»

¯OÚÏ ·iÁ155.ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ Ô˙˜ÊÁL ; «»¿«≈∆∆¿»»ƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»
‰Ï·„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ156¯·cÓ Ì‰L Úe„iL ; ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»∆»«∆≈ƒ»»
¯eÓb‰157. «»

מ"ד.149) פ"ג מאיזה 150)מעשרות תלושים גרגירים
למעשר. מלאכתם נגמרה ולא שהוא, שיש 151)אילן

הן. השדה שמן והפקר 152)להניח הבעלים. שנתייאשו
הקודמת. בהלכה ראה המעשר, מן פטור מלאכה גמר קודם

מלאכתן 153) נגמרה כבר אם בה ניכר ולא מיובשות. תאנים
לא. רוב 154)או דרסו האדם בני שרוב כלומר,

בשדות. מלאכתן,155)גרוגרותיהם גמר דריסתן שעם
מיעוט  אלא דרסו לא אם אבל בהט"ז. למעלה כמבואר
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גרוגרותיהם, רוב דרסו אדם בני מיעוט שרק או גרוגרותיהם,
אלו  באו הגרוגרות שמרוב להניח שיש לעשר, חייב אינו
הם  והרי מהם נתייאשו שהבעלים ואףֿעלֿפי (רדב"ז).
גמר  לאחר שהופקרו מאחר ממעשרות, פטורים אינם הפקר,

למעלה. ראה בעיגול,156)מלאכה. שנדרסו לאחר
תאנים  הרבה פלח ובכל פלחים, לכמה העיגול מחלקים

שם). (רש"י ברוב 157)דבוקות צורך לנו אין כן ואם
דורסים.

.·Î‡ˆÓ158˙BÎÈ¯k159„ÈÁi‰ ˙eL¯a :160·iÁ - »»¿ƒƒ¿«»ƒ«»
¯OÚÏ161˙B¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,162˙BnÏ‡‰Â .163 ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿¿»¬À

¯OÚÓa ˙B·iÁ ÌB˜Ó ÏÎa -164‡ˆÓ .165‰‡e·z ¿»»«»¿«¬≈»»¿»
‰Áe¯Ó166d˙B‡ ‰OBÚ -167˙BÓe¯z168ÏÚ ˙B¯OÚÓe ¿»∆»¿««¿«

˙B¯Á‡ ˙B¯t169LLBÁ BÈ‡Â170‡ˆÓ .171‰lkÏk ≈¬≈¿≈≈»»«¿«»
‰tÁÓ172˙B¯OÚÓa ˙·iÁ -173‡ˆÓ .174‰lkÏk175: ¿À»«∆∆¿««¿»»«¿«»

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Óa¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…ƒ∆»
È‡¯Ú176È‡Óc dw˙Óe ,177ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Ó·e ; ¬«¿«¿»¿«¿»∆»…«¿ƒƒ

È‡¯Ú ‰pnÓ ÏÎB‡ - ÌÈzaÏ178È‡cÂ dw˙Óe ,179; «»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««
È‡Óc - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ180- ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ; ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ

BÏ ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÏ LiL ¯·„a Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡cÂ ¯OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚLa ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óe¯z¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL181. ∆ƒ¿¿»¿«¿»

פ"ב.158) מעשרות קטנות.159)תוספתא אלומות
שם).160) (תוספתא גזל משום שאין 161)שאסורות

מתגלגלים  שאינם סימן, שמקומם מתייאשים, הבעלים
מהל' בפט"ו ראה שם. מצויין רבים שאין לפי ממקומן,

ה"י. ואבידה ובהמה,162)גזילה אדם ברגלי שמתגלגלים
סימן, מקומן ואין שם, שהניחם במקום נמצאים ואינם
ממעשרות. פטור - מירוח לפני והפקר הבעלים. ונתייאשו

וכבדות.163) ברשות 164)גדולות אפילו סימן שמקומן
ולא  ממקומן, מתגלגלות אינן כבדן שמחמת הרבים,

הבעלים. שם.165)נתייאשו שהיא 166)תוספתא, בין
מפוזרת, שהיא ובין הבעלים, נתייאשו שלא מכונסת
אחר  ממעשר פוטר הפקר שאין ממנה. הבעלים שנתייאשו
מעשרות  ממס' פ"ג ב'ירושלמי' הוא וכן (שם. מלאכה גמר

ה"א). "עושה 167)סוף בטעות: חדשים, בדפוסים
מתרומה 168)עושה". "פטורין : אמרו שם ב'ירושלמי'

נתרמה  אלאֿאםֿכן שתעקר לגורן שאיֿאפשר גדולה,
כוונת  אין כן ואם זו. הלכה בסוף וראה גדולה", תרומה
אלא  מעשר, ותרומת גדולה לתרומה ב"תרומות" רבינו
כמה  ממנה להוציא שאפשר והכוונה בלבד, מעשר לתרומת
"תרומה  הנוסחא: שם, ובתוספתא מעשר. תרומת פעמים

נפטרה 169)ומעשרות". לא מרוחה, היתה שכבר שכיון
למעלה. כמבואר ההפקר, עלֿידי ומעשרות מתרומה
שאסורה  כרי, היתה אם שאפילו מפורש שם ובתוספתא
להבין: ויש ומעשרות. תרומה אותה עושה כן גם גזל, משום
וצריך  אחרים? משל ומעשרות תרומות להפריש יכול האיך
להתקלקל  עומדת שהיא כשרואה שהמדובר לומר,

כפשוטה'). שמא 170)('תוספתא חושש אינו כלומר,
בבית  אלא מעשרין שאין מירוח, לאחר הבעלים עישרו

שם). שם.171)('ירושלמי' למעלה 172)תוספתא, ראה
מלאכתה. גמר זה הרי הפירות, משיחפה שכלכלה ה"י,

ההפקר 173) אין מלאכתה, ונגמר מחופה שהיתה שכיון
משום  שאסורה אמרו שם שבתוספתא אלא מעשרות, פוטרה

הפקר. שאינה שם.174)גזל, שנגמרה 175)'ירושלמי'
שם. למעלה ראה אֿב.176)מלאכתה, בהלכות כנ"ל

ומתרומה 177) הבית. בעל עישרה שמא ספק, שהוא מפני
ה"א. פ"ט להלן ראה דמאי, כדין פטור, כנ"ל 178)גדולה

ב. שלא 179)בהלכה כיון תרם, ולא עישר לא שוודאי

עוד. דמאי,180)נקבע דין לזה אין אבל מספק. [כלומר:
במכשירין  זה וכעין מספק. גדולה תרומה גם מפריש אלא
יוםֿטוב' וב'תוספות שם. ורא"ש בר"ש ראה מ"י, פ"ב

ובזיתים]. ד"ה מ"ד פ"ג שם,181)מעשרות 'ירושלמי'
למעלה. וראה

.‚ÎÈ¯„Á182elL ÌÈÏÓp‰183˙·iÁ‰ ‰Ó¯Ú‰ „ˆa184 «¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆
ˆÓp‰ È¯‰ -˙B¯OÚÓa ·iÁ Ô‰a ‡185Úe„iL ; ¬≈«ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈ¯¯B‚ eÈ‰ ¯eÓb ¯·cnL∆ƒ»»»»¿ƒ»««¿»

הך.182) והיינו "חורי", הגירסא: ושם מ"ז. פ"ה שם
לילה.183) מלאכת 184)לינת שנגמרה כגון במעשרות.

הפטורה, הערימה בצד לנו ואם בהי"ג. כנ"ל החיטין,
ממעשר. פטור בהן גם 185)הנמצא חייבת הערימה ואם

שמצא. מה על לתרום גם חייב בתרומה,

.„Î‡ˆBn‰186˙Áz ÔÈ·e¯ÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ «≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««
·e¯Á‰187‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ∆»«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆
eÏÙ188Ì‰ È¯‰ - ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z ‡ˆÓ . »¿»»¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈
˜ÙÒ189¯ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óe ˙BpzLÓ È¯‰L ;190‡nL , »≈∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿¿∆»»∆»

eÏÙ BÊ ‰‡zÓ191e¯OÚ˙pL ÌÈ‡zÓ B‡192. ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

מ"ד.186) פ"ג "והוא 187)שם שם: ב'ירושלמי' הוא כן
אם  אבל חרובים, תחת וחרובים זיתים תחת זיתים שמצא
בדא". לא - זיתים תחת וחרובין חרובין תחת זיתים מצא

הואיל 188) זית, "שאני ב: כא, בבבאֿמציעא הוא כן
ב  וחייבים עליו". מוכיח להלן.וחזותו ראה מוודאי, מעשר

"תאנה 189) : שם במשנה והנה מספק. לעשר חייב כלומר,
משום  מותרות תאנים, תחתיה ומצא דרך על נוטה שהיא
מהל' בפט"ו רבינו כתב וכן המעשרות". מן ופטורות גזל,
מספק  אפילו לגמרי שפטורות ומשמע הט"ו. ואבידה גזילה
ב'ירושלמי' אבל שם). מעשרות, המשניות' ב'פירוש (וראה
לבין  בינו הא לדרך, [הנוטה] אלא אמרו "לא : אמרו שם
הם  כאן רבינו ודברי מתייאש. אינו אז כלומר, לא", חבירו
התאנה, תחת תאנים מצא אלא כתב שלא ה'ירושלמי', דברי
ולכן  שם) גזילה בהל' שכתב (כמו לדרך" "הנוטה כתב ולא

ספק. שהיא נפילתה 190)כתב עם "תאינה שם: אמרו כן
שלא  ואףֿעלֿפי עליה. מוכיחה חזותה ואין נמאסת",
- כמותו הלכה שאין דרבא אליבא אלא זו לסברא הוצרכו

עליה. חולק ואין היא שלא 191)עובדא במעשר, וחייבים
כנ"ל. הבעלים, מספק.192)נתייאשו מעשר ולכן

.‰ÎLÈc˜n‰193ÔÈLeÏz ˙B¯t194Ì„˜ Ô‡„Ùe ««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆
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¯OÚÏ ·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL195‰¯Ó‚ Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿««∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ
ÔÓ ÔÈ¯eËt eÈ‰ Ô˙·BÁ ˙ÚLaL ;˙B¯OÚn‰«««¿∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ

˙B¯OÚn‰196ÔÓ ‰¯eËt - ˙BÁÓÏ ‰Ó˜ LÈc˜n‰ . «««¿««¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ
˙B¯OÚn‰197. «««¿

מ"ד.193) פ"ג וחלה מ"ח, פ"ד לעונת 194)פאה שבאו
לעונת  משבאו הגזבר ביד היו אלא כן לא שאם מעשרות,

פ"ב. סוף כנ"ל ממעשר, נפטרו שבשעת 195)מעשרות,
במעשרות. חייבין היו פטור 196)חובתן שהקדש

ממס' פ"א 'ירושלמי' הקדש, דיגון ולא מ"דגנך" ממעשר,
ה"א. כמו 197)מעשרות [והיינו פ"י. מנחות תוספתא

לכל  ונאכל נפדה העומר שמותר - א סו, במנחות שאמרו
שמחייב  שם עקיבא כרבי (ולא המעשר מן ופטור אדם
להן" לצורך אלא הקדש] [של מעות נתנו "שלא משום
נפטרו  לא ולפיכך למותר. ולא להן לצורך כלומר: (שם:).
ונותר  למנחות, קמה במקדיש כן וכמו הקדש). במירוח
ב'תוספות  וראה ממעשרות, הנותר פטור ופדאוה, ממנה

שם]. ראשונים'

â"ôùú'ä éøùú 'á éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.·‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«

ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא

.„ÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ¯ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈ¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .¯OÚÓÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈÏB‚¯˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈ¯ˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡ - «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚ·B˜Ú·˜ Ô˙¯È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא וצריף
למטה. בדרכים.17)ומרחיב לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי דירת אלא

.‰ÔÈÙÈ¯v‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ÔÈÏ·BË - ÔÈb¯a‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏ·BË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24¯Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆
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L¯„n‰ ˙È·e26ÈtÓ ,„nÏÓe ·LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏ·BË - ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙È·k Ì‰L27.ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי 23) טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש
פירותיו  במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע -
קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן

ובית 24) ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L¯„n‰ ˙È·e ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰¯Èc28ÔÈÚ·B˜ -29.ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B¯‡È¯e‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙B¯ˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ -32‰¯È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚ·B˜ - ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק לא כאן
לשמש  קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי על ואף בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס

כן 33)דירה. לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙Ú·B˜ ¯ˆÁ‰ Ck ,¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
¯OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36¯ÚM‰ C¯c ¯ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למעשר  הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס'35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈ¯ÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙Ú·Bw‰ ¯ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,¯ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
Lw·Ó40ÔÈ¯BÈ„ ÈL da LiL ¯ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È¯‰ - ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙Ú·B˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי על ואף

בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי על ואף
בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.Ë¯ÚL ˙Èa42‰¯„ÒÎ‡‰Â ¯ˆÁ ÏL43- ˙Òt¯n‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙Ú·B˜ ‰˙È‰ Ì‡ :¯ˆÁk Ô‰ È¯‰44ÔÈÚ·B˜ -45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות כי
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה.

.È˙BÚ·B˜ Ô‰ÈzL - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙Ú·B˜ ˙ÈÓÈt‰ - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈ¯ˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙È·k ˙Ú·B˜ - ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï - C¯ca ˙B¯ˆÁÏÂ ÌÈz·Ï ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡¯Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰¯ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי 51) על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא קובעים  וחצרו חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.·È˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB¯‰56¯ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ - ¯ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰¯eËt‰ ¯ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡È·n‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙B¯OÚn‰59¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡¯a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È·‰ .È‡¯Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡ - ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

B¯·Á ¯ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.¯OÚiL „Ú«∆¿«≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע הבית שאין
עראי. אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי  על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו

קובע. אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי

מחייב. רבי גגו בראש

.„È¯ˆÁ63˙¯cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È¯‰ - »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡¯Ú dÎB˙a65da¯ ¯„ÚiL ‡e‰Â .66da¯ Ú¯Ê Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da¯ ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ -67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
¯ˆÁ ÈBÏ68˙¯cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È¯‰ -ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡¯Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
עראי. בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו
שנשאר  שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב, של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי הרוב כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע שהגיה 69)הרוב מה לפי שם, ירושלמי
והוא  לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב השטח הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ. מן פירות לתוכה

.ÂË¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡ - ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Û¯ˆ Ì‡Â ;¯eËÙe73¯OÚÓa ·iÁ -74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï·‡ ;Ú˜¯wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡¯Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ -76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ דווקא, לאו התאנה וראש

החצר. כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו  כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי על עראי.77)אף אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע. כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.ו 82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף אף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈ¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈ¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
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החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר
והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה

קובעתן.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
למעשר.1) נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.‡ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3¯OÚÓÏ eÚa˜ - «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ4ÔziMÓ ?eÚ·wÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È¯‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe ¯¯Ba ÁÈpÓe ¯¯Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
·iÁ˙ ‡Ï - ÁwÏ BaÏa ¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

¯OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ¯ÓbMÓ - ÌÈÓL ‡¯È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
¯OÚÓ9¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯ÎBnÏ ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב.4)הסמוכה. הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

שחכמים  ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח
נשרפו  ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב - אֿה)

תוקף. לה אין פח.6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת אינו בלב שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן

ח. הלכה כן,10)פי"א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.·Á˜Bl‰11Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï - B¯·ÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡¯Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
"לקח  כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח
בתלוש  הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח ליה אית מאן - חייב
קובע  המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ"ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי לגמרי הטבל איסור ממנו פרח אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל

בזה, הוא שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי
עראי, מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון

לקרקע.12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב

א. הלכה ב פרק למעלה ראה קבע,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע כיון

.‚¯ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17¯eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈ¯OÚa ‰Ê ¯q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ¯·‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ¯¯Ba -23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ ¯b¯‚Ó - ÈÏ ¯·‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BË¯Bt - ÈÏ ¯·‡L ÔBn¯a25ÁÈh·‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜¯wa ˙ÙBk - ÈÏ ¯·‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙ¯ˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh·‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
¯OÚÏ ·iÁ -29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È¯‰L ,30Ï·‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa ¯q‡ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh·‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn¯ ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk¯„k ıˆB˜ -33È‡¯Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;¯eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
¯aÁÓa ÔÁ˜Ï È¯‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

.„ÛÈÏÁn‰36B¯·Á ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38- ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È¯‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL - ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈
BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c Ú·B˜ ¯În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿

e¯‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙B¯t „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê - Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ ¯Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

¯OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
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חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה
משך. שלא ואףֿעלֿפי מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות

מלאכתן. נגמרו הם שאף חבירו, פירות ולא 38)תחת
מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח, שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי 40)קובעם, בשדה לשטוח

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק ג לה:42)הלכה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה כר'

.‰¯ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈ¯OÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒ¯k ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L -Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈ¯eËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .¯ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
·iÁ - ÏÎ‡Â Û¯ˆ48¯ÎÓk ˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ"ב שם אינו 44)ירושלמי אבל מאילני.
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ"ב בתוספתא
בירושלמי  הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין
שניהם  שם, הירושלמי מסקנת לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט

חייב 48) צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי שאף אמרו, שם בירושלמי
יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי"א
מהלכות  פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי שסובר נראה ישראל,
- ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı¯‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡Â ˜eMa ¯·BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ -52ÔÈ¯eËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙Ú·B˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰Èz·Ï56ÌÚ‰ ·¯ ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈ¯OÚÓ -58ÌÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡ - «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ¯OÚ60ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
È‡Óc ¯OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk - ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«

Ô˙62‰a¯Ó ¯·„ BÏ63- ÏÎ‡Â ÏË :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…
ÒÎ‰Â ÏË :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈

È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿
ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…

˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ -68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב פרק עראי.52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי עראי מהם לאכול שמותר

הלכות  פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם,
מהם  הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק, שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה

שם). אנשי (תוס' אסור 59)ודאי מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי 61) לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי ודאי, ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי",
הלכה  פ"ט (להלן נאמן עםֿהארץ גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי
וחייב", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי

(פ"ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני
ב, הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון),
מהלכות  בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי הוא הרי העם בפני

ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69¯Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71¯Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê -73ÏÎB‡74¯eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

·iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ.70)ירושלמי בשוק.71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס". כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי  והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים,
שם) אנשי (תוספות ג הלכה פ"ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ¯ÚLa ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï ¯Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈ¯eËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ¯ÚM‰ ÏÚ·e , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ¯ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ e¯OÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈz·Ï eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èz·k Ì‰ È¯‰L ,85¯·Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e¯‡a86e¯·ÚiLk BÏ Ú·B˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙B¯t‰87. «≈¿
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יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק. ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי, שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני פ"ד למעלה ראה
יא.86)טֿי. הלכה שם 87)שם וראה בראב"ד, עיין

יג. הלכה

.Ë¯ÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙B¯Ùa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈ¯aÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰¯Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰¯Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

B¯ÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ ÏÎ‡iL100- ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב,93)אי הלכה ולהלן י, הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק מן שם זאת ולמדו עראי. אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף אףֿעל95ֿ)המעשר),
שהוא ונקבע פי מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף

סד"ה  פח. שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ. בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת רוצה

ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז
עראי.101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה

מקח  זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי
זה  הרי - התורה זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח

.ÈB¯ÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈

˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««
¯eËÙe105·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי

מלאכה. גמר

.‡ÈB¯ÎO107LkÏ108ÌÈÏˆ·a109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜¯È110ÌÒ¯˜Ó -111- Û¯ˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
·iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡¯ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆

ÌÈ˙ÈÊ115.¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ - ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈
Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ¯·c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜ - Û¯ˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â Û¯ˆÓ -117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï·‡ .ÁÏÓa118;¯zÓ - ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È¯‰L ,¯eÒ‡ - ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט: מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק. או שם 115)לבצור בתוס' הובא ר"ח, פירש כן

בלי  גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי,

לפי 116)ט). כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע שהמלח

ג). הלכה פ"ג (למעלה מלאכתו

.·ÈÏÚBt120ÔÈÒ·Ïa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï - ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
Ú·L ˙B·a122„Ú ,ÔÈÒ·Ïa ÏÎ‡È ‡Ï - Ú·L ˙B·a , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

¯OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï·‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח.120) משנה כ פרק גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי 122)התורה. אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי מעורבים השבע בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני

במשנה. שם שיאכל 123)בב"מ הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
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ופי"ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל
מקח. זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡ - «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙B¯tÓ129¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï - ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï·‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆

ב.126) משנה פ"ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ"ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע"ב]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב, הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ"ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
כמוכרו  זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח (שם),
שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף
אחת  אחת ש"אוכל מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח, ידי

.„È„Á‡136ÏM·Ó‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
L·Bk‰139¯OÚÓÏ Ú·B˜ -140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï·‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

Ô¯ÈLÎ‰L „Ú ˙B¯t‰141˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ"ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי
רבינו  סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע, בישול רק לא - זו" אף זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק מלח במי הפירות נותן
גֿד). הלכות פ"ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב). הלכה פ"ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙B¯t144Ï·Êa B‡ Ô·˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL·˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡· ‰¯„˜Ï149ÔÈÁz¯Ó Ô‰Lk150eÚa˜ - ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜ - ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .¯OÚÓÏ151CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,¯ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153¯eÒ‡L - «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

¯OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ"ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני, לכלי אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ"א שם

וללפס"149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס". צ"ל:
ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ"ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML Ïc¯Á‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158¯OÚÓÏ eÏaË -159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ -162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡ - ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח וירושלמי א, פרק סוף תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע", הכוס "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה
שאףֿעלֿפי  פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף, בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב"ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
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משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל
מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙B¯t166eÚa˜ -167Ï·Ë . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
¯eËt - ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

Û¯O‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170¯eËt - Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ Ï·BË - ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ"ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב"ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי

ג.167) הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח, והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע". המשנה (פירוש לחלב הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן
מפני  השמיטה ורבינו וקובע. כבישול זה הרי מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ"ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום

שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

.ËÈÂÈ˙B¯t Ì¯Bz‰175‰È¯Á‡ Ì¯˙Ï CÈ¯vL ‰Óe¯z «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176¯OÚÓÏ eÚa˜ -177È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.¯OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óe¯z‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן המחוייב מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי  זה, בכלל שאינו מסתבר - כב) הלכה (שם ספק
הרי  תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע]. לא הרי תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ"ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי  במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ˙B¯t178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

¯OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ"ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:)

א]. הלכה פי"ב להלן עוד וראה קובע. יוםֿטוב שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï - Ô¯OÚÏ185e¯OÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב.182) משנה פ"ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף שהרי
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי). כדלהלן שבת,

.·Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï -191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙B¯Ùe ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙Ú·B˜192. ««

ג).187) הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.
י. הלכה פ"ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי. אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196¯OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚È ‡Ï -197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

B¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ¯Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ"ח עראי.194)תרומות אכילת
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי
הלכה  פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע
בפירוש  רבינו כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא
זה  הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי. בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈÈÚ¯b‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ¯OÚn‰ ÔÓe Ï·h‰5¯OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈

BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿
el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Óe¯˙a6¯OÚÓ·e Ï·Ëa ¯zÓ Ck - ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈

.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף מחליקין: ופירוש מ"ח. פ"א מעשרות
(כסףֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאףֿעלֿפי האוסר. יהודה כרבי
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,
שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי"א ולמלעה מ"ה, פי"א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י 4)"ונוהג
בדבר  רוקח'). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף:
שאסורים  גרעינין שיש הי"א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י. עיי"ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ"ב עיי"ש ירק,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי"א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם 
אוכל.

.·ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË Ï·Ëa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ11˙¯ÓLÓ ˙‡ :¯Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆

È˙Óe¯z12da EÏ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»

da15.CÏÈ‡Â d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈

א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים, אפילו
ד"ה 9) וב'תוספות' ברש"י (עיי"ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי. של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאףֿעלֿפי לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואףֿעלֿפיֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי  להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי, של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב"א לכך. זכות לו אין

שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף אבל ובשבת. ביוםֿטוב קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח
בפ"ז  ועי' למימר". איכא מאי - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק שרבינו הי"ב, ביכורים מהל'
רבינו, דברי בביאור כתב קורקוס הר"י אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב"ז כתב (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב חנוכה נר מדליקין שאין הי"ח, שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב"א שדחה ממה חוץ אבל
שאסור  ה"א) פ"ב (שבת ה'ירושלמי' לשיטת אלא אינו שזה
בגליון  וראה יוםֿטוב, וערב שבת מערב אף קדשים לשרוף
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס
(שם  הבבלי לשיטת אבל לשריפתו. שני בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב אלא קדשים לשרוף איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב אלא שאינו לפי ביוםֿטוב, שריפה
שאין  ה"ח, יוםֿטוב מהל' בפ"ג שכתב מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב, קדשים שורפין

שיוםֿטוב שריפת מפני של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב יוםֿטוב בערב ולא עצמו, ביוםֿטוב

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב תרומות "בשתי
שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם

ה"ה. פ"א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב
שהרי  הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי, של
ב'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16Ï·Ëa17Ï·h‰ ˙‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t elÙ‡Â19Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

¯OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21‰‡e·˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ¯˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙B¯t Ô‰a24‰Ê È¯‰ - »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙B¯t‰ ÛÒ‡ ‡Ï È¯‰L ,Ï·Ë Ú¯BÊk BÈ‡Â ,¯zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ¯˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈
ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .¯zÓ - ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈

‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ô‰lL Ú¯f‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆
.Ï·Ë ÏL ÌÈ¯BÚO B‡ ÌÈhÁ Ú¯BÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב'ירושלמי' להיות צריך וכן פ"א. דמאי תוספתא
(רדב"ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב:). קטן (מועד כזורע הוא אינו 18)שהרי התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב
תעשר  "עשר כבֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ"ו), פ"א

הזורע. את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
חֿיג). הלכות פ"ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי דברי אלא זה אין - עקיבא" רבי דברי שימרח,
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מעשרות  ב'ירושלמי' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב' יום וב'תוספות המשנה בפירוש ועי' ה"א, תחילת (פ"ה
(רדב"ז). רבים נגד עקיבא כרבי הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי', מלאכתן כנגמרה זה שהרי
גֿיג]. הלכות פ"ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ"א.23) פ"ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע, לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע והמקח בידו, כמצרפם הוא הרי הפירות, עם
במחובר  "לקח הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
לא  אבל כנ"ל, קובע הוא בתלוש שרק פטור", - לקרקע

ראשונה']. ו'משנה ברדב"ז וראה [כלומר,25)במחובר.
החמירו  במקח ורק צירוף, כאן ואין בידו הפירות אסף לא

כמצרף]. מ"ב.26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך
שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡¯ËÈÏ29Ïe·Ë ¯OÚÓ30È¯‰Â dÁÈaL‰Â dÚ¯fL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ‡È‰31¯OÚÓa ˙·iÁ -32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡¯ËÈÏ33‰ÈÏÚ ¯OÚÓ34¯Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡¯ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ ¯OÚÓ BÈ‡ - ÌÚ¯Êe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ ¯OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב.29) נח, נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר
מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר

כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב"ד
שהליטרא  ואףֿעלֿפי הראשונה. הליטרא ואף התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי מעשר, חיוב עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי  התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני עליה שהיה החיוב

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י  הי"א תרומות מהל' פ"ה למעלה ראה אחרת, שנה

עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי בשם מימרא ב. נז, שם

הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט:)40)והליטרא (שם זאת למדו

תבואת  כל את תעשר "עשר כב) י, (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי
שאין  טבל של פירות זרע אבל לזרעם, שהדרך  מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚ¯Ê41LÈÏL e‡È·‰L42ÔÁ¯Óe43Ô¯OÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È¯‰ - ‰Ïk ÌÚ¯Ê ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈ·iÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰È¯·cÓ ¯OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Ú¯f‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆ·Ï ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ ¯OÚÓ „·‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Ú¯f‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב. סט, במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ"ב שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני אבל
גֿה). הלכות פ"ב (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס רבינו
שם. גרשום' וב'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב'כסף אבל

לקרקע. במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח"כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע, הזרעונים
(שם). חייבת להזרע 48)ודאי דרכם שאין ואףֿעלֿפי

אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,
להזרע. שדרכו דבר זורע משום גזרו בסוף 49)שחכמים

לגבי  בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה
במעשרות. שוב ומתחייב התוספת,

.ÂÚ¯Bf‰50‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ÔÈa ,Ï·h‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c52BËwÏÏ ¯LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜ - »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .¯˜ÚÏ55BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙B¯b56¯zÓ - ÈÚÈ·¯‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ

?ÔÈ¯eÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙e ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL ¯OÚÓ Ú¯BÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óe¯z60ÔÈ‡ .61C¯ˆÏ ‡l‡ Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
¯·ÁÏe62¯·Á elÙ‡Â Ï·h‰ ˙‡ ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ï·h‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,¯·ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע"
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אףֿעלֿפי גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע, דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם
צ"ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק נלמד במעשרות חיובם שהרי
שם]. למעלה ראה ומצמיח", נזרע שהוא "דבר - זרעך"

ה"ג.51) פ"א דמאי ושעורים.52)'ירושלמי' חיטים כגון
מ"ו.53) פ"ט תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין

בקרקע. כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר
שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר

מלאכה. גמר לפני עראי באכילת מותרים היינו 57)כלומר
טבל. גידולי גידולי למעלה 58)גידולי וראה מ"ו. שם,

איש'. ב'חזון כאֿכב הלכות תרומות מהל' פי"א
כלה.59) זרעו אי 60)כשאין גידוליה שגזרו על סור

בא  ונמצא שיזרענה, כדי אצלו ישהנה שלא שם), (למעלה
(שם). תקלה מעשר,61)לידי לתרומת טבול שהוא

ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני אף אסורים שגידוליו
ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ"ה 62)רבו דמאי
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להפריש 63)מ"ח. וצריך בחולין, טבל שנתערב כגון
שם). ('ירושלמי' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.Ê¯ÎBn‰64B¯·ÁÏ ˙B¯t65ı¯Â ,Ï·Ë Ì‰L ¯kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈ¯Á‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - eÏÎ‡ B‡ e„·‡ ¯·kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈ¯ˆ - ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ"ג שם ו'ירושלמי' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ"ז דמאי ו'ירושלמי' פ"ג, שהם 66)שני בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ זה "הרי שם: ב'ירושלמי'
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.

קיימין. הם אם בתורת 69)ספק ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי כדלהלן, קנס,

.Á¯ÎBn‰70B¯·ÁÏ ˙B¯t71˙Ó ÏÚ :¯ÓB‡ ¯ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ Á˜BÏÂ ,Èz¯ÎÓ Ï·Ë Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈ¯OÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73Ï·Ë ¯ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ"ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט"ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו
לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי שהרי כך, על עדים ויש הן,
אףֿעלֿפי  עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח או טבלים, שמכר
הי"ח, פי"ב להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב"ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
B¯ÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
(משנהֿלמלך). לתקן חייב אינו - למעלה כמבואר

הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏ·Ë Ì‰Â ÂÈ˙B¯t ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - Ô‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆

˙B¯OÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב כפורע זה שהרי

.‡ÈÁ˜Bl‰80Ï·Ë81ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83È¯Îp‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ‰„O84- ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

Ï·hL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚ·Ï Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85¯ÎBÁ‰ Ï·‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡¯OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ Ú¯fÓ88Ì¯Bz -89Ck ¯Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ

BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ ¯OÚÓ ‰„O‰ ÏÚ·e , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙¯Á‡ ‰„O Ú¯fÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ

BÏ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ¯OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב שהוא  מחמת מ"ח.81)ולא  פ"ה דמאי
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ"ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב"ז). הי"א המקבל 84)תרומות והוא מ"א. פ"ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי"ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה
חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי"ח (חדושי דלהלן חוכר כמו להפריש,

שידעו 86) כדי - הוא גוי ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב"ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי"ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל (משנה, המין שאי90ֿ)ומאותו

('ירושלמי'). גדולה תרומה בלי שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.·È¯ÎBÁ‰92¯Á‡Â ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ ¯kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰¯ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«

ÔÎÂ .Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈÂ C¯ËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B·‡97¯Á‡Â ¯OÚiL e‰eÒ˜ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,¯OÚÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B·‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰¯ea ÂÈÙÏ ¯‡MzL100Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע שקצץ שכיון
שם'), אנשי ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה יהודה כרבי וזהו

מ"ב.93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי',
יותר  רוצה שהגוי משום קנסו, לא הגוי מן באריסות

מבאריסות. הגוי.96)בחכירות שם,97)לפני משנה
ובגמרא  עליו, חולק שאין כמותו ופסק יהודה. רבי בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי.98)שם). הגוי.99)של חלק לעשר נזקיקו לא אם
ר"ח.100) בשם שם ב'תוספות' וכן שם, רבינו גורס כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי ואף מלקבל, ימנע יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י אדמת
שמא  הספק מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע תעשה בין החוכר, עם שקצץ הקצוב בדבר
שתהא  כדי החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט, בין
בעצמו, יזרע לא שהרי וימכרנה, העכו"ם בידי בורה האדמה
שימנע  שבידוע אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף לעשר, חייב יהא אם מלקבלה

(רדב"ז). ויקנה עליו חביבה
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.‚È¯ÎBÁL - ¯ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ¯ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Ú¯f‰ ÔÓ ·eˆ˜ ¯·„a Ú˜¯w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰ - Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a¯‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜¯w‰ ¯ÎBOL ‡e‰ - ¯ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע הוא הרי ודאי ושוכר
מ"ו, פ"ט בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ"ו. שם כפשוטה' וב'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL104eL¯È B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ - eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ

‰z‡ ,ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»
Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ"ח.103) פ"ו כפי 104)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב
רחוק. ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,
שם. וברדב"ז ה"כ, תרומות מהל' בפ"א וראה טבל , לזה

שהרי 109) למפרע, הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני
ומין. מין בכל חלק אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙B¯t eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111¯Á‡ Ï‡¯OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL112‰Óe¯z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙B¯OÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙B¯bÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏ·Ë e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118¯ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»

מ"ו.110) פ"א מעושרים.111)פאה בית112ֿ)שאינם
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי

ה"ג). פ"א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
מי 114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,

שם. בתוספתא מפורש וכן רבי 115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב'ירושלמי' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡¯OÈÏ ÔÈLeÏz ˙B¯t e¯ÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
e¯ÎÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óe¯z‰ È¯‰ - ¯aÁÓa121¯OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óe¯z‰ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL ¯OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈ¯ÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆ¯iL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי. שגוף שכיון הלוי. של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי ללוי, או לכהן שייך
וראה  דמי, שהתנו כמו התנו, שלא ואףֿעלֿפי והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב'משנה מ"ד, פ"ו בדמאי
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואףֿעלֿפי  שלו. הם הרי - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע אבל ה"ח, למעלה כמו הם, שטבל הלוקח ידע

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי או לכהן אף

קכב. בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו

.ÊÈÔ‰k128Ï‡¯OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk - …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙B¯OÚn·e ‰Óe¯za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡¯Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆ¯iL130Ï·‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óe¯z‰ - ÈÂlÓ132¯OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚ·Ï134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙Bzn‰ ¯‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ"ג.128) פ"ו כנ"ל 129)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי"ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,

שאמר: (שם) אליעזר כרבי ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ"ד. קיבל מלוי.133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי'). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ"ז. שם בתוספתא הוא וכן עני, או שני
שאף  משמע ה"ה, פ"ה שני במעשר וה'ירושלמי' משנתנו
כפשוטה' ב'תוספתא וראה ללוי, או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי לו לתת שחייב ולרביע, ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל
שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה

שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈
ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡¯OÈ138- Ï‡¯OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈

ÁL ÌLk‰Óe¯˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»
‡e‰ ·eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙B¯OÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי ולא כחכמים מ"ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי  מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי מדברי
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי או לכהן היה הוא שחשוב
לענבים  הואֿהדין כי הוא ופשוט דמי. שהתנו כמי אומרים

חשוב. ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈÔ‰k140Ï‡¯OÈÏ ‰„O ¯ÎnL141ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
¯OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È¯‰ - ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144¯iML ÈÓk ‰OÚ - ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
¯OÚn‰ ÌB˜Ó145¯‡Lk B· È¯‰ - Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ - ‡e‰ ˙Ó ,È·ÏÂ146˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï d¯ÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙B¯OÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡ - dÁ˜Ïe ¯ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב.140) פ"ו דמאי ו'ירושלמי' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
בכהן,141) הדבר שמצוי אלא לישראל, ישראל הואֿהדין

שם). (רשב"ם שלו שהמעשר פ"א 142)כיון למעלה ראה
ללוי. בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב'כסף ה"ד

והרי 143) רבינו, זאת הוסיף למה וצ"ע ליתא, שם בברייתא
מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך

לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו
זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי בלבד, ההכרח אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח השדה שגוף אףֿעלֿפי
כמשייר  זה הרי השדה, בגוף שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי 147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני, ללוקח השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב וכשמכרה

.ÎÏ‡¯OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ ¯Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ151- ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

¯zÓ152ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡¯OÈÏ ·BÁ157‰·B‚ ‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰È ‡Ï - ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈ¯Á‡Ó158LÈ¯ÙÓe159ÔÈ‡L ;B·BÁ „‚k Ú¯tiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈

BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL ¯Á‡ ÈÂÏk BlL ·BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈ¯Á‡Ó ¯OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי שם, או 149)תוספתא כלומר,
כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי מלוי,
משום  רבינו, והוסיף "לוי", כתוב לא שם ובתוספתא הי"ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי. מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי לוי.153)או ישראל עושה לוי אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב: היה המהרי"ק, שלפני בכת"י
שממנה  שע"י והפירוש: הראב"ד. העתיק וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי, מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי. או כהן
שהתנה  זה תנאי ע"י השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן

הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי
(כסףֿ כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס חולק, והראב"ד משנה).

ב  וראה ב'ירושלמי', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי, ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב. שבשעה 160)פ"א שאףֿעלֿפי זו, בהלכה והחידוש
זה  ללוי לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל

לוי. הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡¯OÈ161L¯iL162Á¯ÓÓ Ï·Ë163Bn‡ È·‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡Ó BL¯È Bn‡ È·‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈

epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -166ÂÈ˙B¯OÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓ¯e‰L BÓk - Ì¯zÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓ¯e‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט ה"ו), (למעלה טבל לשלוח
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני ראו לא כשעוד גם שמדובר

שהורמו". כמי הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי

אמו 165)יורשו. מאבי הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
אףֿעלֿ – ללוי ולתת מעשר להפריש חייב שהיה ישראל,
מאבי  שירשו כיון ללוי, לתת חייב הזה הישראל אין פיֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -
כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי לידי הטבל שנפל וכיון

שהרי  שלו, הם והרי ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש
וכיון  ה"ג), פ"א (למעלה כלום ללוי לתת חייב אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י שלו הם הרי זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ"ה ב. נח,

.·ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙B¯OÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ -175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı¯‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙B¯OÚn‰177Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ô¯b‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי 170) ה"א, פ"ו שם ו'ירושלמי' פ"ז, דמאי תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע. לשליש למחצה,
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לגוי  אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי, ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ"א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט"ו]. עניים מתנות מהל' בפ"ו וראה הי"ג).

וראה 173) (ראב"ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ, עמי בכלל ואינו במהרי"ק).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ"ב למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי קנסוהו,

אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי כראוי,
איש', ('חזון האריס הגוי וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי ולא יוחנן כרבי מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב'ירושלמי' לוי, המעשרים.176)בן רוב בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ עמי שרוב כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע, מחוברין שהפירות אףֿעלֿפי

מן  הוא זה שעםֿהארץ ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ"ט (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמיֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני  לאכול להם אסור שהרי כלומר, לרמאין", אחריות
במס' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני מעשר מהל' פ"ט ולהלן מ"א, פ"ה שני מעשר

מ"ה]. פ"ג ובדמאי

â"ôùú'ä éøùú 'â éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי 5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף,6) שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע.8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע.9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.·˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
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שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר
עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב
חוב  בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן

והעני. הלוי על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,
עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו

הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק

פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.
בסלע, סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב
חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי

חוב  לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים
החוב. נפקע הרי קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה 

ומכיוון  עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
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זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו  לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
פי  על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה
גם  ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח. כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון

לפטרם  אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות,
זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡Â ,71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.·ÈÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙B¯t‰2˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯O3ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -4¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ"ז בדמאי המשנה בפירוש רבינו כתב כן
אין 3) שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין
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בדיעבד  - ראשון מעשר לפני מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, "מפני 4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.·Ï·Ë5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡7˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -8ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë10LÈ¯ÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

Ï·haL ¯OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי להלן במשהו,6)משמע אוסרו שהטבל
(פט"ו  לתקנו אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני

ו). הלכה אסורות מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי 9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות
98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא (כסףֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»

ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ

BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»
Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ

- ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ï·h‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·h‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ"ה. שם ותוספתא שם, בדמאי משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ
המעורב  שאיסור לפי ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה
חרל"פ  הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב' שם דמאי במשנה
שם. יוםֿטוב' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק שני ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי"ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא
אומר  אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם יוסי ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21- ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡22‡ÈˆBÓ - ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈

˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïe·h‰ ¯OÚnaL ¯OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ -«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב. הלכה למעלה

.ÂÏ·Ë28Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL29Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
¯OÚnk30¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯OÚÓ ‰‡Ò33- LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

¯OÚÓ34‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
¯OÚn‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ï·h‰36,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xyrnקר zekld - mirxf xtq - ixyz 'b iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏaËpL ¯OÚÓ37Ún„Ó ¯OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe¯˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«
BnÚ ‰˙ÏÚL Ï·Ë ÏL ¯OÚÓ39‰È‰ .40¯OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈

¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯B˜ - Ï·h‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈
Ï·haL41ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ LÈ¯ÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏ·Ë42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ï·h‰ ‰È‰ÈÂ ;¯OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44ep¯kÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓe¯z46„Á‡ ¯OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ Ï·Ë ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
Ï·Ë ‰‡Ó ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ¯eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa e·¯Ú˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ¯‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk ¯OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב.38) שהתרומות רבינו שדעת ואף
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל, בתערובת,
מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי

תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי
רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של תרומ"ע אחד, טבל, של צ'
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב. של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי 44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף
החשבון  לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק'48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck ¯OÚ ¯OÚ ÏL ˙B¯eL ¯OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰¯eMÓ ˙Á‡ „k Ú·˜Â ,52ÏÚ ¯OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙Bi·Á ÈzL ÏËB -55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ·¯ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח.50) משנה שבכל 51)שם יין כדי של רבוע כלומר,

חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת
חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,

שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו,
וראה  ט. הלכה בסוף להלן משמע וכן אחר, ממקום להפריש

יב. הלכה פ"ז יין.על53)למעלה כדי תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף ידוע, היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב כמות

רבינו  שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ"ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ"ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ·˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ60Úa¯‡Ó ˙Bi·Á Úa¯‡ ÏËB - ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰¯eLa dÚ·˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÏËB - ‡È‰ ‰¯eL63dÚ·˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»

‰¯eL ÈˆÁa64- ‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ
ÔBÒÎÏ‡a ˙B¯eL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙È·Á ÏË È¯‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»

.LÈ¯ÙÓe ·¯ÚÓe ,‰¯eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי שיין ונמצא ומערבן,
מעורב. השורות חצאי השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע.64) השורות חצאי עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ·˜66„Îa ¯OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
·¯ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB - ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.¯OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
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משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïe·b ÏÎa e˜„·e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe6ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ,7ÈL ¯OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ ¯OÚÓe8Ï‡¯OiÓ ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ10¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ11È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס ווין כת"י לפי פי"ג סוף סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט, ביומא וגמרא פ"ח, סוף שני מעשר משנה

א. גדולה 3)מח, בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט, ברכות ראה צדוקי, נעשה ולבסוף
תנאים  וב'תולדות משנה' ב'כסף ועי' שם). שני, מעשר

בסופו. הצדיק, שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי) (פרק המשנה לפירוש
הצדיק. שמעון אחר היה לא - החשמונאי) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק ששמעון כשם כי כוונתו כי ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא , וגם
הדת  לצרכי לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים
וראה  המקדש, לבית מחוץ גם תקנות ולתקן העם של

[יוחנן 5)להלן]. ששלח "לפי שם: ובגמרא בתוספתא
רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס"ק יד סי' השולחן' 'פאת ועי' שם, פ"א (רע"ב הכרי

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע"ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ"י מיתה, עליו חייבים אין
הי"ט, אסורות מאלכות מהל' בפ"י וראה מ"א, פ"ד שם
בפי"ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב"ז

והט"ו]. חכמים.8)ה"ח, לדעת מ"ג, פ"ד בדמאי הוא כן
א. יז, ומכות ב פד, בנדרים עמי 9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ, כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי,12)הם, דא פירש: דמאי, ערך ב'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי זה כלומר,

סוטה. מס' סוף ב'ירושלמי'

.·eÈ˜˙‰Â13LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL ¯OÚÓe16ÂÈÏÚa È¯‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ;18- ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
¯OÚÓ BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ21˙B¯OÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ"א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני 17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ"ב בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יטֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ"י
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י ובהגהות אי, ד"ה ב'תוספות' –
ללוי  לתתם צריך יהא שהרי להפרישם, נתחייב אם הפסד,

ונותן.19)ולעני. מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק ועני, לוי שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי הלוי 22)זה, כלומר,
עני. מעשר והעני ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈ¯ˆ -24È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜ÏL25¯ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó ¯eOÚ27¯OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי ולא כחכמים מ"ג, פ"ד אינו 25)דמאי

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי"ד. סוף שני מעשר מהל' פ"א כדי 28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי שני מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
שלמעלה  ואףֿעלֿפי שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני, מעשר על הארץ עמי שנחשדו כתב (ה"א)
עני, למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב זה
מאכלות  מהל' (פ"י בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני
שמעשרים  הארץ עמי רוב על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס). (ר"י הם

.„¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ -30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

¯zÓ CÎÈÙÏ32Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני, ומעשר מעשר תרומת רק [הזכיר
שאינו  עני, ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט. ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ"ע), ה"ט,
סי' או"ח בשו"ע כמפורש חמץ, ביטול על מברכין שאין

ס"ב]. א.30)תלב כג, ודאי 31)שבת אביי, "אמר שם:
דדבר  ספק ברכה, בעי רבא דדבריהם ברכה. בעי לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ עמי רוב אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף אלא אביי, על חולק
פי"ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ"ג ועי' (כסףֿמשנה).

מ"ד.32)ה"כ]. פ"א שצריך 33)דמאי במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
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קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ"ד  וראה שם, בשבת (רש"י ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙B¯t‰35‰Ê :¯ÓB‡Â ,36¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ ¯OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M¯40¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ"א.34) פ"ה שאינו 35)דמאי כתב שם, המשנה בפירוש
(ועיי"ש  בכרי מקום בקביעת לו ודי להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי ויתכן בתוי"ט).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי ראשון, מעשר לפני מעשר
מעשר  לקבוע יכול שהיה ואף שם'). אנשי ('תוספות
הזה  הטורח וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ"ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי 37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף
למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב'תוספות' ט. ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י מח.
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק שלא, סי' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני  לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי שאינו לפי

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ"י ה"א, בפ"ח למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסףֿמשנה שם, איש' ב'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט"ו]. פי"ב להלן עוד [וראה הסמוכה

.Â¯zÓe42ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB¯„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰47LÈ¯ÙÓ - «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L ‰Êa LiL49L ¯OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני מעשר הקדים "אם מ"ד: פ"א בדמאי
לעשות  מותר שם, ב'ירושלמי' יוחנן רבי ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח"כ שני למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי ואילו בדיעבד, שרק שמשמע
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני, למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ"ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי
שני  מעשר לו הקדים אם אף בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי ב'תוספות אם 44)(ראה ודאי, בטבל אבל
פי"א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני מעשר הקדים

הי"ג). שני מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב'ירושלמי'
ראשון  במקום הכרי) של בדרומו או בצפונו =) שני ליקבע
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני מעשר
שאול  בר יוסי רבי התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני וקבע צא ליה, אמר פירי. אריסיה ליה אייתי
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני לקבוע שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ"ה 46)וראה שם
הי"ב 47)מ"א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ

עיי"ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני למעשר "ראשית" שנקראת
('ירושלמי' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אףֿעלֿפי

הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51B¯·Á ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï ¯znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ -.B˙eL¯aL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ"א.50) פ"ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ"י  (להלן עםֿהארץ אצל להתארח שאסור ואףֿעלֿפי
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ"ב). פ"ב שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי, פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי'

יוחנן. רבי מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
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CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«
˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ

LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú63È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ
È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי, מפריש כיצד כלומר, מ"ה. פ"ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי"ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידיֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי

(רדב"ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב לפי שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק פישל) הערי מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק שהרי אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט), פ"א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈ¯ˆÂ65¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈ¯ÙiL68¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי 65) בשם ז) שבהלכה דמאי (בדין ה"א שם 'ירושלמי'
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני אתמול שהתניתי התנאי כפי והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי בשם ה"ה, שם אףֿעלֿפי 67)'ירושלמי'
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי, עליו שאין שטבל

הי"ט). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי'

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ"י להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא ועי'

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ71¯ÓB‡ -72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ"ב. שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן שבת, מערב והתנה  בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאףֿעלֿפי
לומר  אפשר שהיה אףֿעלֿפי בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי,
התירו  לא ה"ח), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי
למפרע, הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני אף זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני כן, לעשות יכול אינו ודאי,

ה"ב. ופ"ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙¯‚B¯b ÏË77‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z - ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL ¯OÚÓe79‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈

הכוס,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אףֿעלֿפי לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ"ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט, פ"ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב

שם. שם', אנשי ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי על ואף מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי כדלהלן, הבית, בעל משל

פ"ז 79) למעלה ראה "התשע". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי
רבי  כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי  רבי בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי יוסי.

תנאֿקמא. דברי (פ"ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ ליברמן הוצאת

.·ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL ¯OÚÓ84,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯86¯ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ
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מ"ד.83) פ"ב שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני

ע"פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט.). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ"ו להלן וראה יוחנן). רבי לדעת

שם.86) ו'ירושלמי' פ"ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê ¯OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı¯‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

¯OÚÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡97„‚k ,ÈL ¯OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ"ז.90) פ"ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי"א.97) למעלה וראה "תשע", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי,98) וחציה ודאי מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני חבירו וחלק כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי
מהל' פ"א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי עם שעירבו קודם ודאי,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק למפרע שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי"ד, פ"ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות

וצ"ע. ה"כ, שם תרומות

â"ôùú'ä éøùú 'ã éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או

שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.‡˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.·ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיג xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'c iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.Â¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי

הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆

Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
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אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

שי  עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע
וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

·È.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף
שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.‚Èı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי. אצל או הארץ עם

.‡ı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈

ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈
.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.·Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות

חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,
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מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.Â¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר

לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני
שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.ÊÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה

דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין

להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם
לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם

ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם
שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי ,

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם
אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.‡È˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.·ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»
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dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס"ק
הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי 76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה

ט]. הלכה פי"ב להלן וראה תמצא 77)י) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י, ס"ק יב סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס
וכו'. ולפיכך יח),82)שכתב: הלכה (פי"ג להלן וראה

דמאי. תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı¯‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È¯‰ - «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -.ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על

בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.„Èı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
¯·Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯·Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È¯‰ - »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,
וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,
ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל

אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙B¯t ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÂÈ˙B¯Ùk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚94Á˜lL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«
e¯‡aL BÓk ,ÂÈ˙B¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ

·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÌÈÏ·Ë „È˜Ù‰L ˙B¯t eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈ¯Ù‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ - LÈ¯ÙiL ˙B¯OÚn‰L ,ÈÏ ‰‡¯È97Ì‡ Ï·‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL99„·BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ - E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
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עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות

.‡Á˜Bl‰2˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙B¯t3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4Ô¯OÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6·BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

¯OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È¯‰ -9:BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«
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˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆

‰¯·Ú da ¯·BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

רפ"ה.2) ותוספתא מ"א פ"ד עםֿהארץ,3)דמאי כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף הוא וכן

רע"א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב'ירושלמי'4)נאמן
אלא  עםֿהארץ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח], שוגג

(5- תנאי לו היה שאם שבת. מערב תנאי לו היה לא וגם
ה"ז  פ"ט למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי'). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי' ה"ד, שבת מהל' בפ"ה שכתוב כמו ודאי, לילה שהוא
ג). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף שם בלשונו היטב
הט"ו). פכ"ג (שם הדמאי מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב'ירושלמי' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני  הכ"ו), יוםֿטוב מהל' (פ"ד וביוםֿטוב והי"ד) ה"ט
ה"ט), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי"ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ, חוצה וחלת לארץ חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי"ב), בכורים מהל' (פ"ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי"ב שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי הגרע"א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע כבהלכה שבת, במוצאי לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואףֿעלֿפי
- הי"ז) (להלן עםֿהארץ וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
בשבת  מלאכול ימנע שלא כדי כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואףֿעלֿפיֿכן ה"ח), עדות מהל' פי"א (כסףֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי שם, 'ירושלמי'

רבי  של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמיֿהארץ

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי  תשמורו שבתותי "את ל): יט, (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".

"לקראת  בחוברת וראה צח, מצוה ו'יראים' ו, סי' (סמ"ק
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב ומכיון כד). עמ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ על שבת
קובע  יוםֿטוב שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב גם שהרי הכ"א), פ"ה למעלה (ראה

הכ"ב]. שם המלך' ב'שער כתב וכן כנ"ל,

.·Èt ÏÚ Û‡16È¯‰ - ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
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˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc ¯OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;¯‡Lp‰d˙B‡ C¯ «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»
˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ ·BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈
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ÌÈ˙Èa ¯OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט ורבינו שבת". מוצאי
את  מעשרים השמשות שבין לפי אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי של השמשות בין ואף לד.), (שבת הדמאי
המשניות  בפירוש וראה מ"ז. פ"ב שבת חדשים' ('תוספות
הערי  מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב'משנה שם, בדמאי

.(1 הערה 72 עמ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי'
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח"כ שאוכל לארץ חוץ כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ' כפשוטה'

רבי 19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני
רבינו  ופסק הקודמת. הלכה וראה שם, ב'ירושלמי' יוחנן
שאימת  "מפני הנ"ל שלטעם אף ולכן שם, הדעות כשתי
לפי  - שבת במוצאי גם לאכול לו היה עםֿהארץ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני ש"התירו השני הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא אףֿעל21ֿ)'ירושלמי'
('ירושלמי' נפרדים ימים כשני ודינם הן, קדושות ששתי פי

ה"ה). עירובין מהל' ופ"ח שם.22)שם, 'ירושלמי'
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני [ואףֿעלֿפי שם.

מפריש  אני חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי לעשות
כלום, בדברי אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום
מפריש  הריני חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי חול,
אין  - הי"ב) יוםֿטוב מהל' (פ"ו שני ביוםֿטוב ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי, כאן אבל (עיי"ש), שני ביוםֿטוב
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב
ומיד  כלום", בדברי אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני וביוםֿטוב כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני חול

טבלים?].
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שאינו  ממי פירות לקח שאם כתב א' בהלכה להבין: צריך
טוב  יום או שבת ונכנסה לעשרן ושכח המעשרות על נאמן
מעושרים  לו אמר ואם שואלו, זה הרי לעשר, יכול שאינו
על  שבת שאימת מפני . . שבת באותה פיו על "אוכל הן,
מותר  אם נפשך: וממה עבירה". בה עובר ואינו הארץ עמי
עמי  על שבת שאימת "מפני בשבת פיו על לאכול לו
ואף  כבר, הן שמעושרין לו שמאמינים היינו כו'" הארץ
פירות  לו היו "אפילו אלו מפירות לאכול דבריו על סומכים
מאותן  לאכול לו יאסר למה המין" מאותו מתוקנין אחרות

שבת. במוצאי פירות
הפירות  מאותן יאכל "לא הרמב"ם שמלשון ובפרט
בשבת  שאכל על הכל, על דמאי שיעשר עד שבת למוצאי
בשבת  שאכל על לעשר שהחיוב משמע - הנשאר" ועל
אם  אבל שבת למוצאי הפירות מאותן נשאר אם אלא אינו
בעי. וטעמא שאכל, על לעשר צריך אינו בשבת, כולן אכל
דברי  סמך על פירות אכילת בטעם בזה: הביאור לומר ויש

"מפני א. דעות: שתי בירושלמי מצינו הארץ, כבוד עם
שלא שבת  כדי הארץ לעם לשאול צריך ואעפ"כ התירו",

הקפידו  אם לשאול מבלי פירות מהם שלוקחים יחשבו
ואעפ"כ  אמת", אומר והוא עליו שבת "אימת ב. לעשר.
שבת  אימת שאין אחד "מפני שבת למוצאי אוכל אינו
שבת  אימת שאין לאחד לחשוש יש שעדיין היינו עליו",
על  חששו לא שבת של כבודה מצד שבשבת, אלא עליו,
שבת, במוצאי משא"כ כו', אחד מפני - רחוק חשש

לאחד. גם חוששים
צורך  שיש כלומר, הדעות כשתי הרמב"ם שפסק ונמצא
ולכן, שבת. וכבוד עליו, שבת שאימת יחד: הטעמים בשני
שבצירוף  כיון הפירות מן לאכול מותר עצמה בשבת רק

ש  כבוד של הטעם גם ישנו שבת אימת של בת הטעם
אבל  שבת, אימת להם שאין למיעוט חוששין אין ובגללו
שבת  כבוד של הטעם עוד שייך כשלא שבת במוצי

למיעוט. גם חוששין
חייב  שאז שבת למוצאי פירות מאותן כשנשארו עפ"ז,
בשבת. שאכל מה על גם מעשר חיוב מגלגלין - לעשרן

.gi oniq mirxf xtq zekln oii
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È‡Óc ¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואףֿעלֿפי מ"ב. שם,
שם: המשנה בפירוש כתב וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי, "שבועות ב: פ, בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע
90 עמ' פישל הערי מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ"ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואףֿעלֿפי בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי - אֿב) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ"ט כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי "אמר שם: 'ירושלמי'
החברה  לחזק כן לעשות "שצריך שלום". דרכי משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי בשבת 28)משום עםֿהארץ על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי מפני אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב"ז). ועי' יוםֿטוב', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
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פ"ה.29) ריש שם ותוספתא מ"א, עם30ֿ)שם היינו
ההלכה  בסוף כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי שתרומת פ"ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט"ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי 33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע". שהיה זה והתקנתי והוצאתיהו אותו והפרשתי
וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי על שנפלה כגון והיינו
פי  על שנפלה תרומה "סאה מי"א) פ"ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס "י
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי על שנפלה תרומה

לפני 34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אףֿעלֿפי כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב) פ"ט (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ -36¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
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ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓe¯z40˙B¯OÚÓe41- ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
¯OÚÓ43‰‡¯ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ"ד שם ו'ירושלמי' פ"ג, שני מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני, מעשר הפריש, - ללוי ליתנו שחייב ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי, תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי ללוי, נותנו בדפוס 40)שהרי
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי:
לוי  שבן [שכשם (כסףֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט"ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ"ט למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמיֿהארץ עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני, ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי ראשון, מעשר כדין שני, ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ"ז (למעלה למאה תשעה אלא שני מעשר מפריש

שני. ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי אינו - למעלה) [צ"ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני, ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאףֿעלֿפי
אנפשיה  "שווינהו שני", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב"ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני. התרומות ואף הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.Â¯ÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי 46) ולא (כחכמים פ"ה שם ותוספתא מ"ה, פ"ד דמאי
שהוא 47)יוסי). וממי נאמן, שהוא "ממי במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי  המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה

"הנאמן  ה"א): (פ"ה שם ב'ירושלמי' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט ואףֿעלֿפי המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט"ז  ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב: במה
שהוא  בוודאי הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי אצל שקנה להתברר שיכול אףֿעלֿפי
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי"ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי אחר ולחפש לטרוח צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח כי ולשקר לו המצוי מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח ואףֿעלֿפי

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח

.ÊÒÎp‰51¯ÈÚÏ52„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53¯Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ -58‰Ê È¯‰ - ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È¯‰ - ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ

שם.51) ותוספתא מ"ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי' עמיֿהארץ אדם בני לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ"ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי ובדפוס הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני  לעיר], הנכנס [על עליו להקל כדי זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב'ירושלמי' הוא
מעיד  שחשוד ואףֿעלֿפי נפש". חיי מפני באכסנאי הקלו
על  במעיד אלא זה אין - הי"ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח' 'אור ועי' הגרע"א,

ה"א). וכן 60)פ"י שם. שב'ירושלמי' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף שלי. ד"ה - ב כז, כתובות ב'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח שהוא
כאן  "מי שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב').
מפרשים, יש בשם כתב - ב נו, בכתובות ורש"י ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי"ש. תחת נפש 63)טובה חיי משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
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ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ
‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ

.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰69˙BÓe¯˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙B¯OÚÓe70˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעםֿהארץ להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי הם, מעשרים עמיֿהארץ שרוב

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ"ח עליהם עמיֿהארץ שנחשדו
פי"א  ולמעלה שלי, ד"ה כד. כתובות ב'תוספות' ועי' ה"י,

כנ"ל.72)הי"ב). לרבים, הידוע

.ÈÔÈ¯nÁ‰73˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,76BÈ‡ - ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי ולא כחכמים מ"ז, שם חמורים. מוליכי
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי.74)עמיֿהארץ. מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי ושל מתוקן אינו שלי ישן, חבירי
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי הראשונה, הבבא השמיט
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב גם שמשבחו אףֿעלֿפי
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי"ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע"פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י אחר במקום ואני כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש
ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי לרוב המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי' אחרת" מעיר להתפרנס הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק כגון
שכלי  כגון והכא מכר, אומנות כלי בידו נושא אינו להצניע
שלמוכרה  סהדי דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט למה וא"כ בשכלי) ד"ה שם: (רש"י שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי' שפסק נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי שאין אף לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי ושמא כלל.
מהל' שבפ"כ ואף ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו

בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב הי"א, ביאה אסורי
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי"ז, בכורות מהל' בפ"ב
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י) ובסוף בכסףֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב, הערה כנ"ל בעםֿהארץ מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב ועי' נח. בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת הי"ז

.‡È¯ÎBn‰78‡È¯eÒa ˙B¯t79¯Ó‡Â80ı¯‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
¯OÈ¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .82- ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85¯OÚÏ ·iÁ -86‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L87Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡È¯eÒa88Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓ ·¯ ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È·‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי"א.78) פ"ו נכבשה 79)דמאי אשר הארץ "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י
ה"ג). תרומות מהל' פ"א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ.80) ישראל 81)המוכר ארץ פירות שעל דמאי.
פי"ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף דמאי, לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץֿישראל מארץ83ֿ)פירות שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי הדמאי, מן אותם פוטרים היינו שותק היה ואם
(פירוש  דמאי" להוציא חייב אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב - הראב"ד ולדעת (רע"ב), באים"

שם. להלן רדב"ז לי 85)ועי' שיש שלי מקרקע כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק, היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי, בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי'
כפשוטה' ב'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין

.·ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91¯‰ -Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ ·B¯˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰93ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט על "נאמנים מ"ב: פ"ח פאה עמיֿהארץ.
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט). פ"ב (שם 'ירושלמי'93)העני.92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט יזֿיח) ב, (רות הכתוב מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי עני, מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
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כיון  עני, במעשר כן כמו שני, מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב"ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי עני, מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי' הששית 95)על או השלישית השנה
עני. מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ -101ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ"ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט נזכרו לא הרי הפת". על ולא הקמח על נאמנין
ורע"ב  בר"ש (ועיי"ש עני במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי יוםֿטוב'). ו'תוספות
והא  עני. למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף: כאן כתב שהרי ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט שהכל אומרים ויש שם'). אנשי
מתנות  מהל' (פ"ו בבית המתחלק עני מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח לו שנתן יתכן ה"י), עניים

שנתחייבו 100) [ואףֿעלֿפי השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי עלֿידיֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי  אומרים אנו - הי"א) פ"ב (שם הפאה" שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט שנותן
קמח  עשיתים ואני לי ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב וכן נאמן, - ב'ירושלמי' שלפנינו הנוסחא לפי -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט וכאן המשנה. בפירוש
ב'פאת  קורקוס, בר"י (עי' ב'ירושלמי' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב'תוספתא איש' ב'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני דרך שאין
קמח. ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ
ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈

ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ
‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ

Ûew È˙ÈÊ ÏL ¯ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«
¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏM·Ó ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈

B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa C¯c∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»
ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ

È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף.107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני)109) מעשר =) להוציא אדם בני ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי הם
תרומות  מהל' פ"ב למעלה וראה מ"ט, פ"ג חלה שלמה'

דבר 111)הי"ג). לטחון או לדרוך שאיֿאפשר "לפי
המשנה). (פירוש מ"ד.112)מועט" שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח מועט, שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף, בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע
אני  לומר: גם נאמן היה לא כך, לי נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡¯119Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpL120-ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;124B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL ¯OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ"ב.117) סוף שנטל 119)עםֿהארץ.118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני ומעשר הי"ב) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג עם122ֿ)ראשון,
תרומת 123)הארץ. על נאמן לוי בן כן ה"א, פ"ט למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע שהוא לוי, בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אףֿעלֿפי מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ.124)ראה לוי קורקוס 125)בן [ר"י
ופירש: השני", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק:
כמו  שני, מעשר לעשר צריך הלוי) מן =) ממנו "שהלוקח
רבינו  דברי שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי כשבן למעלה, שכתב למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי, מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני,
שהרי  ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אףֿעלֿפי
כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ"א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני, ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס שלא וכיון ללוי,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי בן אבל שני, מעשר
איש']. 'חזון ועי' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı¯‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï·‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óe¯z ¯kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

¯OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È·¯˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136¯eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï·‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
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B¯ˆ‡139‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ

Ïk‰141ÔÎÂ .142Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈
˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«

¯OÚÓ144Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ, פירות ליקח שמותר
כדלהלן.127)דמאי. בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי 129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי ב. כט, בכורות
מלח". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ: בע"ז כת"י 131)(רש"י אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי כדלהלן, שני, מעשר כלומר,

יוםֿטוב' ('תוספות ה"ב פ"א למעלה כמפורש לזרים,
מ"ט). פ"ד ב.134)בכורות כט, שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי שני, למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ"ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט"ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני,
לזבוני 145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב: ל, בבכורות

במר  רש"י] - הירך שעל הכליות [חלב דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י] - טהור חלב [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי
('תוספות  קנס משום בו יש שמעון לרבי שגם הרי ליה".
כאן  יש שהרי זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי שם). יוםֿטוב'
ואם  שני, מעשר או תרומה כלל עירב לא שמא ספיקא: ספק
גם  שהרי בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני מעשר וגם תרומה
שני  מעשר מהל' ובפ"ו ה"ב, תרומות מהל' בפי"ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי"ש הי"ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»
‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«

ı¯‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı¯‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :¯Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆
BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆

ÔÓ‡ -153- ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t el‡ :¯Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ
BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿

e¯‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף מאיר, כרבי ולא כרשב"ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח"כ "סתם - מאיר כרבי סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב. הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ"ט למעלה ראה ספק, אלא ודאי, חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי תוספתא 152)כלומר,

פ"ה. שהוא 153)דמאי משלו חלק על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני והראב"ד ה"י. למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס. משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈ¯ÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

¯BÎa ¯Oa ¯Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙¯eL - «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â161‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ"ב.155) תרומות ב.156)תוספתא נד, בגיטין כאביי
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי רבי שהרי כרבא, ולא
הט"ו). המוקדשין פסולי מהל' פי"ט (כסףֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי שלא בטעות וטוען 158)ונשחט
בכדי  ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ, לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי בהל' כתב וכן

â"ôùú'ä éøùú 'ä éùéù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.‡¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי המדבריות".3)אף התאנים ממיני "מין
גרוע.4) פרי המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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גופני",7) "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין
סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם

הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח כלומר,9)הדקל
הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין

החמץ. כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף. הוא
שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"

ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא
משמע  יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר

הוודאי.12) מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו "דמאי"
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב ממקום היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז

.·˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה

הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי.23)כאן מן ואף

.‚˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים
המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא

לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
כן  לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
לחוצה  שיצאו ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים

לארץ.39)לארץ. חוצה של 40)של באורז נתערב "שמא
ישראל". לארץ 41)ארץ קרובה שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה ביותר.42)שהחזיקו לבן שהיה

.ÂÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

- ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ ¯BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף

הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
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שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈
¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם
מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.È‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון
שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.‚È˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו

.„ÈÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו

ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא
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בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.ÂË‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.ÊË·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו

.ÊÈÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי.89)דמאי של ובין דמאי של בין
על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט ונשתייר הגוי,

תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין
שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת

הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.ÁÈB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא

יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא
דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף

הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו
הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו
ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו

הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים

-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.‡ÎÁ‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xyrnקכו zekld - mirxf xtq - ixyz 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,

אףֿעלֿפי  שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם
השני)". אל אחד מכלי ולהריק לפנות דרכם = ) אילין

יב.9) הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה
שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.·‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»

È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈
˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.ÂÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ

מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכז ipy xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה אף40ֿ)קנה כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯OÚÓ - ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי
הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה

מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
משנהֿ (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי
מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ5Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z6ÔÈLÈ¯ÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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."'Ek

צריכה  ההפרשה שרק משמע דווקא, "מפרישין" מלשונו
בסדר  להיות יכולה בפועל הנתינה אבל הזה כסדר להיות
שאר  שלגבי כיון עני למעשר בעיקר נוגע זה חידוש אחר,
ההפרשה  שעם כיון ההפרשה היא העיקר המעשרות
בו  שאין שני מעשר (ובפרט עוד טבל אינה התבואה

נתינה).
הוא שלו שהגדר עני במעשר עיקר נתינת אבל צדקה,

ואעפ"כ  נפשו, את בו ומחי' מקבלו העני שיהא ענינו
ההפרשה  היא העיקר עני במעשר שגם מהרמב"ם משמע

הנתינה. ולא
עני  שאין במקום שגם לפועל נפק"מ בזה לומר ויש
גם  מובן עד"ז עני. מעשר להפריש מצוה ישנה בנמצא,
לו  אין אם אפילו ממונו להפריש שצריך לצדקה  בנוגע

לו. יתנה העני וכשיפגוש לצדקה, הנצרך עני כעת
על  השפעה היינו ברוחניות הצדקה לענין גם הוראה ובזה
הזקוק  בדעת" "עני מוצא שאינו במקום אפילו אחר: יהודי
בזה" זה ערבים ישראל "כל מצד חיוב עליו יש להשפעתו
אחר  יהודי שימצא לאפשרות ולהתכונן מכוחותיו להפריש

הכ  כולל להשפעתו, אודות הזקוק וההסברים המילים נת
האפשרות  לו כשתזדמן ומיד וכיו"ב, ומצוות התורה יוקר

בפועל. זאת לעשות מוכן יהי'
רואה, לראות מעות לו כשמביאין תגר "שולחני ע"ד
כ"שולחני  (ולא משלו ומביא מחזר הוא לו מביאין וכשאין
לא  מביאין וכשאין רואה לראות מעות לו כשמביאין עשיר
היא  חוצה והמעיינות היהדות הפצת כי ותוהא") יושב הוא
בהמצאו  גם אל בפועל מושפע כשיש רק לא "אומנותו"

לבדו.
הזקוק  יהודי למצוא שביכולתו כל לעשות שעליו ומובן
עליו  יש מצא לא אם אבל ברוחניות או בגשמיות לצדקה
זו  והפרשה זה לענין כוחות או כסף מיד להפריש חיוב

הצדקה. בנתינת כמו ממש הזריזות בכל שתהיה צריך
.474 cenr a"g g"nyz zegiyd xtq

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ"ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ"א  למעלה ראה הנתינה, לפני שהוא אףֿעלֿפי ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב: כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף מעשר להפריש צריך

ובשנה  שני", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה
כדלהלן. עני", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית

פ"ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן
פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'

שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני, משנות 6)ממעשר
ובפ"ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה

ה"ג. מעשר מהל'

.·È¯L˙a „Á‡a8˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a12L‡¯ ‡e‰ Ë·La ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰19- «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈ¯Ù »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ22Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב, השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי: בדפוס
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב.) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ"ב בשביעית כגון
ה"ט. שמיטה מהל' בפ"ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי.12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ"ב: שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי "ירקות", השמיט
כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח, להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני כל ולא וקטניות,

פרי. גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז
ראוי  זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ"ב (למעלה יזרע אם לצמיחה

בתשרי.16) ההלכה 17)אחד ראה עני, מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני. בשנה בקרקע שנשרשו בין 20)אף
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי 21) ועי' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי פרי כל
להרמב"ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי רומי, בדפוס

באו". לא "אם
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.‚Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
- ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב"ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה  ב:25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט אילן שכל
שם  ברש"י והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני ראה פ' ב'ספרי' [עי'
כב]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב גשמים מי (הם מים רוב על שגדילין
על  שגדילין כל אף שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף מים כל
גן  סתם הירק", כגן ברגלך "והשקית י) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י) - בהשקאה דרכו הירק
שחרובי  וסובר חולק והראב"ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי, פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו
ה"ט, מעשר מהל' פ"א למעלה וראה צלמונה, מחרובי

ה"ו. תרומות מהל' ובפ"ב

.„B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡¯ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31¯Ó‚Â32ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב, שם בברייתא הוא וכן ב. יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי עלֿידי
ה'ירושלמי'). ע"פ תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי, בישולו
ה"ח). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈

˜¯Èk ‡e‰34ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈ·LÏ35?„ˆÈk .36¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי
ג.). (קידושין כירק מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב'תוספות' ועי' שם, רש"י (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי"ב  שמיטה מהל' בפ"ד להלן וראה (רדב"ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק שדינו שאע"פ

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף
עני. מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי

.Â‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע כלומר, לשביעית,
ועי' איש'). וב'חזון ולשביעית, ד"ה סוף יד: שם ב'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ"ב עני.41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi·‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B -44È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
Ë·La47LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

¯Á‡ ¯OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ"ו, פ"ד (מעשרות הצלף של הפרי עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק שם) ור"ש
תרומות  מהל' (פ"ב ממעשרות פטורים שבצלף, האחרים

מהל'43)ה"ד). פ"ה למעלה רבינו בדברי ונזכר אילן. מין
שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי'

וחומרי  אילן חומרי עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף פ"ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי הלל, בית לדברי שאפילו רבינו וסובר לעני",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי' (כסףֿמשנה. הוא ספק מעשרות לענין

קצב). ס"ק שלא סי' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא
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שום  אין בשבט, טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק
במקום  ("אחר" בשבט" טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני) מעשר ב, מעשר =) ב מעשר כתוב [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני.49)לתיקון מעשר כדין
עני.50) מעשר בתורת

.ÁÊ¯‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚¯t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57È¯ˆn‰58ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡¯59BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ -60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ ¯OÚÓe Ì¯B˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

È¯t‰ ¯Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי"ז הוא
מ"ז. פ"ב לשביעית המשנה ובפירוש רש"י, ד"ה - א

(שם).52) מי"ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח זרעוני
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות
אחרים. מאפה מיני ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי

שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי נקרא כן
שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני וכולם שומשמים.

ה"ב. כנ"ל בתשרי, השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת
אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב. יג,

מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,
עני. מעשר או נתונים 57)שני שגרגריו מזון צמח

פאסולי"ס. ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,
רבי 58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל

אם  אבל זרע, ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי. שמעון
ה"י, (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק דינו - לירק זרעו

הי"א). שמיטה מהל' בפ"ד הוא שמעון 59)וכן ורבי
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב לו מותר כלומר,
שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני
ה"ד), תרומות מהל' בפי"ג (למעלה רבינו פסק שהרי לערב,
שמעון  כרבי ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי, גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי)

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
שליש, הבאת אחר הולכים המצרי שבפול רבינו כתב (ה"י)
כיון  לזרע, שבזרעו לפי כאן, שכתב ממה סתירה ואין
ראוי  הוא שמאז הפרי, גמר זה הרי בישולו, לשליש שהגיע
הראב"ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ"ב למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈ¯q‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈ¯OÚ˙Ó - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
¯·ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ L·ÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡¯ Ì69ÔÈ¯OÚ˙Ó - ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי ולא כחכמים מ"ט, שם "ענין 63)שביעית
ויוציאו  יצמחו הארץ מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע וצ"ע המצרי, פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע "כיון שם: וב'ירושלמי' (שם). הארץ" מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי, משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח לומר, הייתי
מים. מהם שנה 70)למנוע שהיא הבאה, השנה לפי

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰L È¯ˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡73- ˜¯ÈÏ BÚ¯Ê , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó74Ú¯ÊÏ BÚ¯fL B‡ ,˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ75B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ - ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚ¯Ê ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê77˙ÚLa B˜¯ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡¯ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï·‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚ¯Ê .‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È·LÁÂ Ú¯Ê ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ79Bz·LÁÓ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -80˜¯ÈÏ BÚ¯Ê . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

Ú¯ÊÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ú¯Ê ˙·LÁÓ ÔÈ‡ -82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi¯‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È·‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
˙B¯‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡

ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê .˙Bi¯‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌÈ¯eÓb86,¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«

B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜¯ÈÂ87ÔÈ¯eÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ
‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88e¯Ó‡L ‰Ê -89B¯b ¯·Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿

ÏÚ B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«
BÚ¯Ê91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ"ב שביעית ב'ירושלמי' ברייתא
כפשוטה'. וב'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב. בהשגה כאן הראב"ד שכתב מה וראה ה"ח. למעלה
הזרע,73) אגב בטל ירקו ואף שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע. היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק, אגב מתבטלים הזרעים ואף לקיטתו. כשעת

לירק. כתב 75)שחשב הרי כן, לא שאם לירק, אף כלומר,
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מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע כלומר,
ומתעשר  לירק, הוא המצרי פול של שעיקרו מפני הירק אגב
ראש  לפני שליש כשהביא זה וכל קורקוס). (ר"י להבא

כדלהלן. לפני 77)השנה, שליש הביא לא הרי עיון: צריך
הפרי. נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם

לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי ב. השגה בראב"ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי  לתקן איש' 'חזון בעל מציע רבינו, בדברי הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע, זרעו אם ר"ה לפני שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט אם אבל ר"ה. לפני ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק. רק כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף

לירק. רק היתה שמחשבתו הירק, לזרע.81)אגב רק
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח אלאֿאםֿכן לירק, שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע. מוכח שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק. ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב'ירושלמי': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק ואף כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף.
כדלעיל. שליש, רק ולא לגמרי, הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע אלא הזרע, אגב מתבטל הירק
מצרפם, המשותף גידולם גדל, לא עוד שהזרע שכיון לגמרי,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע. שזרעו כיון מתבטל, והירק
בראב"ד. ועי' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק לגמרי,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע מקצת אם כלומר,
ב.89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע שמקצת שכיון
ב'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב הירק מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙B¯t92‰iL ‰L93˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙ÈÚÈ·¯a ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

·¯‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ïk‰97¯eÓÁ ÈL ¯OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È¯‰L99Ô‰L ˙B¯t ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ ¯OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈ¯ÙÓ - ˙ÈLÈÏL ˙B¯t B‡ Ì‰ ‰iL ˙B¯t Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ

מי"א.92) פ"ב שני.93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני. מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי  הראב"ד שהבין כפי באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב, ביטול שייך לא שא"כ שני רבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי"א). אסורות מאכלות מהל' (פ"ח פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי לחוד, שני מעשר שמפריש
תנאי, על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני, מעשר
של  ואם שני. מעשר יהא הם, שני מעשר שנת פירות אם
כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני, מעשר יהא עני, מעשר שנת
שלמעלה  ואף כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני,
זה  מספק, לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף של
בביאור  וראה מספק, לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס"ק שלא סי' יו"ד שו"ע מפורש 98)הגר"א בן
מ"ג. פ"ד ידים ועוד 99)במס' מקום, הבאת טעון שהוא

הי"ז. בפ"ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.·ÈÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ¯eËt‰ Ïk100ÔÓ ¯eËt - »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101·iÁ - ÔBL‡¯a ·iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌ¯Bz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ -103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

Ì¯Bz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z105‰Ê ¯OÚÓ ¯OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ -107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.¯OÚÓ BÈ‡ - ‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
כב)101) יד, (דברים ראה פרשת שב'ספרי' ואףֿעלֿפי

על  רמב"ן (ועי' התורה מן בירק נוהג שני שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ"ג דעת וכן שם), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אףֿעלֿפי קעב), (מצוה
ב'ירושלמי' הרי - דרבנן אלא בירק נוהגים אינם עני
ושם  שב'ספרי', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ"א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי זה על חולק
להלכה  שתפס שם, ה'ירושלמי' מדברי ונראה מדבריהם",
ב. לט, פסחים בבבלי נראה וכן יהודה. בן איסי כדעת
אינו  בירק שני שמעשר הרי דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י ועי' מדרבנן, אלא
איש'. וב'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ"ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני מעשר כלומר,

מעשר  מהל' בפ"א רבינו כתב כבר ראשון, מעשר ולגבי עני.
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני, או שני אפילו 107)כלומר,

ה"ב. שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙B¯t108Ì„˜ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
¯OÚÓÏ eÚ·wiL109Ì„˜ È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ Ú·B˜ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
¯OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï·‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ ¯OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ"ב (שם [ב'ירושלמי'
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
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וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי הי"ט, מעשר מהל' פ"ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע הוא מעשר, תרומת
בכרי  אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה  מעשר), שם
בתרומת  גם חייב הוא (שהרי אסור הכל דברי - שנתמרח
הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי  מותר הכל דברי בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ"א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני  הפריש ואם מירוח, לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב מירוח,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי אלא מירוח), לפני טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב'פני מ"ח, פ"א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואףֿעלֿפיֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב, שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים
גם  בטל, לא ואףֿעלֿפיֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב,
קובעת  היא למפרע, מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ"ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי"ט), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע, מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ"ד פ"ב מעשרות במס' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב (כלומר, לשני שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני, במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני
שני  זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי, (באכילת מותר אמר את ושני) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע לפני

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי' מדברי רבינו דברי שמקור נמצא
כנ"ל. הם, פשוטים כי השמיט הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי אין פירושו שלפי שם, ברידב"ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני הופרשה והתרומה
כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד

ה"ג. מעשר מהל' בפ"ג מהל'111)הנזכרים בפ"י ראה
שם. משנה' וב'כסף ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ112ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó113‰Ó‰a ¯BÎ·k ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116e·iÁ117ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ

‡È¯eÒa118ÌÈLÈ¯ÙnL ÈL ¯OÚnL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓ·e ¯ÚL ı¯‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt -120ÔÈ‡È·Óe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc121e·iÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿
el‡ ˙BÓB˜Ó123¯OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL ¯OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«

ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆

ה"א.112) פ"ב כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב מביאין 114)באופן שאין

ואףֿעלֿפי  ה"ה). בכורות מהל' (פ"א לארץ מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי דגן, מעשר
לארץ, בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ, מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ פירות כגון לארץ, בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ, מירוחם לאחר לארץ לחוצה שיצאו
בכסףֿמשנה  (וראה לארץ בחוצה אף במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי"ג למעלה ורדב"ז
וזהו  לארץ, מחוצה אותו ומביאים שני במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני מעשר למדו ובזה לארץ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב מדרבנן כי ויתכן

מחוצהֿלארץ.115) אותו מביאין שאין לפי
ה"ה.116) פ"ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי' שלא

הבאה. חיוב בלי הפרשה פ"א 119)לחייב למעלה ראה
ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני מעשר מביאין ואין

הי"ז. פ"ב שם וראה העמים, מארץ טמא הוא שהרי
כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון

מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא
וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער

ה"ג. מעשר מהל' פ"ט שני.125)למעלה מעשר על

â"ôùú'ä éøùú 'å ÷"ù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר

בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלג ipy xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו
לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח פרשת ובספרי

הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.·‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆

ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈
B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ
ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ

·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«
CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«

,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ
e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»

.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא  י בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות

.Â¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
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ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆
‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿

ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר
י 44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו

"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.
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.·ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר ,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם
ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל

שם.

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,

ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה

אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,

.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,
לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף
הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyקלו xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה,
ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,

מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג : ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.·elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו

כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע"א.

.‚e¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. לפדותו,22)שם. שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני. מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי"ד ואף
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אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"

חכמים. דברי

.ÂÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא

ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»

‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.ÁÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

ד.46)להלן. פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי שהוא שני, למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב.48)כתרומה, משנה פ"א דמאי
נאכל 49) "תני שם: ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר
הרי  לעםֿהארץ, שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי". משנה טומאה. בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎ¯ca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLe¯ÈÏ60¯zÓe .61ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎ¯ca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

Òe¯Ùa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ63Ï·‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚kÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰65Ï·‡ ;66epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»
B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי מחמת יוחנן 63)בדמאי, "ר' שם: ירושלמי
גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם

התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אם  אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,

כנגדו. דמאי 65)אוכל של שני במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי, אףֿעל69ֿ)בדרכים.68)של
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.ÈÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע

יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם
קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,

כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡È¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות

שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי

.·ÈÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆
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ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא

מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".
פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).

ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה
שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף
בטעם. ש"אין 113)שהשביח שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", השבח - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב"ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי

הוא 118) וכן רביעי". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י

.ÊËÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈

ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה

נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי
ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
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E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ
˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…

¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈
ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ

ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ
BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152¯Á‡153¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם
שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר

יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
ובלחםֿ במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה

.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166¯zÓ -167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
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בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס
האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא

שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈ·LBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓb‰173˙È·a ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈
˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈ¯·c Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה

י). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני 177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח שהוא למי

בו  שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני  מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים  מתנות

(פ"ה  לגוי שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני

.·Î‡Ï178˙B¯t‰ ˙‡ ÏÚ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙‡·‰ ÏÚ ÈL ¯OÚnÓ ¯ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯Èa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן

.‚Î¯ÓB‡184ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈

B˙ÎÈÒ ¯ÎOa ‰Ê187. ∆ƒ¿«ƒ»

וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס
פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב

שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:
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עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה
אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.‡‰ˆB¯‰2ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt - »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4¯ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :6˙Áz7˙B¯t‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:¯Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯È ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי ולא יוסי כרבי מ"ז, פ"ד שני מעשר
יוסי" כרבי הלכתא יוסי, ורבי יהודה "רבי ב: מו, ובעירובין

כדלהלן.3)(רדב"ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח
שבזמן 4) ה"ב, פ"ב למעלה וראה הי"ח. להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי רבי נחלק שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי, בדפוס
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי האלו".
השמטה  שזוהי ברור אבל שני. מעשר של ופירות שני
שני, מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב, ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב בתשובת וראה אחרות. מעות על שני מעשר
קלז. סעי' שם ביו"ד יוסף' ה'ברכי שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי, "אמר ב: כו, בתמורה
מהל' בפ"ז וראה חילול). לשון =) דאחולי" ולישנא וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני
ובפ"א  קידושין), (לענין ה"ח אישות מהל' שבפ"ג ואף
אינו  שאם רבינו כתב גירושין), (לענין הי"א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט קידושין, לשם הכסף נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני, מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
בפדיון  שאף (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק שיהא צריך שני מעשר

הרמב"ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח
ה"ג). פ"ז (להלן הארץ מן וגידוליו אדם

.·˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙B¯Á‡11˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÏLe¯Èa13‡ÏÂ .14,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ƒ»«ƒ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ
‡ÏÂ15Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ¿…ƒ«»∆«»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ

˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס)11) נוסחת (לפי פ"ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר
פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ"ד שני (מעשר ב'ירושלמי'
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני מעשר
הרי  החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי' דברי ומפרש רבינו, על חולק (והראב"ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי). של שני במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע רבי "אמר ה"ג: פ"ד שני
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי שיש פירות על מחוללין הן הרי לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ"ב
במחלל  מדובר הרי שם - בלבד כסף על אלא שני מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף, חיה בהמה על פירות
שאמרו  מה וכן (כסףֿמשנה). כסף על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב שאם - ב מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב הראשונות 12)על אבל
ראב"ד. ועי' שני.13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי' שם, שני שם:15)מעשר ב'ירושלמי'
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמג ipy xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני מעשר פודין "אין
ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל

רעה, היא חברתה לגבי אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
בבאֿ ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס. מהר"י ראה שם, וברשב"ם פג: [כן 16)בתרא
על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף צורה, בו שאין כסף על
אלא  שני מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL ¯OÚÓ18C¯·Ó -19eLc˜ ¯L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ21- ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
¯OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :C¯·ÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Î¯a CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני 17) מעשר =) "ודאי ה"ד): פ"א (דמאי 'ירושלמי'
מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי)
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף) על פירות =) כסף על כשפודה כלומר: שני".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף.18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ"א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט"ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט ה"ב),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי "תני שם: 'ירושלמי'
ברכה". טעון שאינו במרחץ, דמאי

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
¯OÚÓ24ÔÈÂL ‰nk :ÔÈ¯ÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙B¯t≈Àƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈
‰fa˙È ‡lL È„k ,¯OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני, פ"ד: ראש שני מעשר 'ירושלמי'
עצמך  הגע בעי, שאול רבי חולין. לשם אלא שני לשם שני
וראה  כן". אפילו - שני? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי"א. פ"ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס הוא ירוד שני מעשר פירות
את  מבזה זה הרי אלו", שני מעשר פירות שוים "כמה

ראב"ד. ועי' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa .˙B¯Á‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡¯‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆

ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡¯‰ [B‡31Ì‡Â .32¯·Ú »ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«
.ÔÈÏlÁÓ el‡ È¯‰ - ÏlÁÂ¿ƒ≈¬≈≈¿À»ƒ

מ"ב)27) פ"א (דמאי ששנינו ממה רבינו דברי מקור
על  נחושת כסף, על כסף אותו ומחללים וכו' "הדמאי
מינכן. כת"י - כסף על [ונחושת נחושת על כסף נחושת,
בדמאי  שרק הרי הפירות". על ונחושת ה"ח] להלן וראה

(כסףֿמשנה). בוודאי ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק בשעת אף ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי בדפוס חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק. יותר שיוצאות כסף, ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק ובשעת
(מעשר  כסף של סלע על נחושת של מעות לפרוט שהתירו
(ראה  הדרך משאוי מחמת אלא זה אין מ"ח), פ"ב שני
כשעת  זה והרי הפורט), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י
על  תמה להרמב"ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק.
כאן  אין שכתבנו מה ולפי הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי
רבינו  בדברי משנה' ה'כסף שפירש מה ולפי כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי"ד פ"ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף של סלע לו
על  כסף מחלל כדין הדחק, בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב כיון זהו הי"ג) פ"ה (להלן זהב על כסף
אבל  בשוק, הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק, מצויה שנחושת כיון כסף, על נחושת
וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק, בשעת אלא כסף על לחללה

איש'. שאמרו 32)ב'חזון "כל ה"ג: פ"ב מע"ש 'ירושלמי'
מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי מחללין, בדמאי

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…

‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
¯OÚÓ ‰˜38ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï·‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»

˙B¯t‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

בדמאי 33) שרק שם, בדמאי נראה וכן מ"ה. פ"א שני מעשר
שם  וב'ירושלמי' בוודאי, ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ"א סוף
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי מחללו, אתה מקום בקירוב - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ
הט"ו. שם.35)פ"ז להלן וראה (כסףֿמשנה). במזיד

והט"ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני, מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי ולא כחכמים ב. מ, סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי רב חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י מעשרותיו"
שאינם  ועוף לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
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שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי"ב), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,
ראשונה' ב'משנה ועי' הט"ז. שם להלן רבינו שכתב כמו

מ"ו. שם שני ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל
לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
˙LÁ44Ôk Ìi˜iL ‡Ï .45ÁÂ¯ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,46 ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«

ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂ ¯ÊÁÈÂ47. ¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

מ"ו.42) פ"ב ה"ב.43)שם פ"ו להלן שהן 44)כגון
הדחק. בשעת התירו ולכן בשוק, יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף שיתחלל הוא שני מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני). בידו.46)ד"ה מצויות כסף מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק. בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי בשם כהן בר בא כרבי ה"ה. כנ"ל כסף, או
וראה  יוחנן. רבי בשם חגי כרבי ולא ה"ג, שם בירושלמי

שם. וברש"י שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙B¯t‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙B¯t‰53ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ"ב.48) פ"א ראה 49)דמאי הדחק, בשעת  שלא אף
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי נוסף רומי, בדפוס
ודאי  שבמעשר בה"ה, למעלה כתב ולכן כסף". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף על נחושת מחללין אין
סופרים' ב'דקדוקי וראה מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן

מאיר.52)שם. כרבי ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא
בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח וכדין שם. כרש"י ולא ויחזור, ד"ה - ב נה,
והט"ו. ה"א פ"ז להלן מקום, בריחוק נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח מעליו להקל כדי אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט"ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55¯OÚÓ ˙B¯t56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï - LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63¯Ó‡pL] ;·˙k B‡ ‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
z¯ˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿

ÔÈ‡Â68‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆
ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על

(שם). מחולל זה הרי על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף, אלא פודה אינו מטבעות
ברדב"ז. וראה ה"ב), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי'
שלו 59) שאינו שני מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח). הלכות פ"ה (להלן חומש מוסיף בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ"י  וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף

ה"ב. ערכין מהל' ובפ"ז הט"ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי דוסא כרבי ולא עקיבא, ורבי כחכמים ב.
פ"א. שני מעשר ובתוספתא שם, ב'ספרי' וראה

כדלהלן.62) כסף, של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי יא): כח, בסוגרים 64)(שמות המוקף

רומי. בדפוס אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח, שאינו הסלע "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי
בדיעבד  אף ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף ונראה כלום. עשה לא
מהפסוק  נלמד זה גם שהרי כלום, עשה לא נחושת, של

רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ"ד שני מעשר 'ירושלמי'
שלא  פרוטה, חצי על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל  יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה

כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי כסף, מטבעות

כאן 70)(כסףֿמשנה). אין מזה וחוץ שם. 'ירושלמי'
צורה, בה שיש כסף של במטבע המדובר שהרי אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
משנה' ב'כסף וראה כסף, מדין למעטן אין מפרוטה,

ורדב"ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡·e73¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú - ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt - ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ"א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי'
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע
וראה  כאסימון" יונתן, רבי בשם יוסי רבי שלטונה), שתחת

שם. הש"ס המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב כן
ידוע. לא חז"ל בדברי ומקורו תוספתא 75)שם.

שם. שמתו,76)ו'ירושלמי' רומי מלכי של מטבעות כגון
יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא

של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני צורתם, את פסלו
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הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל
פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:¯Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח, ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
ובבא81ֿ) ו'ירושלמי' ראה, פרשת 'ספרי' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף שם ב'ירושלמי' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי 83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח בכדי מעות

.·È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙È·aL87CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב.85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי
להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן

שם  בתוספתא שהרי לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קיימין דבריו בדיעבד

הי"ז. סוף תרומות מהל' פ"ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ - e„·‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי 89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ"ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·ËÏ··a ‡È¯92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע "מעות אברבנאל: [בכת"י
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי', התוספתא לפי רבינו, דברי
על 92) לא אותו מחללין "אין פ"א): שני (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ"א (שם וב'ירושלמי' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב. יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי
המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי כאן שאף =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות

של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב: צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין
בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י פירש וכן וכנ"ל. בבבל,

ובכסףֿמשנה]. בראב"ד ועי' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂË¯ÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב.93) לז, ועירובין פ"ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע.95)אחרים. ולא ומשיפרוט, משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊË¯Ó‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע האב אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו

.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -100Ì‡ Ï·‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡Â Ú·»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»

˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי ולא כחכמים פ"ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב'תוספתא וראה בידו, המסוימות

נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי"ז. פ"ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ"ג למעלה ראה מקום, קבע שלא לפי הפרשה כאן

ה"ח. "מעות".101)תרומות רומי: בדפוס

.ÁÈÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt -103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
Ë¯Bt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב. פ"ב למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסףֿמשנה). ב נב, בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ"ב.104) פ"ד בשווי 105)מע"ש מעות על כלומר,

כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא
"מפני  דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי' ברכה" בו שכתוב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyקמו xyrn zekld - mirxf xtq - ixyz 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וראה  שם, משה' ('פני הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו
שם'). אנשי חילול 107)ב'תוספות עבור חולין של מעות

ורע"ב). ר"ש ועי' שם, המשנה (פירוש שני מעשר של סלע
פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע נותן

קורקוס). ובר"י המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב. למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ"ב

.ËÈ‰˙È‰112‰¯ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ -120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב.112) נב, ודף א. נב, שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי שם. במשנה, שמעון כרבי

מכי  מהל' ה"י.בפי"ב דסגי 115)רה הוא מילי "והני שם:
סופרים' ('דקדוקי אחד ובכת"י יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי"ף וכן הדחק", ידי על דנפיק מילי, "והני שם):

הי"ב. שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי שם שמשמע ואף רש"י)".
הוא  וכן שם, ב'תוספות' כריב"ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ. רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב'שיטה

ה"ב.117) פ"ד שני מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע על החסרה הסלע חילל כלומר:
לגבי  כפירות היא הרי השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע

כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף,

.ÎÔÈ‡121‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ - ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈ¯bz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈ·ÎBk128elÙ‡ .¯OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt -130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«

ÔBL‡¯131Lc˜‰‰ ÔÓ ¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ"ג.121) שם ותוספתא שם, שני "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי"א למעלה וראה פ"ב. סוף ובדמאי כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי"ח). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה

ב.123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב'ירושלמי' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי שלמה'). ('מלאכת יוסף הר"ר הגיה וכן אחד". פי
שם', אנשי 'תוספות ועי' לכך, כשר המעשר בעל גם כי יתכן
שבהקדש  רבינו כתב ה"ב, ערכין מהל' שבפ"ח ואף שם.

דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף בשלשה, פודין
מרויח, נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי שני מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
שם). סנהדרין ('מאירי' זלזול חשש כאן

שכשיעור 125) לפי ערכו, יודע לא להפסד ש"כשהתחיל
המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד

תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף שם שני מעשר וב'ירושלמי' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב'ירושלמי' רבי 129)שנפשטה "בעי שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס ומטילין שלשה ירמיה,
שמע, תא ידועים). המעשר דמי כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני מעשר פודין נשיו ושתי איש
לט.) (כתובות פפא רב (אשת סוראה אבא ובת פפא רב כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י. - לעצמה עושה והיתה
(כסףֿ בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח. ולא שם, ב'מאירי' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני, מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע
אדם  וכל ה"א) פ"ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח היא הרי אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס שרבינו וכנראה שני". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח הבעלים
בזמן  אלא לפתוח, הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני, במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ"ה (ראה
וברדב"ז]. בראב"ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין

.‡ÎÔÈ‡133¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ¯ÚMk139ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני מעשר פירות "המוליך מ"א: שני במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע ו"המוליך"
ב]. המניח ד"ה ג. חולין ב'תוספות' [וראה רדב"ז). ועי' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,
(רדב"ז),137) מפסידן להוליכם, כדי הוצאות הוציא ואם

הסמוכה. הלכה בסוף שם.138)וראה 'ירושלמי'
במסקנה.139) שם הוא פני 140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
- eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÈÚ‰ ¯ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
מעשר  ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,

בלי  חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב שני,
בדרך  לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות. ניכוי
או  לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך או ישרה
הפירות  את כמוליך דינו היוקר, למקום הזול ממקום
כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך והוצאות לירושלים,

.(758 עמוד



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` h"k -b"tyz'd ixyz 'eÎa"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà è"ë ïåùàø íåé

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨
ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦

שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו
קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,¯ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï - ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

בא  שלא דבר מקנה אדם ש"אין הוא בקניינים הכלל
הפירות  שצמחו לפני לחברו דקל פירות מכר ואם לעולם"
דקל  הקנה אם ורק שצמחו, לאחר גם בו לחזור יכול

פירותיו. את להקנות ויכול מצוי שהגוף הרי לפירותיו
או  לעניים או להקדש הפירות הקנה אם חילוק ישנו ובזה
הקדש, יהיה בהמתי שתלד מה כל שאמר כגון לנדרים,

קניין. קניינו
בא  שלא דבר על ההקדש שיחול אפשר שאי אע"פ כי

שנדר מה לקיים גברא חיוב יש פכ"ג לעולם, מכירה (הלכות

בא ה"ב) שלא דבר להקנות יכול אינו קניין בסתם אבל
לעולם.

הוא  ה' עבודת של הכללי התוכן העניינים, ובפנימיות
היינו  וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה קניין לעשות
רכושו  שהכל ניכר שיהיה ומעשיו ענייניו כל את לו למסור
היא  ומעשה דיבור במחשבה שהנהגתו ידי על הקב"ה של

הקב"ה. רצון כפי תמיד
האדם  הוא שהגוף פירות, ובין גוף בין חילוק ישנו ובזה
שנעשות  הפעולות הם והפירות ונשמתו, גופו היינו עצמו

בעולם. ידיו על

צדיק  בדרגת הוא והרי לקב"ה גופו את יהודי כשמקנה והנה,
שאינם  כך כדי עד ויצרו מידותיו הכניע כי לה' קנוי שגופו
שכל  על־שם ה' עבדי הצדיקים נקראו (לכן עוד בו קיימים
דיבור  המחשבה - שלו הפירות אזי לקב"ה) שייך גופם
לעשות  צריך ואינו ממילא, בדרך לקב"ה קנויים ומעשה

ה'. רצון נגד שהיא פעולה לעשות שלא מלחמה
בדרגה  ואינו בכוחו אין שאם לדעת האדם צריך אבל
- פירותיו - פעולותיו את רק אלא לה' גופו כל להקנות
להיות  יכול אינו כי עכשיו, שמקיים מה רק להקנות יכול

היצר. עם התמידית במלחמה בעתיד שינצח בטוח
הגוף  קניין לפעול יכול שאינו במצב גם אף־על־פי־כן
שיהיו  במוח והרצון שבלב המדות את לגמרי ולשנות
כלומר  לפירותיו, הגוף את שיקנה העצה ישנה לה', קנויים
וזה  בלבו בהתגלות ה' אהבת את התפילה בשעת שיעורר

שישן כאדם יהיה שבלבו שהרע י"ג)פועל פרק ואז,(תניא
בכל  הרי שבלבו, המדות עצם את לשנות יכול אינו אם גם
- פירותיו גם ואז מדותיו על כפיה לפעול בכוחו יש זאת

לה'. קנויים - שלו ומעשה דיבור מחשבה
(jli`e 183 'nr fk wlg y"ewl)

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.·Ï˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
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dxiknקמר zekld - oipw xtq - lel` h"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם

המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא
א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי ופרק

.‚˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין

זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ

‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««
‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…

BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈

¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת

.‰È¯‰Â ,‰˜ BÈ‡ - ‰˜Ó ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„k ‡e‰21L¯È‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï - CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי  לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי
שאמר  מה מכוח אלא זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי  יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
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שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם הנוסחא
"אמר  יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם

אביי"].

.ÂBLÈ¯BÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆ¯Â ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎ¯ˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰¯e·˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ - ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
- CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È·‡Ó L¯È‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ¯ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ B¯kÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :¯Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ B¯kÓÓ -30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי דווקא, רי"ף 25)לאו
ירושלמי. בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי יותר אף למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי נזכרו שם, בירושלמי

אף  ג) קטן סעיף ריא סימן הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו , לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה
מהלכות  ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
סעיף  (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי בו שיהיה פי על אף אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ·‡ ÈiÁa ÂÈ·‡ ÈÒÎa ¯ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa - ·‡‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ·‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎÓ ÂÈ·‡ È¯‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
L¯BÈ ‰ÊÂ ,·‡‰ ˙eL¯a ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ·‡ È·‡33.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט.31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן
ועל  גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי
המכירה  חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף שהרי המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי
לצרכי  בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף חייב

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת

.ÁÚ˜¯˜ Ô˙pL ÈÓ34ÏÚ BÏ Ô˙Â ,B¯·ÁÏ ‰zÓ ƒ∆»««¿««»»«¬≈¿»««
dab35B˙eL¯a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ¯Èc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈ¯È„ ‰‡Ó «»≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿

ÔÈ¯Èca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL ÔÂÈk -36¯È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ≈»∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»
„Ú ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«

‰ÎBf‰ ‡È·iL37˙Úa ÔÈ¯È„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡¯ ∆»ƒ«∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈
‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰zn‰Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ ¯ ««»»¿«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜¯˜ ÏÚ Ì˙B‡»««¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈
B˙eL¯a BÈ‡L ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï -38. …»»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין
עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל

משנה. גבי 35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,
שם). למעלה (ראה זו" אגב.36)קרקע לפי 37)בקניין

(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: הכלל
דבר 38)משנה). מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

שאינו  דבר מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט ברשותו. שאינו
להלן. וראה ברשותו.

.ËÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eL¯a ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba ¯Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eL¯a BÈ‡L ,„·‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï·‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó - ¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
¯·c Ô‡k LÈ È¯‰L ;‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ¯ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ¯ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע זוזי" אלפי תריסר מסיק "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע, אגב בקניין
ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף

להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן
הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקנ zekld - oipw xtq - ixyz '` ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.·È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא
"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆

BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ

ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג.

â"ôùú'ä éøùú 'à éðù íåé

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

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
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דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר
והדומה  ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה

לזה.

.‡‰˜Ó2ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ Ì„‡3¯ÎÓa ÔÈa .4ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa5¯·„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL6ÈeˆÓ Ûeb‰ È¯‰L ,7˙B¯tÏ ‰˜Óe8. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰9,B¯·ÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lL10Ûeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,11. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף ויש להקנות, יכול דברי 3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע שכיב נחמן, רב "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני  זה דקל תנו בו, וידור לפלוני זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס, עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי והא שור קאי הא הלוקח)

עבד. ד"ה מב: ב'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע, שכיב הוא הנזכרת
מרע", בשכיב אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע שכיב זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב, לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב. לעולם.7)הל' ובא מצוי  דבר הוא לא 8)הגוף והוא 
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי אם בעולם, המצוי הגוף

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי אם השכירות, והוא: יותר, שכיח
להלן  [וראה ח) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף

נה]. והערה ט השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי הגוף, הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן בירורו על וסמך

.·‰È˙B¯ÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk12, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ¯ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏ13B‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁ¯14Ì‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,15B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „·Ú16ÂÈ˙BzÓ B‡ B¯kÓÓ Ïka - ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜17. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק המקור לי ידוע לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח.
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא

השו"ע: לשון וכך טו), ס"ק רט, (סמ"ע לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף (שם, בו" לחזור

.‚¯ÎÓ18˜Ï Bc·ÚÒ19ÁbÈ Ì‡L ,20˙eÓÈÂ21‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Á˜BÏ ÏL Ò˜22CÎÈÙÏ .23;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â24.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא (מבֿמג), רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס, של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח שלישי הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס השור בעל משלם שאז

לב). כא, (שמות בפסוק שהבעיא 22)כמפורש אחרי
דומה  זה שמא הם: הספק וצדדי פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.„¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
(חושןֿ בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי

.‰Ú˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
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יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.ÂÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

מוגבל 39)יב). לזמן כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
פ"ד 40)בלבד. סוף בירושלמי שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה
אילא, לרבי ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב לזמן קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו
מהלכות  פי"א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד
ברש"י  וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה
ס"ק  ריב סימן לחו"מ הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין

יג).

.ÊÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'

הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
בבבאֿ ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.ÁÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י תכסיף", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי  וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח יחוש "שלא
יח). ס"ק שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס"ק שם (סמ"ע, לשנות רשאי השוכר
להזהר  חייב הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ ו,49)בשמירת ג, הלכות פ"ח
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח,

שאין 50) לפי ד). הלכה שכירות מהלכות ופ"א כט. (גיטין
ואףֿעלֿפי  אישית. הנאה זכות רק החפץ, על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב ה הלכה שכירות מהלכות שבפ"ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי יתכן - כסףֿמשנה) (ראה בקרקע
לגיזתה  "רחל ב: הלכה למעלה הוזכרו הם שאף למטלטלין.
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שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב

בספינה, או בקרקע "אבל שם: כתב ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ· È¯‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני שיהא רצוני (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËC·BL ˙B¯t ¯ÎBn‰51.‰˜ - B¯·ÁÏ ˙¯ek ˙B¯Ùe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙¯ekÏ ‡B·iL L·„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ¯ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL·„Ï ˙¯ek B‡ ÂÈ˙B¯ÙÏ C·BL ¯ÎBÓ ‡e‰52È¯‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
¯ÎBOk ‡e‰53‡B¯·ÁÏ ÌÈn‰ ˙n54ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó55,ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê C·BL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
¯ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ ¯ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙Èa56e¯Ó‡L BÓk ,B¯·ÁÓ57ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח ושם: פ. בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב"ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב: זה, על חולק
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע"פ ולפיכך והדבורים, היונים לגבי טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס"ק ריג סימן (סמ"ע לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי 53)יוסף'). הביא: א סעיף ריג סימן חו"מ בשו"ע
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ"ל "השוכר", נוסחתנו לפי

אףֿעל55ֿ) הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי
(סמ"ע  החוץ מן באים שפירותיהם אע"פ וכוורת, בשובך

א). ס"ק כתב 56)שם, ח, הלכה שלמעלה [אףֿעלֿפי
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי  השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי הפרש כאן אין להשכיר",
הרי  המים ואמת והכוורת והשובך ח) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח.למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰58‡Ï - C·BMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁB¯Ù‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
C·BL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜59eÁ¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk60¯·„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d· eÚ‚ 'ÌÈa‰61ÌÈÁB¯Ù‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ - B¯·ÁÏ el‡ ÌÈˆÈ·e62eÁ¯ÙiL C·BM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

B¯·ÁÏ63ÔÈ˜a64Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,65¯‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c66. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב.58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי"ג לשלח" חייב אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב, ס"ק ריג סימן סמ"ע - ט) הלכה

לקיחת 61)וכסףֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח שדין רבינו דעת כי האם. את יקח שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח "לא
ב'שיטה  הראב"ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף קב. לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח "שלח שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,

הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.‡ÈÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.·ÈBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
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עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,
לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
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·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של תשעה85ֿ)חבורה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח

הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.ÂËÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
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ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, (כסף95ֿ)סימן אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר

â"ôùú'ä éøùú 'á éùéìù íåé

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈
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‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם 
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב.) (שם למעלה כמפורש קרקע, לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי ואית לי, זבינת תלתא לי ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס"ק רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ' צוקמ. הוצאת (פ"ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע קנה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב. ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה
לבית  שלשה ממטע הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב"ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע את הקדיש הרי - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ"ד רמב"ם לפי ועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי שלשה לו מכר ירמיה, רב "בעי
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב"ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק וצד
- בקרקע מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י ולדעת אילנות, שלשה הם רשב"ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני רשב"ם.

בדי "שלשה רבינו: בדברי בכ"י ‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי בגמרא ירמיה רב בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי והכריע שם), ברשב"ם וראה "
הנוסחא  שע"פ לפי אילן", בדי "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס"ק רטז, סימן (סמ"ע אילן שדה נקרא
קנה  - הקרקע את שיקנה במפורש התנה שלא אףֿעלֿפי
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי הקרקע כל כי אותה,

שלהם. המחיה לשטח מסביב 9)נחשב השטח כל
ב. הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח.10) של היא שהקרקע מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב"ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף: האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט, הוא שהדבר יוסף' ה'בית וכתב רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי  רצופים נעשים הם - אמות ארבע של מצומצם
אמות  מארבע פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב. ב"ב 'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע, לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.·‰nÎÂ17Ì‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯w‰ ‡È‰18 ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
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זה.17) בלשון (פב.) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי

אלעזר. רבי כהתקפת ושלא יוחנן, רבי השטח 19)בשם
(רשב"ם). זה אילן לגופי זה אילן גופי בין המגולה

ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב
והסל 21)(רשב"ם). הפירות מלקט לעמידת הדרוש שטח

פ"א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט הוא "אורה" מ"ב].
- ו"מוסק" בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב"ם, בזיתים

יוסף.22) כרב ולא והנמקתו, אביי וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח אבל

ומגידֿמשנה). (רשב"ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח
עלֿידי השדה  ורטוב רך נעשה שהעפר לפי זורע, אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח משועבד השטח והרי ויפסדו, יטנפו - האילנות
שלו, המקום אין שהרי זורע, אינו והלוקח הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו
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קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.„ÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
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B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«

‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏ55Ì‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰56L·È ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«
ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰57BÏ CÏÈ -58. »ƒ»ƒ¿«≈≈

פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא
הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את

יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן
ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר

בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב
ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו

את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם
יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח

באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את
המקום.

.‰Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk59, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡60eÏÈc‚‰61¯ËÁ e‡ÈˆB‰Â62ı˜È -‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ C¯c‰ ËÚÓÈ63ÔÈ‚È¯O‰ ÏÎÂ .64 ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰Â65ÌÈL¯M‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰66- ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰67. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. הענפים 67)תחת אף ולפיכך
אילנות, שני בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא

.Â‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי מחליף, גזעו שאין

נה). הערה למעלה (ראה הגזע מן שם.72)עולה ברייתא
שתחת 73) המקום אף שהרי במקומו, אחר אילן לטעת

הלוקח. של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע מן העולים
ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב מסקנת

לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב.), (שם
אותם  לקוץ הוא חייב אבל לוקח, של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב"ם להלן המבואר הטעם מפני
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מיגש). בן בעפר 76)ר"י יתכסו בארץ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב מרחק יתהווה רב זמן ובעבור
שקנה  הלוקח ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואףֿעלֿפי
- האילן ובין הענף בין המשך קיים כי ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע, ללוקח לו יש המכירה, בשעת כן היה אם
וכפירוש  אילן", בדי "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו

כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב"ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk78:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰79È¯‰ - »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰80,ÌÈL¯M‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ‡e‰Â81ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰82ÌÈÏ˜„·e .83Ï˜c‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ -84ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰85ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk86. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב.78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב. (רשב"ם לקרקע מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע. האילן 82)מתחת מן מסתעף שהוא שאףֿעלֿפי
היא  והקרקע לקרקע, מתחת שצומח מכיון - הלוקח, של
(וראה  למוכר הם הקרקע מן היוצאים הענפים אף למוכר,

לד). ס"ק שם לחבירו 83)סמ"ע מכר אם תמרים. עצי
ו. בהלכה כנ"ל קרקע, קנה שלא דקלים שני או אחד דקל

פפא.84) רב של פירושו וכפי פב.) (שם נחמן רב מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.Á¯ÎBn‰87¯iLÂ Ú˜¯˜88˙BÏÈ‡89BÏ LÈ È¯‰ - «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜¯w‰ ÈˆÁ90dlk91‡L ;el92È¯‰ ,Ú˜¯wa ¯iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

¯ÓB‡93'EÏÈ‡ ¯˜Ú' Á˜Bl‰ BÏ94ÈL ¯iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰95Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜96; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L97¯˜Ú' BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜¯w‰ ¯iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡98. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע"90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי לאחר), ואילנות לאחד קרקע (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי  היינו רבינו, שכתב הקרקע וחצי כו). ס"ק רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י שכתב כמו לאילנות, הצריך הקרקע
(אבןֿהאזל). הקרקע לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב"ם עלֿידי המחרישה את עכבים

מכחשי). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני המוכר שרק פירות.

לו  שהזכיר לפי ו), הלכה למעלה (ראה חי שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב"ן). "אילנות"
ללוקח. הקרקע מכר שהרי איֿאפשר וזה לאילנות, השייך
חצי  נוטל וזה חצי נוטל זה בקרקע: חולקים ולפיכך

הונא.95)(אבןֿהאזל). רב של מימרא עא. בבאֿבתרא
הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק לא [כלומר,

גם  יש הקרקע, את ללוקח שמכר שכיון (אלא להם הראוי
שאע"פ  אילנות, בשני גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע, ללוקח אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי קרקע לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע, לו מכר שהרי קרקע, יש ללוקח

חצי]. נוטל וזה חצי, נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה

.Ë¯ÎBn‰99˙BÏÈ‡‰ ˙‡100LÈ - Ú˜¯w‰ ˙‡ ¯iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï101. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿

¯ÎÓ102,¯Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜¯w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê - Ú˜¯wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰103Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„·Ïa Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי 99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב.101)שלשה הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע
הקרקע, את רק לעצמו והשאיר ללוקח ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי  לאילנות הראוי קרקע ללוקח לו יש - וחכמים) ר"ע
שם  ב"ב 'תוספות' ועיין (אורֿשמח, עקיבא כרבי שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב לז. מדובר 103)שם כאן אף
שכתב  [ומה פט. בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע כשכל
"החזיק  שאם יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב רבינו
- באילנות שהחזיק זה בקרקע, החזיק ואחד באילנות, אחד
וסלו  האורה כמלוא והוא לו שצריכין וקרקע האילנות לו יש
שאר  לו יש בקרקע שהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חוצה
לאילנות, צריך הקרקע כל כשאין מדובר שם - הקרקע"
שיש  ולפי כלום. הקרקע בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך
המחזיק  קנה לא האילנות, שלצורך מזה חוץ קרקע שם
ועיין  מזה. שחוץ במה אלא לאילנות, שצריך בשטח בקרקע

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה

.ÈÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקנר zekld - oipw xtq - ixyz 'a iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡È¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא
מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה
הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,
בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.·È¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם

- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:

.‚È¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿

ÈL145Á˜n‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ˜„146Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜¯˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„147ÌÈÏ˜„a Ú˜¯˜ :148¯ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B· eÈ‰ Ì‡ ,CÏ149- Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó150Ì‡Â .151Ú˜¯˜ :BÏ ¯Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLla152ÌÈÏ˜„Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ‡l‡153. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ
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סט:142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ"ד 146)אינו ברי"ף שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב כתוב ישן, רי"ף בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).
"הרב  וכתב: כאן, הראב"ד זה על והעיר דקלים. שני לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני לקנות חייב
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע שהלוקח באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני לו ולקנות
חייב  בוודאי - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח,
שם. למעלה שכתב וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב וכמו ישנה, בנוסחא הרי"ף וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב. הלכה כב פרק שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע הקודם: לביטוי בניגוד זה, וביטוי

עצמה. בקרקע נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח

אונאה  דין שאין ואע"פ בהם. לחזור יכולים והלוקח, המוכר
טעות  מקח של דין בו יש - ח) הלכה פי"ג (למעלה בקרקע

ג). הלכה טו פרק שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב"ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי), ביה

.„È¯ÎBn‰154Òc¯t155CÈ¯ˆ ,B¯·ÁÏ156:BÏ ·zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈ¯Ó˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜157ÔÈˆe‰Â158Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wL159ÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ¯ËM‰160ÔÎÂ .161¯ÎBn‰162Ú˜¯˜163,B¯·ÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈ¯ˆ164ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·zÎÏ165‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk166˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;167. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט:154) ולא 155)שם "קרקע", שם: וברי"ף בגמרא
שפרדס  שאף להשמיענו, "פרדס" רבינו הביא ואולי פרדס.
את  שקונה מפורש לכתוב רצוי זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב לא אם בשדה שגם אע"פ במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ"ע ב הלכה כו פרק להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס שסתם נראה יד, הלכה כח פרק [להלן א) ס"ק
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק מן נראה וכן מרימונים,
בבבאֿ יהונתן רבינו כתב וכן רמונים", פרדס "שלחיך
רבינו  ודברי שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב הביא: וב'טור' "רצוי", ופירושו הם 157)שם.

א). ס"ק שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ). ערך ב'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי"ף. גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח:) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב חרוב אלא שדה מכלל
שם. לבֿמז ובהערות ב הלכה כו פרק ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון

סא:).162)הדין. (שם אביי של בגמרא 163)מימרא
אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי" שם:
בקרקע, אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט:). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני לאו מטלטלין שהרי

השארתי.165)רצוי.164) ולא שלא 166)= כדי
המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח, לו הרחיב שמצרים
הי"ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף
סימן  (חו"מ הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט, באמצע חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני יבוא ושמא
רטז  סימן סמ"ע - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה

ג. ס"ק

.ÂË¯ÎBn‰168BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈

Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆
Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆

„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆
ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»

ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«
'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«

Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקס zekld - oipw xtq - ixyz 'b iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב. הלכה פכ"ה להלן

.ÊË¯ÎBn‰189˙Ó ÏÚ B¯·ÁÏ ˙Èa190‡ËBÈcL191 «≈«ƒ«¬≈«¿»∆¿»
ÈlL ‰BÈÏÚ192BlL BÊ È¯‰ -193‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆¿»∆ƒ¬≈∆¿ƒ»»¿ƒ

da194ÔÈÊÈÊ195‡ÈˆBÓ -196Ì‡Â .197‰ÏÙ198¯ÊBÁ - »ƒƒƒ¿ƒ»¿»≈
d˙B‡ ‰B·e199dab ÏÚ ˙B·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .200‰Ba - ∆»¿ƒ»»ƒ¿««»∆

Ì„wÓ ‰È‰Lk201. ¿∆»»ƒ…∆

סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
במגידֿ מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את

אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות

וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.

.ÊÈ¯ÎBn‰202B¯·˜203B¯·˜ C¯c B‡ ,204ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓ205B„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,206‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a -207 «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈ¯·B˜Â208BÁ¯k ÏÚa209Ì‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓ210Á˜BlÏ Ba e¯·wL ¯·w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,211, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡212. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים

אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר

â"ôùú'ä éøùú 'â éòéáø íåé

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו

והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÚÈˆi‰ ·Á¯ ‰È‰Lk9Ï·‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙·ÈÊÚÓa ‰a¯‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי "והוא שם. יוסף רב של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר
פירש  וכן (רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי"ף), הבית אחר,7)גבי פתח לה "שאין
ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום וקובע חשוב הוא חשוב.10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי על אף הבית, בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב
אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם

ויוצא.12) נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי על אף

הבית. מן חלק שהיא לפי אמות.

.·¯„Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ¯ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰¯OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ba LÈÂ20¯Ba‰ ˙‡21¯eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜¯wa22¯Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ¯ÎnL24.e¯‡aL BÓk ,Ìe¯‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב"ם  מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע"

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת
(מגיד  אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב"ם  שכתב (כמו לבית פתוח שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ כלומר,

כן  פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה

שם.18) בטל 19)משנה ואינו חשוב, מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי שם מים,21)משנה לאגירת עשוי

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע
המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע אם

אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק שאינו תיחוח,
קצת  נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין
הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב
המכירה. בשטר

.‚CÈ¯ˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
¯iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê ¯B·a Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰27¯Ó‡ Ì‡Â .¯ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«
ÔÈ‡ - ˙ec‰ B‡ ¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈

CÈ¯ˆ29˙e„ B‡ ¯Ba ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .C¯„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„·Ïa30C¯„ BÏ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ -31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ¯ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי ייתכן,

ב"בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות",
כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו פרק להלן וגם א.

בשטח 27) חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
רבי  דברי בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.

רבי 28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן

ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי
ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית  את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.„ÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקסב zekld - oipw xtq - ixyz 'b iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,
הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא

לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.‰¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה

(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס
גרשום). (רבינו בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש

במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
סביב  שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן

הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי שמכר 60)הריחיים, זה
להלן). ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את

המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ חתיכות
אם  סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא
אינם  בוודאי - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב"ם  ולדעת לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי.62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב עמודים

בטיט.65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב"ם הנתבע.
שגם  ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות,
תמצי  "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם

בזה.

.Â¯ÎBn‰69ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ÎÓ - ¯ˆÁ‰ ˙‡70 «≈∆∆»≈»«ƒƒ
˙B¯ÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈz·e ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï·‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ

- 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»
Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆

ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות

אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם החצר,75)(רשב"ם בפנים

הבית  דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף
הר"ן). בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון

ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית לתעשיית
שם).77) (רשב"ם זו חצר לבני אלא מוכרים שאין
הרבים.78) לרשות הרבים.79)אלא ולרשות לתוכה
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שאינם 80) אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,
עם  גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים
הבית  תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר,

שם). המטלטלים.81)(רשב"ם התשמישים כל
את 82) לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל שאינו

(סמ"ע  חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני שם לו ויש המרחץ),
א). קטן סעיף מהזיתים.83)שם שמן עוצרים שבו בית

במרחץ.84) שיש הטעם אותו מפני

.Ê¯ÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86¯ÎÓ -87Ô·‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı¯‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê¯‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ·˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;˙BÎ¯Ùn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
¯ÎÓ94ÔÈL·Bk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰¯Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך
היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי
טוענים  היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי

שלישי. שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י גם המלה 90)כתב את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע.

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף
והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את

מעור.

.ÁBÏ ¯Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101¯ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk - CÏ102eÈ‰ .ÔÈ¯eÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ

BÏ ¯ˆÓ109ÌÈ¯ˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜ - Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…
Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו משמע 101)(שם)

דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל
סעיף  רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת

יב). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
מסויימת. עובדה של רקע הבד.104)על לבית מחוץ

ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין
יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות לייבשם 106)נקראים

הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם
מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.Ë¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈

ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»

BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
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"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

â"ôùú'ä éøùú 'ã éùéîç íåé

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.‡¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של (וכמאן6ֿ)מושבם העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים

(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון
ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה

שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם
לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים  הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.

.·¯ÎBn‰24‰„O‰ ˙‡25ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ -26 «≈∆«»∆»«∆»¬»ƒ
¯„‚Ï ˙B¯e„q‰27ÏÚ ˙BÁpnL ÌÈ·‡‰ ˙‡Â , «¿¿»≈¿∆»¬»ƒ∆À»«

ÌÈ¯ÓÚ‰28dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,29ÌÈw‰ ˙‡ ¯ÎÓe .30 »√»ƒƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰31ÌÈÙb‰ ˙Áz ÔÈÁpn‰32˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„k «¬»ƒ«À»ƒ«««¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ∆

Ì¯k‰33dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,34‰‡e·z‰ ˙‡ ¯ÎÓe . «∆∆ƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«¿»
¯ˆw‰Ï ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ‰35¯ÎÓe . «¿À∆∆««¿«««ƒ∆ƒƒ«¿ƒ»≈»«

ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ˙‡36Ú·¯ ˙ÈaÓ ‰˙eÁt ‡È‰L37Û‡ , ∆¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈…««
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·Ú dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ38˙‡ ¯ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆

‰¯ÓBM‰39‰ÈeOÚ‰40ËÈËa41dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe·˜42¯ÎÓe .43·e¯Á‰ ˙‡44·k¯Ó BÈ‡L45˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙a46ÌÈ·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,47¯ÎÓe .48 ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙B¯e„Ò49ÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,¯„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯ÓÚ‰ Èab50‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L Ì¯kaL ÌÈw‰ ˙‡51Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ52˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆

‰¯e˜Ú‰ ‰‡e·z‰53Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ54‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈ¯ˆ55ÔÓÊ·e .‰„OÏ56‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח:24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף והוא לתשמישים, ביחס
אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע,
שהן  האבנים ד"ה (רשב"ם השדה בכלל הם אף ממקומם,

כו). ס"ק רטו סי' וסמ"ע במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע"פ סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט.). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי
עליהם  ושמים השדה, פני על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט.). שם (רשב"ם הרוח עלֿידי יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא
השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב"ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת
זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על אחת
בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי כט). ס"ק שם (סמ"ע

העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע לצורך
לה. מחוברים שאינם ואףֿעלֿפי שם 30)השדה. משנה,

או 31)סח: המחולקין) קנים ד"ה (רשב"ם המפוצלים
מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו

ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,
אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,

בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.
שם). ולהלן (רשב"ם קנט. והערה הי"ד פכ"ד למעלה וראה

מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך
במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא

שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה
ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב"ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס"ק  וסמ"ע טוב' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב אגב בטלים זה ועם

סט.). שם הכרם.39)(גמרא שומרי של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי"ף חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט סביב טוחה
טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב"ם ודעת לא). ס"ק (סמ"ע,

השדה. לגבי בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט
בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן

באילנות 45) אותו מרכיבים חזק, ונעשה מזדקן כשהחרוב

אגב  הוא ובטל חשוב, אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.
צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן

והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני
השדה. לגבי שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה

דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין
הערה  (עיי"ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב חרוב אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב),

שאיל  הרי - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב הלכה כד פרק למעלה עוד וראה .(402

קנט. והערה הגדר,49)הי"ד לצרכי צבורות שהן אף
סט.). (שם מאיר כרבי ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים כאן ואף זה. לתשמיש
לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. פירוש 52)שאינם זה

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים זה ואף "משופין", המילה
(שם).54)התלושה.53) בגמרא הוא לשוטחה 55)כן

שם). (רשב"ם לייבשה השדה פני (שם 56)על משנה
סח:).

.‚Ck ÔÈa57¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e58ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú·¯ ˙Èa ‡È‰L59Èt ÏÚ Û‡ ,60ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ

‡ÏÂ .ÌÈpË˜e61‰‚e¯Ú ¯ÎÓ62‰pË˜63ÌÈÓOa ÏL64 ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL65Èa dÏ ÔÈ¯BwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈

‡c¯Â66dÈ‡L ÔÓÊa ‰¯ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»
ËÈËa ‰ÈeOÚ67‡ÏÂ .ı¯‡a ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…

·k¯n‰ ·e¯Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ68ÔcÒ ‡ÏÂ69,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»
ÌÈwc Ô‰ elÙ‡Â70¯ÎÓ ‡ÏÂ .71¯Ba‰ ˙‡72‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…

˙b‰ ˙‡73C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,74ÌÈ·¯Á ÔÈa ,75ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈
ÌÈÓÏL76. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים שכל מפני 
וכו', המורכב חרוב בשמים, ערוגת רובע, בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט: נכללים ואינם עצמם בפני כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב"ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט.60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ"א): פ"ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע.
הירקות", בם לזרוע כדי מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי ו"לשון

שם. טוב' יום (רשב"ם 63)'תוספות רובע בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב"ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי למימרת פפא, רב בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי"ף. הר"ח כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי בטיט, מסביבה טוחה
עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."olek z` dpw dpzn ozepd la`"

וירושה  שבמכר הוא, וירושה למכר מתנה שבין ההבדל
שהרי  ליורש, או ללוקח ואחיזה שייכות להיות צריכה
לזה  היא ומכירה המוריש, של בקרובו דווקא היא הירושה
במתנה  כן שאין מה הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו ששילם
למתנה  ואחיזה שייכות שום למקבל יהיה שלא אפשר
שאם  הדין ולכן הנותן, של וטובו חסדו מצד רק לו הניתנת
שאין  כיון הכל, קנה המקבל פירש לא אם גם במתנה נתן

דבר. לפרש יכול ואינו למתנה ושייכות אחיזה שום לו
התורה  שבעניין שהגם עא, פרק "וככה" בהמשך ומבואר
יש  מכל־מקום לנו", נתן ו"אשר התורה" "נותן הוא הלשון
מכר  ירושה, העניינים שלושת כל את התורה בנתינת

(עיי"ש). ומתנה
(23 'rd 115 'r b"i y"ewl)

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי
(מגידֿ ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט
הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי

מב). ס"ק וסמ"ע בכולה, מקדיש 104)החזיק שהמקדיש
היה  לא כאן ואף מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ). הערה (למעלה

.Ê‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ¯ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰·105ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסז dxikn zekld - oipw xtq - ixyz 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰Ó106ÈÙa ¯·„Â ¯·c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
- Ck ¯ÎÓ Ck ¯ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,¯eÎÓ ‰Ê È¯‰107ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L108˙Èa ÔÈ¯BwL B‡ ,Bc·Ï ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
‰„O B‡ ¯ˆÁ ¯ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ¯ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי 106)בכ"י ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, כן 107)המכירה,

,24 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד בתוספתא הוא
כ  שער והממכר" "המקח בספר האי רב כתב וכן (403
הי"א, פכ"ז ולהלן ו, הלכה יז פרק למעלה וראה בסופו.

הט"ו. סא:108)ופכ"ח בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.ÁÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ È¯·c ÏÎa :ÏB„b ¯wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ ¯Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»
,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ - Ck ÔÈ¯BwL LÈÂ Ck ÔÈ¯B˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eL¯tL.el‡ ÌÈ˜¯Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

â"ôùú'ä éøùú 'ä éùéù íåé

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין,
הדברים. שאר ואם

.‡¯ÎBn‰2Ô¯z‰ ˙‡ ¯ÎÓ - ‰ÈÙq‰ ˙‡3˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰4ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,5ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL6 «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰7d˙B‡8L·k‰ ˙‡Â ,9ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a10 »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;dÎB˙aL11˙Èva‰ ˙‡12‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰13ÌÈ·B¯w‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ14˙È‚ec‰ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;15‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL16˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„·Ú‰17ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,18‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰¯BÁq‰ ˙‡19ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - '¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה עמוד
להלן). (ראה הנס את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח. הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ"ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים הגמרא 8)אלו, בנוסח

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי. זו מילה חסרה שלנו,
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח), האי רב בשם (רשב"ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח יורדים שבו והשני
ס"ק  רב סימן (סמ"ע "אסכלא" - ולשני "כבש", קראו לאחד
עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב מה וזהו ד).

הים 9) שמי כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום
לשתיה. ראויים ובלתי מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל

הספינה  שם אין הספינה, לצרכי עשויים שהם אף להלן,
אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,

(שם).11) נתן כרבי ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,
ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי 13)לגדולה,

מפני  היבשה, אל להתקרב יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק, שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי במוצא רק תלוי השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי, הוא נתן רבי התנאים:
דוגית. לה: קראו ושם מארץֿישראל, הוא וסומכוס ביצית.
המהות, בשינוי גם כרוך השם ששינוי שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי  היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי הביצית. והיא לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסףֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב"ם (שם 18)שבספינה פפא רב של פירושו
אחרי  מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי" למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא בביטוי:

האנתיקי). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.·¯ÎBn‰20ÔB¯w‰ ˙‡21˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -22, «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊa23BnÚ ˙B¯eL˜ ÔÈ‡L24- ˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï25„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÔB¯w‰ ˙‡ ¯ÎÓ26¯ÎÓ ‡Ï -27 …»«∆«»»«∆«∆∆…»«

,„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;¯˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡Â28Ô˙ˆ˜Ó ÔÈ¯BwL ÌB˜Óa29„ÓvÏ30.¯˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני רבינו הביא (שם) המשניות
ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת
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אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".
י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה
השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק

שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן
כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף

(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף

הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
ה]. הלכה שכירות מהלכות פ"ד ולהלן ג. בפסחים וראה

ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר
וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי קנה, שלא פסק

הרי"ף. הוא 48)כתב אמר "שאם אמרו: שם בברייתא
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רב  בסימן הרמ"א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל
השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף

.‰ÔÈ‡Â49‰È‡¯ ÌÈÓc‰50Ì‡L .51‰ÚË52È„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰L53BÏ LÈ - ‰ÚBË54‰‡B‡55Á˜Ó Ïeha B‡56, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ¯ÎBn‰ Ïk ÔÈ„k57Ì‡Â ;58ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË59 ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï - ‰ÚBË ˙Úc‰60‰fL ,Á˜n‰ ÏËa61‰zÓ62Ô˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ63¯BÓÁ‰64ÌÈwO ‡Ïa65Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik66.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡¯ Ba ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ‰Ê· «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ

יהודה.49) כרבי ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,
אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס"ק  שם (סמ"ע הבקר לצירוף גם התכוון ודאי אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק מופרזת, אינה שהטעות
איֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי יותר ונתן טעה, שהלוקח

תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין
ואשר  המכירה, לנושא רק באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב"שתות".55) הוא ההפרש הוא 56)אם ההפרש אם
מ"שתות". יב.57)ביותר פרק למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי (ד"ה הרשב"ם הנמקת וכפי בגמרא, האחרון
דוחק. היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח ואין מוגזם, הוא
כך. כדי שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף, את לתבוע יכול המוכר ואין אונאה, דין דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני  בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף את
טועה  הדעת שאין בכדי מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ"ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י. הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו
בה. שעסק האחרונה מההלכה כלי 65)דוגמא היינו,

השטח 66)המשא. להניח,בכל כאילו היה שאפשר ים,
בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים

המכירה.

.Â¯ÎBn‰67ÌÈÏk ¯ÎÓ - ‰ÁÙM‰ ˙‡68,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï·‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡69ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÎÓ70‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰71˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ72 «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d¯‡eˆaL73'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ ¯Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ -¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק הרי"ף והביאה פ"ד, בבאֿבתרא תוספתא

הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל
מונה  שהוא אלו כל כי שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי"ט ורמב"ם נט: שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק, בצואר הנתון אשה של תכשיט
שתראה  כדי עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה
בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב גרגרי בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ בשו"ע (וראה עצמו" את החונק כאדם

שם.73)ט). בתוספתא כן

.Ê¯ÓB‡‰74,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰ÁÙL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰¯t75. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL76‰˜ÈÓ ‰¯t ,CÏ ¯ÎBÓ È‡77È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ78‰¯BÓÁ .79‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡80ÔÈ‡L ;81Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
d·ÏÁÏ ‰¯BÓÁ ‰B˜82. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי תוספתא
וכן 77) פפא). רב של פירושו (לפי עח: בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס ווין כ"י (לפי שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח שיד מפני

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח, של לבנו

כ). ס"ק שם (סמ"ע השפחה של או שם,79)הפרה משנה
שם. פפא רב של פירושו ובגמרא 80)לפי קטן. חמור

הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי
סיחה  אחרי שמהלך ד"ה רשב"ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח שימכור כדי אלא מניקה,

המשנה).

.Á¯ÓB‡‰83L‡¯ :B¯·ÁÏ84¯BÓÁ L‡¯ B‡ ‰Ê „·Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê85ÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L ¯·È‡ ÏÎa86Ba ‰ÈeÏz87„È :BÏ ¯Ó‡ .88 ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê ¯BÓÁ „È B‡ ‰Ê „·Ú89 ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ¯·È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰¯t L‡¯ :BÏ ¯Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«

„·Ïa L‡¯‰ ‡l‡90È¯‰L ;91˙¯kÓ dL‡¯92„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna93. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ"ה בבאֿקמא וירושלמי ד: ערכין
להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא

שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של
"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקע zekld - oipw xtq - ixyz 'e w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין
ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש

לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆

.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.È¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו
"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
(כסףֿ כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).

זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל
דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום

יונים. בו

.‡ÈÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
השמות,108) קובעים המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

â"ôùú'ä éøùú 'å ÷"ù íåé

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעי dxikn zekld - oipw xtq - ixyz 'e w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן
ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"

הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא  שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈
Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»

dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה
רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב

"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר

שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.„¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
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ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון

יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק
קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿

epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ
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‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח
להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין

מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר
כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,
שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול

הלוקח. בידי בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ¯ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡È¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב
וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא

למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.·ÈÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈ¯ˆn·e96BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ .¯eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚·e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו

שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ
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ixyzקעד 'aÎlel` h"k iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` h"k -b"tyz'd ixyz 'eÎa"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà è"ë ïåùàø íåé
.æì÷ äùòú àì úåöî

― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול

וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ
(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ

תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ
יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה
אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ

היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

â"ôùú'ä éøùú 'à éðù íåé
.æë÷ äùò úåöî
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

â"ôùú'ä éøùú 'á éùéìù íåé
.æë÷ äùò úåöî

éøùú'á-ìåìàè"ëéùéìù-ïåùàøíåé
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

â"ôùú'ä éøùú 'â éòéáø íåé
.æë÷ äùò úåöî
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה ixyz 'eÎ'c ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

â"ôùú'ä éøùú 'ã éùéîç íåé
.æë÷ äùò úåöî
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

â"ôùú'ä éøùú 'ä éùéù íåé
.çë÷ .æë÷ äùò úåöî
.áð÷ äùòú àì úåöî

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּכלֿתבּואת את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ
לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ

(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה

hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ck)"וכיֿירחק ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל "ואםּֿגאל יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ
אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל

הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו "ולאֿנתּתי ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק אתֿהּמת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

â"ôùú'ä éøùú 'å ÷"ù íåé
.àð÷ .ð÷ äùòú àì úåöî

éøùú'å-'ãùãå÷-úáù-éùéîçíåé
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני הּמׁשנה(my)"לאֿאכלּתי ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkקעו wxt l`wfgi - mi`iap

äë-÷øô ìà÷æçéhÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðt íéN íãà-ïa:íäéìò àápäå ïBnò éða-ìà EâïBnò éðáì zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¬¨¤−¤§¥´©®§¦¨¥−£¥¤«§¨«©§¨Æ¦§¥´©½
÷î-ìà çàä Cøîà ïòé ýåýé éðãà øîà-äk ýåýé éðãà-øác eòîLék ìàøNé úîãà-ìàå ìçð-éë éLc ¦§−§©£Ÿ¨´¡¦®Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦¿©©Á¨§¥̧¤¹̈¤¦§¨¦´¦«¦À̈§¤©§©³¦§¨¥Æ¦´

:äìBba eëìä ék äãeäé úéa-ìàå änLðãðúð éððä ïëìCa íäéúBøéè eáMéå äLøBîì íã÷-éðáì C ¨©½¨§¤¥´§½̈¦¬¨§−©¨«¨¥¿¦§¦ÁŸ§¨̧¦§¥¤¹¤§«¨À̈§¦§³¦«¥¤Æ½̈
éøô eìëàé änä íäéðkLî Cá eðúðå:Cáìç ezLé änäå Cäéða-úàå íélîâ äåðì äaø-úà ézúðå §¨¬§−̈¦§§¥¤®¥µ¨Ÿ§´¦§¥½§¥−¨¦§¬£¨¥«§¨©¦³¤©¨Æ¦§¥´§©¦½§¤§¥¬

(ô) :ýåýé éðà-ék ízòãéå ïàö-õaøîì ïBnòåìâøa Eò÷øå ãé Eàçî ïòé ýåýé éðãà øîà äë ék ©−§¦§©®Ÿ¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©µ©©§£´½̈§©§£−§¨®¤
:ìàøNé úîãà-ìà Lôða EèàL-ìëa çîNzåæéìò éãé-úà éúéèð éððä ïëìézúðe Eæáì (âáì)-E ©¦§©³§¨¨«§Æ§¤½¤¤©§©−¦§¨¥«¨¥¿¦§¦Á¨¦̧¦¤¨¦¹¨¤À§©¦³§©Æ

ézøëäå íéBbìézãáàäå íénòä-ïî E(ô) :ýåýé éðà-ék zòãéå EãéîLà úBöøàä-ïî Eçøîà äk ©¦½§¦§©¦ÆÆ¦¨´©¦½§©£©§¦−¦¨£¨®©§¦´§½§¨©§−̈¦«£¦¬§¨«¬Ÿ¨©−
:äãeäé úéa íéBbä-ìëk äpä øéòNå áàBî øîà ïòé ýåýé éðãàèáàBî óúk-úà çúô éððä ïëì £Ÿ¨´¡¦®©À©£³Ÿ¨Æ§¥¦½¦¥¬§¨«©¦−¥¬§¨«¨¥Á¦§¦̧Ÿ¥¹©¤¤³¤¨Æ

:äîéúéø÷å (äîúéø÷å) ïBòî ìòa úîéLéä úéa õøà éáö eäöwî åéøòî íéøòäî¥¤´¨¦½¥«¨−̈¦¨¥®§¦À¤µ¤¥´©§¦½Ÿ©¬©§−§¦§¨¨«§¨

i"yx
(‚).çàä:שמחה ìçð.לשון éë מורשה והיה ננחל כי

÷(„)לאחרים: éðáì.íã:הם מזרח לצד וארם כשדים
(Â).ìâøá êò÷øå ãé êàçî ïòé ואע"פ שמחה לשם

הספר ג)שבראש בכפך (לעיל  הכה אבל לענין כן אמר
אותם  שעושין דברים יש האח ואמור ברגליך ורקע
לכלה  חלילים וכן שוה עניינם אין אבל ולשמחה לאבל

מרפס:êò÷øå.ולמת: êèàù.לשון ìëá בזיון לשון
עשו ויבז כמו בו כה)פותרין אונקלוס (בראשית שתרגום

גולוזמנ"ט  שטף לשון שאט אומר ואני עשו, ושאט

äãåäé.(Á)בלע"ז: úéá íéåâä ìëë äðä אהבת בטלה
כשאר  נבוכדנצר ביד לתת ונמאסו מהם הקב"ה
צורות  וקפלו להיכל שנכנסו אגדה ומדרש העכו"ם.
ולויות  איש כמער ההיכל קיר על שלמה שצר הכרובים

ז) א שהיו (מלכים  אלו ראו אמרו לחוץ והוציאום
עוסקין: היו במה כצנועים עצמם éððä(Ë)מראים

.çúåô גבולם בסוף בספר אשר מואב ארץ מבצרי את
כמו ארצם גבול סוף הכתף כז)הוא ולכתף (שמות

לעיברא: דמתרגם הכתף אל השנית

cec zcevn
(·).ÍÈÙ ÌÈ˘:עמון בני מול  אל  פניך  ‡Í¯Ó(‚)סבב  ÔÚÈ

.Á‡‰להמסר נתחלל אשר  מקדשי על  ששמחת בעבור ר "ל 
העכו"ם: ˜„Ì.(„)ביד  È·Ïבמזרחה היושבים ומדי פרס  הם

צפונית: מזרחית  במקצוע עמון בני יבואוÂ·˘ÈÂ.של  לא ר"ל
שמה יתעכבו אלא נ"נ  שעשה  וכדרך וללכת שלל  לשלול רק 
חלב וישתו ארצך  פרי  ויאכלו  ומשכנות ארמנות  בך ויעמידו

¯·‰.(‰)צאנך: המלוכה :‡˙ עיר ‚ÌÈÏÓ.היא  ‰ÂÏכי
גמלים: שם ויעמידו אותה ÔÂÓÚ.יחרבו È· ˙‡Âשאר ר "ל 

עמון : בני ‰'.ערי È‡ ÈÎ:גמול לשלם  È„.(Â)הנאמן  Í‡ÁÓ
שמחה: בדרך  לזה  זה  כפך שהכית ·˙Ï.בעבור  ÍÚ˜¯Âבעטת

הוא וגם הארץ ומרדד  מרקע כאילו נראה  אז כי בארץ ברגל 
ברגלך  ורקע בכפך הכה למעלה  אמר  כי ועם שמחה (לעיל ענין

לאבלותו) שעושים דברים יש הנה  ואבל צער ענין על 
ולכלה: למת חלילים שמביאים וכמו שוה עניינם  ואין ·Ù˘.ולשמחה  ÍË‡˘ ÏÎ· ÁÓ˘˙Âשבזית שלך הבזיון בכל שמחת

ישראל : אדמת  את È„È.(Ê)בנפשך  ˙‡ È˙ÈË: בך ‰ÌÈÓÚ.להכות  ÔÓ:האומות בין לעם  עוד  נחשבת  תהיה  לא ÍÈ˙„·‡‰Âר"ל
.˙Âˆ¯‡‰ ÔÓ:במ "ש הדבר לקדמותך :‡˘Í„ÈÓ.כפל תשוב לבל  וכל ‰'.מכל È‡ ÈÎ: גמול לשלם  ‰‚ÌÈÂ.(Á)הנאמן ÏÎÎ

מבכל  יותר ה ' השגחת בהם דבקה ואין יהודה  בית גם כן  השמים, מערכות להנהגת נעזבים היו כוכבים העובדי  שכל כמו 
נמסרו: עוונם שבגמול האמינו ולא כוכבים העובדי כיתר נ"נ ביד נמסרו  ולכן וכאומר  כוכבים  ÂÓ‡·(Ë)העובדי  Û˙Î ˙‡

.ÌÈ¯Ú‰Óגבולו בקצה  העומדים  מואב מבצרי ערי אפתח ר"ל מקצהו מעריו אמר ביאור ולתוספת הערים, מן מואב עבר את 
יתאוה: אשר לכל  בארצו האויב  יבוא  ההם  הערים  שערי יפתחו וכאשר  בארצו לבוא  האויב  את ‡¯ı.המונעים  È·ˆהערים ר"ל 

מואב: גבול שבקצה  המבצר  ערי  הם  כי וכו' הישימות בית ושמותם ארצו והדר  חמדת שהם 

oeiv zcevn
(‚).Á‡‰:שמחה ל' חלול :ÏÁ.ענין  שממה:Ó˘‰.מל ' ל'
(„).‰˘¯ÂÓÏ: ירושה תהיÌ‰È˙Â¯ÈË.מל ' כמו ארמון ענין

נשמה סט)טירתם  אוהל :Ì‰ÈÎ˘Ó.:(תהלים משכן מל '
(‰).‰ÂÏ:מדור לנוח :ı·¯ÓÏ.ענין השכיבה ענין
(Â).Í‡ÁÓכף ימחאו  וכן שמחה  דרך  כף  אל  כף הכאת ענין

נה) מרוקע ÍÚ˜¯Â.:(ישעיה כסף כמו  ורדוד  שטיחה  (ירמיה ענין

אותם ˘‡ÍË.:י) השאטים  כמו  בזיון כח)ענין Ï·‚.(Ê):(לקמן
בג מפת  כמו מאכל  ענין והוא לבג והכתיב ושלל  ביזה מל'

א)המלך  במקום(דניאל הוא  והגימ "ל לבז כמו הוא לבג או
גבול  גה וכן באטב "ח מו)הזי"ן  גבול:(לקמן זה  Û˙Î.(Ë)ור"ל

השנית ולכתף  וכן  וצד  עבר  כז)ענין חמדהˆ·È.:(שמות ענין
והדר:

`i wxt minid ixac - miaezk

àé-÷øô à íéîéä éøáãkÎai

áé:íéøabä äLBìLa àeä éçBçàä BãBc-ïa øæòìà åéøçàåâéíénc ñta ãéåc-íò äéä-àeä §©£¨²¤§¨¨¬¤−¨£¦®−¦§¨¬©¦Ÿ¦««¨¨̧¦¨¦¹©©´©¦À
ìtäåìô éðtî eñð íòäå íéøBòN äàìî äãOä ú÷ìç éäzå äîçìnì íL-eôñàð íézL:íézL §©§¦§¦Æ¤¡§¨´©¦§¨½̈©§¦²¤§©¬©¨¤−§¥¨´§¦®§¨¨¬−̈¦§¥¬§¦§¦«

ãéìt-úà ekiå äeìéviå ä÷ìçä-CBúá eávéúiå:äìBãâ äòeLz ýåýé òLBiå íézLåèäLBìL eãøiå ©¦«§©§³§©¤§¨Æ©©¦½¨©©−¤§¦§¦®©¬©§−̈§¨¬§¨«©¥§¿§«¨Á
ìô äðçîe ílãò úøòî-ìà ãéåc-ìà øvä-ìò Làø íéLBìMä-ïî:íéàôø ÷îòa äðç íézLæèãéåãå ¦©§¦̧³Ÿ©©ªÆ¤¨¦½¤§¨©−£ª¨®©£¥´§¦§¦½Ÿ−̈§¥¬¤§¨¦«§¨¦−

ìt áéöðe äãeöna æà:íçì úéáa æà íézLæéøBaî íéî éð÷Lé éî øîàiå ãéåc åéàúiå (åàúéå) ¨´©§¨®§¦´§¦§¦½−̈§¥¬¨«¤©¦§¨¬¨¦−©Ÿ©®¦ µ©§¥´¦©½¦¦¬
:øòMa øLà íçì-úéaçéìMä eò÷áiåìô äðçîa äLzLøòMa øLà íçì-úéa øBaî íéî-eáàLiå íé ¥«¤−¤£¤¬©¨«©©¦§§¸©§Ÿ¹̈§©£¥´§¦§¦À©¦«§£©Æ¦Æ¦³¥«¤Æ¤Æ£¤´©©½©

ì ãéåã äáà-àìå ãéåc-ìà eàáiå eàNiå:ýåýéì íúà Cqðéå íúBzLèéúBNòî éäìàî él äìéìç øîàiå ©¦§−©¨¦´¤¨¦®§«Ÿ¨¨³¨¦Æ¦§½̈©§©¥¬Ÿ−̈©¨«©¿Ÿ¤¨¦¨Á¦̧¥¡Ÿ©¹¥£´
ì äáà àìå íeàéáä íúBLôðá ék íúBLôðá äzLà älàä íéLðàä íãä úàæeNò älà íúBzL ÀŸ£©´¨£¨¦Á¨¥̧¤¤§¤³§©§¨Æ¦´§©§¨´¡¦½§¬Ÿ¨−̈¦§¨®¥´¤¨½

ìL:íéøBabä úLëìL-ìò Búéðç-úà øøBò àeäå äLBìMä Làø äéä àeä áàBé-éçà éLáàåúBàî L §−Ÿ¤©¦¦«§©§©´£¦«À̈µ¨¨Æ´Ÿ©§½̈§Æ¥´¤£¦½©§¬Ÿ¥−
:äLBìMa íL-Bìå-(àìå) ììç̈¨®§¥−©§¨«

i"yx
(·È).íéøåáâä äùåìùá àåä הגבורים ג' בכלל הוא

ל' משאר יותר גבורים אלו ושלשה מהם אחד הוא כי
שנים  אם כי מזכיר אינו וכאן בסמוך שנזכר ושלשה
השלישי  אף מזכיר כ"ג ב' ובשמואל ואלעזר ישבעם

א'): (שם הררי אגא בן שמא ואחריו ñôá(È‚)דכתיב
.íéîã:דמים באפס ובשמואל מקום íéúùìôäåשם

.äîçìîì íù åôñàð ומאותם מישראל להנקם שנזדרזו
בחרפם  כג) (ב' בשמואל כמפורש שחרפו גבורים

íéøåòù.בפלשתים: äàìî לקוצרה פלשתים ורצו
באש: íéùåìùä.(ÂË)ולהציתה ïî äùåìù åãøéå

השלושים: לכל ראש היו אלו áéöðå(ÊË)שלשה
.íçì úéáá æà íéúùìô והעמידו לקחו לחם בית שכבר

פלשתים  שעדיין מלכותו בתחלת זה שופט נציב בה
היו  דוד בא שלפני מצינו שכך בם, מושלים היו
דכתיב  ושמואל שמשון בימי ישראל על מושלים
פן  פלשתים לאנשים והיו התחזקו ד') א' (בשמואל

וגו': לעברים úéá(ÊÈ)תעבדו øåáî íéî éð÷ùé éî
.íçì מבית ישי בן ודוד דכתיב דוד של מקומו הי' זה

מלומד  תדיר דוד שהיה ולפי יח) א' (שמואל הלחמי
שאד' אויר וכל מים וכל להם נתאו' מים באותן ורגיל
בריש  ודוגמא ניזוק בהם רגיל ושאין לו יפין בהם רגיל
מארץ  חוצה שנישאת על שחלתה אחת מלכה יוסיפון
שתרחץ  עד רפואה לה אין הרופאים ואמרו מולדתה

לה: עשו וכן מקומה ממימי åò÷áéå(ÁÈ)ותהנה
.íéúùìô äðçîá äùìùä די ברעכן (דורך בל"א

הבור åáàùéå.שאר"א): בפני עומדים כשהפלשתים
כרחם: על ושאבו ביניהם ובקעו ישראל גבורי ג' באו

.'äì íúåà êñðéå הס חג אומר קפרא היה בר וכות
המזבח: על íåàéáä.(ËÈ)ונסכן íúåùôðá éë שמסרו

המים: על להריגה àåä(Î)עצמם áàåé éçà éùáàå
.äùåìùä ùàø äéä במחנה שבקעו שלשה לאותם

עם  יואב את מזכיר שאינו ומה המים ושאבו פלשתים
היה  הוא כי אלו עם למנותו כבודו שאין לפי הגבורים

לכולם: ראש צבא äùìùá.שר íù åìå השם אותו
וטעות  כולם גבורות כל כנגד היתה שגבורתו לו היה

הוא:

cec zcevn
(·È).ÂÈ¯Á‡Â: במעלה.ÌÈ¯Â·‚‰ ‰˘ÂÏ˘· ‡Â‰ אחד היה הוא

בחרפם דוד  עם שהיו בש "ב  האמורים  גיבורים מהשלושה 
שם: שנאמר מה  על  סמך  ולקצר וכו ' ÏÓ‡‰(È‚)פלשתים 

.ÌÈ¯ÂÚ˘המלחמה היא זו לא  באמת כי עדשים נאמר ובש"ב 
הצילה: ששמה נאמר שם פלשתים:ÂÏÈˆÈÂ‰.(È„)כי  ישרפוה לבל ואנשיו , ¯‡˘.(ÂË)הוא ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÔÓמהשלשה כ"א

עליהם : עוד הוסיף אבל  למטה  המה גם ונזכרים בש"ב הנזכרים הגבורים מהשלשים  ראש  אשר·ÂˆÓ„‰.(ÊË)היה הצור הוא
עדולם: ÌÈÓ.(ÊÈ)במערת È˜˘È ÈÓ:לחם בית בור מי לי נמצא והיה יתן מי  כאומר  אלא  המים להביא שצוה ÂÚ˜·ÈÂ.(ÁÈ)לא 

ללכת: דרך בה לעשות  בקעוה  וכאילו המחנה דרך  ועברו לדוד  רוח  נחת לעשות מעצמם הלכו לה  שהתאו ' שמעו  ÍÒÈÂ.כאשר
ה ': לשם ארצה  יראתÓ‡ÈÂ¯.(ËÈ)שפכם מחמת לשתותם לי הוא חולין  ר"ל  וכו ' חלילה  ואמר  מהם שתה  שלא על  טעם נתן 

ÂÎÂ'.ה ': Ì„‰:יחשב לדם המים  א"כ  הביאום נפשותם בסכנת הלא כי נפשותם  בסכנת הלכו אשר האנשים  דם אשתה וכי
(Î).‰˘Ï˘‰ המים :¯‡˘ להביא המחנה שבקעו מהשלשה  הראש  היה  ÂÎÂ'.הוא ¯¯ÂÚ ‡Â‰Â בסמוך ההריגה על  ר"ל  וכו'. על 

להלחם: התחיל  עתה  כאילו  עמהם להלחם  חניתו את  עורר הוא  ·˘ÂÏ˘‰.לה  Ì˘ ÂÏÂשלושת בין  לגבור מפורסם שהיה ר"ל 
הנזכר ושמה ואלעזר ישבעם  והם  הראשונים  לגבור:הגבורים אבשי  את גם החשיבו  גבורתם  כל עם  הם גם ור"ל בש "ב

oeiv zcevn
(‚È).ÌÈÓ„ ÒÙ·:מקום ‰˘„‰.שם  ˙˜ÏÁ:השדה אחוזת 
(ÊË).·ÈˆÂ:וממונה פקיד תאוהÂ‡˙ÈÂ.(ÊÈ)ענין  מל '

וחשק:



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעז dk wxt l`wfgi - mi`iap

äë-÷øô ìà÷æçéhÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðt íéN íãà-ïa:íäéìò àápäå ïBnò éða-ìà EâïBnò éðáì zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¬¨¤−¤§¥´©®§¦¨¥−£¥¤«§¨«©§¨Æ¦§¥´©½
÷î-ìà çàä Cøîà ïòé ýåýé éðãà øîà-äk ýåýé éðãà-øác eòîLék ìàøNé úîãà-ìàå ìçð-éë éLc ¦§−§©£Ÿ¨´¡¦®Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡¦¿©©Á¨§¥̧¤¹̈¤¦§¨¦´¦«¦À̈§¤©§©³¦§¨¥Æ¦´

:äìBba eëìä ék äãeäé úéa-ìàå änLðãðúð éððä ïëìCa íäéúBøéè eáMéå äLøBîì íã÷-éðáì C ¨©½¨§¤¥´§½̈¦¬¨§−©¨«¨¥¿¦§¦ÁŸ§¨̧¦§¥¤¹¤§«¨À̈§¦§³¦«¥¤Æ½̈
éøô eìëàé änä íäéðkLî Cá eðúðå:Cáìç ezLé änäå Cäéða-úàå íélîâ äåðì äaø-úà ézúðå §¨¬§−̈¦§§¥¤®¥µ¨Ÿ§´¦§¥½§¥−¨¦§¬£¨¥«§¨©¦³¤©¨Æ¦§¥´§©¦½§¤§¥¬

(ô) :ýåýé éðà-ék ízòãéå ïàö-õaøîì ïBnòåìâøa Eò÷øå ãé Eàçî ïòé ýåýé éðãà øîà äë ék ©−§¦§©®Ÿ¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©µ©©§£´½̈§©§£−§¨®¤
:ìàøNé úîãà-ìà Lôða EèàL-ìëa çîNzåæéìò éãé-úà éúéèð éððä ïëìézúðe Eæáì (âáì)-E ©¦§©³§¨¨«§Æ§¤½¤¤©§©−¦§¨¥«¨¥¿¦§¦Á¨¦̧¦¤¨¦¹¨¤À§©¦³§©Æ

ézøëäå íéBbìézãáàäå íénòä-ïî E(ô) :ýåýé éðà-ék zòãéå EãéîLà úBöøàä-ïî Eçøîà äk ©¦½§¦§©¦ÆÆ¦¨´©¦½§©£©§¦−¦¨£¨®©§¦´§½§¨©§−̈¦«£¦¬§¨«¬Ÿ¨©−
:äãeäé úéa íéBbä-ìëk äpä øéòNå áàBî øîà ïòé ýåýé éðãàèáàBî óúk-úà çúô éððä ïëì £Ÿ¨´¡¦®©À©£³Ÿ¨Æ§¥¦½¦¥¬§¨«©¦−¥¬§¨«¨¥Á¦§¦̧Ÿ¥¹©¤¤³¤¨Æ

:äîéúéø÷å (äîúéø÷å) ïBòî ìòa úîéLéä úéa õøà éáö eäöwî åéøòî íéøòäî¥¤´¨¦½¥«¨−̈¦¨¥®§¦À¤µ¤¥´©§¦½Ÿ©¬©§−§¦§¨¨«§¨

i"yx
(‚).çàä:שמחה ìçð.לשון éë מורשה והיה ננחל כי

÷(„)לאחרים: éðáì.íã:הם מזרח לצד וארם כשדים
(Â).ìâøá êò÷øå ãé êàçî ïòé ואע"פ שמחה לשם

הספר ג)שבראש בכפך (לעיל  הכה אבל לענין כן אמר
אותם  שעושין דברים יש האח ואמור ברגליך ורקע
לכלה  חלילים וכן שוה עניינם אין אבל ולשמחה לאבל

מרפס:êò÷øå.ולמת: êèàù.לשון ìëá בזיון לשון
עשו ויבז כמו בו כה)פותרין אונקלוס (בראשית שתרגום

גולוזמנ"ט  שטף לשון שאט אומר ואני עשו, ושאט

äãåäé.(Á)בלע"ז: úéá íéåâä ìëë äðä אהבת בטלה
כשאר  נבוכדנצר ביד לתת ונמאסו מהם הקב"ה
צורות  וקפלו להיכל שנכנסו אגדה ומדרש העכו"ם.
ולויות  איש כמער ההיכל קיר על שלמה שצר הכרובים

ז) א שהיו (מלכים  אלו ראו אמרו לחוץ והוציאום
עוסקין: היו במה כצנועים עצמם éððä(Ë)מראים

.çúåô גבולם בסוף בספר אשר מואב ארץ מבצרי את
כמו ארצם גבול סוף הכתף כז)הוא ולכתף (שמות

לעיברא: דמתרגם הכתף אל השנית

cec zcevn
(·).ÍÈÙ ÌÈ˘:עמון בני מול  אל  פניך  ‡Í¯Ó(‚)סבב  ÔÚÈ

.Á‡‰להמסר נתחלל אשר  מקדשי על  ששמחת בעבור ר "ל 
העכו"ם: ˜„Ì.(„)ביד  È·Ïבמזרחה היושבים ומדי פרס  הם

צפונית: מזרחית  במקצוע עמון בני יבואוÂ·˘ÈÂ.של  לא ר"ל
שמה יתעכבו אלא נ"נ  שעשה  וכדרך וללכת שלל  לשלול רק 
חלב וישתו ארצך  פרי  ויאכלו  ומשכנות ארמנות  בך ויעמידו

¯·‰.(‰)צאנך: המלוכה :‡˙ עיר ‚ÌÈÏÓ.היא  ‰ÂÏכי
גמלים: שם ויעמידו אותה ÔÂÓÚ.יחרבו È· ˙‡Âשאר ר "ל 

עמון : בני ‰'.ערי È‡ ÈÎ:גמול לשלם  È„.(Â)הנאמן  Í‡ÁÓ
שמחה: בדרך  לזה  זה  כפך שהכית ·˙Ï.בעבור  ÍÚ˜¯Âבעטת

הוא וגם הארץ ומרדד  מרקע כאילו נראה  אז כי בארץ ברגל 
ברגלך  ורקע בכפך הכה למעלה  אמר  כי ועם שמחה (לעיל ענין

לאבלותו) שעושים דברים יש הנה  ואבל צער ענין על 
ולכלה: למת חלילים שמביאים וכמו שוה עניינם  ואין ·Ù˘.ולשמחה  ÍË‡˘ ÏÎ· ÁÓ˘˙Âשבזית שלך הבזיון בכל שמחת

ישראל : אדמת  את È„È.(Ê)בנפשך  ˙‡ È˙ÈË: בך ‰ÌÈÓÚ.להכות  ÔÓ:האומות בין לעם  עוד  נחשבת  תהיה  לא ÍÈ˙„·‡‰Âר"ל
.˙Âˆ¯‡‰ ÔÓ:במ "ש הדבר לקדמותך :‡˘Í„ÈÓ.כפל תשוב לבל  וכל ‰'.מכל È‡ ÈÎ: גמול לשלם  ‰‚ÌÈÂ.(Á)הנאמן ÏÎÎ

מבכל  יותר ה ' השגחת בהם דבקה ואין יהודה  בית גם כן  השמים, מערכות להנהגת נעזבים היו כוכבים העובדי  שכל כמו 
נמסרו: עוונם שבגמול האמינו ולא כוכבים העובדי כיתר נ"נ ביד נמסרו  ולכן וכאומר  כוכבים  ÂÓ‡·(Ë)העובדי  Û˙Î ˙‡

.ÌÈ¯Ú‰Óגבולו בקצה  העומדים  מואב מבצרי ערי אפתח ר"ל מקצהו מעריו אמר ביאור ולתוספת הערים, מן מואב עבר את 
יתאוה: אשר לכל  בארצו האויב  יבוא  ההם  הערים  שערי יפתחו וכאשר  בארצו לבוא  האויב  את ‡¯ı.המונעים  È·ˆהערים ר"ל 

מואב: גבול שבקצה  המבצר  ערי  הם  כי וכו' הישימות בית ושמותם ארצו והדר  חמדת שהם 

oeiv zcevn
(‚).Á‡‰:שמחה ל' חלול :ÏÁ.ענין  שממה:Ó˘‰.מל ' ל'
(„).‰˘¯ÂÓÏ: ירושה תהיÌ‰È˙Â¯ÈË.מל ' כמו ארמון ענין

נשמה סט)טירתם  אוהל :Ì‰ÈÎ˘Ó.:(תהלים משכן מל '
(‰).‰ÂÏ:מדור לנוח :ı·¯ÓÏ.ענין השכיבה ענין
(Â).Í‡ÁÓכף ימחאו  וכן שמחה  דרך  כף  אל  כף הכאת ענין

נה) מרוקע ÍÚ˜¯Â.:(ישעיה כסף כמו  ורדוד  שטיחה  (ירמיה ענין

אותם ˘‡ÍË.:י) השאטים  כמו  בזיון כח)ענין Ï·‚.(Ê):(לקמן
בג מפת  כמו מאכל  ענין והוא לבג והכתיב ושלל  ביזה מל'

א)המלך  במקום(דניאל הוא  והגימ "ל לבז כמו הוא לבג או
גבול  גה וכן באטב "ח מו)הזי"ן  גבול:(לקמן זה  Û˙Î.(Ë)ור"ל

השנית ולכתף  וכן  וצד  עבר  כז)ענין חמדהˆ·È.:(שמות ענין
והדר:

`i wxt minid ixac - miaezk

àé-÷øô à íéîéä éøáãkÎai

áé:íéøabä äLBìLa àeä éçBçàä BãBc-ïa øæòìà åéøçàåâéíénc ñta ãéåc-íò äéä-àeä §©£¨²¤§¨¨¬¤−¨£¦®−¦§¨¬©¦Ÿ¦««¨¨̧¦¨¦¹©©´©¦À
ìtäåìô éðtî eñð íòäå íéøBòN äàìî äãOä ú÷ìç éäzå äîçìnì íL-eôñàð íézL:íézL §©§¦§¦Æ¤¡§¨´©¦§¨½̈©§¦²¤§©¬©¨¤−§¥¨´§¦®§¨¨¬−̈¦§¥¬§¦§¦«

ãéìt-úà ekiå äeìéviå ä÷ìçä-CBúá eávéúiå:äìBãâ äòeLz ýåýé òLBiå íézLåèäLBìL eãøiå ©¦«§©§³§©¤§¨Æ©©¦½¨©©−¤§¦§¦®©¬©§−̈§¨¬§¨«©¥§¿§«¨Á
ìô äðçîe ílãò úøòî-ìà ãéåc-ìà øvä-ìò Làø íéLBìMä-ïî:íéàôø ÷îòa äðç íézLæèãéåãå ¦©§¦̧³Ÿ©©ªÆ¤¨¦½¤§¨©−£ª¨®©£¥´§¦§¦½Ÿ−̈§¥¬¤§¨¦«§¨¦−

ìt áéöðe äãeöna æà:íçì úéáa æà íézLæéøBaî íéî éð÷Lé éî øîàiå ãéåc åéàúiå (åàúéå) ¨´©§¨®§¦´§¦§¦½−̈§¥¬¨«¤©¦§¨¬¨¦−©Ÿ©®¦ µ©§¥´¦©½¦¦¬
:øòMa øLà íçì-úéaçéìMä eò÷áiåìô äðçîa äLzLøòMa øLà íçì-úéa øBaî íéî-eáàLiå íé ¥«¤−¤£¤¬©¨«©©¦§§¸©§Ÿ¹̈§©£¥´§¦§¦À©¦«§£©Æ¦Æ¦³¥«¤Æ¤Æ£¤´©©½©

ì ãéåã äáà-àìå ãéåc-ìà eàáiå eàNiå:ýåýéì íúà Cqðéå íúBzLèéúBNòî éäìàî él äìéìç øîàiå ©¦§−©¨¦´¤¨¦®§«Ÿ¨¨³¨¦Æ¦§½̈©§©¥¬Ÿ−̈©¨«©¿Ÿ¤¨¦¨Á¦̧¥¡Ÿ©¹¥£´
ì äáà àìå íeàéáä íúBLôðá ék íúBLôðá äzLà älàä íéLðàä íãä úàæeNò älà íúBzL ÀŸ£©´¨£¨¦Á¨¥̧¤¤§¤³§©§¨Æ¦´§©§¨´¡¦½§¬Ÿ¨−̈¦§¨®¥´¤¨½

ìL:íéøBabä úLëìL-ìò Búéðç-úà øøBò àeäå äLBìMä Làø äéä àeä áàBé-éçà éLáàåúBàî L §−Ÿ¤©¦¦«§©§©´£¦«À̈µ¨¨Æ´Ÿ©§½̈§Æ¥´¤£¦½©§¬Ÿ¥−
:äLBìMa íL-Bìå-(àìå) ììç̈¨®§¥−©§¨«

i"yx
(·È).íéøåáâä äùåìùá àåä הגבורים ג' בכלל הוא

ל' משאר יותר גבורים אלו ושלשה מהם אחד הוא כי
שנים  אם כי מזכיר אינו וכאן בסמוך שנזכר ושלשה
השלישי  אף מזכיר כ"ג ב' ובשמואל ואלעזר ישבעם

א'): (שם הררי אגא בן שמא ואחריו ñôá(È‚)דכתיב
.íéîã:דמים באפס ובשמואל מקום íéúùìôäåשם

.äîçìîì íù åôñàð ומאותם מישראל להנקם שנזדרזו
בחרפם  כג) (ב' בשמואל כמפורש שחרפו גבורים

íéøåòù.בפלשתים: äàìî לקוצרה פלשתים ורצו
באש: íéùåìùä.(ÂË)ולהציתה ïî äùåìù åãøéå

השלושים: לכל ראש היו אלו áéöðå(ÊË)שלשה
.íçì úéáá æà íéúùìô והעמידו לקחו לחם בית שכבר

פלשתים  שעדיין מלכותו בתחלת זה שופט נציב בה
היו  דוד בא שלפני מצינו שכך בם, מושלים היו
דכתיב  ושמואל שמשון בימי ישראל על מושלים
פן  פלשתים לאנשים והיו התחזקו ד') א' (בשמואל

וגו': לעברים úéá(ÊÈ)תעבדו øåáî íéî éð÷ùé éî
.íçì מבית ישי בן ודוד דכתיב דוד של מקומו הי' זה

מלומד  תדיר דוד שהיה ולפי יח) א' (שמואל הלחמי
שאד' אויר וכל מים וכל להם נתאו' מים באותן ורגיל
בריש  ודוגמא ניזוק בהם רגיל ושאין לו יפין בהם רגיל
מארץ  חוצה שנישאת על שחלתה אחת מלכה יוסיפון
שתרחץ  עד רפואה לה אין הרופאים ואמרו מולדתה

לה: עשו וכן מקומה ממימי åò÷áéå(ÁÈ)ותהנה
.íéúùìô äðçîá äùìùä די ברעכן (דורך בל"א

הבור åáàùéå.שאר"א): בפני עומדים כשהפלשתים
כרחם: על ושאבו ביניהם ובקעו ישראל גבורי ג' באו

.'äì íúåà êñðéå הס חג אומר קפרא היה בר וכות
המזבח: על íåàéáä.(ËÈ)ונסכן íúåùôðá éë שמסרו

המים: על להריגה àåä(Î)עצמם áàåé éçà éùáàå
.äùåìùä ùàø äéä במחנה שבקעו שלשה לאותם

עם  יואב את מזכיר שאינו ומה המים ושאבו פלשתים
היה  הוא כי אלו עם למנותו כבודו שאין לפי הגבורים

לכולם: ראש צבא äùìùá.שר íù åìå השם אותו
וטעות  כולם גבורות כל כנגד היתה שגבורתו לו היה

הוא:

cec zcevn
(·È).ÂÈ¯Á‡Â: במעלה.ÌÈ¯Â·‚‰ ‰˘ÂÏ˘· ‡Â‰ אחד היה הוא

בחרפם דוד  עם שהיו בש "ב  האמורים  גיבורים מהשלושה 
שם: שנאמר מה  על  סמך  ולקצר וכו ' ÏÓ‡‰(È‚)פלשתים 

.ÌÈ¯ÂÚ˘המלחמה היא זו לא  באמת כי עדשים נאמר ובש"ב 
הצילה: ששמה נאמר שם פלשתים:ÂÏÈˆÈÂ‰.(È„)כי  ישרפוה לבל ואנשיו , ¯‡˘.(ÂË)הוא ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÔÓמהשלשה כ"א

עליהם : עוד הוסיף אבל  למטה  המה גם ונזכרים בש"ב הנזכרים הגבורים מהשלשים  ראש  אשר·ÂˆÓ„‰.(ÊË)היה הצור הוא
עדולם: ÌÈÓ.(ÊÈ)במערת È˜˘È ÈÓ:לחם בית בור מי לי נמצא והיה יתן מי  כאומר  אלא  המים להביא שצוה ÂÚ˜·ÈÂ.(ÁÈ)לא 

ללכת: דרך בה לעשות  בקעוה  וכאילו המחנה דרך  ועברו לדוד  רוח  נחת לעשות מעצמם הלכו לה  שהתאו ' שמעו  ÍÒÈÂ.כאשר
ה ': לשם ארצה  יראתÓ‡ÈÂ¯.(ËÈ)שפכם מחמת לשתותם לי הוא חולין  ר"ל  וכו ' חלילה  ואמר  מהם שתה  שלא על  טעם נתן 

ÂÎÂ'.ה ': Ì„‰:יחשב לדם המים  א"כ  הביאום נפשותם בסכנת הלא כי נפשותם  בסכנת הלכו אשר האנשים  דם אשתה וכי
(Î).‰˘Ï˘‰ המים :¯‡˘ להביא המחנה שבקעו מהשלשה  הראש  היה  ÂÎÂ'.הוא ¯¯ÂÚ ‡Â‰Â בסמוך ההריגה על  ר"ל  וכו'. על 

להלחם: התחיל  עתה  כאילו  עמהם להלחם  חניתו את  עורר הוא  ·˘ÂÏ˘‰.לה  Ì˘ ÂÏÂשלושת בין  לגבור מפורסם שהיה ר"ל 
הנזכר ושמה ואלעזר ישבעם  והם  הראשונים  לגבור:הגבורים אבשי  את גם החשיבו  גבורתם  כל עם  הם גם ור"ל בש "ב

oeiv zcevn
(‚È).ÌÈÓ„ ÒÙ·:מקום ‰˘„‰.שם  ˙˜ÏÁ:השדה אחוזת 
(ÊË).·ÈˆÂ:וממונה פקיד תאוהÂ‡˙ÈÂ.(ÊÈ)ענין  מל '

וחשק:



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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Âäqònä–éànL úéaïéøèBt,ìlä úéáeïéáiçî.äèéìçä–éànL úéaïéáiçî,ìlä úéáeïéøèBt.úBlç ©§¦¨¥©©§¦¥¦¥§©§¦©£¦¨¥©©§©§¦¥¦¥§¦©
øéæð é÷é÷øe äãBz–Bîöòì ïàNò,øeèt;÷eMa øBkîì,áiç. ¨§¦¥¨¦£¨¨§©§¨¦§©©¨

Ê÷lçì øBàN äNòL íBzçð,älça áiç.øBàN ïäì úBNòì íBzçpì eðúpL íéLð–úçà ìLa ïéà íà ©§¤¨¨§§©¥©¨©©¨¨¦¤¨§©©§©£¨¤§¦¥§¤©©
øeòMk ïäî,äøeètälçä ïî. ¥¤©¦§¨¦©©¨

Áíéáìkä úqò–äpnî ïéìëBà íéòBøäL ïîæa,älça úáiç;da ïéáøòîe,da ïéôzzLîe,äéìò ïéëøáîe, ¦©©§¨¦¦§©¤¨¦§¦¦¤¨©¤¤©©¨§¨§¦¨¦§©§¦¨§¨§¦¨¤¨
äéìò ïéðnæîe,áBè íBéa úéNòðå,çñta BúáBç éãé íãà da àöBéå.äpnî ïéìëBà íéòBøä ïéà íà,úáiç dðéà §©§¦¨¤¨§©£¥§§¥¨¨¨§¥¨©¤©¦¥¨¦§¦¦¤¨¥¨©¤¤

älça;da ïéáøòî ïéàå,da ïéôzzLî ïéàå,äéìò ïéëøáî ïéàå,äéìò ïéðnæî ïéàå,áBè íBéa úéNòð dðéàå, ©©¨§¥§¨§¦¨§¥¦§©§¦¨§¥§¨§¦¨¤¨§¥§©§¦¨¤¨§¥¨©£¥§

e.dqirnd:íéçúåø íéî â"ò çî÷.dhilgdäñéòî àðú ãçà àðúã ,åæ äðù àì åæ äðùù éîå åäðéð éàðú éøúã àøîâá ùøåôîå ,çî÷ éáâ ìò íéçúåø íéî
ïéá äèéìç ïéá øáñå ,äñéòî ïéãä àåäå äèéìç àðú ,àðú êãéàå .ïéáééçî ììä úéáå ïéøèåô éàîù úéá äèéìç ïéá äñéòî ïéá øáñå ,äèéìç ïéãä àåäå
ìëáå úáçîá åà úùçøîá íàå ,äìçá úåáééç øåðúá úåôàð íà äèéìç ïéá äñéòî ïéá äëìä ÷ñô ïéðòìå .íéøèåô ììä úéáå íéáééçî éàîù úéá äñéòî

:äìçä ïî úåøåèô åéúçú úøáåò øåàäù øáã.envrl o`yr:åúåøéæðå åúãåú êøåöì.xeht:ùã÷ä úñéò àìå íëéúåñéøò áéúëã ïùã÷ì ïìâìâã ïåéëxeknl
.weya:øéæð é÷é÷øå äãåú úåìçì íéëéøöù íãà éðáì.aiig:àðà åäì àðìéëà àì éàå àððéáæî àððéáæî éà ,êéìîî éëåìîéà ÷åùì ìëã

f.wlgl xe`y dyry mezgp:øåòéùë ÷ìçå ÷ìç ìëá ïéàå úåñéò äîëì å÷ìçì íãà éðáì åøëîì åúòãù àìà ,äìç áåéç éãë åá ùéå.dlga aiig
:úçàë äìåë äúåà äôàéå äñéò åðùòéù íéðå÷ àöîé àì íà åúòãù

g.mialk zqir:äá áøåòî äáøä ïñøåîå ,çî÷î úéùòð.dpnn milke` mirexdy onfa:êë ìë ïñøåî äá áøòúð àìù.dlga zaiigàéæçã ïåéëã
:äá ïðéø÷ íçì íéòåøì.da oiaxrne:øöçì íéúáä ïî àéöåäì ,úåøöç éáåøò.da oitzzyne:éåáîì úåøöçä ïî àéöåäì ,úåàåáî éôåúùoikxane

.dilr:àéöåîä úëøáne.dilr oipnf:ïîæì íéáééç úçàë äðîî åìëàù äùìù.aeh meia zit`pe:íéòåø ÷ìç íåùîezaeg ici da `vei mc`e
.gqta:äöî úéæë ìåëàì áééçù äðåùàø äìéì.dlga zaiig dpi`áéúëã(åè øáãîá)àìå úáééç íëìù íëéúåñéøò úéùàø:äéç ìùz`neh d`nhn

`xephxa yexit
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äqònä,רותחים במים ששמים קמח –ïéøèBt éànL úéa– ÇÀÄÈÅÇÇÀÄ
ïéáiçîמחלה, ìlä úéáe.בחלה המעיסה את –äèéìçä מים – ÅÄÅÀÇÀÄÇÂÄÈ

הקמח, לתוך שניתנו ìläרותחים úéáe ,ïéáiçî éànL úéaÅÇÇÀÇÀÄÅÄÅ
ïéøèBt בבבלי ב )– לז , מעיסה (פסחים  בין  הבדל  אין  שאמנם פירשו , ÀÄ

שמאי בית של  מחלוקתם בענין כאן  נחלקו  תנאים ששני  אלא לחליטה,

שתנא  כלומר שניה, בבא שנה לא ראשונה בבא ששנה ומי  הלל, ובית
שנה: oiaiign",אחד  lld ziae oixhet i`ny zia ,dqirnd" הדין והוא

שנה: אחר ותנא מחייבין , הלל  ובית פוטרין שמאי שבית לחליטה,
,"oixhet lld ziae oiaiign i`ny zia ,dhilgd" למעיסה הדין והוא

פוטרין. הלל ובית מחייבין  שמאי  øéæðשבית é÷é÷øe äãBz úBlçÇÈÀÄÅÈÄ
כתוב תודה בקרבן  יב )– ז , חלות (ויקרא התודה זבח על  "והקריב :

בנזיר וכן וגו', בשמן" משוחים מצות ורקיקי  בשמן בלולות מצות
יד-טו)כתוב ו, סולת (במדבר  מצות וסל  לה'... קרבנו  את "והקריב :

שנקטה  ומה בשמן "; משוחים מצות ורקיקי בשמן  בלולות חלות

המשנה  כוונת אלא הוא, דווקא לאו נזיר " ורקיקי  תודה "חלות המשנה
נזיר של  וכן  תודה, של ורקיקים טוב";לחלות יום "תוספות (ועיין

ישראל") אדם"תפארת  שאם ללמד , משנתנו  ובאה ;Bîöòì ïàNòÂÈÈÀÇÀ
ונזירותו , תודתו לצורך –øeèt העיסה את שגלגל לפי  החלה, מן  – È

בחלה וכתוב הקדש, כ )לשם טו, –(במדבר  עריסותיכם" "ראשית :
עשאן אם אבל הקדש . עיסת ולא eMa÷"עריסותיכם" øBkîì– ÄÀÇ

נזירותו, לקרבן או  לתודתו ורקיקים חלות שצריך להפרישáiçלמי – ÇÈ
שמא  הקדש, לשם עיסתן  גלגל  לא לשוק, ועשאן שהואיל  חלה, מהן

בחלה. חייב הלכך בעצמו , אותן ויאכל  לקוחות ימצא לא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

øBàN äNòL íBzçð שדעתו פי  על  אף בחלה, חיוב כדי בו  שיש – ÇÀÆÈÈÀ
÷lçì,בחלה החייב כשיעור בהם שאין קטנים, לחלקים השאור  את – ÀÇÅ

עיסתם, בהם שיחמצו אדם, לבני älçaולמכרם áiç שאם לפי – ÇÈÇÇÈ
כאחד. כולו  יאפהו קונים, ימצא íBzçpìלא eðúpL íéLð,קמח – ÈÄÆÈÀÇÇÀ

øBàN ïäì úBNòìשאור כולן  משל  עושה שהנחתום פי על אף – ÇÂÈÆÀ

בחלה, חיוב כדי בו  שיש øeòMkאחד ïäî úçà ìLa ïéà íàÄÅÀÆÇÇÅÆÇÄ
בחלה, החייב –älçä ïî äøeèt,החלה מן  זו  עיסה פטורה – ÀÈÄÇÇÈ

שלה. את לקבל  מקפידה אחת שכל  לפי 
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íéáìkä úqò שעושים ומורסן , קמח של  מתערובת העשויה עיסה – ÄÇÇÀÈÄ
הכלבים, לאכילת äpnîאותה ïéìëBà íéòBøäL ïîæa כגון – ÄÀÇÆÈÄÀÄÄÆÈ

ממנה, אוכלים הרועים גם שאז  הרבה, מורסן בה älçaשאין úáiçÇÆÆÇÇÈ
חייבת  היא ולכן  "לחם", דין  לה יש  לרועים, ראויה והיא שהואיל  –

daבחלה; ïéáøòîe.חצרות וערובי תחומין  ערובי  –oinegz aexr ÀÈÀÄÈ
"תחום  בסוף סעודות שתי  כדי מזון  שבת בערב אדם שמניח היינו 

ללכת  לו מותר  שיהא כדי  מושבו, ממקום אמה אלפיים שהוא שבת",
אמה. אלפיים עוד בשבת zexvgמשם aexr Ð הדיירים שכל  היינו

א  חצר  מהם,של  אחד  של  בביתו  מזון שבת בערב נותנים miaxrneחת
לכל מותר שיהא כדי אחת, לרשות שלהם הרשויות כל את כך ידי  על 

לבית; מהחצר להכניס או לחצר  מביתו  להוציא ïéôzzLîeÄÀÇÀÄאחד 
da והחצרות מחיצות המוקף מקום הוא "מבוי" מבואות. שיתופי  – È

למבוי החצרות מן  להוציא רשאים החצרות בני  ואין לתוכו, פתוחות
מזון  שבת בערב הניחו  כן אם אלא לחצרות, המבוי  מן  להכניס או

החצרות  כל  עם המבוי  נעשה כך  ידי  שעל החצרות, מן באחת משותף
החצר מן  בשבת להוציא המתיר  מבוי " "שיתוף נקרא וזה אחת, כרשות

לחצר ; המבוי מן  ולהכניס äéìòלמבוי ïéëøáîe"המוציא" ברכת – ÀÈÀÄÈÆÈ
המזון ; äéìòוברכת ïéðnæîe חייבים כאחד, ממנה שאכלו שלושה – ÀÇÀÄÈÆÈ

א )לזמן  ז , ברכות  áBè;(עיין íBéa úéNòðå,הרועים חלק משום – ÀÇÂÅÀ
טוב; ביום לעשותו çñtaשמותר BúáBç éãé íãà da àöBéåÀÅÈÈÈÀÅÈÇÆÇ

שחייב  פסח, של הראשון בלילה בה יוצא הריהו מצה, אפאה אם –

מצה. כזית לאכול äpnîאז ïéìëBà íéòBøä ïéà íà כגון – ÄÅÈÄÀÄÄÆÈ
בלבד , לכלבים אלא ראוייה ואינה מורסן , הרבה בה úáiçשיש  dðéàÅÈÇÆÆ

älçaשכתוב כ )– טו , תרימו (במדבר  חלה עריסותיכם "ראשית : ÇÇÈ
ודרשו: עיסה "mkizeqixr"תרומה", ולא בחלה חייבת שלכם עיסה –

כלב זוטא )של  הכתוב(ספרי מן זה למד  והרמב"ם יט ). שם , :(שם
באכלכם לחם;mgln"והיה נקראת אינה זו  ועיסה ïéàåÀÅהארץ",

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt dlg zkqn

çñta BúáBç éãé da àöBé íãà ïéàå.ïéìëà úàîè äànhî Ck ïéáe Ck ïéa. §¥¨¨¥¨§¥¨©¤©¥¨¥¨¦©§¨ª§©Ÿ¨¦
Ëäîeøzäå älçä–Lîçå äúéî ïäéìò ïéáiç,íéøfì íéøeñàå,ïäë éñëð íäå,äàîe ãçàa ïéìBòå,ïéðeòèe ©©¨§©§¨©¨¦£¥¤¦¨¨Ÿ¤©£¦©¨¦§¥¦§¥Ÿ¥§¦§¤¨¥¨§¦

LîL áøòäå íéãé úöéçø,ïî ïéìhð ïéàåàîhä ìò øBähä,ä ïî àlàøeîbä øácä ïîe ówn.øîBàä:ìk §¦©¨©¦§©£¥¤¤§¥¦¨¦¦©¨©©¨¥¤¨¦©ª¨¦©¨¨©¨¨¥¨
älç éúqò ìëå äîeøz éðøb–íeìk øîà àG,úö÷î øiLiL ãò. ¨§¦§¨§¨¦¨¦©¨¨©§©¤§©¥¦§¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàì eñðëpL õøàì äöeç úBøt,älça íéáiç.ì ïàkî eàöéíL–øæòéìà éaøáiçî,àáé÷ò éaøåøèBt. ¥¨¨¨¤¤¦§§¨¨¤©¨¦©©¨¨§¦¨§¨©¦¡¦¤¤§©¥§©¦£¦¨¥

.oilke`:áìëì ìåëàìî ìñôúù ãò ,äàîèî ,íãàì úìëàð ÷çãä éãé ìòã ïåéë
h.dzin odilr oiaiigáéúë äîåøúáå äîåøú àéø÷à äìçã ,íéîù éãéá äúéî áééç ãéæî ïìëåàä øæ(áë àø÷éå):åäåììçé éë åá åúîå.ynegeïìëåàä

:äöøéù ïäë ìëì ùîåçå íéìòáì ïø÷ íìùî ââåù.mixfl mixeq`e.íéøæì íéøåñàã àèéùô ùîåçå äúéî íäéìò íéøæä íéáééçù ïåéëã ,äéåðù àéä íðçá
àäéî àúééøåàã àøåñéà ìáà ,ùîåç àìå äúéî àì åá ïéàù øåòéù éöçì íéøæì íéøåñà àðúã øîéîì ïðéöî ,àúééøåàãî øåòéù éöç øîàã ïðçåé éáøìå

:àëéà.odk iqkp ode:äàîè äîäáå úåò÷ø÷å íéãáò ïäá ç÷éìå ïøëîì ìåëéù.d`ne cg`a oilere:ïéìåç ìù äàîá åáøòúð íà.mici zvigx miperhe
:äîåøú úàø÷ð àéä óàù äìçä úàå ,äîåøúä úà úåìñåô íéãé íúñù ,äìçú åéãé ìåèéì êéøö ïäá òâéì àáä.yny axrdeìëåà åðéà ìáèù àîè

áéúëãë ,åùîù áéøòéù ãò äîåøúá(áë àø÷éå)ä ïî ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå:äìçì ïéãä àåäå ,íéùã÷.`nhd lr xedhd on milhip opi`eäøæâ
:êåîñá ïðúãë ó÷åîä ïî íåøúé íøåúäù ïðéòá ïðàå ,åðàîèéå øåäèá àîèä òâé àîù éôúñîã íåùî ,ó÷åîä ïî àìù íåøúé àîùon `l` oilhip oi`e

.swend:êåîñå áåø÷ ó÷åî ùåøéôå ,ïðéñøâ.xenbd xacd on:äñéòä ìâìâúúùî äìçå ,ïúëàìî äøîâðù.zvwn xiiyiy cråäá áéúë äîåøúå äìçã
:íéøëð ïäéøéù åäéù ïðéòáå ,úéùàø

a`.dlga oiaiig ux`l eqpkpy ux`l dveg zexitáéúëã(åè øáãîá)õøàä úåøéôá ïéá íéáééç íúà äîù ,äîù íëúà àéáî éðà øùà õøàä ìà

`xephxa yexit

da ïéáøòî,חצרות עירובי  ולא תחומין  עירובי לא –ïéàå ÀÈÀÄÈÀÅ
da ïéôzzLî,מבואות שיתופי –äéìò ïéëøáî ïéàå,המוציא – ÄÀÇÀÄÈÀÅÀÈÀÄÈÆÈ

äéìò ïéðnæî ïéàå, לזמן חייבים אינם ממנה שאכלו שלושה – ÀÅÀÇÀÄÈÆÈ
áBè íBéa úéNòð dðéàåשנאמר טז )– יב, יאכל(שמות אשר  "אך : ÀÅÈÇÂÅÀ

לכלבים; ולא "לכם" ודרשו: לכם", יעשה לבדו  הוא נפש , ïéàåÀÅלכל 
çñta BúáBç éãé da àöBé íãà.לחם אינו  שהרי  –Ck ïéa ÈÈÅÈÀÅÈÇÆÇÅÈ

Ck ïéáe הרועים שאין בזמן ובין  אותה, אוכלים שהרועים בזמן  בין – ÅÈ
אותה, ïéìëàאוכלים úàîè äànhî– נאכלת והיא שהואיל  ÄÇÀÈËÀÇÙÈÄ

שייפסל עד טומאה המקבל אדם כאוכל  דינה הדחק, ידי  על  לאדם
לכלב. מלאכול

זה  פירוש מורסן. בה שמעורב הברטנורא, כפי בארנו כלבים" "עיסת בענין 
(שם), אחרות דעות לפי מפרשים יש אבל  שבירושלמי , אחת דעה לפי  הוא
פטורה  בלבד , כלבים לאכילת נעשתה אם נקייה, מסולת היא העיסה שאפילו 
כצורת  ועשויה ערוכה שאינה כגון לכלבים, שהיא בה ניכר  אם ודווקא מחלה.

בחלה חייבת היא הרי  לכלבים, שהיא בה ניכר לא אם אבל seqaלחם, xehd)
(o"anxd mya dlg 'ld.

בפירושו: כותב mialkוהרמב"ם zqirבמורסנה אותה שלשין –oeekzne להאכילה
"משנה  (עיין  אדם שום ממנה יאכל ושלא החיות, ממיני  זולתם או לכלבים

זה). בענין  שמאריך  ראשונה"
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אלא  באכילה מותרת שאינה כתרומה דינה שחלה למסכתנו) (בהקדמה הזכרנו  כבר 
דינים  מונה משנתנו  תרומה". תרימו "חלה יט): טו, (במדבר  שכתוב לכהנים,

בתרומה. וגם בחלה גם הנוהגים

äúéî ïäéìò ïéáiç ,äîeøzäå älçä או חלה האוכל  זר – ÇÇÈÀÇÀÈÇÈÄÂÅÆÄÈ
בתרומה שנאמר שמים, בידי מיתה חייב במזיד, כב,תרומה (ויקרא

וכלט -י) יחללוהו ... כי  בו "ומתו  קודש ": יאכל לא סנהדרין זר (בבלי

ב ) שכתוב Lîçå,פג, כמו  וחומש, קרן  משלם בשוגג, אכלן אם – ÈÙÆ
יד ) כב , עליו "(ויקרא  חמישיתו ויסף בשגגה קדש  יאכל  כי  "ואיש :

א), ו, תרומות íéøfì(עיין íéøeñàå,היא מיותרת זו פיסקה – ÇÂÄÇÈÄ
לזרים. שאסורים מובן  הרי  וחומש, מיתה עליהן חייבים אם שהרי 

א), (ב, ביכורים במסכת משנתנו כעין  ונשנתה שהואיל  מבארים, ויש 
שני מעשר ששונה להשמיענו סיפא, משום זו פיסקה נשנתה ושם

הוכנסה  ההיא המשנה אגב לזרים, מותר  שהוא ומביכורים, מתרומה
למשנתנו אף זו  להשמיע,(הרא"ש )פיסקה באה שמשנתנו מפרשים ויש  .

אסור מקום מכל חומש , ולא מיתה לא בו  שאין  שיעור, חצי שאפילו 
לזרים טוב")הוא יום  "תוספות ïäë,(ברטנורא; éñëð íäå החלה – ÀÅÄÀÅÙÅ

ולקנות  אחר  לכהן  למכרן שיכול  הכהן , של כנכסיו  נחשבות והתרומה
טמאה; ובהמה וקרקעות עבדים כגון שירצה, מה כל  ïéìBòåÀÄבדמיהן 

äàîe ãçàaשל קבים במאה שנתערב תרומה או  חלה של קב – ÀÆÈÅÈ
שצריך אלא לזרים, באכילה מותרת והתערובת בטל, הריהו  חולין ,

לכהן; וליתנו  אחד קב מתוכה íéãéלהעלות úöéçø ïéðeòèe– ÀÄÀÄÇÈÇÄ
שסתם  תחילה, ידיו את לרחוץ צריך  בחלה או בתרומה לנגוע הבא

החלה; ואת התרומה את פוסלות והן הן , לטומאה שניות áøòäåÀÇÂÅידים
LîL וחלה תרומה לאכול רשאי אינו עדיין  וטבל , טמא שהיה כהן  – ÆÆ

שכתוב כמו  שמשו , שיעריב ז )עד  כב, וטהר(ויקרא השמש "ובא :
הקדשים" מן  יאכל  א )ואחר  א , ברכות øBähä;(עיין ïî ïéìhð ïéàåÀÅÄÈÄÄÇÈ

àîhä ìò וכן שנטמאה, תבואה על  טהורה מתבואה תורמים אין  – ÇÇÈÅ
שמא  גזירה שנטמאה, עיסה על  טהורה מעיסה חלה מפרישים אין 

בטמא, הטהור  יגע שמא מחשש  המוקף, מן  שלא וחלה תרומה יטול 
oilhip dlge dnexz oi`eównä ïî àlà והקרוב הסמוך מן  – ÆÈÄÇËÈ

øeîbäולעיסה,lahdלתבואת øácä ïîe מלאכתו שנגמרה – ÄÇÈÈÇÈ
י ); א, (תרומות dlgl:למעשרות dk`ln xnbe העיסה משתתגלגל 

א). ג, להלן  älç,(כמבואר  éúqò ìëå äîeøz éðøb ìk :øîBàäÈÅÈÈÀÄÀÈÀÈÄÈÄÇÈ
íeìk øîà àGכל או תרומה גרנו  כל  לעשות יכול אדם שאין  – ÈÇÀ

חלה, úö÷îעיסתו øiLiL ãòבחלה שנאמר כא )– טו, :(במדבר  ÇÆÀÇÅÄÀÈ
כלומר: לדורותיכם", תרומה לה' תתנו עריסותיכם "ziy`xn""מראשית

מפרשים, ויש ה). ד, תרומות (עיין ותרומה חלה תתנו ראשית כל ולא

כתוב ג )שבתרומה יח , "(דברים  :ziy`xכתוב ובחלה (במדבר דגנך",

כ ) ניכרים טו, שייריה שיהיו  צריך  מכאן עריסותיכם", "ראשית :

מענין  זה  פירוש על  שמקשה  איגר  עקיבא  רבי תוספות עיין (ברטנורא ;

שלמעלה ). באורנו ב ―כפי קלו, התוספות―חולין בשם  ומביא  הגז " "ראשית 
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õøàì äöeç úBøt,לארץ חוצה של הדגן  מיני  חמשת תבואות – ÅÈÈÈÆ
õøàì eñðëpL הוא העיסה וגלגול הואיל  ישראל, לארץ שהובאו  – ÆÄÀÀÈÈÆ

ישראל, älçaבארץ íéáiç שנאמר יט )– טו, "בבואכם (במדבר : ÇÈÄÇÇÈ
חייבים  אתם שמה ודרשו : שמה"... אתכם מביא אני אשר  הארץ אל 
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f.wlgl xe`y dyry mezgp:øåòéùë ÷ìçå ÷ìç ìëá ïéàå úåñéò äîëì å÷ìçì íãà éðáì åøëîì åúòãù àìà ,äìç áåéç éãë åá ùéå.dlga aiig
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äqònä,רותחים במים ששמים קמח –ïéøèBt éànL úéa– ÇÀÄÈÅÇÇÀÄ
ïéáiçîמחלה, ìlä úéáe.בחלה המעיסה את –äèéìçä מים – ÅÄÅÀÇÀÄÇÂÄÈ

הקמח, לתוך שניתנו ìläרותחים úéáe ,ïéáiçî éànL úéaÅÇÇÀÇÀÄÅÄÅ
ïéøèBt בבבלי ב )– לז , מעיסה (פסחים  בין  הבדל  אין  שאמנם פירשו , ÀÄ

שמאי בית של  מחלוקתם בענין כאן  נחלקו  תנאים ששני  אלא לחליטה,

שתנא  כלומר שניה, בבא שנה לא ראשונה בבא ששנה ומי  הלל, ובית
שנה: oiaiign",אחד  lld ziae oixhet i`ny zia ,dqirnd" הדין והוא

שנה: אחר ותנא מחייבין , הלל  ובית פוטרין שמאי שבית לחליטה,
,"oixhet lld ziae oiaiign i`ny zia ,dhilgd" למעיסה הדין והוא

פוטרין. הלל ובית מחייבין  שמאי  øéæðשבית é÷é÷øe äãBz úBlçÇÈÀÄÅÈÄ
כתוב תודה בקרבן  יב )– ז , חלות (ויקרא התודה זבח על  "והקריב :

בנזיר וכן וגו', בשמן" משוחים מצות ורקיקי  בשמן בלולות מצות
יד-טו)כתוב ו, סולת (במדבר  מצות וסל  לה'... קרבנו  את "והקריב :

שנקטה  ומה בשמן "; משוחים מצות ורקיקי בשמן  בלולות חלות

המשנה  כוונת אלא הוא, דווקא לאו נזיר " ורקיקי  תודה "חלות המשנה
נזיר של  וכן  תודה, של ורקיקים טוב";לחלות יום "תוספות (ועיין

ישראל") אדם"תפארת  שאם ללמד , משנתנו  ובאה ;Bîöòì ïàNòÂÈÈÀÇÀ
ונזירותו , תודתו לצורך –øeèt העיסה את שגלגל לפי  החלה, מן  – È

בחלה וכתוב הקדש, כ )לשם טו, –(במדבר  עריסותיכם" "ראשית :
עשאן אם אבל הקדש . עיסת ולא eMa÷"עריסותיכם" øBkîì– ÄÀÇ

נזירותו, לקרבן או  לתודתו ורקיקים חלות שצריך להפרישáiçלמי – ÇÈ
שמא  הקדש, לשם עיסתן  גלגל  לא לשוק, ועשאן שהואיל  חלה, מהן

בחלה. חייב הלכך בעצמו , אותן ויאכל  לקוחות ימצא לא
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øBàN äNòL íBzçð שדעתו פי  על  אף בחלה, חיוב כדי בו  שיש – ÇÀÆÈÈÀ
÷lçì,בחלה החייב כשיעור בהם שאין קטנים, לחלקים השאור  את – ÀÇÅ

עיסתם, בהם שיחמצו אדם, לבני älçaולמכרם áiç שאם לפי – ÇÈÇÇÈ
כאחד. כולו  יאפהו קונים, ימצא íBzçpìלא eðúpL íéLð,קמח – ÈÄÆÈÀÇÇÀ

øBàN ïäì úBNòìשאור כולן  משל  עושה שהנחתום פי על אף – ÇÂÈÆÀ

בחלה, חיוב כדי בו  שיש øeòMkאחד ïäî úçà ìLa ïéà íàÄÅÀÆÇÇÅÆÇÄ
בחלה, החייב –älçä ïî äøeèt,החלה מן  זו  עיסה פטורה – ÀÈÄÇÇÈ

שלה. את לקבל  מקפידה אחת שכל  לפי 
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íéáìkä úqò שעושים ומורסן , קמח של  מתערובת העשויה עיסה – ÄÇÇÀÈÄ
הכלבים, לאכילת äpnîאותה ïéìëBà íéòBøäL ïîæa כגון – ÄÀÇÆÈÄÀÄÄÆÈ

ממנה, אוכלים הרועים גם שאז  הרבה, מורסן בה älçaשאין úáiçÇÆÆÇÇÈ
חייבת  היא ולכן  "לחם", דין  לה יש  לרועים, ראויה והיא שהואיל  –

daבחלה; ïéáøòîe.חצרות וערובי תחומין  ערובי  –oinegz aexr ÀÈÀÄÈ
"תחום  בסוף סעודות שתי  כדי מזון  שבת בערב אדם שמניח היינו 

ללכת  לו מותר  שיהא כדי  מושבו, ממקום אמה אלפיים שהוא שבת",
אמה. אלפיים עוד בשבת zexvgמשם aexr Ð הדיירים שכל  היינו

א  חצר  מהם,של  אחד  של  בביתו  מזון שבת בערב נותנים miaxrneחת
לכל מותר שיהא כדי אחת, לרשות שלהם הרשויות כל את כך ידי  על 

לבית; מהחצר להכניס או לחצר  מביתו  להוציא ïéôzzLîeÄÀÇÀÄאחד 
da והחצרות מחיצות המוקף מקום הוא "מבוי" מבואות. שיתופי  – È

למבוי החצרות מן  להוציא רשאים החצרות בני  ואין לתוכו, פתוחות
מזון  שבת בערב הניחו  כן אם אלא לחצרות, המבוי  מן  להכניס או

החצרות  כל  עם המבוי  נעשה כך  ידי  שעל החצרות, מן באחת משותף
החצר מן  בשבת להוציא המתיר  מבוי " "שיתוף נקרא וזה אחת, כרשות

לחצר ; המבוי מן  ולהכניס äéìòלמבוי ïéëøáîe"המוציא" ברכת – ÀÈÀÄÈÆÈ
המזון ; äéìòוברכת ïéðnæîe חייבים כאחד, ממנה שאכלו שלושה – ÀÇÀÄÈÆÈ

א )לזמן  ז , ברכות  áBè;(עיין íBéa úéNòðå,הרועים חלק משום – ÀÇÂÅÀ
טוב; ביום לעשותו çñtaשמותר BúáBç éãé íãà da àöBéåÀÅÈÈÈÀÅÈÇÆÇ

שחייב  פסח, של הראשון בלילה בה יוצא הריהו מצה, אפאה אם –

מצה. כזית לאכול äpnîאז ïéìëBà íéòBøä ïéà íà כגון – ÄÅÈÄÀÄÄÆÈ
בלבד , לכלבים אלא ראוייה ואינה מורסן , הרבה בה úáiçשיש  dðéàÅÈÇÆÆ

älçaשכתוב כ )– טו , תרימו (במדבר  חלה עריסותיכם "ראשית : ÇÇÈ
ודרשו: עיסה "mkizeqixr"תרומה", ולא בחלה חייבת שלכם עיסה –

כלב זוטא )של  הכתוב(ספרי מן זה למד  והרמב"ם יט ). שם , :(שם
באכלכם לחם;mgln"והיה נקראת אינה זו  ועיסה ïéàåÀÅהארץ",

izdw - zex`ean zeipyn
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çñta BúáBç éãé da àöBé íãà ïéàå.ïéìëà úàîè äànhî Ck ïéáe Ck ïéa. §¥¨¨¥¨§¥¨©¤©¥¨¥¨¦©§¨ª§©Ÿ¨¦
Ëäîeøzäå älçä–Lîçå äúéî ïäéìò ïéáiç,íéøfì íéøeñàå,ïäë éñëð íäå,äàîe ãçàa ïéìBòå,ïéðeòèe ©©¨§©§¨©¨¦£¥¤¦¨¨Ÿ¤©£¦©¨¦§¥¦§¥Ÿ¥§¦§¤¨¥¨§¦

LîL áøòäå íéãé úöéçø,ïî ïéìhð ïéàåàîhä ìò øBähä,ä ïî àlàøeîbä øácä ïîe ówn.øîBàä:ìk §¦©¨©¦§©£¥¤¤§¥¦¨¦¦©¨©©¨¥¤¨¦©ª¨¦©¨¨©¨¨¥¨
älç éúqò ìëå äîeøz éðøb–íeìk øîà àG,úö÷î øiLiL ãò. ¨§¦§¨§¨¦¨¦©¨¨©§©¤§©¥¦§¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàì eñðëpL õøàì äöeç úBøt,älça íéáiç.ì ïàkî eàöéíL–øæòéìà éaøáiçî,àáé÷ò éaøåøèBt. ¥¨¨¨¤¤¦§§¨¨¤©¨¦©©¨¨§¦¨§¨©¦¡¦¤¤§©¥§©¦£¦¨¥

.oilke`:áìëì ìåëàìî ìñôúù ãò ,äàîèî ,íãàì úìëàð ÷çãä éãé ìòã ïåéë
h.dzin odilr oiaiigáéúë äîåøúáå äîåøú àéø÷à äìçã ,íéîù éãéá äúéî áééç ãéæî ïìëåàä øæ(áë àø÷éå):åäåììçé éë åá åúîå.ynegeïìëåàä

:äöøéù ïäë ìëì ùîåçå íéìòáì ïø÷ íìùî ââåù.mixfl mixeq`e.íéøæì íéøåñàã àèéùô ùîåçå äúéî íäéìò íéøæä íéáééçù ïåéëã ,äéåðù àéä íðçá
àäéî àúééøåàã àøåñéà ìáà ,ùîåç àìå äúéî àì åá ïéàù øåòéù éöçì íéøæì íéøåñà àðúã øîéîì ïðéöî ,àúééøåàãî øåòéù éöç øîàã ïðçåé éáøìå

:àëéà.odk iqkp ode:äàîè äîäáå úåò÷ø÷å íéãáò ïäá ç÷éìå ïøëîì ìåëéù.d`ne cg`a oilere:ïéìåç ìù äàîá åáøòúð íà.mici zvigx miperhe
:äîåøú úàø÷ð àéä óàù äìçä úàå ,äîåøúä úà úåìñåô íéãé íúñù ,äìçú åéãé ìåèéì êéøö ïäá òâéì àáä.yny axrdeìëåà åðéà ìáèù àîè

áéúëãë ,åùîù áéøòéù ãò äîåøúá(áë àø÷éå)ä ïî ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå:äìçì ïéãä àåäå ,íéùã÷.`nhd lr xedhd on milhip opi`eäøæâ
:êåîñá ïðúãë ó÷åîä ïî íåøúé íøåúäù ïðéòá ïðàå ,åðàîèéå øåäèá àîèä òâé àîù éôúñîã íåùî ,ó÷åîä ïî àìù íåøúé àîùon `l` oilhip oi`e

.swend:êåîñå áåø÷ ó÷åî ùåøéôå ,ïðéñøâ.xenbd xacd on:äñéòä ìâìâúúùî äìçå ,ïúëàìî äøîâðù.zvwn xiiyiy cråäá áéúë äîåøúå äìçã
:íéøëð ïäéøéù åäéù ïðéòáå ,úéùàø

a`.dlga oiaiig ux`l eqpkpy ux`l dveg zexitáéúëã(åè øáãîá)õøàä úåøéôá ïéá íéáééç íúà äîù ,äîù íëúà àéáî éðà øùà õøàä ìà

`xephxa yexit

da ïéáøòî,חצרות עירובי  ולא תחומין  עירובי לא –ïéàå ÀÈÀÄÈÀÅ
da ïéôzzLî,מבואות שיתופי –äéìò ïéëøáî ïéàå,המוציא – ÄÀÇÀÄÈÀÅÀÈÀÄÈÆÈ

äéìò ïéðnæî ïéàå, לזמן חייבים אינם ממנה שאכלו שלושה – ÀÅÀÇÀÄÈÆÈ
áBè íBéa úéNòð dðéàåשנאמר טז )– יב, יאכל(שמות אשר  "אך : ÀÅÈÇÂÅÀ

לכלבים; ולא "לכם" ודרשו: לכם", יעשה לבדו  הוא נפש , ïéàåÀÅלכל 
çñta BúáBç éãé da àöBé íãà.לחם אינו  שהרי  –Ck ïéa ÈÈÅÈÀÅÈÇÆÇÅÈ

Ck ïéáe הרועים שאין בזמן ובין  אותה, אוכלים שהרועים בזמן  בין – ÅÈ
אותה, ïéìëàאוכלים úàîè äànhî– נאכלת והיא שהואיל  ÄÇÀÈËÀÇÙÈÄ

שייפסל עד טומאה המקבל אדם כאוכל  דינה הדחק, ידי  על  לאדם
לכלב. מלאכול

זה  פירוש מורסן. בה שמעורב הברטנורא, כפי בארנו כלבים" "עיסת בענין 
(שם), אחרות דעות לפי מפרשים יש אבל  שבירושלמי , אחת דעה לפי  הוא
פטורה  בלבד , כלבים לאכילת נעשתה אם נקייה, מסולת היא העיסה שאפילו 
כצורת  ועשויה ערוכה שאינה כגון לכלבים, שהיא בה ניכר  אם ודווקא מחלה.

בחלה חייבת היא הרי  לכלבים, שהיא בה ניכר לא אם אבל seqaלחם, xehd)
(o"anxd mya dlg 'ld.

בפירושו: כותב mialkוהרמב"ם zqirבמורסנה אותה שלשין –oeekzne להאכילה
"משנה  (עיין  אדם שום ממנה יאכל ושלא החיות, ממיני  זולתם או לכלבים

זה). בענין  שמאריך  ראשונה"

ט ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  באכילה מותרת שאינה כתרומה דינה שחלה למסכתנו) (בהקדמה הזכרנו  כבר 
דינים  מונה משנתנו  תרומה". תרימו "חלה יט): טו, (במדבר  שכתוב לכהנים,

בתרומה. וגם בחלה גם הנוהגים

äúéî ïäéìò ïéáiç ,äîeøzäå älçä או חלה האוכל  זר – ÇÇÈÀÇÀÈÇÈÄÂÅÆÄÈ
בתרומה שנאמר שמים, בידי מיתה חייב במזיד, כב,תרומה (ויקרא

וכלט -י) יחללוהו ... כי  בו "ומתו  קודש ": יאכל לא סנהדרין זר (בבלי

ב ) שכתוב Lîçå,פג, כמו  וחומש, קרן  משלם בשוגג, אכלן אם – ÈÙÆ
יד ) כב , עליו "(ויקרא  חמישיתו ויסף בשגגה קדש  יאכל  כי  "ואיש :

א), ו, תרומות íéøfì(עיין íéøeñàå,היא מיותרת זו פיסקה – ÇÂÄÇÈÄ
לזרים. שאסורים מובן  הרי  וחומש, מיתה עליהן חייבים אם שהרי 

א), (ב, ביכורים במסכת משנתנו כעין  ונשנתה שהואיל  מבארים, ויש 
שני מעשר ששונה להשמיענו סיפא, משום זו פיסקה נשנתה ושם

הוכנסה  ההיא המשנה אגב לזרים, מותר  שהוא ומביכורים, מתרומה
למשנתנו אף זו  להשמיע,(הרא"ש )פיסקה באה שמשנתנו מפרשים ויש  .

אסור מקום מכל חומש , ולא מיתה לא בו  שאין  שיעור, חצי שאפילו 
לזרים טוב")הוא יום  "תוספות ïäë,(ברטנורא; éñëð íäå החלה – ÀÅÄÀÅÙÅ

ולקנות  אחר  לכהן  למכרן שיכול  הכהן , של כנכסיו  נחשבות והתרומה
טמאה; ובהמה וקרקעות עבדים כגון שירצה, מה כל  ïéìBòåÀÄבדמיהן 

äàîe ãçàaשל קבים במאה שנתערב תרומה או  חלה של קב – ÀÆÈÅÈ
שצריך אלא לזרים, באכילה מותרת והתערובת בטל, הריהו  חולין ,

לכהן; וליתנו  אחד קב מתוכה íéãéלהעלות úöéçø ïéðeòèe– ÀÄÀÄÇÈÇÄ
שסתם  תחילה, ידיו את לרחוץ צריך  בחלה או בתרומה לנגוע הבא

החלה; ואת התרומה את פוסלות והן הן , לטומאה שניות áøòäåÀÇÂÅידים
LîL וחלה תרומה לאכול רשאי אינו עדיין  וטבל , טמא שהיה כהן  – ÆÆ

שכתוב כמו  שמשו , שיעריב ז )עד  כב, וטהר(ויקרא השמש "ובא :
הקדשים" מן  יאכל  א )ואחר  א , ברכות øBähä;(עיין ïî ïéìhð ïéàåÀÅÄÈÄÄÇÈ

àîhä ìò וכן שנטמאה, תבואה על  טהורה מתבואה תורמים אין  – ÇÇÈÅ
שמא  גזירה שנטמאה, עיסה על  טהורה מעיסה חלה מפרישים אין 

בטמא, הטהור  יגע שמא מחשש  המוקף, מן  שלא וחלה תרומה יטול 
oilhip dlge dnexz oi`eównä ïî àlà והקרוב הסמוך מן  – ÆÈÄÇËÈ

øeîbäולעיסה,lahdלתבואת øácä ïîe מלאכתו שנגמרה – ÄÇÈÈÇÈ
י ); א, (תרומות dlgl:למעשרות dk`ln xnbe העיסה משתתגלגל 

א). ג, להלן  älç,(כמבואר  éúqò ìëå äîeøz éðøb ìk :øîBàäÈÅÈÈÀÄÀÈÀÈÄÈÄÇÈ
íeìk øîà àGכל או תרומה גרנו  כל  לעשות יכול אדם שאין  – ÈÇÀ

חלה, úö÷îעיסתו øiLiL ãòבחלה שנאמר כא )– טו, :(במדבר  ÇÆÀÇÅÄÀÈ
כלומר: לדורותיכם", תרומה לה' תתנו עריסותיכם "ziy`xn""מראשית

מפרשים, ויש ה). ד, תרומות (עיין ותרומה חלה תתנו ראשית כל ולא

כתוב ג )שבתרומה יח , "(דברים  :ziy`xכתוב ובחלה (במדבר דגנך",

כ ) ניכרים טו, שייריה שיהיו  צריך  מכאן עריסותיכם", "ראשית :

מענין  זה  פירוש על  שמקשה  איגר  עקיבא  רבי תוספות עיין (ברטנורא ;

שלמעלה ). באורנו ב ―כפי קלו, התוספות―חולין בשם  ומביא  הגז " "ראשית 

i y i l y m e i
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õøàì äöeç úBøt,לארץ חוצה של הדגן  מיני  חמשת תבואות – ÅÈÈÈÆ
õøàì eñðëpL הוא העיסה וגלגול הואיל  ישראל, לארץ שהובאו  – ÆÄÀÀÈÈÆ

ישראל, älçaבארץ íéáiç שנאמר יט )– טו, "בבואכם (במדבר : ÇÈÄÇÇÈ
חייבים  אתם שמה ודרשו : שמה"... אתכם מביא אני אשר  הארץ אל 

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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·õøàì äðéôqa àaL õøàì äöeç øôò,úéòéáMáe úBøNòna áiç.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äðéôqäL ïîæa £©¨¨¨¤¤¨©§¦¨¨¨¤©¨©©©§©§¦¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤©§¦¨
úLLBb.úBøô éîa äLBlpL äqò,älça úáiç,úBáàñî íéãéa úìëàðå. ¤¤¦¨¤¦¨§¥¥©¤¤©©¨§¤¡¤¤§¨©¦§Ÿ¨

‚änøò dúlç äöB÷å úáLBé äMàä,dîöò úBqëì äìBëé àéäL éðtî;Léàä àG ìáà.úBNòì ìBëé BðéàL éî ¨¦¨¤¤§¨©¨¨£ª¨¦§¥¤¦§¨§©©§¨£¨¨¦¦¤¥¨©£
äøäèa Búqò,ïéa÷ äpNòé,äàîèa äpNòé ìàå.àáé÷ò éaøåøîBà:äàîèa äpNòé,íéa÷ äpNòé ìàå;íLkL ¦¨§©£¨©£¤¨©¦§©©£¤¨§ª§¨§©¦£¦¨¥©£¤¨§ª§¨§©©£¤¨©¦¤§¥

äøBähì àøB÷ àeäL,äàîhì àøB÷ àeä Ck:íMa älç àøB÷ Bæìå íMa älç àøB÷ Bæì,ïéà íéa÷ ìáà ¤¥©§¨¨¥©§¥¨¨¥©¨©¥§¨¥©¨©¥£¨©¦¥
íMa ÷ìç íäì. ¨¤¥¤©¥

„äæa äæ eòâðå íéa÷ Búqò äNBòä,eëMiL ãò älçä ïî íéøeèt.øæòéìà éaøBàøî:ïúBðå äãBøä óà ¨¤¦¨©¦§¨§¤¨¤§¦¦©©¨©¤¦Ÿ©¦¡¦¤¤¥©¨¤§¥

:õøàì äöåç úåøéôá ïéá.myl o`kn:ì"åçì é"àî.aiign `"xáéúëã(íù)íéìëåà íúàù ïéá õøàá åúåà íéìëåà íúàù ïéá ,õøàä íçìî íëìëàá äéäå
:äìçá áééç ,àåä õøàä íçìå ìéàåä ,ì"åçá åúåà.xhet `aiwr iaxe,õøàì äöåçá íéáééç íúà ïéàå ,íéáééç íúà äîù ,àèåòéî äéì òîùî äîùã
:ò"øë äëìäå .õøàä íçìî íéìëåà íúàù ô"òà

a.ux`l dpitqa `ad l"eg xtr:äá íéñðëð íéîä ïéàù á÷ðä úà ïéîúåñ äîãàä éáâøå ,éøééà äáå÷ð äðéôñá.zexyrna zaiigåçîöå òøæ íà
:é"à ìù äøôò úåçìî ÷ðåé òøæä äáå÷ð àéäå ìéàåä ,àåä ì"åç øôòîù ô"òàå .äðéôñä êåúáù øôòá íéòøæä.zyyeb dpitqdy onfa izni`úòâåð

:õøàá ä÷åáã àéäù øîåìë ,øôòä éùåâá.dlga zaiig zexit ina dyelipy dqiräùåìéðù äñéòå ,åæ äðùî íúñë äëìä ïéàù úö÷ çéëåî éîìùåøéá
úåøéô éîá åà íéöéá éîá äìç øåòéù äá ùéù äñéò ùåìì ïéà êëìä .äìçî äøåèô úåøéô éîáéà äëìä øéøáúà àìå ìéàåä ,íéî úáåøòú àìá íãáì

:äøåèô åà äìçá úáééç.zea`eqn micia zlk`peøùëåä àìù [äîå] ,ïé÷ùî äòáùî ãçà åà íéî åéìò åàåáéù ãò äàîåè ìá÷ì øùëåî ìëåà ïéàù
:äúåà úåìñåô úåáàåñî íéãéä ïéà äàîåè ìá÷ì

b.dnexr dzlg dveweäåøò íåùî ïäá ïéà úåáâòäå .äñåëî äúåøò ìëå ò÷ø÷á úåçåè äèî ìù äéðôù àåäå ,äúùøôä ìò úëøáîå äìç úùøôî
:ãéâäå íéöéáä íéèìåáù åúåøò úåñëì åì øùôà éàù íåøò êøáì ìåëé åðéà ùéàä ìáà .äëøá ïéðòì.dxdha ezqir zeyrl leki epi`y inàåäù ïåâë

:ïäá ìåáèéù äàñ íéòáøà íù ïéàå ,àîè.oiaw dpyri:äàîåèá ùéøôäì êøèöéå äìçá áééçúú àìù éãë ,á÷ á÷ åúñéò ìë äùòé.d`neha dpyri
éãò éëäã:ò"øë äëìä ïéàå .íùì ÷ìç äá äéäé àìå äìçä ïî åúñéò øåèôéù äîî éôè ó

c.miaw:åîöò éðôá á÷ á÷.dfa df erbpe:äìçá áééçúäì ïúôøöî äòéâðä ïéà.ekeyiy cråæî ùìúð íãéøôäì àá íàù êë ìë äæá äæ å÷áãúéù

`xephxa yexit

לארץ חוץ מתבואת בין הארץ מתבואת בין  eàöéÈÀ.(ירושלמי)בחלה
íLì ïàkî,לארץ לחוץ ישראל מארץ שיצאו  תבואות –éaø ÄÈÀÈÇÄ

áiçî øæòéìàשנאמר בחלה, עיסתן  מלחם (שם )– באכלכם "והיה : ÁÄÆÆÀÇÅ
בחוץ  אותו  אוכלים שאתם בין  בארץ אותו  אוכלים שאתם בין  הארץ",

בחלה. חייב הארץ" "לחם והוא הואיל  øèBtלארץ, àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅ
אתכם מביא אני  "אשר  שכתוב: מחלה, –dny," שמה דורש: והוא

שאתם  פי  על אף לארץ, בחוצה חייבים אתם ואין  בחלה, חייבים אתם

הארץ. מלחם aiwr`.אוכלים iaxk dkld

ב ה נ ש מ ר ו א ב

õøàì äðéôqa àaL õøàì äöeç øôò,בו וזרע –áiç ÂÇÈÈÈÆÆÈÇÀÄÈÈÈÆÇÈ
úBøNòna,ובמעשר בתרומה חייב הספינה שבתוך בעפר  שצמח מה – ÇÇÇÀ

הדגן, מיני  מחמשת אחד בו  צמח בחלה,ואם חייבת úéòéáMáeÇÀÄÄעיסתו 
לפי הוא, הטעם שביעית. פירות כדין פירותיו דין השמיטה בשנת –

ישראל  ארץ של  עפרה מלחות יונקים éaø(ברטנורא ).שהזרעים øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé?ובשביעית במעשרות חייב –äðéôqäL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÇÀÄÈ

úLLBb ארץ לעפר מחובר כאילו שבה העפר  ונמצא בקרקע, נוגעת – ÆÆ
דבריו  לפרש אלא קמא תנא על  לחלוק בא אינו  יהודה רבי ישראל.

האדמה (רמב"ם ) ורגבי  נקובה, בספינה כאן  שמדובר  מפרשים, יש  – .
בה נכנסים המים שאין הנקב את מפרשים,(ברטנורא )סותמים ויש ,

נקובה שתהא צורך שאין  עץ, של בספינה על שמדובר  אליהו" ("שנות

בזה ) שמאריך  ר "ש ועיין ב ; ז , גיטין ב; פד, במנחות תוספות  äqòÄÈ.פי
úBøô éîa äLBlpL,מים תערובת בלא פירות של במיץ –úáiç ÆÄÈÀÅÅÇÆÆ

älça יהודה בן  אלעזר  כרבי היא שמשנתנו יוצא הירושלמי לפי  – ÇÇÈ
את  מחברים פירות מי שאף ד ), ג, יום (טבול הסובר  ברתותא איש

אלא  כן , ההלכה אין  אבל  משבעת העיסה, באחד  שנילושה עיסה רק
בחלה; חייבת טומאה לקבל המכשירים íéãéaהמשקים úìëàðåÀÆÁÆÆÀÈÇÄ

úBáàñîלקבל האוכל את מכשירים פירות מי  שאין טמאות, בידים – ÀÙÈ
למדנו  וכבר שמן . או  יין כגון  המשקים, משבעת הם כן אם אלא טומאה,

yac ,ony ,oii ,lh ,min :md d`neh lawl mixiyknd miwynd zrayy
mc ,alg ,mixeac.(ב יא, תרומות (עיין
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dúlç äöB÷å úáLBé äMàä,חלה ומפרישה חותכת –änøò ÈÄÈÆÆÀÈÇÈÈÂËÈ
החלה, הפרשת על לברך לה ומותר  ערומה, כשהיא –àéäL éðtîÄÀÅÆÄ

dîöò úBqëì äìBëé לכסות היא יכולה יושבת שהיא שבזמן  – ÀÈÀÇÇÀÈ
ברגליה; Léàäערוותה àG ìáà כשהוא חלה מפריש האיש אין – ÂÈÈÄ

על לברך לו ואסור  בישיבה אפילו ערוותו  לכסות יכול  שאינו ערום,

החלה. äøäèaהפרשת Búqò úBNòì ìBëé BðéàL éî כגון – ÄÆÅÈÇÂÄÈÀÇÂÈ
לטבול , אפשרות לו ואין  טמא, ÷ïéaשהוא äpNòé את ילוש – ÇÂÆÈÇÄ

מכשיעור פחות שהוא עצמו, בפני  קב כל  כלומר קב, קב העיסה
בחלה, äàîèaהחייב äpNòé ìàå,בטומאה העיסה כל יעשה ואל – ÀÇÇÂÆÈÀËÀÈ

בטומאה, העיסה את יעשה ואם לשריפה, דינה טמאה שחלה לפי
הלכך תרומה, לאבד ואסור לשריפה, מלכתחילה חלתו  הפרשת נמצאת

חלה. חיוב לידי העיסה את יביא שלא øîBà:מוטב àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅ
íéa÷ äpNòé ìàå ,äàîèa äpNòéכל את שיעשה מוטב – ÇÂÆÈÀËÀÈÀÇÇÂÆÈÇÄ

שיצטרך פי  על אף חלה, הפרשת מצוות שיקיים כדי בטומאה העיסה
לגמרי , חלה מחיוב ולהפקיעה קבים לעשותה מאשר íLkLÆÀÅלשרפה,

äøBähì àøB÷ àeäL שא חלה, שם חלה,– זו הרי àeäומר : Ck ÆÅÇÀÈÈ
äàîhì àøB÷,חלה שם –àøB÷ Bæìå íMa älç àøB÷ Bæì ÅÇÀÅÈÈÅÇÈÇÅÀÈÅ

íMa älç:גורסים ויש –,myl חלה ובין  טהורה חלה שבין  כלומר  ÇÈÇÅ
שמים, לשם מפרישה הוא הרי  ÷íéaטמאה ìáà אותה עושה אם – ÂÈÇÄ

קב, íMaקב ÷ìç íäì ïéà:גורסים ויש –,myl wlg mda oi` ÅÈÆÅÆÇÅ
בהם. חלק כל  לשמים ואין  חלה מצוות מקיים iaxkשאינו  dkld oi`e

.`aiwr
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במי דנה משנתנו קמח. הקב ורבע קב הוא לחלה העיסה ששיעור הזכרנו  כבר 
כך ואחר בחלה, החייב שיעור כדי  מהן אחת בכל  היה שלא קטנות, עיסות שעשה

בזו. זו נגעו

íéa÷ Búqò äNBòä שהוא עצמו , בפני קב כל  כלומר קב, קב – ÈÆÄÈÇÄ
בחלה, החייב מכשיעור  äæaפחות äæ eòâðåאחר נגעו  והעיסות – ÀÈÀÆÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìqì,älçì ïôøöî ìqä. ©©©©§¨§¨©©¨
‰çî÷ Búlç Léøônä,älç dðéà,ïäk ãéa ìæâå;dîöò äqòä,älça úáiç;çîwäå,øeòMk Ba Lé íà– ©©§¦©¨¤©¥¨©¨§¨¥§©Ÿ¥¨¦¨©§¨©¤¤©©¨§©¤©¦¤©¦

älça úáiç,íéøfì äøeñàå;éøácéaøòLBäé.Bì eøîà:øæ ï÷æ dLô÷e äNòî.íäì øîà:ì÷ì÷ àeä óà ©¤¤©©¨©£¨©¨¦¦§¥©¦§ª©¨§©£¤§¨¨¨¥¨¨©¨¤©¦§¥
íéøçàì ïwúå Bîöòì. §©§§¦¥©£¥¦

Âälça íéáiç çî÷ íéòáø úLîç.ïañå ïøBàNe íäïðñøîe,íéòáø úLîç–ïéáiç.ïëBzî ïðñøî ìhð, £¥¤§¨¦¤©©¨¦©©¨¥§¨§ª¨ª§¨¨£¥¤§¨¦©¨¦¦©ª§¨¨¦¨
ïëBúì øæçå–ïéøeèt elà éøä. §¨©§¨£¥¥§¦

:åæì.lql ozepe dcexd s`:ìñá íðúåðå åôàðù øçàì øåðúä ïî úåìç äãåøä.dlgl otxvn lqdàäå .øæòéìà éáøë äëìäå .úåëùåð ïéàù éô ìò óàå
åéäéù ÷ø ,éòá àì äòéâð óà ó÷åîä [ïî] íåøúì ïéðòì ìáà ,øåòéùë úçà ìëá ïéàù ãçé úåñéò éðù óøöì éìéî éðä ,äòéâð øæòéìà 'øå äëéùð ïðáø éëøöîã

éìà éáø øîàã ïé÷øô éäìùáå .äæì äæ íéëåîñéðàù äàîèå äøåäè ,ó÷åî ïéðòì äòéâð ïðéòá àîìà ,ó÷åîä ïî íåøúì éãë òöîàá äöéáëî úåçô ïúåð øæò
:óøöî éìëä ïéà åúáåøòú ìò ãéô÷îù øáã àåäù éðôî

d.dlg dpi`:áéúë íëéúåñéøò úéùàøã.odk cia lfbe:äøåèô åúñéòù øåáñ äéäé åãéá øàùú íàù ,íéìòáì äøéæçäì êéøöå.dnvr dqirdùéøôäù
:äìçá úáééç çî÷ äúìç.gnwde:äìç úøåúá ïäë ãéì àáù.xeryk ea yi m`:äìçá úáééç ,çî÷ íéòáø úùîç.mixfl dxeq`eàáù çî÷ä ìë

:úåìç ìëåà øæ åðéàø åøîàé àìù ïäë ãéì àáù åàøù éôì ,àåä àîìòá àøîåçå ,ïäë ãéì.xf owf dytwe:äìëàå øæ ï÷æ äôèç.envrl lwlwäìëàã
:ùðòéàå.mixg`l owize:ìëàù åäåàøù éôì ,øéúäì çúô íéàöåîå ,åá ïéìåúå ïéìëåà íéøçàù

e.mirax zyngáéúëã ,äìçá ïéáééç á÷ ìù(åè øáãîá)äôéàä ,àåä äôéàä úéøéùò øîåòäå ,úìåâìâì øîåò äúéä øáãî úñéòå ,íëéúåñéøò úéùàø
âåìäù ,äöéá ùîåçå äöéá àåä ïéâåì éðù úéøéùòå ,ïéâåì 'æ 'ò úéøéùò .ïéâåì á"ò éøä ,ïéâåì 'ã á÷äå ,äôéàá ïéá÷ ç"é éøä ,ïéá÷ äùù äàñäå ,ïéàñ ùìù
,äùîç íéùòð äùù ìëù ,íéöéá äùîç [àåä âåìå ì"ö] 'æä âåìå ,'ä [íä] ïéâåì 'å àöîð úåãîä ìò úåúù åôéñåäå íéìùåøéì åàáùë .íéöéá äùù àåä

`xephxa yexit

בשנייה  אחת הכיכרות נגעו  האפייה שבשעת מפרשים ויש בזו; זו כך

älçä,(רמב"ם ) ïî íéøeètלשיעור אותן  מצרפת הנגיעה שאין  – ÀÄÄÇÇÈ
בחלה, eëMiLהמתחייב ãò דבוקות תהיינה הכיכרות או שהעיסות – ÇÆÄÙ

ונראה  משהו, מחברתה כיכר תתלוש להפרידן בא שאם עד  בזו  זו 
בחלה. להתחייב הן מצטרפות זה שבכגון  לזה, זה נשכו éaøÇÄכאילו 

äãBøä óà :øîBà øæòéìàלאחר התנור מן  קב קב של כיכרות – ÁÄÆÆÅÇÈÆ
נושכות,ìqìאותןïúBðåאפייתן , שאינן פי  על אף –ïôøöî ìqä ÀÅÇÇÇÇÀÈÀÈ
älçìגלגול בשעת אמנם חל  בחלה החיוב בחלה. להתחייב – ÇÇÈ

מן  להפריש  חייבים מהעיסה, חלה הופרשה לא אם אבל  העיסה,
היה  לא וכיכר כיכר  בכל אם שאף אליעזר , רבי סובר ומכאן הלחם;

מצרפן  הסל  לסל, הכיכרות את שנתן כיון  בחלה, החייב שיעור כדי 
חלה. מהן  להפריש  `xfril.וחייב iaxk dklde

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהפריש במי  דנה משנתנו  העיסה, גלגול  בשעת הוא חלה שחיוב הזכרנו כבר 
הקמח. מן חלה

älç dðéà ,çî÷ Búlç Léøônä שנאמר כ )– טו, ;(במדבר ÇÇÀÄÇÈÆÇÅÈÇÈ
"חלה", אינו קמח אבל היא, חלה העיסה ראשית עריסותיכם", "ראשית

ïäk ãéa ìæâå, לו להחזירו  הכהן  צריך  לכהן , הקמח את נתן אם – ÀÈÅÀÇÙÅ
ונמצא  החלה, מן כבר פטורה שעיסתו  סבור  יהא לו, יחזיר  לא שאם

כדין; שלא כהן של  בידו dîöòהקמח äqòä חלתה שהפריש – ÈÄÈÇÀÈ
älçaקמח, úáiç;חלה ממנה להפריש  שוב חייב –çîwäå– ÇÆÆÇÇÈÀÇÆÇ

חלה, לשם øeòMkשהופרש  Ba Lé íà עיסתו בחלה, החייב – ÄÆÇÄ
היא älçaאף úáiç:גורסים ויש  –,xeriyk ea yi m` gnwdeai ig ÇÆÆÇÇÈ
dlga.íéøfì äøeñàåעל אף קמח, שהפרישה החלה אותה כל – ÇÂÈÇÈÄ

לכהן , ונתנה "חלה" שם לה וקרא הואיל מקום מכל  חלה, שאינה פי 

חלה" אוכל זר  "ראינו יאמרו: שמא גזירה לזרים, באכילה היא אסורה

òLBäé,)(הרא "ש  éaø éøác להחזירה חייב שהכהן  פי  על  ואף – ÄÀÅÇÄÀËÇ
שבארנו  מהטעם לכהנים למכרה הבעלים צריכים מקום מכל  לבעלים,

Bìלעיל. eøîà:יהושע לרבי חכמים –dLô÷e äNòî כמו – ÈÀÇÂÆÀÈÈ
וחטפה,(רמב"ם )וכבשה כלומר  ,øæ ï÷æ, כהן שאינו  זר , חכם – ÈÅÈ

מעשה  והרי לאכלה, כדי קמח, שהופרשה חלה לעצמו  שחטף כלומר

לזרים. אסורה שאינה מוכיח íäìזה øîà:יהושע רבי –àeä óà ÈÇÈÆÇ
חכם, אותו –Bîöòì ì÷ì÷ונענש לו , האסורה חלה אותה שאכל  – ÄÀÅÀÇÀ

חטאו, íéøçàìעל ïwúå את ויאכלו  הוראתו על  יסמכו  שאחרים – ÀÄÅÇÂÅÄ
העונש. מן  הם פטורים הרי הם ששוגגים וכיון קמח, שהופרשה החלה

המפרשים רוב כפי  משנתנו xephxa`).בארנו ;y"`x ;y"x),מפרש הרמב"ם אבל 
קמח, שהפרישה כולה החלה על מוסבה אינה לזרים" "ואסורה שהפיסקה
בחלה, חייב כשיעור בו  יש אם שהקמח לכן , קודם ששנינו  מה על אלא
וזהו לזרים, היא ואסורה חלה, ככל דינה זו שחלה ללמד , משנתנו  ומוסיפה

חלה אותה ואכל  שחטף זר זקן שאותו לחכמים, יהושע רבי  lwlwשאמר 
,envrl,שחטא mixg`l,לפי owize חייב אינו  קמח שאותו  עליו יסמכו  שהם

יהושע כרבי  שהלכה לפירושו), (בהתאם פוסק הרמב"ם ואמנם (oiirבחלה.
(` ,g mixekia 'ld m"anxd lr f"acx.

אחרת: בדרך  יהושע רבי דברי את מפרש Ðוהגר"א "envrl lwlw" עלשעבר
חכמים, Ðדברי mixg`l owize חלה יפרישו אוכלה, שזר בראותם שאחרים

מתוקנים אוכלים ויהיו תחתיה `edil")אחרת zepy").
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שם  למסכתנו , בפתיחה (עיין בחלה החייבת העיסה שיעור  ללמד באה משנתנו
בפרוטרוט). השיעור ענין  בארנו

älça íéáiç çî÷ íéòáø úLîç מחמשת העשוייה עיסה – ÂÅÆÀÈÄÆÇÇÈÄÇÇÈ
לוגים חמישה שהם ורבע, מקב היינו קמח, הקב mibel,רבעי  4 = awd)

,(xhil ivgk ,mivia 6 = belde ראשית" שכתוב: בחלה, חייבת
ו "העומר לגלגולת, עומר  שהיתה המדבר  עיסת כדי  והיינו  עריסותיכם",

(בפתיחה  בארנו  וכבר  קבים), 18 = (האיפה הוא" האיפה עשירית
וחמישית  לוגים שבעה שיעורו היה המדבר  של  שהעומר למסכתנו )

לציפורי וכשבאו  לוגים, ששה בירושלים ונעשה הקב), של  1.8) הלוג
כאן: ששנינו  וזהו לוגים, חמישה ונעשה בששית המידות הוגדלו  שוב

,gnw mirax zyng",לוגים חמישה dlga.היינו  miaiigíäמיני – Å
בו,ïøBàNeהתבואה, מתחמצת שהעיסה והשאור –ïañå הפסולת – ÀÈÀËÈ

את ïðñøîeהדקה, להשלים מצטרפים כולם הגסה, הפסולת – ËÀÈÈ
בכולם יש שאם בחלה, החייב íéòáø,השיעור  úLîç הם הרי ÂÅÆÀÈÄ

ïéáiç סובין עם מעורבת כשהיא פתו לאכול עני דרך  שכן  בחלה, – ÇÈÄ
ïëBzîומורסן . ïðñøî ìhð מהמורסן הרבעים חמשת את ניפו אם – ÄÇËÀÈÈÄÈ

בחלה, החייב מכשיעור  ïëBúìונפחתו øæçå המורסן חזר כך  ואחר – ÀÈÇÀÈ
רבעים, חמשת של  לשיעורם שחזרו  פי  על  אף elàלתוכם, éøäÂÅÅ

ïéøeèt מצטרף אינו  שוב המורסן , וניטל  שהואיל החלה, מן  – ÀÄ
לקמח  המורסן את להחזיר  הדרך  שאין לפי בחלה, החייב לשיעור 

ממנו . שניטל  לאחר 
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·õøàì äðéôqa àaL õøàì äöeç øôò,úéòéáMáe úBøNòna áiç.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äðéôqäL ïîæa £©¨¨¨¤¤¨©§¦¨¨¨¤©¨©©©§©§¦¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤©§¦¨
úLLBb.úBøô éîa äLBlpL äqò,älça úáiç,úBáàñî íéãéa úìëàðå. ¤¤¦¨¤¦¨§¥¥©¤¤©©¨§¤¡¤¤§¨©¦§Ÿ¨

‚änøò dúlç äöB÷å úáLBé äMàä,dîöò úBqëì äìBëé àéäL éðtî;Léàä àG ìáà.úBNòì ìBëé BðéàL éî ¨¦¨¤¤§¨©¨¨£ª¨¦§¥¤¦§¨§©©§¨£¨¨¦¦¤¥¨©£
äøäèa Búqò,ïéa÷ äpNòé,äàîèa äpNòé ìàå.àáé÷ò éaøåøîBà:äàîèa äpNòé,íéa÷ äpNòé ìàå;íLkL ¦¨§©£¨©£¤¨©¦§©©£¤¨§ª§¨§©¦£¦¨¥©£¤¨§ª§¨§©©£¤¨©¦¤§¥

äøBähì àøB÷ àeäL,äàîhì àøB÷ àeä Ck:íMa älç àøB÷ Bæìå íMa älç àøB÷ Bæì,ïéà íéa÷ ìáà ¤¥©§¨¨¥©§¥¨¨¥©¨©¥§¨¥©¨©¥£¨©¦¥
íMa ÷ìç íäì. ¨¤¥¤©¥

„äæa äæ eòâðå íéa÷ Búqò äNBòä,eëMiL ãò älçä ïî íéøeèt.øæòéìà éaøBàøî:ïúBðå äãBøä óà ¨¤¦¨©¦§¨§¤¨¤§¦¦©©¨©¤¦Ÿ©¦¡¦¤¤¥©¨¤§¥

:õøàì äöåç úåøéôá ïéá.myl o`kn:ì"åçì é"àî.aiign `"xáéúëã(íù)íéìëåà íúàù ïéá õøàá åúåà íéìëåà íúàù ïéá ,õøàä íçìî íëìëàá äéäå
:äìçá áééç ,àåä õøàä íçìå ìéàåä ,ì"åçá åúåà.xhet `aiwr iaxe,õøàì äöåçá íéáééç íúà ïéàå ,íéáééç íúà äîù ,àèåòéî äéì òîùî äîùã
:ò"øë äëìäå .õøàä íçìî íéìëåà íúàù ô"òà

a.ux`l dpitqa `ad l"eg xtr:äá íéñðëð íéîä ïéàù á÷ðä úà ïéîúåñ äîãàä éáâøå ,éøééà äáå÷ð äðéôñá.zexyrna zaiigåçîöå òøæ íà
:é"à ìù äøôò úåçìî ÷ðåé òøæä äáå÷ð àéäå ìéàåä ,àåä ì"åç øôòîù ô"òàå .äðéôñä êåúáù øôòá íéòøæä.zyyeb dpitqdy onfa izni`úòâåð

:õøàá ä÷åáã àéäù øîåìë ,øôòä éùåâá.dlga zaiig zexit ina dyelipy dqiräùåìéðù äñéòå ,åæ äðùî íúñë äëìä ïéàù úö÷ çéëåî éîìùåøéá
úåøéô éîá åà íéöéá éîá äìç øåòéù äá ùéù äñéò ùåìì ïéà êëìä .äìçî äøåèô úåøéô éîáéà äëìä øéøáúà àìå ìéàåä ,íéî úáåøòú àìá íãáì

:äøåèô åà äìçá úáééç.zea`eqn micia zlk`peøùëåä àìù [äîå] ,ïé÷ùî äòáùî ãçà åà íéî åéìò åàåáéù ãò äàîåè ìá÷ì øùëåî ìëåà ïéàù
:äúåà úåìñåô úåáàåñî íéãéä ïéà äàîåè ìá÷ì

b.dnexr dzlg dveweäåøò íåùî ïäá ïéà úåáâòäå .äñåëî äúåøò ìëå ò÷ø÷á úåçåè äèî ìù äéðôù àåäå ,äúùøôä ìò úëøáîå äìç úùøôî
:ãéâäå íéöéáä íéèìåáù åúåøò úåñëì åì øùôà éàù íåøò êøáì ìåëé åðéà ùéàä ìáà .äëøá ïéðòì.dxdha ezqir zeyrl leki epi`y inàåäù ïåâë

:ïäá ìåáèéù äàñ íéòáøà íù ïéàå ,àîè.oiaw dpyri:äàîåèá ùéøôäì êøèöéå äìçá áééçúú àìù éãë ,á÷ á÷ åúñéò ìë äùòé.d`neha dpyri
éãò éëäã:ò"øë äëìä ïéàå .íùì ÷ìç äá äéäé àìå äìçä ïî åúñéò øåèôéù äîî éôè ó

c.miaw:åîöò éðôá á÷ á÷.dfa df erbpe:äìçá áééçúäì ïúôøöî äòéâðä ïéà.ekeyiy cråæî ùìúð íãéøôäì àá íàù êë ìë äæá äæ å÷áãúéù
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לארץ חוץ מתבואת בין הארץ מתבואת בין  eàöéÈÀ.(ירושלמי)בחלה
íLì ïàkî,לארץ לחוץ ישראל מארץ שיצאו  תבואות –éaø ÄÈÀÈÇÄ

áiçî øæòéìàשנאמר בחלה, עיסתן  מלחם (שם )– באכלכם "והיה : ÁÄÆÆÀÇÅ
בחוץ  אותו  אוכלים שאתם בין  בארץ אותו  אוכלים שאתם בין  הארץ",

בחלה. חייב הארץ" "לחם והוא הואיל  øèBtלארץ, àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅ
אתכם מביא אני  "אשר  שכתוב: מחלה, –dny," שמה דורש: והוא

שאתם  פי  על אף לארץ, בחוצה חייבים אתם ואין  בחלה, חייבים אתם

הארץ. מלחם aiwr`.אוכלים iaxk dkld
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õøàì äðéôqa àaL õøàì äöeç øôò,בו וזרע –áiç ÂÇÈÈÈÆÆÈÇÀÄÈÈÈÆÇÈ
úBøNòna,ובמעשר בתרומה חייב הספינה שבתוך בעפר  שצמח מה – ÇÇÇÀ

הדגן, מיני  מחמשת אחד בו  צמח בחלה,ואם חייבת úéòéáMáeÇÀÄÄעיסתו 
לפי הוא, הטעם שביעית. פירות כדין פירותיו דין השמיטה בשנת –

ישראל  ארץ של  עפרה מלחות יונקים éaø(ברטנורא ).שהזרעים øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé?ובשביעית במעשרות חייב –äðéôqäL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÇÀÄÈ

úLLBb ארץ לעפר מחובר כאילו שבה העפר  ונמצא בקרקע, נוגעת – ÆÆ
דבריו  לפרש אלא קמא תנא על  לחלוק בא אינו  יהודה רבי ישראל.

האדמה (רמב"ם ) ורגבי  נקובה, בספינה כאן  שמדובר  מפרשים, יש  – .
בה נכנסים המים שאין הנקב את מפרשים,(ברטנורא )סותמים ויש ,

נקובה שתהא צורך שאין  עץ, של בספינה על שמדובר  אליהו" ("שנות

בזה ) שמאריך  ר "ש ועיין ב ; ז , גיטין ב; פד, במנחות תוספות  äqòÄÈ.פי
úBøô éîa äLBlpL,מים תערובת בלא פירות של במיץ –úáiç ÆÄÈÀÅÅÇÆÆ

älça יהודה בן  אלעזר  כרבי היא שמשנתנו יוצא הירושלמי לפי  – ÇÇÈ
את  מחברים פירות מי שאף ד ), ג, יום (טבול הסובר  ברתותא איש

אלא  כן , ההלכה אין  אבל  משבעת העיסה, באחד  שנילושה עיסה רק
בחלה; חייבת טומאה לקבל המכשירים íéãéaהמשקים úìëàðåÀÆÁÆÆÀÈÇÄ

úBáàñîלקבל האוכל את מכשירים פירות מי  שאין טמאות, בידים – ÀÙÈ
למדנו  וכבר שמן . או  יין כגון  המשקים, משבעת הם כן אם אלא טומאה,

yac ,ony ,oii ,lh ,min :md d`neh lawl mixiyknd miwynd zrayy
mc ,alg ,mixeac.(ב יא, תרומות (עיין
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dúlç äöB÷å úáLBé äMàä,חלה ומפרישה חותכת –änøò ÈÄÈÆÆÀÈÇÈÈÂËÈ
החלה, הפרשת על לברך לה ומותר  ערומה, כשהיא –àéäL éðtîÄÀÅÆÄ

dîöò úBqëì äìBëé לכסות היא יכולה יושבת שהיא שבזמן  – ÀÈÀÇÇÀÈ
ברגליה; Léàäערוותה àG ìáà כשהוא חלה מפריש האיש אין – ÂÈÈÄ

על לברך לו ואסור  בישיבה אפילו ערוותו  לכסות יכול  שאינו ערום,

החלה. äøäèaהפרשת Búqò úBNòì ìBëé BðéàL éî כגון – ÄÆÅÈÇÂÄÈÀÇÂÈ
לטבול , אפשרות לו ואין  טמא, ÷ïéaשהוא äpNòé את ילוש – ÇÂÆÈÇÄ

מכשיעור פחות שהוא עצמו, בפני  קב כל  כלומר קב, קב העיסה
בחלה, äàîèaהחייב äpNòé ìàå,בטומאה העיסה כל יעשה ואל – ÀÇÇÂÆÈÀËÀÈ

בטומאה, העיסה את יעשה ואם לשריפה, דינה טמאה שחלה לפי
הלכך תרומה, לאבד ואסור לשריפה, מלכתחילה חלתו  הפרשת נמצאת

חלה. חיוב לידי העיסה את יביא שלא øîBà:מוטב àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅ
íéa÷ äpNòé ìàå ,äàîèa äpNòéכל את שיעשה מוטב – ÇÂÆÈÀËÀÈÀÇÇÂÆÈÇÄ

שיצטרך פי  על אף חלה, הפרשת מצוות שיקיים כדי בטומאה העיסה
לגמרי , חלה מחיוב ולהפקיעה קבים לעשותה מאשר íLkLÆÀÅלשרפה,

äøBähì àøB÷ àeäL שא חלה, שם חלה,– זו הרי àeäומר : Ck ÆÅÇÀÈÈ
äàîhì àøB÷,חלה שם –àøB÷ Bæìå íMa älç àøB÷ Bæì ÅÇÀÅÈÈÅÇÈÇÅÀÈÅ

íMa älç:גורסים ויש –,myl חלה ובין  טהורה חלה שבין  כלומר  ÇÈÇÅ
שמים, לשם מפרישה הוא הרי  ÷íéaטמאה ìáà אותה עושה אם – ÂÈÇÄ

קב, íMaקב ÷ìç íäì ïéà:גורסים ויש –,myl wlg mda oi` ÅÈÆÅÆÇÅ
בהם. חלק כל  לשמים ואין  חלה מצוות מקיים iaxkשאינו  dkld oi`e

.`aiwr
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במי דנה משנתנו קמח. הקב ורבע קב הוא לחלה העיסה ששיעור הזכרנו  כבר 
כך ואחר בחלה, החייב שיעור כדי  מהן אחת בכל  היה שלא קטנות, עיסות שעשה

בזו. זו נגעו

íéa÷ Búqò äNBòä שהוא עצמו , בפני קב כל  כלומר קב, קב – ÈÆÄÈÇÄ
בחלה, החייב מכשיעור  äæaפחות äæ eòâðåאחר נגעו  והעיסות – ÀÈÀÆÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn ipy wxt dlg zkqn

ìqì,älçì ïôøöî ìqä. ©©©©§¨§¨©©¨
‰çî÷ Búlç Léøônä,älç dðéà,ïäk ãéa ìæâå;dîöò äqòä,älça úáiç;çîwäå,øeòMk Ba Lé íà– ©©§¦©¨¤©¥¨©¨§¨¥§©Ÿ¥¨¦¨©§¨©¤¤©©¨§©¤©¦¤©¦

älça úáiç,íéøfì äøeñàå;éøácéaøòLBäé.Bì eøîà:øæ ï÷æ dLô÷e äNòî.íäì øîà:ì÷ì÷ àeä óà ©¤¤©©¨©£¨©¨¦¦§¥©¦§ª©¨§©£¤§¨¨¨¥¨¨©¨¤©¦§¥
íéøçàì ïwúå Bîöòì. §©§§¦¥©£¥¦

Âälça íéáiç çî÷ íéòáø úLîç.ïañå ïøBàNe íäïðñøîe,íéòáø úLîç–ïéáiç.ïëBzî ïðñøî ìhð, £¥¤§¨¦¤©©¨¦©©¨¥§¨§ª¨ª§¨¨£¥¤§¨¦©¨¦¦©ª§¨¨¦¨
ïëBúì øæçå–ïéøeèt elà éøä. §¨©§¨£¥¥§¦

:åæì.lql ozepe dcexd s`:ìñá íðúåðå åôàðù øçàì øåðúä ïî úåìç äãåøä.dlgl otxvn lqdàäå .øæòéìà éáøë äëìäå .úåëùåð ïéàù éô ìò óàå
åéäéù ÷ø ,éòá àì äòéâð óà ó÷åîä [ïî] íåøúì ïéðòì ìáà ,øåòéùë úçà ìëá ïéàù ãçé úåñéò éðù óøöì éìéî éðä ,äòéâð øæòéìà 'øå äëéùð ïðáø éëøöîã

éìà éáø øîàã ïé÷øô éäìùáå .äæì äæ íéëåîñéðàù äàîèå äøåäè ,ó÷åî ïéðòì äòéâð ïðéòá àîìà ,ó÷åîä ïî íåøúì éãë òöîàá äöéáëî úåçô ïúåð øæò
:óøöî éìëä ïéà åúáåøòú ìò ãéô÷îù øáã àåäù éðôî

d.dlg dpi`:áéúë íëéúåñéøò úéùàøã.odk cia lfbe:äøåèô åúñéòù øåáñ äéäé åãéá øàùú íàù ,íéìòáì äøéæçäì êéøöå.dnvr dqirdùéøôäù
:äìçá úáééç çî÷ äúìç.gnwde:äìç úøåúá ïäë ãéì àáù.xeryk ea yi m`:äìçá úáééç ,çî÷ íéòáø úùîç.mixfl dxeq`eàáù çî÷ä ìë

:úåìç ìëåà øæ åðéàø åøîàé àìù ïäë ãéì àáù åàøù éôì ,àåä àîìòá àøîåçå ,ïäë ãéì.xf owf dytwe:äìëàå øæ ï÷æ äôèç.envrl lwlwäìëàã
:ùðòéàå.mixg`l owize:ìëàù åäåàøù éôì ,øéúäì çúô íéàöåîå ,åá ïéìåúå ïéìëåà íéøçàù

e.mirax zyngáéúëã ,äìçá ïéáééç á÷ ìù(åè øáãîá)äôéàä ,àåä äôéàä úéøéùò øîåòäå ,úìåâìâì øîåò äúéä øáãî úñéòå ,íëéúåñéøò úéùàø
âåìäù ,äöéá ùîåçå äöéá àåä ïéâåì éðù úéøéùòå ,ïéâåì 'æ 'ò úéøéùò .ïéâåì á"ò éøä ,ïéâåì 'ã á÷äå ,äôéàá ïéá÷ ç"é éøä ,ïéá÷ äùù äàñäå ,ïéàñ ùìù
,äùîç íéùòð äùù ìëù ,íéöéá äùîç [àåä âåìå ì"ö] 'æä âåìå ,'ä [íä] ïéâåì 'å àöîð úåãîä ìò úåúù åôéñåäå íéìùåøéì åàáùë .íéöéá äùù àåä
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בשנייה  אחת הכיכרות נגעו  האפייה שבשעת מפרשים ויש בזו; זו כך

älçä,(רמב"ם ) ïî íéøeètלשיעור אותן  מצרפת הנגיעה שאין  – ÀÄÄÇÇÈ
בחלה, eëMiLהמתחייב ãò דבוקות תהיינה הכיכרות או שהעיסות – ÇÆÄÙ

ונראה  משהו, מחברתה כיכר תתלוש להפרידן בא שאם עד  בזו  זו 
בחלה. להתחייב הן מצטרפות זה שבכגון  לזה, זה נשכו éaøÇÄכאילו 

äãBøä óà :øîBà øæòéìàלאחר התנור מן  קב קב של כיכרות – ÁÄÆÆÅÇÈÆ
נושכות,ìqìאותןïúBðåאפייתן , שאינן פי  על אף –ïôøöî ìqä ÀÅÇÇÇÇÀÈÀÈ
älçìגלגול בשעת אמנם חל  בחלה החיוב בחלה. להתחייב – ÇÇÈ

מן  להפריש  חייבים מהעיסה, חלה הופרשה לא אם אבל  העיסה,
היה  לא וכיכר כיכר  בכל אם שאף אליעזר , רבי סובר ומכאן הלחם;

מצרפן  הסל  לסל, הכיכרות את שנתן כיון  בחלה, החייב שיעור כדי 
חלה. מהן  להפריש  `xfril.וחייב iaxk dklde
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שהפריש במי  דנה משנתנו  העיסה, גלגול  בשעת הוא חלה שחיוב הזכרנו כבר 
הקמח. מן חלה

älç dðéà ,çî÷ Búlç Léøônä שנאמר כ )– טו, ;(במדבר ÇÇÀÄÇÈÆÇÅÈÇÈ
"חלה", אינו קמח אבל היא, חלה העיסה ראשית עריסותיכם", "ראשית

ïäk ãéa ìæâå, לו להחזירו  הכהן  צריך  לכהן , הקמח את נתן אם – ÀÈÅÀÇÙÅ
ונמצא  החלה, מן כבר פטורה שעיסתו  סבור  יהא לו, יחזיר  לא שאם

כדין; שלא כהן של  בידו dîöòהקמח äqòä חלתה שהפריש – ÈÄÈÇÀÈ
älçaקמח, úáiç;חלה ממנה להפריש  שוב חייב –çîwäå– ÇÆÆÇÇÈÀÇÆÇ

חלה, לשם øeòMkשהופרש  Ba Lé íà עיסתו בחלה, החייב – ÄÆÇÄ
היא älçaאף úáiç:גורסים ויש  –,xeriyk ea yi m` gnwdeai ig ÇÆÆÇÇÈ
dlga.íéøfì äøeñàåעל אף קמח, שהפרישה החלה אותה כל – ÇÂÈÇÈÄ

לכהן , ונתנה "חלה" שם לה וקרא הואיל מקום מכל  חלה, שאינה פי 

חלה" אוכל זר  "ראינו יאמרו: שמא גזירה לזרים, באכילה היא אסורה

òLBäé,)(הרא "ש  éaø éøác להחזירה חייב שהכהן  פי  על  ואף – ÄÀÅÇÄÀËÇ
שבארנו  מהטעם לכהנים למכרה הבעלים צריכים מקום מכל  לבעלים,

Bìלעיל. eøîà:יהושע לרבי חכמים –dLô÷e äNòî כמו – ÈÀÇÂÆÀÈÈ
וחטפה,(רמב"ם )וכבשה כלומר  ,øæ ï÷æ, כהן שאינו  זר , חכם – ÈÅÈ

מעשה  והרי לאכלה, כדי קמח, שהופרשה חלה לעצמו  שחטף כלומר

לזרים. אסורה שאינה מוכיח íäìזה øîà:יהושע רבי –àeä óà ÈÇÈÆÇ
חכם, אותו –Bîöòì ì÷ì÷ונענש לו , האסורה חלה אותה שאכל  – ÄÀÅÀÇÀ

חטאו, íéøçàìעל ïwúå את ויאכלו  הוראתו על  יסמכו  שאחרים – ÀÄÅÇÂÅÄ
העונש. מן  הם פטורים הרי הם ששוגגים וכיון קמח, שהופרשה החלה

המפרשים רוב כפי  משנתנו xephxa`).בארנו ;y"`x ;y"x),מפרש הרמב"ם אבל 
קמח, שהפרישה כולה החלה על מוסבה אינה לזרים" "ואסורה שהפיסקה
בחלה, חייב כשיעור בו  יש אם שהקמח לכן , קודם ששנינו  מה על אלא
וזהו לזרים, היא ואסורה חלה, ככל דינה זו שחלה ללמד , משנתנו  ומוסיפה

חלה אותה ואכל  שחטף זר זקן שאותו לחכמים, יהושע רבי  lwlwשאמר 
,envrl,שחטא mixg`l,לפי owize חייב אינו  קמח שאותו  עליו יסמכו  שהם

יהושע כרבי  שהלכה לפירושו), (בהתאם פוסק הרמב"ם ואמנם (oiirבחלה.
(` ,g mixekia 'ld m"anxd lr f"acx.

אחרת: בדרך  יהושע רבי דברי את מפרש Ðוהגר"א "envrl lwlw" עלשעבר
חכמים, Ðדברי mixg`l owize חלה יפרישו אוכלה, שזר בראותם שאחרים

מתוקנים אוכלים ויהיו תחתיה `edil")אחרת zepy").
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שם  למסכתנו , בפתיחה (עיין בחלה החייבת העיסה שיעור  ללמד באה משנתנו
בפרוטרוט). השיעור ענין  בארנו

älça íéáiç çî÷ íéòáø úLîç מחמשת העשוייה עיסה – ÂÅÆÀÈÄÆÇÇÈÄÇÇÈ
לוגים חמישה שהם ורבע, מקב היינו קמח, הקב mibel,רבעי  4 = awd)

,(xhil ivgk ,mivia 6 = belde ראשית" שכתוב: בחלה, חייבת
ו "העומר לגלגולת, עומר  שהיתה המדבר  עיסת כדי  והיינו  עריסותיכם",

(בפתיחה  בארנו  וכבר  קבים), 18 = (האיפה הוא" האיפה עשירית
וחמישית  לוגים שבעה שיעורו היה המדבר  של  שהעומר למסכתנו )

לציפורי וכשבאו  לוגים, ששה בירושלים ונעשה הקב), של  1.8) הלוג
כאן: ששנינו  וזהו לוגים, חמישה ונעשה בששית המידות הוגדלו  שוב

,gnw mirax zyng",לוגים חמישה dlga.היינו  miaiigíäמיני – Å
בו,ïøBàNeהתבואה, מתחמצת שהעיסה והשאור –ïañå הפסולת – ÀÈÀËÈ

את ïðñøîeהדקה, להשלים מצטרפים כולם הגסה, הפסולת – ËÀÈÈ
בכולם יש שאם בחלה, החייב íéòáø,השיעור  úLîç הם הרי ÂÅÆÀÈÄ

ïéáiç סובין עם מעורבת כשהיא פתו לאכול עני דרך  שכן  בחלה, – ÇÈÄ
ïëBzîומורסן . ïðñøî ìhð מהמורסן הרבעים חמשת את ניפו אם – ÄÇËÀÈÈÄÈ

בחלה, החייב מכשיעור  ïëBúìונפחתו øæçå המורסן חזר כך  ואחר – ÀÈÇÀÈ
רבעים, חמשת של  לשיעורם שחזרו  פי  על  אף elàלתוכם, éøäÂÅÅ

ïéøeèt מצטרף אינו  שוב המורסן , וניטל  שהואיל החלה, מן  – ÀÄ
לקמח  המורסן את להחזיר  הדרך  שאין לפי בחלה, החייב לשיעור 

ממנו . שניטל  לאחר 
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`קפב dpyn iyily wxt dlg zkqn

Êälçä øeòL,äòaøàå íéøNòî ãçà.Bîöòì äqò äNBòä,Bðá äzLîì äNBòäå–íéøNòî ãçàäòaøàå. ¦©©¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨¨¤¦¨§©§§¨¤§¦§¥§¤¨¥¤§¦§©§¨¨
÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð,÷eMa øBkîì äNBò àéäL äMàä ïëå–äðBîLe íéòaøàî ãçà.úàîèð ©§¤¤¦§©§¥¨¦¨¤¦¨¦§©¤¨¥©§¨¦§¨¦§¥

äñeðà Bà úââBL dúqò–äðBîLe íéòaøàî ãçà.äãéæî úàîèð–äòaøàå íéøNòî ãçà,àHL éãk ¦¨¨¤¤£¨¤¨¥©§¨¦§¨¦§¥§¦¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨§¥¤
økNð àèBç àäé. §¥¥¦§¨

Áøæòéìà éaøøîBà:ìò øBähä ïî úìhðàîhä.ãöék?äàîè äqòå äøBäè äqò–älç éãk ìèBð ©¦¡¦¤¤¥¦¤¤¦©¨©©¨¥¥©¦¨§¨§¦¨§¥¨¥§¥©¨
äîøeä àHL äqòîòöîàa äöéakî úBçt ïúBðå dúlç,éãkównä ïî ìhiL;íéîëçåïéøñBà. ¥¦¨¤§¨©¨¨§¥¨¦©¥¨¨¤§©§¥¤¦Ÿ¦©ª¨©£¨¦§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äqòä ïî éàøò ïéìëBà,íéøBòOa íèîhúå íéhça ìbìbúzL ãò.íéøBòOa äîèîèå íéhça äìbìb,ìëBàä §¦£©¦¨¦¨©¤¦§©§¥©¦¦§¦©§¥©§¦¦§§¨©¦¦§¦§§¨©§¦¨¥

úåúù åôéñåäå éøåôéöì åàáùë .ïéâåì äùù íéìùåøéá äùòð ,äöéá ùîåçå äöéáå íéâåì äòáù øáãîá äéäù øîåòä àöîð .äöéá úéùòð äöéá ùîåçå äöéáå
:ïéâåì 'ã á÷äù ,á÷ä òáåø àåä âåìäù éôì ,íéòáø ïéâåìä åàø÷ðå .çî÷ íéòáø úùîç åðééäå .äùîç ïéâåì 'åä åùòð ,íéìùåøé ìù úåãîä ìò.oxe`ye od

:ïëåúì ïéðúåðù øåàùä.oaeqe:÷ãä àåä.opqxenïéáåñ íò úáøåòî äñéòá åúô ìëåà éðò ïëù ,øåòéùä íéìùäì çî÷ä íò ïéôøèöî ïìåë .ñâä àåä
:ïñøåîå.mixeht el` ixd okezl xfge okezn opqxen lhip:äðîî ìèðù øçàì äëåúì ïñøåî øéæçäì äñéò êøã ïéàù

f.drax`e mixyrn cg`:äðéúð éãë åá àäéù åðúú äøîà äøåúäå ,äðúî éãë äá ïéà äòáøàå íéøùòî ãçàî úåçôáå ,äèåòî åúñéò úéáä ìòáù éôì
.epa dzynl dyerde:úéáä ìòá úñéòá âåìô àì äáåøî äñéò äùåòù éô ìò óà.weya xeknl dyerd mezgpäá ùé ç"îî ãçàáå ,äáåøî åúñéò

:äðúî éãë.xeknl dyerd dy`d oke:øåëîì éåùòä úôá âåìô àì äèåòî äúñéòù ô"òà.z`nhp:ç"îî 'à úãîåò äôéøùìå ìéàåä
g.`nhd lr xedhd on zlhp:äæá äæ åòâé àîù ïðéùééç àìå.dlg ick lhepäøåäèä äñéò äúåàî ìèåð ,àîèäå øåäèä ïî ìåèéì êéøöù äìç øåòéù

:äúìç äîøåä àìù.rvn`a dviakn zegt ozepeïéá øáçîä äöéáëî úåçô åúåà ìò äìçä çéðîå ,àîèî åðéà äöéáëî úåçôã ,äøåäèäå äàîèä ïéá
:êëá äàîåè úìá÷î äìçä ïéàù ,äøåäèäå äàîèä.swend on lehiy ickäàîèä åìéàëå ,äöéáëî úåçô åúåà é"ò äøåäèì úøáåçî äàîèä äéäúù

:úçà äñéò äøåäèå.oixqe` minkgeìäå .åîöòì àîèä ïîå åîöòì øåäèä ïî ìèåð àìà åæá åæ òâé àîù ïðéùééçã ,äàîèä ìò äøåäèä ïî ìåèéìäë
:íéîëçë

b`.lblbzzy cr i`xr oilke`:ìåâìâ íãå÷ äéìò äñéò íù ïéàù éôì ,äôé áøòúúù.mixerya mhnhzeäðéàå úãøôúî íéøåòùä úñéòù éôì
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הפריש ואפילו לחלה, שיעור אין  התורה שמן למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
במשנתנו. כמבואר  שיעור , לה קבעו  חכמים אבל  העיסה; את פטר  כשעורה

äòaøàå íéøNòî ãçà ,älçä øeòLשנאמר בעיסה, (במדבר – ÄÇÇÈÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈ
כא ) עריסותיכםטו, "מראשית :,..."epzz, לכהן מתנה כדי בו  שיש דבר

העשויה  בעיסה וארבעה מעשרים אחד  מחלק שפחות חכמים ושיערו

עיסה  לכל זה שיעור  קבעו ומכאן מתנה, כדי  בו  אין  רבעים מחמשת
בעלֿבית. Bðáשל äzLîì äNBòäå ,Bîöòì äqò äNBòä– ÈÆÄÈÀÇÀÀÈÆÀÄÀÅÀ

עיסה  העושה ובין מעוטה, עיסה שהיא לעצמו , עיסה העושה בין 
מרובה, עיסה שהיא בנו, äòaøàåלמשתה íéøNòî ãçàשיעור – ÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈ

שלא  בעיסה, וארבעה מעשרים אחד הוא להפריש שצריך החלה
מרובה. לעיסה מעוטה עיסה בין הבית בעל בעיסת חכמים הבדילו 

÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð עיסה ללוש  רגיל  הוא והרי – ÇÀÆÆÄÀÇ
eMa÷גדולה, øBkîì äNBò àéäL äMàä ïëåפי על  אף – ÀÅÈÄÈÆÄÈÄÀÇ

הוא החלה שיעור נחתום, כשל  מרובה עיסתה íéòaøàîשאין ãçàÆÈÅÇÀÈÄ
äðBîLeכדי בו  יש  זה שיעור  אף הנחתום עיסת שלגבי  בעיסה, – ÀÈ

בש לימכר הנעשית עיסה לכל חכמים וקבעוהו לכהן, úàîèðÄÀÅוק.נתינה
dúqò,לעצמה העושה האשה של –äñeðà Bà úââBL כגון – ÄÈÈÆÆÂÈ

שאחרים  או  שוגגת; היא והרי בעיסה, ונגעה טמאה שהיא ששכחה

אלא מפרישה אינה אנוסה, ונמצאת עיסתה את íéòaøàîטימאו ãçàÆÈÅÇÀÈÄ
äðBîLe הקלו הלכך  לשריפה, אלא עומדת אינה טמאה שחלה – ÀÈ
äãéæîבשיעורה. úàîèðלהפריש כדי במזיד , עיסתה טימאה אם – ÄÀÅÀÄÈ

להפריש היא חייבת äòaøàåפחות, íéøNòî ãçàפי על  אף – ÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈ
לשריפה, עומדת økNðשהחלה àèBç àäé àHL éãk שלא – ÀÅÆÀÅÅÄÀÈ

מחטאו . תועלת החוטא יפיק

ח ה נ ש מ ר ו א ב

àîhä ìò øBähä ïî úìhð :øîBà øæòéìà éaø מפרישים – ÇÄÁÄÆÆÅÄÆÆÄÇÈÇÇÈÅ
החלה  שאין פי על  שאף הטמאה, העיסה על הטהורה העיסה מן  חלה

זו  יגעו שמא חוששים אין ט), א, לעיל (עיין  המוקף מן אלא ניטלת
ניטלת?ãöékבזו . היא –äàîè äqòå äøBäè äqòיש אם – ÅÇÄÈÀÈÀÄÈÀÅÈ

טמאה, ואחת טהורה אחת בחלה, חייבות שהן עיסות שתי  לאדם
älç éãk ìèBð הוא העיסות, משתי  ליטול שצריך חלה כשיעור  – ÅÀÅÇÈ

dúlçנוטל  äîøeä àHL äqòî לא שעדיין  הטהורה מהעיסה – ÅÄÈÆÀÈÇÈÈ
חלתה, òöîàaהורמה äöéakî úBçt ïúBðå העיסות שתי  בין – ÀÅÈÄÇÅÈÈÆÀÇ

פחות  שהוא אוכל שכן מכביצה, פחות שהיא עיסה חתיכת מניח הוא
הטהורה  העיסה את כך ידי על מקרב ונמצא מטמא, אינו מכביצה,

הטמאה, ìhiLלעיסה éãk,חלה –ównä ïî,והסמוך הקרוב מן – ÀÅÆÄÙÄÇËÈ
ליטול כדי הטמאה, אל  הטהורה העיסה את לקרב וצריך  הואיל  כלומר

עיסה  בכלל  הן  והרי מכביצה, פחות ביניהן  נותן הוא המוקף, מן  חלה
שנותן  מכביצה שהפחות מפרשים, יש נטמאת. הטהורה ואין  אחת,
שמפריש החלה, את ומניח הטמאה מהעיסה נוטל  הוא הרי  ביניהן 

מן  לתרום כדי מכביצה פחות שהוא החלק אותו  על העיסות, לשתי 
מהעיסה (רמב"ם )המוקף מכביצה הפחות את שנוטל  מפרשים, ויש ;

ריבמ "ץ )הטהורה ïéøñBà.(ר "ש; íéîëçå הטהורה מן חלה ליטול  – ÇÂÈÄÀÄ
מן  חלה נוטלים אלא בזו, זו  יגעו  שמא שחוששים, הטמאה, על 

לעצמה. הטמאה ומן  לעצמה הטהורה

y c e w z a y
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éàøò ïéìëBà,עראי אכילת –äqòä ïî,החלה הפרשת קודם – ÀÄÂÇÄÈÄÈ
íéhça ìbìbúzL ãò נילושה שתהא עד  חיטים של בעיסה – ÇÆÄÀÇÀÅÇÄÄ

שהכל עד  בידים והמים הקמח תערובת גלגול  דרך היא שהלישה יפה,

אחד , גוש íéøBòOaנעשה íèîhúåעד שעורים של  ובעיסה – ÀÄÇÀÅÇÀÄ
ו"טמטומה", בידים, מתפרכת שעורים עיסת שכן  חלקיה, שיתדבקו 

הלישה  שלאחר מפרשים, ויש לישתה. היא זו חלקיה, דיבוק היינו 
שעורים  שעיסת אלא הלישה, גמר  הוא והגלגול העיסה, את מגלגלים

כשנסתמו  הוא לישתה וגמר  בידים, נדבקת שהיא לפי  לגלגלה, קשה
"טמטום" הנקרא וזהו שבה, יהוסף )הנקבים ה "ר  בשם  שלמה " .("מלאכת

izdw - zex`ean zeipyn
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äúéî áiç äpnî.íénä úà úðúBð àéäL ïåék,dúlç úäaâî,áeçî÷ íéòáø úLîç íL àäé àHL ãáì. ¦¤¨©¨¦¨¥¨¤¦¤¤¤©©¦©§©©©¨¨¦§©¤§¥¨£¥¤§¨¦¤©
·äìbìb àHL ãò dúqò äòncð,äøeèt,øeèt ònãîäL;äìbìbMîe,úáiç.àHL ãò äàîè ÷ôñ dì ãìBð ¦©§¨¦¨¨©¤¦§§¨§¨¤©§ª¨¨¦¤¦§§¨©¤¤©¨§¥ª§¨©¤

äìbìb,äàîèa äNòz;äìbìbMîe,äøäèa äNòz. ¦§§¨¥¨¤§ª§¨¦¤¦§§¨¥¨¤§©£¨

:ãéá íèîèî àìà íéèç ìù äñéòë äôé úáøòúî.dzin aiig:äúéîá àåä ìáèå äúëàìî äøîâðã.dzlg zdabnäøåäè äñéòá àéä íéîëç úð÷ú
:äùéì øîâ øçà ãò ïéúîäì àéä äåöî ø÷éòã ,äñéòä àîèú àîù ,äøäèá äìç ùéøôäì øäîì.gnw mirax zyng my `diy calae,íéîá åáøòúðù

çî÷ úéòéáø úùîç åøàùé àìù øîåìë ,çî÷ úéòéáø úùîç íù äéäé àìù ãáìáå éñøâã íéøôñ úéàå .äìç áåéç ììëì äñéòä äòéâä àì ïäî úåçôáã
äñéòä ìòå øåàùä ìò äìç æ"ä øîà íàù çéëåî éîìùåøéáå .åìâìâúðù íãå÷ ùéøôäù äìçá åøèôð àì úéòéáø úùîç åøàùð íàã ,íéîá åáøòúð àìù
ãéî äìç úåùéøôîùë ïë øîåì íéùðì åúéá êåúá íãà ãîìé ïëå .øúåî äæ éøä ,äìç íùì éãéáù åæ ùã÷úú äìåë äñéòä ìâìâúúùëì øàùðä çî÷ä ìòå

:íçìä úëéøò íãå÷ äñéòä ìåâìâ øçà
a.dzqir drncp:ïéìåç äàîî úåçôá äîåøú äá áøòúð.zaiig dlblbyn:òåîã é"ò ò÷ô àì åú ,øáë äìçá äáééçúðã ïåéëãdyrz dlblb `ly cr

.d`neha:ìåâìâ íãå÷ ãéî äúàîèì ìåëé ,äá ãìåðù ÷ôñ éðôî äìëàì éàùø ïäëä ïéà äøäèá äùòú íà åìéôàã ïåéë.dxdha dyrz dlblbyníà
:øåîù äëéøö äéåìú äîåøúå ,åîã äìçë äìçì íéìåáèä ïéìåçã ,äúåàîèì øåñà ìåâìâä øçàì ÷ôñ äá ãìåð
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ושבולת  כחיטים שהכוסמין  הרמב"ם, כותב הדגן  מיני  שאר  בענין
כשעורים ושיפון  ד )שועל ח , ביכורים פי(הל' (על  מעירים יש .

אפילו  לאסור אין  בחלה העיסה שנתחייבה קודם שאמנם הירושלמי),
הלישה, התחלת משעת קבע אכילת אסרו  חכמים אבל  קבע, אכילת

החלה מן  עיסתו  לפטור אדם יערים íéhça.(הרא"ש )שלא äìbìbÄÀÀÈÇÄÄ
חיטים עיסת האשה שגלגלה לאחר  –,(dy` ici lr ziyrp dqir mzq)

íéøBòOa äîèîèå,שעורים עיסת של  חלקיה שדיבקה לאחר  או  – ÀÄÀÀÈÇÀÄ
העיסה, של לישתה משגמרה äpnîכלומר  ìëBàä העיסה מן – ÈÅÄÆÈ

ממנה, חלה שהופרשה äúéîקודם áiçהאוכל כדין שמים, בידי – ÇÈÄÈ
íénäטבל. úà úðúBð àéäL ïåék את נותנת כשהאשה מיד – ÅÈÆÄÆÆÆÇÇÄ

הלישה, בהתחלת בקמח, dúlçהמים úäaâî מרימה היא הרי – ÇÀÇÇÇÈÈ
בגמר היא חלה הפרשת מצוות שעיקר פי על ואף חלתה; ונוטלת
מן  עראי לאכול מותר הלישה גמר  שעד לעיל ששנינו כמו  הלישה,

תיכף  ותפריש האשה שתזדרז  היא חכמים תקנת מקום מכל העיסה,
העיסה, תיטמא שמא בקמח, המים íLלנתינת àäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈ

çî÷ íéòáø úLîç הקב רבעי חמשת בעריבה יישארו שלא – ÂÅÆÀÈÄÆÇ
נפטרו  לא הזה כשיעור  שם נשארו שאם במים, נתערבו שלא קמח

שאם  יוצא, הירושלמי ולפי  שנתגלגלו . קודם האשה שהפרישה בחלה
שנשאר, הקמח ועל  השאור ועל  העיסה על  חלה זו  "הרי האשה: אמרה

זה  הרי  חלה", לשם שבידי  זו  תתקדש  אחת עיסה כולה ולכשתיעשה
ב )מותר ח , ביכורים  הל ' רמב"ם במשנתנו :(עיין  גורסים ויש .calae"

Ð "gnw mirax zyng my `diy במים המעורב בקמח שיהא כלומר 

עדיין  הרי הקב, רבעי  חמשת בקמח אין  שאם בחלה, החייב שיעור
חלה. חיוב לכלל העיסה הגיעה לא
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dúqò äòncð חולין של מאה בה ואין בעיסה תרומה נתערבה – ÄÇÀÈÄÈÈ
"מדומע", היא והרי לבטלה, äìbìbכדי  àHL ãò– נדמעה אם ÇÆÄÀÀÈ

מלאכתה  שנגמרה קודם דהיינו האשה, אותה שגלגלה קודם העיסה

החלה,äøeètלחלה, מן  –øeèt ònãîäL ששנינו כמו  מחלה, – ÀÈÆÇÀËÈÈ
שהיא  הזה בזמן בחלה כאן שמדובר מפרשים, יש ד). א, (לעיל

מדרבנן  שהוא "מדומע" בא ולכן  dnexzdמדרבנן , dlha dxezd on oky)
(oileg ly aexaשמדרבנן חלה אבלäìbìbMîe;(ר"ש )ומפקיע – ÄÆÄÀÀÈ

העיסה  נתחייבה שכבר האשה, אותה שגלגלה לאחר העיסה נדמעה אם
קודם úáiçבחלה, בחלה העיסה ונתחייבה שהואיל  בחלה, – ÇÆÆ

הדימוע. ידי  על  מחיובה נפקעת אינה שוב dìשנדמעה, ãìBð– ÇÈ
– äìbìbלעיסה àHL ãò äàîè ÷ôñ,האשה שגלגלתה קודם – ÀÅËÀÈÇÆÄÀÀÈ

äàîèa äNòz אם אפילו שהרי ודאי, טומאת לטמאה מותר – ÅÈÆÀËÀÈ
שבה; טומאה ספק מפני  חלתה את לאכול  לכהן  אסור  בטהרה, תיעשה

äìbìbMîe,שגלגלתה לאחר טומאה ספק לעיסה נולד אם אבל – ÄÆÄÀÀÈ
äøäèa äNòz,כחלה דינה בחלה העיסה נתחייבה וכבר  שהואיל – ÅÈÆÀÇÂÈ

שכן  וכל  ודאי , טומאת לה לגרום אסור  טומאה ספק בה יש  אם שאף
בידים. לטמאה
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Êälçä øeòL,äòaøàå íéøNòî ãçà.Bîöòì äqò äNBòä,Bðá äzLîì äNBòäå–íéøNòî ãçàäòaøàå. ¦©©¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨¨¤¦¨§©§§¨¤§¦§¥§¤¨¥¤§¦§©§¨¨
÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð,÷eMa øBkîì äNBò àéäL äMàä ïëå–äðBîLe íéòaøàî ãçà.úàîèð ©§¤¤¦§©§¥¨¦¨¤¦¨¦§©¤¨¥©§¨¦§¨¦§¥

äñeðà Bà úââBL dúqò–äðBîLe íéòaøàî ãçà.äãéæî úàîèð–äòaøàå íéøNòî ãçà,àHL éãk ¦¨¨¤¤£¨¤¨¥©§¨¦§¨¦§¥§¦¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨§¥¤
økNð àèBç àäé. §¥¥¦§¨

Áøæòéìà éaøøîBà:ìò øBähä ïî úìhðàîhä.ãöék?äàîè äqòå äøBäè äqò–älç éãk ìèBð ©¦¡¦¤¤¥¦¤¤¦©¨©©¨¥¥©¦¨§¨§¦¨§¥¨¥§¥©¨
äîøeä àHL äqòîòöîàa äöéakî úBçt ïúBðå dúlç,éãkównä ïî ìhiL;íéîëçåïéøñBà. ¥¦¨¤§¨©¨¨§¥¨¦©¥¨¨¤§©§¥¤¦Ÿ¦©ª¨©£¨¦§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äqòä ïî éàøò ïéìëBà,íéøBòOa íèîhúå íéhça ìbìbúzL ãò.íéøBòOa äîèîèå íéhça äìbìb,ìëBàä §¦£©¦¨¦¨©¤¦§©§¥©¦¦§¦©§¥©§¦¦§§¨©¦¦§¦§§¨©§¦¨¥

úåúù åôéñåäå éøåôéöì åàáùë .ïéâåì äùù íéìùåøéá äùòð ,äöéá ùîåçå äöéáå íéâåì äòáù øáãîá äéäù øîåòä àöîð .äöéá úéùòð äöéá ùîåçå äöéáå
:ïéâåì 'ã á÷äù ,á÷ä òáåø àåä âåìäù éôì ,íéòáø ïéâåìä åàø÷ðå .çî÷ íéòáø úùîç åðééäå .äùîç ïéâåì 'åä åùòð ,íéìùåøé ìù úåãîä ìò.oxe`ye od

:ïëåúì ïéðúåðù øåàùä.oaeqe:÷ãä àåä.opqxenïéáåñ íò úáøåòî äñéòá åúô ìëåà éðò ïëù ,øåòéùä íéìùäì çî÷ä íò ïéôøèöî ïìåë .ñâä àåä
:ïñøåîå.mixeht el` ixd okezl xfge okezn opqxen lhip:äðîî ìèðù øçàì äëåúì ïñøåî øéæçäì äñéò êøã ïéàù

f.drax`e mixyrn cg`:äðéúð éãë åá àäéù åðúú äøîà äøåúäå ,äðúî éãë äá ïéà äòáøàå íéøùòî ãçàî úåçôáå ,äèåòî åúñéò úéáä ìòáù éôì
.epa dzynl dyerde:úéáä ìòá úñéòá âåìô àì äáåøî äñéò äùåòù éô ìò óà.weya xeknl dyerd mezgpäá ùé ç"îî ãçàáå ,äáåøî åúñéò

:äðúî éãë.xeknl dyerd dy`d oke:øåëîì éåùòä úôá âåìô àì äèåòî äúñéòù ô"òà.z`nhp:ç"îî 'à úãîåò äôéøùìå ìéàåä
g.`nhd lr xedhd on zlhp:äæá äæ åòâé àîù ïðéùééç àìå.dlg ick lhepäøåäèä äñéò äúåàî ìèåð ,àîèäå øåäèä ïî ìåèéì êéøöù äìç øåòéù

:äúìç äîøåä àìù.rvn`a dviakn zegt ozepeïéá øáçîä äöéáëî úåçô åúåà ìò äìçä çéðîå ,àîèî åðéà äöéáëî úåçôã ,äøåäèäå äàîèä ïéá
:êëá äàîåè úìá÷î äìçä ïéàù ,äøåäèäå äàîèä.swend on lehiy ickäàîèä åìéàëå ,äöéáëî úåçô åúåà é"ò äøåäèì úøáåçî äàîèä äéäúù

:úçà äñéò äøåäèå.oixqe` minkgeìäå .åîöòì àîèä ïîå åîöòì øåäèä ïî ìèåð àìà åæá åæ òâé àîù ïðéùééçã ,äàîèä ìò äøåäèä ïî ìåèéìäë
:íéîëçë

b`.lblbzzy cr i`xr oilke`:ìåâìâ íãå÷ äéìò äñéò íù ïéàù éôì ,äôé áøòúúù.mixerya mhnhzeäðéàå úãøôúî íéøåòùä úñéòù éôì
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הפריש ואפילו לחלה, שיעור אין  התורה שמן למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
במשנתנו. כמבואר  שיעור , לה קבעו  חכמים אבל  העיסה; את פטר  כשעורה

äòaøàå íéøNòî ãçà ,älçä øeòLשנאמר בעיסה, (במדבר – ÄÇÇÈÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈ
כא ) עריסותיכםטו, "מראשית :,..."epzz, לכהן מתנה כדי בו  שיש דבר

העשויה  בעיסה וארבעה מעשרים אחד  מחלק שפחות חכמים ושיערו

עיסה  לכל זה שיעור  קבעו ומכאן מתנה, כדי  בו  אין  רבעים מחמשת
בעלֿבית. Bðáשל äzLîì äNBòäå ,Bîöòì äqò äNBòä– ÈÆÄÈÀÇÀÀÈÆÀÄÀÅÀ

עיסה  העושה ובין מעוטה, עיסה שהיא לעצמו , עיסה העושה בין 
מרובה, עיסה שהיא בנו, äòaøàåלמשתה íéøNòî ãçàשיעור – ÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈ

שלא  בעיסה, וארבעה מעשרים אחד הוא להפריש שצריך החלה
מרובה. לעיסה מעוטה עיסה בין הבית בעל בעיסת חכמים הבדילו 

÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð עיסה ללוש  רגיל  הוא והרי – ÇÀÆÆÄÀÇ
eMa÷גדולה, øBkîì äNBò àéäL äMàä ïëåפי על  אף – ÀÅÈÄÈÆÄÈÄÀÇ

הוא החלה שיעור נחתום, כשל  מרובה עיסתה íéòaøàîשאין ãçàÆÈÅÇÀÈÄ
äðBîLeכדי בו  יש  זה שיעור  אף הנחתום עיסת שלגבי  בעיסה, – ÀÈ

בש לימכר הנעשית עיסה לכל חכמים וקבעוהו לכהן, úàîèðÄÀÅוק.נתינה
dúqò,לעצמה העושה האשה של –äñeðà Bà úââBL כגון – ÄÈÈÆÆÂÈ

שאחרים  או  שוגגת; היא והרי בעיסה, ונגעה טמאה שהיא ששכחה

אלא מפרישה אינה אנוסה, ונמצאת עיסתה את íéòaøàîטימאו ãçàÆÈÅÇÀÈÄ
äðBîLe הקלו הלכך  לשריפה, אלא עומדת אינה טמאה שחלה – ÀÈ
äãéæîבשיעורה. úàîèðלהפריש כדי במזיד , עיסתה טימאה אם – ÄÀÅÀÄÈ

להפריש היא חייבת äòaøàåפחות, íéøNòî ãçàפי על  אף – ÆÈÅÆÀÄÀÇÀÈÈ
לשריפה, עומדת økNðשהחלה àèBç àäé àHL éãk שלא – ÀÅÆÀÅÅÄÀÈ

מחטאו . תועלת החוטא יפיק
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àîhä ìò øBähä ïî úìhð :øîBà øæòéìà éaø מפרישים – ÇÄÁÄÆÆÅÄÆÆÄÇÈÇÇÈÅ
החלה  שאין פי על  שאף הטמאה, העיסה על הטהורה העיסה מן  חלה

זו  יגעו שמא חוששים אין ט), א, לעיל (עיין  המוקף מן אלא ניטלת
ניטלת?ãöékבזו . היא –äàîè äqòå äøBäè äqòיש אם – ÅÇÄÈÀÈÀÄÈÀÅÈ

טמאה, ואחת טהורה אחת בחלה, חייבות שהן עיסות שתי  לאדם
älç éãk ìèBð הוא העיסות, משתי  ליטול שצריך חלה כשיעור  – ÅÀÅÇÈ

dúlçנוטל  äîøeä àHL äqòî לא שעדיין  הטהורה מהעיסה – ÅÄÈÆÀÈÇÈÈ
חלתה, òöîàaהורמה äöéakî úBçt ïúBðå העיסות שתי  בין – ÀÅÈÄÇÅÈÈÆÀÇ

פחות  שהוא אוכל שכן מכביצה, פחות שהיא עיסה חתיכת מניח הוא
הטהורה  העיסה את כך ידי על מקרב ונמצא מטמא, אינו מכביצה,

הטמאה, ìhiLלעיסה éãk,חלה –ównä ïî,והסמוך הקרוב מן – ÀÅÆÄÙÄÇËÈ
ליטול כדי הטמאה, אל  הטהורה העיסה את לקרב וצריך  הואיל  כלומר

עיסה  בכלל  הן  והרי מכביצה, פחות ביניהן  נותן הוא המוקף, מן  חלה
שנותן  מכביצה שהפחות מפרשים, יש נטמאת. הטהורה ואין  אחת,
שמפריש החלה, את ומניח הטמאה מהעיסה נוטל  הוא הרי  ביניהן 

מן  לתרום כדי מכביצה פחות שהוא החלק אותו  על העיסות, לשתי 
מהעיסה (רמב"ם )המוקף מכביצה הפחות את שנוטל  מפרשים, ויש ;

ריבמ "ץ )הטהורה ïéøñBà.(ר "ש; íéîëçå הטהורה מן חלה ליטול  – ÇÂÈÄÀÄ
מן  חלה נוטלים אלא בזו, זו  יגעו  שמא שחוששים, הטמאה, על 

לעצמה. הטמאה ומן  לעצמה הטהורה

y c e w z a y
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éàøò ïéìëBà,עראי אכילת –äqòä ïî,החלה הפרשת קודם – ÀÄÂÇÄÈÄÈ
íéhça ìbìbúzL ãò נילושה שתהא עד  חיטים של בעיסה – ÇÆÄÀÇÀÅÇÄÄ

שהכל עד  בידים והמים הקמח תערובת גלגול  דרך היא שהלישה יפה,

אחד , גוש íéøBòOaנעשה íèîhúåעד שעורים של  ובעיסה – ÀÄÇÀÅÇÀÄ
ו"טמטומה", בידים, מתפרכת שעורים עיסת שכן  חלקיה, שיתדבקו 

הלישה  שלאחר מפרשים, ויש לישתה. היא זו חלקיה, דיבוק היינו 
שעורים  שעיסת אלא הלישה, גמר  הוא והגלגול העיסה, את מגלגלים

כשנסתמו  הוא לישתה וגמר  בידים, נדבקת שהיא לפי  לגלגלה, קשה
"טמטום" הנקרא וזהו שבה, יהוסף )הנקבים ה "ר  בשם  שלמה " .("מלאכת

izdw - zex`ean zeipyn
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äúéî áiç äpnî.íénä úà úðúBð àéäL ïåék,dúlç úäaâî,áeçî÷ íéòáø úLîç íL àäé àHL ãáì. ¦¤¨©¨¦¨¥¨¤¦¤¤¤©©¦©§©©©¨¨¦§©¤§¥¨£¥¤§¨¦¤©
·äìbìb àHL ãò dúqò äòncð,äøeèt,øeèt ònãîäL;äìbìbMîe,úáiç.àHL ãò äàîè ÷ôñ dì ãìBð ¦©§¨¦¨¨©¤¦§§¨§¨¤©§ª¨¨¦¤¦§§¨©¤¤©¨§¥ª§¨©¤

äìbìb,äàîèa äNòz;äìbìbMîe,äøäèa äNòz. ¦§§¨¥¨¤§ª§¨¦¤¦§§¨¥¨¤§©£¨

:ãéá íèîèî àìà íéèç ìù äñéòë äôé úáøòúî.dzin aiig:äúéîá àåä ìáèå äúëàìî äøîâðã.dzlg zdabnäøåäè äñéòá àéä íéîëç úð÷ú
:äùéì øîâ øçà ãò ïéúîäì àéä äåöî ø÷éòã ,äñéòä àîèú àîù ,äøäèá äìç ùéøôäì øäîì.gnw mirax zyng my `diy calae,íéîá åáøòúðù

çî÷ úéòéáø úùîç åøàùé àìù øîåìë ,çî÷ úéòéáø úùîç íù äéäé àìù ãáìáå éñøâã íéøôñ úéàå .äìç áåéç ììëì äñéòä äòéâä àì ïäî úåçôáã
äñéòä ìòå øåàùä ìò äìç æ"ä øîà íàù çéëåî éîìùåøéáå .åìâìâúðù íãå÷ ùéøôäù äìçá åøèôð àì úéòéáø úùîç åøàùð íàã ,íéîá åáøòúð àìù
ãéî äìç úåùéøôîùë ïë øîåì íéùðì åúéá êåúá íãà ãîìé ïëå .øúåî äæ éøä ,äìç íùì éãéáù åæ ùã÷úú äìåë äñéòä ìâìâúúùëì øàùðä çî÷ä ìòå

:íçìä úëéøò íãå÷ äñéòä ìåâìâ øçà
a.dzqir drncp:ïéìåç äàîî úåçôá äîåøú äá áøòúð.zaiig dlblbyn:òåîã é"ò ò÷ô àì åú ,øáë äìçá äáééçúðã ïåéëãdyrz dlblb `ly cr

.d`neha:ìåâìâ íãå÷ ãéî äúàîèì ìåëé ,äá ãìåðù ÷ôñ éðôî äìëàì éàùø ïäëä ïéà äøäèá äùòú íà åìéôàã ïåéë.dxdha dyrz dlblbyníà
:øåîù äëéøö äéåìú äîåøúå ,åîã äìçë äìçì íéìåáèä ïéìåçã ,äúåàîèì øåñà ìåâìâä øçàì ÷ôñ äá ãìåð

`xephxa yexit

ושבולת  כחיטים שהכוסמין  הרמב"ם, כותב הדגן  מיני  שאר  בענין
כשעורים ושיפון  ד )שועל ח , ביכורים פי(הל' (על  מעירים יש .

אפילו  לאסור אין  בחלה העיסה שנתחייבה קודם שאמנם הירושלמי),
הלישה, התחלת משעת קבע אכילת אסרו  חכמים אבל  קבע, אכילת

החלה מן  עיסתו  לפטור אדם יערים íéhça.(הרא"ש )שלא äìbìbÄÀÀÈÇÄÄ
חיטים עיסת האשה שגלגלה לאחר  –,(dy` ici lr ziyrp dqir mzq)

íéøBòOa äîèîèå,שעורים עיסת של  חלקיה שדיבקה לאחר  או  – ÀÄÀÀÈÇÀÄ
העיסה, של לישתה משגמרה äpnîכלומר  ìëBàä העיסה מן – ÈÅÄÆÈ

ממנה, חלה שהופרשה äúéîקודם áiçהאוכל כדין שמים, בידי – ÇÈÄÈ
íénäטבל. úà úðúBð àéäL ïåék את נותנת כשהאשה מיד – ÅÈÆÄÆÆÆÇÇÄ

הלישה, בהתחלת בקמח, dúlçהמים úäaâî מרימה היא הרי – ÇÀÇÇÇÈÈ
בגמר היא חלה הפרשת מצוות שעיקר פי על ואף חלתה; ונוטלת
מן  עראי לאכול מותר הלישה גמר  שעד לעיל ששנינו כמו  הלישה,

תיכף  ותפריש האשה שתזדרז  היא חכמים תקנת מקום מכל העיסה,
העיסה, תיטמא שמא בקמח, המים íLלנתינת àäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈ

çî÷ íéòáø úLîç הקב רבעי חמשת בעריבה יישארו שלא – ÂÅÆÀÈÄÆÇ
נפטרו  לא הזה כשיעור  שם נשארו שאם במים, נתערבו שלא קמח

שאם  יוצא, הירושלמי ולפי  שנתגלגלו . קודם האשה שהפרישה בחלה
שנשאר, הקמח ועל  השאור ועל  העיסה על  חלה זו  "הרי האשה: אמרה

זה  הרי  חלה", לשם שבידי  זו  תתקדש  אחת עיסה כולה ולכשתיעשה
ב )מותר ח , ביכורים  הל ' רמב"ם במשנתנו :(עיין  גורסים ויש .calae"

Ð "gnw mirax zyng my `diy במים המעורב בקמח שיהא כלומר 

עדיין  הרי הקב, רבעי  חמשת בקמח אין  שאם בחלה, החייב שיעור
חלה. חיוב לכלל העיסה הגיעה לא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dúqò äòncð חולין של מאה בה ואין בעיסה תרומה נתערבה – ÄÇÀÈÄÈÈ
"מדומע", היא והרי לבטלה, äìbìbכדי  àHL ãò– נדמעה אם ÇÆÄÀÀÈ

מלאכתה  שנגמרה קודם דהיינו האשה, אותה שגלגלה קודם העיסה

החלה,äøeètלחלה, מן  –øeèt ònãîäL ששנינו כמו  מחלה, – ÀÈÆÇÀËÈÈ
שהיא  הזה בזמן בחלה כאן שמדובר מפרשים, יש ד). א, (לעיל

מדרבנן  שהוא "מדומע" בא ולכן  dnexzdמדרבנן , dlha dxezd on oky)
(oileg ly aexaשמדרבנן חלה אבלäìbìbMîe;(ר"ש )ומפקיע – ÄÆÄÀÀÈ

העיסה  נתחייבה שכבר האשה, אותה שגלגלה לאחר העיסה נדמעה אם
קודם úáiçבחלה, בחלה העיסה ונתחייבה שהואיל  בחלה, – ÇÆÆ

הדימוע. ידי  על  מחיובה נפקעת אינה שוב dìשנדמעה, ãìBð– ÇÈ
– äìbìbלעיסה àHL ãò äàîè ÷ôñ,האשה שגלגלתה קודם – ÀÅËÀÈÇÆÄÀÀÈ

äàîèa äNòz אם אפילו שהרי ודאי, טומאת לטמאה מותר – ÅÈÆÀËÀÈ
שבה; טומאה ספק מפני  חלתה את לאכול  לכהן  אסור  בטהרה, תיעשה

äìbìbMîe,שגלגלתה לאחר טומאה ספק לעיסה נולד אם אבל – ÄÆÄÀÀÈ
äøäèa äNòz,כחלה דינה בחלה העיסה נתחייבה וכבר  שהואיל – ÅÈÆÀÇÂÈ

שכן  וכל  ודאי , טומאת לה לגרום אסור  טומאה ספק בה יש  אם שאף
בידים. לטמאה

izdw - zex`ean zeipyn

ומובן מהנ"ל, שכאשר יש גם “בית מלא ספרים", ולומדים בו “מילי דאורייתא", וגם 
מהעולם.  שלמעלה  התורה  בירור  א(  המעלות:  לכל  זוכים  אז  מבחוץ,  מזוזה  הבית  על  יש 
)כמבואר  ושלוה  מנוחה  בדרך  התורה,  שע"י  הבירור  מזו,  ויתרה  העולם.  בירור  פעולת  ב( 
בחסידות4 עה"פ “פדה בשלום נפשי", שהבירור שע"י תורה הוא בדרך מנוחה, ואילו הבירור 
מנוחה  של  באופן  יהיו  העולם  ענינים  בירור  שגם  פועל  מלחמה(,  בדרך  הוא  תפלה  שע"י 
ושלוה, ועי"ז זוכים לשלימות הבירור כפי שיהי' בימות המשיח, כמ"ש5 “ואת רוח הטומאה 

אעביר מן הארץ", ולכן אז יהי' “ונהרו איליו כל הגויים גו"6, במהרה בימינו ממש7.

4( ראה סה"מ מלוקט ב ע' קפא ואילך. ובכ"מ. 
5( זכרי' יג, ב. 
6( ישעי' ב, ב. 

7( משיחת ש"פ תרומה ה'תשמ"ג וש"פ ויגש ה'תשנ"א.

המשך ביאור למזמור גכא מתוך תהילות מנחם" מעמוד ק
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ע"א: פו àtøàדף íéááBL íéða eáeL' áéúk ,éîø äãeäé áø©§¨¨¥§¦¨¦¨¦¤§¨
,'íëéúBáeLî.בנים נקראים תשובה שבעלי אחר áéúëeמשמע בפסוק §¥¤§¦
התשובה, יד)בענין ג ézç÷ìå(ירמיה íëá ézìòa éëðà [ék] (äðä)'¦¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§¨©§¦

,'äçtLnî íéðLe øéòî ãçà íëúà נקראים תשובה שבעלי מבואר  ¤§¤¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨
הגמרא: מתרצת ïàkעבדים. ,àéL÷ àì ששבו מדובר בנים, שנקראו - Ÿ©§¨¨
,äàøiî Bà äáäàîואילוïàk שבו שלא מדובר עבדים, שנקראו  - ¥©£¨¦¦§¨¨

ïéøeqéאלא éãé ìò. ©§¥¦¦
äìBãb ,éåì éaø øîà ה ãBákäמעלת àqk ãò úòbnL äáeLz, ¨©©¦¥¦§¨§¨¤©©©©¦¥©¨

øîàpL(ב יד éäìà(הושע 'ä ãò ìàøNé äáeL'.'E ¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤
äìBãb ,ïðçBé éaø øîà ה äNòúהיא àì úà äçBcL ,äáeLz ¨©©¦¨¨§¨§¨¤¨¤Ÿ©£¤

,äøBzaL התגרשה אם אף אחר, לאיש ונישאה שהתגרשה אשה שהרי ¤©¨
שנאמר הראשונה, לבעלה לשוב יכולה אינה השני ד)מהאיש כד (דברים

שהיא  ישראל , כנסת ואילו  לקחּתּה'. לׁשּוב וגו' הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל ְְְִַַַָָָָֹ'לא
לשוב  יכולה אחרים, אלהים אחר והלכה שחטאה אף הקב"ה, של זוגו כבת

א)øîàpLלקב"ה, ג äëìäå(ירמיה BzLà úà Léà çlLé ïä ,øîàì' ¤¤¡©¥Ÿ¥§©©¦¤¦§§¨§¨
ðçz óBðç àìä ,ãBò äéìà áeLéä ,øçà Léàì äúéäå Bzàîó ¥¦§¨§¨§¦©¥£¨¥¤¨£Ÿ¨¤¡©

.''ä íàð éìà áBLå íéaø íéòø úéðæ zàå ,àéää õøàä̈¨¤©¦§©§¨¦¥¦©¦§¥©§ª
äàéáîL] (úáø÷îù) äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîàúà [ ¨©©¦¨¨§¨§¨¤§¦¨¤

øîàpL ,äìeàbä(כ נט ìe(ישעיהו ìàBb ïBiöì àáe'L'ìàBb ïBiöì àáe' íòh äî ,'á÷òéa òLô éá ©§¨¤¤¡©¨§¦¥§¨¥¤©§©£Ÿ©©©¨§¦¥
הגאולה, תבוא מדוע -'á÷òéa òLô éáL'c íeMî.תשובה עושים ישראל שבני כיון - ¦§¨¥¤©§©£Ÿ

úBðBãfL ,äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàבזדון שעשה עבירות -Bì úBNòð בתשובה לשב נחשבות - ¨©¥¨¦§¨§¨¤§©£
úBââLk.בשוגג נעשו כאילו -øîàpL(ב יד éäìà(הושע 'ä ãò ìàøNé äáeL'ðBòa zìLë ék E.'E ¦§¨¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤¦¨©§¨©£¤

הריàäו  -àeä ãéæî 'ïBò',déì éø÷ à÷åהכתוב'ìBLëî' נחשב התשובה ידי שעל מוכח שגגה, דהיינו - ¨¨¥¦§¨¨¥¥¦§
כשגגה. הגמרא:העון כשגגות,éðéàמקשה בתשובה לשב נחשבות שזדונות סובר לקיש ריש האם -øîàäå ¥¦§¨¨©

z äìBãb ,Lé÷ì LéøøîàpL ,úBiëæk Bì úBNòð úBðBãfL äáeL(יט לג òLø(יחזקאל áeLáe' ¥¨¦§¨§¨¤§©£¦§ª¤¤¡©§¨¨
[àeä] (äéç) íäéìò ,ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî'äéçé בזכות אף שיחיה משמע, יחיה. בזכותם - ¥¦§¨§¨¨¦§¨§¨¨£¥¤¦§¤

הגמרא: מתרצת לזכויות. יהפכו כי שעשה, העבירות דהיינו כן, לפני ïàkהאמור ,àéL÷ àìששב,äáäàî Ÿ©§¨¨¥©£¨
ו  כזכויות, נחשבות זדונות כשגגות.äàøiî,ששבïàkלפיכך נחשבות זדונות לפיכך ¨¦¦§¨

øîàpL ,íãà ìL åéúBðL úëøànL äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨§¨¤©£¤¤§¨¤¨¨¤¤¡©
BúòLøî(שם) òLø áeLáe''וגו,'äéçé [àeä] (åéç).חיים לו יוסיפו התשובה ידי שעל §¨¨¥¦§¨¦§¤

àáøòîa éøîà ,÷çöé éaø øîà[ישראל úcîk[-בארץ àlL äàøe àa ,éøî øa äaøc déîMî ¨©©¦¦§¨¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¨©¨¦Ÿ§¥¤Ÿ§¦©
àeä Ceøa LBãwäהיא,íãå øNa úcî שíãå øNa úcîאחד áçאם úà èéð÷î,íéøáãa Bøé אף ©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¦§¨¦

אותו יפייס epîéäאםôñ÷אם ñéitúî,פיוסו את מקבל -å .epîéä ñéitúî ïéà ÷ôñאפילוøîàz íà ¨¥¦§©¥¥¤¨¥¥¦§©¥¥¤§¦Ÿ©
ôñ÷שהוא ,epîéä ñéitúîאםíéøáãa ñéitúî,בלבדíéøáãa ñéitúî ïéà ÷ôñ לפייסו צריך אלא ¦§©¥¥¤¨¥¦§©¥¦§¨¦¨¥¥¦§©¥¦§¨¦

àeäמדתìáàבממון. Ceøa LBãwäאם אלא כן, øúqaאינה äøéáò øáBò íãà,הואepnî ñéitúî £¨©¨¨¨¨¥£¥¨©¥¤¦§©¥¦¤
íéøáãa,בלבדøîàpL(ג יד ãBò(הושע àìå .''ä ìà eáeLå íéøác íënò eç÷' שמתפייס די לא - ¦§¨¦¤¤¡©§¦¨¤§¨¦§¤§Ÿ

i"yx

íéðá åáåù áéúëilra :`nl` Ð
.mipa oiiexw daeyzéë áéúëå
íëá éúìòá éëðà:`nl` Ð

.exwin micaräáäàî ïàë
äàøéîå.mipa oiiexw Ðìò ïàë

ïéøåñé éãécr eay `ly Ð
oixeqia exqizpymicar oiiexw Ð

il` eaey" aizk :iqxbc zi`e
izlra ikp` ik" aizke "daey`e

"mkil` daey`e" aizk ,"mkaÐ
ikp` ik" aizke ,daeyz xg`l

"mka izlramcew ,xak Ð
d`xin e` dad`n o`k .eaeyzy

."mka izlra ikp` ik" xn` `w
äøåúáù äùòú àìlkei `l" Ð

.'ebe "oey`xd dlraúìùë éë
êðåòáleyknk aygi jper Ð

.dbby `idy[àåä] (åéç) íäéìò
äéçélr s`e ,dyry dn lk lr Ð

.zexiardåðîéä ñééôúîlawn Ð
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בלבד, äáBèבדברים Bì ÷éæçnL àlà,טוב דבר עשה כאילו -øîàpL ¤¨¤©§¦¨¤¤¡©
הפסוק áBè'בהמשך ç÷å'.áeúkä åéìò äìònL àlà ,ãBò àìå §©§Ÿ¤¨¤©£¤¨¨©¨

øîàpL ,íéøt áéø÷ä eléàkהפסוק íéøôבהמשך äîlLðe' §¦¦§¦¨¦¤¤¡©§©§¨¨¦
'eðéúôN ו להקריב. שעלינו כפרים יחשב שפתינו ריצוי -øîàz ànL §¨¥¤¨Ÿ©

הקריב כאילו äáBçשנחשב éøt,נדבה מקרבנות ה' לפני רצויים פחות שהם ואשם, כחטאת חובה, קרבנות - ¨¥¨
øîBì ãeîìz(ה יד äáãð'(שם íáäà íúáeLî àtøà'.נדבה קרבנות הקריבו כאילו אותם אוהב - ©§©¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨

i"yx

.miqeit epnidíéøô äîìùðå
åðéúôù.mixt mewna ÐäáãðÐ

.daegn xzei oevxa zlaewn
íúáåùî àôøà.cigid on Ð

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ב
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מר כהנוב שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי מהנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו, על אודות יחסו הטוב 
אליהם ועזרתו אשר נתן להם בעת מצוא.

ובין  גדולים  על  השפעה  בין  החילוק  אשר  וידוע  בזה,  להאריך  למותר  בטח  הענין  ערך  גודל 
השפעה על קטנים, אשר סטי' קטנה מן הדרך הנכון בהשפעה על גדולים, הרי בדרך הרגיל אין זה אלא 
דבר קטן, משא"כ בחינוך דור הצעיר, הרי עלול, אפילו שינוי קטן לגרום היזק גדול לכשיגדל, האדם עץ 

השדה ורואים אנו אשר שינוי קטן בגרעין נוגע בעיקרי גידול האילן איכותו וכמותו.

בימינו אלה  עאכו"כ  דור הצעיר הרי  לחנוך  מיוחדה  לב  עת מוכרחה היתה שימת  בכל  ואם 
אחרי השמדות הנוראות ל"ע שנשמד חלק חשוב הן בכמותו והן באיכותו מעם ישראל, הרי במילא 
גדולה כמה פעמים ככה חשיבות כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל, ובמילא גדולה ג"כ זכות כל אחד 
המשתתף בשיפור מצב החינוך ובפרט חינוך כזה המקשר את הדור הצעיר עם מסורת אבותינו ועברו 
הקיים לנצח גם בהווה וגם בעתיד, והן הם יסוד קיום עם ישראל במשך כל זמן גלותנו עד בוא משיח 

צדקנו בב"א.

תודה כפולה על עזרתו בעבר ובבקשה גם על להבא לתת עזרתו להנהלת רשת אהלי יוסף יצחק 
ליובאוויטש בשעת דחקם, ובודאי יעשה בזה ככל יכולתו ואפשריותו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.
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,äéLøBémdy,dúaeúk éLøBéy el` md ,lrad iyxei epiideïéáéiç §¤¨§¥§¨¨©¨¦
,dúøeá÷aeyxi `l j` dly belnd iqkp z` eyxiy diyxei `le ¦§¨¨

.a`d iyxei xnelk ,dzaezk z`
àðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîàdpyna epipy ep` s` -(:dv oldl)oic ¨©©©¥©£©©¦¨¦¨

,da epipy jke ,`ziixaa xen`d dfïéîBúé éñëpî úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
ïéàå ,ïälL äéãé äNòîeminezid,dúøeá÷a ïéáéiç`l`äéLøBé ©£¥¨¤¨¤¨¤§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨

mdy,dúøeá÷a ïéáéiç dúaeúk éLøBéiyxei ,diyxei' oeyldne §¥§¨¨©¨¦¦§¨¨
,miyxei ipin ipy dl yiy rnyn ,'dzaezkLiL äðîìà éäBæéàå§¥¦©§¨¨¤¥
íáé úøîBL Bæ ,øîBà éåä ,ïéLøBé éðL dì,epizpyna diepyd ¨§¥§¦¡¥¥¤¤¨¨

dxn` df lre ,dzyexia miwleg a`d iyxeie lrad iyxeiy
iyxei epiide ,dzxeawa miaiigd md daezkd iyxeiy dpynd

.lrad
zxneyd zxeawa miaiig lrad iyxeiy oicd lr `xnbd dywn

:maiàîéìå ,àáø øîà,lrad yxei `edy ,maid xn`i -éðà çà ¨©¨¨§¥¨¨£¦
LøBé,dnaid on yxei ipi` ,ztqezde daezkd xwir z` xnelk - ¥

`ly oeike ,znd ig`n `l` ,dze` dzab `l oiicr `id oky
z` ,dy`dn melk izyxi.øáB÷ éðà ïéà BzLà¦§¥£¦¥

:`xnbd zvxznéiaà déì øîà,dnaid zxeawa aiig maid ,`axl ¨©¥©©¥
ïéããö éðMî åéìò ïéàác íeMî,'jytp dn' zprh ecbp mipreh - ¦§¨¦¨¨¦§¥§¨¦

e ,dzaezk zgz `ed ezy` z` xeawl lrad aeig ixdyíàz` ¦
åéçà`ed,LøBéok m`e ,eizgz cner `edy `vnpúà øBa÷é ¨¦¥¦§¤

,BzLàdzid `l m` s` ezy` zxeawa aiig eig` didy myk ¦§
jixv epi`e eiiga dzny zngn wx `l` ,llk miqkp el dqipkn

e ,dzaezk dl rextlBzLà úà øáB÷ Bðéà íà`l if` ,eig` ly ¦¥¥¤¦§
`l` ,eig`n daezkd z` yxiiïzéz` maiddúaeúk,diyxeil ¦¥§¨¨

.dxaewl `ly mbe dzaezkn xhtidl mb leki epi` j`
:eziiyew z` cinrne xfeg `axdéì øîà,iia`l `axà÷ éëä ¨©¥¨¦¨

àðéîà,dxeawn xhtidl maid lekiy ,le`yl izpeek dzid jk - £¦¨
d gkn daezkd z`y orhiy ici lr,LøBé éðà çàgkn `le ¨£¦¥

okle ,dnaid,äaeúk íeMî éàå ,øáB÷ éðà ïéà BzLà úàorhy ¤¦§¥£¦¥§¦¦§¨
ixd ,daezk mlyl jxhvi df dxwnay iia`äaeúk äðzéð àìŸ¦§¨§¨

,íéiçî úBábìoerxt onf ribd `l oiicr lrad iiga xnelk ¦¨¥©¦
ilhz ,xg`l i`ypz m`y' aezk daezkd gqepa oky ,daezkd
,xg`l `ypdl dleki dy`d oi` lrad iigae ,'ikil aezky dn
zeabidl daezk dpzip `ly ,df oiprl lrad mewna cner maide

.dqpky mcew dzne ,dnaid z` qepkl dtvn did oky ,eiiga
yexcl yiy ,xne` dz`y ef `xaq ixd :`axl iia` el xn`
dy`d dlekiyk wx `l`] miign lg daeig oi`y daezkd oeyln

e ,lkd ixacl znkqen dpi` ,[xg`l `ypdlúéàc déì zòîL ïàî©¨§©§¥§¦
äaeúk Løãî déìoeyl z` miyxecy xaeq `edy zrny in - ¥¦§©§¨
el` ixd ,daezkd,éànL úéa,mzhiyl wx `id jziiyew ok m`e ¥©©

åixdy ,`iyew o`k oi` mdixacl s`éànL úéáì eäì ïðéòîL §©§¦¨§§¥©©
éøîàcy mixaeq mnvr i`ny ziay eprny -,úBábì ãîBòä øèL §¨§¥§¨¨¥¦¨

,éîc éeáâkiiga daezk xhya zwfgen dzid ef dnai ok m`e §¨¨¥
eli`k df ixd ,ieabk aygp zeabdl cnerd df xhyy oeike ,dlra
`ayk `linne ,envr lradn xzei ,dlra iqkpa zwfgen `id
,dnaid zwfgn mze` yxei `ed eig` iqkp z` zyxl maid

.dzxeawa maid aiig okle ,eig`n xzei mda zwfgen dzidy
aygp zeabdl cnerd xhy i`ny zia zrcly `xnbd dgiken

:ieabkïðúcdpyna(.ck dheq)`ly da dxzd dlray dy` iabl , ¦§©
zezyl `ed dpicy ,enr dxzqpe dxare ,mieqn mc` mr xzzqz
dxeq` `id dry dze` cre ,ycwnd ziaa mixx`nd mind z`
dciqtn mc` eze` mr dzpif ok`y xxazi m`e ,dlra lr

zaezkm` ,dïäéìòa eúî[zeheqd miypd ly-]eúL àlL ãòz` ¥©§¥¤©¤Ÿ¨
,`l e` ozaezk z` eca`e epif m`d ,wtq df ixde ,mindéànL úéa¥©©

å äaeúk úBìèBð ,íéøîBàody it lr s`úBúBL àìx`eaiy enk] §¦§§¨§Ÿ
.[wtqn ozaezk zeciqtn opi`y oldlBà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

.äaeúk úBìèBð àì Bà ,úBúBLŸ§§¨
zxxan ,i`ny zia ixacn di`xd z` `xnbd miiqzy iptl
lld zia exn` cvik :`xnbd ddnz .lld zia ixac z` `xnbd

,'úBúBL Bà'ixde ,zezyl zexyt` odl yiy rnynyàéáäå'§¥¦
'ïäkä ìà BzLà úà Léàä(eh d xacna)àðîçø øîàyecwd xn` - ¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨

,dxeza `ed jexaàkéìåmiiwl zexyt` oi` lrad zny ote`ae - §¥¨
zia s` ok` :`xnbd zvxzn .odkd l` d`ian epi` ixdy ,df oic

,zezyl dleki dpi`y micen lldàlày ,`id mzpeekàlL CBzî ¤¨¦¤Ÿ
,äaeúk úBìèBð àì ,úBúBLzlhen daezk zeabl ozekf oky Ÿ§§¨

.wtqn zeaeb opi`e ,wtqa
:i`ny zia ixacn dzii`x z` `xnbd zniiqnéànL úéa'¥©©

å ,'úBúBL àìå äaeúk úBìèBð ,íéøîBà,zeywdl yiéànàodl yi §¦§§¨§Ÿ§©©
ixde ,daezkéàðæ àì ÷ôñ éàðæ ÷ôñ ,àeä à÷éôñ,wtq o`k yi - §¥¨¨¥§©¨¥Ÿ§©

aezk dciqtde dy`d dzpif `ny`le dzpif `l `nye ,dz
,dciqtdåji`éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷zekf wtq `a ji` - §¨¨¥¨¥¦¦¥©©

oenna miwifgnd lrad iyxei cin dzaezk z` `ivene ,dl yiy
c o`kn gken `l` .i`ce zxezaéøáñ÷[mixaeqy-],éànL úéa ¨¨§¥¥©©

y,éîc éeáâk úBábì ãîBòä øèLmiqkpa zwfgen dy`dy `vnpe §¨¨¥¦¨§¨¨¥
,mda miwfgen lrad iyxeiy dnn xzei dzaezkl micareynd
zxeawa aiig maidy mrhd ok mb edfe .wtqn daeb `id okle
`idy oeikc ,'daezk yxcn' mixaeqd i`ny zial s` eznai
yxi maid eli`k df ixd ,dzaezkl micareynd miqkpa zwfgen

.dzxeawa mzxenz aiigzn `ed `linne ,dpnn mze`
aiig maidy mrhd lld zia ixacly lirl iia` ixaca x`azd
z` yxei `ed m`y ,'jytp dn' zprh gkn `ed eznai zxeawa
cvik :`xnbd dywn .dzxeawa aiig `ed ixd eig`n daezkd
z` yxeid `linne ,dzaezka zekf dnail yiy xnel ozip

,dzxeawa aiig dzaezkäî éìhz ,øçàì éàNpzLk' ïðéòa àäå§¨§¦¨§¤¦¨§¦§©¥¦§¦©
'éëéì áeúkMi`pzd miiwziy jxev yi daezk aiigl ick ixd - ¤¨¦¦

,dzaezk z` lehz xg`l `ypzyky ,yexita da aezkdàkéìå§¥¨
`l dlra zny xg`l s` ixdy ,mlern miiwzd `l df i`pze -
`ly oeike ,maiizdl daiigzd `l` ,dvxzy inl `ypdl dxzed

.dzxeawa maid z` aiigl oi` ,dzaezka mlern dzkf
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà,df i`pz meiw iabløçàk énð íáé ¨©©©¦¨¨©¦§©¥

éîc,el `ypdl zi`yx dzidy oeike ,'xg`'k aygp maid s` - ¨¥
lehz xg`l `ypzyky daezkd i`pz miiwzdy xacd aygp

dzxeawa maid aiigzn `linne ,dzaezk.
dpzip lld zia zrcly lirl xn`y ,iia` lr dywn `ax

:maid iiga zeabidl daezkdéiaàì àáø déì çìLef dl`yãéa ¨©¥¨¨§©©¥§©
éîe ,àøéæ øa äéòîL áø[ike-]íéiçî úBábì äaeúk äðzð,maid ly ©§©§¨©¥¨¦¦§¨§¨¦¨¥©¦

àéðúäå,jk `l `ziixaa,ñeëîeñ úà ézìàL ,øîBà àaà éaømai §¨©§¨©¦©¨¥¨©§¦¤§
åéçà éñëða øBkîiL äöBøä,dnaid z` maiy xg`l yxiy ,znd ¨¤¤¦§§¦§¥¨¦

dzaezkl micareyn znd iqkp lky zngn ok zeyrl leki epi`e
lirl dpyna epipyy enk] mxkenl i`yx epi`e(:t),[àeä ãöék¥©

,àeä ïäk íà ,äNBò,dxifgdle dyxbl leki epi`yäNòédl ¤¦Ÿ¥©£¤
ñéiôéå äãeòñz` xeknl zeyx el ozzy oiid dzyna dze` §¨¦©¥

e .dzaezk ieey lr mitcerd miqkpdLøâî ,àeä ìàøNé íàdze` ¦¦§¨¥§¨¥
,èâa,scerd z` xkene ,dzaezk z` mlyneåjk xg`øéæçé §¥§©£¦
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miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë éùøåé äéùøåéoiyxeiy miyxei oze` Ð.dzxeawa oiaiig ,dzaezkïéáééç ïéàå

äúøåá÷á.diyxeil dzaezk azinl ira `dc Ðíéùøåé éðù äì ùéùjixhvi`c Ð

dpin rny ,dzaezk oiyxeiy oiyxei oze` ipzinl `pzlÐipixg` miyxei `ki`

.dzaezk izxi `lc ,ediicdaùøåé éðà çàyxei ip`y ef daezk ÐÐziipecpn o`k oi`

dl azky ztqeze miz`n `l` ,melk dia`

.ig` `l` dze` yxei ip` oi`e .ig`úà øåá÷é
åúùà,eiiga dzn m` dxaew `ed didy enk Ð

.melk el dqipkd `l elit`eäúáåúë ïúéÐ

dxeawdy.dizgz d`aíééçî úåáâìonf lk Ð

iziidy ,cner lra mewna ip`e .ig lrady

.dqpekl dtvnäéì úéàã äéì úòîù ïàî
äáåúë ùøãîaezky ,daezkd oeyl yxecy Ð

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl" :da

,miign zeabl daezk dpzip `l :zwiic dpinc

.xg`l `ypil dleki dpi` `dcàéä éàîù úéá
ixn`wc ,"dkldy dy`d" wxta zenaia Ð

`lde :i`ny ziaxtqn,cnlp daezk

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

z`yip `ide li`eded`ay ,dnvr it lr

ilra zn dxn`eÐit lr daeb dzaezk s`

.dnvréàîù úéáì åäì ïðéòîùåyiy iny Ð

deld iqkpa wfgen `ed ,exiag lr aeg xhy el

.epnn xzeiéîã éåáâë,dzwfga miqkpde Ð

jkldÐ.zixi `w dpinïäéìòá åúîlk` Ð

e`piwy .i`w mleray miypdodilra odl

,exzqpe.zny cr dzewydl witqd `leàìå
úåúåù."ezy` z` yi`d `iade" opirac Ð

éàðæ ÷ôñdciqtde Ð.daezkéàãå éãéîÐ

.dyexia oi`ce ody ,lrad iyxei icinéåáâë
éîãoi`e ,odn xzei miqkpa zwfgen `ide Ð

.i`ce icin `iven o`k'åë éàùðúùëì ïðéòá àäå
daezk j`id ,seq seq :jixt lirl` Ðzabip

lkepy ,miignmiccv ipyn eilr `al?`de

.'ek opiraéîã øçàë éîð íáédzxizdy oeike Ð

mail `ypil lrad zzinÐdzkf dry dze`n

.miqkpaééáàì àáø äéì çìùeaiydy xg`l Ð

zeabl dnai zaezk dpzip :xn`e ,ezl`y lr

.mai ly miignäéòîù áø ãéádid `ed Ð

.ef daeyza gilyäðúð éîådnai zaezk Ð

.maic miign zeablåéçà éñëðá øåëîéùÐ

,eznai z` qpky xg`leiqkp lk :lirl oxn`e

.dzaezkl oi`xg`àåä ïäë íàm`y Ð

.dxifgdl lkei `l dpyxbiäãåòñ äì äùòé.oiid dzyna dzeztl ,dti ÐñééôéåÐ

.dzaezk ick lr scerd z` xeknl zeyx el ozzy ,dpnidàåä ìàøùé íàåxzeny Ð

.ezyexb xifgdlèâá äùøâîdabne Ðdxifgne ,dvxiy dn xkene ,dzaezk z`lr

cin dxifgdl dvx elit` e` .dpey`xd dzaezk zpnÐoi`y .dvxiy onf lk xken

zakrnxeknlni`pwc" dl azk `le ,daezk dl azek maid oi`y itl ,dnai `l`

`nlc ,edleka `akrn ikd meyne .oey`xd lr `l` dzaezk oi`e ,"`pipwceitczyn

cgiinc ipd`txh ixg ipa seczyi` (a,dv zeaezk) onwl xn`c ab lr s`e .dl

icarynnÐdaezk dl azk la` .oic zial gexhl dvex ipi` :dxn` mewn lkn

"`pipwce i`pwc" dl azke ,dxifgnykÐgwl :(a,dp oihib) opzc `de .`akrn `ivn `l

dy`d on gwle xfge yi`d onÐazky zg` :zecy yly oze`a opinwe` ,lha egwn

cgiiy zg`e ,dzaezka dl.dlyn mey el dqipkdy zg`e ,dzaezka dl
êéîòèìå
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éäåæéàoizipzn xwir la` ,wiic oizipznc `xezin Ð 'ek oiyxei ipy dl yiy dpnl`

zxneye ,"oinezi iqkpn" ipzw `dc .dpnl` mzqa `l` ,mai zxneya ixiin `l

oinezi dl zil mai.àîéìåip` g` :xity jixt qxhpewd yexitl Ð 'ek yxei ip` g`

.xaew ip` oi` ezy` jkld ,ig` ly miz`ne dpn `l` melk diqkpn yxei ipi`c Ð yxei

`nlr ilekl `ipecpc mz epiax yexitl la`

ly miqkpd ixdy ,jk lk ayein epi` Ð ezwfga

xn`c o`nl ,qxhpewd yexitl mb oke .eid dy`

yxtl jixve .ayiil jixv Ð lrad iyxei zwfga

ezekf :xnelk ,yxei ip` g` `nile :jixt ikdc

m` `ed dyer didy enk ,yxei ip` ig` ly

el`"a xn`ck ,yxi` `l ezaeg la` .miiw did

dxt odia` odl gipd :(a,cl zeaezk) "zexrp

Ð dzn ,dzli`y ini lk da miynzyn dle`y

.diqpe`a miaiig oi`íåùîipyn eilr oi`ac

xnelk .ezy` z` xeawi yxei eig` m` :oiccv

`l` ,dpnn melk yxei epi`y xnel z`a m`

eli`k `ed ixdc xninl ira ok m` Ð eig`n

xeawi Ð ieaib icil dz`a `l ikdle ,miiw eig`

,ig `ed eli`k ixnbl aeygi ,xnelk .ezy` z`

Ð df itle ,dxaew `ed didy enk ezy` xeawie

`lc ,xaew epi` m`e .oi`eypd on dltpa `weec

,ieaib icil dz`a ok m` ,ig lrad eli`k aiyg

.dzaezk dl ozieïàîdil zi`c dil zrny

edl zilc lld ziale Ð i`ny zia daezk yxcn

lr s` .miign zeabl daezk dpzip daezk yxcn

df oiprl Ð dvilg mcew dzaezk daeb dpi`c ab

m`e .daezk zgz dxeaw dl didiy ,zeabl dpzip

,daezk yxcn edl zi` inp lld zia `de :xn`z

dy`d" wxta xn`ck ,i`ny ziak zexedl exfgc

"dxrp" wxt seq lirle !(`,fiw zenai) "mely

iyxc ivn oizrnyc `pwqn itle .izyxit (`,bp)

.daezk yxcn lld ziaïðéòîùåzial edl

Ð inc ieabk zeabl cnerd xhy ixn`c i`ny

rnynck ,inc ieabkc dil zil iia`lc ab lr s`

`iddn `axl jixtc ,(a,gl zenai) "ulegd"a

dcen daezka Ð eia` lre eilr ziad ltpc

inp i` .mzd xn`ck ,`pig meyn ,inc ieabkc

.dxaq Ð `axn drnyc xzaúåúåù`iade

e`" opiqxb dpynd xcqac rnyn Ð 'ek yi`d

`l" mixtqa my aezk didy enk `le ,"zezey

jixt `le ,dizlin xwir mzdc :dnize ."zezey

.llk dl

àäåedl zi`c idpc :i`ny zial jixtc xninl epivn Ð 'ek xg`l i`ypzykl opira

Ð daezk yxcn ipdn df oiprl edin ,inc ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zial

Ð inc ieabkc ab lr s`c ;dqex` iedc icin ,dxeaw dl aidi `lc "xg`l i`ypzykl"

xcdc ,xity iz` ded "`l`" opiqxb ded i`e .inc xg`k inp mai :ipyne .daezk dl oi`

,daezk yxcn xity iyxc evne ,lld zial inp `nrh i`d iz`e ,lirlc `iepiyn dia

:inp i` .diiab za zvw `ide li`ed ,el dxifgde dzab eli`k aiyg Ð inc xg`kc oeikc

edl zilc jzrc `wlqc ab lr s` .inc ieabk edl zilc ,jixt lld zialc xninl ivn

lld zia era `l zenaia mzd dne ,`zydc .xity jixt mewn lkn Ð daezk yxcn

ciqtdl dl yiy `kd oky lk Ð daezk dl icqtn `l` ,zeabl ick daezk yxcnl

.ciqtzy lld zia exn`iy Ð yxcn ici lr daezkíáéab lr s`e Ð inc xg`k inp

ipd Ð "xg`" ixwn `l maic "dpgwi xg` yi`e" iab xn` (a,bi) oiyecwc `nw wxtac

."xg`" ixwi` minkg oeyla la` ,dxez oeyla ilinäöåøäitl Ð eig` iqkpa xekniy

minkg exingdc .diiab icil `azy mcew elit` ,xzl`l lha exkne ,xeknl leki epi`y

dzaezk cbpk dl xi`yi elit`e .zegewld on sexhle gexhle xefgl jxhvz `ly Ð llk xeknl leki epi`y epwiz jkle ."jizaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azk `ly itl ,dnaia

:xnel yie !ipyn dl epiwz oey`xn dl zil i`c onwl xn` `de ?zcqtn dn mewn lkn :xn`z m`e .xi`yiy zecyd etczyi e` eca`i `ny opiyiigc ,x`yd xeknl i`yx epi`

dlra iqkp lr dzaezky dn dil ipd` i`n Ð ikd e`l i`c .ipyn opax dl epiwz `l Ð icaryn `l` oey`xd iqkpn dl zil i` elit`c ,zegewld sexhle xefgl dkixvy ,zcqtnc

.oey`xdäùøâîdlra iqkp lr ediy dl `gipc ,dvitg dy`d oi`y :xnel yie !dyxbl jxhvi `le dl aezki ,"i`pwc" dl azk `lc meyn `nrhe li`ede :xn`z m`e Ð hba

i`e ,mxkenl i`yx oi`y Ð oira dry lk mde li`ed ,oey`xdegwn dy`d on gwle xfge yi`d on gwl (a,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `de :qxhpewa yxite .dpic legnl dtekl epl o
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קפז miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk
äúáåúë éùøåé äéùøåéoiyxeiy miyxei oze` Ð.dzxeawa oiaiig ,dzaezkïéáééç ïéàå

äúøåá÷á.diyxeil dzaezk azinl ira `dc Ðíéùøåé éðù äì ùéùjixhvi`c Ð

dpin rny ,dzaezk oiyxeiy oiyxei oze` ipzinl `pzlÐipixg` miyxei `ki`

.dzaezk izxi `lc ,ediicdaùøåé éðà çàyxei ip`y ef daezk ÐÐziipecpn o`k oi`

dl azky ztqeze miz`n `l` ,melk dia`

.ig` `l` dze` yxei ip` oi`e .ig`úà øåá÷é
åúùà,eiiga dzn m` dxaew `ed didy enk Ð

.melk el dqipkd `l elit`eäúáåúë ïúéÐ

dxeawdy.dizgz d`aíééçî úåáâìonf lk Ð

iziidy ,cner lra mewna ip`e .ig lrady

.dqpekl dtvnäéì úéàã äéì úòîù ïàî
äáåúë ùøãîaezky ,daezkd oeyl yxecy Ð

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl" :da

,miign zeabl daezk dpzip `l :zwiic dpinc

.xg`l `ypil dleki dpi` `dcàéä éàîù úéá
ixn`wc ,"dkldy dy`d" wxta zenaia Ð

`lde :i`ny ziaxtqn,cnlp daezk

,"ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

z`yip `ide li`eded`ay ,dnvr it lr

ilra zn dxn`eÐit lr daeb dzaezk s`

.dnvréàîù úéáì åäì ïðéòîùåyiy iny Ð

deld iqkpa wfgen `ed ,exiag lr aeg xhy el

.epnn xzeiéîã éåáâë,dzwfga miqkpde Ð

jkldÐ.zixi `w dpinïäéìòá åúîlk` Ð

e`piwy .i`w mleray miypdodilra odl

,exzqpe.zny cr dzewydl witqd `leàìå
úåúåù."ezy` z` yi`d `iade" opirac Ð

éàðæ ÷ôñdciqtde Ð.daezkéàãå éãéîÐ

.dyexia oi`ce ody ,lrad iyxei icinéåáâë
éîãoi`e ,odn xzei miqkpa zwfgen `ide Ð

.i`ce icin `iven o`k'åë éàùðúùëì ïðéòá àäå
daezk j`id ,seq seq :jixt lirl` Ðzabip

lkepy ,miignmiccv ipyn eilr `al?`de

.'ek opiraéîã øçàë éîð íáédzxizdy oeike Ð

mail `ypil lrad zzinÐdzkf dry dze`n

.miqkpaééáàì àáø äéì çìùeaiydy xg`l Ð

zeabl dnai zaezk dpzip :xn`e ,ezl`y lr

.mai ly miignäéòîù áø ãéádid `ed Ð

.ef daeyza gilyäðúð éîådnai zaezk Ð

.maic miign zeablåéçà éñëðá øåëîéùÐ

,eznai z` qpky xg`leiqkp lk :lirl oxn`e

.dzaezkl oi`xg`àåä ïäë íàm`y Ð

.dxifgdl lkei `l dpyxbiäãåòñ äì äùòé.oiid dzyna dzeztl ,dti ÐñééôéåÐ

.dzaezk ick lr scerd z` xeknl zeyx el ozzy ,dpnidàåä ìàøùé íàåxzeny Ð

.ezyexb xifgdlèâá äùøâîdabne Ðdxifgne ,dvxiy dn xkene ,dzaezk z`lr

cin dxifgdl dvx elit` e` .dpey`xd dzaezk zpnÐoi`y .dvxiy onf lk xken

zakrnxeknlni`pwc" dl azk `le ,daezk dl azek maid oi`y itl ,dnai `l`

`nlc ,edleka `akrn ikd meyne .oey`xd lr `l` dzaezk oi`e ,"`pipwceitczyn

cgiinc ipd`txh ixg ipa seczyi` (a,dv zeaezk) onwl xn`c ab lr s`e .dl

icarynnÐdaezk dl azk la` .oic zial gexhl dvex ipi` :dxn` mewn lkn

"`pipwce i`pwc" dl azke ,dxifgnykÐgwl :(a,dp oihib) opzc `de .`akrn `ivn `l

dy`d on gwle xfge yi`d onÐazky zg` :zecy yly oze`a opinwe` ,lha egwn

cgiiy zg`e ,dzaezka dl.dlyn mey el dqipkdy zg`e ,dzaezka dl
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éäåæéàoizipzn xwir la` ,wiic oizipznc `xezin Ð 'ek oiyxei ipy dl yiy dpnl`

zxneye ,"oinezi iqkpn" ipzw `dc .dpnl` mzqa `l` ,mai zxneya ixiin `l

oinezi dl zil mai.àîéìåip` g` :xity jixt qxhpewd yexitl Ð 'ek yxei ip` g`

.xaew ip` oi` ezy` jkld ,ig` ly miz`ne dpn `l` melk diqkpn yxei ipi`c Ð yxei

`nlr ilekl `ipecpc mz epiax yexitl la`

ly miqkpd ixdy ,jk lk ayein epi` Ð ezwfga

xn`c o`nl ,qxhpewd yexitl mb oke .eid dy`

yxtl jixve .ayiil jixv Ð lrad iyxei zwfga

ezekf :xnelk ,yxei ip` g` `nile :jixt ikdc

m` `ed dyer didy enk ,yxei ip` ig` ly

el`"a xn`ck ,yxi` `l ezaeg la` .miiw did

dxt odia` odl gipd :(a,cl zeaezk) "zexrp

Ð dzn ,dzli`y ini lk da miynzyn dle`y

.diqpe`a miaiig oi`íåùîipyn eilr oi`ac

xnelk .ezy` z` xeawi yxei eig` m` :oiccv

`l` ,dpnn melk yxei epi`y xnel z`a m`

eli`k `ed ixdc xninl ira ok m` Ð eig`n

xeawi Ð ieaib icil dz`a `l ikdle ,miiw eig`

,ig `ed eli`k ixnbl aeygi ,xnelk .ezy` z`

Ð df itle ,dxaew `ed didy enk ezy` xeawie

`lc ,xaew epi` m`e .oi`eypd on dltpa `weec

,ieaib icil dz`a ok m` ,ig lrad eli`k aiyg

.dzaezk dl ozieïàîdil zi`c dil zrny

edl zilc lld ziale Ð i`ny zia daezk yxcn

lr s` .miign zeabl daezk dpzip daezk yxcn

df oiprl Ð dvilg mcew dzaezk daeb dpi`c ab

m`e .daezk zgz dxeaw dl didiy ,zeabl dpzip

,daezk yxcn edl zi` inp lld zia `de :xn`z

dy`d" wxta xn`ck ,i`ny ziak zexedl exfgc

"dxrp" wxt seq lirle !(`,fiw zenai) "mely

iyxc ivn oizrnyc `pwqn itle .izyxit (`,bp)

.daezk yxcn lld ziaïðéòîùåzial edl

Ð inc ieabk zeabl cnerd xhy ixn`c i`ny

rnynck ,inc ieabkc dil zil iia`lc ab lr s`

`iddn `axl jixtc ,(a,gl zenai) "ulegd"a

dcen daezka Ð eia` lre eilr ziad ltpc

inp i` .mzd xn`ck ,`pig meyn ,inc ieabkc

.dxaq Ð `axn drnyc xzaúåúåù`iade

e`" opiqxb dpynd xcqac rnyn Ð 'ek yi`d

`l" mixtqa my aezk didy enk `le ,"zezey

jixt `le ,dizlin xwir mzdc :dnize ."zezey

.llk dl

àäåedl zi`c idpc :i`ny zial jixtc xninl epivn Ð 'ek xg`l i`ypzykl opira

Ð daezk yxcn ipdn df oiprl edin ,inc ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zial

Ð inc ieabkc ab lr s`c ;dqex` iedc icin ,dxeaw dl aidi `lc "xg`l i`ypzykl"

xcdc ,xity iz` ded "`l`" opiqxb ded i`e .inc xg`k inp mai :ipyne .daezk dl oi`

,daezk yxcn xity iyxc evne ,lld zial inp `nrh i`d iz`e ,lirlc `iepiyn dia

:inp i` .diiab za zvw `ide li`ed ,el dxifgde dzab eli`k aiyg Ð inc xg`kc oeikc

edl zilc jzrc `wlqc ab lr s` .inc ieabk edl zilc ,jixt lld zialc xninl ivn

lld zia era `l zenaia mzd dne ,`zydc .xity jixt mewn lkn Ð daezk yxcn

ciqtdl dl yiy `kd oky lk Ð daezk dl icqtn `l` ,zeabl ick daezk yxcnl

.ciqtzy lld zia exn`iy Ð yxcn ici lr daezkíáéab lr s`e Ð inc xg`k inp

ipd Ð "xg`" ixwn `l maic "dpgwi xg` yi`e" iab xn` (a,bi) oiyecwc `nw wxtac

."xg`" ixwi` minkg oeyla la` ,dxez oeyla ilinäöåøäitl Ð eig` iqkpa xekniy

minkg exingdc .diiab icil `azy mcew elit` ,xzl`l lha exkne ,xeknl leki epi`y
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קפר
miwxt dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtzeaezk

êéîòèìå'xc` zxcdn i`n` ,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn `nrh zxn`c Ð

iaeze`l `a`,`ziixanoizipznn :ipyne !oizipznn aize``l,`paizen`ki` 'ipznc

.dzaezk ca`z `ly ,daeh dvr `l` ipzw `pic e`lc :iiepylïçìùä ìòzern od Ð

.ipgley `ed m` ,oda ynzyn `edyïéáæî éöî àìã éîð éëä`pniwe` `d ;dinza Ð

azk `ly in la` .zecy yly oze`a `iddl

cgii `leÐakrl dleki dpi`e ,lkd xken

."`pipwce i`pwc" dl azkc meyn ,`nrhe .eilr

dpyxbi e` zeniyk ,edineÐ.zegewl dtxh

äáåè äöòz`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny Ð

.zxg` daezk aezkl jixve ,daezk `laàìà
àéù÷ àáà éáøãdl yxbnc` ÐÐ,dl cgiip

i`ce `l` .mdipyl od i`pb oiyexib ixdy

`nrhÐ.miign dzeabdl daezk dpzip `lc

äáéà íåùîe` rwxw e` ezy`l cgiind Ð

oilhlhnÐzai` ozep:dxaqc ,mdipia mler

zpn lr yxbny df la` .oiyexiba ozep eipir

xifgiyÐwte ,xeknl `l` dyr `lc drcidr

.dai` dläîáé äéì äìôðãlecba devnc Ð

.maiiläåçà àòá.epnn ohwd Ðäìñôéîì
àèéâádxq`le ,hb dl wexfl Ð,oig`d lk lr

.zenaic `nw wxta opixn`ckéñëð íåùîÐ

,dpqipk`y jipira dyw,ig` iqkpa dkf` `ly

eznai z` qpekd :(`,n zenai) opzckÐdkf

.eig` iqkpaêì àðâéìô,dl uleg ip` eli`k Ð

.jenk `l` leh` `leïðáø øåîàã ïåéëÐ

mai zxneyÐ,xeknl i`yx maid oi`

gipde zny in :oizrnya onwl opixn`ck

.'ek mai zxney'åë ïéáæã áâ ìò óàdne Ð

el welgl enr dpzdy df dyryepweecinÐ

.xkenk `ed ixdéôéëdna :xnelk .minfp Ð

dtiida ozp mrh dne ,eixac z` d`pde

dglyyk?ééáàãë äçìùoiafc `kidc ÐÐ

dipiaf.ipiafúîådyepd Ð.delndøîàé àì
.zernd aiegnd maid Ðùøåé éðàå ìéàåäÐ

qipk`yezy` z`.miqkpa dkf`eéú÷æçäÐ

`le ,df aega.cer epnly`åãáò äéì àáèãÐ

`le ,zinler el miiw rwxwd didiy :daeh dvr

.d`veda zernd `iveiïéàéöåî éðú àðúÐ

.egxk lr :rnyncäðùî äðéàzipyip `l Ð

opiknq `le ,minkg ly yxcnd ziaa ef dpyn

.icina dlràéä øéàî éáø àîìã,oizipzna Ð

oda gwli :oiyelz zexite mitqk iab ipzwc

`nl` .dqtz `l elit`e ,rwxwÐicaryn

xi`n iaxk ol `niiw `l elit`e .dzaezkl

oi`iven iab edin ,`daÐi` biltc o`n `kil

.`id dpyn mlerle ,edpip irwxwnàìàÐ

.d`pyy in did zerhe ,dpyn dpi` ikdl

icic mixac zlra e`l :dl xn` ivnc meyn

.ig`n `l` iziel `l jnn ,z`
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wgvi epiaxl d`xp jkl !dzinae oiyexiba zzp jipir :dl xn`c ,dai` dil dedc oky lk

elit` Ð `l` ,miqkp x`y ihernl e`lÐ zecy ylye .dtixh zrynÐ lha egwn :yxtl

rnyn lha egwnc :qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh zry cr miiw egwn ,zecy yly

dxn` ivn `lc ,i`n ihernl :eyexit ikd (`,p `xza `aa) "mizad zwfg"ae .xzl`l lhac

x`y ihernl `nili` ,ilral iziyr gex zgp

dl `iedc oky lk Ð ixnbl sexhz `lc miqkp

oi`c miqkp x`y ihernl :xn`w `lc `de !dai`

oi`c `id `hiytc `zlinc ,xzl`l lha egwn

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha egwn

`prci `linne ,zecareynd zerwxw xken

.lha egwnc ipzw zecy yly oze`a `wecc

`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl meyne

la` .zecy yly oze`a `nwe`l dil jixhv`

xninl ivn ikidc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

`d ?lha egwn oi` miqkp x`yac dil `hiytc

ded zecy yly oze`a mzd dl opinwenc inwn

ab lr s` ,miqkp x`ya ixiinc jzrc `wlq

!lha egwn ipzwcíàåxeriy dl cgiip `zi`

dzab eli`k dl zayge li`ed Ð 'ek daezk

.el dxifgde

êéîòèìåjzrc` zwq` `lc :yexit Ð

,oizipznn dazel ,dai`c `nrh

zgpen jizaezk ixd dl xn`i `l :ikd rnync

eiqkp lk `l` Ð x`yd xeknl ick ,oglyd lr

:xac mey xeknl leki epi`e ,dzaezkl oi`xg`

àìà:qxhpewa yxit Ð ol rnynw daeh dvr

`ly z`vnpe ,oilhlhnd eca`i `ny

epi` dfe .zxg` daezk aezkl jixve ,daezka

zedydl mc`l xeq` :xn`c ,xi`n iaxl `l`

epiaxl d`xpe .daezk `la zg` dry ezy` z`

eipira dlw `dz `ly Ð daeh dvr :wgvi

iabc :d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .d`ivedl

Ð oilhlhn dl cgii m`y daeh dvr `ied ezy`

eiqkp lk eidiy el aeh jkl ,d`ivedl lkei `l

wiqnc Ð seqale .lkd `iveie daezkl oi`xg`

`nrh `ied Ð dai` meyn `a` iaxc `nrh

p oizipzncoia eznaia oia ,dai` meyn in

.ezy`aàìÐ izwfgd yxei ip`e li`ed xn`i

:opixn` `dc ,diytpl legnle :xn`z m`e

,legn Ð elgne xfge exagl aeg xhy xkend

Ð `kd ip`yc :xnel yie !lgen yxei elit`e

oi`cc xi`n iaxk ,inp i` .dgkn `l` yxei epi`c

,`ilrn `xhy inc dia iabne ,inxbc `pic

.(`,et) onwl opixn`ck

àîìãåyxit Ð dil ecar dil `ahc

lk`ie ,zniiw oxwd `dzy :qxhpewa

`l` opireny` `lc ibq `lc :dywe .zexit

Ð dil ecar dil `ahc :d`xpe ?eig` iqkpa

,xzei [dgeha `dzy] ,ith zia mely iedc ,epiidc

Ð inp i` ."`pipwce i`pwc" dl azk `ly itl

iqkpn daxd dl yiyk ,jk lk iqkp ilif `lc

eidi `le ,odn dzaezk lehzy oey`xd dlra

`nipe :xn`z m`e .mdn sexhzy zegewld oi`xi

.zegewll ciqtp `l ezaeh meync :xnel yie ?dil ecar dil `ahc meyn ,`nrh i`dn xkn didi `ly inpéáø`lc :mz epiax xne` Ð daezkl icarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n

icarzyn inp inzic [ilhlhn] xi`n iaxlc xninl `kile .ibilt dipinac oizkec dna rnyn oke .dipin enk iede ,i`w eig` mewna maie .dipin `wec `l` ,inzin zeabl xi`n iax xn`

Ð ditzk lrc `nilbn elit` dipin iabc opax ecenc ,`ticrc deln `zydc cere .irwxwn eed eli`k epnn dabzy `ed oic ozp iaxc ol zil elit` ok m`c Ð inc irwxwnke ,daezkl

:xn`z m`e .inzic ilhlhn dl icarzyn `l xi`n iaxlc oky lk Ð icarzyn `l dicic ilhlhn elit` opaxlc ,`rixbc daezk .dil icarzyn `l inzic ilhlhnc xi`n iax dcen

elit` `d `zyde .daezkl icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn `d :xn`we ,'ek cvik ,daezk en`l zeabdl eia` z` xken yi :`ipz (`,hv zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac

zpzn ,zpefip ezpnl` `ziixe`c dyexia `zyd :wiicc ,(`,blw `xza `aa) "oilgep yi"a rnynck ,ith mil`c dpzn lawnc ilhlhnn oky lk ,ziyixtck ,`iab `l inzic ilhlhnn

ky`rixbc ,rxn aiky zpzna ixii` zenaic `iddc :xnel yie !`ixa zpznn dyexi `rixb ,`nl` .zpefip dpi` ,`ziixe`c `iddc ,`ixa zpzn la` :rnyn ?oky lk `l Ð opaxc rxn ai
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íéiçî úBábì äaeúk äðzð ïézòc à÷ìñ éàå¯ãçééð §¦¨§¨©§¦¦§¨§¨¦¨¥©¦§©¥
éîòèìe !ïéaæéì øàMäå ,äaeúk øeòéL dìC¯dáúBìå ¨¦§¨§©§¨¦§¦§©£¦§§¨

éúaeúk éøä dì øîàé àì :ïéúéðúnîéì úçpeî CC ¦©§¦¦ŸŸ©¨£¥§¨¥©©¥
íúä !dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨¨¨

éëä àîéz àì éàc .ïì òîLî à÷ äáBè äöò¯àôéñ ¥¨¨¨©§©¨§¦¨¥¨¨¦¥¨
éúaeúk éøä" BzLàì íãà øîàé àì ïëå :éðú÷cC §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

úçpeîéìïéàøçà åéñëð ìk àlà "ïçìMä ìò C ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦
BzLà úaeúëì¯àìc éîð àëä éðeaæì déì éòa éà ¦§©¦§¦¨¥¥§©¥¨¨©¦§¨

éîð àëä .ïì òîLî÷ äáBè äöò ,àlà !?ïéaæî éöî̈¥§©¥¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨©¦
¯!àéL÷ àaà éaøc àlà .ïì òîLî÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨¤¨§©¦©¨©§¨

àøáb àeää .äáéà íeMî :àéL÷ àì éîð àaà éaøc§©¦©¨©¦¨©§¨¦¥¨©©§¨
dìñôîì deçà éòa ,àúéãaîeôa äîáé déì äìôðc§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨¨¥£§¦§§¨

,dépéî àhéâa dìdéì øîàézòc éàî :C¯íeMî ¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
ïåék :óñBé áø øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ,éñëð¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©©¥¥¨

ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc¯äåä àì ©£©¨©¨¦§¥©©©§©¥¨£¨
,íáé úøîBL çépäå únL éî :àéðúc .éðéáæ déðéáæ§¦¥§¦¥§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨
dðéà dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîa íéñëð çépäå§¦¦©§¨¦§¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨

äðî àlà¯.dúaeúëì ïéàøçà åéñëð ìkL ,øBkîé àì ¤¨¨¤Ÿ¦§¤¨§¨¨©£¨¦¦§¨¨
óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàc àëéä ìëå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨¥¨§¨©¨©¨¦§¥©
éànL úéa ,ïðúäå ?éðéáæ déðéáæ äåä àì ïéaæc áb ìò©©§©¥¨£¨§¦¥§¦¥§¨§©¥©©
.øBkîz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,øBkîz :íéøîBà§¦¦§¥¦¥§¦Ÿ¦§

äðúðå äøëî íàL íéãBî elàå elà¯äeçìL !íéi÷ ¥§¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨§¨¨
øîà .óñBé áøãk :dçìL .étt øa àðéðç éaøc dén÷ì§©¥§©¦£¦¨©©¦§¨¨¦§©¥£©

éaø ehà :ééaàäeçìL ?dì äìz éôék étt øa àðéðç ©©¥©©¦£¦¨©©¦¥¥¨¨¨§¨¨
,ééaàãk :dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ì§©¥§©©§¥§¥§©©¦§¨¨¦§©©¥

àðéøçà àîòè óñBé áø da øîà éàå¯÷ôð .éì eçìL §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨¦§¦¨©
åéçàa äLBð äéäL éøä :àéðúc ,çkLàå ÷c óñBé áø©¥©§©§©§©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦
éðàLå ìéàBä" øîàé àì :íáé úøîBL çépäå ,úîe¥§¦¦©¤¤¨¨ŸŸ©¦§¤£¦

LøBé¯ò÷ø÷ ïäa çwéå ,íáiî ïéàéöBî àlà "éz÷æçä ¥¤§©§¦¤¨¦¦¦¨¨§¦©¨¤©§©
.úBøét ìëBà àeäådéì øîààáèc àîìc :ééaà §¥¥£©¥©©¥¦§¨§¨¨

?déì eãáò déìdéì øîàzàå ,"ïéàéöBî" éðz àpz : ¥¨§¥£©¥©¨¨¥¦¦§©§
dén÷ äeçìL øeãä ?déì eãáò déì àáèc zøîà̈§©§§¨¨¥¨§¥£§¨¨©¥
áø øîà éëä :eäì øîà .éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc§©©§¥§¥§©©¥£©§¨¦£©©
éàî .äðLî dðéà Bæ :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé¥©©§¥£©©©§¨¥¨¦§¨©
éìèìhîe ,éìèìhî eäì eåäc íeMî àîéìéà ?àîòè©£¨¦¥¨¦§¨§¦©§§¥¦©§§¥

éãaòMî àì äaeúëì¯:øîàc ,àéä øéàî éaø àîìc ¦§¨¨¦©§§¦¦§¨©¦¥¦¦§¨©
,zà éãéc íéøác úìòa åàì zà :dì øîàc íeMî àlàå .äaeúëì éãaòMî éìèìhî¦©§§¥¦©§§¦¦§¨§¤¨¦§¨©¨©§¨©£©§¨¦¦¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(oey`x meil)

ïézòc à÷ìñ éàåy xnel epzrc lr dlri m`e -äaeúk äðzð §¦©§¨©§¦¦§¨§¨
íéiçî úBábìdnaid z` miaiygn ep`y `vnp ,[maid iiga-] ¦¨¥©¦

z` lhpyk mail dze` dxifgde dzaezk z` dzab xak eli`k
recn ok m`e ,dzxeawa aiigzn `edy iia` xaeq okle ,miqkpd
,mdipyl i`pb xac `edy ,dxifgdle dyxbl qekneq ekixvd

dì ãçééða miqkp maid,äaeúk øeòéLex`yi el` miqkp wxe §©¥¨¦§¨
,daezkl micareynïéaæéì øàMäåx`y z` xeknl lkeie - §©§¨¦©¥

ok xn` `ly dnne .ceariyd mdn wlzqde xg`n ,miqkpd
zngne ,maid iiga zeabidl daezkd dpzip `ly gken ,qekneq

.dzaezkl znieqn rwxw dl cgiil leki epi` ok
:`xnbd ddnzéîòèìeCdywn dz`y cr ,`ax jixacl - §©§¥

,`ziixadnïéúéðúnî dáúBìåef `xaq lr zeywdl jl yi - §§¨¦©§¦¦
dpyndn(:t lirl),da epipy jky ,dì øîàé àì',eznail maid - ŸŸ©¨

éúaeúk éøäéì úçpeî CïçìMä ìò Cmiqkp dl cgiil leki epi` - £¥§¨¥©©¦©©ª§¨
,dzaezk lehz mdn `weecy minieqnåéñëð ìk àlàyxiy ¤¨¨§¨¨

eig`n.'dúaeúëì ïéàøçàdpzip `ly dxe`kl gken o`kn s`e ©£¨¦¦§¨¨
mieqn xac dl cgiil leki epi` okle ,miign zeabidl daezk

.`ax ok dywd `l recne ,dzaezkl
:`xnbd zvxzn,íúäokziy oeik ,dxenb di`x ef oi` ,dpyna ¨¨

wxe ,oilhlhn dl cgiil maid leki oicd cvnyà÷ äáBè äöò¥¨¨¨
ïì òîLîoeik ,ok dyri `ly mail daeh dvr dpynd dpzp - ©§©¨

daezk dl aezkl jxhvi dl cgiiy oilhlhnd eca`i m`y
zxg`:daeh dvr el zzl d`a epizpyny `xnbd dgikene .éàc§¦

éëä àîéz àìa ok m` ,jk xn`z `l m`y -àôéñ,dpynd ly Ÿ¥¨¨¦¥¨
éðz÷c,dy` mzq iabléúaeúk éøä ,BzLàì íãà øîàé àì ïëå'C §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

éì úçpeî,'BzLà úaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò Cike ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§©¦§
c xn`z df oica mbïéaæî éöî àìc énð éëä ,éðeaæì déì éòa éà- ¦¨¥¥§©¥¨¦©¦§Ÿ¨¥§©¥

zngn ,z`f zeyrl leki epi` ,eiqkp z` xeknl lrad dvex m`y
lrad i`yx ixdy ,ok oicd oi` i`ceae ,dzaezkl eceariy

.eiqkp lk z` xeknlàlàwx,ïì òîLî÷ äáBè äöòok m`eàëä ¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨
énðwx ,dnai iabl ,`yixa ,o`k mb -.ïì òîLî à÷ äáBè äöò ©¦¥¨¨¨©§©¨

,dpyndn `ax dywd `l ok zngneàlà`ziixad,àaà éaøc ¤¨§©¦©¨
,àéL÷rnyn dxifgdle dyxbl qekneq ekixvdy jkn ixdy ©§¨

daezk dpzip `ly gkene ,dzaezkl miqkp dl cgiil leki epi`y
.maid iiga zeabil

z` dx`iay jxc dze`a `ax ziiyew z` zvxzn `xnbd
`ziixad :`xnbd zvxzn .dpynd,àéL÷ àì énð àaà éaøc§©¦©¨©¦Ÿ©§¨

mail `id daeh dvr `l` ,daezk dl cgiil maid leki zn`ae
,ok dyri `ly,äáéà íeMî`edy dy`d xeaqz z`f dyri m`y ¦¥¨

wx epevxy zrcei `id dxifgne dyxbnyk eli`e ,dyxbl dvex
iiga zeabil daezk dpzip zn`d itl mpn` .miqkpd z` xeknl

.iia` ixacke ,maid

* * *
ici lr znd iqkp zxikn ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:maidàúéãaîeta äîáé déì äìôðc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨
mig`ay lecbd did `edy oeike ,`zicaneta rxf `ll eig` zny

meai zevn eilr zlhen dzid(.ck zenai),dì dìñôîì äeçà éòä¥£¨§¦§§¨¨
dépéî àhéâaeig` lr dnaid z` leqtl xirvd eig` dvx - §¦¨¦¥

`ed oicdy ,epnn hb dl jilyiy ici lr ,dnail cnry lecbd
mixingn ,dnail hb ozep maiil miie`xd mig`d cg` m`y

.znaiizn dpi`e zvlege ,mig`d lk lr dxqe`ldéì øîàg`d ¨©¥
,xirvd g`l ,maiil dvxy lecbdézòc éàîCjpevx recn - ©©§¥

df ixd ,ok zeyrl,éñëð íeMîz` cgi epipy yxipy jpevxy ¦¦§¥
miqkpd lka ical dkf` dze` maii` m` eli`e ,miqkpd(.n my),

jk m`Cì àðâéìt éñëða ,àðà,miqkpa jzi` welgl aiigzn ip` - £¨§¦§¥¨¦§¨¨
.maii`y jkn ciqtz `le

óñBé áø øîà,df dyrn lrïðaø øeîàc ïåékdltpy mc` iabl ¨©©¥¥¨§¨©¨¨

,dnaii `l oiicre ,dnai eiptlïéaæéì àìz` xeknl mail oi`y - Ÿ¦©¥
,diqkpc áb ìò óàe xaréðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæezxikn oi` - ©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥

dlg:xekni `ly minkg exn` okid sqei ax x`ane .àéðúc§©§¨
,`ziixaaçépäå ,íáé úøîBL çépäå únL éîznda íéñëðly ieey ¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨§¦¦©§¨¦§

dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîzny dlranàì ,äðî àlà dðéà ¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨¤¨¨¤Ÿ
øBkîéoeik ,llk el` miqkpn maidåéñëð ìkLznd lyïéàøçà ¦§¤¨§¨¨©£¨¦

.dúaeúëìoipwa xirvd eig`l aiigzdy mai eze` s` `linne ¦§¨¨
epi`y oeike ,el mxkn eli`k df ixd ,znd iqkpn zivgn el oziy

.melk eig`l ozep epi` ,mxkenl i`yx
:sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlåikàëéä ìk ¨©¥©©¥§¨¥¨

éðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàcike - §¨©¨¨Ÿ¦©¥©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥
ezxikn oi` xkne xar m` ,xekni `ly minkg exn`y mewn lka

,dlgïðúäådpyna(.gr lirl)ixg` miqkp dl eltpy dy` , §¨§©
,dqx`zdyøBkîz ,íéøîBà éànL úéaz` xeknl zi`yx - ¥©©§¦¦§

.diqkp,øBkîz àì ,íéøîBà ìlä úéáe`id ef dxiknay oeik ¥¦¥§¦Ÿ¦§
.beln iqkpk el zeidl miie`x eidy miqkpd z` qex`l dciqtn

mpn`íàL ,íéãBî elàå elàe dxar,äðúðå äøëîoipwd.íéi÷m`e ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨
iqkpa xekni `ly minkg exn`y s`y xnel ozip mai iabl s` ok

.ezxikn dlg ,xkn m` mewn lkn ,dnaid
:df oecipa mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdäeçìL- ©§¨

,iia`l sqei ax oiay df mixace oic eglydén÷ì[eiptl-]éaøc §©¥§©¦
,étt øa àðéðç.ezrc z` xn`iyóñBé áøãk dçìLz` gly - £¦¨©©¦©§¨¦§©¥

.dlg zeaiigzdd oi`y ,sqei ax ixack ezaeyzeèà ,éiaà øîà̈©©©¥¨
[m`d-]dì äìz éték ,étt øa àðéðç éaøezaeyza dlz minfp - ©¦£¦¨©©¦¦¥¨¨¨

dn ,xnelk ,eixac z` lawp ok zngny ,dze`pl ,sqei ax ly
,dpyndn `iyewd z` ayiil ick sqei ax ixac lr eixaca siqed

.dxiknd dlg ,xeknl minkg exq`y mewna s`y gkenyäeçìL©§¨
,éiaàãk dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ìdlg dxikndy §©¥§©©§¦§¥§©©¦©§¨¦§©©¥

glye ineipn ax siqed j` .el` miqkpa xeknl el xeq` didy s`
,mdløîà éàåxn`i m`e -àðéøçà àîòè óñBé áø damrh - §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨

,dlg dxiknd oi`y xeaq `ed ezngny ,xg`éì eçìL.enrh z` ¦§¦
:eixacl di`x `ian sqei ax÷ôð[`vi-]óñBé áødi`x ytgl ¨©©¥

,eixaclçkLàå ÷c,el zriiqnd `ziixa `vne zeziixaa wiic - ¨§©§©
äéäL éøä ,àéðúcmc`äLBðzernúîe ,åéçàamcew delnd g`d §©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦¥

,eaeg z` eig` el rxtyçépäåezy` z` zny delndúøîBL §¦¦©¤¤
,íáé,eixg` rxf gipd `lyøîàé àì,dnaiil cizrd deld g`d ¨¨ŸŸ©

LøBé éðàLå ìéàBäz` maii`yk ig` oenn z` yxil cizr - ¦§¤£¦¥
,ezy`éz÷æçäjixv ipi`e ,el aiig iziidy df aega izikf - ¤¡©§¦

,erxetlàlàeiqkp lky ,znd zwfgl eaeg z` mlyl eilr ¤¨
okle ,ezy` zaezkl micareynïéàéöBîaegd zern z`îd o,íái ¦¦¦¨¨

,ò÷ø÷ ïäa çwéå,dnail zcareyn didzyàeäåmaid -ìëBàz` §¦©¨¤©§©§¥
dúBøét,znd eig`n yxiy miqkp x`yk ,rwxwd ly ¥

oeike .mdizexit z` lke` maide ,dnaid zaezkl micareyny
,eaeg z` znd zwfgl xifgdl maid jixvy ef `ziixan gkeny
leki epi`y oky lk ,znd zeyxa oiicr did `l df oenny s`

.znd zeyxn miqkpe zerwxw `ivedle xeknl
:sqei ax ly ezii`x z` dgec iia`àîìc ,éiaà déì øîà`ny - ¨©¥©©¥¦§¨

rwxw aegd inca zepwl maid aiigy ,`ziixad zpeek ef oi`
`ziixad zpeek `l` ,dnail zcareyn didzyeãáò déì àáèc§¨¨¥¨§

déìzernd efafazi `ly ick ,envr xear aeh xac dyriy - ¥
rwxwd oi` zn`ae ,dizexit z` lk`ie rwxw dpwi ,eize`veda
zny eig`l eaeg z` rextl jixv epi`y oeik ,dnail zcareyn.

:ezii`x z` cinrne xfeg sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàpz ¨©¥©¨
'ïéàéöBî' éðzrnyne ,'oi`iven' oeyl dpy `ziixaa `pzd - ¨¥¦¦

,egxk lra ok miyeryzøîà zàå`id `ziixad zpeekyàáèc §©§¨§©§§¨¨
.déì eãáò déì¥¨§¥

øeãäe exfg -äeçìLef `ziixan sqei ax ly ezii`xláøc dén÷ ¨©§¨©¥§©
,éîeçð áøc déøa éîeéðîxn` j` ,iia` ixacl dligzn mikqdy ©§¦§¥§©©¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zeaezk(oey`x meil)

ïézòc à÷ìñ éàåy xnel epzrc lr dlri m`e -äaeúk äðzð §¦©§¨©§¦¦§¨§¨
íéiçî úBábìdnaid z` miaiygn ep`y `vnp ,[maid iiga-] ¦¨¥©¦

z` lhpyk mail dze` dxifgde dzaezk z` dzab xak eli`k
recn ok m`e ,dzxeawa aiigzn `edy iia` xaeq okle ,miqkpd
,mdipyl i`pb xac `edy ,dxifgdle dyxbl qekneq ekixvd

dì ãçééða miqkp maid,äaeúk øeòéLex`yi el` miqkp wxe §©¥¨¦§¨
,daezkl micareynïéaæéì øàMäåx`y z` xeknl lkeie - §©§¨¦©¥

ok xn` `ly dnne .ceariyd mdn wlzqde xg`n ,miqkpd
zngne ,maid iiga zeabidl daezkd dpzip `ly gken ,qekneq

.dzaezkl znieqn rwxw dl cgiil leki epi` ok
:`xnbd ddnzéîòèìeCdywn dz`y cr ,`ax jixacl - §©§¥

,`ziixadnïéúéðúnî dáúBìåef `xaq lr zeywdl jl yi - §§¨¦©§¦¦
dpyndn(:t lirl),da epipy jky ,dì øîàé àì',eznail maid - ŸŸ©¨

éúaeúk éøäéì úçpeî CïçìMä ìò Cmiqkp dl cgiil leki epi` - £¥§¨¥©©¦©©ª§¨
,dzaezk lehz mdn `weecy minieqnåéñëð ìk àlàyxiy ¤¨¨§¨¨

eig`n.'dúaeúëì ïéàøçàdpzip `ly dxe`kl gken o`kn s`e ©£¨¦¦§¨¨
mieqn xac dl cgiil leki epi` okle ,miign zeabidl daezk

.`ax ok dywd `l recne ,dzaezkl
:`xnbd zvxzn,íúäokziy oeik ,dxenb di`x ef oi` ,dpyna ¨¨

wxe ,oilhlhn dl cgiil maid leki oicd cvnyà÷ äáBè äöò¥¨¨¨
ïì òîLîoeik ,ok dyri `ly mail daeh dvr dpynd dpzp - ©§©¨

daezk dl aezkl jxhvi dl cgiiy oilhlhnd eca`i m`y
zxg`:daeh dvr el zzl d`a epizpyny `xnbd dgikene .éàc§¦

éëä àîéz àìa ok m` ,jk xn`z `l m`y -àôéñ,dpynd ly Ÿ¥¨¨¦¥¨
éðz÷c,dy` mzq iabléúaeúk éøä ,BzLàì íãà øîàé àì ïëå'C §¨¨¥§¥ŸŸ©¨¨§¦§£¥§¨¥

éì úçpeî,'BzLà úaeúëì ïéàøçà åéñëð ìk àlà ,ïçìMä ìò Cike ©©¦©©ª§¨¤¨¨§¨¨©£¨¦¦§©¦§
c xn`z df oica mbïéaæî éöî àìc énð éëä ,éðeaæì déì éòa éà- ¦¨¥¥§©¥¨¦©¦§Ÿ¨¥§©¥

zngn ,z`f zeyrl leki epi` ,eiqkp z` xeknl lrad dvex m`y
lrad i`yx ixdy ,ok oicd oi` i`ceae ,dzaezkl eceariy

.eiqkp lk z` xeknlàlàwx,ïì òîLî÷ äáBè äöòok m`eàëä ¤¨¥¨¨¨©§©¨¨¨
énðwx ,dnai iabl ,`yixa ,o`k mb -.ïì òîLî à÷ äáBè äöò ©¦¥¨¨¨©§©¨

,dpyndn `ax dywd `l ok zngneàlà`ziixad,àaà éaøc ¤¨§©¦©¨
,àéL÷rnyn dxifgdle dyxbl qekneq ekixvdy jkn ixdy ©§¨

daezk dpzip `ly gkene ,dzaezkl miqkp dl cgiil leki epi`y
.maid iiga zeabil

z` dx`iay jxc dze`a `ax ziiyew z` zvxzn `xnbd
`ziixad :`xnbd zvxzn .dpynd,àéL÷ àì énð àaà éaøc§©¦©¨©¦Ÿ©§¨

mail `id daeh dvr `l` ,daezk dl cgiil maid leki zn`ae
,ok dyri `ly,äáéà íeMî`edy dy`d xeaqz z`f dyri m`y ¦¥¨

wx epevxy zrcei `id dxifgne dyxbnyk eli`e ,dyxbl dvex
iiga zeabil daezk dpzip zn`d itl mpn` .miqkpd z` xeknl

.iia` ixacke ,maid

* * *
ici lr znd iqkp zxikn ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:maidàúéãaîeta äîáé déì äìôðc ,àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨§¨§¨¥§¨¨§§§¦¨
mig`ay lecbd did `edy oeike ,`zicaneta rxf `ll eig` zny

meai zevn eilr zlhen dzid(.ck zenai),dì dìñôîì äeçà éòä¥£¨§¦§§¨¨
dépéî àhéâaeig` lr dnaid z` leqtl xirvd eig` dvx - §¦¨¦¥

`ed oicdy ,epnn hb dl jilyiy ici lr ,dnail cnry lecbd
mixingn ,dnail hb ozep maiil miie`xd mig`d cg` m`y

.znaiizn dpi`e zvlege ,mig`d lk lr dxqe`ldéì øîàg`d ¨©¥
,xirvd g`l ,maiil dvxy lecbdézòc éàîCjpevx recn - ©©§¥

df ixd ,ok zeyrl,éñëð íeMîz` cgi epipy yxipy jpevxy ¦¦§¥
miqkpd lka ical dkf` dze` maii` m` eli`e ,miqkpd(.n my),

jk m`Cì àðâéìt éñëða ,àðà,miqkpa jzi` welgl aiigzn ip` - £¨§¦§¥¨¦§¨¨
.maii`y jkn ciqtz `le

óñBé áø øîà,df dyrn lrïðaø øeîàc ïåékdltpy mc` iabl ¨©©¥¥¨§¨©¨¨

,dnaii `l oiicre ,dnai eiptlïéaæéì àìz` xeknl mail oi`y - Ÿ¦©¥
,diqkpc áb ìò óàe xaréðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæezxikn oi` - ©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥

dlg:xekni `ly minkg exn` okid sqei ax x`ane .àéðúc§©§¨
,`ziixaaçépäå ,íáé úøîBL çépäå únL éîznda íéñëðly ieey ¦¤¥§¦¦©¤¤¨¨§¦¦©§¨¦§

dúaeúkL ét ìò óà ,äðî äàîzny dlranàì ,äðî àlà dðéà ¥¨¨¤©©¦¤§¨¨¥¨¤¨¨¤Ÿ
øBkîéoeik ,llk el` miqkpn maidåéñëð ìkLznd lyïéàøçà ¦§¤¨§¨¨©£¨¦

.dúaeúëìoipwa xirvd eig`l aiigzdy mai eze` s` `linne ¦§¨¨
epi`y oeike ,el mxkn eli`k df ixd ,znd iqkpn zivgn el oziy

.melk eig`l ozep epi` ,mxkenl i`yx
:sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axlåikàëéä ìk ¨©¥©©¥§¨¥¨

éðéáæ déðéáæ äåä àì ,ïéaæc áb ìò óà ,ïéaæéì àì ïðaø øeîàcike - §¨©¨¨Ÿ¦©¥©©©§©¦Ÿ£¨§¦¥§¦¥
ezxikn oi` xkne xar m` ,xekni `ly minkg exn`y mewn lka

,dlgïðúäådpyna(.gr lirl)ixg` miqkp dl eltpy dy` , §¨§©
,dqx`zdyøBkîz ,íéøîBà éànL úéaz` xeknl zi`yx - ¥©©§¦¦§

.diqkp,øBkîz àì ,íéøîBà ìlä úéáe`id ef dxiknay oeik ¥¦¥§¦Ÿ¦§
.beln iqkpk el zeidl miie`x eidy miqkpd z` qex`l dciqtn

mpn`íàL ,íéãBî elàå elàe dxar,äðúðå äøëîoipwd.íéi÷m`e ¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨
iqkpa xekni `ly minkg exn`y s`y xnel ozip mai iabl s` ok

.ezxikn dlg ,xkn m` mewn lkn ,dnaid
:df oecipa mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdäeçìL- ©§¨

,iia`l sqei ax oiay df mixace oic eglydén÷ì[eiptl-]éaøc §©¥§©¦
,étt øa àðéðç.ezrc z` xn`iyóñBé áøãk dçìLz` gly - £¦¨©©¦©§¨¦§©¥

.dlg zeaiigzdd oi`y ,sqei ax ixack ezaeyzeèà ,éiaà øîà̈©©©¥¨
[m`d-]dì äìz éték ,étt øa àðéðç éaøezaeyza dlz minfp - ©¦£¦¨©©¦¦¥¨¨¨

dn ,xnelk ,eixac z` lawp ok zngny ,dze`pl ,sqei ax ly
,dpyndn `iyewd z` ayiil ick sqei ax ixac lr eixaca siqed

.dxiknd dlg ,xeknl minkg exq`y mewna s`y gkenyäeçìL©§¨
,éiaàãk dçìL ,éîeçð áøc déøa éîeéðî áøc dén÷ìdlg dxikndy §©¥§©©§¦§¥§©©¦©§¨¦§©©¥

glye ineipn ax siqed j` .el` miqkpa xeknl el xeq` didy s`
,mdløîà éàåxn`i m`e -àðéøçà àîòè óñBé áø damrh - §¦¨©¨©¥©£¨©£¦¨

,dlg dxiknd oi`y xeaq `ed ezngny ,xg`éì eçìL.enrh z` ¦§¦
:eixacl di`x `ian sqei ax÷ôð[`vi-]óñBé áødi`x ytgl ¨©©¥

,eixaclçkLàå ÷c,el zriiqnd `ziixa `vne zeziixaa wiic - ¨§©§©
äéäL éøä ,àéðúcmc`äLBðzernúîe ,åéçàamcew delnd g`d §©§¨£¥¤¨¨¤§¨¦¥

,eaeg z` eig` el rxtyçépäåezy` z` zny delndúøîBL §¦¦©¤¤
,íáé,eixg` rxf gipd `lyøîàé àì,dnaiil cizrd deld g`d ¨¨ŸŸ©

LøBé éðàLå ìéàBäz` maii`yk ig` oenn z` yxil cizr - ¦§¤£¦¥
,ezy`éz÷æçäjixv ipi`e ,el aiig iziidy df aega izikf - ¤¡©§¦

,erxetlàlàeiqkp lky ,znd zwfgl eaeg z` mlyl eilr ¤¨
okle ,ezy` zaezkl micareynïéàéöBîaegd zern z`îd o,íái ¦¦¦¨¨

,ò÷ø÷ ïäa çwéå,dnail zcareyn didzyàeäåmaid -ìëBàz` §¦©¨¤©§©§¥
dúBøét,znd eig`n yxiy miqkp x`yk ,rwxwd ly ¥

oeike .mdizexit z` lke` maide ,dnaid zaezkl micareyny
,eaeg z` znd zwfgl xifgdl maid jixvy ef `ziixan gkeny
leki epi`y oky lk ,znd zeyxa oiicr did `l df oenny s`

.znd zeyxn miqkpe zerwxw `ivedle xeknl
:sqei ax ly ezii`x z` dgec iia`àîìc ,éiaà déì øîà`ny - ¨©¥©©¥¦§¨

rwxw aegd inca zepwl maid aiigy ,`ziixad zpeek ef oi`
`ziixad zpeek `l` ,dnail zcareyn didzyeãáò déì àáèc§¨¨¥¨§

déìzernd efafazi `ly ick ,envr xear aeh xac dyriy - ¥
rwxwd oi` zn`ae ,dizexit z` lk`ie rwxw dpwi ,eize`veda
zny eig`l eaeg z` rextl jixv epi`y oeik ,dnail zcareyn.

:ezii`x z` cinrne xfeg sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàpz ¨©¥©¨
'ïéàéöBî' éðzrnyne ,'oi`iven' oeyl dpy `ziixaa `pzd - ¨¥¦¦

,egxk lra ok miyeryzøîà zàå`id `ziixad zpeekyàáèc §©§¨§©§§¨¨
.déì eãáò déì¥¨§¥

øeãäe exfg -äeçìLef `ziixan sqei ax ly ezii`xláøc dén÷ ¨©§¨©¥§©
,éîeçð áøc déøa éîeéðîxn` j` ,iia` ixacl dligzn mikqdy ©§¦§¥§©©¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zeaezk(ipy meil)

:ef `xaq s` `xnbd dgecàîìck ef `ziixa,àéðúc ,àéä ïúð éaø ¦§¨©¦¨¨¦§©§¨
ì ïépî ,øîBà ïúð éaød oae`xBøéáça äLBðly mekq oerny,äðî ©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáçådpn dyep ,oerny -Bøéáça,ielïéàéöBnL ïépîaegd z` ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦
äfî,[iel-] oexg`d deldn -äæì ïéðúBðåoey`xd delnl - ¦¤§§¦¨¤

oernye ,oernyl eaeg z` mlyi iely mixne` oi`e ,[oae`x-]
,oae`xl mlyiøîBì ãeîìz(f d xacna)eaeg-] FnW` z` aiWde' ©§©§¥¦¤£¨

'ebe FW`xA [oenna,'Bì íLà øLàì ïúðåoenn aiigdy epiide §Ÿ§¨©©£¤¨©
exiag m`e ,ezeyxa zeidl cizr oennd xwiry inl epzep exiagl
oi`y oeik ,ea dyepy inl `le ,xg` eze`l epzep ,xg`l oenn aiig
`l` ,oae`xl oernyne oernyl ieln zernd z` xiardl `xaq

oae`xl iel mlyioeike ,ozp iaxk zxaeq `ziixady okzi ok m`e .
zaezkl micareyn znd iqkpe ,znl oenn aiig maid didy
careyn didiy ,znd zwfgl aegd z` xifgdl maid aiig ,ezy`

.dnaid zaezkl
:ef `ziixa ongp ax dgc recn zx`an `xnbdàlàax ly enrh ¤¨

y meyn `ed ongpäaeúëa éøîeç éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì- Ÿ©§§¨©¨§©£¦§¥§¥¦§¨
oeik ,daezka zexneg izy xingdl ozipy xaeqd `pz ep`vn `l
,zexneg izy yi ef `ziixaa eli`e ,mixteq ixacn `id dziiaby
dipyde ,daezkl micarzyn milhlhny ,xi`n iaxk zg`d

.eiyep iyepl aeg xifgdl deld aiigy ,ozp iaxkàlàep`vn `l ¤¨
,zg` `xneg `l` daezka mixingnk éàzxnegéà ,øéàî éaø ¦§©¦¥¦¦

kzxneg,ïúð éaøizy da dpye ef `ziixa xciqy in eli`e §©¦¨¨
oi`e ,ok xn` envrn `l` ,eaxn ok laiw `l i`cea zexneg

.eixac lr mikneq
:`xnbd zniiqnéiaàì déì àðòîLc eðééä ,ïk íà ,àáø øîàedf - ¨©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

iia`n rney iziidy mrhdøîàc`ziixad lr,'äðLî dðéà Bæ' §¨©¥¨¦§¨
àéä éàî àðòãé àìå`ziixa dgec `edy enrh dn izrci `le - §Ÿ¨©§¨©¦

`pz ep`vn `ly zngn `ed enrhy oian ip` dzre ,dklddn ef
.daezka zexneg izy xingnd

* * *
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäîáé déì äìôðc ,àøáb àeää©©§¨§¨§¨¥§¨¨

axir,àéñçî àúîzlhen meaid zevny lecbd g`d did `ede ¨¨¨§©§¨
,eilrdépéî àhéâa dìñôéîì äeçà àòaepnn xirvd eig` dvx - §¨£¨§¦§§¨§¦¨¦¥

.meaia dze` xeq`ie ,hb dl oziy ici lr dnaid z` eilr leqtl
déì øîà,lecbd g`dézòc éàîC,ilr dlqetl jpevx recn -éà ¨©¥©©§¥¦

éñëð íeMî,znd iqkp z` inr yxil jpevxy zngn edf m` - ¦¦§¥
,àðà,yxeid ip` oicd cvne dpnaii`y s`Cì àðâéìt éñëða- £¨§¦§¥¨¦§¨¨

.eiqkpa jnr welg`déì øîà,ohwd g`déì zãáòc àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨§©§¦
äànø äàúéãaîet ãéáòãkbdpy itk inr bdpzy yyeg ip` - ¦§¨¦§§¦¨¨©¨¨

gihady ,[lirl eay dyrnd `aedy] `zicanetn i`nx eze`
lk z` lhpe ea xfg maiiy ixg`e ,miqkpd zivgn z` eig`l

.envrl dyexiddéì øîà,lecbd g`dúéòa éà,jpevx m` -âBìt ¨©¥¦¨¥§
àzLäî Cì,meaid mcew ,dzr oipw ea dyre jwlga wfgd - ¨¥©§¨

wlgd z` dz` lehiz ,miqkpd lka dkf`e dze` maii`yke
.oipw ea ziyry

éMà áø øa øî øîà,df dyrn lràúà éëc áb ìò óà[`ayk-] ¨©©©©©¦©©©§¦¨¨
éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmyaBøéáçì øîBàä ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨¨¥©£¥

Bæ äøt CBLîe Cì,il zkiiydøçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå ¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©
exariyìL,íBé íéLe ,ezkiyn dliredìL øçàìäð÷ íBé íéLz` §¦§©©§¦¨¨

,dxtdeléôàådxtd dcnr `l mei miyly xg`ly onf eze`a m` ©£¦
dzid `l` ,dpewd zeyxa,íâàa úãîBòm`e .xwtd mewn `edy ¤¤©£©

zepwdl maiind g`d lekiy xnel mewn did o`k s` dxe`kl ok
ok xacd oi` ,envra mda dkfiy mcew miqkpd z` ohwd eig`l

c ,mixacd oia wlgl yi `l`,íúädzepwl dxt zkiyn iabl ¨¨
,mei miyly xg`lBãéa`id ixdy ,cin dzepwdl dpwnd ly §¨

la` .mei miyly xg`l mb dzepwdl leki okle ,ely,àëäeze`a ¨¨
,meaid mcew miqkpd z` eig`l dpwdyBãéa åàìleki epi` - ¨§¨

,mda dkf `l oiicr envr `ed ixdy ,dzr miqkpd z` el zepwdl
,yxiiy xg`le 'eiykrn' miqkpa dkfiy el xne` did m` elit`e
z` zepwl zexyt` oi`y ,sqei axk `id dklddy oeik ,dpwi `l

.dyexid

xn` cvik :`xnbd dywn .opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ezepwle eiykr utg jeynl ozipy opgei iax mya iy` ax xa xn

,mei miyly xg`l wxøîà ïéáø àúà ék àäåmya,ïðçBé éaø §¨¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
mei miyly xg`l ezepwl ick utg jyendy.éð÷ àìzvxzn Ÿ¨¥

:`xnbdàä ,àéL÷ àìepiid ,oipwd lireny opgei iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
ote`adéì øîàcdpewl'åéLëòî éð÷'miyly exariy xg`l - §¨©¥§¥¥©§¨

oipwd ligziy ezpeeke ,eiykrn jl diepw dndad didz ,mei
e ,mei miyly xg`l miizqie eiykràäopgei iax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,epiipw lired `ly,åéLëòî éð÷ déì øîà àìc`l` §Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
,oipw lk dyr `l onf eze`ay oeike ,mei miyly xg`l wx dpwiy

.dpw `l
.znd zyexia eig` mr welgl dvexd maia oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeòî dépéî eòa,`ler z` daiyid ipa el`y - ¨¦¥¥¨
y g`,íaé,znd iqkpa dkfe÷léç Ck øçàå,eig`l eiqkp z`eäî ¦¥§©©¨¦¥©

:`ler mdl aiyd .eiyrn elg m`d -,íeìk àìå äNò àìixacke Ÿ¨¨§Ÿ§
mleky itl ,znd iqkp z` xeknl leki g`d oi`y sqei ax

:micinlzd el`ye etiqed .dnaid zaezkl micareyn÷léçz` ¦¥
miqkpd.eäî ,íaé Ck øçàå:`ler mdl aiyd.íeìk àìå äNò àì §©©¨¦¥©Ÿ¨¨§Ÿ§

:df ozne `yn lr `xnbd ddnzé÷úîàzLä ,úLL áø dì ó- ©§¦¨©¥¤©§¨
m`y ,dpey`xd mzl`ya micinlzl `ler wqty dzrn,íaé¦¥

,miqkpa dkf xakeøçàå ÷léç ,íeìk àìå äNò àì ,÷léç Ck øçàå§©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©
àéòaî íaé Ckmiqkpd z` wlig m`y rinydl jxev yi ike - ¨¦¥¦©§¨

ixde ,dliren ezwelg oi`y ,mda dkf `l oiicry ,maiiy mcew
ly zel`y el` eid `l :`xnbd zvxzn .melk dyr `ly heyt
,dyrnl el`ypy zel`y `l` ,`ler ly ecenil jxca micinlz

eeåä íéNòî éðL`le ,mipey mixwn ipya el`yp zel`yd izy - §¥©£¦£
.oey`xd l`eyl `ler aiydy daeyzd z` oexg`d rny

:df oecipa yiwl yix ly ewqt z` `xnbd d`ian,ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
øîàmyaCk øçàå ÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥§©©¨

.íeìk àìå äNò àì ,íaé:dkldd z` `xnbd zwqetàì ,àúëìäå ¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
.íeìk àìå äNò̈¨§Ÿ§

* * *
oiny xi`n iax xn` ,rwxwa oixaegnd [zexit] :dpyna epipy
gwli xzende ,zexit `la oiti od dnke zexita oiti od dnk oze`

,zexit lke` `ede rwxw odaíéøaeçnä úBøét ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©§¨¦
.BlL ,ò÷øwì:`xnbd dywnéànàoi` minkg zrcl recn - ©©§©¤©©

,mail `l` ,dnail mikiiy zexitdåéñëð ìk àäåznd ly §¨¨§¨¨
dúaeúëì ïéàáøòå ïéàøçàzaezk melyzl miaxre mi`xg` - ©£¨¦§©§¨¦¦§¨¨

:`xnbd zvxzn .rwxwk mpic rwxwl mixaegnd zexite ,znd
,Lé÷ì Léø øîàe ,dpynd zqxib z` zepyl yiéðzzepyl yie - ¨©¥¨¦§¥

md rwxwl mixaegnd zexity ,da,'dlL'`le ,xi`n iax zrcke ¤¨
mpi` minkg ixacly ,miyelz zexita `l` xi`n iax lr ewlgp

daezkl micarzyn.

* * *
:dpyna epipydñðk,eznail maid.BzLàk àéä éøäzxxan §¨¨£¥¦§¦§

:`xnbdàúëìä éàîì.ezy`k dnaid oic dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd zx`anøîBì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxn`p ef dklda - ¨©©¦¥§©¦£¦¨©

,yecig,èâa dLøânL.dvilg dkixv dpi`edøéæçîem`e - ¤§¨§¨§¥©£¦¨
.'g` zy`' xeqi`a eilr dxeq` dpi`e ,dxifgdl i`yx dyxib

y jka yecigd dn :`xnbd ddnz,àèéLt ,èâa dLøâî`id ixdy §¨§¨§¥§¦¨
:`xnbd zvxzn .hba z`veid dy` lkkàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨

dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai'y ,xnel'dîaéå(d dk mixac)øîà §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©
å ,àðîçødqpky ixg` s`äéìò íéðBLàøä ïéîeaé ïééãò`id - ©£¨¨§£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨

e ,dnail oiicr zaygpébñéz àìic `l -èâa dìdxizdl ick Ÿ¦§¥¨§¥
,xg`l `ypidlàlàs` d`ivedl jxhviïì òîLî à÷ ,äöéìça ¤¨©£¦¨¨©§©¨

dy` lkk ,cal hba z`veiy ,`pzd.
:zeywdl `xnbd dkiynnàèéLt ,'døéæçî'lekiy ,df oic - ©£¦¨§¦¨

dy` lkk `id ixdy ,`ed heyt ,dyxiby xg`l dxifgdl maid
,dyxbzdy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצי
miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtzeaezk

àîìã.dfl oipzepe dfn oi`ivenc ,`id ozp iaxc ,drh `l inp `da Ðåì íùà øùàì
.ea dyep xy`l aizk `le ,ely oxwd xy`l Ðàìà`pzd drhe ,dpyn dpi` ikdl Ð

,mixteq ixacn `id ixdy ,daezka ixneg ixz dil zi`c `pz ogky` `lc ;d`pyy

`cgÐ`cge ,dl icarzyn ilhlhncÐ`l` .ozp iaxcn zn ly eaeg lran `iabc

iaxk i` ,da ipzinl dil ded ixneg jpdn `cg

ediiexz `pzc oeike .ozp iaxk i` xi`nÐ`l

eil`ne ,ok eaxn dlawxciqy in d`py

.icina dlr opiknq `le ,`ziixadàðòãé àìå
àéä éàîi`n` ,xaca mrh rcei iziid `l Ð

.dpyn dpi`äàîø äàúéãáîåôok ixg`y Ð

`zicanet .ea xfgÐopixn`ck ,d`nx edl ixw

oileg) `nlrad`yxp :(`,fkwjiwypÐipn

d`zicanet ,jikkjiielÐipyjifitye`

`z :ok enk (`,en `xza `aa) "mizad zwfg"ae]

ieg`e.[`zicanetc i`nx jlàúùäî âåìôÐ

jwlga wfgdeiykr dpi`y it lr s`e ,eiykrn

qepk`y cr jl diepw.welg`y e`qepk`ykl

oleka dkf`eÐit lr jwlga dz` dkf

jizwfgdy.eiykrníéùìù øçàì äð÷Ð

.ef dkiynaíâàá úãîåò åìéôàådpi`y Ð

.gweld zeyxaíúäxg`l dpewc `ed Ð

did eciac meyn ,miylydzepwdlzryn el

dkiyn `ipdn jkld .dkiynmiiwziykl

e`lniy ,i`pzdl.mei 'åãéá åàì àëäÐ

zepwdle eiykrn el mwlgl.dvxi m` el

eiykrn dkf qepk`ykl :inp dil xn` ik ,jkld

Ð,sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l

opirawck.oizrnya onwl dizeek `zkld

dyry dn wlig jk xg`e mai :ol zi` elit`e

ieyrÐ.ecia e`l zdin `zydàúà éë àäå
'åëopgei iaxc jixte ,i`w dxt zkiyn iab Ð

.opgei iaxc`åéùëòî éð÷,miyly xg`l Ð

eribiykÐ.eiykrn jl diepw `dzíéùòî éðù
ååärny `le ,ef l`y `l ef l`yy ine Ð

ziaa cgi el`yp `ly .dpey`xd z` oexg`d

miyrn it lr `l` ,`nlra `qxibl yxcnd

.el`yp erxi`yúî ìù åéñëð ìë éðú÷ àäå
äúáåúëì ïéàøçà.rwxwk rwxwl xaegnde Ð

`xit mzdc ,beln iqkpc oixaegnl enc `le

inp ipde .miiw oxw `ki`c `kid opax dil epiwz

`kd la` .dizeyxa ixnbc ,edpip ixitÐ`pxw

dl zi`c `ed `ceariye ,`ed dicic `xite

lrac miign dl carzyi`c i`ne .ediilrÐ

.`ceariy irewt`l `ed `xit opixn` `léðú
äìùoiyelz` `l` dilr opax ibilt `le Ð

ilhlhn icaryn `lc xninle ,mitqk`e

.dzaezkläùøâîùäøéæçîå èâáilin ixz Ð

,dvilg dkixv dpi`e hba dyxbn :opirny`

dxifgdl dvx m`y opirny`eÐdxifgn

.dy` x`ykäéìò íéðåùàøä ïéîåáé ïééãò...dgwle" aizk ikdc ,dgwly it lr s` Ð

."dnaieïì òîùî à÷"dnaie" i`de .onwl dil opiyxc "dy`l"ne .ezy`k ziyrpc Ð

lral opiyxc.(a,g) zenaia ,dgxk
úéùòð
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àìzeaezk) "azekd"a opzc `de :xn`z m`e Ð daezka ixneg ixz xingnc `pz ogky`

iax ;mixg` cia deln e` oecwt el dide ,oiyxeie aeg lrae dy` gipde zny in :(`,ct

xn`c o`nle ,`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba yxtne .mday lyekl epzpi :xne` oetxh

aeg lra did `l m` e` ,dcen did Ð lyek dy` zaezk dzid m` ,di`xay lyekl inp

mzdc opiyxtn ded i`e .dy`l oipzep eidÐ llk

Ð mday lyekl ozil devn `l` ,oicd on `l Ð

ip`yc xnel yi Ð ikd `pic i` elit`e .`gip ded

,delnde oecwtd on oiwfgen oiyxeid oi`c ,mzd

iaiyg `lc ,rcz .ozp iaxcl jixv oi` jkl

eed `l Ð oiwfgen iaiyg eed i` `dc ,oiwfgen

.aeg lral e` daezkl icarzyn edcic ilhlhn

,deln dze`n wfgen maid ixd Ð `kd la`

Ð oiaiig mixg` eid elit`e ,aiigd `ed ixdy

jkl .i`w eig` mewnac Ð wfgen mai aiyg ded

.ozp iaxc jixv

äàúéãáîåôdne :xn`z m`e Ð d`nx

ax xn` `d ?dyr ze`nx

jka owiz dnc :cere !`piaf dipiaf ied `l :sqei

:wgvi epiax xne`e ?`zydn belti` xn`c

xg` ozil dvx `le ,d`zicanetd ea xfg lirlc

meyn `l Ð 'ek sqei ax :xn`wc `de .maiy

eilr jiiyy itl `l` ,dyrn eze`l jixv didy

.oicd eze`íúäyxit .ecia e`l `kd ecia

dkf qepk`ykl" inp dil xn` ik ,jkld :qxhpewa

sqei axk ol `niiwc ,`ed icin e`l Ð "eiykrn

mai ol zi` elit`e .dizeek `zkld onwl opiwqtc

`din `zyd Ð ieyr dyry dn ,wlig jk xg`e

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .`ed ecia e`l

`rivn `aac `nw wxta ax xn`cn `py i`nc

jl diepw jnn dpgw`ykl ef dcy" :(a,fh)

:xnel yie !ecia e`lc ab lr s` ,dpw Ð "eiykrn

`le .mlerl `a `ly xac dpwn mc` xaq axc

zeaezk) "it lr s`" wxta opiwqtc ,ikd ol `niiw

.xlcpqd opgei iaxk (`,hp

àäÐ eiykrn xn` `lc `de eiykrn xn`c

il zycewn z` ixd" dy`l xne`l inc `l

jeza dyciwe xg` `a `le "miyly xg`l

elk`zpy it lr s` zycewnc Ð mei miyly

,"eiykrn" xn` `ly it lr s` ,zernd

.(`,hp) oiyeciwa "xne`d" wxta opixn`ck

`l m`y ,"eiykrn" opira `l i`ce sqkac

sqkd eli`k iede ,mlyl zaiig Ð el ycwzz

m` ,dkiyn iab `kd la` .miyly xg`l oira

,mei miyly xg`l dpw `l Ð "eiykrn" xn` `l

inp axe .dkiynd dwqt xak diipw zryac

ef dcy" :(a,fh) `rivn `aac `nw wxta xn`c

epiid Ð dpw "eiykrn jl diepw jnn dpgw`ykl

,xhya `ied dcy ziipw mzqc meyn (eiykrn)

e` xhyd ca`i `ny Ð "eiykrn" jixv jkle

xg`le eiykrn" xne`a dil `wtqn axc ab lr s`e .diipw zrya mlera didi `le ,rxwi

xn`wc `dc ,dpw Ð "dpgw`ykl eiykrn"a Ð ied dxfg i` ,ied d`pz i` "miyly

:cere .dpgwiykl `l` dzepwdl leki epi`e ,dzr ely dpi`c meyn epiid Ð "dpgw`ykl"

Ð "eiykrn" xn`wc oeiki`n `kdc opgei iaxe :xn`z m`e .icina iwetql `kil seqal

dpw mb`a zcnera `wxcc (a,et zeaezk) "azekd"a rnyn ikdc ?mb`a zcner `dzy opira i`n` Ð ied d`pz i`e .eiykrn lha `d Ð ea xfgc oeikc ?dpw i`n` Ð ied dxfg i` ?xaqw

ligzn eiykrn ,`l` ,ied dxfg `le ied d`pz Ð dil zilc ,dinrhl opgei iaxc l"ie !miyly xg`l cr ea xfg `le ,ied d`pzc oeik eiykrn dpw `dc ,inp dpwn zeyxa zcner elit`c Ð

.izkx`d (`,bv zenai) "dax dy`d"ae .dkiynl ie`xd mewn `edy ,mb`a miyly seqa `dzy jixv ikdle .(`,q) oiyeciwa "xne`d"a dil zi` oke .miyly xg`l cr xnbp epi`e oipwd

ïéùåìúäåxn`c `aiwr iaxl dzkf i`n` Ð idi` dncw `l` .qxhpewa yxitck ,daezkl icarzyn `l oilhlhnc xaqwc Ð dkf `ed mcw `nlya :xn`z m`e Ð dkf mcewd lk

,`kd la` .dzkf `l ,idi` dncw elit` Ð zeablc mzdc :xnel yie !`xnba mzd gkenck ,dzkf `l Ð `id dncw elit`c dil zi`e ,oiyxeil epzpi `l` oica oingxn oi`c (`,ct) onwl

.izkx`d onwle .eyg `l Ð `nlra ceariy `l` dl oi`yäîáéåp ikd `ni`e xninl `kile Ð `pngx xn`.mixac dnkl "dnaie" jixhvi`c ,in
edn
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ïépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø àîìc¦§¨©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥¦©¦
ïéàéöBnL ïépî ,Bøéáça Bøéáçå ,äðî Bøéáça äLBðì§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦¤¦¦

äæì ïéðúBðå äfî¯øLàì ïúðå" :øîBì ãeîìz ¦¤§§¦§¤©§©§¨©©£¤
éøz øéîçîc àpz ïçkLà àì ,àlà ."Bì íLà̈©¤¨¨©§©©©¨§©§¦§¥

àlà ,äaeúëa éøîeç¯éaøk éà ,øéàî éaøk éà §¥¦§¨¤¨¦§©¦¥¦¦§©¦
ééaàì déì àðòîLc eðééä ïk íà :àáø øîà .ïúð̈¨£©¨¨¦¥©§§¨©§¨¥§©©¥

î dðéà Bæ" øîàcàeää .àéä éàî àðòãé àìå ,"äðL ©£©¥¨¦§¨§¨¨©§¨©¦©
deçà àòa ,àéñçî àúîa äîáé déì äìôðc àøáb©§¨§¨§¨¥§¨¨§¨¨§©§¨§¨£

ézòc éàî :déì øîà .dépéî àhéâa dìñôéîìéà ?C §¦§§¨§¦¨¦¥£©¥©©§¥¦
éñëð íeMî¯:déì øîà .Cì àðâéìt éñëða àðà ¦¦§¥£¨§¦§¥¨¥§¨¨£©¥

.äànø äàúéãaîet ãéáòãk éì zãáòc àðéôzñî¦§©¥¨§¨§©§¦¦§¨¥§§¦¨¨©¨¨
úéòa éà :déì øîà¯øîà .àzLäî Cì âeìt £©¥¦¨¥§¨¥¨§¨£©

éîéc áø àúà éëc áb ìò óà :éLà áø øa øî̈©©©¦©©©§¦£¨©¦¦
äøt CBLîe Cì" Bøéáçì øîBàä :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¨¥©£¥¥§¨¨

ìL øçàì àlà Eì äéeð÷ äéäz àìå BæíBé íéL" §Ÿ¦§¤§¨§¤¨§©©§¦
¯ìL øçàì.íâàa úãîBò eléôàå ,äð÷ íBé íéL §©©§¦¨¨©£¦¤¤©£©

íúä¯àëä ,Bãéa¯ïéáø àúà ék àäå .Bãéa åàì ¨¨§¨¨¨¨§¨§¨¦£¨¨¦
déì øîàc àä ;àéL÷ àì !éð÷ àì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¥¨©§¨¨©£©¥
."åéLëòî éð÷" déì øîà àìc àä "åéLëòî éð÷"§¥¥©§¨¨§Ÿ¨©¥§¥¥©§¨
àì ?eäî ÷léç Ck øçàå íaé :àleòî dépéî eòä¦¥¥¨¦¥§©©¨¦¥©Ÿ
àì ?eäî íaé Ck øçàå ÷léç .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§¦¥§©©¨¦¥©Ÿ

é÷úî .íeìë àìå äNòíaé àzLä :úLL áø dì ó ¨¨§Ÿ§©§¦¨©¥¤¨§¨¦¥
÷léç Ck øçàå¯øçàå ÷léç ,íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§¦¥§©©

ïéáø àúà ék .eåä íéNòî éðL !?àéòaî íaé Ck̈¦¥¦¨£¨§¥©£¦¨¦£¨¨¦
÷léç ïéa ,÷léç Ck øçàå íaé ïéa :Lé÷ì Léø øîà£©¥¨¦¥¦¥§©©¨¦¥¥¦¥

íaé Ck øçàå¯àì :àúëìäå .íeìë àìå äNò àì §©©¨¦¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦§§¨Ÿ
íéøaeçîä úBøét íéøîBà íéîëçå" .íeìë àìå äNò̈¨§Ÿ§©£¨¦§¦¥©§¨¦
ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð ìk àäå ?éànà ."BlL ò÷øwì©©§©¤©©§¨¨§¨¨©£¨¦§©§¨¦

?dúaeúëìdñðk" .dlL :éðz ,Lé÷ì Léø øîà ¦§¨¨¨©¥¨¦§¥¤¨§¨¨
éñBé éaø øîà ?àúëìä éàîì ."BzLàk àéä éøä£¥¦§¦§§©¦§§¨¨©©¦¥
dLøâî" .døéæçîe èâa dLøânL øîBì :àðéðç éaøa§©¦£¦¨©¤§¨§¨§¥©£¦¨§¨§¨

èâa"¯,àðîçø øîà "dîaéå" :àîéúc eäî !àèéLt §¥§¦¨©§¥¨§¦§¨¨©©£¨¨
aé ïééãòåäéìò íéðBLàøä ïéîe¯,èâa dì éâñéz àì ©£©¦¦¦¨¦¦¨¤¨¨¦§¥¨§¥

døéæçî" .ïì òîLî à÷ ,äöéìça àlà"¯!àèéLt ¤¨©£¦¨¨©§©¨©£¦¨§¦¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצב
miwxt dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtzeaezk

åúùàë úéùòð.`xizi `xw ,"dy`l" aizkc Ðåì åð÷ä äùà,minyd on df mail Ð

.oi`eyip xhy dl aezkl eilr oi`øîàé àì ïëå éàîezy` drixb in ,`hiyt Ð

eznain?!àåä íúä.epgley iptl zern dl cgii `ly opixn`w eznai iab Ðáúë àìã
äì.miqkp da aezkilc ,mai i`d daezk Ðéàð÷ã.xak Ðàðéð÷ãå.zepwl cizr ip`y Ð

dai` `ki` jkldÐ`ly dzrc dknq `lc

.zernd eca`iïéà äùøéâoi` :opixn`c `ed Ð

x`yd on xeknl `a m`e ,daezk `l` dlÐ

.xekniäùøéâ àì.melk xekni `l Ðòîùî à÷
àáà éáøãë ïì`ed l`xyi m` ;lirlc ÐÐ

`yixn :xn`z m`e .dxifgne hba dyxbn

mzd !oi`xg` eiqkp lk :ipzwc ,dl opirny

.ikd opz inp ezy` iab `dc ,`ed daeh dvr

.dyxib `weec :opirny `xizi dpyn jdn la`

`l i`cÐdl ipzw i`nl?dteb `id meyn i`

Ði`ce `l` .dzaezk `l` dl oi`c `hiyt

`weicl,diipz dilicdyxib `l `d :wcinlÐ

.`lïì òîùî à÷ éàî.dnaia Ðàðéðúdl Ð

,eznaic dinle` i`ne ,ezy`ajixhvi`c

diipzinl?úéìãäéðéî äáåúë äìlr `l` Ð

.oey`xd dlra iqkp'åë ïéáúåë åéäeid `le Ð

micaryn.daezkd zeixg`l odiqkpåéä àìå
íéùð ïéàùåðeid `ly Ðzevex,mdl `ypil

:exn`yxbi e` zeniyklÐzeabl `vnp `l

.dyexi ly zern eripvi oiyxeidy ,melkúéáá
äéîç.dlra ziaa Ðúåøéùòozaezky Ð

.daexnúåúì÷,dy`x lr zgpny lq oink Ð

`lnzpy xg`l ,diklt da zpzepe.ieeh jltd

èéáòininl Ð.milbxéàöå êéúáåúë éìèÐ

.jkl zcgein dzidy itlïéàøçà éñëð ìëÐ

.oilhlhna daezk dl cgii `le
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åäîdilr `al xzen dnaiykc `hiyt `dÐ 'ek dcar dilr `pngx `nxc devn `nizc

d`iaa dcar dilr `pngx `nxc devn :xninl ol zile .dvxiy enk daxd ze`ia

i`eyipa la` ,xzl`l dyxbl ick "dnaie" `pngx xn` `lc Ð `ed `xaqc .dpey`x

.g` zy` xeqi`a mewiz `ni` Ð ipixg`

íúäjezn Ð 'ek i`pwc dl azk `lc `ed

oeik Ð ezy`ac rnyn qxhpewd yexit

`pin` dede ,mlyl aiig ,eca`i m` Ð dl azky

leki epi` ikd elit`c ol rnyn `w ,cgiil lekic

dknq `l Ð dl zilc dxeaqc oeikc .cgiil

ezelira `ied Ð dl zi`c ab lr s` ,dzrc

.(a,ep zeaezk) "it lr s`"a gkenck ,zepf zlira

yixa rnync :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

dl cgiinyk ,ezy`ac ,(`,dp my) "it lr s`"

ab lr s` ,eilr ozeixg` oi` Ð `nzq oilhlhn

dy` zaezk oiyer oi` iab ."i`pwc" dl azkc

:dywd cere .zeixg` eilr laiw `lya oilhlhn

ikid ikc ?dl cgiinyk eznai zcqtn dnc

aiig Ð eca`pe mzq dl cgiiyk xn`w ezy`ac

Ð eca`pe mzq dl cgiiyk ,inp eznai ,mlyl

dzaezk zeixg`c ,oey`xd dlra iqkp lr zxfeg

azk `lc `ed mzd :yxit wgvi epiaxe !mdilr

`pin` ded Ð `yix `l` `pz `l i` :xnelk ,dl

dl cgii `lc ,onwl xninl opirack `nrhc

leki epi`c ,miqkp x`y xeknl ick dnail

la` ."i`pwc" dl azk `lc oeik Ð mxknl

i`dn xeknl lkei `ly xnel jiiy `l ezy`a

."i`pwc" dl azk `dc ,`nrh

à÷xeknl leki epi`y Ð `a` iaxk ol rnyn

`yixn `de :xn`z m`e .llk eig` iqkpa

oda gwli zern eig` gipd :opzc ,dl opirny

xyt` i` ok m` Ð zepwl jixvc oeike .'ek rwxw

`pin` ded Ð `yixn i`c :xnel yie !xeknl el

`w ,`l Ð miqkpd lk la` ,dzaezk cbpk `wec

.`xizi dpynn ol rnyn

ìáà:dniz Ð 'ek dl azk edi` `lc eznai

`idd ipzil `le ,`kdc `idd ipzile

!eznaic xnege lwn opirny ezy`c Ð onwlc

.`kti` `xaq `pin` ded `nyc :xnel yie

äìçúák miz`n dlezal oiazek eidÐ 'e

`le ,daezk dl micgin eid :yexit

eca`i m` miqkpd lk lr daezkd zeixg` did

,miyp oi`yep eid `le oipiwfn eide .zernd el`

`ny ze`xi eidy Ð `ypil zevex eid `ly

,dzaezkl dl ecgiy zern mze` oiyxeid eripvi

oi`c meyn epiid Ð zezlw odn oiyer eidyk jenqa epwizy enk ,zern oze` dcil ozil dlgzn epwiz `ly dne .oripvdl oileki oiyxeid oi`y Ð dia` ziaa dze` oigipn ediy epiwzd

,dlv` dry lk mde divtg mda zpzepy zezlwd enk dzeyxa zernd jk lk oi` ,edine .zern ozep did ynn `l ,inp i` .xenyl `id dlibx Ð milk la` ,xenyl zern dl ozil jxc

.dl mipzep eidy :l`ppg epiax yxit oke .dly `edy lkl xkip Ð oze` oi`exykc ,oi`yx opi` Ð zernd enk oripvdl oileki eid elit`e .zernd enk mripvdl oileki oiyxeid eid `le

,dzeyxa mpi` Ð eiykr la` .dl mlyn `ede el delne dqiitn did zernl wegc didyk minrty ,dl xne` did `l dligzay Ð "jizaezk lv` ikl" dl xne` dilr qrek didyk oiicre©§©

,hren geix `l` did `ly oeik ,oiicre .mpkynl el zl`yn dzid Ð xzeia zernl wegc didyke ,zezlw odn dyer dzide ,ding ziaa mze` oigipn ediy epiwzd .llk mdn dpdp did `le

`ivedl eilr dyw did dzry Ð miqkp lk lr zkneqe ,melk dl cgiin did `le ,oi`xg` eiqkp lk eidiy owize ghy oa oerny `ay cr .i`ve jizaezk ilh :dl xne` daxd qrekyk

.dl ozile zernèéáò.mz epiaxl d`xp ok .miapr ly hiard lre :(a,ar `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta eznbece .`zxvrnl okilene miapr ea oipzepy Ð opiqxb zyegp ly
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déìò àðîçø àîøc äåöî :àîéúc eäî¯,dãáò ©§¥¨¦§¨¦§¨©£¨¨£¥£©¨
òîLî à÷ ,çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz àzLäå§¨§¨¥£¥§¦¥¤¨¨©§©
,"äMàì Bì dç÷ìe" :àø÷ øîà ?éîð éëä àîéàå .ïì̈§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨¨§¦¨

dç÷lL ïåék¯àäzL ãáìa" .BzLàk úéNòð ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§¦§©¤§¥
äMà ?àîòè éàî ."ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaeúk§¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨¦¨

ïBLàøî dì úéì éàå .íéîMä ïî Bì eð÷ä¯dì úéà ¦§¦©¨©¦§¦¥¨¥¦¦¨
àì" .dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ,éðMî¦¥¦§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨Ÿ

éúaeúk éøä dì øîàé:àîéúc eäî ?"ïëå" éàî ."C Ÿ©¨£¥§¨¥©§¥©§¥¨
àëä ìáà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúk àìc ,àeä íúä̈¨§Ÿ¨©¨¦§©§¨¥¨£¨¨¨
à÷ ,dzòc äëîñ àîéà "àðéð÷ãe éàð÷c" dì áúëc§¨©¨¦§©§¨¥¨¥¨¨§¨©§¨¨

dLøb" .ïì òîLî¯dLøb ."dúaeúk àlà dì ïéà¯ ©§©¨¥§¨¥¨¤¨§¨¨¥§¨
dLøb àì ,ïéà¯.àaà éaøãk ïì òîLî à÷ .àì ¦Ÿ¥§¨¨¨©§©¨¦§©¦©¨

"døéæçä¯àlà dì ïéàå íéLpä ìëk àéä éøä ¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨
:àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî "døéæçä" ."dúaeúk§¨¨¤¡¦¨©¨©§©¨¨¥¨

døéæçîe äMàä úà Løâîä¯äaeúk úðî ìò ©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨©§¨§¨
eäéàc ,àeä BzLà :àîéúc eäî !døéæçî äðBLàø¦¨©£¦¨©§¥¨¦§§¦
áúk eäéà àìc ,Bzîáé ìáà ,dépéî äaeúk dì áúk̈©¨§¨¦¥£¨§¦§§¨¦¨©

dì¯dépéî dúaeúk àîéà ,døãäàå dLøâc àëéä¯ ¨¥¨§¥§¨©£©§¨¥¨§¨¨¦¥
ïéáúBk eéä äðBLàøa :äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©©§¨¨¦¨¨§¦
eéä àìå ïéðé÷æî eéäå .äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¦¦§Ÿ¨
ìk :ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò .íéLð ïéàNBð§¦¨¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¨
äðBLàøa :éëä éîð àéðz .dúaeúëì ïéàøçà åéñëð§¨¨©£¨¦¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¦¨
eéäå ,äðî äðîìàìe íéúàî äìeúáì ïéáúBk eéä̈§¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨

ñòBk àeäLk ,ïééãòå .äéáà úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä .íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æî©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨©£©¦§¤¥
éúaeúk ìöà éëì :dì øîBà äéìòúBNBò úBøéLò .äéîç úéáa dúBà ïéçépî eéäiL eðé÷úä ,C ¨¤¨¥¨§¦¥¤§¨¥¦§¦¤¦§©¦¦¨§¥¨¦¨£¦

,ïééãòå .íéìâø éîéî ìL èéáò dúBà úBNBò eéä úBiðò ,áäæ ìLå óñk ìL úBúì÷ dúBà¨§¨¤¤¤§¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦©£©¦
éúaeúk éìè :dì øîBà äéìò ñòBkLkáúBk àäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò ,éàöe C §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥¥

."dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk" dì̈¨§¨©©£¨¦¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zeaezk(ipy meil)

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel mixeaq epiid -àîøc äåöî ©§¥¨¦§¨§¨¨
déìò àðîçøzy` z` maiil ,eilr dxezd dlihdy devnd z` - ©£¨¨£¥

,eig`dãáò,dnaiiyk d`yr -,àzLäå,dyxibe dqpky xg` ¨§¨§©§¨
çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz,g` zy` ly xeqi`a eilr cenrz - ¥£¥§¦¥¤¨

'zxk'a dxeq`y devn mewna `ly g` zy` lkk(fh gi mixac),à÷̈
ïì òîLî,df xeqi` ixnbl rwt dqpky xg`ly ,dpyna `pzd ©§©¨

.devn jka oi`y mbd ,dyxiby xg`l s` dxifgdl i`yxe
:`xnbd dywn .el` mipic epizpyn dcnl oipn zxxan `xnbd

énð éëä àîéàåcal hba z`vei dpi`y ,jk ok`y xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
`id ixd dyxibe d`ypy xg`ly oke ,dvilg mb dkixv `l`

:`xnbd zvxzn .g` zy` xeqi`a eilr dxeq` zeidl zxfegøîà̈©
,àø÷(d dk my)dilr `ai Dnai','äMàì Bì dç÷ìe'dX`l' zaize §¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦¨

y cnll d`ae ,zxzeinBzLàk úéNòð ,dç÷lL ïåékoi`e ,xac lkl ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§
.dyxiby xg`l dxifgdl lekie ,dvilg dkixv

* * *
e ,xac lkl ezy`k `id ixd ,dqpk :dpyna epipyàäzL ãáìa¦§©¤§¥

.ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk:`xnbd zxxanàîòè éàî- §¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨
lr x`yp ceariyd `l` ,micarzyn envr maid iqkp oi` recn
jxevl miqkp ceariy :`xnbd zx`an .oey`xd dlra iqkp

,df mai eli`e ,epevxn dy` `yepd lr lhen daezkdeð÷ä äMà¦¨¦§
,íéîMä ïî Bìcaryn epi`e ,dnaiil dxezd eze` daiigy jka ¦©¨©¦

.dzaezkl envr
.eznai zaezkl micarzyn maid iqkp eay ote` d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`ïBLàøî dì úéì éàålrad xi`yd `l m` - §¦¥¨¥¦
micareynd miqkp ezy`l oi` `linne ,llk miqkp oey`xd

c minkg epwiz ,dzaezkléðMî dì úéàiqkpn daezk dl yiy - ¦¨¦¥¦
`ed dpwzd mrhe .ipydàäz àlL éãkdy`dåéðéòa äl÷ly §¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨

ipyd,dàéöBäì`l ,dzaezkl micareyn eiqkp eidi `l m`y §¦¨
.dyxbl yeygi

* * *
:dpyna epipydì øîàé àì[maid]éúaeúk éøäClr zgpen ŸŸ©¨£¥§¨¥

mc` xn`i `l oke .dzaezkl oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd
oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd lr zgpen jizaezk ixd ezy`l

.dzaezkl:`xnbd zxxan'ïëå' éàîdpynd dkxved recn - ©§¥
oia miwlgn epiid mrh dfi`ne ,ok oicd dy` mzqa s`y ycgl

:`xnbd zx`an .dy` mzq oial dnaiàîéúc eäîmileki epiid - ©§¥¨
`weecy ,xnel,íúä,dnai iablàeämeyn ,df oic xn`pyàìc ¨¨§Ÿ

dì áúkmiqkp dl cariy `l `linne ,daezk maidéàð÷c' ¨©¨¦§©
'àðéð÷ãedai` didzy okzie ,zepwl cizr ip`ye izipw xaky - §¨¦¨

ca`ze dl cgiiy miqkpd eca`iy dy`d yeygzy ,mdipia
,dzaezk,àëä ìáà,dlibx dy`adì áúëc,daezk dlra £¨¨¨§¨©¨

miqkp dl cariyedzòc äëîñ àîéà ,àðéð÷ãe éàð÷c`ny - ¦§©§¨¦¨¥¨©§¨©§¨
xg` s` ixdy ,el yiy miqkpd lk lr dzrc zkneqy xn`p
zeabl lkez miqkp mze` eca`i m` ,minieqn miqkp dl cgiiy

,miqkp x`yn dzaezkïì òîLî à÷oeik ,ok zeyrl leki epi`y ¨©§©¨
oi` mewn lkn ,miqkp x`yn zeabl lkez zn`d itly s`y

.jk lr zkneq dzrc

* * *
:dpyna epipydLøb,[maid],dúaeúk àlà dì ïéàmaid lekie ¥§¨¥¨¤¨§¨¨

m` :`xnbd zwiicn .znd eig`n yxiy miqkpd x`y z` xeknl
ïéà ,dLøbm` j` ,miqkpd z` xeknl maid leki ,ok -,dLøb àì ¥§¨¦Ÿ¥§¨

àìe .mxkenl leki epi` -ïì òîLî à÷`pzdàaà éaøãklirl Ÿ¨©§©¨¦§©¦©¨
(.`t),maid iqkp z` xeknl leki epi` el d`eyp dnaidy ceray ,

.dp`yie xefgie dpyxbi mxkenl epevx m`e

* * *
:dpyna epipyàlà dì ïéàå ,íéLpä ìëk àéä éøä ,døéæçä¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨

,dúaeúkjixv epi`e ,dpey`xd dzaezk zrc lr dqpeky xnelk §¨¨
:`xnbd dywn .dycg daezk dl aiigzdl'døéæçä',df oica - ¤¡¦¨

,dzaezk `l` dl oi` dxifgd m`yïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
xak ixde ,dnai iabl df oic azkyk `pzd eplàðéðzoic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna df(:ht),dy` mzq iabl,døéæçîe ,äMàä úà Løânä©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨
äðBLàø äaeúk úðî ìò`ed,døéæçîdl aezkl jixv epi`e ©§¨§¨¦¨©£¦¨

.dycg daezk
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîa `weecàeä BzLàdl azek epi`c ©§¥¨¦§

,ztqep daezkdépéî äaeúk dì áúk eäéàcazky df `edy oeik - §¦¨©¨§¨¦¥
f ezeaiigzdy minkg exn`e ,dpey`xd mrta daezkd z` dle

,miipyd oi`eyipl mb dlirenìáàadì áúk eäéà àìc ,Bzîáé- £¨§¦§§Ÿ¦¨©¨
azky dn it lr dzaezk dzid dpey`xd mrta dqpkyky

ok m` ,zny ,oey`xd dlra aiigzdedøcäàå dLøâc àëéä- ¥¨§¥§¨§©©§¨
,dxifgde dyxib ipydy ote`adépéî dúaeúk àîéàxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦¥

,eiqkp z` dl caryle dycg daezk dl aezkl eilr lhenyà÷̈
ïì òîLîdl oi`e ,dycg daezk dl aezkl aiig epi`y ,`pzd ©§©¨

dceariye ,oey`xd dlra dl azky dpey`xd daezkd z` `l`
.oey`xd iqkp lr

* * *
micareyn lrad iqkp lky minkg epwiz recn zx`an `xnbd

:ezy` zaezkläðBLàøa ,äãeäé áø øîà,minecwd mipnfa -eéä ¨©©§¨¨¦¨¨
milradäìeúáì ïéáúBkdzaezkaíéúàî,fef,äðî äðîìàìe`le §¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤

oilhlhnd wxy oeike ,daezkd ziiabl mdiqkp z` micaryn eid
lrad zeniyky zyyeg dy`d dzid ,daezkl micareyn eid

,dzaezk dabz `le oilhlhnd z` miyxeid epinhieéäåmiyp`d §¨
,íéLð ïéàNBð eéä àìå ,ïéðé÷æî,`ypidl miypd evx `ly iptn ©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦

z` miyxeid e` lrad eripvi ,eyxbzi e` epnl`ziyky yygn
.ozaezk z` zeabl elkei `le ,zernd,çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©

ïwéúåyåéñëð ìkmpid ,yi`d ly [eizerwxw-]ïéàøçà §¦¥¨§¨¨©£¨¦
[micareyn-]ìmelyz.dúaeúk §§¨¨

:`xnbd dtiqenzäìeúáì ïéáúBk eéä äðBLàøa ,éëä énð àéð ©§¨©¦¨¦¨¦¨¨§¦¦§¨
,äðî äðîìàìe ,íéúàîziiabl mdiqkp z` micaryn eid `le ¨©¦§©§¨¨¨¤

,daezkdeéäåmiyp`d,íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æîevx `ly itl §¨©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦
z` zeabl okidn mdl didi `ly yygn ,`ypidl miypd

jkitl .ozaezkeðé÷úäminkgdúBà ïéçéðî eéäiLoennd z` - ¦§¦¤¦§§¦¦¨
dzaezkl creind,äéáà úéáaoennn dabzy jk lr zkneq `ide §¥¨¦¨

.df oenn ripvdl eiyxei e` lrad elkei `le ,dfïééãòådzid ©£©¦
y ,jka zxg` dlwzàeäLkdid [lrad-],äéìò ñòBkdid `l §¤¥¨¤¨

e dyxbn did `l` ,dzaezk zngn dyxbl eipira dywdì øîBà¥¨
éúaeúk ìöà éëì,Cjkitl .df oenna ynzyn epi` jk oia ixdy §¦¥¤§¨¥

eðé÷úä,minkg,äéîç úéáa dúBà ïéçéðî eéäiLziaa xnelk ¦§¦¤¦§§¦¦¨§¥¨¦¨
d miypd ,ok epwizy onfae .dlra,úBøéLòeid ,daexn ozaezky £¦

dúBà úBNBòdaezkd oennn zeyer -úBúì÷[milq-]óñk ìL ¨§¨¤¤¤
,áäæ ìLåddedúBà úBNBò eéä úBiðòlíéìâø éîéî ìL èéáòilkl - §¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦

.dlra ziaa cner didy ,milbx in ea milihnyïééãòådzid ©£©¦
y ,jka dlwzéúaeúk éìè dì øîBà ,äéìò ñòBkLk,éàöe C`ly §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦

.oennd cqtd el xkip didàäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥
lrad,dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk dì áúBkz` dl cgii `le ¥¨¨§¨©©£¨¦¦§¨¨

.llk oilhlhna daezkd ziiab
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כתובות. פרק שמיני - האשה שנפלו - דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה 
טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ממכתב ח"י אלול, תשי"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zeaezk(ipy meil)

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel mixeaq epiid -àîøc äåöî ©§¥¨¦§¨§¨¨
déìò àðîçøzy` z` maiil ,eilr dxezd dlihdy devnd z` - ©£¨¨£¥

,eig`dãáò,dnaiiyk d`yr -,àzLäå,dyxibe dqpky xg` ¨§¨§©§¨
çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz,g` zy` ly xeqi`a eilr cenrz - ¥£¥§¦¥¤¨

'zxk'a dxeq`y devn mewna `ly g` zy` lkk(fh gi mixac),à÷̈
ïì òîLî,df xeqi` ixnbl rwt dqpky xg`ly ,dpyna `pzd ©§©¨

.devn jka oi`y mbd ,dyxiby xg`l s` dxifgdl i`yxe
:`xnbd dywn .el` mipic epizpyn dcnl oipn zxxan `xnbd

énð éëä àîéàåcal hba z`vei dpi`y ,jk ok`y xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
`id ixd dyxibe d`ypy xg`ly oke ,dvilg mb dkixv `l`

:`xnbd zvxzn .g` zy` xeqi`a eilr dxeq` zeidl zxfegøîà̈©
,àø÷(d dk my)dilr `ai Dnai','äMàì Bì dç÷ìe'dX`l' zaize §¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦¨

y cnll d`ae ,zxzeinBzLàk úéNòð ,dç÷lL ïåékoi`e ,xac lkl ¥¨¤§¨¨©£¥§¦§
.dyxiby xg`l dxifgdl lekie ,dvilg dkixv

* * *
e ,xac lkl ezy`k `id ixd ,dqpk :dpyna epipyàäzL ãáìa¦§©¤§¥

.ïBLàøä dìòa éñëð ìò dúaeúk:`xnbd zxxanàîòè éàî- §¨¨©¦§¥©§¨¨¦©©£¨
lr x`yp ceariyd `l` ,micarzyn envr maid iqkp oi` recn
jxevl miqkp ceariy :`xnbd zx`an .oey`xd dlra iqkp

,df mai eli`e ,epevxn dy` `yepd lr lhen daezkdeð÷ä äMà¦¨¦§
,íéîMä ïî Bìcaryn epi`e ,dnaiil dxezd eze` daiigy jka ¦©¨©¦

.dzaezkl envr
.eznai zaezkl micarzyn maid iqkp eay ote` d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`ïBLàøî dì úéì éàålrad xi`yd `l m` - §¦¥¨¥¦
micareynd miqkp ezy`l oi` `linne ,llk miqkp oey`xd

c minkg epwiz ,dzaezkléðMî dì úéàiqkpn daezk dl yiy - ¦¨¦¥¦
`ed dpwzd mrhe .ipydàäz àlL éãkdy`dåéðéòa äl÷ly §¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨

ipyd,dàéöBäì`l ,dzaezkl micareyn eiqkp eidi `l m`y §¦¨
.dyxbl yeygi

* * *
:dpyna epipydì øîàé àì[maid]éúaeúk éøäClr zgpen ŸŸ©¨£¥§¨¥

mc` xn`i `l oke .dzaezkl oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd
oi`xg` eiqkp lk `l` ,ogleyd lr zgpen jizaezk ixd ezy`l

.dzaezkl:`xnbd zxxan'ïëå' éàîdpynd dkxved recn - ©§¥
oia miwlgn epiid mrh dfi`ne ,ok oicd dy` mzqa s`y ycgl

:`xnbd zx`an .dy` mzq oial dnaiàîéúc eäîmileki epiid - ©§¥¨
`weecy ,xnel,íúä,dnai iablàeämeyn ,df oic xn`pyàìc ¨¨§Ÿ

dì áúkmiqkp dl cariy `l `linne ,daezk maidéàð÷c' ¨©¨¦§©
'àðéð÷ãedai` didzy okzie ,zepwl cizr ip`ye izipw xaky - §¨¦¨

ca`ze dl cgiiy miqkpd eca`iy dy`d yeygzy ,mdipia
,dzaezk,àëä ìáà,dlibx dy`adì áúëc,daezk dlra £¨¨¨§¨©¨

miqkp dl cariyedzòc äëîñ àîéà ,àðéð÷ãe éàð÷c`ny - ¦§©§¨¦¨¥¨©§¨©§¨
xg` s` ixdy ,el yiy miqkpd lk lr dzrc zkneqy xn`p
zeabl lkez miqkp mze` eca`i m` ,minieqn miqkp dl cgiiy

,miqkp x`yn dzaezkïì òîLî à÷oeik ,ok zeyrl leki epi`y ¨©§©¨
oi` mewn lkn ,miqkp x`yn zeabl lkez zn`d itly s`y

.jk lr zkneq dzrc

* * *
:dpyna epipydLøb,[maid],dúaeúk àlà dì ïéàmaid lekie ¥§¨¥¨¤¨§¨¨

m` :`xnbd zwiicn .znd eig`n yxiy miqkpd x`y z` xeknl
ïéà ,dLøbm` j` ,miqkpd z` xeknl maid leki ,ok -,dLøb àì ¥§¨¦Ÿ¥§¨

àìe .mxkenl leki epi` -ïì òîLî à÷`pzdàaà éaøãklirl Ÿ¨©§©¨¦§©¦©¨
(.`t),maid iqkp z` xeknl leki epi` el d`eyp dnaidy ceray ,

.dp`yie xefgie dpyxbi mxkenl epevx m`e

* * *
:dpyna epipyàlà dì ïéàå ,íéLpä ìëk àéä éøä ,døéæçä¤¡¦¨£¥¦§¨©¨¦§¥¨¤¨

,dúaeúkjixv epi`e ,dpey`xd dzaezk zrc lr dqpeky xnelk §¨¨
:`xnbd dywn .dycg daezk dl aiigzdl'døéæçä',df oica - ¤¡¦¨

,dzaezk `l` dl oi` dxifgd m`yïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
xak ixde ,dnai iabl df oic azkyk `pzd eplàðéðzoic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna df(:ht),dy` mzq iabl,døéæçîe ,äMàä úà Løânä©§¨¥¤¨¦¨©£¦¨
äðBLàø äaeúk úðî ìò`ed,døéæçîdl aezkl jixv epi`e ©§¨§¨¦¨©£¦¨

.dycg daezk
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîa `weecàeä BzLàdl azek epi`c ©§¥¨¦§

,ztqep daezkdépéî äaeúk dì áúk eäéàcazky df `edy oeik - §¦¨©¨§¨¦¥
f ezeaiigzdy minkg exn`e ,dpey`xd mrta daezkd z` dle

,miipyd oi`eyipl mb dlirenìáàadì áúk eäéà àìc ,Bzîáé- £¨§¦§§Ÿ¦¨©¨
azky dn it lr dzaezk dzid dpey`xd mrta dqpkyky

ok m` ,zny ,oey`xd dlra aiigzdedøcäàå dLøâc àëéä- ¥¨§¥§¨§©©§¨
,dxifgde dyxib ipydy ote`adépéî dúaeúk àîéàxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦¥

,eiqkp z` dl caryle dycg daezk dl aezkl eilr lhenyà÷̈
ïì òîLîdl oi`e ,dycg daezk dl aezkl aiig epi`y ,`pzd ©§©¨

dceariye ,oey`xd dlra dl azky dpey`xd daezkd z` `l`
.oey`xd iqkp lr

* * *
micareyn lrad iqkp lky minkg epwiz recn zx`an `xnbd

:ezy` zaezkläðBLàøa ,äãeäé áø øîà,minecwd mipnfa -eéä ¨©©§¨¨¦¨¨
milradäìeúáì ïéáúBkdzaezkaíéúàî,fef,äðî äðîìàìe`le §¦¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤

oilhlhnd wxy oeike ,daezkd ziiabl mdiqkp z` micaryn eid
lrad zeniyky zyyeg dy`d dzid ,daezkl micareyn eid

,dzaezk dabz `le oilhlhnd z` miyxeid epinhieéäåmiyp`d §¨
,íéLð ïéàNBð eéä àìå ,ïéðé÷æî,`ypidl miypd evx `ly iptn ©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦

z` miyxeid e` lrad eripvi ,eyxbzi e` epnl`ziyky yygn
.ozaezk z` zeabl elkei `le ,zernd,çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©

ïwéúåyåéñëð ìkmpid ,yi`d ly [eizerwxw-]ïéàøçà §¦¥¨§¨¨©£¨¦
[micareyn-]ìmelyz.dúaeúk §§¨¨

:`xnbd dtiqenzäìeúáì ïéáúBk eéä äðBLàøa ,éëä énð àéð ©§¨©¦¨¦¨¦¨¨§¦¦§¨
,äðî äðîìàìe ,íéúàîziiabl mdiqkp z` micaryn eid `le ¨©¦§©§¨¨¨¤

,daezkdeéäåmiyp`d,íéLð ïéàNBð eéä àìå ïéðé÷æîevx `ly itl §¨©§¦¦§Ÿ¨§¦¨¦
z` zeabl okidn mdl didi `ly yygn ,`ypidl miypd

jkitl .ozaezkeðé÷úäminkgdúBà ïéçéðî eéäiLoennd z` - ¦§¦¤¦§§¦¦¨
dzaezkl creind,äéáà úéáaoennn dabzy jk lr zkneq `ide §¥¨¦¨

.df oenn ripvdl eiyxei e` lrad elkei `le ,dfïééãòådzid ©£©¦
y ,jka zxg` dlwzàeäLkdid [lrad-],äéìò ñòBkdid `l §¤¥¨¤¨

e dyxbn did `l` ,dzaezk zngn dyxbl eipira dywdì øîBà¥¨
éúaeúk ìöà éëì,Cjkitl .df oenna ynzyn epi` jk oia ixdy §¦¥¤§¨¥

eðé÷úä,minkg,äéîç úéáa dúBà ïéçéðî eéäiLziaa xnelk ¦§¦¤¦§§¦¦¨§¥¨¦¨
d miypd ,ok epwizy onfae .dlra,úBøéLòeid ,daexn ozaezky £¦

dúBà úBNBòdaezkd oennn zeyer -úBúì÷[milq-]óñk ìL ¨§¨¤¤¤
,áäæ ìLåddedúBà úBNBò eéä úBiðòlíéìâø éîéî ìL èéáòilkl - §¤¨¨£¦¨¨¨¦¤¥¥©§©¦

.dlra ziaa cner didy ,milbx in ea milihnyïééãòådzid ©£©¦
y ,jka dlwzéúaeúk éìè dì øîBà ,äéìò ñòBkLk,éàöe C`ly §¤¥¨¤¨¥¨§¦§¨¥§¦

.oennd cqtd el xkip didàäiL ïwéúå çèL ïa ïBòîL àaL ãò©¤¨¦§¤¨©§¦¥¤§¥
lrad,dúaeúëì ïéàøçà éñëð ìk dì áúBkz` dl cgii `le ¥¨¨§¨©©£¨¦¦§¨¨

.llk oilhlhna daezkd ziiab
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc zeaezk(iyily meil)

åúùàì áúåëä ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
iqkpa el yiy zeiekfd lr xzeel dvexd lraa zwqer epizpyn

:mdn eweliq liren oeyl dfi`a ,ezy` ly beln,BzLàì áúBkä©¥§¦§
éì ïéà íéøáãe ïéc[il didi `l-]éñëða,Clkn ,ok dl azky s` ¦§¨¦¥¦¦§¨©¦

mewnäæ éøäúBøét ìëBàdiqkpe ,äéiçaok enk,äúî íàixd £¥¤¥¥§©¤¨¦¥¨
`ed.dLøBé:dpynd zxxanïk íà,oicdíéøáãe ïéc dì áúk änì §¨¦¥¨¨¨©¨¦§¨¦

éñëða éì ïéà,C,ef dxin`a zlrezd dn ,xnelkäøëî íàL ¥¦¦§¨©¦¤¦¨§¨
xg` mc`l diqkp z` dy`dåm` okäðúðz` dpzna dy`d §¨§¨
oipwd ixd ,xg` mc`l diqkp,íéi÷z` lhal leki epi` lrade ©¨

.oipwd
m`edì áúklradéñëða éì ïéà íéøáãe ïécäæ éøä ,ïäéúBøéôáe C ¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤£¥¤

ìëBà BðéànúBøétmiqkpd,äéiçazekf lr yxetna dl xzie oky ¥¥¥§©¤¨
.efemewn lkn,dLøBé äúî íàoeyla dllkp `l ef zekfy meyn ¦¥¨§¨

.xeziedäãeäé éaøe wleg,øîBàil oi` mixace oic dl azk m` s` ©¦§¨¥
odizexitae jiqkpaíìBòì`edìëBàz`éøétdúBøét,diqkp ly §¨¥¥¥¥

,rwxw mdinca dzpwe drwxwa elcby zexit dxkn m` ,xnelk
ixitn mb wlzqn epi`e .rwxw dze` zexit z` lke` lrad

,zexitdéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc dì áBzëiL ãòïäéúBøéôáe C ©¤¦§¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤
.íìBò ãò ïäéúBøét éøéôáe§¥¥¥¥¤©¨

m`edì áúk,lradéñëða éì ïéà íéøáãe ïécéøéôáe ïäéúBøéôáe C ¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥
ïäéúBøétéiça,CúBîáe Ceizeiekf lkn yxetna wlzqp ixd ¥¥¤§©©¦§¥

okle ,dyexid oiprl oiae ,zexitd zlik` oiprl oia ,diqkpaBðéà¥
úBøét ìëBàzexit ixiteå ,äéiças`äúî íàeiiga dy`dBðéà ¥¥§©¤¨§¦¥¨¥

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .dLøBée wleg,øîBàlrad dl azk m` s` §¨©¨¦§¤©§¦¥¥
,jzenae jiiga 'eke jiqkpa il oi` mixace oicäúî íàeiiga ¦¥¨

,dpLøéé,dxezd on `ed ezy` z` yxei lrady df oicy oeikn ¦¨¤¨
,diqkp z` yxii `ly zepzdl leki epi`eäî ìò äðúnL éðtî¦§¥¤©§¤©©

,äøBza áeúkMoicn `idy ezy` z` lrad zyexi lr epiidc ¤¨©¨
,dxez.ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå§¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥

* * *

àøîâ
dpey gqepa epizpyna xen`d oicd z` `ziixaa dpy `iig iax

:zvwna,BzLàì 'øîBàä' ,àéiç éaø éðzoipw dyr `l m` s`y ¨¥©¦¦¨¨¥§¦§
.cala dxin`a diqkpn wlzqn `ed ixd ,jk dl azk `le

* * *
lr xzeel leki lrady dpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:ezy` ly beln iqkpa eizeiekféëä dì áúk éëådl azk m`e - §¦¨©¨¨¦
,jiqkpa il oi` mixace oic oeyléåä éàîdliren recn ,jka dn ± ©¨¥

,miiw dpzpe dxkn m`y ef oeylàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,mitzey ly dcy oiprlBøéáçì øîBàär szeyddcya enïéc ¨¥©£¥¦
,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãeåel xn` m` okda ÷ñò éì ïéàå ,m` ok §¨¦¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§

el xn`äpîéä ú÷leñî éãé,dcydn -,íeìk øîà àìoi`y meyn ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
`l` ,dpzna dcya ewlg z` el ozepy zernyn el` zepeyla
recn dyw ok m`e .dcya ezekf z` cai` `l okle ,dlitz oeyl
wlzqd 'jiqkpa il oi` mixace oic' xne`dy dpynd dwqt

.diqkpa eizeiekfn
:`xnbd zvxznéàpé éaø éác éøîàiax ly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¥§¥©¦©©

ezizl jixv exagl ely utg xiardl dvex mc`yk ok` ,i`pi
zwqer epizpyn j` ,dpzn oeyladì áúBëail oi` mixace oic §¥¨

jiqkpaäñeøà dãBòådkfy iptl ,el zqxe`n wx `idyk - §¨£¨
lekie dpzn oeyl jixv epi` ,mda dkf `l oiicry oeiky ,miqkpa

`ed ,df oicl mrhde .cizra diqkpa dkfi `ly zepzdláøãk¦§©
àðäk,øçà íB÷nî íãàì äàaä äìçð àðäk áø øîàc,,xnelk ©£¨§¨©©©£¨©£¨©¨¨§¨¨¦¨©¥

,ezy` zlgp oebk ,eiyrn ici lr `l` eizea`n dyexi d`a `ly
zyexik dpi`e ,diqkp z` yxiiy minkg epwiz ei`eyip ici lry

,eizea`äéìò äðúî íãàzepzdl mc` leki -äpLøéé àlL ¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨
gne,`al dcizrd ezlgp z` xewrl i`pz lirene .dliren ezli

zepzdl `ed leki ezaehl ef dpwz epwiz minkgy oeikn epiide
zeiekfd z` lawl `ly zepzdl `ed leki o`k s`e dlawl `ly

,ezy` iqkpa minkg el epwizyàáøãëåixack `ed df oice ± §¦§¨¨
,`axéLôà éà øîBàä ,àáø øîàcdvex ipi` -íéîëç úðwúa §¨©¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦

izaehl epwizyBæ ïBâk,[jenqa `iaz `xnbdy]Bì ïéòîBL §§¦
,ezaehl dpwzd z` epwiz minkgy oeikn ,eixac z` miniiwne

dlhale dilr zepzdl leki ezaeh ef oi`y xne` `ed m`e.
:`xnbd zx`anBæ ïBâk éàî`ax qgiizd minkg zpwz dfi`l - ©§
.ef oebk exne`aáø øîà àðeä áøãkax ixacl dzid ezpeek - ¦§©¨¨©©
,ax mya `ped,áø øîà àðeä áø øîàcminkg epwizy s` §¨©©¨¨©©

dyrn xky z` el zzl zaiig `ide ,ezy` zepefna aiig lrady
mewn lkn ,diciúðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëéipi` - §¨¦¨¤Ÿ©§©£¨¥¦¦¤

,izepefn z` jnn lawl dvexäNBò éðéàåxky jl zpzep ipi`e - §¥¦¨
zaehl dpwz dpwzpy mewn lky ,`ax xn` jk lre .izelert
.minkg zpwz zlhazne ef daeha dvex epi`y xnel leki mc`d

:`xnbd dywnéëä éàoic zxin` dlireny mrhdy ,ok m` - ¦¨¦
epwizy minkg zpwz `id ef zekfy oeik jiqkpa il oi` mixace
azky dxwna `weec epizpyn z` i`pi iax cinrd recn ,ezaehl

ixd ,dqex` dcera dleléôàdcera ef oeyl dl azk m`,äàeNð £¦§¨
énðzvxzn .miqkpa ezekf lr legnl lrad lkeiy ie`x ok mb ± ©¦

:`xnbd,éiaà øîàxak `idy ote`aäàeNð,Bãéiqkpa lrad ly ¨©©©¥§¨¨
zaygp ezy`dãékm`e ,diqkpa szeyk `ed ixde ,dy`d ly §¨¨

oeyla ezeyxn z`f `ivedl jixv `ed ixd ,ezekf lr xzeel `a
.xezie oeyla `le dpzn

:xg` gqepa uexizd z` `ian `ax,øîà àáøxak `idy dy`a ¨¨¨©
d`eypBãélrad ly.dãiî àôéãòd :`xnbd zx`andpéî à÷ôð ¨£¦¨¦¨¨©§¨¦¨

`l` ,epziibeql zrbep dpi` `axl iia` oiaìoipríáé úøîBL- §¤¤¨¨
.meaiil dpiznne ,rxf `ll dlra zny dy`

* * *
oi` mixace oic exiagl xne`d `ziixa d`aed `ibeqd zligza
xn` `l ,dpnid zwleqn icie ,da wqr il oi`e ,ef dcy lr il
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dcya ezekf z` cai` `le ,melk

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -Bãiî eð÷szeyd dyr m` ± ¦©§¨§¨¦¨
il oi` mixace oic exiagl xn` wx `le [oitilg] xceq oipw mb

,ef dcyaeäîwx oeekzp oipwd dyrnay mixne` ep` m`d ,oicd ©
`l dxin`dy myk oipwd lirei `l `linne ,xn`y dn z` wfgl
rwxwd seb z` zepwdl oipwd dyrna ezpeeky e` ,dliren

.oipwd lirei `linne ,exiagl
:df wtqa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdïécî ,óñBé áø øîà̈©©¥¦¦

Bãiî eð÷ íéøáãeexacy mixacd lr `l` dyrp `l oipwd ± §¨¦¨¦¨
`ly oeikne ,ef rwxwa il oi` mixace oic epiid dligzn mdipia

.epiipw liren `l ,aeh xeaic didò÷ø÷ ìL dôebî ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¦¨¤©§©
Bãiî eð÷,exiagl dpzna rwxwd seb z` zepwdl oeekzp ,xnelk - ¨¦¨

.epiipw lireneéiaà øîà,óñBé áøc àúléî àøazñîxazqn - ¨©©©¥¦§©§¨¦§¨§©¥
swez oipwl oi`y ,sqei ax ixack xnel
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miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtzeaezk
äðùî'åë äì áúë äîì ïë íà áúåëäÐ.opiqxb ikd :`nrh yxtn `xnbaäãåäé éáø

úåøéô éøéô ìëåà àåä íìåòì øîåà.zexit ixit od el` yxtn `xnbae Ðìò äðúîù
äøåúá áåúëù äîol `wtp (a,`iw) `xza `aaae .`ziixe`c lrad zyexi ,xaqwc Ð

,`ed `xizi "dze` yxie" i`d ;"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl" :`xw i`dn

ex`ye ,ex`y z` yxei yi`dy `yxclÐef

ezy` e`l `xwc ex`yc ab lr s`e .ezy`

ezlgp z` mzzpe" dia aizk `dc ,`id

z` dy`d yxizy xninl `kile ,"ex`yl

`xw iab edin ,aizk "ezgtynn" `dc ,dlra

z` mzzpe :ikd opiyxc "dze` yxie"c `xizi

yxie ex`y ,ezgtynn eil` aexwl ezlgp

dze`Ð.ezy` z` yxei yi`d'åë äðúîä ìëå
iiepz`l ivne ,`id opaxc `zpwz zexit la` Ð

.ediilràøîâåúùàì øîåàä àééç éáø éðú
dxin`ac opireny`c ,"azek" ipz `le Ð

oipw mey `la ,diytp wilq inp `nlra

.daizkeéåä éàî äì áúë éëåoky lke Ð

.dxin`åøéáçì øîåàäly dcy oebk Ð

on cg` exagl cg`d xn`e ,oitzeyzepeyld

.[dxin`a oia daizka oia] elldíåìë øîà àì
.dpzn oeyl o`k oi`c Ðäãåòå äì áúåëá

äñåøàrwxwdy in i`ce Ð`ae elyepzil

exiaglÐoizipzne .dpzn oeyl jixvÐazeka

`ly dnr dpzne ,miqkpa dkf `ly cr dl

oda dkfi.dp`yiykldpzn oeyl jixv oi`eÐ

.oda zeyx eiykr el oi` ixdyøçà íå÷îîÐ

`az eiyrn ici lr `l` ,eizea` zyexi dpi`y

el d`ad ezy` zlgp oebk ,eloi`eyp ici lr

,opax oewz dicic `zpwz meyne li`edc .ely

dilr legnl `a `edeÐ.`ped axcke ,lgen

íéîëç úð÷úáepwizy Ðdaeh dpi`e ,izaehl

.ilåæ ïåâë.xnz` `iid` yxtn onwl Ðéàî
åæ ïåâë.`ax dxn` `kid` Ðàðåä áøãëÐ

i`e .dici dyrn zgz dy`l epwizy zepefn`

dpwza iyt` i` :dxn`minkg epwizy ef

izaehlÐeygy`lc oipnif ;miypd lkliwtq

,odici dyrna zepefn edlzepefn odl epwze

,jkl dkixv ipi` ip` ,lral odici dyrne

zbpern,dk`ln zeyrl iyt` i`e ip``vn`

e` .zepefn ilÐlr xzi dxwi zepne` il yi

.izepefn ickéëä éà`zpwzc meyn `nrhc Ð

jixhv` i`n` ,dilr legnl lekie ,`ed dicic

dqex` dcere dl azeka dnwe`l i`pi iax iac?

.inp d`eyp elit`äãéë åãészeyk `ed ixde Ðmiqkpy oeike .odaelyÐoeyl jixv

."mixace oic" oeyl da liren oi`e ,dpzníáé úøîåùì äðéî à÷ôðoic oiprl :xnelk Ð

dcin `ticr eci oiae dcik eci oiac ,ibilt `l mixaceÐ"mixace oic" oeyl da liren oi`

`axe iia`c `zbelte .ewlqlÐiia` da ebilt` zenaiae .jixhvi` mai zxney oiprl

dl eltpy mai zxney dy`da ,lirlc wxtc oizipzn iab (`,hl) "ulegd" wxta `axe

,'ek dzaezka dyri dn dzn :ipzwc ,miqkpebilti`eiia` iwe`e .lld ziae i`ny zia

.dcik eci :iia` xaqw .oey`xd lra iiga ,lrac eizgz `idyk dl eltpya ediizbelt

`ly cr dzne mai iptl dltpe znyk ,jkitldnaizpÐmdipy lrad iyxeie diyxei

i`ny zial .eig` gkn dfe ezeg` gkn df ,yxil mi`aÐlld ziale .`ticr dwelg

Ð,iia`c` `ax bilte .a`d iyxei zwfga beln iqkp ,jkitl .`ticr `ziinw dwfg

cnr znyke ,dcin `ticr lra ly eci `nlr ilekc ,eizgz `idyk dl eltpc i` :xn`c

mai zxney `idyk dzn m`e ,ezenk `ed ixde enewna dnail eig`Ðoda diyxeil oi`

i`ny ziac oizipzne ,melkÐ.mai zxney `idyk dl eltpcåäî åãéî åð÷`ziixa` Ð

ace oic" exiagl xne`dcoizipzn` la` .i`w "ef dcy lr il oi` mixÐoipw `ipdn `l

zexit lke` df ixd xn`c oizipznc `nrhe .`tiq ipzwck ,yixtc `kid ,rwxw ly dtebn elit` iwelzq`l ibq dpzn oeyl `la dxin`a `dc ,dgk zetilÐ`zerixb meyn e`l

`l il dn epw il dn ,jklid .zwlzqp lkd on :xnel dleki dpi`e ,onwl yxtnck ,dpezgzd lr dci opixn`e ,diytp wilq i`nn yixt `lc meyn `l` ,`ed "mixace oic" oeylc

`nrhe .melk xn` `l :ipzwc ,dl ira `w `ziixa` `l` .epwÐ.`ed `pyilc `zerixb meynåäîoic" oeyl `l` dilr xn` `le ,melk elld oitilga dpwd `l :opixn` in Ð

xknd utg el dpwne xceqd z` dpew dfy ,ynn ea yiy xacl `l` mi`a oitilg oi` `nlc e` ,"mixace.`id dxenb dpzne ,ecin epw rwxw ly dteb lre ,dpznd e`íéøáãå ïéãî
åãéî åð÷oipwd lr yxity dn ÐÐ.melk epi`e ,mixace oic oeyl `ede ,ecin epw
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áúåëäzwfg"a opzc `de Ð 'ek zexit lke` df ixd jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l

:`xnba jixte .ezy` iqkpa dwfg yi`l `le :(`,an `xza `aa) "mizad

oic" dl azkc `kixv `l !lik` `wc `ed `xit Ð `xitl dil `carzync oeik ,`hiyt

e`l Ð "jiqkpa il oi` mixaceyg `l `l` ,`xitl dil icaryn izk` ok m`c ,`wec

il oi` mixace oic" dl azkc ixii`e ,jix`dl

."odizexitae jiqkpaïéãjiqkpa il oi` mixace

:opiqxb mixtq aexa Ð jzenae jiiga odizexitae

iaxk ol mzqc xnel jixve .odizexit ixitae

crc `xnba `kdn heytz :xn`z m`e .dcedi

yg `l `nye !dil `pz `lcn ,`wec e`l mler

.dcedi iaxk mezql `l` ,jix`dl

ïéàåopixn`c :xn`z m`e Ð da wqr il

ecar xkend iab (a,bn oihib) "gleyd"a

m`e .xexgy hb jixve ,oixeg oa `vi Ð ixkpl

ax xn` ?epe` i`n .exexgy edf Ð epe` el azk

wqr il oi` epnn gxazykl" dil azkc :zyy

!aeh oeyl ied Ð "ja wqr il oi`"c rnyn ."ja

wqr il oi`"c mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

,jklid ."jnvrl z` ixd" el xne`y enk ied "ja

dcy la` ,ipw Ð envra zekfl lekiy car iab

.envra dkfi ji` Ðáøãëm`e Ð 'ek `pdk

"mixace oic" oeyl ipdnc di`x iziin ikid :xn`z

ixiin Ð iziinc edpd lk `nlc ,rexb oeyl `edy

ixiin Ð iziinc "da iyt` i`"e .aeh oeyla

zezixkc `xza wxta gkenck ,aeh oeyla

el d`ad dlgp xn`wcnc :xnel yie ?(`,ck)

rnyn Ð xak el z`ay `le ,`weec mc`l

el z`a elit`Ð aeh oeylac .ixiin rexb oeylac

:d`xp wgvi epiaxle .dilr zepzdl leki xak

di`x `iadl jixv oi` "mixace oic" oeyl`c

d`a `lc `kid ipdnc `ed `xazqnc Ð ipdnc

iziin `l` .`ilrn `pyil `nlra enk ,ecil

dcere dl azka dnwe`c i`nl iywiz `lc di`x

oi`c ol `niiw `de ,dl ipwn ivn ikid Ð dqex`

iaxc ab lr s`e ?mlerl `a `ly xac dpwn mc`

xaq ,dqex` dcere dl azeka dl iwenc i`pi

lkn Ð dpwn mc`c (`,bv zenai) "dax dy`d"a

mc` oi`c ol `niiwc ,ocicl di`x iziin mewn

.`peeb i`dka zepwdl lekiy `pdk axcn ,dpwn

lekic mrh ozil Ð `axc di`x iziin seqale

oeikc ,mlerl `a `ly it lr s` zepzdl

dze`a iyt` i`" xnel leki Ð depwiz ezaehlc

`la ibq `l `cegl `axc dizlinae ."daeh

s` .mlerl `a `ly xaca zepzdl lekiy opirny `l `axc dizlinnc ;`pdk axc dizlin

yecig epi` mzd Ð mlerl e`a `ly zepefna ixii`c `ped axc dizlin lr i`wc ab lr

k lra zepefn lehil dl yi eh`c ,zepefn dl oi`y dna`le .da zxfeg Ð dvexyke ?dgx

ax `la :xn`z m`e .dlran dici dyrn riwtdl dlekiy `l` `ped ax ol rnyn `w

dpere zeqk x`y` dedc icin ?dqex` dcere dl azeka wlzqdl lkei `l dnl ,inp `pdk

meyn `l` bilt `l ,inp xi`n iaxe .miiw e`pz oennay xaca dcedi iaxlc ,(`,ep zeaezk)

`ly dl xne`a ixiin `kdc :xnel yie !lha e`pz Ð dxeza aezky dn lr dpzn :xaqwc

,iiepz`l dl irai` dy`lc :cere ."jiqkpa il oi` mixace oic" dl xne` `l` ,i`pz jxc

i`pz gknc idpc ,`pdk axcn iziin `zyde .`nlra ilin ineht dil dede ,lrad ipzne

.liren `nlra weliq gkn Ð ipdn `låð÷.i`w `ziixa`c :qxhpewa yxit Ð edn ecin

`nlr ilekl `lde ?dze` dpwn inl ixdy ?oipw my liredl yi dnc :wgvi epiaxl dywe

oipw mey dl ipdn i` Ð dcik ecic opixn`c ,i`w d`eyp`c :wgvi epiaxl d`xpe !dl xwtn
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áúBkäBzLàìéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc"C"¯ ©¥§¦§¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
äúî íàå ,äéiça úBøt ìëBà äæ éøä¯ £¥¤¥¥§©¤¨§¦¥¨

éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk änì ïk íà .dLøBé§¨¦¥¨¨¨©¨¦§¨¦¥¦
éñëðaàL ?"Cäðúðå äøëî í¯ïéc" dì áúk .íéi÷ ¦§¨©¦¤¦¨§¨§¨§¨©¨¨©¨¦

éñëða éì ïéà íéøáãeïäéúBøéôáe C"¯Bðéà äæ éøä §¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤£¥¤¥
äúî íàå ,äéiça úBøt ìëBà¯äãeäé éaø .dLøBé ¥¥§©¤¨§¦¥¨§¨©¦§¨

ïéc" dì áBzëiL ãò ,úBøéô éøét ìëBà íìBòì :øîBà¥§¨¥¥¥¥©¤¦§¨¦
éñëða éì ïéà íéøáãeïäéúBøéô éøéôáe ïäéúBøéôáe C §¨¦¥¦¦§¨©¦§¥¥¤§¥¥¥¥¤

éñëða éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk ."íìBò ãòC ©¨¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
éiça ïäéúBøéô éøéôáe ïäéúBøéôáeCúBîáe C"¯Bðéà §¥¥¤§¥¥¥¥¤§©©¦§¥¥

äúî íàå ,äéiça úBøét ìëBà¯ïaø .dLøBé Bðéà ¥¥§©¤¨§¦¥¨¥§¨©¨
äúî íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¯éðtî ,äpLøéé ¦§¤©§¦¥¥¦¥¨¦¨¤¨¦§¥

äî ìò äðúnä ìëå ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnL¤©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤©©
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בני ישראל נקראו "ארץ חפץ", שיש בהם כמה חפצים יקרים באהבת ה' יתברך ויראתו ומדות טובות, ואין דבר גילוי המדות הטובות 
תלוי אלא במעורר.
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קצה
miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtzeaezk

äðùî'åë äì áúë äîì ïë íà áúåëäÐ.opiqxb ikd :`nrh yxtn `xnbaäãåäé éáø
úåøéô éøéô ìëåà àåä íìåòì øîåà.zexit ixit od el` yxtn `xnbae Ðìò äðúîù

äøåúá áåúëù äîol `wtp (a,`iw) `xza `aaae .`ziixe`c lrad zyexi ,xaqwc Ð

,`ed `xizi "dze` yxie" i`d ;"dze` yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl" :`xw i`dn

ex`ye ,ex`y z` yxei yi`dy `yxclÐef

ezy` e`l `xwc ex`yc ab lr s`e .ezy`

ezlgp z` mzzpe" dia aizk `dc ,`id

z` dy`d yxizy xninl `kile ,"ex`yl

`xw iab edin ,aizk "ezgtynn" `dc ,dlra

z` mzzpe :ikd opiyxc "dze` yxie"c `xizi

yxie ex`y ,ezgtynn eil` aexwl ezlgp

dze`Ð.ezy` z` yxei yi`d'åë äðúîä ìëå
iiepz`l ivne ,`id opaxc `zpwz zexit la` Ð

.ediilràøîâåúùàì øîåàä àééç éáø éðú
dxin`ac opireny`c ,"azek" ipz `le Ð

oipw mey `la ,diytp wilq inp `nlra

.daizkeéåä éàî äì áúë éëåoky lke Ð

.dxin`åøéáçì øîåàäly dcy oebk Ð

on cg` exagl cg`d xn`e ,oitzeyzepeyld

.[dxin`a oia daizka oia] elldíåìë øîà àì
.dpzn oeyl o`k oi`c Ðäãåòå äì áúåëá

äñåøàrwxwdy in i`ce Ð`ae elyepzil

exiaglÐoizipzne .dpzn oeyl jixvÐazeka

`ly dnr dpzne ,miqkpa dkf `ly cr dl

oda dkfi.dp`yiykldpzn oeyl jixv oi`eÐ

.oda zeyx eiykr el oi` ixdyøçà íå÷îîÐ

`az eiyrn ici lr `l` ,eizea` zyexi dpi`y

el d`ad ezy` zlgp oebk ,eloi`eyp ici lr

,opax oewz dicic `zpwz meyne li`edc .ely

dilr legnl `a `edeÐ.`ped axcke ,lgen

íéîëç úð÷úáepwizy Ðdaeh dpi`e ,izaehl

.ilåæ ïåâë.xnz` `iid` yxtn onwl Ðéàî
åæ ïåâë.`ax dxn` `kid` Ðàðåä áøãëÐ

i`e .dici dyrn zgz dy`l epwizy zepefn`

dpwza iyt` i` :dxn`minkg epwizy ef

izaehlÐeygy`lc oipnif ;miypd lkliwtq

,odici dyrna zepefn edlzepefn odl epwze

,jkl dkixv ipi` ip` ,lral odici dyrne

zbpern,dk`ln zeyrl iyt` i`e ip``vn`

e` .zepefn ilÐlr xzi dxwi zepne` il yi

.izepefn ickéëä éà`zpwzc meyn `nrhc Ð

jixhv` i`n` ,dilr legnl lekie ,`ed dicic

dqex` dcere dl azeka dnwe`l i`pi iax iac?

.inp d`eyp elit`äãéë åãészeyk `ed ixde Ðmiqkpy oeike .odaelyÐoeyl jixv

."mixace oic" oeyl da liren oi`e ,dpzníáé úøîåùì äðéî à÷ôðoic oiprl :xnelk Ð

dcin `ticr eci oiae dcik eci oiac ,ibilt `l mixaceÐ"mixace oic" oeyl da liren oi`

`axe iia`c `zbelte .ewlqlÐiia` da ebilt` zenaiae .jixhvi` mai zxney oiprl

dl eltpy mai zxney dy`da ,lirlc wxtc oizipzn iab (`,hl) "ulegd" wxta `axe

,'ek dzaezka dyri dn dzn :ipzwc ,miqkpebilti`eiia` iwe`e .lld ziae i`ny zia

.dcik eci :iia` xaqw .oey`xd lra iiga ,lrac eizgz `idyk dl eltpya ediizbelt

`ly cr dzne mai iptl dltpe znyk ,jkitldnaizpÐmdipy lrad iyxeie diyxei

i`ny zial .eig` gkn dfe ezeg` gkn df ,yxil mi`aÐlld ziale .`ticr dwelg

Ð,iia`c` `ax bilte .a`d iyxei zwfga beln iqkp ,jkitl .`ticr `ziinw dwfg

cnr znyke ,dcin `ticr lra ly eci `nlr ilekc ,eizgz `idyk dl eltpc i` :xn`c

mai zxney `idyk dzn m`e ,ezenk `ed ixde enewna dnail eig`Ðoda diyxeil oi`

i`ny ziac oizipzne ,melkÐ.mai zxney `idyk dl eltpcåäî åãéî åð÷`ziixa` Ð

ace oic" exiagl xne`dcoizipzn` la` .i`w "ef dcy lr il oi` mixÐoipw `ipdn `l

zexit lke` df ixd xn`c oizipznc `nrhe .`tiq ipzwck ,yixtc `kid ,rwxw ly dtebn elit` iwelzq`l ibq dpzn oeyl `la dxin`a `dc ,dgk zetilÐ`zerixb meyn e`l

`l il dn epw il dn ,jklid .zwlzqp lkd on :xnel dleki dpi`e ,onwl yxtnck ,dpezgzd lr dci opixn`e ,diytp wilq i`nn yixt `lc meyn `l` ,`ed "mixace oic" oeylc

`nrhe .melk xn` `l :ipzwc ,dl ira `w `ziixa` `l` .epwÐ.`ed `pyilc `zerixb meynåäîoic" oeyl `l` dilr xn` `le ,melk elld oitilga dpwd `l :opixn` in Ð

xknd utg el dpwne xceqd z` dpew dfy ,ynn ea yiy xacl `l` mi`a oitilg oi` `nlc e` ,"mixace.`id dxenb dpzne ,ecin epw rwxw ly dteb lre ,dpznd e`íéøáãå ïéãî
åãéî åð÷oipwd lr yxity dn ÐÐ.melk epi`e ,mixace oic oeyl `ede ,ecin epw
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áúåëäzwfg"a opzc `de Ð 'ek zexit lke` df ixd jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l

:`xnba jixte .ezy` iqkpa dwfg yi`l `le :(`,an `xza `aa) "mizad

oic" dl azkc `kixv `l !lik` `wc `ed `xit Ð `xitl dil `carzync oeik ,`hiyt

e`l Ð "jiqkpa il oi` mixaceyg `l `l` ,`xitl dil icaryn izk` ok m`c ,`wec

il oi` mixace oic" dl azkc ixii`e ,jix`dl

."odizexitae jiqkpaïéãjiqkpa il oi` mixace

:opiqxb mixtq aexa Ð jzenae jiiga odizexitae

iaxk ol mzqc xnel jixve .odizexit ixitae

crc `xnba `kdn heytz :xn`z m`e .dcedi

yg `l `nye !dil `pz `lcn ,`wec e`l mler

.dcedi iaxk mezql `l` ,jix`dl

ïéàåopixn`c :xn`z m`e Ð da wqr il

ecar xkend iab (a,bn oihib) "gleyd"a

m`e .xexgy hb jixve ,oixeg oa `vi Ð ixkpl

ax xn` ?epe` i`n .exexgy edf Ð epe` el azk

wqr il oi` epnn gxazykl" dil azkc :zyy

!aeh oeyl ied Ð "ja wqr il oi`"c rnyn ."ja

wqr il oi`"c mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

,jklid ."jnvrl z` ixd" el xne`y enk ied "ja

dcy la` ,ipw Ð envra zekfl lekiy car iab

.envra dkfi ji` Ðáøãëm`e Ð 'ek `pdk

"mixace oic" oeyl ipdnc di`x iziin ikid :xn`z

ixiin Ð iziinc edpd lk `nlc ,rexb oeyl `edy

ixiin Ð iziinc "da iyt` i`"e .aeh oeyla

zezixkc `xza wxta gkenck ,aeh oeyla

el d`ad dlgp xn`wcnc :xnel yie ?(`,ck)

rnyn Ð xak el z`ay `le ,`weec mc`l

el z`a elit`Ð aeh oeylac .ixiin rexb oeylac

:d`xp wgvi epiaxle .dilr zepzdl leki xak

di`x `iadl jixv oi` "mixace oic" oeyl`c

d`a `lc `kid ipdnc `ed `xazqnc Ð ipdnc

iziin `l` .`ilrn `pyil `nlra enk ,ecil

dcere dl azka dnwe`c i`nl iywiz `lc di`x

oi`c ol `niiw `de ,dl ipwn ivn ikid Ð dqex`

iaxc ab lr s`e ?mlerl `a `ly xac dpwn mc`

xaq ,dqex` dcere dl azeka dl iwenc i`pi

lkn Ð dpwn mc`c (`,bv zenai) "dax dy`d"a

mc` oi`c ol `niiwc ,ocicl di`x iziin mewn

.`peeb i`dka zepwdl lekiy `pdk axcn ,dpwn

lekic mrh ozil Ð `axc di`x iziin seqale

oeikc ,mlerl `a `ly it lr s` zepzdl

dze`a iyt` i`" xnel leki Ð depwiz ezaehlc

`la ibq `l `cegl `axc dizlinae ."daeh

s` .mlerl `a `ly xaca zepzdl lekiy opirny `l `axc dizlinnc ;`pdk axc dizlin

yecig epi` mzd Ð mlerl e`a `ly zepefna ixii`c `ped axc dizlin lr i`wc ab lr

k lra zepefn lehil dl yi eh`c ,zepefn dl oi`y dna`le .da zxfeg Ð dvexyke ?dgx

ax `la :xn`z m`e .dlran dici dyrn riwtdl dlekiy `l` `ped ax ol rnyn `w

dpere zeqk x`y` dedc icin ?dqex` dcere dl azeka wlzqdl lkei `l dnl ,inp `pdk

meyn `l` bilt `l ,inp xi`n iaxe .miiw e`pz oennay xaca dcedi iaxlc ,(`,ep zeaezk)

`ly dl xne`a ixiin `kdc :xnel yie !lha e`pz Ð dxeza aezky dn lr dpzn :xaqwc

,iiepz`l dl irai` dy`lc :cere ."jiqkpa il oi` mixace oic" dl xne` `l` ,i`pz jxc

i`pz gknc idpc ,`pdk axcn iziin `zyde .`nlra ilin ineht dil dede ,lrad ipzne

.liren `nlra weliq gkn Ð ipdn `låð÷.i`w `ziixa`c :qxhpewa yxit Ð edn ecin

`nlr ilekl `lde ?dze` dpwn inl ixdy ?oipw my liredl yi dnc :wgvi epiaxl dywe

oipw mey dl ipdn i` Ð dcik ecic opixn`c ,i`w d`eyp`c :wgvi epiaxl d`xpe !dl xwtn
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קצו
miwxt dyelyaa cenr bt sc ± iriax wxtzeaezk

øøåòáewlga wifgdl df exag `ayk ÐÐcnr cinxrxreizzp `l :xn`e ,dpznd lr

.jnr aix` `ly ,jl izxn` `nlra mixace oice ,dcyd z` jlãîåòá ìáàe` mei Ð

xrxr jk xg`e ,mineiÐ.jk oerhl edecnle ,dia xcd `wc `ed `zydc .`làîéúå
êùôð ú÷éìñ éìéî ìëî äéìwleqn epi` dnl ,wlzqdl leki df oeylac znwe`c oeik Ð

lkd on?äðåúçúä ìò øèùä ìòá ãélk Ð

wfgend lr xhy `ivendyxetny dn ,xaca

xhyaÐmezq xhyd m`e ,eilr reazl lekiÐ

zernynay zegtl eze` micixen,o`ke .xhyd

ezy` iqkp lr minkg zpwza `a lrad

m`e ,yxile ,zexit lek`l :mixac dylya

xeknzÐxhy eilr d`iven efe .lha dxkn

oeyle ,"jiiqkpa il oi` mixace oic" il zazky

oeyl ,i`ce :oerhl leki `ede .df `ed weliq

`l la` .`ed weliqizwlzqp`l`zegtn

`id efe ,mixacay`ly onf lk la` .dxiknd

xeknzÐ.zexit lke`éøéôî àîéàåwlqn Ð

zegt `ede ,diiga zexit lk`i `ly ,diytp

xeknz m` la` .olekayÐeb s` ciqtnys

eiiga zenz m` yxil ie`x didy rwxwdÐ

,lha dxkn `di.dpyxiieàø÷î áè àðéöåáÐ

.dlecb zrlc = `xw .dphw zrlc = `pivea

e` ,izpiba dphw zrlc jl gw :exiagl xne`de

elicbiy cr oznddlecb gweÐgwil el aeh

dn rci `l ik ,cin dphwdclei,o`k s` .mei

zexit zlik` eilr daiagÐ,cine xicz `edy

xkn lehianÐ`l` ,cin epi`y,xeknzykl

.xeknz `l `nyeäùåøéî àîéàåwilq Ð

`ede ,diytp.eiiga zenz `l `ny ,zegtd

la`,xeknz `ny ,diytp wilq `l dxiknn

ciqtie.eiykr `edy zexit zlik`àì äøéëî
àçéëùzia iqkp xeknl dvex dy` oi`y Ð

.dia`øîà éùà áøwecwc `l` jl oi` Ð

.oeyldêééñëðá`l la` ,dl xn` Ð

ocerae .odizexita`dc ,dl xn`w dly

dny lhay ,dzin xg`l `le .xn`w "jiiqkpa"

.odilrnäãåäé éáøì åäì àéòáéà`pzc Ð

.mler cr ,odizexit ixitae :izxzúåøéô éøéô
à÷åãiwelzq`l ibq cegl `pyil i`da Ð

cr" ira `le ,zexit ixitc ixitne zexit ixitn

`le ,"mler cr odizexita" azk i`e ."mler

"zexit ixita" azkÐ.zexit ixitn wlzq` `l

à÷åã íìåò ãò àîìã åà`ilz "mler cr"ae Ð

i`e .azkinl ira `l "zexit ixit"ae ,`zlin

"mler cr" azk `le "zexit ixitn" azkÐ`l

ediiexz `nlc e` ,zexit ixitc ixitn wlzqi`

`wec?éì äîì íìåò ãòli`ed ,'ipzn ipzinl Ð

jixv `le.diazkinl'åë ïì òîùî à÷ àäÐ

"odizexit ixitae" aezkiy cr :xn`w ikdeÐ

.mler cr epiidéì äîì úåøéô éøéôipzinl Ð

li`ed ,mler cr odizexita :ipzil ,oizipzn

.zexit ixite zexit oeyl `ede ,`ilz diaeàä
'åë ïì òîùî à÷.azknl ira `l i`ce ,oi` Ð

ipz `l i` ,edinÐixit" azk i`c ,`pin` ded

azekk ded ,"zexitxninl ,ipz ikdl .mler cr

"zexit ixit" azk elit`cÐ."mler cr" opira

éì äîì éúøú.xhya azkinl Ðúåøéôà íìåòì
éà÷ef dpya `l ,mlerl zexitd lke` `l Ð

zexit ixit la` .ze`ad mipya `leÐ.lke`

:opiqxb ikdøîåà äãåäé éáø éðú÷ã ,êéîòèéìå
úåøéôì åäðéúìëàã ïåéë 'åë.edpilk`c opiqxb `leàøééùãá àìàøééùãá éîð àëä ,ïðéñøâzexit dzyre ,rwxw eda gwle oxkne ,olk` `l m` ÐÐon `le ,odn eytp wliq

.mipey`xdíéé÷ åàðú øáñ áøåxn`c ,dcedi iaxk ÐÐdpere zeqk x`y ilr jil oi`y zpn lr dy`d z` ycwn iabÐ`kde .miiw e`pz oennay xacaÐdpyxii i`n`?xaqwc

.lha e`pz zeidl ,dxez lyn xzei mdixacl wefig eyr minkge ,opaxc lrad zyexi :ax
ìò
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àðéöåáoi`eyiw `dc .od zrlc oin odipyc :yxitc ,qxhpewd yexitk `l Ð `xwn ah

"lyeand on xcepd" wxta gkenck ,zrlc epiid `xwe ,"`pivea" opinbxzn

rhep :(d dpyn b wxt) mi`lk zkqna opzck ,od oipin ipy oirelice oi`eyiwe .(`,`p mixcp)

ef dxey xrye o`kl ef dxey xry dhep `diy calae ,zg` `neb jeza zrlce zeyiw mc`

,oi`eyiwn xzei daeyge dlecb zrlce .o`kl

zxdnn zeyiwde ,lyazdl zxg`ny `l`

ade` mc`y :`ed jk heicd lyne .lyal

`edy dnn ,dxdn da dpdiy ,xzei zeyiwd

daeh `idy it lr s` ,dpizndle zrlc ade`

.mz epiax .xzei

äúéîminrt aexc meyn `ny Ð `giky

.dcila zpkzqn

äøéëî,xeknl dl dywy Ð `giky `l

.dia` zia gay meynáøxn` iy`

axl dil zilc i`nl Ð odizexita `le jiiqkpa

i`n` :dniz ,dpezgzd lr xhyd lra ci Ð iy`

zwdligzkl ?carica miiw dpzpe dxkn m`y ip

!xeknz inp

éøéôcr" azk `l elit`e Ð `wec zexit

."mler cr" azk eli`k ,wlzqp "mler

cr" Ð `weec "zexit ixit" i`c yxtl oi` la`

xnel `vnz m` :wiqn `dc .ipdn `l "mler

`w `d .il dnl "mler cr" Ð `weec "zexit ixit"

o`nk Ð "zexit ixit" dl azkc oeikc :ol rnyn

"mler cr"c rnyn ,inc "mler cr" dl azkc

ixit xn`pyk elit` ,ipdnc ith dil `hiyt

.`weec zexit

äåäyxit Ð zexit` mler cr `pin`

dpya `l ,"mler cr" iedc :qxhpewa

il dnc :wgvi epiaxl dywe .dipya `le dpey`x

dcedi iax elit`c :cere ?dipy il dne dpey`x

elit`e ,mlerl lik` `l ediiteb zexitc dcen

il oi` mixace oic" `l` ,"mler cr" dl azk `l

ixita `l` bilt `lcn ,"odizexitae jiiqkpa

"mler cr" `pin` ded :`yexit ikd `l` !zexit

.zexit lk`i `l dzenae diigay :zexit` Ð

lk`i `lc ,xnel ,zexit ixit jixhvi` ikdl

.zexit ixit `le zexit `l ,mlerl

øáñ÷åm`e Ð wefig eyre opaxc lrad zyexi

ilekl miiw e`pz i`n` zexita :xn`z

`l Ð igiky `lc zexitac :xnel yie ?`nlr

"it lr s`" yixa opixn`ck ,wefig opax ecar

Ð `giky lrad zyexi la` ,(a,ep zeaezk)

elit`c ,beln iqkpn ith `giky lfxa o`v iqkpc

.fef miyngn oizget oi` dipr dnezil
xaqe
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ãîBòa ìáà ,øøBòa¯.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî §¥£¨§¥¦¨¤©§©¨¦¨
.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî ,àúëìä :øîéîà øîà£©©¥¨¦§§¨¦¨¤©§©¨¦¨
éàîì ?ãîBòa Bà øøBòa :øîéîàì éLà áø déì øîà£©¥©©¦©£¥¨§¥§¥§©

dpéî à÷ôð¯,éì òéîL àì :déì øîà .óñBé áøãëì ¨§¨¦¨§¦§©¥£©¥¨§¦©¦
'åëå dì áúk änì ïk íà" .éì àøéáñ àì øîBìk." §©¨§¦¨¦¦¥¨¨¨©¨

:ééaà øîà !CLôð z÷éìñ éléî ìkî :déì àîéúå§¥¨¥¦¨¦¥§¦©§©§¨¨©©©¥
øîà !éøétî àîéàå .äðBzçzä ìò øèMä ìòa ãé©©©©§¨©©©§¨§¥¨¦¥¥¨©
:ééaà øîà !äMeøéî àîéàå .àøwî áè àðéöea :ééaà©©¥¦¨©¦¨¨§¥¨¦¨¨©©©¥

äúéî¯äøéëî ,àçéëL¯÷élñî éëå .àçéëL àì ¦¨§¦¨§¦¨¨§¦¨§¦§©¥
déLôð Léðéà¯àúlénî ,àçéëL àìc àúlénî ¦¦©§¥¦¦§¨§¨§¦¨¦¦§¨

àçéëLc¯:øîà éLà áø .déLôð Léðéà ÷élñî àì ¦§¦¨¨§©¥¦¦©§¥©©¦¨©
ééñëða"C"¯ééñëða" ,ïäéúBøéôa àìåC"¯øçàì àìå ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥¤¦§¨©¦§Ÿ§©©

éøét ìëBà àeä íìBòì :øîBà äãeäé éaø" .äúéî¦¨©¦§¨¥§¨¥¥¥
éøét ïä elàå úBøét ïä elà :ïðaø eðz ,"úBøéô¥¨©¨©¥¥¥§¥¥¥¥

úBøét äúNòå ò÷ø÷ Bì äñéðëä ?úBøéô¯ïä éøä ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥
úBøét äúNòå ,ò÷ø÷ ïäî ç÷ìå úBøét øëî .úBøét¥¨©¥§¨©¥¤©§©§¨§¨¥

¯,äãeäé éaøì :eäì àéòaéà .úBøéô éøét ïä éøä£¥¥¥¥¥¦©£¨§§©¦§¨
,à÷åc "íìBò ãò" àîìc Bà ,à÷åc "úBøéô éøét"¥¥¥©§¨¦§¨©¨©§¨
éøét" øîBì éöîz íà ?à÷åc eäééåøz àîìc Bà¦§¨©§©§©§¨¦¦§¥©¥¥

à÷åc "úBøéô¯"òîLî à÷ àä ?éì änì "íìBò ãò ¥©§¨©¨¨¨¦¨¨©§©
úBøéô éøét" dì áúëc ïåék :ïì"¯áúëc ïàîk ¨¥¨§¨©¨¥¥¥§©§¨©

"íìBò ãò" øîBì éöîz íàå ,éîc "íìBò ãò" dì̈©¨¨¥§¦¦§¥©©¨
:ïì òîLî à÷ àä ?éì änì "úBøéô éøét" ,à÷åc©§¨¥¥¥¨¨¦¨¨©§©¨
dì áúk éà ,"úBøéô éøét" dì áúëc áb ìò óà©©©§¨©¨¥¥¥¦¨©¨

íìBò ãò""¯àì éà ,ïéà¯öîz íàå .àìøîBì é ©¨¦¦¨¨§¦¦§¥©
áúk éàc ,àëéøö ?éì änì ézøz ,à÷åc eäééåøz©§©§©§¨©§¥¨¨¦§¦¨§¦¨©

íìBò ãò" dì áúk àìå "úBøéô éøét" dì"¯äåä ¨¥¥¥§Ÿ¨©¨©¨£¨
éøéôc àøét ìáà ,ìéëà àìc àeä úBøéô éøét àðéîà̈¦¨¥¥¥§¨¨¥£¨¥¨§¥¥

úBøéô¯éøèöéà éëäì ,ìéëàáúk éàå ."íìBò ãò" C ¥¨¥§¨¦¦§§¦©¨§¦¨©
äåä ,"úBøéô éøét" dì áúk àìå "íìBò ãò" dì̈©¨§Ÿ¨©¨¥¥¥£¨

íìBòì :àðéîà¯éøèöéà éëäì ,éà÷ úBøétàéøét C ¨¦¨§¨©¥¨¥§¨¦¦§§¦¥¥
éì ïéà íéøáãe ïéc" dì áúk :eäì àéòaéà .úBøéô¥¦©£¨§¨©¨¦§¨¦¥¦

ééñëðaéøétî ?úBøét ìëàiL eäî "úBøéô éøéôáe C ¦§¨©¦§¥¥¥©¤Ÿ©¥¦¥¥
úBøéô¯éøétî ,déLôð ÷éìñ¯?déLôð ÷éìñ éléî ìkî :àîìc Bà ,déLôð ÷éìñ àì ¥¨¥©§¥¦¥¥¨¨¥©§¥¦§¨¦¨¦¥¨¥©§¥

÷éìñ àì éøétî ,déLôð ÷éìñ úBøéô éøétî zøîà éàc ,déLôð ÷éìñ éléî ìkîc àèéLt§¦¨§¦¨¦¥¨¥©§¥§¦¨§©§¦¥¥¥¨¥©§¥¦¥¥¨¨¥
úBøéôì eäðéìëàc ïåék ,déLôð¯éîòèéìå ?àëéäî úBøéô éøétäãeäé éaø ïðúc àä ,C ©§¥¥¨§¨§¦§§¥¥¥¥¥¥¨§¦©£¦¨¦§©©¦§¨

éøéôì eäðéìëàc ïåék ,'åë úBøéô éøét ìëBà àeä íìBòì :øîBà¯?àëéäî úBøéô éøét ¥§¨¥¥¥¥¥¨§¨§¦§§¥¥¥¥¥¥¥¨
àlà¯ëä ,àøééLãaéîð à¯'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .øééLãa:áø øîà ." ¤¨¦§¨§¨¨¨©¦¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨©©

àìå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä éàî .déîòhî àìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨¦©£¥©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨
,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî íà øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä àîéìéà ?déîòhî¦©£¥¦¥¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥
:øáñ áøå ,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúî :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥§©¨©
.äøBz ìMî øúBé íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc ìòaä úLeøé :øáñ÷å .íéi÷ Bàðz§¨©¨§¨¨©§©©©©§©¨©©£¨¦¨¦§¦§¥¤¥¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zeaezk(iyily meil)

øøBòalra eilr xrxr cin ,dcya wifgdl exiag `a xy`ky - §¥
`l` ,dpzna dcyd z` el ozil ezpeek dzid `ly rwxwd
`ly ,ef dcy lr mixace oicn envr z` wlql wx dzid ezpeeky

,enr aixlãîBòa ìáàexiag wifgdy xg` ,miinei e` mei wzyy ± £¨§¥
z` ozil ezpeek dzid `ly xn`e xrxr ok ixg` wxe dcya

y ongp axk xazqn ,dpzna dcydBãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî± ¦¨¤©§©¨¦¨
hxgzd jk xg`y `l` ,rwxw ly dteb el zepwdl oiekzdy
dzid ezpeek zn`a j` ,ea xefgiy ick ok oerhl mixg` edecnle

.ea xefgl leki epi`e lawnl zipwpe dpzna dcyd z` ozil
:dkldd z` zwqet `xnbdàúëìä ,øîéîà øîà,`id dkldd ± ¨©£¥©¦§§¨

,oipw dyry ote`ay.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî¦¨¤©§©¨¦¨
éì øîà,øîéîàì éMà áø dm`d ,ok zwqt ote` dfi`aBà ,øøBòa ¨©¥©©¦©£¥©§¥
.ãîBòa,dl`ya xnin` eaiyddpéî à÷ôð éàîìoia weligd dn - §¥§©©§¨¦¨

,iy` ax eaiyd .cnerl xxeróñBé áøãëìsqei ax zrc it lr ± §¦§©¥
,lha oipwd cin xrxrn rwxwd lra m`y iia` ex`iay itk

.lg oipwd wzeya eli`e
:iy` axl aiyn xnin`,déì øîàéì òéîL àìizrny `l - ¨©¥Ÿ§¦©¦

,cnerl xxer oia wligy iia` ly el` mixacàøéáñ àì ,øîBìk§©Ÿ§¦¨
éìlka `l` ,df welig xaeq ipi`y itl ,ok renyl dvex ipi`y - ¦

.oipwl ezpeeky xnel yi ote`

* * *
df ixd ,jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l azekd :dpyna epipy

,dyxei dzn m`e ,diiga zexit lke`'eëå dì áúk änì ïk íàoic ¦¥¨¨¨©¨§
:`xnbd zl`ey ,miiw dpzpe dxkn m`y ,jiqkpa il oi` mixace

déì àîéúå,dlral dy`d xn`zy -CLôð z÷éìñ éléî ìkî- §¥¨¥¦¨¦¥¨¥§§©§¨
xg`n ,xnelk ,miqkpa jl zeribnd zeiekfd lkn jnvr zwliq
'jiqkpa il oi` mixace oic' oeyl ici lry dpyna x`azpy
recn ,ezy` ly dpizpde dxiknd z` lhal ezekf zwlzqn

.zeiekf x`y oiprl s` weliqd lirei `ly
:`xnbd daiyn,éiaà øîàepicia `ed llkìò øèMä ìòa ãé ¨©©©¥©©©©§¨©

,äðBzçzälr ea wfgeny oenn exiagn `ivedl `ad lky epiid ©©§¨
i` ,el aiigy ea aezky xhy el `ivnny ici`l` reazl leki ep

mezq xhyd m`e ,miqkpa wfgen ipydy itl xhya yxetny dn
zernyna yxtl ozipy zegt ikd xacd dabiy ezegcl yi
zexit zlik` ,mixac yly lral epwiz minkg o`k s`e .xhyd
.xknd lha ,dxkn m`ye .dzen xg`l miqkpd z` yxil .diiga
oerhl lrad leki ,diqkpn envr wlqn dnn yxit `ly oeike
,el yiy dzegtd zekfdn `l` envr wlql ezpeek dzid `ly

.xg`l diqkp ozz e` xeknz m` akrl lkei `ly epiidc
:`xnbd zl`eyéøétî àîéàådzid lrad zpeeky xn`p `ny ± §¥¨¦¥¥

`id ef zekf oky ,diqkp zexit zlik` zekfn envr wlql
dxiknd aekir zekf ok oi`y dn ,rwxwd seba dpi`y dzegtd
rwxwd seb z` `ed ciqtn xeknz m` ixdy ,rwxwd seba `idy
wliq `l ef zekfny xnel yi ,eiiga zenz m` yxil ie`x didy

.dzzin xg`l myxeie diqkp xeknl dleki dpi`e envr
:`xnbd daiyn,éiaà øîàzeixad ita `ed lynáè àðéöea ¨©©©¥¦¨¨

àøwîoizndl xy`n xzei mc`l daeh eiykr dphw zrlc - ¦¨¨
ile`e mei cli dn rcei epi`y itl ,onf xg`l dlecb zrlc lawl

llk x`yz `lzlik` zekf z` sicrn lrad ,eppecipa ok enke .
`l` epi`y dxiknd aekira ezekfn zrk miqkpa el yiy zexitd

.llk xeknz `l `nye ,xeknz m`
:le`yl dkiynn `xnbdàîéàåzekfn envr wliq `ly xn`p ± §¥¨

`l` dxiknd aekirîd zekfäMeøi,dzegt `id ef zekf ixdy ¦§¨
dxiknd aekirn ezekf wlqi m` ixdy ,dxiknd aekira ezekfn
el yiy zexitd zekf z` s` ciqti ,miqkpd z` xeknz `ide
`nye ,dzzin xg`l `l` dpi` dyexid zekf j` ,zrk miqkpa

eiiga zenz `l.
:`xnbd daiynàçéëL äúéî ,éiaà øîàievn xac `id dzin - ¨©©©¥¦¨§¦¨

eli`e ,miypa xzeiäøéëîbeln iqkp ly,àçéëL àìoi`y itl §¦¨Ÿ§¦¨
,dia` zia iqkp xeknl dvex dy`ddéLôð Léðéà ÷élñî éëå- §¦§©¥¦¦©§¥

wlzqn `ed ixd ,miqkpa eizeiekfn envr mc` wlqn xy`ke
,àçéëL àìc àúlénîj`Léðéà ÷élñî àì àçéëLc àúlénî ¦¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨¦§¦¨Ÿ§©¥¦¦

,déLôðaekira ezekfn `l` envr wlqn epi`y mihwep ep` jkle ©§¥
yxil ezekfn `le ,ievn epi`y xac `id dxikny meyn dxiknd

.ievnd xac `edy eiiga zenz m` dze`
:dpey`xd `iyewl sqep uexiz,øîà éMà áøenvr wlqny mrhd ©©¦¨©

ixdy ,epeyl zernyn `id oky meyn `ed dxikna ezekfn wx
oeyldnééñëða,C`ed miqkpd sebay zeiekfdn `weec rnyn ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeenïäéúBøéôa àìåezekfn envr wlqn epi`e - §Ÿ§¥¥¤
oeyldn wiicl yi ok enke ,zexitd zlik`aééñëðaC`weecy ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeen `ed ,diiga epiidc ,dy`d ly miqkpd ceraàìå§Ÿ
,äúéî øçàì`l` dzyexia ezekfn envr wlqn epi` jkle §©©¦¨

.dxikna ezekfn

* * *
:dpyna epipyúBøét éøét ìëBà àeä íìBòì ,øîBà äãeäé éaøcr ©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace oic dl aezkiy
md dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mler cr odizexit

,zexit ixit md dne zexitéøét ïä elàå úBøét ïä elà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥¥§¥¥¥¥
Bì äñéðëä ,úBøétezy`ïä éøä ,úBøét äúNòå ,ò÷ø÷miaeyg ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥

úBøét,diqkpøëîd z`ïäî ç÷ìå ,úBøétmzxenz lawy sqka - ¥¨©¥§¨©¥¤
ò÷ø÷zxg`.úBøét éøét ïä éøä ,úBøét äúNòå ©§©§¨§¨¥£¥¥¥¥¥

oic' xn`iy cr zexit ixitn envr wlqn epi` dcedi iax zrcl
.'mler cr odizexit ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace

:ixwird oeyld edn dpc `xnbd,eäì àéòaéàm`däãeäé éaøì ¦©§¨§§©¦§¨
oeyldúBøét éøét`ed,à÷åcwlqny rnyn cala df oeylay ¥¥¥©§¨

cr' siqed `l m` s`e ,zexit ixit ixite zexit ixitn s` envr
,'mler,à÷åc íìBò ãò àîìc Bàwlqny rnyn cala df oeylay ¦§¨©¨©§¨

s`e ,mler cr dpnn z`vl cizry geixd lkne ef rwxwn envr
,jka ic 'odizexit ixita' siqed `l m`àîìc Bàxnel yi `ny ± ¦§¨

yà÷åc eäééåøzxne`yk wxy ,mikxvp cgi zepeyld izy - ©§©§©§¨
egnviy zexitd lkn envr wlql ezpeeky rnyn cgi odizy

.ok rnyn oi` cala mdn cg` oeyla j` ,rwxwdn
:dpey`xd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàm` ± ¦¦§¥©

y ,df cvk `vnze wcwcz,à÷åc úBøét éøétcr' oeyld eli`e ¥¥¥©§¨
dyw ok m` ,`weca epi` 'mleríìBò ãòdpyna azkpyéì änì ©¨¨¨¦

zvxzn .'dcedi iax ixaca exikfdl `xnbd dkxved recn
:`xnbdïì òîLî à÷ àä,eprinydl dpynd zpeek -áúëc ïåék ¨¨©§©¨¥¨§¨©

dìn envr wlqn `edy lrad,úBøét éøétdf ixdáúëc ïàîk± ¨¥¥¥§©§¨©
azk eli`kéîc íìBò ãò dìlkn envr wlqny xn`y enk - ¨©¨¨¥

s`e ef rwxwn e`viy zexitd lk lke` epi` jkle ,mlerl zexitd
.ok xn`y dpynd zpeek oi` j` ,zexit ixit ixit

:dipyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàåm`e ± §¦¦§¥©
y xnel dvxz,à÷åc íìBò ãòdyw ok m`úBøét éøétazkpy ©¨©§¨¥¥¥

dpyna.él änì:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷ àäyáb ìò óà ¨¨¦¨¨©§©¨©©©
,úBøét éøét dì áúëcmewn lkndì áúk éàmbïéà ,íìBò ãò± §¨©¨¥¥¥¦¨©¨©¨¦

j` ,zexecd lk seq cr zexit zlik`l ezekf lr xzie ok`àì éà¦Ÿ
,cala zexit ixit `l` mler cr dl azkàìweliq ef oeyla oi` ± Ÿ

.zexit ixit ixitn s`
:ziyilyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdeäééåøz øîBì éöîz íàå§¦¦§¥©©§©§

à÷åc,le`yl yi ,`weca zepeyld ipyy xn`z m`e ±änì ézøz ©§¨©§¥¨¨
éìzvxzn .odn zg`a ic oi`e ,odizy xnel jixv zn`a recn - ¦

:`xnbdàëéøömeyn ,mdizy z` jixv -úBøét éøét dì áúk éàc §¦¨§¦¨©¨¥¥¥
calaàðéîà äåä ,íìBò ãò dì áúk àìå`wecy ,xne` iziid ± §Ÿ¨©¨©¨£¨£¦¨

,ìéëà àìc àeä úBøét éøétxn`y enk mdn envr wliqy meyn ¥¥¥§Ÿ¨¦
,yexitaìéëà úBøét éøéôc àøét ìáàixitdn mi`veid zexit ± £¨¥¨§¥¥¥¨¦

xn` `l ixdy ,envr wliq `l mdny itl lek`l i`yx zexit
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zeaezk(iyily meil)

øøBòalra eilr xrxr cin ,dcya wifgdl exiag `a xy`ky - §¥
`l` ,dpzna dcyd z` el ozil ezpeek dzid `ly rwxwd
`ly ,ef dcy lr mixace oicn envr z` wlql wx dzid ezpeeky

,enr aixlãîBòa ìáàexiag wifgdy xg` ,miinei e` mei wzyy ± £¨§¥
z` ozil ezpeek dzid `ly xn`e xrxr ok ixg` wxe dcya

y ongp axk xazqn ,dpzna dcydBãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî± ¦¨¤©§©¨¦¨
hxgzd jk xg`y `l` ,rwxw ly dteb el zepwdl oiekzdy
dzid ezpeek zn`a j` ,ea xefgiy ick ok oerhl mixg` edecnle

.ea xefgl leki epi`e lawnl zipwpe dpzna dcyd z` ozil
:dkldd z` zwqet `xnbdàúëìä ,øîéîà øîà,`id dkldd ± ¨©£¥©¦§§¨

,oipw dyry ote`ay.Bãiî eð÷ ò÷ø÷ ìL dôebî¦¨¤©§©¨¦¨
éì øîà,øîéîàì éMà áø dm`d ,ok zwqt ote` dfi`aBà ,øøBòa ¨©¥©©¦©£¥©§¥
.ãîBòa,dl`ya xnin` eaiyddpéî à÷ôð éàîìoia weligd dn - §¥§©©§¨¦¨

,iy` ax eaiyd .cnerl xxeróñBé áøãëìsqei ax zrc it lr ± §¦§©¥
,lha oipwd cin xrxrn rwxwd lra m`y iia` ex`iay itk

.lg oipwd wzeya eli`e
:iy` axl aiyn xnin`,déì øîàéì òéîL àìizrny `l - ¨©¥Ÿ§¦©¦

,cnerl xxer oia wligy iia` ly el` mixacàøéáñ àì ,øîBìk§©Ÿ§¦¨
éìlka `l` ,df welig xaeq ipi`y itl ,ok renyl dvex ipi`y - ¦

.oipwl ezpeeky xnel yi ote`

* * *
df ixd ,jiqkpa il oi` mixace oic ezy`l azekd :dpyna epipy

,dyxei dzn m`e ,diiga zexit lke`'eëå dì áúk änì ïk íàoic ¦¥¨¨¨©¨§
:`xnbd zl`ey ,miiw dpzpe dxkn m`y ,jiqkpa il oi` mixace

déì àîéúå,dlral dy`d xn`zy -CLôð z÷éìñ éléî ìkî- §¥¨¥¦¨¦¥¨¥§§©§¨
xg`n ,xnelk ,miqkpa jl zeribnd zeiekfd lkn jnvr zwliq
'jiqkpa il oi` mixace oic' oeyl ici lry dpyna x`azpy
recn ,ezy` ly dpizpde dxiknd z` lhal ezekf zwlzqn

.zeiekf x`y oiprl s` weliqd lirei `ly
:`xnbd daiyn,éiaà øîàepicia `ed llkìò øèMä ìòa ãé ¨©©©¥©©©©§¨©

,äðBzçzälr ea wfgeny oenn exiagn `ivedl `ad lky epiid ©©§¨
i` ,el aiigy ea aezky xhy el `ivnny ici`l` reazl leki ep

mezq xhyd m`e ,miqkpa wfgen ipydy itl xhya yxetny dn
zernyna yxtl ozipy zegt ikd xacd dabiy ezegcl yi
zexit zlik` ,mixac yly lral epwiz minkg o`k s`e .xhyd
.xknd lha ,dxkn m`ye .dzen xg`l miqkpd z` yxil .diiga
oerhl lrad leki ,diqkpn envr wlqn dnn yxit `ly oeike
,el yiy dzegtd zekfdn `l` envr wlql ezpeek dzid `ly

.xg`l diqkp ozz e` xeknz m` akrl lkei `ly epiidc
:`xnbd zl`eyéøétî àîéàådzid lrad zpeeky xn`p `ny ± §¥¨¦¥¥

`id ef zekf oky ,diqkp zexit zlik` zekfn envr wlql
dxiknd aekir zekf ok oi`y dn ,rwxwd seba dpi`y dzegtd
rwxwd seb z` `ed ciqtn xeknz m` ixdy ,rwxwd seba `idy
wliq `l ef zekfny xnel yi ,eiiga zenz m` yxil ie`x didy

.dzzin xg`l myxeie diqkp xeknl dleki dpi`e envr
:`xnbd daiyn,éiaà øîàzeixad ita `ed lynáè àðéöea ¨©©©¥¦¨¨

àøwîoizndl xy`n xzei mc`l daeh eiykr dphw zrlc - ¦¨¨
ile`e mei cli dn rcei epi`y itl ,onf xg`l dlecb zrlc lawl

llk x`yz `lzlik` zekf z` sicrn lrad ,eppecipa ok enke .
`l` epi`y dxiknd aekira ezekfn zrk miqkpa el yiy zexitd

.llk xeknz `l `nye ,xeknz m`
:le`yl dkiynn `xnbdàîéàåzekfn envr wliq `ly xn`p ± §¥¨

`l` dxiknd aekirîd zekfäMeøi,dzegt `id ef zekf ixdy ¦§¨
dxiknd aekirn ezekf wlqi m` ixdy ,dxiknd aekira ezekfn
el yiy zexitd zekf z` s` ciqti ,miqkpd z` xeknz `ide
`nye ,dzzin xg`l `l` dpi` dyexid zekf j` ,zrk miqkpa

eiiga zenz `l.
:`xnbd daiynàçéëL äúéî ,éiaà øîàievn xac `id dzin - ¨©©©¥¦¨§¦¨

eli`e ,miypa xzeiäøéëîbeln iqkp ly,àçéëL àìoi`y itl §¦¨Ÿ§¦¨
,dia` zia iqkp xeknl dvex dy`ddéLôð Léðéà ÷élñî éëå- §¦§©¥¦¦©§¥

wlzqn `ed ixd ,miqkpa eizeiekfn envr mc` wlqn xy`ke
,àçéëL àìc àúlénîj`Léðéà ÷élñî àì àçéëLc àúlénî ¦¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨¦§¦¨Ÿ§©¥¦¦

,déLôðaekira ezekfn `l` envr wlqn epi`y mihwep ep` jkle ©§¥
yxil ezekfn `le ,ievn epi`y xac `id dxikny meyn dxiknd

.ievnd xac `edy eiiga zenz m` dze`
:dpey`xd `iyewl sqep uexiz,øîà éMà áøenvr wlqny mrhd ©©¦¨©

ixdy ,epeyl zernyn `id oky meyn `ed dxikna ezekfn wx
oeyldnééñëða,C`ed miqkpd sebay zeiekfdn `weec rnyn ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeenïäéúBøéôa àìåezekfn envr wlqn epi`e - §Ÿ§¥¥¤
oeyldn wiicl yi ok enke ,zexitd zlik`aééñëðaC`weecy ¦§¨©¦

,ezekf lr xzeen `ed ,diiga epiidc ,dy`d ly miqkpd ceraàìå§Ÿ
,äúéî øçàì`l` dzyexia ezekfn envr wlqn epi` jkle §©©¦¨

.dxikna ezekfn

* * *
:dpyna epipyúBøét éøét ìëBà àeä íìBòì ,øîBà äãeäé éaøcr ©¦§¨¥§¨¥¥¥¥

ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace oic dl aezkiy
md dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mler cr odizexit

,zexit ixit md dne zexitéøét ïä elàå úBøét ïä elà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥¥§¥¥¥¥
Bì äñéðëä ,úBøétezy`ïä éøä ,úBøét äúNòå ,ò÷ø÷miaeyg ¥¦§¦¨©§©§¨§¨¥£¥¥

úBøét,diqkpøëîd z`ïäî ç÷ìå ,úBøétmzxenz lawy sqka - ¥¨©¥§¨©¥¤
ò÷ø÷zxg`.úBøét éøét ïä éøä ,úBøét äúNòå ©§©§¨§¨¥£¥¥¥¥¥

oic' xn`iy cr zexit ixitn envr wlqn epi` dcedi iax zrcl
.'mler cr odizexit ixitae odizexitae jiqkpa il oi` mixace

:ixwird oeyld edn dpc `xnbd,eäì àéòaéàm`däãeäé éaøì ¦©§¨§§©¦§¨
oeyldúBøét éøét`ed,à÷åcwlqny rnyn cala df oeylay ¥¥¥©§¨

cr' siqed `l m` s`e ,zexit ixit ixite zexit ixitn s` envr
,'mler,à÷åc íìBò ãò àîìc Bàwlqny rnyn cala df oeylay ¦§¨©¨©§¨

s`e ,mler cr dpnn z`vl cizry geixd lkne ef rwxwn envr
,jka ic 'odizexit ixita' siqed `l m`àîìc Bàxnel yi `ny ± ¦§¨

yà÷åc eäééåøzxne`yk wxy ,mikxvp cgi zepeyld izy - ©§©§©§¨
egnviy zexitd lkn envr wlql ezpeeky rnyn cgi odizy

.ok rnyn oi` cala mdn cg` oeyla j` ,rwxwdn
:dpey`xd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàm` ± ¦¦§¥©

y ,df cvk `vnze wcwcz,à÷åc úBøét éøétcr' oeyld eli`e ¥¥¥©§¨
dyw ok m` ,`weca epi` 'mleríìBò ãòdpyna azkpyéì änì ©¨¨¨¦

zvxzn .'dcedi iax ixaca exikfdl `xnbd dkxved recn
:`xnbdïì òîLî à÷ àä,eprinydl dpynd zpeek -áúëc ïåék ¨¨©§©¨¥¨§¨©

dìn envr wlqn `edy lrad,úBøét éøétdf ixdáúëc ïàîk± ¨¥¥¥§©§¨©
azk eli`kéîc íìBò ãò dìlkn envr wlqny xn`y enk - ¨©¨¨¥

s`e ef rwxwn e`viy zexitd lk lke` epi` jkle ,mlerl zexitd
.ok xn`y dpynd zpeek oi` j` ,zexit ixit ixit

:dipyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdøîBì éöîz íàåm`e ± §¦¦§¥©
y xnel dvxz,à÷åc íìBò ãòdyw ok m`úBøét éøétazkpy ©¨©§¨¥¥¥

dpyna.él änì:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷ àäyáb ìò óà ¨¨¦¨¨©§©¨©©©
,úBøét éøét dì áúëcmewn lkndì áúk éàmbïéà ,íìBò ãò± §¨©¨¥¥¥¦¨©¨©¨¦

j` ,zexecd lk seq cr zexit zlik`l ezekf lr xzie ok`àì éà¦Ÿ
,cala zexit ixit `l` mler cr dl azkàìweliq ef oeyla oi` ± Ÿ

.zexit ixit ixitn s`
:ziyilyd zexyt`d lr zl`ey `xnbdeäééåøz øîBì éöîz íàå§¦¦§¥©©§©§

à÷åc,le`yl yi ,`weca zepeyld ipyy xn`z m`e ±änì ézøz ©§¨©§¥¨¨
éìzvxzn .odn zg`a ic oi`e ,odizy xnel jixv zn`a recn - ¦

:`xnbdàëéøömeyn ,mdizy z` jixv -úBøét éøét dì áúk éàc §¦¨§¦¨©¨¥¥¥
calaàðéîà äåä ,íìBò ãò dì áúk àìå`wecy ,xne` iziid ± §Ÿ¨©¨©¨£¨£¦¨

,ìéëà àìc àeä úBøét éøétxn`y enk mdn envr wliqy meyn ¥¥¥§Ÿ¨¦
,yexitaìéëà úBøét éøéôc àøét ìáàixitdn mi`veid zexit ± £¨¥¨§¥¥¥¨¦

xn` `l ixdy ,envr wliq `l mdny itl lek`l i`yx zexit
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zeaezk(iriax meil)

:df xe`ia dgec `xnbdåikáø øáñaezky dn lr dpzndy §¨©©
oennay xaca dxezaøîzéà àäå ,íéi÷ Bàðzziaa xn`p `lde ± §¨©¨§¨¦§©

mc` ,yxcndBøéáçì øîBàädf utg jl xken ipixdïéàL úðî ìò ¨¥©£¥©§¨¤¥
éìò Eìzriaz,øîà áø ,äàðBàe lired `l i`pzdåéìò Bì Lé §¨©¨¨©¨©¥¨¨
,äàðBà,lha e`pz dxeza aezky dn lr dpzndy itlìàeîLe ¨¨§¥

,øîàe ,lired e`pz.äàðBà åéìò Bì ïéàdpznd ax zrcly `vnp ¨©¥¨¨¨¨
ax zrca epx`iay itk `le ,lha e`pz dxeza aezky dn lr

.miiw e`pz xaeq `edy
ia drivn `xnbd:sqep xe`àlà,ax ixac z` yxtl yi jkäëìä ¤¨£¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk,epic xwiraáeúkM äî ìò äðúnä øîàc §©¨¦§¤©§¦¥§¨©©©§¤©©¤¨
,ìèa Bàðz äøBzaj`déîòhî åàìå,ynn eixack xaeq epi` - ©¨§¨¨¥§¨¦©£¥

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàcaezky dn lr dpzndy oeiky §¦©¨¦§¤©§¦¥¨©
m` ,lha e`pz dxezaäúîdy`däpLøééliren oi`e lrad ¥¨¦¨¤¨

,e`pzåeli`øáñ áøm`yäpLøéé àì äúîezrcl oky ,lrad §©¨©¥¨Ÿ¦¨¤¨
minkg eyr `le ,minkg zpwzn `l` dxezdn dpi` lrad zyexi
liren ,mzpwz lhal dpzd m` jkle ,dxez lyk mdixacl wefig

.e`pz
:df xe`ia mb dgec `xnbdéàä,ef dhiy ±déúëìéäk àìå déîòhî ©¦©£¥§Ÿ§¦§¨¥

àeälr dpzn oiprl l`ilnb oa oerny oax ly enrhl dni`zn ±
zyexi iabl ez`xedl dni`zn dpi` j` dxeza aezky dn
`l j` oicd xwira ezenk dkldy ,jtidl xn` ax eli`e ,lrad

.enrha
:iyily xe`ia d`ian `xnbdàlà,ax ixac z` yxtl yi jk ¤¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä,epicaåàìå ,äpLøéé äúî íà øîàc £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨
déîòhîenrhn `l j` -,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc ¦©£¥§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©

àúééøBàãa,dxezd on ea aiegny xac lr i`pz dpzndy -Bàðz ¦§¨§¨§¨
,ìèaeixacn rnyneïðaøãa àäepi`y xaca dpzd m` j` - ¨¥¨¦§©¨¨

,zexitd zlik` zekfn envr wlqnd lra oebk ,opaxcn `l`
å ,íéi÷ Bàðzeli`øáñ áøyeléôàdpzndaea aiegn `edy xac §¨©¨§©¨©£¦§

wxn,ìèa Bàðz ,ïðaøãlr lrad ly i`pzdy ax xaeq jkitle §©¨¨§¨¨¥
wefig eyr minkgy itl ,liren epi` zexitd zekfn eweliq

.mda lflfl e`eai `ly ,ynn dxez ipick eidiy mdixacl
:df xe`ia mb dgec `xnbdéàä,ef dhiy ±déúëìéäëe déîòèk ©§©§¥§¦§¨¥

àeäoa oerny oax ly ez`xedl mbe enrhl mb dni`zn ±
,l`ilnbéñBî áøåàeä óxac lr dpzna mby siqen wx axe ± §©¦

xaeq epi`y df lr xnel jiiy oi`e ,lha e`pz opaxcn `edy
.l`ilnb oa oerny oax ly enrhk

:iriax xe`ia d`ian `xnbdàlà,ax zpeek dzid efïaøk äëìä ¤¨£¨¨§©¨
,äpLøéé äúî íà øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLj`eléàc ,déîòhî åàìå ¦§¤©§¦¥§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦

øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøliren oi`e dyxei lrady mrhdy ©¨¦§¤©§¦¥¨©
y itl `ed ,e`pzìòaä úMeøén `idäî ìò äðúnä ìëå ,àúééøBàc §©©©©§¨§¨§¨©©§¤©©

å ,ìèa Bàðz äøBza áeúkMeli`øáñ áøyìòaä úMeøé`id ¤¨©¨§¨¨¥§©¨©§©©©©
n,äøBz ìLk íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøci`pz s` jkle §©¨¨©£¨¦¨¦§¦§¥¤§¤¨

.lha e`pz opaxc `edy xaca
:`xnbd dywnåikáøok`øáñyïðúäå ,ïðaøc ìòaä úMeøé §©¨©§©©©©§©¨¨§¨§©

zexekaa(:ap),øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaølra,BzLà úà LøBiä ©¦¨¨¤§¨¥©¥¤¦§
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:`xnbd zl`eyïBãwt éðúéîì él änì äåìî éðúéîì él änì- ¨¨¦§¦§¥¦§¨¨¨¦§¦§¥¦¨

xi`ydy in iabl mb oey`xd oica aezkl dpynd dkxved recn
epiide cg` dxwna ic did ixd ,oecwt xi`ydy in iabl mbe deln

:`xnbd daiyn .ipydn cg` micnelàðz éàc ,àëéøöeli`y ± §¦¨§¦¨¨
iabl wx mzwelgn z` dpey did `pzd,äåìîxnel mewn did ¦§¨

`wecyàäadelna ±ïBôøè éaø øîà÷`le mday lyekl epzpiy §¨¨¨©©¦©§
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המשך בעמוד ל

miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtzeaezk
äàðåà ïéã éìò êì ïéàù úðî ìòxekn` Ð.df utg jlåéìò åì ùély lr dpznc Ð

`xwie) "epez l`" :`ed dxez.(dkäðùøéé àì äúî íà øáñ áøålrad zyexi :xaqwc Ð

.dxez lyk odixacl wefg eyr `le ,opaxcïðáøãá àälk`i `ly dpzdy ,df oebk Ð

.zexitøáñ áøålyk mdixacl wefg eyr minkgc ,lha inp zexitd i`pz elit` Ð

.dxez ly `idy dyexid oky lke ,dxezéàä
àåä äéúëìéäëå äéîòèëaxl dil `xiaq Ð

dxez ly lr dpznc ,oerny oaxc dinrhk

dizklidke ,lha e`pzÐ.dpyxii dzn m`c

äçôùî éðáì øéæçé.laeia Ðïî íäì äëðéå
íéîãä:jzrc `wlq `w Ðminca mdl mxifgi

.milwøéæçé éàîà,laeia zxfeg dpi` dyexi Ð

.(a,ap) zexekaa opixn`ckäçôùî íâô íåùî
,mdnr mixawp mixg` eidiy mdl `ed i`pb Ð

zxeawa exawi mde.mixg`åúùà øá÷ éîãÐ

.dzxeawa `ed aiigyàéðúãëzia gwel Ð

.egxk lr exifgn zexawdíéøáå÷åìòá åúåà
åçøë.opiqxb `l `l` :gwel ly Ðäðùî

ïäáù ìùåëì åðúðé.edip i`n yxtn `xnba Ð

`l inzic ilhlhn icarzyn `lc ab lr s`e

`kd ,daezkl `le aeg lralÐe`lc

igpn ediizeyxaÐoetxh iaxl `xiaq

cin e` ,deld cin oi`ivencin,elv` oecwtdy

aeg lral oipzepedaezkleÐoda aiigzpy

.miign zndíéùøåéì åðúðé`ipdn `le Ð

dqitz.äòåáù ïéëéøö ïìåëù:oiwxita opzc Ð

minezi iqkpn rxtil `adÐ`l` rxti `l

erayp `ly onf lke .dreayaÐmdl oi`

eilr mdl yi m` oircei ep` oi`e ,mda zeyx

znd znyn ,jkld .melkÐ,oiyxeid oda ekf

ozeyxae.odäëæ ïäá íãå÷ä ìëoiyxei encw Ð

Ð`l inzic ilhlhnc ,mcin oi`iven oi`e ,ekf

icarzynaeg lralodn cg` mcw .daezkle

Ðdelnd e` dy`dÐoetxh iaxc .`ed dkf

.`ipdn dzin xg`lc dqitz :dil zi`äúëæ
äúáåúë ìò øúé äùàdncw m` Ð,dqtzeyie

yie ,qtze aeg lra mcw e` ,daezkd on xzei

.eaeg lr xzei odaïäáù ìùåëì åðúðé øúåîä
m`e .dpezgzd lr eciy ,xhyd lra df Ð

minezid cil e`eaiÐ`l mdn `ivei `l aey

.aeg lra `le dy`àøîâäðúéð äàöåäìÐ

iw dpi`emeyne .`piiaeb `xqgnc ,oira zni

.inzic `zeyxa igpn `lc oetxh iax xn` ikd

'åë àîéà äéðéòá äéúéàã ïåã÷ô ìáàlkc Ð

dizi`c `kidÐ.dizi` inzic `zeyxaìùåëì
äéàøáùexhyy inl Ðlkei `ly ,xge`n

zegewl sexhlmincewd.eläùà úáåúëìÐ

iqkp xg` xfgl dkxc oi`y ,"lyek" diexw `id

ywale znd.rwxw el yi okidàðéç íåùîÐ

eidie ,miypd ipira og miyp`d e`vniyze`yp

dpb`cz `ly ,odl.ozaezk ciqtdløùë àåäå
xyk xacde Ðoebde.ok zeyrléîð åäìåë

ååä ïéùøåéãmeyn `aiwr iaxc `nrhc oeik Ð

ekf i`n` inp iqtz ik ,`ed erayp `lc?ixd

`w inzic iqkpe ,dzin zryn miyxei oda ekf

!iqtzøúåî ïåôøè éáø øîàã éãééàåxcd` Ð

edleka mlerle .dia exii`c i`na inp edi` dil

dil zi` inpÐqtz elit`cÐdil opiwtn
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øáñåiwen (a,`p `rivn `aa) "adfd" wxtac ab lr s`e Ð 'ek xnzi` `de miiw e`pz ax

xn`w `l o`k crc .miiw e`pz oennay xaca xn`c ,dcedi iaxk elit` diytp ax

,ikd iiepyl `kil Ð `kd .lignc rci in Ð `kd ,dlgnwe drcic `l` ,mzd dcedi iax

Ð diiga zeni `ed `ny ;eiiga zenz `idy el xexa epi` ixdy ,lignc rci `l inp ikdc

.xity jixt jkl

áøåyxit Ð lha e`pz opaxca elit`c xaq

epiaxl dywe .zexita epiidc :qxhpewa

oizipzna `dc ;cgk `lc ax ok m`c :wgvi

epiide ,zexita d`pz ipdn dcedi iaxl elit`

yixa opixn`ck ,igiky `lc meynlr s`" wxt

epiid Ð opaxca :yxtl d`xpe !(a,ep zeaezk) "it

.opaxcn iedc xac meya ,`nlra

íåùîÐ xcdile inc lewyil dgtyn mbt

m`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

lrc !inp laei `la elit` ?laeia `ixi` i`n ok

,xifgnc xn`w laei `la i`c ;ixii` laeia jgxk

`xiaqc xninl axl dil jixhvi` i`n` ok m`

xninl dil ded ?`ziixe`c lrad zyexic dil

`kilc :xnel jixve !`iipzin laei`c :cere !opaxc

,zexfeg zeyexid lk f`y ,laeid cr dgtyn mbt

.mixg` lya mixeaw mdy xkipe ,zxfeg dpi` efe

úáåúëìzexekaa opz `dc :dniz Ð dy`

dy` oi`c (`,ap) "xeka yi" wxta

ie`x opax dil iayg Ð delne ,ie`xa zlhep

jixve !(a,dkw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

`le ,ie`x deln daiyg xeka iab `wecc :wlgl

.dy` zaezkl

úáåúëìepiax yxit Ð `pig meyn dy`

ipira og miypd e`vniy :l`ppg

rnyn oke .xzei mivtew odl didie ,miyp`d

wxta onwl rnyn oke .inlyexiae jexra

:`pig meyn xn`c o`nl :jixtc (a,fv) "dpnl`"

e` dza dzyxiy :ipyne ?`ki` og i`n miyxei

dilr evtwiy dkixv `id s`y :yexit ,dzeg`

oeikc :yxtl yi ,inp qxhpewd yexitle .mc` ipa

mdl d`a lwa jky dzeg`e dza ze`exy

l`e .miyp`l oevxa xzei ze`yp Ð daezk

meyn aeg lra gkn dy`d gk dti `kdc :dnzz

(a,hn oihib) "oiwfipd"a opz zixeaif oiprle ,`pig

,zixeaifa dy` zaezke ,zipepiaa aeg lrac

dnn xzeic meyn ,aeg lra gkn dgk erxibe

eyg `le ,`ypil dvex dy` `yil dvex yi`dy

!aeg lrak zipepiaa dpic zeyrl `pig meyn

:epivny oiprk ,efl ef minkg zpwz zencl oi`c

zeaxdl `ly eliwdy Ð okc `igahn ia iwyn

,xzei exingd mixac dnk oiprle ,ycwna d`neh

.(`,fh) migqta opixn`ck
iaxle
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¯ïðaøc éàå ?øéæçé éànà¯?eäééúãéáò éàî ,íéîc ©©©£¦§¦§©¨©¨¦©£¦§©§
,àúééøBàc ìòaä úMeøé øáñ÷ íìBòì :áø øîàå§¨©©§¨¨¨©§©©©©§©§¨
íât íeMî ;úBøáwä úéa BzLà BzLéøBäL ïBâëe§¤¦§¦§¥©§¨¦§©
äkðé éàîe .øãäéìå éîc ìB÷Léì :ïðaø øeîà äçtLî¦§¨¨£©¨©¦§§¥§¦£©©§©¤
øëBnä :àéðúãk .BzLà øá÷ éîc ?íéîcä ïî ïäì̈¤¦©¨¦§¥¤¤¦§¦§©§¨©¥

Bãétñä íB÷îe ,Bãîòî ,Bøá÷ Cøãå ,Bøá÷¯ïéàa ¦§§¤¤¦§©£¨§¤§¥¨¦
íât íeMî ,Bçøk ìòa BúBà ïéøáB÷å äçtLî éða§¥¦§¨¨§§¦§©¨§¦§©
,øîà÷ à÷Bøa ïa ïðçBé éaøc déîòèì áø .äçtLî¦§¨¨©§©£¥§©¦¨¨¤§¨¨¨©

.déì àøéáñ àì déìåäðùîäMà çépäå únL éî §¥¨§¦¨¥¦¤¥§¦¦©¦¨
ãéa äåìî Bà ïBãwt Bì äéäå ,ïéLøBéå áBç ìòáe©©§§¦§¨¨¦¨¦§¤§©
éaø .ïäaL ìLBkì eðúpé :øîBà ïBôøè éaø .íéøçà£¥¦©¦©§¥¦¨§©¥¤¨¤©¦
ïéLøBiì eðúpé àlà ,ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦

¯.äòeáL ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå ,äòeáL ïéëéøö ïlekL¤¨§¦¦§¨§¥©§¦§¦¦§¨
ò÷øwä ïî ïéLeìz úBøét çépä¯äëæ ïäa íãBwä ìk ¦¦©¥§¦¦©©§©¨©¥¨¤¨¨

Bnä ,BáBç ìò øúBé áBç ìòáe ,dúaeúkî øúBé äMà äúëæ .ïäaeðúpé :øîBà ïBôøè éaø ;øú ¨¤¨§¨¦¨¥¦§¨¨©©¥©©¨©¦©§¥¦¨§
ïéLøBiì eðúpé àlà ,ïéca ïéîçøî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø ,ïäaL ìLBkì¯ïéëéøö ílekL ©¥¤¨¤©¦£¦¨¥¥§©£¦©¦¤¨¦¨§©§¦¤¨§¦¦

.äòeáL ïéëéøö ïéLøBiä ïéàå ,äòeáLàøîâ?ïBãwt éðúéîì éì änì ,äåìî éðúéîì éì änì §¨§¥©§¦§¦¦§¨¨¨¦§¦§¥¦§¤¨¨¦§¦§¥¦¨
äåìî àðz éàc ,àëéøö¯,ïBãwt ìáà .äðzéð äàöBäì äåìîc íeMî ,ïBôøè éaø øîà÷ àäa §¦¨§¦¨¨¦§¤§¨¨¨©©¦©§¦§¦§¤§¨¨¦§¨£¨¦¨

déðéòa déúéàc¯àä àðz éàå .àáé÷ò éaøì déì éãBî àîéà¯ìáà ,àáé÷ò éaø øîà÷ àäa §¦¥§¥¥¥¨¥¥§©¦£¦¨§¦¨¨¨§¨¨¨©©¦£¦¨£¨
Cäa¯ìLBkì :øîBà àðéðç éaøa éñBé éaø ?ìLBkì éàî .àëéøö ,ïBôøè éaøì éãBî àîéà §©¥¨¥§©¦©§§¦¨©©¥©¦¥§©¦£¦¨¥©¥

ìLBkì :øîBà ïéîéða éaø :éàpúk .àpéç íeMî ,äMà úaeúëì :øîà ïðçBé éaø .äéàøaL¤¦§¨¨©¦¨¨¨©¦§©¦¨¦¦¨§©¨¥©¦¦§¨¦¥©¥
."ïéLeìzä úBøét çépä" .àpéç íeMî ,äMà úaeúëì :øîBà øæòìà éaø .øLk àeäå ,äéàøaL¤¦§¨¨§¨¥©¦¤§¨¨¥¦§©¦¨¦¦¨¦¦©¥©§¦

øúBî" ïBôøè éaø øîàc éãééàå ,éîð éëä ïéà !eåä ïéLøBéc éîð eälek ?øúBî àéøéà éàî ,àáé÷ò éaøå"¯."øúBî" éîð eäéà àðz §©¦£¦¨©¦§¨¨§©¦§§¦¨¦¨¦©¦§©§¥§¨©©¦©§¨¨¨¦©¦¨
éáøå

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצט miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtzeaezk
äàðåà ïéã éìò êì ïéàù úðî ìòxekn` Ð.df utg jlåéìò åì ùély lr dpznc Ð

`xwie) "epez l`" :`ed dxez.(dkäðùøéé àì äúî íà øáñ áøålrad zyexi :xaqwc Ð

.dxez lyk odixacl wefg eyr `le ,opaxcïðáøãá àälk`i `ly dpzdy ,df oebk Ð

.zexitøáñ áøålyk mdixacl wefg eyr minkgc ,lha inp zexitd i`pz elit` Ð

.dxez ly `idy dyexid oky lke ,dxezéàä
àåä äéúëìéäëå äéîòèëaxl dil `xiaq Ð

dxez ly lr dpznc ,oerny oaxc dinrhk

dizklidke ,lha e`pzÐ.dpyxii dzn m`c

äçôùî éðáì øéæçé.laeia Ðïî íäì äëðéå
íéîãä:jzrc `wlq `w Ðminca mdl mxifgi

.milwøéæçé éàîà,laeia zxfeg dpi` dyexi Ð

.(a,ap) zexekaa opixn`ckäçôùî íâô íåùî
,mdnr mixawp mixg` eidiy mdl `ed i`pb Ð

zxeawa exawi mde.mixg`åúùà øá÷ éîãÐ

.dzxeawa `ed aiigyàéðúãëzia gwel Ð

.egxk lr exifgn zexawdíéøáå÷åìòá åúåà
åçøë.opiqxb `l `l` :gwel ly Ðäðùî

ïäáù ìùåëì åðúðé.edip i`n yxtn `xnba Ð

`l inzic ilhlhn icarzyn `lc ab lr s`e

`kd ,daezkl `le aeg lralÐe`lc

igpn ediizeyxaÐoetxh iaxl `xiaq

cin e` ,deld cin oi`ivencin,elv` oecwtdy

aeg lral oipzepedaezkleÐoda aiigzpy

.miign zndíéùøåéì åðúðé`ipdn `le Ð

dqitz.äòåáù ïéëéøö ïìåëù:oiwxita opzc Ð

minezi iqkpn rxtil `adÐ`l` rxti `l

erayp `ly onf lke .dreayaÐmdl oi`

eilr mdl yi m` oircei ep` oi`e ,mda zeyx

znd znyn ,jkld .melkÐ,oiyxeid oda ekf

ozeyxae.odäëæ ïäá íãå÷ä ìëoiyxei encw Ð

Ð`l inzic ilhlhnc ,mcin oi`iven oi`e ,ekf

icarzynaeg lralodn cg` mcw .daezkle

Ðdelnd e` dy`dÐoetxh iaxc .`ed dkf

.`ipdn dzin xg`lc dqitz :dil zi`äúëæ
äúáåúë ìò øúé äùàdncw m` Ð,dqtzeyie

yie ,qtze aeg lra mcw e` ,daezkd on xzei

.eaeg lr xzei odaïäáù ìùåëì åðúðé øúåîä
m`e .dpezgzd lr eciy ,xhyd lra df Ð

minezid cil e`eaiÐ`l mdn `ivei `l aey

.aeg lra `le dy`àøîâäðúéð äàöåäìÐ

iw dpi`emeyne .`piiaeb `xqgnc ,oira zni

.inzic `zeyxa igpn `lc oetxh iax xn` ikd

'åë àîéà äéðéòá äéúéàã ïåã÷ô ìáàlkc Ð

dizi`c `kidÐ.dizi` inzic `zeyxaìùåëì
äéàøáùexhyy inl Ðlkei `ly ,xge`n

zegewl sexhlmincewd.eläùà úáåúëìÐ

iqkp xg` xfgl dkxc oi`y ,"lyek" diexw `id

ywale znd.rwxw el yi okidàðéç íåùîÐ

eidie ,miypd ipira og miyp`d e`vniyze`yp

dpb`cz `ly ,odl.ozaezk ciqtdløùë àåäå
xyk xacde Ðoebde.ok zeyrléîð åäìåë

ååä ïéùøåéãmeyn `aiwr iaxc `nrhc oeik Ð

ekf i`n` inp iqtz ik ,`ed erayp `lc?ixd

`w inzic iqkpe ,dzin zryn miyxei oda ekf

!iqtzøúåî ïåôøè éáø øîàã éãééàåxcd` Ð

edleka mlerle .dia exii`c i`na inp edi` dil

dil zi` inpÐqtz elit`cÐdil opiwtn

.dipin
éáøå

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

øáñåiwen (a,`p `rivn `aa) "adfd" wxtac ab lr s`e Ð 'ek xnzi` `de miiw e`pz ax

xn`w `l o`k crc .miiw e`pz oennay xaca xn`c ,dcedi iaxk elit` diytp ax

,ikd iiepyl `kil Ð `kd .lignc rci in Ð `kd ,dlgnwe drcic `l` ,mzd dcedi iax

Ð diiga zeni `ed `ny ;eiiga zenz `idy el xexa epi` ixdy ,lignc rci `l inp ikdc

.xity jixt jkl

áøåyxit Ð lha e`pz opaxca elit`c xaq

epiaxl dywe .zexita epiidc :qxhpewa

oizipzna `dc ;cgk `lc ax ok m`c :wgvi

epiide ,zexita d`pz ipdn dcedi iaxl elit`

yixa opixn`ck ,igiky `lc meynlr s`" wxt

epiid Ð opaxca :yxtl d`xpe !(a,ep zeaezk) "it

.opaxcn iedc xac meya ,`nlra

íåùîÐ xcdile inc lewyil dgtyn mbt

m`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

lrc !inp laei `la elit` ?laeia `ixi` i`n ok

,xifgnc xn`w laei `la i`c ;ixii` laeia jgxk

`xiaqc xninl axl dil jixhvi` i`n` ok m`

xninl dil ded ?`ziixe`c lrad zyexic dil

`kilc :xnel jixve !`iipzin laei`c :cere !opaxc

,zexfeg zeyexid lk f`y ,laeid cr dgtyn mbt

.mixg` lya mixeaw mdy xkipe ,zxfeg dpi` efe

úáåúëìzexekaa opz `dc :dniz Ð dy`

dy` oi`c (`,ap) "xeka yi" wxta

ie`x opax dil iayg Ð delne ,ie`xa zlhep

jixve !(a,dkw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

`le ,ie`x deln daiyg xeka iab `wecc :wlgl

.dy` zaezkl

úáåúëìepiax yxit Ð `pig meyn dy`

ipira og miypd e`vniy :l`ppg

rnyn oke .xzei mivtew odl didie ,miyp`d

wxta onwl rnyn oke .inlyexiae jexra

:`pig meyn xn`c o`nl :jixtc (a,fv) "dpnl`"

e` dza dzyxiy :ipyne ?`ki` og i`n miyxei

dilr evtwiy dkixv `id s`y :yexit ,dzeg`

oeikc :yxtl yi ,inp qxhpewd yexitle .mc` ipa

mdl d`a lwa jky dzeg`e dza ze`exy

l`e .miyp`l oevxa xzei ze`yp Ð daezk

meyn aeg lra gkn dy`d gk dti `kdc :dnzz

(a,hn oihib) "oiwfipd"a opz zixeaif oiprle ,`pig

,zixeaifa dy` zaezke ,zipepiaa aeg lrac

dnn xzeic meyn ,aeg lra gkn dgk erxibe

eyg `le ,`ypil dvex dy` `yil dvex yi`dy

!aeg lrak zipepiaa dpic zeyrl `pig meyn

:epivny oiprk ,efl ef minkg zpwz zencl oi`c

zeaxdl `ly eliwdy Ð okc `igahn ia iwyn

,xzei exingd mixac dnk oiprle ,ycwna d`neh

.(`,fh) migqta opixn`ck
iaxle

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

Bøéáçì øîBàä :øîzéà àäå ?íéi÷ Bàðz áø øáñå§¨©©§¨©¨§¨¦§©¨¥©£¥
Bì Lé :øîà áø ."äàðBà éìò Eì ïéàL úðî ìò"©§¨¤¥§¨©¨¨©¨©¥
.äàðBà åéìò Bì ïéà :øîà ìàeîLe ,äàðBà åéìò̈¨¨¨§¥¨©¥¨¨¨¨
äðúnä :øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :àlà¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©©©§¤
;déîòhî åàìå ,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò©©¤¨©¨§¨¨¥§¨¦©£¥

äúî :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléàc¯.äpLøéé §¦©¨¦§¤©§¦¥¨©¥¨¦¨¤¨
äúî :øáñ áøå¯àìå déîòhî éàä .äpLøéé àì §©¨©¥¨Ÿ¦¨¤¨©¦©£¥§¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :àlà !àeä déúëìéäk§¦§¨¥¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
ïaø eléàc ,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî íà :øîàc§¨©¦¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨

àúééøBàãa :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL¯àä ,ìèa Bàðz ¦§¤©§¦¥¨©¦§©§¨§¨¨¥¨
ïðaøãa¯Bàðz ïðaøãa eléôà :øáñ áøå .íéi÷ Bàðz ¦§©¨©§¨©¨§©¨©£¦¦§©¨©§¨

éñBî áøå ,àeä déúëìéäëe déîòèk éàä .ìèa!àeä ó ¨¥©§©£¥§¦§¨¥§©¦
íà :øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,àlà¤¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦
ïa ïBòîL ïaø eléàc ,déîòhî åàìå .äpLøéé äúî¥¨¦¨¤¨§¨¦©£¥§¦©¨¦§¤
äðúnä ìëå ,àúééøBàc ìòaä úMeøé :øáñ ìàéìîb©§¦¥¨©§©©©©§©§¨§¨©©§¤

äøBza áeúkM äî ìò¯:øáñ áøå .ìèa Bàðz ©©¤¨©¨§¨¨¥§©¨©
,ïðaøc ìòaä úMeøéíäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå §©©©©§©¨©©£¨¦¨¦§¦§¥¤

:ïðúäå ?ïðaøc ìòaä úMeøé øáñ áøå .äøBz ìLk§¤¨§©¨©§©©©©§©¨©§¨§©
BzLà úà LøBiä :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø¯ ©¦¨¨¤§¨¥©¥¤¦§

ïðéåäå .íéîcä ïî ïäì äkðéå ,äçtLî éðáì øéæçé©£¦¦§¥¦§¨¨¦©¤¨¤¦©¨¦§¨¥©
àúééøBàc ìòaä úLeøé øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî :dä©¨¨©¦¨¨©§©©©©§©§¨
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.mdizendaãñåôúäéðéî àøåúly aeg lra Ð

.xneyd ziaa eqtz znúåøãåâä,dwc dnda Ð

xacna) "o`v zexcb" my lr.(alä÷æç ïäì ïéà
"icia od oigewl" xnel leki mda wifgnd oi` Ð

Ðjldl okxcy itl ,eziaa oqipkde o`vn `ny

.zecyaåùç.yi`d my Ðáéëù.deld Ð

àáøà.dpitq Ðäéì øîàlif :digelyl xnii Ð

.dqtzáåç ìòáì ñôåúäqtezd gily Ð

.aeg lra jxevl del ly oilhlhnáçù íå÷îá
íéøçàìmixg` oiaeg ilra ciqtny Ð

.ezqitza
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éáøìålirl oiwxta opzc :dil `iywc :mz epiax yxit Ð llk `ipdn `l dqitz `aiwr

icarzyn `l ilhlhnc ab lr s` ,'ek dzkf Ð `id dncw :mai zxney iab (a,t)

`ax xn` ?`aiwr iaxk `lc oizipznc `nip in eh` Ð dqitz `ipdn mewn lkn ,daezkl

.`aiwr iaxl elit` ,lrac miign dqitz `ipdnc :yexit .miign qtzy `ede :ongp ax xn`

dia `pixw `le ,dreay `kiiy `l `zry `iddc

`l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad"

dna ekf Ð dreay oikixv oi`c oeike ."dreaya

dqtz eli`k Ð mai iab lirlc oizipzne .mciay

`id dncw ,jkld ,i`w eig` mewnac ,lrad iiga

onwl "dpnl`" yixa rnyn ,edine .dzkf Ð

miign elit` daezkl dqitz `ipdn `lc (`,ev)

ayiil yi mewn lkne !jenqa yxt`y enk ,lrac

miign dqitz `ipdn `lc idpc :mz epiax yexit

,miign zeabil daezk dpzip `lc meyn ,lrac

lral `ipdn Ð miign qitzc oeik mewn lkn

`ipdn inp maid iiga ,`aiwr iaxl elit`e ,aeg

.`id dl`y oeylc yxit qxhpewae .dqitz

izyxitck ,jxtinl ivn `l lirlc oizipznne

.(`,at) mzd

àåäåaeg lraac yxtl d`xp Ð miign qtzy

`axl dqitz `ipdn `l daezkac .ixii`

dinyn awri ax wiqnck ,miign elit` ,`kdc

`l :xn`c ,(`,ev zeaezk) mzdc `piaxk `axc

,zepefnl `l` oilhlhna dqitz `ipdnc exn`

,ixii` miign dqitzae .opiwtn Ð daezkl la`

xn mzd ira ikid Ð dzin xg`lc dqitza i`c

.opiwtn `l daezka elit`c xninl iy` ax xa

,ixii` miignc zelecb zeklda rnyn oke

dqitz `ipdn `lc `nrh epiidc :mzd eyxitc

dpzip `lc meyn Ð aeg lraa enk daezka

,opax epwz zepefnl ,edine .miign zeabl daezk

jxevl oic ziaa `ly zxkeny epwzy enk

dil xn`c `dc :onwl yxit l`ppg epiaxe .zepefn

`axc dinyn opixn` ikd :`piaxl awri ax

onwl mzd diteb `ax xn` `dc .epi` Ð jzeek

`tqkc `qk dqtzc `iddl dl eade elif :(`,gv)

,`id di`x e`lc :wgvi epiax xne`e .dzaezkl

Ð `tqkc `qkc dqitz `iddc :xninl `ki`c

dciqtdl eid oixeaq `nye ,minezi zeyxa `ied

lraa `kdc d`xp jkl .ef dqitz ici lr zepefn

ax xa xnkc onwl wqt l`ppg epiaxe .ixii` aeg

iy`,zepefnl oia daezkl oia :xn`c ,ol `niiw

ol `niiw cenlzd ilekac .dqtz dqtzy dn

zereay) dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk

.(a,er oileg) ixeige (`,`nøéôùÐ dezqtz

oihn xaq xn :lirl opivxzc dn itl :dniz

,`aiwr iaxk opicar dligzklc rnyn ,xnzi`

df `nye ?dezqtz xity `kd edl xn`w ikide

.deqtz xakc oeik ,caric enk aiyg

úéàxg`lc" opiqxb `l Ð diqtzc icdq jl

.icia `ed gewl :orhinl ivn `l ez Ð dlfb egxk lrae ,dipin diqtzc icdq dil zi`c oeik ,`l` ,"dzináéúéåilhlhnk `carc `a` iax xaqc `kd rnyn Ð ediiab `a` iax

.xnzi` oiaeb oi`c `pwqna mzd opixn` `d ,micard on oiaeb ,dkld :`a` iax gly (`,gkw `xza `aa) "oilgep yi" wxtac ab lr s`e .incúàmixg`l agy mewna aeg lral qtez

.dpw `l gily e`yr `lya `wecc ,(`,i) `rivn `aac `nw wxta qxhpewa yxity enk `le .dpw `l Ð ikd elit` ,dqtz lif :dil xn`c ,gily e`yrc ab lr s`c rnyn o`k Ð

øîàåqtez iedc Ð `nrh i`n .exiag dpw `l Ð exiagl d`ivn diabnd :ediiexz ixn`c `cqg axe ongp ax :`rivn `aac `nw wxta opixn`c :xn`z m`e Ð dpw `l 'ek opgei iax

`ki`c ,d`ivn iab ip`yc :xnel yie !dpw aeg lral mtezdc xaq ,exag dpw exagl d`ivn diabnd :mzd xn`c opgei iax ,ok m`e .dpw `l 'ek qtezde ,mixg`l agy mewna aeg lral

.`kd ok oi`y dn ,dixagl inp ikf Ð diytpl ikfc ebin :xninl

åâéîi` gilyc ,zqid zreay dpwzpy mcew la` .aeh ebin iede ,zecra rbep gilyc Ð ixii` zqid zreay dpwzpy xg` Ð 'ek xninl ilki mlern mixac eid `l xninl ilkicrbep ep

epi`y oeik ,crd z` yigkdl itivg `lc .ebin ied `l Ð (a,bn) oiyeciwc ipy wxt yixa ,opixn`ck ,delnl edpizrxt :xn` inp ivn ,dell edpizxcd :xn` ivnc ebinc ,zecra

.izthg `l :xn` ira i`c ebina ,ithg icic :xninl onidn `lc (`,cl `xza `aa) "mizad zwfg" wxta `a` iaxc `kqp iab gkenck .xaca rbepéðå÷úì`wec Ð izeerl `le jizxcy

ivnc ,xeht Ð ifef ad :`l` ,ith el xn` `le ,xhyd zgiwl el xikfd `l m` la` .mcew xhyd mdn gwile dizrc` iweq`l dil zi`c ,seqa e` dligza e` xhy gwil el xikfdc meyn

lr s` ;xiky iab il zi` dn ,icar jzegily `p` :ziad lral xne` ipeepgc ,(`,b) `rivn `aa yixa eqwpt lr ipeepg iab opixn`ck .`xhy lewy il zxn` `le ,edl zpnidn z` :xn`

."icdqa dil ad" il zxn` `lc ,dil zpnidn z` ,onidn `l Ð il razync ab
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àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ?àëéä éçðîc§©§¦¥¨©§¥§¨§¦©§©§§

àèîéña ìáà ,íéaøä úeLøa ïéçpeîe ïéøeávL¯ ¤§¦¨¦¦§¨©¦£¨§¦§¨
eléôà :eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøå .àì̈§©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§£¦
Lé÷ì Léø déøãäàå ,ïBôøè éaøk éðéic ïBc .àèîéña§¦§¨©¨¥§©¦©§©£©§¥¥¨¦
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äðLî¯ñ øîe ,øæBçäðLî øáãa äòè :øá¯ ¦§¨¥¨¨©¨¨¦§©¦§¨
äðLî øáãa äòè àîìò éleëc ,àì ?øæBç Bðéà¯ ¥¥¨§¥¨§¨¨¨¦§©¦§¨
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àëäå ,äåä Bøéáç àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå .äåä£¨§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¥£¨§¨¨
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.déñôz äúéî øçàì :øîà àøwáe ,déì àðñéôz̈¥§¨¥©¨¨£©§©©¦¨¨§¥
éãäñ Cì úéà :déì øîà .ïîçð áøc dén÷ì eúà̈§©¥§©©§¨£©¥¦¨¨£¥
ìBëéc Bbî :déì øîà .åàì :déì øîà ?déñôúc§¨§¥£©¥¨£©¥¦§¨
íéiçî" øîéîì éîð ìBëé ."éãéa àeä çe÷ì" øîéîì§¥©¨©§¨¦¨©¦§¥©¥©¦
ïäì ïéà úBøãBbä :Lé÷ì Léø øîàäå ."déì àðñéôz̈¥§¨¥§¨¨©¥¨¦©§¥¨¤

áéúé .àèîéqî éîúéc àúîà ñeôz äàéNð éác .äòBøì äøéñîc ,àøBz éðàL !ä÷æç£¨¨¨¥¨¦§¦¨§¤§¥§¦¨§©§¨§©§¥¦¦§¨§¥
øîà ,eäééab àaà éaø áéúéå ,àçtð ÷çöé éaøå étt øa àðéðç éaøå eäaà éaø:eäì ©¦©¨§©¦£¦¨©©¦§¦¦§¨©¨¨¦¥©¦©¨©©§£©§

ïBc àäå ?eäì eúéôðçî eäðéð äàéNð éác íeMî :àaà éaø eäì øîà .äeúéñôz øétL©¦§¨¦¨£©§©¦©¨¦§¥§¦¨¦§©§§¦§§¨
déa ÷éqî äåä eLç øa øîéé !eäéépéî àcáeò Lé÷ì Léø déøãäàå ïBôøè éaøk éðéic©¨¥§©¦©§©£©§¥¥¨¦§¨¦©§¥¨©¨£¨©¥¥

.àaøà ÷éáLå ,áéëL .àøáb àeääa éæeædéì øîàììæà .déìäéð dñôz ìéæ :déçeìL ¥§©©§¨§¥§¨¥©§¨£©¥¦§¥¦¨§¨¦£¥£©
ìòáì ñôBz zà :déì eøîà ,òLBäé áøc äéøa àðeä áøå àtt áø déa eòât .dñôz̈§¨¨§¥©©¨§©¨§¥§©§ª©¨§¥©§¥§©©

íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä :ïðçBé éaø øîàå ,íéøçàì áçL íB÷îa áBç¯ §¨¤¨©£¥¦§¨©©¦¨¨©¥§©©§¨¤¨©£¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zl`ey,ììk àéðäî àì äñéôz ,àáé÷ò éaøåm`d ,xnelk §©¦£¦¨§¦¨Ÿ§©§¨§¨
envr aegd ieeya s`y oetxh iax lr wlegy `aiwr iax zrcl
ea lireny ote` mey oi` [xzena wx `le] dqitz dliren `l

.dqitzïîçð áø øîà àáø øîà,,dqitz dliren `aiwr iaxl s` ¨©¨¨¨©©©§¨
íéiçî ñôzL àeäå,deld iiga aeg lrad qtz m` `weec j` - §¤¨©¥©¦

zen xg`l elit` aegd oerxt xear miqkpa wifgdl i`yx f`y
.a`d

:zwlegd drcd z` zxxan `xnbdïBôøè éaøìedlireny xaeqd §©¦©§
,miyxeid icil e`a `l m` zexita dqitzdàëéä éçðîcokid - §©§¥¥¨

meyne miyxeid mda ekf `l oiicry xnel ozipy zexitd migpen
.mda dqitzd lirez jk

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¥©§©§
,mdipy exn`y ±àeäåote`a `weec xn`p ,oetxh iax ly df oic ± §

Lzexitdïéçpeîe ïéøeáöa`d zzin zryaíéaøä úeLøa`edy ¤§¦¨¦¦§¨©¦
minezid ekf `l oiicry xnel yi jkle ,oipwl ie`x epi`y mewn
z` qetzl dy`de aeg lrad milekie mdia` zzina zexita

,maega zexitdìáàmigpen eid m`,àèîéñadf ote`aàìxn` £¨§¦§¨Ÿ
epi` oipwl ie`x df mewny xg`ny ,dqitzd lirezy oetxh iax
cin miyxeid zeyxl eqpkp miqkpd jkitl xwtd mewnk aygp
.mzeyxn qetzl mileki dy`de aeg lrad oi` aeye ,a`d znyk

eléôà ,eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøåmigpen eid m` §©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥©§©§£¦
àèîéña.mda dqitzd lirez §¦§¨

* * *
did dyrn :milhlhna dqitz oipra dyrn d`ian `xnbd

e ,deld zzin xg`l oilhlhn aeg lra qtzyéðéic ïecewqte - ©¨¥
dkld mipiicdïBôøè éaøke`ived `le dkef mcewd lky §©¦©§

.ecin oilhlhndeäéépéî àãáeòì Lé÷ì Léø déøcäàåyix xifgde ± §©©§¥¥¨¦§§¨¦©§
z` aeg lradn e`iveiy mdl deive ,df wqtn mipiicd z` yiwl
iaxk dkldy `ed llky itl ,miyxeil mepziie qtzy oilhlhnd

.exiagn `aiwrïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixläøBz ìLk úéNò ¨©¥©¦¨¨¨¦¨§¤¨
welgl oi`y ipiqn dynl dkldk `aiwr iax ixac z` zaygd ±
z` weqtil mikixv oic ziad dligzkly s` ,xnelk .dilr
oi` oetxh iaxk ewqty xg`l mewn lkn `aiwr iaxk dkldd

.mz`xedn mxifgdl
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdàäa àîéì¥¨§¨

éâìôéî÷df oica ewlgpy xn`p m`d -øîcyiwl yix -,øáñ ¨¦§§¥§©¨©
m`yäòèoiicdøæBç ,äðLî øáãajkle ,epic wqt z` lhane ea ¨¨¦§©¦§¨¥

iaxk dkldy llkd cbp exedy mipiicd wqt z` yiwl yix xifgd
.exiagn `aiwrøîeopgei iax -,øáñm` s`y,äðLî øáãa äòè ©¨©¨¨¦§©¦§¨

øæBç Bðéà.epic wqt z` lhane ¥¥
:`xnbd dgec,àì`l`àîìò éleëcy oiic lkd ixacl ±äòè Ÿ§¥¨§¨¨¨

éâìôéî÷ àäa àëäå .øæBç äðLî øáãa,ewlgp df xaca o`ke ±øî ¦§©¦§¨¥§¨¨§¨¨¦§§¥©
opgei iax -,øáñ' `ed llkdyBøéáçî 'àáé÷ò éaøk äëìä- ¨©£¨¨§©¦£¦¨¥£¥

,exiag lr wleg xy`kBaøî àìåxy`k ezenk dkldd oi` j` - §Ÿ¥©
iax ly eax did oetxh iaxy oeik eply oecipae ,eax mr wleg
.dpyn xaca drh aygp df oi` oetxh iaxk oiic dxed m` ,`aiwr

øîeyiwl yix -,øáñy `ed llkdyäëìä`aiwr iaxkeléôà ©¨©£¨¨£¦
,Baøîdrehk aygp ezenk `ly wqetde ,ezenk dkldd o`k s`e ¥©

.xfege dpyn xaca
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,jk x`al lkez dvxz m`e ±àîìò éleëcd lkd ixacl ±äëìä §¥¨§¨£¨¨
`idøî ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,Baøî àìå Bøéáçî àáé÷ò éaøkiax - §©¦£¦¨¥£¥§Ÿ¥©§¨¨§¨¨¦§§¥©

opgei,øáñyBaø ïBôøè éaø`aiwr iax lyäåäyi jkle ,[did-] ¨©©¦©§©£¨
,oetxh iaxk dkld weqtløîeyiwl yix -,øáñoetxh iaxy ©¨©

áç,äåä Bøéiaxk dkld weqtl yi oetxh iax mr wlgpyk s` jkle £¥£¨
.`aiwr

:ef zwelgnl iyily xe`iaäåä Bøéáç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¥£¨
,`aiwr iax ly exagl oetxh iax aygp lkd ixacl ±àäa àëäå§¨¨§¨

øî ,éâìôéî÷yiwl yix -äëìä' ,øáñ'exiagn `aiwr iaxk ¨¦§§¥©¨©£¨¨
øîzéàmdl xifgd ,df llk cbp ewqty oeike ,xn`py llkd `ed ± ¦§©

,oicd z`øîeopgei iax -ïéhî' ,øáñ`aiwr iaxk'exiagnøîzéà ©¨©©¦¦§©
oiicd m` j` ,ezenk dkld weqtl mihep dligzkly ,epiidc

.oicd milhane oixifgn oi` ezenk `ly wqte rixkd

* * *
:oilhlhn zqitz oipra sqep dyrnïðçBé éaøc déáéø÷eiaexw - §¥¥§©¦¨¨

opgei iax lyéîúéc äøt ñeôzaega minezi ly dxt eqtz - ¨¨¨§©§¥
mdia` mdl aiig didyïðçBé éaøc dén÷ì eúà .àèîéqîe`a - ¦¦§¨¨§©¥§©¦¨¨

exw opgei iax iptl,eyr aeh m` le`yl maøétL eäì øîà̈©§©¦
äezñôz.dxtd z` mzqtzy mziyr aeh -éaøc dén÷ì eúà §©§¨¨§©¥§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLoa oerny iax iptl dxez oicl e`a okn xg`l ± ¦§¤¨¦
,yiwløeãäà eìéæ eäì øîàitl ,minezil dxtd z` exifgde ekl - ¨©§¦©£

.dliren dqitzd oi`y `aiwr iaxk dkldyéaøc dén÷ì eúà̈§©¥§©¦
ïðçBé,opgei iax iptl aey e`a md ±äNòà äî ,eäì øîà,mkl ¨¨¨©§¨¤¡¤

éãâðkLizenk aeyge lewy `edy yiwl yix -éìò ÷eìçwleg - ¤§¤§¦¨¨©
.mkl xefrl leki ipi`e ,ilr

:df oipra iyily dyrnéîúéc àøwa àeäädrexa dyrn ± ©©¨¨§©§¥
,minezi ly zendadépéî àøBz éñôúcmdia` ly aeg ilra §¨§¥¨¦¥

,xey epnn eqtzdéì àðñéôz íéiçî ,øîà áBç ìòaiiga cer - ©©¨©¥©¦¨¦§¨¥
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ïîçð áøc.ongp ax iptl oicl e`a -déì øîà,drexl ongp axúéà §©©§¨¨©¥¦
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meyn ,icia md migewl xnel on`p didiy ,ely mdy dwfg
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zl`ey,ììk àéðäî àì äñéôz ,àáé÷ò éaøåm`d ,xnelk §©¦£¦¨§¦¨Ÿ§©§¨§¨
envr aegd ieeya s`y oetxh iax lr wlegy `aiwr iax zrcl
ea lireny ote` mey oi` [xzena wx `le] dqitz dliren `l

.dqitzïîçð áø øîà àáø øîà,,dqitz dliren `aiwr iaxl s` ¨©¨¨¨©©©§¨
íéiçî ñôzL àeäå,deld iiga aeg lrad qtz m` `weec j` - §¤¨©¥©¦

zen xg`l elit` aegd oerxt xear miqkpa wifgdl i`yx f`y
.a`d

:zwlegd drcd z` zxxan `xnbdïBôøè éaøìedlireny xaeqd §©¦©§
,miyxeid icil e`a `l m` zexita dqitzdàëéä éçðîcokid - §©§¥¥¨

meyne miyxeid mda ekf `l oiicry xnel ozipy zexitd migpen
.mda dqitzd lirez jk

:dfa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¥©§©§
,mdipy exn`y ±àeäåote`a `weec xn`p ,oetxh iax ly df oic ± §

Lzexitdïéçpeîe ïéøeáöa`d zzin zryaíéaøä úeLøa`edy ¤§¦¨¦¦§¨©¦
minezid ekf `l oiicry xnel yi jkle ,oipwl ie`x epi`y mewn
z` qetzl dy`de aeg lrad milekie mdia` zzina zexita

,maega zexitdìáàmigpen eid m`,àèîéñadf ote`aàìxn` £¨§¦§¨Ÿ
epi` oipwl ie`x df mewny xg`ny ,dqitzd lirezy oetxh iax
cin miyxeid zeyxl eqpkp miqkpd jkitl xwtd mewnk aygp
.mzeyxn qetzl mileki dy`de aeg lrad oi` aeye ,a`d znyk

eléôà ,eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøåmigpen eid m` §©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥©§©§£¦
àèîéña.mda dqitzd lirez §¦§¨

* * *
did dyrn :milhlhna dqitz oipra dyrn d`ian `xnbd

e ,deld zzin xg`l oilhlhn aeg lra qtzyéðéic ïecewqte - ©¨¥
dkld mipiicdïBôøè éaøke`ived `le dkef mcewd lky §©¦©§

.ecin oilhlhndeäéépéî àãáeòì Lé÷ì Léø déøcäàåyix xifgde ± §©©§¥¥¨¦§§¨¦©§
z` aeg lradn e`iveiy mdl deive ,df wqtn mipiicd z` yiwl
iaxk dkldy `ed llky itl ,miyxeil mepziie qtzy oilhlhnd

.exiagn `aiwrïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixläøBz ìLk úéNò ¨©¥©¦¨¨¨¦¨§¤¨
welgl oi`y ipiqn dynl dkldk `aiwr iax ixac z` zaygd ±
z` weqtil mikixv oic ziad dligzkly s` ,xnelk .dilr
oi` oetxh iaxk ewqty xg`l mewn lkn `aiwr iaxk dkldd

.mz`xedn mxifgdl
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdàäa àîéì¥¨§¨

éâìôéî÷df oica ewlgpy xn`p m`d -øîcyiwl yix -,øáñ ¨¦§§¥§©¨©
m`yäòèoiicdøæBç ,äðLî øáãajkle ,epic wqt z` lhane ea ¨¨¦§©¦§¨¥

iaxk dkldy llkd cbp exedy mipiicd wqt z` yiwl yix xifgd
.exiagn `aiwrøîeopgei iax -,øáñm` s`y,äðLî øáãa äòè ©¨©¨¨¦§©¦§¨

øæBç Bðéà.epic wqt z` lhane ¥¥
:`xnbd dgec,àì`l`àîìò éleëcy oiic lkd ixacl ±äòè Ÿ§¥¨§¨¨¨

éâìôéî÷ àäa àëäå .øæBç äðLî øáãa,ewlgp df xaca o`ke ±øî ¦§©¦§¨¥§¨¨§¨¨¦§§¥©
opgei iax -,øáñ' `ed llkdyBøéáçî 'àáé÷ò éaøk äëìä- ¨©£¨¨§©¦£¦¨¥£¥

,exiag lr wleg xy`kBaøî àìåxy`k ezenk dkldd oi` j` - §Ÿ¥©
iax ly eax did oetxh iaxy oeik eply oecipae ,eax mr wleg
.dpyn xaca drh aygp df oi` oetxh iaxk oiic dxed m` ,`aiwr

øîeyiwl yix -,øáñy `ed llkdyäëìä`aiwr iaxkeléôà ©¨©£¨¨£¦
,Baøîdrehk aygp ezenk `ly wqetde ,ezenk dkldd o`k s`e ¥©

.xfege dpyn xaca
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,jk x`al lkez dvxz m`e ±àîìò éleëcd lkd ixacl ±äëìä §¥¨§¨£¨¨
`idøî ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,Baøî àìå Bøéáçî àáé÷ò éaøkiax - §©¦£¦¨¥£¥§Ÿ¥©§¨¨§¨¨¦§§¥©

opgei,øáñyBaø ïBôøè éaø`aiwr iax lyäåäyi jkle ,[did-] ¨©©¦©§©£¨
,oetxh iaxk dkld weqtløîeyiwl yix -,øáñoetxh iaxy ©¨©

áç,äåä Bøéiaxk dkld weqtl yi oetxh iax mr wlgpyk s` jkle £¥£¨
.`aiwr

:ef zwelgnl iyily xe`iaäåä Bøéáç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨£¥£¨
,`aiwr iax ly exagl oetxh iax aygp lkd ixacl ±àäa àëäå§¨¨§¨

øî ,éâìôéî÷yiwl yix -äëìä' ,øáñ'exiagn `aiwr iaxk ¨¦§§¥©¨©£¨¨
øîzéàmdl xifgd ,df llk cbp ewqty oeike ,xn`py llkd `ed ± ¦§©

,oicd z`øîeopgei iax -ïéhî' ,øáñ`aiwr iaxk'exiagnøîzéà ©¨©©¦¦§©
oiicd m` j` ,ezenk dkld weqtl mihep dligzkly ,epiidc

.oicd milhane oixifgn oi` ezenk `ly wqte rixkd

* * *
:oilhlhn zqitz oipra sqep dyrnïðçBé éaøc déáéø÷eiaexw - §¥¥§©¦¨¨

opgei iax lyéîúéc äøt ñeôzaega minezi ly dxt eqtz - ¨¨¨§©§¥
mdia` mdl aiig didyïðçBé éaøc dén÷ì eúà .àèîéqîe`a - ¦¦§¨¨§©¥§©¦¨¨

exw opgei iax iptl,eyr aeh m` le`yl maøétL eäì øîà̈©§©¦
äezñôz.dxtd z` mzqtzy mziyr aeh -éaøc dén÷ì eúà §©§¨¨§©¥§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLoa oerny iax iptl dxez oicl e`a okn xg`l ± ¦§¤¨¦
,yiwløeãäà eìéæ eäì øîàitl ,minezil dxtd z` exifgde ekl - ¨©§¦©£

.dliren dqitzd oi`y `aiwr iaxk dkldyéaøc dén÷ì eúà̈§©¥§©¦
ïðçBé,opgei iax iptl aey e`a md ±äNòà äî ,eäì øîà,mkl ¨¨¨©§¨¤¡¤

éãâðkLizenk aeyge lewy `edy yiwl yix -éìò ÷eìçwleg - ¤§¤§¦¨¨©
.mkl xefrl leki ipi`e ,ilr

:df oipra iyily dyrnéîúéc àøwa àeäädrexa dyrn ± ©©¨¨§©§¥
,minezi ly zendadépéî àøBz éñôúcmdia` ly aeg ilra §¨§¥¨¦¥

,xey epnn eqtzdéì àðñéôz íéiçî ,øîà áBç ìòaiiga cer - ©©¨©¥©¦¨¦§¨¥
dcen `aiwr iax s` df ote`ae ,iaega xeyd z` izqtz a`d
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.jka `ed on`pe ,a`d iiga cer eaega xeyd z` qtzy
,ecia df xey gewly oerhl `ed on`p ike :`xnbd dywnøîàäå§¨¨©

úBøãBbä ,Lé÷ì Léødwc dnda -ä÷æç ïäì ïéàmda wifgnl oi` - ¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
meyn ,icia md migewl xnel on`p didiy ,ely mdy dwfg
oi`e ,ezial mqipkde df m`vny okzie ,zecya jldl mkxcy
oecipa s`e .ely `ed mc` ci zgzy dn dwfg mda xnel jiiy
leki epi` ,df xey qtz aeg lrady micr oi` m` elit` o`k
iiga eqtzy ezprh lr ebna on`p epi`e ,ecia `ed gewly oerhl

.a`d
:`xnbd zvxznäòBøì äøéñîc àøBz éðàL,dpey xey ly oicd ± ©¦¨¦§¦¨§¤

dwfgd ea jiiy jkitl ,eilr xenyiy drexl xeqn `edy oeiky
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àçôð ÷çöé,df oica oecleäééab àaà éaø áéúéåiax s` ayie - ¦§¨©§¨§¨¦©¦©¨©©§
.mnr `a`[e]øîàeäì`iypd zia iyp`l mipiicd mdl exn` ± ¨§§

äeúéñôz øétL.dgtyd z` mzqtzy mziyr aeh -éaø eäì øîà ©¦¨§¦¨¨©§©¦
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,oick `ly miwqete mdl mitipgn mz` ,md `iypd ziaïec àäå§¨
éðéicmipiicd ewqty dyrn did ixde -Léø déøcäàå ,ïBôøè éaøk ©¨¥§©¦©§§©©§¥¥

eäéépéî àcáeò Lé÷ìxifgdl dxede mpic wqt z` yiwl yix lhiae ¨¦§¨¦©§
.aeg lrad qtzy oennd z`

:df oipra iying dyrnàeääa éæeæ déa ÷éqî äåä ,eLç øa øîéé¥©©¨£¨©¦¥¥§©
àøáb,cg` mc`a zern dyep did -áéëLmc` eze` zn -÷éáLå ©§¨¨¦§¨¦

àaøà.dpitq xi`yde -déì øîàeyg xa xniiììéæ ,déçeìL ©§¨¨©¥¦§¥¦
éìäéð dñôz,iaega dpitqd z` qetz jl -dñôz ìæàjld - ©§¨¦£¦¨©©§¨

.dpitqd z` qtze gilydâtdéa eò,gilyaàðeä áøå àtt áø ¨§¥©¨¨§©¨
,òLBäé áøc déøa,zna miyep eid md mbyzà ,déì eøîà,dz`-] §¥§©§ª©¨§¥©§

[dpitqd z` jzqitza,íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBz¥§©©§¨¤¨©£¥¦
,ef dqitz ici lr miciqtny mixg` zeaeg ilra cer yi ixdy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

,äð÷ àì`l dz` s`e ,epnn `ivedl mileki mixg`d miyepd lke Ÿ¨¨
.eyg xa xnii xear dpitqd z` zipweäðéà äeñôzaxe `tt ax ± ©§¨¦§

.znd eze` aiig did mdl s`y ,maega dpitqd z` eqtz `ped
éçeìî çìîéî àtt áøeli`e .dly miheyna dpitqd z` bidpd - ©¨¨¦§©§¥

àìLàa dì çzîî òLBäé áøc déøa àðeä áø.laga dze` jyn - ©¨§¥§©§ª©§©©¨§©§¨
dleëì dì àðéð÷ àðà ,øîà øî.dpitqd lk z` izipw ip` -øîe ©¨©£¨¨¦¨¨§¨©

dleëì dì àðéð÷ àðà ,øîàezbdpdy orh mdn cg` lky epiid ¨©£¨¨¦¨¨§¨
.exag zbdpdn dticr dpitqa

eäa òâtmze` ybt -,énà øa ñçðt áøe,eäì øîàixdìàeîLe áø ¨©§©¦§¨©©¦¨©§©§¥
eäééåøz éøîàc,mdipy exn`y ±àeäåoetxh iax ly epic ± §¨§¥©§©§§

ote`a `weec xn`p ,minezi ly milhlhn qetzl xyt`y
íéaøä úeLøa ïéçpeîe ïéøeávLoipwl liren epi`y mewn `edy - ¤§¦¨¦¦§¨©¦

ztya `l`] miaxd zeyxa dpitqd dzid `ly oeike ,dkiyn
.mkzqitz dliren oi` [`hniqk dpicy xdpdeøîà] (åäì øîà)¨§

[déì,ryedi axc dixa `ped axe `tt axàúeôéøçî énð ïðà ¥£¨©¦¥£¦¨
àðñéôz àøäðcmewna xdpd rvn`a dpitqd z` epqtz ep` s` - §©£¨¨¦§¨

ea dlireny miaxd zeyxk epice ,my zexaer zepitqd lky
.dqitz

àáøc dén÷ì eúà,oicd z` mdl dxeiy `ax iptl e`a ±eäì øîà ¨§©¥§¨¨¨©§
,`axéøeéç é÷à÷,mipal mifee` mz` -éLðéàc éîéìb éçlLî- ¨¥¦¨¥§©§¥§¦¥§¦§¥

,miyp` icba mihiytndéëä[jk-]àeäå ,ïîçð áø øîàzqitz ± ¨¦¨©©©§¨§
ote`a `weec dliren ,minezi ly milhlhníéiçî dñôzLly ¤§¨¨¥©¦

.dqitz dliren oi`y `aiwr iaxk dkldd znyn j` ,mdia`

* * *
:aeg lran dqitza sqep dyrné÷qî eåä ,eäaà éaøc déøa éîéáà£¦¦§¥§©¦©¨£©§¥

éàæBç éa éæeæ déa,i`fegn miyp` zern ea miyep eid ±eäðéøcL- ¥¥¥¨¥©©¦§
nia` mdl glyoerxtd zern z` i,eäaà øa äaøc déøa àîç ãéa§©¨¨§¥§©¨©©¨

eäðéòøt ìæàe ,inia` ly eaeg z` rxte `ng jld -eäì øîà ¨©©§¦§¨©§
,i`feg iyp`làøèL éì eáäaezky aegd xhy z` il exifgd - ¨¦§¨¨

.zern mkl aiig inia`y eaeäðéð éàøèéñ ,déì eøîàel` zern - ¨§¥¦§¨¥¦§
epl oi`y xg` aeg inia` epl aiig didy epiidc ,md xg` cvn
aegdy `vnpe oerxtd z` eplaw aeg eze` xeare ,xhy eilr

.rxtp `l oiicr xhyay
eäaà éaøc dén÷ì àúàeia` eda` iax iptl inia` ribd - ¨¨§©¥§©¦©¨

.epic dn el`eyldéì øîà,inia`l eda` iaxéãäñ Cì úéà ¨©¥¦¨©£¥
eäðézòøôc.jaeg z` mdl zrxty micr jl yi m`d -déì øîà ¦§©§¦§¨©¥

,inia`àì.jk lr micr il oi` -déì øîàok m` ,eda` iaxBbéî Ÿ¨©¥¦
íìBòî íéøác eéä àì øîBì ïéìBëéci`feg iyp` milekiy jezn - ¦¦©Ÿ¨§¨¦¥¨

,aegd z` mdl zrxt `l mlerny oerhløîéîì énð ïéìBëé§¦©¦§¥©
eäðéð éàøèéñ`l` epi` mdl zrxty dny oerhl s` md mipn`p - ¦§¨¥¦§

.xhyay df aeg mdl aiig dz` oiicre ,xg` aeg liaya
:`xnbd zxxanéàî çéìL éîelL ïéðòìdf oiprl oicd dn ± §¦§©©¥¨¦©©

`l glynd zprhly oeik ixdy ,dell mlyl gilyd aiigziy
`ll aegd z` mliyy jka cqtd el mxb gilyd ,sqep aeg did

:`xnbd daiyn .xhyd z` mdn `ivedyïðéæç ,éMà áø øîà- ¨©©©¦¨¦¨
,gilyl glynd xn` oeyl dfi`a ze`xl yidéì øîà éàglynd ¦¨©¥

éæeæ áäå àøèL ìB÷Lgilyd ,zernd oze xhyd z` gw -,ílLî §§¨¨§©¥§©¥
ixg` wx zernd ozi `ly edeivy glynd z`xedn dpiyy oeik

glynd el xn` m` la` ,xhyd z` gwiyàøèL ìB÷Le éæeæ áä©¥§§¨¨
,xhyd z` gwe zernd z` oz -ílLî àìaiig gilyd oi` ± Ÿ§©¥

ezegilyn dpiy `l oky ,mlyl.
:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàéä àìå`l` ,jka wlgl oi` - §Ÿ¦

ílLî Ck ïéáe Ck ïéameyn ,gilyddéì øîàc,glyndéðewúì ¥¨¥¨§©¥§¨©¥§©¥
ézøcLéúeeòì àìå Czeerl `le ,jze` izgly izaehle izpwzl - ©©§¦§Ÿ§©¥

.il wifdle
:aeg lran dqitza sqep dyrndab éã÷ôéî eåäc àúzéà àéää©¦¦§¨©£¦§§¥©¨

éøèLc àâBìî`ln wiz dlv` cwten didy dy` dzid - ¨¨¦§¨¥

,ciwtnd zne ,zexhyadpéî déì éòáz à÷ íéLøBé eúàe`a - ¨§¦¨¨§¥¥¦¨
,aegd zexhy z` xifgzy dpnn eraze miyxeideäì äøîà̈§¨§

,dy`dxakíéiçîmkia` lyeäì àðñéôzxear mda izqtz - ¥©¦¨¦§¨§
.iaeg z` erxtzy cr zexhyd z` xifg` `le ,il aiig didy aeg

ïîçð áøc dén÷ì éàúà,ongp ax iptl oicl dy`d d`a -dì øîà £©§©¥§©©§¨¨©¨
,ongp axéì úéàépéî äeòáúc éãäñ Cdéìäéð úéáäé àìå íéiçî C- ¦¦©£¥§©§¨¦©¦¥©¦§Ÿ§¨¦¦£¥

zaxqe zexhyd z` ciwtnd iiga jnn erazy micr jl yi m`d
,jaega mze` zqtez z`y dprha mzzldéì äøîà,dy`dàì ¨§¨¥Ÿ

,ongp ax dl xn` .jk lr micr il oi` -ïk íà,éåädf ixd-] ¦¥¨¥
[aygp.àéä íeìk àì äúéî øçàìc äñéôúe ,äúéî øçàìc äñéôz§¦¨¦§©©¦¨§¦¨¦§©©¦¨Ÿ§¦

md ixd ,jcia oecwt zexhyd eide ig a`d didy onf lky oeik
,ciwtnd zeyxa migpenk miaygpeaeg myl qtzy ote`a wxe

mpi`y milhlhn qtz zenl cner deldy delnd d`xy oebk
.dlirend miign dqitzl xacd aygp elv` micwten

* * *
:dxez oicl d`ay dy`a sqep dyrnàáéiçéàc àúzéà àéää©¦¦§¨§¦©§¨

àáøc àðéc éa äòeáLly epic ziaa dreay daiigzd zg` dy` ± §¨¥¦¨§¨¨
.dxtk `ide oenn dze` raz mc`y ,`axàcñç áø úa déì äøîà̈§¨¥©©¦§¨

,`ax ly ezy` dzidyäòeáMà äãeLçc da àðòãéip` zrcei - ¨©§¨¨©£¨©§¨
.dlhal dreay raydl `id dceygy ef dy`aàáø dëtà©§¨¨¨

ìdcâðkMà äòeáLdpic lra lr dreayd aeig z` `ax jtd - ¦§¨©¤§¤§¨
.lehie el zaiigy `ed rayiy

dén÷ éáúé eåä ïéðîéæ`ax iptl eayi zxg` mrt -áøå àtt áø ¦§¦£¨§¥©¥©¨¨§©
déab àøèL àeää eúéià ,àðúî øa àcàxhy mdiptl e`iade - ©¨©©§¨©§©§¨¨©¥

,aegàtt áø déì øîà,`axlàeä àòéøt àøèLc déa àðòãé- ¨©¥©¨¨¨©§¨¥¦§¨¨§¦¨
.eit lr zeabl oi`e rext `edy df xhya ip` rceidéì øîà- ¨©¥

,`tt ax z` `ax l`yøîc déãäa àðéøçà Léðéà àkéàm`d - ¦¨¦¦©£¦¨©£¥§©
,xn mr cgia jk lr cirdl lkeiy sqep mc` yidéì øîà,`tt ax ¨©¥

déì øîà ,àìok m` ,`axøî àkéàc áb ìò óàcirn dz`y s` - Ÿ¨©¥©©©§¦¨©
e ,cg` cr `l` jpi` ,jk lràeä íeìk åàì ãçà ãòz` reawl ¥¤¨¨§

.eit lr oicd
àðúî øa àcà áø déì øîà,`axlàtt áø àäé àìåjilr on`p ¨©¥©©¨©©§¨§Ÿ§¥©¨¨

àcñç áø úáklrad lr dreayd z` zktde dixac z` zlawy §©©¦§¨
.rext df xhyy `tt axl ok enk oin`dl jl oi` ike ,dcbpky oic

,`ax el xn`dåeâa éì íé÷ àcñç áø úawtq mey `ll il xexa ± ©©¦§¨¦¦§©¨
,zxwyn dpi`ydéåeâa éì íé÷ àì øîxacd oi` xn iabl j` - ©Ÿ¦¦§©¥

.il xexa
àéä àúléî déåeâa éì íé÷ øî øîàc àzLä ,àtt áø øîàeiykr - ¨©©¨¨©§¨§¨©©¦¦§©¥¦§¨¦

jxev yiy xac `ed 'dieeba il miw' zxin`y xn` axdy
mc`n zecr rny` eli` ,ea aygzdléøa éøî àaà ïBâkenk - §©¨¨¦§¦

ipa ixn `a`déåeâa éì íé÷c,xwyn epi`y il xexay ±àðòø÷ §¦¦§©¥¨©§¨
déîetà àøèL`edy xhy lr xn`i m` eit lr aeg xhy rxw` - §¨¨©¥

:`xnbd ddnz .eci lr dab` `le ,rextCzòc à÷ìñ àðòø÷ike - ¨©§¨¨§¨©§¨
icia mezgd aeg xhy `ivedl ozip cg` cr ly zepn`p ici lr
.micr ipy jixv oenn `ivedl icka `lde ,ea wifgnd icin micr

:`xnbd daiynàlàxnel dzid `tt ax zpeekàøèL àðòøî ¤¨¨©§¨§¨¨
déîetàip` ±dab` `ly ,ezexyk zwfgn xhyd z` eit lr `ivei ©¥

.eze` rxw` `l mb j` ,eci lr aegd z`

* * *
:oicl d`ay dy` oipra sqep dyrnàáéiçéàc àúzéà àéää©¦¦§¨§¦©§¨

éiaà øa éáéa áøc àðéc éa äòeáLdreay daiigzp zg` dy` - §¨¥¦¨§©¥©©©©¥
.iia` ly epa iaia ax ly epic ziaaïéc ìòa àeää eäì øîàxn` - ¨©§©©©¦

,mipiicl dy`d ly dpic lraàúîa òazLéúå éúéz`eaz - ¥¥§¦§©©§¨¨
df ici lry ,ely xira rayze dy`dàéãBîe àôqkéîc øLôà- ¤§¨§¦©§¨§¨

dceze xwyl yiiazze zn`d z` xikny in my yiy okzi
.zern il zaiigyeäì äøîà,mipiicl dy`dàúååëæ éì eáúk- ¨§¨§¦§¦©§¨¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חג
miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtzeaezk

äð÷ àì.df z` zekfl ick df aegl dipink lk e`lc Ðåäðéà äåñôúmd s`y Ðmiyep

.zern eaçìîîéçåìîoibera dbidpn Ðfrla y"niix oixewy dlyglnnoixewy

e`xiie" oeyl ,frla x"ipxiee"miglnddpei).(`äìåë àðéð÷ àðàizbdpd Ðlyn d`ixa

.ixiagàøäðã àúåôéøçî`l Ð,`hniqk `idy ,xdpd zty lr dep`vndfn `l`

lky ,xdpd rvn`a dkilen didy depthg

.miaxd zeyxk iede ,my zekled zepitqdé÷à÷
.mifee` Ðéøåéçmipwfy lr Ð.eidéçìùî

éùðéàã éîéìâ.miyp`d zezilh oihiytn Ð

äéá é÷ñî.ea miyep Ðéàæåç éádze` iyp` Ð

.dpicnéàøèéñ,ea miyep epiid xg` cvn Ð

.mda wifgp deln dze` zngne ,dt lr deln

çéìù éîåìù ïéðòì.glynl Ðéàîded in Ð

mdn law `ly cr zernd xifgdy ,ryet

xhyd?êéúøãù éðå÷úìwcwcl jl dide Ð

.izpwzaäáâ éã÷ôî ååäã.minezi ia`n Ð

éøèùã àâåìî.zexhy `ln wiz Ðíééçî
åäì àðñéôúizwfgd il aiig didy aega Ð

.mdaäúéî øçàìã äñéôú éåäonf lky Ð

ig didyÐoigpenk od ixde ,jcia oecwt eid

miign dqitz 'ixn` ike .dizeyxaÐoebk

,eaeg myl oilhlhn qtze ,zenl aexw ed`xy

.ecia oecwt eid `leäòåáù àáééçéàãdidy Ð

draez mc`.zxtek `ide ,oennàãñç áø úá
.`ax ly ezy` Ðäãâðëùà äòåáùìraezd Ð

zereay) opzck ,lehie rayi dze`el`e :(a,cn

.dreayd lr ceyg ecbpky :oilhepe oirayp

ïéðîéæ.zxg` mrt Ðàãñç áø úáëÐ

zpn`dyceygl.dreayd lr dy`d z`íé÷ã
äåâá éì.`xwyn `lc Ðêúòã à÷ìñ àðòø÷

cin mezg xhy `ivedl on`p cg` ike Ð

ea wifgnd?.opira ixze ,`ed `penn iwet`

àðòøî`le Ðwwcf`,xhy eze`a zeabl

rxwne.dil `prxw `l inpàúååëæ éì åáúëÐ

,oicl iz`ayizxhtpe.izreaya epnidéàìåîî
,ilr zia Ð:d`xp ile .mini izexk odyi`lenn

Ð,mipepabipa x`yk oiig opi`y ,oinen ilra

"`vpa icye `ilen lwy" oeyl ,mc``aa)

.(`,cp `xzaàúøùàoeyl Ð,wfegxyii" enk

zenai) "jgk.(`,aqéøèùã àúøùàmeiw Ð

,`pied `zlz azena :oipiic oiazeky ,xhyd

,ediici zenizg` ecidq`e ipelte ipelt `z`e

edepxy`e.edepniiweååçéðãazk df :eciriy Ð

.iciàø÷éùë éæçéî éîð éëädrayp" aezkl Ð

.drayp `l oiicre ,"zipeltåòøôå.meia ea Ð

åá äåìå øæåç åðéàab lr s`e .meia ea elit` Ð

.azkp d`eld meia ixdy ,`ed mcwen e`lc

åãåáòù ìçîð øáëùerxtyn Ð,xhyd lha

z`vnpedaeb epi`e ,dt lr deln dipyd deln

.zegewld on
àø÷éùë
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úéàebina dcicl ipndip ?icdq dkixv i`n`e :xn`z m`e Ð miign edpizrazc icdq jl

zepwp zeize` oi`c ol `niiwc ab lr s`c ."icia od oigewl" dxn` `ira i`c

`la ipw Ð xiipd zepwl la` ,aegd zepwl ilin ipd ,dgiwl xhye dxiqn dkixve ,dxiqna

ixhyc `beln zepwl `l` zyyeg dzid `l `zzi` jde .ea zwfgen `ide li`ed ,xhy

dqitze .`pqitz miign :dxn`wcn ,aegd `la

`ticr `lc Ð aegd zeabl `ipdn `l miign

wegcl dleki dzid jk ici lrc `l` ,dxiqnn

,dl aiig didy dn oiyxeid erxtiy miyxeid

.oekyn enk iede ,ixhyc `beln xifgz `ly dna

li`ed Ð ebin aiyg `lc :wgvi epiax xne`e

,"icia `ed gewl" oerhl dleki dpi` eiykre

`ira i`c meyne ."`pqitz miign" dxn` xaky

miign" dxn`y drya "icia od oigewl" dxn`

dry dze`ac .`zyd `pnidn `l Ð "`pqitz

`idy dzid dxeaq "`pqitz miign" dxn`y

dkixv `idy zrcei dzid `le ,dlern dprh

dprh `lcn Ð miign dpin edpirazc oerhl

oixcdpq) "xxea df" wxt seqn di`xe .dnvrn

,dci izezn `xhy wtpc `zzi` `idd iab (`,`l

`le .`ed rextc `xhy i`da `prci :dxn`e

,`pic iaa wfgz`c oeik meyn ,ongp ax dpnid

dizlw `ira i` Ð dcia xhyd epi`xy :yexit

,`ed rext dxn` m`y it lr s` .opixn` `l

ebina zpn`p dzid Ð dcia xhyd epi`xy mcew

i`xy `zyd ,dizlw `ira i`coi` Ð dcia edep

:di`x cere .ebin dl zil `zydc ,cer zpn`p

:(a,gl zereay) "oipiicd zreay" wxta opzcn

el xn` xgnl ,"od" el xn`e "jcia il dpn"

dpin (`,`n) `xnba jixte .xeht Ð "jl eizzp"

erxetl jixv micra exag delnd xn`c o`nl

o`nk Ð micra dirazc oeik ,`kd `de :micra

?`iyew i`ne !xeht ipzwe ,inc micra ditfe`c

lenz` xn` ira i`c ,ebina onidnc `kd ip`y

rxtnl ebin ,i`ce `l` !"mlern mixac eid `l"

.opixn` `l

àðòøîl`ppg epiax yxit Ð dinet` `xhyl

:(`,an my) "oipiicd zreay" wxta

epiid Ð xhy iabl cenlzdac "`prxn" lkc

oeylde .dabiy mcew rayil xhyd lra jixvy

`le opirxw rxwin `l :wiqn `lcn ,ok rnyn

"zexrp el`"a opixn`ck ,dia opiabn `abin

dia opiabn `l `rix `xhy i`d :(a,el zeaezk)

i`nl :xn`z m`e .(dil opirxw rxwin `le)

dreayl i` ?dil opirxnc `tt ax xn` `zkld

aiigzi ixz iak onidn `l elit` Ð epyxitck

onwl) oizipzna opzck ,rxtil `ad dreay

rxtz `l Ð drext `idy dcirn cg` cr :(`,ft

elit` xn`w `tt axc :xnel yie !dreaya `l`

,`cqg ax za enk ,zecr xa epi`y Ð aexw `di

axl inp dil xn` `wce .zecr za dzid `ly

jixv Ð "xn icda `pixg` yipi` `ki`" `tt

ly e` xhyd lra ly eaexw `tt ax didy xnel

.dreayl elit` ,dipnidl `kil ikdl ,razp

àîìàifgin inp mzde Ð `xwiyk ifgin

drayp zipelt" :dl eazky ,`xwiyk

dl oziy yily cia edepzpe ,"ipeltn dxhtpe

rayz m` :dl eazk `ly dne .dreay xg`l

epiid ,`xwiyk ifgin ded `lc ,xhtz zipelt

.xgnl e` meid micr dkixvdl `ly meyn
`cg
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,éçelî çìîéî àtt áø ,eäðéà äeñôz .äð÷ àìŸ¨¨§¨¨¦§©©¨¦§©©¥
øî .àìLàa dì çzîî òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©©§©¨§©§¨¨
àðéð÷ àðà :øîà øîe ,dleëì dì àðéð÷ àðà :øîà£©£¨¨¥¨¨§¨¨£©£¨¨¥¨
:eäì øîà ,éîà øa ñçðt áø eäa òât .dleëì dì̈§¨¨©§©¦§¨©©¦£©§
ïéçpeîe ïéøeávL àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§§¤§¦¨¦
àøäðc àúeôéøçî éîð ïðà :eäì øîà .íéaøä úeLøa¦§¨©¦£©§£©©¦¥£¦¨§©£¨
éøeéç é÷à÷ :eäì øîà .àáøc dén÷ì eúà .àðñéôz̈¥§¨¨§©¥§¨¨£©§¨¥¦¨¥
àeäå :ïîçð áø øîà éëä !éLðéàc éîéìb éçlLî§©§¥§¦¥¤¡¨¥¨¦£©©©§¨§
é÷qî eåä eäaà éaøc déøa éîéáà .íéiçî dñôzL¤§¨¨¥©¦£¦¦§¥§©¦©¨¨©§¥
äaøc déøa àîç ãéa eäðéøãL .éàæBç éa éæeæ déa¥¥¥©¨§¦§§©¨¨§¥§©¨
!àøèL éì eáä :eäì øîà ,eäðéòøt ìæà .eäaà øa©©¨£©¨§¦§£©§£¦§¨¨
.eäaà éaøc dén÷ì àúà .eäðéð éàøèéñ :déì eøîà̈§¥¦§¨¥¦§£¨§©¥§©¦©¨

déì øîà:déì øîà ?eäðézòøôc éãäñ Cì úéà : £©¥¦¨¨£¥¦§©§¦§£©¥
íéøác eéä àì" :øîBì ïéìBëéc Bbéî :déì øîà .àì̈£©¥¦¦¦©Ÿ¨§¨¦
éîelL ïéðòì .eäðéð éàøèéñ øîéîì éîð ïéìBëé "íìBòî¥¨§¦©¦§¥©¦§¨¥¦§§¦§©©¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miwxtחד dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtzeaezk
àø÷éùë.ef deln lr azkp `ly Ðïðéùééç àì.xenb xhy lehia xaca yiy `l m` Ð

àðéãñá éøééöã àúéðâøî áùiax cia ciwtd ,cg` oicqa zexexv zeilbxn ray Ð

.`y`inãé÷ô àìåezthgy ,ezia iyp`l dev `l Ð.dzinéîà éáøã äéî÷ì åúàÐ

,oiyxeid z` reazl.eid epia` ly `ny :mixne` oiyxeideãéîà àìã.xiyr epi` Ð

àðîéñ.ray mde ,zexexv md oicqa :xn`c Ð

ãé÷ô àìå àñç áéëùrahy Ðxn`ck ,xdpa

.(a,`kw) `xza wxta zenaiaàñëèîyeal Ð

l"cpiv ,iyn.f"rlaåäì øîàã àåääÐ

z`eevadfi`l yxit `le ,diaehl iqkp :dzin

.diaehäéá ñéâãiqiibc ebne ,elv` libx Ð

iccd`Ð.jnqp `l eli`k enya el `xew

íãå÷ íëç ãéîìúwicvn mc` `nzqnc Ð

zekxa) xn xn`c ,dzin zrya zekfl eiyrn

`l` e`apzp `l mi`iapd lk :(a,cldpdnl

.eiqkpn minkg icinlzéðééãã àãåùzlhd Ð

ly ekxc didy mipiic e`xiy dn itl .mipiicd

aeh odipyay in e` ,dfn xzei df z` axwl zn

znd oiekzp ea xnel yiy ,dxyi jxca bdepe

.zekflàãåùzeny) "`nia icy" enk Ð(eh

"mia dxi" opinbxzncÐ.mia lihdåìçîå øæçå
,deln `edy ,xkend Ðelgn.dellìåçîÐ

icic mixac lra e`l :gwell del dil xn`c

.z`ùøåé åìéôàå.lgen deln ly Ðäúðéáæ
äúáåúëì,mixg`l dzaezk ceary dxkn Ð

.dlra zgz dceraäàðä úáåèáhren xac Ð

wefigk `l` epi`ywitn = c"ixb oixewy ,daeh

wtqa eizern lihn gweldy itle .oevxÐ`ny

dlra iiga `id zenzÐepi`e ,cgtndgwel

:opiqxb ikd .mihren minca `l`äì éòáú åúà
äúøáì,dzxal dl iraz `we zegewl ez` Ð

,dia`n dn` zaezk zeabl d`adyxile

dze` lehil oi`a el`e .dn` gkn daezkd

.epl dxkn jn` :xnel ,dpnid
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àãçdede ,miiw `y`in iax ded eli`c ab lr s` Ð cin` `lc `y`in iaxa dia `prcic

he` ,gky` d`ivn xeni`c ,cin` `lc ab lr s` ,onidn did Ð "`ed ily" oir

`lc ikid ik .`id `giky `lc `zlinc Ð inzil opiprh `l mewn lkn ,el epzp dpzn

.(a,r `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt seqa "eqp`p" edl opiprh

ãåòåÐ cere :yxtl oi` Ð `pniq aidi `w `d

liren dn Ð cin` i`c .cin` elit`

oniq i`dc ab lr s` .dipin dpaf `nlc ?oniqd

`l m` ,rcil zelibx oi` dipicqa ixiivc

`tqkc `qka mewn lkn Ð elv` ciwtdy

`edde ,mteba `l` oniq `kil jenqac `qkhne

dpafc xninl `ki`c ,ciwtdy oniq ied `l

oi` inrh ixz jpdc :yxtl yi `l` !dipin

m`e .oniqe cin` `lc opirac ,df `la df oiliren

qex` iab (a,bi) lirlc `nw wxt seqa :xn`z

:cere ,dcen `w `dc Ð `cg :xn`wc ,ezqex`e

oaxk dkld l`eny xn` dcedi ax xn`d

in dcen `l ik `dae :iia` dil xn` !l`ilnb

`nlc ?dil `iyw i`ne ?'ek l`ilnb oax xiykn

yi !`kd ogky`ck ,jixvn minrhd ipy sqei ax

`l dcenc `nrh i`c ,xity iz` mzdc :xnel

oaxk dkldc inp `nrh `edd Ð dicegl ipdn

oax xiykn `lc ,icin dil ipdn `l l`ilnb

aex `kde ,dlv` mixyk aexa `l` l`ilnb

dcenc `nrh cg `l` `kile ,dlv` oileqt

i` :yexit ,dcen `l ik `dae :xn`w ikde .cala

?'ek xiykn in Ð ipdn `l dicegl dcenc `nrh

:(a,ehw zenai) "dkldy dy`d"a opixn`c `de

ad :dil xn` ,dixag iab inyney ciwt`c `edd

:dil xn` ,edpizliwy :dil xn` ,i`nyney il

:dil xn` .oiinx `ziagae ,eed jke jk `de

i`c ,mzd rnyne .edpip ipixg` ipde ,edpizlwy

`le .onidn ded Ð miwdaen mipniq aidi ded

wxta oke ."icia md migewl"c ebina jci` onidn

inzic ifef ipd :(`,r `rivn `aa) "jyp edfi`"

`adc dil zi`c yipi` opifg ?edl opicar ikid

,edpip oecwt `nlc ,`l Ð milk la` .'ek `kixt

liwye ,`pniq eda aidie `nlrn yipi` iz`e

ezc ,elv` ciwtdy micr yiyk ixiin mzd .edl

`ay oeik ,"icia `ed gewl" xninl onidn `l

ea oi` `kixt `adc la` .oecwt zxeza ecil

oir zriaha exiki `ny yginl `kil `de .oniq

d`xp mdxa` oa oeyny epiaxe .giky `l `dc Ð

yginl `kile Ð cin` `lc `cg :yxtl el

`nlc"l Ð cere ,edpip `y`in iaxc `nlc

`w `dc ,yginl `kil inp "eed `pixg` yipi`c

.`pniq aidiáéäé÷zenai) "dkldy dy`d"ae .eed draye `picqa ixiivc :qxhpewa yxit Ð `pniq.`peeb i`d ik oniq ied `l (a,ehwàãåù:yxity ,qxhpewd yexitk `l Ð ipiicc

dvxiy dn ,glyn zne "ipeltl dpn jled" iab (a,ci) oihibc `nw wxt seqn di`x `iane .dvxiy inl ozi oiicdy :mz epiax xne` `l` .xzei ozil epevx inl ,ozep ly ezrc mipiicd ecn`iy

'ek izikf dfl" xnel oiic on`pc opixn` (`,cr) oiyeciwc `xza wxta :cere .`cey mzd dil ixwe ,dyri Ð gily!dipiicipe xcdipe :jixte .on`p oi` Ð eiptl micner mipic ilra oi` la` ,"

ozi ok m` :xn`z m`e .oihilgn Ð hilgdl mipiicd evxiy inl :inlyexia oke !`cey dyrie xcdip izk` Ð ozep ly ezrc oicne` oipiicdy ,qxhpewd yexitk i`e .ipiicc `ceya :ipyne

.`ed `piic e`l Ð `xb` lawnc oiic lkc :xnel yie ?xky xzei el oziy inl oiicdøëåîädell yiyk `nlyac ?aegd xeknl leki j`id :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek exiagl aeg xhy

`lc ,mz epiaxl d`xp oke ?legn i`n` Ð xkn ied i`c ,`ziixe`cn xkn ied `lc :el d`xpe ?el xken dn Ð melk el oi`yk la` ,zerwxwd lr el yiy ceariy eze` el xken Ð zerwxw

:l`eny xn`c ab lr s` :ongp ax xn`de :jixte .mixteq ixacn rxn aiky zpzn :ongp ax xn` `ax xn` :(a,fnw `xza `aa) "zny in" wxta xn`cn di`x iziine .opaxcn `l` xkn ied

.'ek legnl leki epi`c epiid ,`ziixe`c `nlya zxn` i` .legnl leki epi`y rxn aiky zpzna epzp m`y l`eny dcen Ð lgen yxei elit`e ,legn elgne xfge exiagl aeg xhy xkend

leki epi` ikd meyn Ð `ziixe`c `nlya zxn` i` :eyexit ikd mzde ,legnl leki ,`ziixe`c xhy xkn ixd elit` mlerlc :zegcl yie !legnl leki epi` `ziixe`c icinc Ð rnyn

in lkl ligpdl a`l zeyx dpzp dxezd Ð "eipa z` eligpd meia dide"n ol `wtp ok m` Ð `ziixe`cn `ed m`c .yxeid `ed dpzn lawnd `l` ,yxei epi` `edy itl ,yxeid legnl

m` ,d`pe`n zexhy ihernl jixhvi` i`n` :xn`z m`e !opaxc rxn aiky zpzn oky lk ,legnl leki `ziixe`c icin elit` `ld ?legnl leki oi` i`n` Ð opaxc zxn` i` `l` ,dvxiy

jiiy mewn lkn ,xekn epi` aegdc idpc :xnel yie ?`ziixe`c ied `l aeg xhy xknlr deln el aiig didy oebk :inp i` .dell mixwi minca epxkniy dpewl daxd dey `edy ,d`pe` ea

.xhyd el aezkiy minc el dlrne ,dtéðôîyegile :jixte .lral xifgi Ð dcen dy`dy onfa ,xaey `vn iab (a,hi `rivn `aa) "oifge` mipy" seqac :wgvi epiaxl dniz Ð dcik eciy

dlf`e ,ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk `nlc ,yegip izk` `zyde .legn elgne xfge exiagl aeg xhy xkend :xn`c ,l`enycl `zi` dpin rny :ipyne .'ek oqipa ozil dazk `nlc

.lra dl zilc ircica mzd ixiinc :xnel jixve !`kd opixn`ck ,legnl dleki dpi`y ,dlral dzaezkl dzqipkde
lifiz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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íúäì¯àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà Léðéà àîéà §¨¨¥¨¦¦©£¦¨©§¥§¦¦£¨
,àñç éa àtñëc àñk ãé÷ôàc àøáb àeää .àæç£¨©©§¨§©§¥¨¨§©§¨¥¨¨
øîà .ïîçð áøc dén÷ì eúà .ãé÷t àìå àñç áéëL§¥¨¨§¨§¦¨§©¥§©©§¨£©
à÷ àä :ãBòå .ãéîà àìc àñça déa àðòãé :eäì§¨©§¨¥§¨¨§¨£¦§¨¨

éñ áéäé÷éôðå ìééòc ìéâø àìc àlà ïøîà àìå .àðî ¨¥¦¨¨§¨£¨©¤¨§¨¨¦§¨¥§¨¥
íúäì ÷éôðå ìééòc ìéâø ìáà ,íúäì¯Léðéà øîéà §¨¨£¨¨¦§¨¥§¨¥§¨¨¥©¦¦

ãé÷ôàc àeää .àæç àæçéî eäéàå ,ãé÷ôà àðéøçà©£¦¨©§¥§¦¦£¨£¨©§©§¥
áø áéëL ,àøôñ áøc deçà éîéc áø éa àñkèî§©§¨¥©¦¦£§©¨§¨§¥©
:eäì øîà .àaà éaøc dén÷ì àúà .ãé÷t àìå éîéc¦¦§¨§¦£¨§©¥§©¦©¨£©§

àãç¯:ãBòå ,ãéîà àìc éîéc áøa déa àðòãéc £¨§¨©§¨¥§©¦¦§¨£¦§
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Ceáà øîà äåäc,jia` xn`y dlern xac -ìàeîL øîàc àä± ©£¨¨©£¨§¨©§¥

deln ,l`eny xn`y df xac,Bøéáçì áBç øèL øëBnäick ©¥§©©£¥
,gwell aegd z` rxti deld dzrnyøæçådelndBìçîedell §¨©§¨

aegd ,aegd z`,ìeçîaegd z` zeabl leki epi` aey gwelde ¨
.epic lra epi` df mc`y oerhl i`yx deldy meyn ,deldn

LøBé eléôàådelnd lyìçBîlre .dell aegd z` legnl leki ± ©£¦¥¥
jia` xn` dfa ,ìàeîL äãBîdy`ddìòáì áBç øèL úñðëîiptl ¤§¥§©§¤¤§©§©§¨

,beln iqkp zxeza di`eyipäøæçådy`dezìçîe,dellLaegd §¨§¨§¨©¤
BãiL éðtî ,ìeçî Bðéà`id ixd lrad ly,dãék`ed mb dzre ¥¨¦§¥¤¨§¨¨

.eicrla legnl dleki dpi` jkitle aegd lr milra
:df oipra dyrn d`ian `xnbdïîçð áøc déúáéø÷ly ezaexw - §¥¨¥§©©§¨

ongp axäàðä úáBèa dúaeúëì dzðéaæxhy z` dxkn - ©¦§¨¦§¨¨§©£¨¨
.hren mekqa dzaezkäáéëLe äLøbéà,dzne dyxbzpe - ¦¨§¨§¦¨

dn dia`n zeabl d`a zad dze`e ,za dixg` dxi`yde
.dzaezka oiyexibd zrya dn`l aiigzpydì éòáz à÷ eúà̈¨¨§¥¨

dzøáìz` eraze e`a ,daezkd xhy z` epwy zegewld mle` ± ¦§©¨
.daezkd z` epw md ixdy daezkd z` mdl zzl zadeäì øîà̈©§

äöò dì àañéìc àkéì ,ïîçð áølekiy edyin o`k oi` m`d - ©©§¨¥¨§¦§¨¨¥¨
,oldlc dvrd z` zal uriil
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המאמין בהשגחה פרטית יודע כי "מה' מצעדי גבר כוננו", אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה ברור ותיקון במקום פלוני.
היום יום ג אלול



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zeaezk(iyiy meil)

äeáà éaâì dnàc dúaeúëì dìçéúå ìéæézz` legnze zad jlz - ¥¦§¥£¨¦§¨¨§¦¨§©¥£¨
,dze` mlyl jxhvi `ly ,dia`l daezkd ly aegddúøéúå§¥§¨

dépéî.eze` yxiz dia` zeniyk seqale ±äòîLixac z` zad ¦¥¨§¨
,ongp axdzìéçà äìæà.daezkd aeg z` dlgne dkld - ¨§¨©¦§¨

:dvr ozpy dnn ea xfeg ongp axeðéîöò eðéNò ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¦©§¥
ïéðéicä éëøBòkiaexwl iziyrpy jka dxeyk izbdp `l ,xnelk §§¥©©¨¦

'oic jxer'k.
:`xnbd zl`eyàøwéòîdvrd z` ozpyk [dligzn-]øáñ éàî ¥¦¨¨©¨©

,ongp axóBqáìejk lr hxgzdyk -.øáñ éàî:`xnbd daiyn §©©¨©
øáñ àøwéòîmlrzi `ly mc`l ie`x ongp ax xaq dligzn - ¥¦¨¨¨©

weqtd meyn lkeiy dn lka el riiqi `l` ,ezgtyn aexwn
(f gp diryi)óBqáìe ,'ílòúú àì EøNaîe'hxgzpykøáñyíãà ¦§¨§Ÿ¦§©¨§©¨©¨¨

éðàL áeLçmilelre ,eiyrnn micnl oky ,dpey epic aeyg mc` ± ¨©¦
.miaexw mpi`y el`l s` jk zeyrl epnn cenll miyp`d

* * *
:lirl dxkfedy dklda oecl day `xnbd,ìàeîL øîà ,àôeb¨¨©§¥

delnáBç øèL øëBnä,xg` lr el didyBìçîe øæçå ,Bøéáçì± ©¥§©©£¥§¨©§¨
aegdy `ed oicd ,aegd eze` z` dell delnd lgne,ìeçî̈

ìçBî LøBé eléôàåoi`e ,legnl leki delnd ly yxeid s`e ± ©£¦¥¥
.aegd z` deldn zeabl leki gweld

àeä çwt éàå ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdvexe ,gweld - ¨©©¨§¥§©§ª©§¦¦¥©
,delnd ici lr aegd zlign zngn cqtd ly zexyt` repnl

éæeæ déì L÷ø÷îmlyi ,xnelk ,eciay zerna dell ywywi - §©§¥¥¥
,delnd mr `ipepw dyriy iptl sqk dellàøèL déì áúëå§¨©¥§¨¨

déîLaf`e ,gweld my lr ycg aeg xhy gwell deld aezkie ± ¦§¥
aegd z` zeabl gweld lkei ,aegd lr legni delnd m` mb

.deldn
jkae aegd lr lgne xfge exiagl aeg xkend m`d dpc `xnbd

:gweld z` zevtl aiig ,gwell ciqtdïéàãc ïàî ,øîéîà øîà̈©£¥©©§¨¦
éîøâc àðéc,'inxb' ly jxca wifdy mc` minelyza aiigny in ± ¦¨§©§¦

aeg xhy zlign ly dxwnaàélòî àøèL éîc déa éaâî`ed ± ©§¥¥§¥§¨¨§©§¨
wfp inelyz zxeza xhya aezkd mekqd lk z` delndn daeb

la` .gweld xearéîøâc àðéc ïéàc àìc ïàîaiign epi`y in ± ©§Ÿ¨¦¦¨§©§¦
,'inxb' iwfpaàîìòa àøééð éîc déa éaâîxeht delnd ,xnelk ©§¥¥§¥§¨¨§¨§¨

,xhyd aezk eay xiipd `l` jl izxkn `l gwell orehy iptn
.`ed jcia `ld df xiipe

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàcáeò äåäcg`a dyrn did - £¨§¨
,iy` ax iptl oicd `ae ,aegd lr dell lgne aeg xhy xkny

dééôëå[dtke-]éMà áøì íøôøaiigl yiy zei`x el daxdy jka §©§¥©§¨§©©¦
,inxb oicn delnd z`déa éaâàåéîìöì àøeLk ékax wcwce - §©§¥¥¦§¨§©§¥

d`vezk el mxbpy cqtdd lk gwell mlyiy ,delnd mr iy`
,zexev da xevl ur zxew dpewd mc`y itk ,aegd zlignn

.ixnbl dxyie dwlg `dzy wcwcn

* * *
:epizpynl xeywd oic d`ian `xnbdáøc déîMî øîéîà øîà̈©£¥©¦§¥§©

áBç ìòáe äMà úaeúk déìò àkéàc ïàî éàä ,àîçlheny in - ¨¨©©§¦¨£¥§©¦¨©©
,el deldy mc`l aiig mbe daezk aeg rextl eilrdéì úéàå§¦¥

éæeæ déì úéàå àòøà,zerne rwxw el yie -déì ïðé÷lñî áBç ìòáì ©§¨§¦¥¥§©©§©§¦¨¥
,éæeæae ,zerna el mirxet ,xnelkàòøàa dì ïðé÷lñî äMàìz`e ± §¥§¦¨§©§¦¨¨§©§¨

,xacd mrhe .rwxwa miwlqn daezkd zlra dy`ddéðéc ék éàä©¦¦¥

déðéc ék éàäåozp delnd ,xnelk .dpick dy`de epick delnd - §©¦¦¥
`ed oic okle ,zern dxfga lawl dvex `ede d`elda zern
`l` ,daezkd xear sqk dpzp `l dy`d eli`e .zern el rxtiy
okle ,rwxwd ceariy lr xwira zkneq `ide ,dl aiigzd dlra

.rwxwa dl rxtiy `ed oic
:jiynn xnin`àåàòøà ãç àlà àkéà àì érwxw wx el yi m`e - §¦Ÿ¦¨¤¨©©§¨

,zg`ãçì àlà àéæç àìå,mdn cg` melyzl `l` die`x dpi`e - §Ÿ©§¨¤¨§©
déì ïðéáäé áBç ìòáì,aeg lral rwxwd z` mipzep -àì äMàì §©©¨£¦¨¥§¦¨Ÿ

dì ïðéáäéaeg lrad z` miticrny mrhde ,mipzep `l dy`le - ¨£¦¨¨
miyp`y oieel ipta zlc lrep z`vnp ciqti m`y meyn ,`ed

:`xnbd zx`an .zeeldln erpni,àîòè éàîmrhd dn ,xnelk ©©£¨
dy`l eli`e 'zlc zlirp'l miyyegy meyn aeg lral mipzepy

y meyn ,'`pig' mrhn mipzep oi`àOéì äöBø LéàäM änî øúBé¥¦©¤¨¦¤¦¨
,àNpäì äöBø äMà,`ypidl oevx odl yi miyp llk jxca ,xnelk ¦¨¨§¦¨¥

erpni delnl rwxwd z` epziy ozb`c zngny yegl oi` jkle
,rwxwd z` el ozip `l m` zeeldln rpni deln la` ,`ypidln

.mieel ipta zlc zlirp meyn dfa yie

* * *
:aeg zrixt oipra oeic d`ian `xnbd,àîç áøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©¨¨

àáøc déîMî eúéøîàc éàcå,`ax ly enyn zxn`y oekp m`d - ©©§¨§¦¦§¥§¨¨
éæeæ déa é÷qîc ïàî éàä,dely zngn zern ea miyepy mc` ± ©©§©§¥¥¥

àòøà déì úéàå,delnl dpnn mlyl lekiy rwxw wx el yie - §¦¥©§¨
,el oi` zernedépéî òáz à÷å áBç ìòa àúàåraeze delnd `ae - §¨¨©©§¨¨©¦¥

,aegd z` el mlyl epnndéì øîàå,deldàòøàî ìB÷L ìéæjl - §¨©¥¦§¥©§¨
,jaega rwxwd z` dabzedéì ïðéøîà,dell mixne` ep` ±ïéaæ ìéæ ©§¦¨¥¦©¦

déì áä éúééàå zà.delnl sqk `ade rwxwd z` xeknze jl - ©§§©§¥©¥
z` zeabl jneq delnd ixdy ,dfk denz xac zxn`y oekp m`d
xeknl deld gixhpy recne ,deld ly rwxwd lr xwira eaeg

.rwxw el zeabdl lkei `le
:`ng ax aiyndéì øîà,`tt axlàìizxn` `l ,oekp epi` ± ¨©¥Ÿ

,jk m` ,`tt ax el xn` .z`fk dkldéëéä àcáeòc àôeb éì àîéà¥¨¦¨§§¨¥¦
äåädrenyd d`vi epibay `ax wqt eay dyrnd seb did dn - £¨

.zirhenddéì øîà,`ng axäåä íéáëBk ãáBòa åéúBòî äìBz- ¨©¥¤§¨§¥¨¦£¨
ely opi`y xwya orh j` ,zern el eid ,`ax iptl `aedy df del

e xg`ny .ieb ly `l`,ïâBäk àlL äNò àeähnzydl dqipy ¨¨¤Ÿ§¤
,sqka delnl rextln,ïâBäk àlL Ba eNò Cëéôìeze` eaiige §¦¨¨¤Ÿ§¤

dyrnd eze`a `weece .eaeg z` mlyle ,ely rwxwd z` xeknl
oi`e ,delnl rextl ick rwxwd z` xekniy mipiicd eilr exingd

mixg` zenewnl df dyrnn cenll.

* * *
Cãéãì ,àtt áøì àðäk áø déì øîàäåöî áBç ìòa úòéøt zøîàc ¨©¥©©£¨§©¨¨§¦¨§¨§©§§¦©©©¦§¨

aegy ,jzhiyl -ick `l` dpi` ,aegd z` mlyl deld ly ez
m` ,aeg lra zrixt zevn miiwløîàdeldãéáòéàc éì àçéð àì ¨©Ÿ¦¨¦§¤¡¦

äåöîdvex ipi`e ,aeg lra zrixt ly ef devn miiwl ipevxa oi` - ¦§¨
,mlyléàî.delnl mlyl deld z` etki oic zia m`d -déì øîà ©¨©¥

df xac ,`tt axàðéðz,`ziixaaíéøeîà íéøác änamiwel oi`y ¨¦¨©¤§¨¦£¦
,zewln mirax`n xzei dxiar lralr xar,äNòú àì úåöî §¦§©Ÿ©£¤

,äNBò Bðéàå äkeñ äNò Bì ïéøîBàL ïBâk ,äNò úåöîa ìáàe` £¨§¦§©£¥§¤§¦£¥¨§¥¤
lehil ,el mixne`,äNBò Bðéàå áìeì¨§¥¤
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miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtzeaezk
ìéæéúäìçéúå'åëdidy aeg xhy odl dxkn ef ly dn`e ,lgen yxei elit` :opixn`c Ð

.dlra lr dlåðéîöò åðéùòaexwk Ðekxere oipiic lv` `ad ,eade` e` ,oic lra ly

.dcbpky ciqtdl efl dvr izcnl jk .eaexw e` eade` zekf xg` zei`xaàø÷éòîÐ

.ok xn`ykóåñáì.hxgzpyk Ðéðàù áåùç íãàs` eyriy yie ,epnid oicnly itl Ð

.miaexwl `lyàåä ç÷ô éàå.gweld Ðù÷ø÷î
éæåæ äéìxhy el aezkl oda exkeye ,dell Ð

.mdipy oia `ipepw eyriy mcew ,enya aegïàî
éîøâã àðéã ïéàããcqtd mxebd z` aiignd Ð

.exiagläéá éáâî.elgend on ,`xhy i`da Ð

àéìòî àøèù éîã.ekezay aegd lk Ðïàîå
'åë ïéàã àìãwxta ,`nw `aaa ediizbelt Ð

,inxbc `pic dil zi` xi`n iaxe ,(a,fhw) `xza

my) `ipzck:(a,wdxcb `le dpnid y`iizpÐ

.mi`lk iab ezeixg`a aiige ,yciw df ixd

.dizeek ol `niiweàîìòá àøééð éîã äéá éáâî
ixde ,xiipd `l` el xkn `ly xne` ,xnelk Ð

.jcia `edéùà áøì íøôø äééôëoicd `ay Ð

,iy` ax iptleaaiqezei`xa etiwdeiab`e

.inxbc `picnéîìöì àøåùë éëieaib :xnelk Ð

lk ,xenb.cqtddwcwci xy`k ea wcwc

dxyi gwely ,zexev da xevl dxew gweld

.dwlgeäéðéã éë éàäefe ,zern deld df Ð

dpzp `l `ide ,rwxwd ceariy lr dknq

lfxa o`v iqkp liaya m`e .melkoineyipd

daezkaÐefe ,cin oda dkf `edoztxivmr

.rwxwd ceariy lr daezkdàìà àéæç àìå
ãçì.odn cg`l ick `l` da oi` Ðáåç ìòáì

ïðéáäé.zlc lerpz `ly Ðùéàäùî øúåé
'åë äöåøopiyiig `le Ð.`pig meyn xnel

m` la` ,cg` meia eazkp zexhydy `wece

daezkd onf dncwÐ.daeb `idåúéøîàã éàãå
'åëizrnyy `ed zn` :`ed dl`y oeyl Ð

opigxhnc ,dniz ly df xac mixne` mz`y

dxknl dell dil?jnq xwir delnd `lde

!rwxwd lr elyäåä éøëðá åéúåòî äìåúÐ

.md ixkp ly xne`e ,rextl el did zernêãéãì
'åë úøîàãmey" wxta ,oikxr zkqna Ð

.(`,ak) "oinezidäåöî ç"òá úòéøôdevn Ð

oid" aizkc ,eixac zn`le eaeg rextl eilr

"wcvÐjly "e`l"e ,wcv jly "od" `diy

`aa) wcv.(`,hn `rivníéøåîà íéøáã äîá
.mirax` dwelc Ð

ïéëî
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ìéæéú`d ?dgiexd dnc :wgvi epiaxl dyw Ð dia` iabl dn`c dzaezkl dlgize

ongp axe ,`ilrn `xhy inc dia iabn Ð inxbc `pic oi`cc o`n :jenqa opixn`

`ixk` ieeg`c `xab `edd iab ,(a,fhw `nw `aa) "`xza lfebd"a inxbc `pic oi`c diteb

`aiign `le ,[`,hp oihib] "dpzn ozpzn zehertd" enk ,dzid dphwc :miyxtn yie ?ihigc

`lc jk jezn d`xp wgvi epiaxle .inxbc ipicn

lr dl epzpy minc `l` inxbc `picn `aiigin

zgeexny `vnpe ,daezkd lk `le ,dzaezk

oa oeyny epiaxl ayiizp `l ,edine .daxd

,"`ilrn `xhy inc dia iabn" oeyl mdxa`

`iane .xhya aezkd lk mlyl aiigc rnync

:(a,fn) oiyeciwc ipy wxta opixn`c `dn di`x

cia deln el didy e` "aeg xhya il iycwzd"

,zycewn :xne` xi`n iax ,mdilr dyxde mixg`

wiqne .zycewn dpi` :mixne` minkge

aeg xhy xkend :xn`c .ibltin `w l`enycac

ikdle ,dil zi` xn ;legn Ð elgne xfge exiagl

lekie li`ed ,dzrc dknq `lc ,zycewn dpi`

Ð xhya aezkd lk mlyl aiig did m`e .legnl

legnl i`yx epi` `d ?dzrc dknq `l i`n`

j`id dywiz `l `zyde] !dl mlyl jxhviy

mixg` oenn ciqtdl dvr ongp ax d`iyd

,ixnbl ociqtn did `l ixdy ,daxew liaya

zvw mewn lkn .epzpy zern mdl oixifgn eidy

.[mbnbl yiìòáìÐ ifefa dil opiwlqn aeg

,delnl ;miwelg oipic dylyc :mz epiax xne`

zi` :aeg lral .xikyle ,wfiple`l Ð ifef dil

elit` :wfipe .`kd opixn`ck ,`rx`a iwelql ivn

:xikyae .`rx`a dil wlqn Ð ifef dil zi`

oiafe gxh lif dil opixn` ,ifef dil zil elit`

`aa) "dilrde ziad" wxta opzc .ifef izii`e

xn`e ,ywae oaza enr dyer did :(`,giw `rivn

.el oirney oi` Ð "jxkya ziyry dn leh"

.(ifef dil zilc elit` Ð mzd rnyne

äùàìxzei `nrh i`n dl opiadi `l

dvex dy` `yil dvex yi`dyn

:(`,ct) lirl opixn`c :xn`z m`e .`ypil

`l oinipa iax elit`e .`pig meyn dy` zaezkl

mdipy la` ,lyek `ed aeg lradyk `l` bilt

epiax uxize !dy` zaezkl opiadic dcen Ð oiey

`ki`c meyn aeg lral opiadi Ð `kdc :mz

zlirp jiiy `l dy`ae ,zlc zlirpc `nrh

dy` `yil dvex yi`dyn xzei :opixn`ck ,zlc

`kil Ð dzin xg`lc ,lirl la` .`ypil dvex

opixn`ck ,`giky `l dzinc ,zlc zlirp

delnc dizrc` wiqn `lc ,(`,p oihib) "oiwfpd"a

oilhlhn elit` e` ,rwxw aeg lral opiadi dzin xg`l elit`c :wgvi epiax mya axd ixenl aiyd l`igi epiax axd ixene .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,inzi inw iqkp iltpe del zinc

hiwp ivn `l minezil cwtp edl aidi ded i`e ,zeabl aeg lra ly epic oi`c oeikc meyn epiid Ð dy` zaezkl opiadic lirle .oilhlhn oiaeb aeg lrae dy`c epwzy mipe`b zpwz xg`

ikde .dey opnf eli`k iede ,llk ediilr daezk ceariy lg `le .zegewld on sexhzy epwiz `ly oeik ,xhyd onfl daezkd onf micw elit`e .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,`pica edl

`nwl ?edn Ð xkne dpw jk xg`e dele del Ð carzyn xnel `vnz m`e ,carzyn `l `d Ð carzyn `l xnel `vnz m` ,xkne dpw "ipwi`c" :(`,fpw `xza `aa) "zny in" wxta xn`

wgvi iaxe .m"anxe qtl` ax oke ,wgvi epiaxk xac `nr oke :azke .zegewln zeabl carzyn `lc oeik ,`yixa `iab id llk iwetql `kil carzyn `l i`c rnyn] ?`xzal e` carzyn
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במעלת מין האנושי, ישנם ארבעה תארים: אדם – מעלת המוחין והשכל, איש – מעלת הלב והמידות, אנוש – החלישות באחד מהם 
בשכל או במידות או בשתיהם, גבר – מתגבר על עצמו להסיר המניעות ועיכובים להשיג אחת המעלות או בשכל או במידות.

היום יום ד אלול



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חז
miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtzeaezk

ìéæéúäìçéúå'åëdidy aeg xhy odl dxkn ef ly dn`e ,lgen yxei elit` :opixn`c Ð

.dlra lr dlåðéîöò åðéùòaexwk Ðekxere oipiic lv` `ad ,eade` e` ,oic lra ly

.dcbpky ciqtdl efl dvr izcnl jk .eaexw e` eade` zekf xg` zei`xaàø÷éòîÐ

.ok xn`ykóåñáì.hxgzpyk Ðéðàù áåùç íãàs` eyriy yie ,epnid oicnly itl Ð

.miaexwl `lyàåä ç÷ô éàå.gweld Ðù÷ø÷î
éæåæ äéìxhy el aezkl oda exkeye ,dell Ð

.mdipy oia `ipepw eyriy mcew ,enya aegïàî
éîøâã àðéã ïéàããcqtd mxebd z` aiignd Ð

.exiagläéá éáâî.elgend on ,`xhy i`da Ð

àéìòî àøèù éîã.ekezay aegd lk Ðïàîå
'åë ïéàã àìãwxta ,`nw `aaa ediizbelt Ð

,inxbc `pic dil zi` xi`n iaxe ,(a,fhw) `xza

my) `ipzck:(a,wdxcb `le dpnid y`iizpÐ

.mi`lk iab ezeixg`a aiige ,yciw df ixd

.dizeek ol `niiweàîìòá àøééð éîã äéá éáâî
ixde ,xiipd `l` el xkn `ly xne` ,xnelk Ð

.jcia `edéùà áøì íøôø äééôëoicd `ay Ð

,iy` ax iptleaaiqezei`xa etiwdeiab`e

.inxbc `picnéîìöì àøåùë éëieaib :xnelk Ð

lk ,xenb.cqtddwcwci xy`k ea wcwc

dxyi gwely ,zexev da xevl dxew gweld

.dwlgeäéðéã éë éàäefe ,zern deld df Ð

dpzp `l `ide ,rwxwd ceariy lr dknq

lfxa o`v iqkp liaya m`e .melkoineyipd

daezkaÐefe ,cin oda dkf `edoztxivmr

.rwxwd ceariy lr daezkdàìà àéæç àìå
ãçì.odn cg`l ick `l` da oi` Ðáåç ìòáì

ïðéáäé.zlc lerpz `ly Ðùéàäùî øúåé
'åë äöåøopiyiig `le Ð.`pig meyn xnel

m` la` ,cg` meia eazkp zexhydy `wece

daezkd onf dncwÐ.daeb `idåúéøîàã éàãå
'åëizrnyy `ed zn` :`ed dl`y oeyl Ð

opigxhnc ,dniz ly df xac mixne` mz`y

dxknl dell dil?jnq xwir delnd `lde

!rwxwd lr elyäåä éøëðá åéúåòî äìåúÐ

.md ixkp ly xne`e ,rextl el did zernêãéãì
'åë úøîàãmey" wxta ,oikxr zkqna Ð

.(`,ak) "oinezidäåöî ç"òá úòéøôdevn Ð

oid" aizkc ,eixac zn`le eaeg rextl eilr

"wcvÐjly "e`l"e ,wcv jly "od" `diy

`aa) wcv.(`,hn `rivníéøåîà íéøáã äîá
.mirax` dwelc Ð
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ìéæéú`d ?dgiexd dnc :wgvi epiaxl dyw Ð dia` iabl dn`c dzaezkl dlgize

ongp axe ,`ilrn `xhy inc dia iabn Ð inxbc `pic oi`cc o`n :jenqa opixn`

`ixk` ieeg`c `xab `edd iab ,(a,fhw `nw `aa) "`xza lfebd"a inxbc `pic oi`c diteb

`aiign `le ,[`,hp oihib] "dpzn ozpzn zehertd" enk ,dzid dphwc :miyxtn yie ?ihigc

`lc jk jezn d`xp wgvi epiaxle .inxbc ipicn

lr dl epzpy minc `l` inxbc `picn `aiigin

zgeexny `vnpe ,daezkd lk `le ,dzaezk

oa oeyny epiaxl ayiizp `l ,edine .daxd

,"`ilrn `xhy inc dia iabn" oeyl mdxa`

`iane .xhya aezkd lk mlyl aiigc rnync

:(a,fn) oiyeciwc ipy wxta opixn`c `dn di`x

cia deln el didy e` "aeg xhya il iycwzd"

,zycewn :xne` xi`n iax ,mdilr dyxde mixg`

wiqne .zycewn dpi` :mixne` minkge

aeg xhy xkend :xn`c .ibltin `w l`enycac

ikdle ,dil zi` xn ;legn Ð elgne xfge exiagl

lekie li`ed ,dzrc dknq `lc ,zycewn dpi`

Ð xhya aezkd lk mlyl aiig did m`e .legnl

legnl i`yx epi` `d ?dzrc dknq `l i`n`

j`id dywiz `l `zyde] !dl mlyl jxhviy

mixg` oenn ciqtdl dvr ongp ax d`iyd

,ixnbl ociqtn did `l ixdy ,daxew liaya

zvw mewn lkn .epzpy zern mdl oixifgn eidy

.[mbnbl yiìòáìÐ ifefa dil opiwlqn aeg

,delnl ;miwelg oipic dylyc :mz epiax xne`

zi` :aeg lral .xikyle ,wfiple`l Ð ifef dil

elit` :wfipe .`kd opixn`ck ,`rx`a iwelql ivn

:xikyae .`rx`a dil wlqn Ð ifef dil zi`

oiafe gxh lif dil opixn` ,ifef dil zil elit`

`aa) "dilrde ziad" wxta opzc .ifef izii`e

xn`e ,ywae oaza enr dyer did :(`,giw `rivn

.el oirney oi` Ð "jxkya ziyry dn leh"

.(ifef dil zilc elit` Ð mzd rnyne

äùàìxzei `nrh i`n dl opiadi `l

dvex dy` `yil dvex yi`dyn

:(`,ct) lirl opixn`c :xn`z m`e .`ypil

`l oinipa iax elit`e .`pig meyn dy` zaezkl

mdipy la` ,lyek `ed aeg lradyk `l` bilt

epiax uxize !dy` zaezkl opiadic dcen Ð oiey

`ki`c meyn aeg lral opiadi Ð `kdc :mz

zlirp jiiy `l dy`ae ,zlc zlirpc `nrh

dy` `yil dvex yi`dyn xzei :opixn`ck ,zlc

`kil Ð dzin xg`lc ,lirl la` .`ypil dvex

opixn`ck ,`giky `l dzinc ,zlc zlirp

delnc dizrc` wiqn `lc ,(`,p oihib) "oiwfpd"a

oilhlhn elit` e` ,rwxw aeg lral opiadi dzin xg`l elit`c :wgvi epiax mya axd ixenl aiyd l`igi epiax axd ixene .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,inzi inw iqkp iltpe del zinc

hiwp ivn `l minezil cwtp edl aidi ded i`e ,zeabl aeg lra ly epic oi`c oeikc meyn epiid Ð dy` zaezkl opiadic lirle .oilhlhn oiaeb aeg lrae dy`c epwzy mipe`b zpwz xg`

ikde .dey opnf eli`k iede ,llk ediilr daezk ceariy lg `le .zegewld on sexhzy epwiz `ly oeik ,xhyd onfl daezkd onf micw elit`e .`pig meyn dy` zaezk `ticr ,`pica edl

`nwl ?edn Ð xkne dpw jk xg`e dele del Ð carzyn xnel `vnz m`e ,carzyn `l `d Ð carzyn `l xnel `vnz m` ,xkne dpw "ipwi`c" :(`,fpw `xza `aa) "zny in" wxta xn`
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miwxtחר dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtzeaezk
åúåà ïéëî.miiwl ecia yie ,dyrd lr xary mcew Ð'åë åúçéðäå äëìäåmy epcere Ð

.miyly xg`lïéøåáöù àåäå`nl` .dkf mcewd :ipzwc ,oizipzn iab ÐÐmiaxd zeyx

`ed dzeyxa e`l miyly xg`l ,jklid .ediabn ok m` `l` ,icin milral dil ipw `l

.iliig oiyexib iedilcíéáøä úåùø éãéöxearl mc` ipa jxc oi`y ,milzkl jenq Ð

jkgzdle my.milzekaäðùîúéðååðçÐ

.zepga eizexite epii xeknläòéáùî`ly Ð

.melk dcia dakiràéôåøèåôàqipkdl Ð

,eizexit `ivedlexekyle`yile ,milret

ozile.àøîâøîà÷ ìåâìâ éãé ìòdirnyc Ð

lr driayn :xn`c `nw `pzl,zeqtexht`d

dklit lr `le,dzqireleblb ici lr elit`e

zreayc oeikc .zeqtexht` zreay

`l `dc] ,opaxc zeqtexht`orhwraez dil

rayzy ipevx `l` ,ixa zprhilÐ`l

iax `z`e .izixg` dreay [dci lr oilblbn

daiyedc `kid :xninl xfril`,zipepgebin

drazyinczeqtexht``Ðlr inp drazyn

dklit lr leblb ici,dzqireoilblbnc

.opaxcnøîà÷ äìçúëì åàdpin `l elit`c Ð

`itexhet`Ðixdy ,dklt lr driayn

zqtexhet`.`idäôéôëá.zg` dtew jeza Ð

øéôùlr il zrayne li`ed :dil dxn`c Ð

iklitÐleaql leki ipi`.jzepctwà÷ôð éàî
äðéî äìixd Ðdywi dne ,dreay el zaiigzp

melk dakir `l m` ,df leblb dl?à÷å ìéàåä
éàøúá ú÷ééã`le ,ize` oin`ne ade` jpi` Ð

xeci`c `pivn.jcdaøèô àìù éøä`ly Ð

."jilr il oi` dreaye xcp" dl azkøãðÐ

zxcepym` mleray zexit lk ilr exq`i :el

oihib zkqna xn`ck ,melk jlyn izakir

l`ilnb oax oiwzd ,driaydln erpnp :(a,cl)

,evxiy dn lk minezil zxcep `dzy owfd

.dzaezk daebeäðùîäòéáùäì ìåëé åðéàÐ

.dxht dreay idn yxtn `xnbaòéáùî ìáà
äéùøåé úà àåädiyxeie ,dzne dyxib m` Ð

dzaezk epnid oiraezÐzreay mirayp

oiyxeizyxetnd:(`,dn) zereay zkqna

epzcwt `ly dreaydxn` `le ,dzin zrya

xhyy dizexhy oia ep`vn `le ,okl mcew epl

.rext dzaezkäúåùøá íéàáä úàåm` Ð

,dzne dyxbzpe ,mixg`l dzaezk dxkn

eze` oiraez zegewldeÐod s` oirayp

.oiyxeid zreayäúåà ïéòéáùî åéùøåé ìáàÐ

on oirxtp diyxei e` `ide ,dpnl`zp m`

minezidÐoxht `l ixdy ,dreay mikixv

.eiiga dzaezk dabz m` ,epnn `l`ïéàáì
éúåùøám` Ðxekn`rxtil d`a z`e ,iqkp

.zegewln'åë äìòá øá÷î äëìädxhty ef Ð

`ztqeza `icda ipz ikde .dreayd on dlra

Ðjd`cdxhty.i`wäéáà úéáì`ly Ð

dwqrzp.miqkpa aeyàáì ãéúòä ìòlr Ð

.melk dcia dakir `ly ,dzin xg`ly wqr

eda `ipdn `le ,edpip inzic miqkp `zydc

.dicic xehtøáòù ìò.dlra iigay wqr lr Ð

àøîâäúãéáò éàî äòåáùdreay efi` Ð

:ipzwc ,eiyxeil e` dlral zaiig dy`y mzq

dxht `l ikcÐdxht ike ,driaynÐoi`
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äðéàirac ,l`enye axcn hiyt ikid :denzl yi daxd Ð l`enye axcn zyxebn

dil irain diteb `ng xa inx `de ?miaxd zeyxk miaxd zeyx icivc xninl

xnel yie zyxebn dpi`c dil `hiyt miaxd zeyxa ezgipdac llkn miaxd zeyx iciva

miaxd zeyx icivac llkn dqitz ipdn `l `hniqae xn`wcnc dizlinc `tiqn wiicc

zeyx iciv dncn ixn`c `ki`l edin `ipdn

.`hniql miaxdéãéöåzeyxk miaxd zeyx

"zexrp el`" yixac :dniz Ð enc miaxd

iciva ipw Ð `pwin oiprlc :xn` (a,`l zeaezk)

.miaxd zeyxäáøãàongp axcn zyxebn

axcn zyxebn daxc` :xn`w `lcn Ð 'ek

dqitz ipdn `l `hniqa ixn`c ,ediiteb l`enye

oipw oiprl `ticr `hniqc dil `hiytc llkn Ð

zeyx icive mb` la` .miaxd zeyx icivn ith

oipw oiprl `nl` .iccd` iiencl ira Ð miaxd

oa oeyny epiaxl dywe ,mb`n sicr `hniqÐ

(`,at) "eltpy dy`d" idliya lirlc :mdxa`

`le ,ef dxt jeyn" exiagl xne`d :opgei iax xn`

zcner elit` ,dpw Ð "miyly xg`l cr ipwiz

.`hniqa zcner `id m` oky lk ,ok m`e .mb`a

ipdn dqitzc lirl opgei iax xn` ikide

ixn`c yiwl oa oerny iaxe opgei iaxc ?`hniqa

!`hniqa elit` :ediiexz

øîåàäel xn`ca Ð 'ek ef dxt jeyn exiagl

seqa lirl iwe`ck ,ixiin "eiykrn"

xa inx irac ,inp hb iabe .(`,at) "eltpy dy`d"

`l i`c ;"eiykrn" xn`ca inp ixii` Ð `ng

xg`l `l` oiyexibd oi`c oeik ,eiykrn xn`

:dywe .dxivga f` didiy jixv did Ð miyly

i`n Ð mzdc !l`enye axcn hiyt ikidc

ikid ik :hiyt ikdc d`xpe ?`ki` "eiykrn"

a`d zzin zrync oicd onc ab lr s` ,mzdc

elit` ,mdy mewn lka minezi zwfga miqkpd

ikd ,inzi epw `l Ð miaxd zeyxa md m` ikd

,eiykrn jihib df ixd" dl xn`c `kid Ð inp

yi oicd onc ,"miyly xg`l cr ea iyxbzz `le

lka mei miyly xg`l cin hba zekfl dlmewn

dpi` miaxd zeyxa Ð ikd elit` ,`edy

.zyxebn

éáøyexitk `l Ð leblb ici lr xne` xfril`

oi`c xaq `nw `pzc :qxhpewd yxity

lk" wxta `dc .opaxc dreaya oilblbn

oilblbnc opiwqn (a,gn zereay) "oiraypd

`pzc `nrh ,`l` .biltc o`n `kile ,opaxca

`l Ð i`d ilek zwiicc oeik" dil dxn`c :`nw

`nrh i`n :inlyexi ."jcda xeci`c `pivn

ziaa mely oi` Ð ok xne` dz` m` ?opaxc

Ð dl ciar z` i`n ,milk dxay .mlerl

elit` ,`xazqn ?xky zxneyk e` mpg zxneyk

oi` Ð ok xne` z` oi` m` .dpi` mpg zxneyk

.mlerl ziaa melyøãðjilr il oi` dreaye

dl ozpy oebk :yxtn inlyexia Ð jiyxei lre

mi`ad z`e .oitexhet` diyxei zeyrl zeyx

,mixkp ,mc` ipa x`y :yxtl jixv Ð jzeyxa

.zeyx dl ozpy zngn oitexhet` oz`yry

`l` jiiy `l xcpc ?xcp hwp i`n` :dniz

owizc (a,cl oihib) "gleyd"a gkenck ,dpnl`a

jiiy `l "jilr"e ,'ek zxcep `dzy l`ilnb oax

xcp jenqa hwpc icii`c :xnel yie !dyexba `l`

`l `xnba ,edine .`yixa inp hwp ,oiyxei iab

,dreaye xcp :`ziixaa ipzwc ,ikd iiepyl jiiy

.llk miyxeia ixiin `l mzde
`l`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

àîç øa éîø dépéî àòa .BLôð àözL ãò BúBà ïékî©¦©¤¥¥©§§¨¦¥¨¦©¨¨
éhéb äæ éøä" :àcñç áøîàlà Ba éLøbúz àìå ,C ¥©¦§¨£¥¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨

ìL øçàìúeLø écéöa Bzçépäå äëìäå "íBé íéL §©©§¦§¨§¨§¦¦©§¦¥§
áøcî ,úLøBâî dðéà ;déì øîà ?eäî ,íéaøä̈©¦©¨©¥¥¨§¤¤¦§©
ïéøeávL àeäå :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc .ìàeîLe§¥§©§¥§¨§¦©§©§§¤§¦

íéaøä úeLø écéöå .íéaøä úeLøa ïéçpeîe¯úeLøk ¨¦¦§¨©¦§¦¥§¨©¦¦§
áøcî úLøBâî ,äaøcà .eîc íéaøäáø øîàc ,ïîçð ¨©¦¨©§©¨§¤¤¦§©©§¨§¨©©

CBLî" Bøéáçì øîBàä :deáà øa äaø øîà ïîçð©§¨¨©©¨©£¨¥©£¥§
ìL øçàì ãò Eì äéeð÷ äéäz àìå Bæ äøtíBé íéL" ¨¨§Ÿ¦§¤§¨§©§©©§¦

¯åàì éàî .íâàa úãîBò eléôàå ,äð÷¯,íâà eðééä ¨¨©£¦¤¤©£©©¨©§£©
úeLø écéöå ,ãeçì íâà ,àì !íéaøä úeLø écéö eðééäå§©§¦¥§¨©¦¨£©§§¦¥§
,úLøBâî :déì øîà :éøîàc àkéà .ãeçì íéaøä̈©¦§¦¨§¨§¦£©¥§¤¤

íéaøä úeLø écéöå ,ïîçð áøcî¯,äaøcà .éîc íâàk ¦§©©§¨§¦¥§¨©¦©£©¨¥©§©¨
åàì éàî ,ìàeîLe áøcî úLøBâî dðéà¯úeLø eðééä ¥¨§¤¤¦§©§¥©¨©§§

íéaøä úeLø ,àì !íéaøä úeLø écéö eðééäå íéaøä̈©¦§©§¦¥§¨©¦¨§¨©¦
.ãeçì íéaøä úeLø écéöå ,ãeçìäðùîúà áéLBnä §§¦¥§¨©¦§©¦¤

àétBøèBtà dpénL Bà ,úéðååðç BzLà¯äæ éøä ¦§¤§¨¦¤¦¨©§§¨£¥¤
ìò eléôà :øîBà øæòéìà éaø .äöøiL ïîæ ìk dòéaLî©§¦¨¨§©¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥£¦©

.dúqéò ìòå dkìétàøîâøæòéìà éaø :eäì àéòaéà ¦§¨§©¦¨¨¦©£¨§©¦¡¦¤¤
:òîL àz ?øîà÷ älçzëì Bà ,øîà÷ ìeâìb éãé ìò©§¥¦§¨¨©§©§¦¨¨¨©¨§©
.äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà :øæòéìà éaøì Bì eøîà̈§§©¦¡¦¤¤¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨

älçzëì àîìLa zøîà éà¯zøîà éà àlà ,øétL ¦¨§©§¦§¨¨§©§¦¨©¦¤¨¦¨§©§
ìeâìb éãé ìò¯:déì äøîàc ?dpéî dì à÷ôð éàî ©§¥¦§©¨§¨¨¦¨§¨§¨¥

éàä élek éàøúa z÷éiã÷c ïåék¯øeãàc àðéöî àì ¥¨§¨©§©§©§©¥©¨¨¥¨§¨
øãpä ïî BzLà úà øèt àlL éøä :òîL àz .Cãäa©£¨¨§©£¥¤Ÿ¨©¤¦§¦©¤¤
àétBøèBtà dpénL Bà úéðååðç dáéLBäå ,äòeáMä ïîe¦©§¨§¦¨¤§¨¦¤¦¨©§§¨

¯dáéLBä àì ,äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤Ÿ¦¨
àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç¯.dòéaLäì ìBëé Bðéà ¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨¥¨§©§¦¨

:øîBà øæòéìà éaøét ìò óàúéðååðç dáéLBä àlL ©¦¡¦¤¤¥©©¦¤Ÿ¦¨¤§¨¦
àétBøèBtà dpéî àìå¯ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä §Ÿ¦¨©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©

äòL àétBøèBtà úéNòð àlL äMà Eì ïéàL ,äöøiL¤¦§¤¤¥§¦¨¤Ÿ©£¥©§§¨¨¨
îà .dúqéò ìòå dkìét ìò dìòá éiça úçà:Bì eø ©©§©¥©§¨©¦§¨§©¦¨¨¨§

,älçzëì :dpéî òîL .äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨§©¦¨§©§¦¨
.dpéî òîLäðùîéì ïéà äòeáLe øãð" dì áúk §©¦¨¨©¨¤¤§¨¥¦

éìòC"¯úà àeä òéaLî ìáà ,dòéaLäì ìBëé ïéà ¨©¦¥¨§©§¦¨£¨©§¦©¤
éì ïéà äòeáLe øãð" .dúeLøa íéàaä úàå äéLøBé§¤¨§¤©¨¦¦§¨¤¤§¨¥¦

éìòéLøBé ìòå CCúeLøa íéàaä ìòå C"¯ìBëé Bðéà ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨
íéàaä úà àìå ,äéLøBé àìå ,àéä àì ;dòéaLäì§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ¤©¨¦
,äéLøBé úàå ,dúBà ïéòéaLî åéLøBé ìáà .dúeLøa¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨
àìå éì ïéà äòeáLe øãð" .dúeLøa íéàaä úàå§¤©¨¦¦§¨¤¤§¨¥¦§Ÿ

éìò ,éúeLøa íéàaì àìå éLøBéìéLøBé ìòå Cìòå C §§©§Ÿ©¨¦¦§¦¨©¦§©§©¦§©
éúeLøa íéàaäC"¯àeä àì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ©¨¦¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ

àìå dúBà àì ,BúeLøa íéàaä àìå åéLøBé àìå§Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ¨§Ÿ
àìå äéîç úéáì äøæçL Bà ,äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä .dúeLøa íéàaä àìå ,äéLøBé§¤¨§Ÿ©¨¦¦§¨¨§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ

àétBøèBtà úéNòð¯àétBøèBtà úéNòð íàå .dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà¯ïéòéaLî ïéLøBiä ©£¥©§§¨¥©§¦©§¦¦¨§¦©£¥©§§¨©§¦©§¦¦
.øáòM äî ìò dúBà ïéòéaLî ïéàå ,àáì ãéúòä ìò dúBààøîâ:áø øîà äãeäé áø øîà ?dúãéáò éàî äòeáL ¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦¨©©¤¨©§¨©£¦§¨¨©©§¨¨©©

ìò

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zeaezk(iyiy meil)

,BLôð àözL ãò BúBà ïékîoiicre dyrd lr xary mcew ,xnelk ©¦©¤¥¥©§
zeyrl lawiy cr eze` mikn miiwl ecia yidel mb ,jkitle ,

mitek ,oerxtd zevn z` miiwle eaeg z` mlyl dvex epi`y
.eytp `vzy cr e` ,mlyl dvxiy cr eze`

* * *
dépéî àòaepnn l`y -,àcñç áøî àîç øa éîøhb ozp mc` m` §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨

,dl xn`e ,ezy`léhéb äæ éøäøçàì àlà Ba éLøbúz àìå ,C £¥¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨§©©
ìLäëìäå ,íBé íéLdy`dezçépäåhbl,íéaøä úeLø écéöaexare §¦§¨§¨§¦¦©§¦¥§¨©¦

.my gpen oiicr hbde mei miylyeäîiciva gpeny hb m`d ,oicd ©
leki `ed `linne dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx

.`l e` oiyexib myn lertl
déì øîà,`ng xa inxl `cqg ax,úLøBâî dðéàz`f izcnle ¨©¥¥¨§¤¤

îmxn`neäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc ,ìàeîLe áøcmdipy ± ¦§©§¥§©§¥§¨§¥©§©§
lirl exn`(:ct)lra mcwe ,miyelz zexit gipde zny mc` oipra ,

lirl dpyna xn`py ,mda ekf minezidy iptl qtze aeg(.ct)

,zexita dkf zekfl mcewd lky ,xaeq oetxh iaxyïéøeávL àeäå§¤§¦
íéaøä úeLøa ïéçpeîempi` df ote`ay ,a`d zzin zrya ¨¦¦§¨©¦

utgy l`enye ax ixacn gken ixd .minezid zeyxa miaygp
,jkitle .eilra zeyxa gpenk aygp epi` ,miaxd zeyxa gpend
gpen `ede ,mei miyly xg`l wx elegi oiyexibde hb ozepyk s`
e` sxypk epice ,dy`d zeyxa gpenl aygp epi` ,miaxd zeyxa

,`cqg ax miiqne .rxwpeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéöå§¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
gpenk aygp hbd oi` miaxd zeyx iciva mby ,[miaygp-]

.zyxebn dpi`e ,dy`d zeyxa
:`cqg ax lr dywn `xnbdäaøcà,jtidl gikedl yi - ©§©¨

dy`dy,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcî ,úLøBâî§¤¤¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£¨
äìL øçàì ãò Eì äéeð÷ äéäz àìå Bæ äøt CBLî Bøéáçì øîBàíéL ¨¥©£¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§©§©©§¦

,íBégweldy `ed oicdäð÷,dxtd z`eléôàådxtd m`úãîBò ¨¨©£¦¤¤
.íâàa,dpewd zeyxa aygp mb`a cnerd utgy ixdåàì éàî- ©£©©¨

xnel xazqn `l m`deíéaøä úeLø écéö eðééäå íâà eðééä- ©§£©§©§¦¥§¨©¦
hb `linne ,df oiprl mpica miey ,mb`e miaxd zeyx icivy
`ide dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx iciva gpend

.zyxebn
:`xnbd zvxzn,ãeçì íéaøä úeLø écéöå ãeçì íâà ,àì,xnelk Ÿ£©§§¦¥§¨©¦§

xzei miaxd zeyxk miaygp miaxd zeyx icive ,dpey mpic
.zyxebn dpi`y okzie mb`n

:`xnbd jldnl dpey `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
oicd dn ,l`y `ng xa inxy ,ozne `ynd did jky mixne`
mei miyly seql ea yxbzzy zpn lr ezy`l hb mc` ozpyk

.miaxd zeyx iciva ezgipde dkldedéì øîàoicd ,`cqg ax ¨©¥
dy`dy `ed,úLøBâîz`f cnel ip`e,ïîçð áøcîdxt jyendy §¤¤¦§©©§¨

zcner elit`e dxtd z` dpw ,mei miyly xg`l dzepwl ick
,eilra zeyxa gpenk epic mb`a gpend utgy ixd ,mb`aécéöå§¦¥

éîc íâàk íéaøä úeLø,mb`l dey mpic miaxd zeyx icive - §¨©¦©£©¨¥
`ide ,dy`d zeyxa aygp miaxd zeyx iciva gpend hb jkle

:`xnbd dywn .zyxebn,äaøcàjtidl gikedl ozip ixd ©§©¨
dy`dyìàeîLe áøcî úLøBâî dðéàmigpen eid zexitd m`y ¥¨§¤¤¦§©§¥

,miyxeid zeyxa miaygp mpi` a`d zzin zrya miaxd zeyxa
íéaøä úeLø écéö eðééäå íéaøä úeLø eðééä åàì éàî`l m`de - ©¨©§§¨©¦§©§¦¥§¨©¦

dy`d ok m`e miaxd zeyxk mpic miaxd zeyx icivy xazqn
:`xnbd zvxzn .zyxebn dpi`öå ãeçì íéaøä úeLø ,àìúeLø écé Ÿ§¨©¦§§¦¥§

,ãeçì íéaøägpen did hbd m` jkitle ,mzeeydl oi` ,xnelk ¨©¦§
`l` miaxd zeyxa gpenk aygp df oi` ,miaxd zeyx iciva

.mb`a gpenk

äðùî
:dlra iqkpa zwqrznd dy`a dpc epizpynBzLà úà áéLBnä©¦¤¦§

zeidlúéðååðç,zepga eizexite epii xeknläpénL Bàdze` ¤§¨¦¤¦¨
àétBøèBtà,eiqkp lr qetexhet` ±äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä ©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤

.dnvrl melk dakir `ly ,opaxc dreayøîBà øæòéìà éaøleki ©¦¡¦¤¤¥
driaydl `eddkìét ìò eléôà,exear deehy xnvd -ìòå £¦©¦§¨§©

dúqéò.exear dte`y ztd - ¦¨¨

* * *

àøîâ
:xfril` iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidøæòéìà éaødklit lr mb driaydl lekiy xn`y ©¦¡¦¤¤
,dzqireøîà÷ ìebìb éãé ìòblbl lekiy ezpeek m`d -dilr l ©§¥¦§¨¨©

,zeqtexhet`d lr driayn `ed xy`k el` mixac lr dreayBà
,øîà÷ älçzëì`l m` s` ,dzqire dklit lr driaydl lekiy §©§¦¨¨¨©

.ziqtexhet` dze` dpin
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyeøîà ¨§©¨§

Bìminkgäôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà ,øæòéìà éaøìdtew jeza ± §©¦¡¦¤¤¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨
,dyery ohw xac lk lr rayidl jxhvz m`y ,xnelk ,zg`

.jk enr xecl dleki dpi`àîìLa zøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©§¦§¨¨
s`y xaeq xfril` iaxy xn`zälçzëìleki dreay leblb `la §©§¦¨

,driaydløétLdipira dywiy ,xfril` iaxl el exn` dti - ©¦
.dyery dqir lk lr mei lk rayidlzøîà éà àlàwxyéãé ìò ¤¨¦¨§©§©§¥

ìebìblr rayidl `id dkixv `linny oeik ,driaydl `ed leki ¦§
,dzeqtexhet`dpéî dì à÷ôð éàîdl siqeny dl ztki` dn - ©©§¨¨¦¨

.dreay el daiigzp xak ixd ,dzqire dklit z` mb dzreaya
:di`xd z` `xnbd dgecdéì äøîàc,dlral xnel `id dleki ± §¨§¨¥

éàä élek éàøúa z÷ééã÷c ïåék,jk lk ixg` wcwcn dz`y oeik - ¥¨§¨©§©§©§©¥©
okle ,il oin`n jpi`e ize` ade` jpi`y `ed oniqàðéöî àìŸ¨¦¨

Cãäa øeãàc.jzi` xebl dleki ipi` - §¨©£¨
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzz` zx`and `ziixan ¨§©

,dpyna mi`pzd zercïîe øãpä ïî BzLà úà øèt àlL éøä£¥¤Ÿ¨©¤¦§¦©¤¤¦
úéðååðç dáéLBäå ,äòeáMä,ezepga xeknlðénL BààétBøèBtà d ©§¨§¦¨¤§¨¦¤¦¨©§§¨

,eiqkpa xegqläöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøädgwl `ly £¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤
m`e .elyn melk,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä àìŸ¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨

.dòéaLäì ìBëé Bðéàj`àlL ét ìò óà ,øîBà øæòéìà éaø ¥¨§©§¦¨©¦¡¦¤¤¥©©¦¤Ÿ
ïîæ ìk äòéaLî äæ éøä ,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©

äöøiL,meynäòL àétBøèBtà úéNòð àlL äMà Eì ïéàL ¤¦§¤¤¥§¦¨¤Ÿ©£¥©§§¨¨¨
øc íãà ïéà ,Bì eøîà ,dúqéò ìòå dkìét ìò dìòa éiça úçà©©§©¥©£¨©¦§¨§©¦¨¨¨§¥¨¨¨

dpéî òîL .äôéôëa Lçð íòdpin `ly s`y gikedl yi ± ¦¨¨¦§¦¨§©¦¨
dze` riaydl leki ,eiqkp lr ziqtexhet` dze`älçzëìlr §©§¦¨

:`xnbd dwiqn .dzqire dklitäpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨
.ok

äðùî
:dreaye xcpn ezy` z` xht lrady ote`a dpc epizpynáúk̈©

dìéìò éì ïéà äòeáLe øãð,dòéaLäì ìBëé ïéà ,Cdxht ixdy ¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨
,ef dreaynìáàreazl diyxei mi`ae ,dyxbzdy xg` dzn m` £¨

,epnn dzaezk z`äéLøBé úà àeä òéaLîdúeLøa íéàaä úàå ,. ©§¦©¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨
,dl azk m`eéìò éì ïéà äòeáLe øãðéLøBé ìòå ,Cíéàaä ìòå ,C ¤¤§¨¥¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦

àìå ,àéä àì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,CúeLøaz`úà àìå ,äéLøBé ¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ¤
ìáà .dúeLøa íéàaäzn m`äéLøBé úàå ,dúBà ïéòéaLî åéLøBé ©¨¦¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨
dúeLøa íéàaä úàå. §¤©¨¦¦§¨
,lrad dl azk m`eíéàaì àìå ,éLøBéì àìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ§§©§Ÿ©¨¦

éúeLøa,jzaezk z` mdn zeabl i`eaze ,iqkp z` ipnn epwiy - ¦§¦
éìòéLøBé ìòå CéúeLøa íéàaä ìòå Càì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ

àìå ,dúBà àì ,BúeLøa íéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeäz`,äéLøBé §Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ¨§Ÿ§¤¨
àìåz`.dúeLøa íéàaä §Ÿ©¨¦¦§¨
m`äëìä,eiyxei itlk mb dreayn dlra dxhty dy`døáwî ¨§¨¦¤¤
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zeaezk(iyiy meil)

,BLôð àözL ãò BúBà ïékîoiicre dyrd lr xary mcew ,xnelk ©¦©¤¥¥©§
zeyrl lawiy cr eze` mikn miiwl ecia yidel mb ,jkitle ,

mitek ,oerxtd zevn z` miiwle eaeg z` mlyl dvex epi`y
.eytp `vzy cr e` ,mlyl dvxiy cr eze`

* * *
dépéî àòaepnn l`y -,àcñç áøî àîç øa éîøhb ozp mc` m` §¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨

,dl xn`e ,ezy`léhéb äæ éøäøçàì àlà Ba éLøbúz àìå ,C £¥¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨§©©
ìLäëìäå ,íBé íéLdy`dezçépäåhbl,íéaøä úeLø écéöaexare §¦§¨§¨§¦¦©§¦¥§¨©¦

.my gpen oiicr hbde mei miylyeäîiciva gpeny hb m`d ,oicd ©
leki `ed `linne dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx

.`l e` oiyexib myn lertl
déì øîà,`ng xa inxl `cqg ax,úLøBâî dðéàz`f izcnle ¨©¥¥¨§¤¤

îmxn`neäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc ,ìàeîLe áøcmdipy ± ¦§©§¥§©§¥§¨§¥©§©§
lirl exn`(:ct)lra mcwe ,miyelz zexit gipde zny mc` oipra ,

lirl dpyna xn`py ,mda ekf minezidy iptl qtze aeg(.ct)

,zexita dkf zekfl mcewd lky ,xaeq oetxh iaxyïéøeávL àeäå§¤§¦
íéaøä úeLøa ïéçpeîempi` df ote`ay ,a`d zzin zrya ¨¦¦§¨©¦

utgy l`enye ax ixacn gken ixd .minezid zeyxa miaygp
,jkitle .eilra zeyxa gpenk aygp epi` ,miaxd zeyxa gpend
gpen `ede ,mei miyly xg`l wx elegi oiyexibde hb ozepyk s`
e` sxypk epice ,dy`d zeyxa gpenl aygp epi` ,miaxd zeyxa

,`cqg ax miiqne .rxwpeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéöå§¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
gpenk aygp hbd oi` miaxd zeyx iciva mby ,[miaygp-]

.zyxebn dpi`e ,dy`d zeyxa
:`cqg ax lr dywn `xnbdäaøcà,jtidl gikedl yi - ©§©¨

dy`dy,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøcî ,úLøBâî§¤¤¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£¨
äìL øçàì ãò Eì äéeð÷ äéäz àìå Bæ äøt CBLî Bøéáçì øîBàíéL ¨¥©£¥§¨¨§Ÿ¦§¤§¨§©§©©§¦

,íBégweldy `ed oicdäð÷,dxtd z`eléôàådxtd m`úãîBò ¨¨©£¦¤¤
.íâàa,dpewd zeyxa aygp mb`a cnerd utgy ixdåàì éàî- ©£©©¨

xnel xazqn `l m`deíéaøä úeLø écéö eðééäå íâà eðééä- ©§£©§©§¦¥§¨©¦
hb `linne ,df oiprl mpica miey ,mb`e miaxd zeyx icivy
`ide dy`d zeyxa gpenk aygp miaxd zeyx iciva gpend

.zyxebn
:`xnbd zvxzn,ãeçì íéaøä úeLø écéöå ãeçì íâà ,àì,xnelk Ÿ£©§§¦¥§¨©¦§

xzei miaxd zeyxk miaygp miaxd zeyx icive ,dpey mpic
.zyxebn dpi`y okzie mb`n

:`xnbd jldnl dpey `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
oicd dn ,l`y `ng xa inxy ,ozne `ynd did jky mixne`
mei miyly seql ea yxbzzy zpn lr ezy`l hb mc` ozpyk

.miaxd zeyx iciva ezgipde dkldedéì øîàoicd ,`cqg ax ¨©¥
dy`dy `ed,úLøBâîz`f cnel ip`e,ïîçð áøcîdxt jyendy §¤¤¦§©©§¨

zcner elit`e dxtd z` dpw ,mei miyly xg`l dzepwl ick
,eilra zeyxa gpenk epic mb`a gpend utgy ixd ,mb`aécéöå§¦¥

éîc íâàk íéaøä úeLø,mb`l dey mpic miaxd zeyx icive - §¨©¦©£©¨¥
`ide ,dy`d zeyxa aygp miaxd zeyx iciva gpend hb jkle

:`xnbd dywn .zyxebn,äaøcàjtidl gikedl ozip ixd ©§©¨
dy`dyìàeîLe áøcî úLøBâî dðéàmigpen eid zexitd m`y ¥¨§¤¤¦§©§¥

,miyxeid zeyxa miaygp mpi` a`d zzin zrya miaxd zeyxa
íéaøä úeLø écéö eðééäå íéaøä úeLø eðééä åàì éàî`l m`de - ©¨©§§¨©¦§©§¦¥§¨©¦

dy`d ok m`e miaxd zeyxk mpic miaxd zeyx icivy xazqn
:`xnbd zvxzn .zyxebn dpi`öå ãeçì íéaøä úeLø ,àìúeLø écé Ÿ§¨©¦§§¦¥§

,ãeçì íéaøägpen did hbd m` jkitle ,mzeeydl oi` ,xnelk ¨©¦§
`l` miaxd zeyxa gpenk aygp df oi` ,miaxd zeyx iciva

.mb`a gpenk

äðùî
:dlra iqkpa zwqrznd dy`a dpc epizpynBzLà úà áéLBnä©¦¤¦§

zeidlúéðååðç,zepga eizexite epii xeknläpénL Bàdze` ¤§¨¦¤¦¨
àétBøèBtà,eiqkp lr qetexhet` ±äöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøä ©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤

.dnvrl melk dakir `ly ,opaxc dreayøîBà øæòéìà éaøleki ©¦¡¦¤¤¥
driaydl `eddkìét ìò eléôà,exear deehy xnvd -ìòå £¦©¦§¨§©

dúqéò.exear dte`y ztd - ¦¨¨

* * *

àøîâ
:xfril` iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidøæòéìà éaødklit lr mb driaydl lekiy xn`y ©¦¡¦¤¤
,dzqireøîà÷ ìebìb éãé ìòblbl lekiy ezpeek m`d -dilr l ©§¥¦§¨¨©

,zeqtexhet`d lr driayn `ed xy`k el` mixac lr dreayBà
,øîà÷ älçzëì`l m` s` ,dzqire dklit lr driaydl lekiy §©§¦¨¨¨©

.ziqtexhet` dze` dpin
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyeøîà ¨§©¨§

Bìminkgäôéôëa Lçð íò øc íãà ïéà ,øæòéìà éaøìdtew jeza ± §©¦¡¦¤¤¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨
,dyery ohw xac lk lr rayidl jxhvz m`y ,xnelk ,zg`

.jk enr xecl dleki dpi`àîìLa zøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©§¦§¨¨
s`y xaeq xfril` iaxy xn`zälçzëìleki dreay leblb `la §©§¦¨

,driaydløétLdipira dywiy ,xfril` iaxl el exn` dti - ©¦
.dyery dqir lk lr mei lk rayidlzøîà éà àlàwxyéãé ìò ¤¨¦¨§©§©§¥

ìebìblr rayidl `id dkixv `linny oeik ,driaydl `ed leki ¦§
,dzeqtexhet`dpéî dì à÷ôð éàîdl siqeny dl ztki` dn - ©©§¨¨¦¨

.dreay el daiigzp xak ixd ,dzqire dklit z` mb dzreaya
:di`xd z` `xnbd dgecdéì äøîàc,dlral xnel `id dleki ± §¨§¨¥

éàä élek éàøúa z÷ééã÷c ïåék,jk lk ixg` wcwcn dz`y oeik - ¥¨§¨©§©§©§©¥©
okle ,il oin`n jpi`e ize` ade` jpi`y `ed oniqàðéöî àìŸ¨¦¨

Cãäa øeãàc.jzi` xebl dleki ipi` - §¨©£¨
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzz` zx`and `ziixan ¨§©

,dpyna mi`pzd zercïîe øãpä ïî BzLà úà øèt àlL éøä£¥¤Ÿ¨©¤¦§¦©¤¤¦
úéðååðç dáéLBäå ,äòeáMä,ezepga xeknlðénL BààétBøèBtà d ©§¨§¦¨¤§¨¦¤¦¨©§§¨

,eiqkpa xegqläöøiL ïîæ ìk dòéaLî äæ éøädgwl `ly £¥¤©§¦¨¨§©¤¦§¤
m`e .elyn melk,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä àìŸ¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨

.dòéaLäì ìBëé Bðéàj`àlL ét ìò óà ,øîBà øæòéìà éaø ¥¨§©§¦¨©¦¡¦¤¤¥©©¦¤Ÿ
ïîæ ìk äòéaLî äæ éøä ,àétBøèBtà dpéî àìå úéðååðç dáéLBä¦¨¤§¨¦§Ÿ¦¨©§§¨£¥¤©§¦¨¨§©

äöøiL,meynäòL àétBøèBtà úéNòð àlL äMà Eì ïéàL ¤¦§¤¤¥§¦¨¤Ÿ©£¥©§§¨¨¨
øc íãà ïéà ,Bì eøîà ,dúqéò ìòå dkìét ìò dìòa éiça úçà©©§©¥©£¨©¦§¨§©¦¨¨¨§¥¨¨¨

dpéî òîL .äôéôëa Lçð íòdpin `ly s`y gikedl yi ± ¦¨¨¦§¦¨§©¦¨
dze` riaydl leki ,eiqkp lr ziqtexhet` dze`älçzëìlr §©§¦¨

:`xnbd dwiqn .dzqire dklitäpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨
.ok

äðùî
:dreaye xcpn ezy` z` xht lrady ote`a dpc epizpynáúk̈©

dìéìò éì ïéà äòeáLe øãð,dòéaLäì ìBëé ïéà ,Cdxht ixdy ¨¤¤§¨¥¦¨©¦¥¨§©§¦¨
,ef dreaynìáàreazl diyxei mi`ae ,dyxbzdy xg` dzn m` £¨

,epnn dzaezk z`äéLøBé úà àeä òéaLîdúeLøa íéàaä úàå ,. ©§¦©¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨
,dl azk m`eéìò éì ïéà äòeáLe øãðéLøBé ìòå ,Cíéàaä ìòå ,C ¤¤§¨¥¦¨©¦§©§©¦§©©¨¦

àìå ,àéä àì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,CúeLøaz`úà àìå ,äéLøBé ¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¤¨§Ÿ¤
ìáà .dúeLøa íéàaäzn m`äéLøBé úàå ,dúBà ïéòéaLî åéLøBé ©¨¦¦§¨£¨§¨©§¦¦¨§¤§¤¨
dúeLøa íéàaä úàå. §¤©¨¦¦§¨
,lrad dl azk m`eíéàaì àìå ,éLøBéì àìå ,éì ïéà äòeáLe øãð¤¤§¨¥¦§Ÿ§§©§Ÿ©¨¦

éúeLøa,jzaezk z` mdn zeabl i`eaze ,iqkp z` ipnn epwiy - ¦§¦
éìòéLøBé ìòå CéúeLøa íéàaä ìòå Càì ,dòéaLäì ìBëé Bðéà ,C ¨©¦§©§©¦§©©¨¦¦§¥¥¨§©§¦¨Ÿ

àìå ,dúBà àì ,BúeLøa íéàaä àìå ,åéLøBé àìå ,àeäz`,äéLøBé §Ÿ§¨§Ÿ©¨¦¦§Ÿ¨§Ÿ§¤¨
àìåz`.dúeLøa íéàaä §Ÿ©¨¦¦§¨
m`äëìä,eiyxei itlk mb dreayn dlra dxhty dy`døáwî ¨§¨¦¤¤
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc zeaezk(ycew zay meil)

dìòa éiça úéNòpL àétBøèBtà ìò,zipepg dlra daiyedy oebk ©©§§¨¤©£¥§©¥©£¨
,dzaezk mebtz m` j` ,ef daizka dxhet `ed ef dreayne

.dreay dze`n dxhet `ed oi` ,dreay aiigzz ok zngne
øîà ïîçð áømya,äeáà øa äaødreaydn mb dxhet `ed ixd ©©§¨¨©©¨©£¨

minkg elihdy.dúaeúk úîâBtä ìò©©¤¤§¨¨
:df oipra oeic d`ian `xnbdìæà[jld-]døîà ,éëcøî áø ¨©©¨§§©¨§¨

ìàzòîLoldlc `iyewd z` -dén÷[iptl-]àîìLa ,éMà áøc ¦§©§¨©¥§©©¦¦§¨¨
øîàc ïàîìdpyna xehtdy [ongp ax] xaeqd zrcl xacd oaen ± §©§¨©

minkg elihdy dreayn mb `ed,dúaeúk úîâBtä ìòà÷qîc ©©¤¤§¨¨§©§¨
dzòcà,di`eyip zrya dzrca dlrn dy`dy ±éëøèöî àîìc ©©§¨¦§¨¦§¨§¥

éàúaeúkî àðìé÷Lå ,éæeæ éìmze` leh`e ,zernl jxhv` `ny - ¦¥§¨¦§¨¦§¨©
,izaezk aegndéì äøîàå,di`eyip zrya el dxn` jkle ±áBúk §¨§¨¥§

éì zòaLî àìc éìzeabl `ea`yk ize` riayz `ly il aezk ± ¦§Ÿ©§§©§¦
daezkd x`y z`øîàc ïàîì àlà .[dcedi ax] xaeql la` - ¤¨§©§¨©

dreayn wx `ed dpyna xehtdyéiça úéNòpL àétBøèBtà ìò©©§§¨¤©£¥§©¥
,dìòa,dpriayi `ly dl aezkl epnn dy`d draz recnéäéà ©£¨¦¦

àétBøèBtà dì áéúBîc äòãé úåä éîaiyeiy dligzn drci ike ± ¦£©¨§¨§¦¨©§§¨
ziqtexhet` dze`.éì zòaLî àìc éì áBúk déì äøîàc§¨§¨¥§¦§Ÿ©§§©§¦

:`xnbd zvxzndéì øîà,ikcxn axl iy` axeúéðúî àäà ïezà ¨©¥©©¨©§¦
dìly oey`xd wlgd lr dcedi ax ixac z` mzipy mz` ± ¨

dze` xehtl epnn dywia recn mkl dyw okle ,dpynd
j` .dlra iiga dyrzy qetexhet` lr dreaydnàäà ,ïðà£¨©¨

dì ïðéðúî,dpynd ly `tiqd lr dcedi ax ixac z` mipey ep` - ©§¦¨¨
,epipyyàìå äéîç úéáì äøæçL Bà ,äéáà úéáì dìòa øáwî äëìä̈§¨¦¤¤©§¨§¥¨¦¨¤¨§¨§¥¨¦¨§Ÿ

úéNòð íàå ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,àétBøèBtà úéNòð©£¥©§§¨¥©§¦©§¦¦¨§¦©£¥
ïéòéaLî ïéàå ,àáì ãéúòä ìò dúBà ïéòéaLî ïéLøBé ,àétBøèBtà©§§¨§¦©§¦¦¨©¤¨¦¨Ÿ§¥©§¦¦

.øáòL ìò dúBà,dl`yd dl`yp jk lre,dézãéáò éàî 'øáòL' ¨©¤¨©¤¨©©£¦§¥
,minezi iqkp mpi` oiicr miqkpdy ,xaryl aygp izn cr ,xnelk

ef dl`y lre .dze` riaydl mileki mpi`eøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
,áøwx dreayn xhtidl dl liren lrad ly xehtdyìò ©©

ìáà ,ìòaä éiça úéNòpL àétBøèBtàmiqkpa dwqrzdy dn lr ©§§¨¤©£¥§©¥©©©£¨
dì ïðéòaLî ,äøeá÷ì äúéî ïéa,driaydl miyxeid mileki ± ¥¦¨¦§¨©§§¦¨¨

dn liren `l aey ,miyxeid zeyxl exar xak miqkpdy oeiky
.ezen xg` lr dze` xht lradyeléôà ,øîà àðúî áøådn lr §©©§¨¨©£¦

miqkpa dwqrzdydì ïðéòaLî àì ,äøeá÷ì äúéî ïéaoi` ± ¥¦¨¦§¨Ÿ©§§¦¨¨
meyn .driaydl mileki miyxeidàbøëì ,éòcøäð éøîàcrextl - §¨§¥§©§¨¥§©§¨
,minezid xear zlebleb qn jlnléðBæîìåzepade dy`d oefnl - §¦§¥

,minezideäøeá÷ìå,minezid e` znd zxeawl -àìa ïðéðaæî §¦§¨§©§¦¨§Ÿ
àzæøëàmixacy oeik ,dfxkd `la minezid iqkp z` mixken - ©§©§¨

oi` s` df mrhne .dfxkd jexrl onf oi`e ,cin mikxvp el`
,dlra zxeaw jxevl miqkpa dwqrzdy dy`d z` miriayn

xkn onfd wgec zngny okzi oky,mieeyn zegta miqkpd z` d
.xwy zreay icil `eal dlelr ,miqkpa dlflf `ly rayzyke

* * *
dxhetl ick lrad azky mipey zepeyl iabl oeic d`ian `xnbd

:dreayn,àéiç éaø øîà äaø øîàdy`l lrad azk m`øãð àìc ¨©©¨¨©©¦¦¨§Ÿ¤¤
àeä ,äòeáL àìãeenvrïéòéaLî ïéLøBé ìáà ,dòéaLäì ìBëé Bðéà §Ÿ§¨¥¨§©§¦¨£¨§¦©§¦¦

.dúBàdl azk m` mle`ïéLøBé ïéáe àeä ïéa ,äòeáL é÷ð øãð é÷ð ¨¨¦¤¤¨¦§¨¥¥§¦
dì øîà÷ éëä ,dúBà ïéòéaLî ïéàxnel ezpeek dzid jk oky ± ¥©§¦¦¨¨¦¨¨©¨

,dlàúòeáMî úéwðî.dreay lkn z` diwp - §©¦¦§£¨
:`iig iax ixaca zxg` `qxib,àéiç éaø øîà óñBé áøåazk m` §©¥¨©©¦¦¨

dlïéLøBé ìáà dòéaLäì ìBëé Bðéà àeä ,äòeáL àìãe øãð àìc§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¥¨§©§¦¨£¨§¦
.dúBà ïéòéaLîdl azk m` mle`ïéáe àeä ïéa ,äòeáL é÷ð øãð é÷ð ©§¦¦¨¨¦¤¤¨¦§¨¥¥

dì øîà÷ éëä ,dúBà ïéòéaLî ïéLøBé,dl xnel oiekzn `ed jk ± §¦©§¦¦¨¨¦¨¨©¨
àúòeáLa CLôð éwðja ecygi m` dreay ici lr jnvr iwp - ©¦©§¨¦§£¨

.miqkpdn zakiry
:zepeyld oiay weligd oipra ztqep drcøîì éàkæ éaø çìL̈©©¦©©§©

ïéa ,àá÷eòdl azk m`ïéa ,äòeáL àìcdl azk m`,äòeáL é÷ðc §¨¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨
ïéadl azk m`ïéáe ,øãð àìcdl azk m`,øãð é÷ðcdey oicd ¥§Ÿ¤¤¥§¨¦¤¤

azk m`y ,mlekaïéLøBé ìáà ,dòéaLäì ìBëé Bðéà àeä ,'éñëða'§¦§©¥¨§©§¦¨£¨§¦
,dúBà ïéòéaLîdreaye xcpn dze` xhety azk m` mle` ©§¦¦¨

ïéléà àiñëpî,[el` miqkpn-]ïéòéaLî ïéà åéLøBé ïéáe àeä ïéa ¦¦§©¨¦¥¥¥§¨¥©§¦¦
,dúBàin zeyxa dpyn `le el` miqkp lr dreayn dxhty oeik ¨

.md
:ztqep drcànéà ïa ìeàL àaà íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦©¨¨¤¦¨

ïéa ,íéøîazk m`ïéa ,äòeáL àìcazk m`ïéa ,äòeáL é÷ðcm` ¦§¨¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨¥
azkïéáe ,øãð àìcazk m`ïéa ,øãð é÷ðcazk m`ïéáe ,éñëpîm` §Ÿ¤¤¥§¨¦¤¤¥¦¦§©¥
azkïéléà àiñëpîy `id ezpeek ,[el` miqkpn-]ïéáe àeä ïéa ¦¦§©¨¦¥¥¥

äNòà äî ìáà .dúBà ïéòéaLî ïéà åéLøBé,ok zexedl xyt` i`y §¨¥©§¦¦¨£¨¨¤¡¤
àlà òøté àì ,íéîBúé éñëpî òøtéì àaä ,íéîëç eøîà éøäL¤£¥¨§£¨¦©¨¦¨©¦¦§¥§¦Ÿ¦¨©¤¨

,äòeáLanezidn dzaezk zrxtpyk okle.rayidl dkixv mi ¦§¨
:le`y `a` ixacl dpey `qxib d`ian `xnbddì éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨

àúéðúîdrenyk exn`p `l le`y `a` ixacy mixne` yie ± ©§¦¨
,`ziixaa exn`p `l` ,l`eny myaíéøî ànéà ïa ìeàL àaà©¨¨¤¦¨¦§¨

,øãð é÷ð ïéáe ,øãð àìc ïéa ,äòeáL é÷ðc ïéa ,äòeáL àìc ïéa ,øîà̈©¥§Ÿ§¨¥§¨¦§¨¥§Ÿ¤¤¥¨¦¤¤
ïéòéaLî ïéà åéLøBé ïéáe àeä ïéa ïéléà àiñëpî ïéáe ,éñëpî ïéa¥¦¦§©¥¦¦§©¨¦¥¥¥§¨¥©§¦¦
éñëpî òøtéì àaä ,íéîëç eøîà éøäL ,äNòà äî ìáà .dúBà¨£¨¨¤¡¤¤£¥¨§£¨¦©¨¦¨©¦¦§¥

.äòeáLa àlà òøté àì íéîBúéef `ziixa lreøîà ïîçð áø øîà §¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨¨©©©§¨¨©
.íéøî ànéà ïák äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§¤¦¨¦§¨

äðùî
xy`k rayidl dkixv dy`dy mipey mipte` d`ian epizpyn

:dzaezk zeabl d`a `idàlà òøtz àì ,dúaeúk úîâBtä©¤¤§¨¨Ÿ¦¨©¤¨
äòeáLam` oke .x`yd z` dlaiw `lyàéäL dãéòî ãçà ãò ¦§¨¥¤¨§¦¨¤¦

,dzaezk epiid,äòeøt`ly zxne`e ,crd z` dyigkn dy`de §¨
,drxtp.äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨

dzaezk daebyk okeíéãaòeLî íéñëpîe ,íéîBúé éñëpîoke ± ¦¦§¥§¦¦§¨¦§§¨¦
,zerwxw dlran epwy zegewldn daebykåéðôa àlLåm` oke ± §¤Ÿ§¨¨

,mid zpicnl jldy oebk dlra ipta `ly zeabl d`aòøtz àìŸ¦¨©
äòeáLa àlà. ¤¨¦§¨

:exkfedy mipte`dn cg` lk yxtl zxfeg dpyndúîâBtä©¤¤
e ,æeæ óìà dúaeúk äúéä ,ãöék ,dúaeúkdzaezk reazl d`ayk §¨¨¥©¨§¨§¨¨¤¤

dì øîà,lradzìa÷úälkéúaeúkúøîBà àéäå ,Cézìa÷úä àì ¨©¨¦§©©§§§¨¥§¦¤¤Ÿ¦§©©§¦
izaezknäðî àlà,ze`n ryz il aiig dz` oiicre ,fef d`n - ¤¨¨¤
òøtz àìx`yd z`.äòeáLa àlà Ÿ¦¨©¤¨¦§¨

øîàå ,æeæ óìà dúaeúk äúéä ,ãöék ,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò¥¤¨§¦¨¤¦§¨¥©¨§¨§¨¨¤¤§¨©
dìlradéúaeúk zìa÷úäézìa÷úä àì úøîBà àéäå ,C,llkãòå ¨¦§©©§§§¨¥§¦¤¤Ÿ¦§©©§¦§¥

,äòeøt àéäL dãéòî ãçà,lrad ixack.äòeáLa àlà òøtz àì ¤¨§¦¨¤¦§¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
øëî ,ãöék ,íéãaòeLî íéñëpîlkïî úòøôð àéäå ,íéøçàì åéñëð ¦§¨¦§§¨¦¥©¨©§¨¨©£¥¦§¦¦§©©¦

.äòeáLa àlà òøtz àì ,úBçB÷lä©¨Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
,ãöék ,íéîBúé éñëpîm`úî,lradàéäå ,íéîBúéì åéñëð çépäå ¦¦§¥§¦¥©¥§¦¦©§¨¨¦¦§¦

úòøôðdzaezk.äòeáLa àlà òøtz àì ,íéîBúiä ïî ¦§©©¦©§¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
,ãöék åéðôa àlLåm`Bì Cìälradúòøôð àéäå ,íiä úðéãîì §¤Ÿ§¨¨¥©¨©¦§¦©©¨§¦¦§©©

eiqkpn dzaezk.äòeáLa àlà úòøôð dðéà ,åéðôa àlL¤Ÿ§¨¨¥¨¦§©©¤¨¦§¨
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כתבתי דעתי ברורה כמה פעמים, אשר אם בכל הזמנים והתקופות החינוך על טהרת הקודש הוא מהעניינים החיוניים של עמנו בני 
ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופתנו זו ובארץ הקודש ת"ו.

ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י
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חיי
miwxt dyelya` cenr ft sc ± iriax wxtzeaezk

àéôåøèåôà ìòla` .zipeepg dpaiyei m` ,qetexhet` zreayn z`f daizka dxhet Ð

dreaya `l` rxtz `l dzaezk znbetd :oizipzna opzc ,dzaezk dnbt m`Ð`l

la` ,dlr `ed inx `wc dreayn dl xht ikc .df i`pz ici lr dreay dze`n dxhtp

dytpl dnxb `idc dreayÐ.dl xht `lúîâåôä ìòzreayn oky lke Ð

.dxht dreay lknc ,`itexhet`äøîà
àúòîùìxn`c o`nl `nlya :`ztwz` jd Ð

.iy` axc dinw diaze` 'ekàìã éì áåúë
éì úòáùîdytp` `inxc ebine ÐÐdraz

.zereay lk xeht dilåúéðúî àäà ïåúàÐ

yixt `lc oizipznc `yix` ,dcedi axc `dl

,ongp axc dizbelt`e ,ixii` dreay ida da

`iywe ,bilt ongp axc` dcedi axc ezixaqe

.eklïðàixiinc ,dl opipzn oizipznc `tiq` Ð

ziyrp m`e :ipzwc ,`icda oitexhet` zreaya

axc `zbelt` e`l ongp axce .`itexhet`

xnz` dcedi.xnz` `yixc `yexit` `l` ,

ida `tiqa dcedi axc` bilt `pzn axe

znbeta la` ,xaryl xn`w qetexhet`Ð

ici lr dl d`ad dreayc ,dxhtc ecen edlek

.`id eiqkpäéúãéáò éàî øáòùcr ,xnelk Ð

inzic iqkp opixn` `lc ,xaryl iexw izn

.oda liren ely i`pz oi`e ,edpipäúéî ïéá ìáà
äøåá÷ìi`pz oi`e ,inzi inw iqkp enx xak Ð

.dl d`a eiqkp ici lr `ly ,oda liren ely

àâøëì.inzic `zlbleb sqk jlnl rextl Ð

éðåæîìå.minezide zepade dy`d oefn Ð

äøåá÷ìå.minezid e` znd zxeawl Ðïðéðáæî
oezne zedy oi`y .`zfxk` `la inzic iqkp Ð

,dxikn dze` lr opirayn `l inp ikde .xacl

z`vnpe ,ozciqtze lflfz `ly xyt` i`c

.xwy zreayäòåáù àìã øãð àìãazk m` Ð

.df oeyl dløãð é÷ð`zreayn ziwpn ÐÐ

.dreay oicnàúòåáùá êùôð é÷ðm` Ð

jecygiÐ.mdl iraydäùòà äî ìáàÐ

,`ed zn m` dze` oiriayn oiyxei mlerlc

.mdn zrxtp `ideäì éøîàã àëéàå`dl Ð

`le] ,`zipzn mixn `ni` oa le`y `a`c

oxn`ck ,`xen`c `zrny oeyla dl exn`

[`zipzn `l` ,le`y `a` meyn l`eny xn`c

.le`y `a`k dkld dlr l`eny xn`e ,`id

äðùîäúáåúë úîâåôälif`e yxtnck Ð

.dteb oizipznaòøôú àì`xnbae .x`yd Ð

.`nrh yxtn'åë äãéòî ãçà ãò`xnba Ð

.`nrh yxtníéãáòåùî íéñëðîi`c meyn Ð

razy` del oirh dede ,diteb deld on iab ded

jizrxt `lc ilÐopiraync zereaya opixn`

oirh `l i`e ,dilÐli`ed ,dil opiprh `l

zegewl liaya la` .`xhy hiwpeÐop`

deld on ziab ded i` `nlc :opiprhÐded

zirae ,jizrxt `lc il razyi` jl oirh

jit gzt"c ,opiprh op` `zyd .ireazyi`

`ly zrxtpe ,minezi iqkpne .`ed "ml`l

eiptaÐ.`nrh i`d meyn edlek
éáø
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àìàdiciclc :zeywdl oi`e Ð `itexhet` dl aizenc drci zed in idi` 'ek xn`c o`nl

dxhetl lrad on zraez `id jkle ,`itexhet` xak `idyk oizipzn inwe`l `ki`

,oipr lka oizipzn ixiin `lc xnele ,`itexhet` zreaya oizipzn `nwe`l oiwgec i`nc Ð

.dqpeky drya dl azky Ð `zlinc `nzqc .`itexhet` oiicr ziyrp `l elit`

àâøëìly `bxkl :qxhpewa yxit Ð ipefnle

x`yl `d rnync :dywe .minezi

jixtcn :`zil `de .oifixkn Ð oinezid ikxv

o`nl (`,ak oikxr) "oinezid mey" wxt yixa

ea yiy xhyl`l` oinezi iqkpl oiwwfp oi` xn`c

mei miyly oinezid mey"c dpynd on ,ziaix

'ek oifixknerextl `l dfxkd `idd `nlc ."

!oinezi ikxv x`yl mixkenyk `l` ,aeg lral

sqk rextl ,dy` lyÐ`bxkl :yxtl d`xp jkl

llkac ,dyer lrad didy enk ,dly zlebleb

`ed ipefn.åìéôà]dn Ð dxeawl dzin oia

lknc ,d`xp oi` Ð dlflf `ly :qxhpewa yxity

enk `l` !dcia mdlyn dakir `ly rayz mewn

jlze lhen zn gipz `ly :inlyexia yxtny

`bxkl iziinc xity inp `zyde .dia` zial

meyn `zfxk` `la opipafnc ,dxeawle ipefnle

.[znd ceakäøåá÷ìåjixhv` `l `d Ð

eneyiy cr oeifaa lhen odia` gipi `ly xninl

opipafn Ð dxeaw jxevl eel m` ,`l` efixkie

eliykn`dz`lyÐdfxkd `la aegddf jxevl

.cizrléñëðî`l` rxtz `l minezi

dpyn jdn dywd `l i`n` :dniz Ð dreaya

oikxr) "minezid mey" wxt yixa xn`c o`nl

ziaix ok m` `l` minezi iqkpl oiwwfp oi` :(`,ak

yiy oebk dnwe`l ivn ded `l jdc .oda zlke`

minezi iqkpn oirxtp oi`c `idd` ipynck ,ziaix

`kile !mzd iziinc `aeh`e ,zixeaifd on `l`

minezia dnwe`l `ki` `kdc jdc xninl

on `l` oirxtp oi`"c `idd ok m`c .milecb

?milecba `wec dl iwen `l i`n` Ð "zixeaifd

!ixii` oipr lkac cenlzdl dil `xiaq i`ce `l`

dl iwen ded`kdc jdc i`cec :wgvi epiax xne`e

on `l` oirxtp oi`"c `idd la` ,`wec milecba

`lc ,milecba dnwe`l dil `gip `lÐ "zixeaifd

:(`,p oihib) "oiwfpd"a dlr irac `d heytp

Ð zixeaifd on `l` oirxtp oi`c exn`y minezi

.milecb elit` e` miphw,íéù÷îopzc `d

iqkpn zrxtp dpnl` oi` :(a,cl oihib) "gleyd"a

dpnl` `ixi` i`n :jixte .dreaya `l` minezi

.`pig meyn ,dil jixhv` dpnl`c :ipyne .'ek

dl `pipz `d ?ipzinl jixhv` i`n` `zyde

dy` zaezk eilr did iab inp (`,ct) lirle !`kd

:xnel yie !dreay oikixv oleky :opz ;aeg lrae

oizipzn dnwez `lc ,mzd ipzinl jixhv`c

dreay iraz `lÐ dpnl`a la` .dyexba `kdc

,og inp `ira dyexbc ab lr s`e .`pig meyn

mewn lkn Ð (a,fv) "dpnl`" wxta onwl xn`ck

oizipzn iywz `l `de .dpnl` enk og `ira `l

dl `pz `kdc Ð ipznl jixhv` i`n` :`kdc

.dreaya `l` oirxtp oi`c jpd icda
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חיב
miwxt dyelyaa cenr ft sc ± iriax wxtzeaezk

'åë øîåà ïåòîù éáø.i`w `iid` yxtn `xnba Ðàøîâàúééøåàã äòåáù`wtpe Ð

.dl opiktn `lc dpinïéîìùî àìå ïéòáùðgwle" xn`py ,rayp eze` oiraezy in Ð

"mlyi `le eilraÐoi`e ,od zerwxw ceariy zexhy lk :rayp `ed mlyl eilry in

.(a,fp `rivn `aa) "adfd"ae (a,an) zereaya opixn`ck ,zerwxwd lr oiraypàìà
ïðáøãî àáø øîà`nrh i`n .ef dreay `id Ð

`d ,inp mbet `la :xn`z m`e .'ek wiic rxtc

il razyi`" dil xn` i`c zereaya ol `niiw

"jizrxt `lcÐinp i`de ,dil opiraynÐ`d

dnibta jxev dne ,jizrxt dil oirh `w?oke

drexty dcirn cg` craÐinp cr `la

oia dn :zereaya dil opikxt `d !dl opirayn

exhy mbetl df?mibt ik mzd :ikd dl opipyne

"jizrxt" i`d dil xn`eÐ,dil opirayn

"il rayd" df el orh `l elit`eÐ`l ik la`

xn` `l i` ,"jizrxt" dil xn` elit` ,mibt

"il razyi`" `icda dilÐlif :dil opixn`

.`xhy hiwp `dc ,milyíéãòá äúáåúë úîâåô
.eizlaiw micr iptae ,dpn izlawzd Ðéî

òøô äåä íéãòá éôè äòøôã àúéà éà ïðéøîà
.`nw dpn oerxtl micr izii` `we ,wc `dc Ð

àîìã åà`l` ,`ed wcc meyn e`l Ð

`edda mzd micr eedc inxzi` iienxzi`

.`pnifïéìèåðå ïéòáùð åìàåminkg epwzy Ð

zereaya yxetn ediinrhe .lehile rayil

oiraypd lk" wxta."øéëùil oz :el xn` Ð

.izzp :xne` `ede ,ixkyìæâðqpkpy ede`x Ð

:xne` `ede ,zlhpy iilk il oz :el xn` ,eziaa

zgz milkde `viy e`x micrde ,izlhp `l

.dn erci `le ,ezilh itpkìáçðäede`x Ð

xn` ,leag `vie ,mly ecie ezia jezl qpkpy

.izlag `l :xne` `ede ,ia zlag :elìò éðåðçå
åñ÷ðôipelt ipeev jk :eizetwd ea azeky Ð

`l :mixne` mde .mdl izzpe ,eilretl zzl

.epnid oilhepe oirayp mdipy .eplhpéàãåã
äòåáù äëéøö`icen `wc `dc .x`yd lr Ð

dpn i`daÐzayd e`le ,`ed micr meyn

.`id dcia`äãéáà áéùîë éåäéúyi ixdy Ð

`l :dxn` `ied ,`ira i`e ,eilr mly xhy dl

.melk izlawäèåøô äåùî úåçô úåçôÐ

enr dyer ,dlaiwy eilr dcen `idy dpna

,ipelt meia jke ,ipelt meia il zzp jk :oeayg

.dhext deyn zegt elit` oeayga oztxvne

åäî`l e` ,x`yd lr dreay dkixv Ð?

úúçåô,xhya aezk fef sl` dzaezk dzid Ð

`l :zxne` `ide ,dlek zlawzd :xne` `ede

zipzd `ly ip` dcen la` ,melk izlawzd

.dpn `l` izaezkl inrúö÷îá àéãåîÐ

.zvw dlawzpyàéáâ éàîá`edd elit` Ð

dpn?àøèù éàäá,`ed `nlra `tqg `d Ð

!`ed siiefn zxne` `idyäúéä äðîà úøîåàá
åðéáì éðéáiptae ,obedk mzgpe azkp xhyy Ð

ia oin`d `ed la` ,fef sl` eilr law micrd

.dpn `l` epraz` `lyäòåáù åáééçî ãçàÐ

eiykr ,mlyn did mipy eid eli`y oenn lr

.ygkn crdy rayi
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øîà;ziyily `ki` izk` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð xaca zeaeyz izy `ax

`w ihenzyi`c meyn Ð rayi dprhd zvwn dcenc dxez dxn` dn iptnc

`l `nrh i`de ,(`,gi zeaezk) icelc ikid ik dilr dreay inx :`pngx xn`e ,hinzyin

!llk `kd jiiy

òøôéîã`ed mbeta `wece Ð wiic `l

zvwna rxte li`ed :xninl `ki`c

`l Ð mbet `la la` .lkd rxty zeidl leki Ð

li`ed Ð ebin o`k jiiy `le .wiic `lc opixn`

xeaq `edc ,`ed wiic `lc meyn `nrhe

dy`d"a epivny enk .wcwc `le ,wcwciy

Ð "dnglna ilra zn" :(a,ciw zenai) "dkldy

`ira i`c ,ebin `ki`c ab lr s` .zpn`p dpi`

dxn`c meyn ,epiide ."ezhn lr zn" dxn`

,`gnexa e` `xiba dil egnc oipnifc ,incca

yixac :wgvi epiaxl dyw ,edine .znc dxaqe

xiky iab (a,dn zereay) "oiraypd lk" wxt

exkyy `l` epy `l :opixn` ,lhepe rayp epnfa

lekiy jezn ,micra `ly exky la` .micra

jizxky xnel leki Ð mlern jizxky `l xnel

`nrh `d ?ebina onidn i`n`e ,jxky jl izzpe

lrac meynÐ micra exkya lhepe rayp xikyc

,mzd xn`ck ,erxty xeaqe eilreta cexh ziad

ick `l` xikyd jixv did `l dreay elit`c

.(ziad lra ly ezrc qitdlåìàåoirayp

ipd lk ipz `l i`n` :dniz Ð 'ek xikyd oilhepe

zereayc oizipznc `pzl `nlya ?oizipznc

`wlqc edpd `l` ipz `lc xninl `ki` (a,cn)

ikdlc .dreaya elit` oilhep oi`c xninl jzrc

xn`w `le ,"oilhepe oirayp" `pyil i`d xn`w

la` .oizipzna enk "dreaya `l` oirxtp oi`"

Ð exhy mbet aiygc oeik ,`ziixac `pz i`d

:xnel yie ?oizipznc ipd lk inp ipz `l i`n`

gkn `a Ð exhy mbet aiyg `l `pz i`dc

envr `edc oeik ,oizipznc ipixg` ipd ik xhyd

dcen `l` ,xhya aezkd lk el aiig epi`y dcen

opireny`l xity jixhvi`e .zvwn rxty

.oilhepc

ìáàÐdcia` aiynk iedz `ni` micra `ly

`l rxtinc meyn `nrhc ab lr s`e

ok m`e .wiicmeyn `l` .inp micra `ly elit`

zvwn xekf `edy ,micra `ly oizrc `wlqc

.ol rnyn `w Ð wcwc i`ce ok m` Ð drixtd

åà:yexit Ð zvwna `icen znbet `nlc

zvwn drxtpcne ,`wec e`l :xninl `ki`e

drxtpc `icen `lc `d la` .dlek drxtp Ð

m` :il dniz la` .`nrh i`d jiiy `l Ð llk

!zegtl inexri`l `iz` dry lk ok

éàädy`l oi`e Ð `ed `nlra `tqg `xhy

`ede li`ed ,daezk lrad on `ivedl

`xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`cke .wfgen

`edd iab .mewil Ð ifef iniiwc `kid :(a,al

xn` ?`rx` i`da zira i`n :dixagl dil xn`c

i`d :dil xn` .`xhy `de ,dzpaf jpin :dil

,`axl dil yigl oigb .`ed `nlra `tqg `xhy

`ed iteifc `nlra `tqg `xhy ,oi` :dil xn`

`xhy xn` ira i` ,xwyl il dn :`ax xn` .'ek

Ð `rx` `niiwc `kid :opiwqne ,'ek `ed `ilrn

.mewil Ð ifef iniiwc `kide ,mewiz

ãåòåÐzerwxw ceariy zxitk lr oirayp oi`

lry dreaya la` ,d`a envr z`ced ici lry dreaya ixii`c i`xw edpdn epiid Ð zerwxw ceariy zxitk lr oirayp oi`c opitlic (a,fp `rivn `aa) "adfd" wxta `d :oiywn

dprhdc epy `l :l`eny xn` ongp ax xn` :opixn`c ,(`,n zereay) "oipiicd zreay"a izixg` `zlinl welig mda ogky` `dc Ð miey `nzqnc xnel oi`e !ogky` `l Ð cg` cr ici
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חיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc zeaezk(ycew zay meil)

ïéòéaLî ïéLøBiä ,dúaeúk úòáBz àéäL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§©¤¦©©§¨¨©§¦©§¦¦
.dúBà ïéòéaLî ïéLøBiä ïéà ,dúaeúk úòáBz dðéà íàå ,dúBà¨§¦¥¨©©§¨¨¥©§¦©§¦¦¨

* * *

àøîâ
:rayidl dkixv dzaezk znbetd recn zxxan `xnbdéîø øáñ̈©¨¦

øîéîì àîç øa`id efy [xnel-]àúééøBàc äòeáL,ïéòè à÷c- ©¨¨§¥©§¨§¨§¨§¨¨¦
d ly oerxt dcia el yiy oreh lrady meyníéúàîäãBî à÷å , ¨©¦§¨¨

déìdrxtpy el dcen `ide ±déì àéåä ,äàîaef ixd ok m`e - ¥§¥¨©§¨¥
òáMé äðòhä úö÷îa äãBnä ìëå ,äðòhä úö÷îa äàãBädreay ¨¨§¦§©©©£¨§¨©¤§¦§¨©©£¨¦¨©

:`xnbd dgec .dxezdnøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,ìëc ,àãç ¨©¨¨§¥§©¨¨£¨§¨
äøBzaL ïéòaLpä,`ziixe`cn dreay miaiigd lk -àìå ïéòaLð ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ

ïéîlLî,mzreay zngnåeli`àéä,dzaezk znbetd epiid §©§¦§¦
ìèBðå úòaLðú.dzaezk x`y z` dreay ici lrãBòåon ixdy ¦§©©§¤¤§

dxezd,úBò÷ø÷ ãeaòL úøéôk ìò ïéòaLð ïéàokzi `l ok m`e ¥¦§¨¦©§¦©¦§©§¨
lrad ly eizerwxw ixdy ,`ziixe`c dreay `id ef dreayy
ly eizerwxw lr `id dzriaze ,ezy` zaezkl zecareyn

.lrad
:ef dreayl mrhd z` xg` ote`a `ax yxtn el` zeiyew zngn

,àáø øîà àlà`id ef dreayïðaøcî,rayizy epwizy mrhde ¤¨¨©¨¨¦§©¨¨
meyn÷ééc òøôc,mlyn `ed dnk wiicn eaeg rxety in - §¨©¨¥

÷ééc àì òøôéîclk wcwcn epi` melyzd z` lawny in j` - §¦§©Ÿ¨¥
,jkdìò äòeáL ïðaø eîøåaeig minkg dilr elihd jkitle ± §¨©¨¨§¨£¨

,dreay÷eãéúc éëéä ék.ahid wcwczy ick - ¦¥¦§¥

* * *
:ef dreay oipra wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyid,íéãòa dúaeúk úîâBtdpn jnn izlaiw zxne`y oebk ¤¤§¨¨§¥¦
,eizlaiw micr iptae,eäîxnel yi m`ddòøôc àúéà íàm` ± ©¦¦¨§©§¨

,x`yd z` dl rxty xacd oekpdì òøt äåä íéãòarxet did - §¥¦£¨¨©¨
oerxtd lr micr cinrdl wcwcy myk ,micra df mekq mb dl

,oey`xd dpnd lyàîìc Bàdl rxty dny xn`p `ny e` - ¦§¨
`l` ,jk lr citwdy zngn epi` micr ipta oey`xd dpnd

déì énøúéà ééenøúéà.oerxtd zrya micr el epncfd - ¦§©¥¦§©¥¥
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,`ziixan di`xìk ¨§©¨

äøBzaL ïéòaLpä,dxezd on dreay miaiegnd lk -àìå ïéòaLð ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ
ïéîlLîaeig oi` j` ,mlyln mixhtp dreayd ici lry xnelk §©§¦

,oenn lehil liaya dreayïéìèBðå ïéòaLð elàå,minkg zpwzn §¥¦§¨¦§§¦
ìæâpäå .øéëOäìaçpäå .BãâðkLå .[razpd-]äòeáMä ìò ãeLç. ©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©©§¨

íéãòa àlL BøèL íâBtäå .Bñ÷ðt ìò éðåðçåmicr oi`y - §¤§¨¦©¦§¨§©¥§¨¤Ÿ§¥¦
`xnbd zwiicne .aegdn wlg laiwy eixacl miriiqny

exhy mbety deln `weecy ,`ziixadníéãòa àlL,ïéàjixv ± ¤Ÿ§¥¦¦
j` ,micr `la x`yd z` mb rxtpy yegl yiy meyn ,rayidl

exhy mebti m`,íéãòa,micr ipta rextl citwn deldy mi`exy §¥¦
àì.eze` miriayn oi` ± Ÿ

:di`xd z` dgec `xnbdøîà÷ àéòaéî àì`ziixad ly `pzd - Ÿ¦©§¨¨¨©
,`ziixad zyxtzn jke .'xnel jixv oi`' jxca eixac z` hwpàìŸ

àéòaéîznbet xnel jixv oi` -,äòeáL äëéøö éàcåc ,íéãòa ¦©§¨§¥¦§©©§¦¨§¨
,micirn micrdy oerxtd wlg z` yigkdl dleki dpi`y meyn

,x`yd lr zepn`p dl oi`eìáàznbet,íéãòa àlLdzidy £¨¤Ÿ§¥¦
dcene ,jk lr micr oi` ixdy ,melk dlaiw `ly yigkdl dleki

,wlg eze` z` dlaiwyàîéàdnvrny oeiky xne` iziid ± ¥¨
,dzcedéåäézaygz -äãéáà áéLîk,dilralìB÷Lúålehize ± ¤¡¥§¥¦£¥¨§¦§

x`yd z`ïì òîLî à÷ ,äòeáL àìa`ziixad dkxved jkl ± §Ÿ§¨¨©§©¨
.dreay dkixv df dxwna s`y ,eprinydl

* * *

:sqep wtqäèeøt äåMî úBçt úBçt dúaeúk úîâBtä ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¤¤§¨¨¨¨¦¨¤§¨
,dzaezk oeayg lr dlaiwy minekqd z` zhxtn `idy ,xnelk
zwcwcne ,jk zzp ipelt meiae ,jk il zzp ipelt meia ,zxne`e

,dhext deyn zegt ly minelyz elit` hxtleäîmb m`d - ©
,x`yd lr rayidl dkixv df ote`aïðéøîà éî,xn`p m`d ±ïåék ¦¨§¦¨¥¨

äøîà à÷ àèLe÷ ,éàä élek à÷ééc à÷c`idy mi`ex ep`y oeik - §¨©§¨¥©§¨¨¨§¨
z` dabze ,zn` zxne` `id i`cea ,dixaca jk lk zwcwcn

.dreay `ll s` x`ydàîøòî à÷ éîeøòéà ,àîìc Bàdnixrn - ¦§¨¦£¥¨©£¨¨
.dixac epn`iiy ick ,dixaca zwcwcnk dnvr ze`xdl `id

:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

* * *
:sqep wtqdúaeúk úúçBt ,eäì àéòaéàzpreh `idy ,xnelk ¦©§¨§¤¤§¨¨

dcen `id mewn lkn j` ,daezkd incn melk dlaiw `ly
zegt `l` daezka aezkd mekqd lk z` dl aiigzd `l lrady

,jkneäî.`l e` zraezy dpnd lr rayidl dkixv m`d - ©
,md wtqd iccveeðééä ïðéøîà éîenk dpicy xn`p m`d -úîâBt ¦©§¦¨©§¤¤

.dreay dkixve dzaezkàîìc Bà,mdipia wlgl yi `ny e` ± ¦§¨
yàéãBî úîâBt[dcen `id ixd-]úö÷îaj` ,dprhdàä,ef ± ¤¤§¨§¦§¨¨

,dzaezk zzgetdúö÷îa àéãBî à÷ àìdlaiwy dcen dpi` - Ÿ¨§¨§¦§¨
.rayidl dkixv dpi` ok m`e ,llk

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdúúçBt ,òîL àzdzaezk ¨§©¤¤
òøtz,dl aiigy zprehy dn z`ãöék ,äòeáLa àlL,zzget df ¦¨©¤Ÿ¦§¨¥©

dì øîàå ,æeæ óìà dúaeúk äúéä,lradéúaeúk zìa÷úäCipi`e ¨§¨§¨¨¤¤§¨©¨¦§©©§§§¨¥
,melk jl aiigézìa÷úä àì ,úøîBà àéäåj` ,llkàlà dðéàå §¦¤¤Ÿ¦§©©§¦§¥¨¤¨

úòøôð ,äðîdpn eze` z`.äòeáLa àlL ¨¤¦§©©¤Ÿ¦§¨
:`xnbd zl`eyàéáb éàîa,dzaezk z` dy`d daeb gk dfi`a ± §©¨§¨

m`dàøèL éàäa,df xhy gka -àeä àîìòa àtñç àøèL éàä §©§¨¨©§¨¨©§¨§¨§¨
dcen `idy oeik ,qxg mzqk `l` aygp epi` df xhy ixd -

:`xnbd zvxzn .siefn `edy,äaøc déøa àáø øîào`k xaecn ¨©¨¨§¥§©¨
ay ote`úøîBàmicr ici lr mzgpe ,eci lr oick azkp xhydy §¤¤

j` ,eieeiv it lr,Bðéáì éðéa éì äúéä äðîàraz` `ly il oin`dy £¨¨¨§¨¦¥¦§¥
.dpnn xzei

* * *
:dpyna epipy,äòeøt àéäL dãéòî ãçà ãò`l` rxtz `l ¥¤¨§¦¨¤¦§¨

dreayaäòeáL ,øîéîì àîç øa éîø øáñefàúééøBàcmeyn ,`id ¨©¨¦©¨¨§¥©§¨§¨§¨
áéúëc(eh hi mixac),'úàhç ìëìe ïBò ìëì ,Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ¦§¦Ÿ¨¥¤¨§¦§¨¨§¨©¨

eyxc minkgeí÷ Bðéàc àeä ,úàhç ìëìe ,ïBò ìëìdn ,xnelk §¨¨§¨©¨§¥¨
seb yper oiprl `weec epiid dliren dpi` cg` cr ly ezecry

,oenn ypereì àeä í÷ ìáàäòeáLick dreay razpd z` aiigl ± £¨¨¦§¨
.driazdn xhtidl jkae eyigkdlíéðMäL íB÷î ìk ,øî øîàå§¨©©¨¨¤©§©¦

micr ipy -BúBà ïéáéiçîmzecra,ïBîîcrBáéiçî ãçàezecra §©§¦¨¤¨§©§
,äòeáLmicirn micr ipy eid m`e zeid epizpyn ly oecipa s`e §¨

cr yiyk s` ,dzaezk z` zeabl dleki dzid `l drext `idy
.dreay dze` aiign cg`

:dgec `axøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,ïéòaLpä ìëc ,àãç ¨©¨¨§¥§©¨¨£¨§¨©¦§¨¦
ïéîlLî àìå ïéòaLð äøBzaL,åeli`àéä,úòaLðz` yigkdl ¤©¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦§¦¦§©©

,crdúìèBðå.dzaezk z`ãBòådxezd on ixdyìò ïéòaLð ïéà §¤¤§¥¦§¨¦©
,úBò÷ø÷ ãeaòéL úøéôkdreay `id ef dreayy okzi `l ok m`e §¦©¦§©§¨

zaezkl zecareyn lrad ly eizerwxw ixdy ,`ziixe`c
.ezy`

:xg` ote`a dreayd z` `ax yxtn el` zeiyew zngnàlà¤¨
,àáø øîà`id epizpyn zreay,ïðaøcî,ecbp xhy dl yiy oeik ¨©¨¨¦§©¨¨

z`f epwiz j` ,dreay `la daeb oicd oneñéôäì éãkz` qiitl - §¥§¨¦
ìL Bzòcd,ìòa.eixacl riiqnd cr el yiy oeik ©§¤©©

:`ziixe`c dreay icil d`iadl ozip cvik dpc `xnbdáø øîà̈©©
,àtẗ¨
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אגרות קודשחיד

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק תצא, בו כותב... שאינו יכול לסבול כ"כ יסורים שעברו עליו וכו' 
וכו'.

הנה לפלא גדול הוא דבריו אלו, והאומנם שכח במשך זמן קצר לפ"ע, את מצבו בו הי' כשנה 
לפני זה ואח"כ, הן בנוגע להסיבות וכו' וכן בנוגע לבריאות וכו' וכו'. ואף שבנוגע להקב"ה הכל יכול, 
בני  ישראל  כיון שכל  לזה,  לקוות  יש מקום  ישראל  איש  ולכל  ככה,  פעמים  לתת כמה  בידו  יש  הרי 
מלכים הם, והאריכות בזה אך למותר, וכידוע הק"ו המובא בדא"ח אשר נבוכדנצר בשביל ג' פסיעות 
כו' ניתנה לו מלוכה לג' דורות, הרי עאכו"כ אז א אידן קען מען זיך ניט אויסצאלן - אבל ביחד עם זה 
אין לשכוח ח"ו על הנסים ונפלאות שנעשים לכאו"א מאתנו, וגם הוא בכלל, והאריכות בזה בטח אך 

למותר.

בטח יבלה באה"ק ת"ו זמן המתאים, ויתבונן באפשריות ההעתקה לשם בשבילו ובשביל ב"ב 
שיחיו. ויה"ר מהשי"ת שינחנו בדרך הצלחה, לפניו ולפני ב"ב שי', בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ב
ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מי"ג וכ"ב מנ"א, וכפי הידיעה שקבלתי זה עתה מפריז, הנה דברו שם 
עם מר ד"ר שפירא, והוא אמר שכבר דיבר עם מר פסמן בנוגע לבי"ס למלאכה, ויעורר עתה עוד הפעם 
)כנראה אשר מר פסמן הי' בחו"ל ושם התראה עמו(. והנה כפי הנראה יתעסק הדזוינט בבי"ס למלאכה 
יהי' אצלם מסודר הענין כדבעי, אזי יש תקוה שיהי' להם דין קדימה. כפי  בשבילם ובשביל... ואם 
הנראה אין להדזוינט תקציב כ"כ גדול ליתן את כל האמצעים הדרושים בשביל בי"ס למלאכה ולכן 

יתנו קמעא קמעא ומי שיישר בעיניהם יותר, הרי בטח יזכה קודם, ולבשו"ט אחכה.

ב( מה שכתבתי שיש לשמור על ציור הישיבה שלהם, לדעת שהיא ישיבה ולא תלמוד תורה, 
הנה מה שעורר אותי לחשש זה הוא: א( שנראה בהגליונות שנתוספו בזמן האחרון, שגיל התלמידים 
הוא צעיר ביותר. ב( מה ששמעתי שיש סברא להכניס את הת"ת דאהלי"י תחת הנהלתם, ולכן הודעתי 
את דעתי בזה, שאפילו בשנים כתקונם ובפרט שמביטים אחריהם בשבעה עינים, יש להזהר שלא לתת 
פתחון פה לאמר שענין הת"ת שלהם הוא העיקר ולימוד גפ"ת הוא המעט בכמות, ובמילא זה ראי' 
ילדים אם  סוגים  כמה  על  להשפיע  יותר  שבנקל  בטענותם  צודקים הם  בטח  וד"ל.  האיכות  על  ג"כ 
יתחילו לחנכם בחינוך הרצוי בגיל רך, אבל תמיד הי' חילוק בין הראוי והאפשר ובמילא גם במצב זה 
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חטו

יש להתחשב עם זה. פשיטא שאין כוונתי שיפטרו ח"ו את התלמידים שכבר נתקבלו, ואפילו על להבא 
אין דעתי שאין לקבל כלל תלמידים קטנים, אלא אך גדולים, וכוונתי היא רק זה, שהריבוי באיכות 
ואפי' הריבוי בכמות צ"ל בתלמידים כאלו שיעידו שזו ישיבה, ופרטים בזה ה"ז תלוי בהתנאים על 
אתר, ובמילא עליהם להחליט בכל פעם ופעם בזה, והשי"ת יצליחם שיכוונו אל הכוונה שבד"מ תהי' 

בזה הצלחה למעלה מדרך הטבע.

ג( בהזדמנות זו הנני להדגיש עוד הפעם את גודל הענין מה שמתעסקים בילדי תימן, והתועליות 
שבזה אין לשער מראש.

מקסבלנקה  אלמליח  יצחק  מר  העסקן   - לחזור  ע"מ   - ת"ו  לאה"ק  יעלו  בטח  אלו  ימים  ד( 
אשר  אהלי"י  מוסדות  לטובת  ומתעסקים  ביותר  חרדים  הם  הנ"ל  ועוד,  דמכנז  טול]י[דנ]ו[  הרב  עם 
במרוקה... בטח יראו לו את המוסד שלהם, וכדאי לכבדם ומרז"ל מצוה לפרסם עושי מצוה, ובטח 

יתייעצו בזה עם אגודת חב"ד, למען יהי' הדבר מסודר בענין שיביא תועלת היותר גדולה.

ה( בטח ישנם כבר אצלם המשך בנוגע לבנין הצריף על הגג, ונהניתי לראות במכתבם שנרגש 
התחלה לרחבות - ברייטקייט - שנוסף על הנ"ל בקשו הלואה על חמרי בנין ג"כ, וכשיגדילו הכלי למטה 

הרי בודאי ישפיעו כ"פ ככה מלמעלה.

ו( כשיהי' להם חדשות בטח יודיעו ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט.

נ"ב: מוסג"פ קטע מהר"ד דש"ק מברכים אלול, ובטח יפרסמו בין התלמידים באופן המתאים.

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ב
ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

הנהלת צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו.

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת הפ"כ מוא"ו י"ט וכ"ו מנ"א ומכתביהם מכ"ב וכ"ט מנ"א והמצורפים 
אליהם, ועתה נתקבל גם מכתב מהנהלת ישיבת תו"ת בתל אביב, ופלא גדול שאין כל ידיעה מהתוצאות 

בקבלת המשלוח החפצים שנשלחו מכאן, ואיני יודע מה לענות כאן, וכן נוגע על להבא.

ב( ואתחיל בהנוגע עתה ביותר, והוא באשר נכנסו בחדש אלול, ובטח כבר בא הזמן להכנות 
ולסדר  הענינים,  ולחלק  מפורטת,  עבודה  של  תכנית  לעבד  יגשו  בודאי  הנה  תשרי,  לחדש  הנחוצות 
העבודה בין כולם, באופן שיהי' סיוע והשלמה מאחד לחבירו, ובכלל, כפי שנהגו בכמה מקומות בשנים 
האחרונות, הנה מסדרים שני ענינים, אופן אחד, בריבוי מקומות, וגם אופן השני במקום אחד ובריבוי 

עם, ובטח, בהשתתפות ב"כ המקצועות והמוסדות כולם, יסדרו את הדבר באופן היותר מועיל.

אלו  מלבד  אחרים,  במקומות  גם  עבודה  של  וכלל  כלל  שלילה  בזה  שאין  מעצמו  מובן  ג( 
המקומות שנמצאים שם בכמות מרובה - כן ירבו -

אגרות קודש
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חטז

ד( כמדומה שכבר כתבתי במענה על שאלת אחד, שאם יש אופן לשדר גם ברדיו, נכון הדבר, 
ופשוט אשר מתחלה צריכים לבחון את נוסח השדור ע"י ועד של איזה אנשים מתאימים לזה.

ה( בהנוגע להפצת דא"ח, הנה לדעתי אין זה מתפקידם של אגו"ח וצעירי אגו"ח להושיב בכל 
המקומות אנשים שלוחים ממרכזם ע"מ לקבל פרס ולעורר את האנשים המקומיים - בתמידות, אלא 
העיקר הוא - ההשתדלות למצוא בכל מקום ומקום איש )או ועד( שיקבל על עצמו הנהלת העבודה 
לשכור  יש  לגמרי,  הכלל  מן  יוצא  במקום  ורק  וכו'.  ברבים  חסידות  לימוד  וכן  זה,  במקום  השייכת 
אנשים שיסעו ממקום אחד למקום שני, רצוא ושוב, ולפעול שם מתאים לתכנית פעולות אגו"ח )מלבד 
טובת  שגם  הב', אלא  עבודה  בסדר  לאחוז  מוכרח  שלכן  הא',  העבודה  לסדר  אמצעים  יספיקו  שלא 
הענין דורשת שהפועל על אתר יהי' מי מתושבי המקום, ורק לפעמים, רחוקים או קרובים, יבוא ג"כ 

אורח או מעורר ממקום אחר(.

ו( במענה על השאלה אם להדפיס, במכ"ע או ביולעטין וכיו"ב, איזה רשימות ומכתבים מכ"ק 
מו"ח אדמו"ר שלא נדפסו עד עתה, הנה זה יכניס בלבול וגם אי דייקנות בההוצאה לאור של מאמרי 
ושיחות וכו' של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולכן על פי הוראתו נתרכז זה בכאן, כיון שבפה אפשר לבדוק יותר 
בדיוק את ההעתקות ולהשוות להנמצא במקומות אחרים וכו' ולכן יש לחשוב רק ע"ד ענינים כאלו 
שכבר נדפסו, וגם בזה לשאול מקודם, כיון שגם בנדפסים נמצאים בהם ענינים שהיתה בהם משנה 

אחרונה, אף שמשנה ראשונה לא זזה ממקומה.

ז( אם תיקון המקוה בחיפה הוא בערך ק'-ר' ל"י על חשבונם אולי כדאי לעשות זה, אף שבכלל 
צ"ע שבעיר כחיפה זקוקים לעזרתם?!...

בברכת כוח"ט

 ב"ה,  י"ד אלול, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שלו בעד מר... וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
אזכירו לרפואה קרובה, והשי"ת יזכהו שיוכל לבשרני טובות מהטבת מצב בריאותו של הנ"ל, ועליו 
לעוררו שיחזיק סמוך למטתו מזוזה בדוקה שתהי' כשרה - כמובן שתהי' כלי בתוך כלי, כיון שנמצא 
הוא בבית החולים - וכן יבדוק המזוזות בביתו והתפילין והציצית של הט"ג והט"ק לו, ויקח על עצמו 
- לשמור את שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש  נדר  - בלי 
שיאמרם  ע"ז  יסכימו  הרופאים  אם  אפשר  הרי  הדבור,  עתה  עליו  קשה  ואם  כידוע,  ותניא  תהלים 
במחשבה, ואחכה לבשו"ט ממנו. ובטח זוגתו תחי' של הנ"ל מפרישה לצדקה בכל עש"ק וערב יום טוב 

קודם הדלקת הנרות, לקופת רבי מאיר בעל הנס.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול וקטע מהר"ד דש"ק מברכים חדש אלול חדש הרחמים, אשר 
בטח יפרסמם באופן המתאים כדי שיגיעו לחוגים היותר רחבים,

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

אגרות קודש
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øçà íå÷îì [ãð÷ú מכן לאחר למקומו מחזירו ולא עצמו השלחן את לסלק כשצריך והוא –505.

zetqede mipeiv
השלחן 505) את לסלק שרוצה משום הטלטול היתר

הצורך  מקום שהוא וכיון השלחן, אגב מטלטלות והקליפות
בטלות  הקליפות הקודם בסעיף אבל מיד, לנערם הצריכו לא
רשאי  הפת את לטלטל רוצה עוד וכל השלחן שעל לפת
שלא  אפילו שירצה מקום לכל הקליפות את גם לטלטל
מפריע  לא השלחן שאם קצת משמע והנה הצורך; במקום
לטלטלן  אסור - בלבד הקליפות בסילוק חפץ אלא כלל לו
והכלל  לנער, יכול לא ואפילו השלחן ידי על אפילו
כשאי  גמור טלטול אחר דבר ע"י מוקצה לטלטל ש"מותר

בטלטול  גם רוצה שאינו במקום חל לא מיד" לנערו אפשר
האוכל  ועפי"ז השלחן), או המפה, (הטבלא, ההיתר דבר
המוקצים  הגרעינים או הקליפות את ונותן פירות או ביצים
מנת  על הקערה לטלטל היתר אין שלפניו, קערה לתוך
אם  אלא שוב שימלאוה כדי השלחן אל ולהחזירה לרוקנה
לטלטלה  היתר ואין אחר, לשימוש הקערה למקום צריך
להשליכה  שרוצה מוקצה שאינה פסולת גם בה יש אם אלא
(כגון  רעי של גרף משום או סא) שבסעיף הפת (ע"ד כעת

בקערה). מאוס לכלוך שהצטבר

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

בפיו: וככר בדוק למקום שנכנס עכבר תלח סימן ג חלק

ומצא ‡ אחריו ונכנס בפיו וככר בדוק לבית שנכנס עכבר
אפילו  תל"ט) בסי' יתבאר שלם ככר מצא (ואם פירורין
עד  או הבית כל ולבדוק לחזור צריך הככר כל כדי מצא
בטביעות  שמכיר (פי' העכבר שהכניס הככר אותו שימצא
לפרר  עכבר של דרכו שאין לפי שהכניס) הככר שזהו עין

הן. ככר מאותו ולא מתחלה שם היו בודאי פירורין ואלו

ולומר  לתלות שיש מאד קטן היה שהכניס הככר אם ואפילו
אלא  כאן שאין חמצו ביטל כבר אם ואפילו אכלו שהעכבר
העכבר  אכילת ספק אין כן פי על אף סופרים דברי ספק

לשם: שהכניס שראינו חמץ ודאי מידי מוציא

שראינו · חדר אותו אלא לבדוק צריך אין ומכלֿמקום
שפתוחים  פי על אף החדרים שאר אבל לשם שנכנס
או  חמצו כל ביטל כבר אם בדיקה צריכים אינם חדר לאותו
שאז  לבטל עדיין ורוצה ששית שעה הגיעה לא שעדיין
להקל  סופרים דברי וספק סופרים מדברי אלא אינה הבדיקה
חדר  לאותו אלא הככר עם העכבר נכנס שלא לומר ותולין
מצא  ולא החדר אותו כל בדק ואם לשם שנכנס שראינו

אלא  הבדוקים חדרים לשאר גררו שמא חוששין אין הככר
לשאר  או לחצר או הרבים לרשות משם שגררו לומר תולין
שגררו  או חדר לאותו הסמוכים כלל בדוקין שאינן מקומות
משם  להתגלות יכול שאינו עמוק לחור עצמו חדר באותו

בפסח: לאכלו יבא ולא

אכלו ‚ שמא לתלות שיש בענין קטן היה הככר ואם
שעה  הגיעה וכבר ביטלו לא אם אפילו כולו העכבר
לבדוק  צריך אין כן פי על אף לבטלו עוד יכול שאינו ששית
לא  שמא להקל ספיקות ב' כאן שיש מפני החדרים שאר
תמצא  ואם החדרים לשאר הככר את מעולם העכבר הכניס
וכל  כלום ממנו נשתייר ולא כולו אכלו שמא הכניס לומר

תורה: בשל אף להקל בהם הולכין ספיקות ב'

בטביעת „ ומכיר ככר ומצא חדר) (לאותו אחריו נכנס ואם
אנו  קצת ממנו שנחסר אע"פ שנטל הככר שזהו עין
אפילו  ולבדוק לחזור צריך ואין קצתו אכל שהעכבר תולין

ביטל: לא אם

* * *
לפרר.‰ דרכם שאין לעכבר שוה דינם ותרנגול כלב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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אחריו  ונכנס בידו וככר בדוק לבית נכנס תינוק אם אבל
ביטל  לא אם אפילו ולבדוק לחזור צריך אין פירורין ומצא
לדבר  רגלים הרי פירורין ומצא אחריו נכנס שמיד דכיון
אכילה  בשעת ממנו שנפלו הן הפירורין ואלו התינוק שאכלו
כל  כדי בפרורין אין שאם אומרים ויש לפרר התינוק שדרך
מפני  דעת בו שאין תינוק הוא אם ולבדוק לחזור צריך הככר
תינוק  הוא אם (אבל לפרר אלא לאכול התינוק דרך שאין
ועלֿדרך  נאמן שאכל אומר ואם ישאלנו דעת בו שיש
ביטל  לא אם כדבריהם להחמיר ויש תל"ז) בסי' שנתבאר
או  ביטל כבר אם אבל תורה של איסור ספק כאן שיש
שהיא  הראשונה סברא על לסמוך יש לבטל יכול שעדיין

עיקר:

Â משם עכבר ויצא בפיו וככר בדוק לבית עכבר נכנס אם
ביטל  לא אם אפילו ולבדוק לחזור צריך אין בפיו וככר
ככר  עם נכנס עכבר שראינו דכיון לבטל עוד יכול ואינו
הוא  שנכנס שהראשון לדבר רגלים הרי ככר עם יצא ועכבר

שיצא: האחרון

Ê לחזור צריך לבן והאחרון שחור הראשון היה אם אבל
שהאחרון  לומר תולין ואין ביטלו כבר אפילו ולבדוק
ליטול  העכברים דרך שאין ויצא הראשון מפי הככר חטף

כלום: מזה זה

Á משם ויצאת בפיו וככר בדוק לבית נכנס עכבר אם וכן
כבר  אם אפילו ולבדוק לחזור צריך בפיה וככר חולדה
העכבר  מפי הככר חטפה שהחולדה לומר תולין ואין ביטלו
בפי  נמצא היה עצמו העכבר גם כן הדבר היה שאם

החולדה:

* * *
Ë מכאן ועכבר מכאן ככר ובפיה חולדה משם יצאת ואם

שאם  אחר ככר שזהו לומר סברא שיש ספק הדבר הרי
הככר  עם חולדה שנטלתו העכבר בפי שהיה הראשון היה
בפי  והעכבר העכבר בפי להמצא להככר לו היה שבפיה
העכבר  בפי שהיה הראשון ככר שזהו אפשר או החולדה
אימת  מחמת הוא העכבר בפי עכשיו נמצא שלא ומה
עם  החולדה ונטלתו מפיו הככר נפל העכבר על החולדה
לבטלו  עדיין שיכול או ביטלו כבר אם לפיכך  העכבר גוף
אבל  להקל סופרים דברי ספק שכל ולבדוק לחזור צריך אין
ולבדוק. לחזור צריך לבטלו עוד יכול ואינו ביטלו לא אם

עכבר  שאכלו לומר תולין אין מאד קטן ככר היה אם אפילו
ב' כאן ואין להחמיר בו הולכין תורה של ספק שכל לפי
שהוציאה  הככר זה שמא הוא הראשון שספק להקל ספיקות
כאן  שאין ונמצא העכבר שהכניס הראשון ככר הוא החולדה
את  העכבר אכל שמא הוא השני וספק זה בבית חמץ עוד
עוד  כאן שאין ונמצאת כלום ממנו נשתייר ולא הראשון ככר
כאן  אין שמא אחד שם הן הספיקות ב' והרי זה בבית חמץ
כלום  חבירו על מוסיף אחד ספק ואין זה בבית חמץ עוד

אכילת  שספק אמרו ולא ספיקא כספק נידונים אינם ולכך
אלא  ספיקא כספק נידון להיות שני לספק נחשב העכבר
זה  לחדר חמץ מעולם נכנס לא שמא הוא הראשון כשספק
ולא  כולו נאכל שמא נכנס לומר תמצא ואם שנבדק אחר
מחולקים  שמות הן הללו ספיקות שב' כלום ממנו נשתייר
לא  שמא שני וספק לכאן חמץ נכנס לא שמא אחד ספק
אחר  חמץ לכאן נכנס כשבודאי כן שאין מה חמץ כאן נשאר
אינן  מכאן החמץ בהוצאת ספיקות ב' שיש אלא הבדיקה
נשאר  ולא החמץ שנאכל לי דמה אחד לספק אלא נחשבים
ממנו  נשאר ולא החולדה שהוציאתו או זה בבית כלום ממנו
כמו  בזה כיוצא כל וכן אחד ספק הכל הרי זה בבית כלום

תל"ט: בסי' שיתבאר

* * *
È חבר לשכור צריך אין בפיו וככר בדוק לבית שנכנס נחש

עדיין  שיכול או ביטלו כבר אם מפיו הככר להוציא
ולא  סופרים מדברי אלא לבערו צריך אין שאז לבטלו
שיאכל  שאפשר כיון כך על ממון להוציא חכמים הטריחוהו

זה: מבית שיוציאנו או הככר כל את הנחש

‡È הקורה על למעלה הבית בתוך מונח שהוא חמץ כזית
סולם  להביא אותו מחייבין ביטלו שכבר פי על אף
ושמא  מהקורה יפול שלפעמים מפני י"ד בליל להורידו

ה  אם אבל ויאכלנו מים ישכח בו שיש בין בבור חמץ יה
כל  בו להשתמש בתוכו לירד דרך אין אם בו שאין ובין
מהחמץ  ויאכל בפסח לתוכו ירד שמא חוששין אין השנה
משם  החמץ להעלות סולם להביא אותו מטריחין אין לפיכך

ודיו: מבטלו אלא

·È דעת על בבור חמץ כשהניח אמורים דברים במה
אסור  אבל מאליו שנפל או הפסח קודם משם לפנותו
אפילו  הפסח אחר עד שם שישאר דעת על חמץ שם להטמין

ביטלו.

ולבערו  להוציאו וצריך כלום לו מועיל אין שם הטמינו ואם
עיין  הפסח, לפני יום ל' קודם שם הטמינו אם אפילו בי"ד

תל"ו: סימן

* * *

שהניח: ככרות מספר מצא ולא שבדק מי דין תלט סימן ג חלק

מונחים ‡ שהיו חמץ של ואחד מצה של צבורים תשעה
ידענו  ולא בפנינו אחד ככר מהם ונטל עכבר ובא לפנינו
לחזור  צריך בפנינו לבית ונכנס נטל מצה או נטל חמץ אם
נטל  ומצה פריש מרובא דפריש כל אומרים ואין ולבדוק
אם  זה ככר על הספק לנו נולד א"כ שנטלו שראינו דכיון
החמץ  קביעות במקום עדיין כשהיה מצה או חמץ הוא
כמחצה  דינו הקבוע וכל העכבר שנטל בשעה דהיינו והמצה

הפסוקים. ממדרש חכמים שדרשו כמו מחצה על

דברי  ספק אלא כאן שאין חמצו כל ביטל כבר אם ואפילו
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שיש  קטן היה העכבר שנטל הככר אם ואפילו סופרים
והיה  להקל ספיקות ב' כאן יש והרי העכבר שאכלו לתלות
חכמים  החמירו כן פי על אף ביטל לא אם אף להקל לנו
אם  אחד בספק חכמים הקילו שלא לפי ביטל  אם אף כאן
עומד  שהוא בבית אלא ביטל לא אם ספיקות ובב' ביטל
לחזור  הטריחוהו ולא בחזקתו אותו שמעמידין בדוק בחזקת
כמה  שיש אע"פ נבדק שלא חדר כל אבל ב' פעם ולבודקו
הוא  שכך כלום מועיל זה אין הבדיקה מן לפוטרו ספיקות
חמץ  בהם שאין במקומות אפילו לבדוק הבדיקה תקנת עיקר
ובית  תל"ג בסי' שנתבאר כמו ספיקות וספק ספק אלא ברור

עומד זה הוא הרי לתוכו ככר עכבר שהכניס שראינו כיון
ספק  חמץ ספק הוא זה שככר שאף בדוק שאינו בחזקת
חמץ  ספק שהוא זה ככר נכנס שבודאי כיון מכלֿמקום מצה,
והספק  בדיקתו חזקת נגרעה הרי בדיקתו אחר זה לבית
שכך  כלום מועילים אינם העכבר שאכלו והספק מצה שהוא
בדוק  בחזקת שאינו מקום בכל לבדוק חכמים תקנת היא

להקל. ספיקות כמה בו שיש אע"פ

שיש  בענין קטן היה הככר שאם ואומרים זה על חולקין ויש
זמן  שיגיע עד עדיין שיאכלנו או העכבר שאכלו לתלות
כיון  ביטלו לא אם אפילו ולבדוק לחזור צריך אין הביעור
כולו  אכלו ושמא נטל מצה שמא להקל ספיקות ב' כאן שיש
עדיין  שיכול או ביטל כבר אם דבריהם על לסמוך ויש
ובדברי  סופרים מדברי אלא אינה הבדיקה שאז לבטל

המיקל: אחר הלך סופרים

* * *
ומשם · בפנינו שלא קביעתו ממקום הככר פירש ואם

הספק  שנולד כיון בדוק לבית ונכנס בפנינו העכבר נטלו
ממקום  שפירש לאחר מצה או חמץ הוא אם זה ככר על
אנו  הרי בפנינו שלא פירש שהרי והמצה החמץ קביעות
הוא  ומצה פריש מרובא דפריש דכל הרוב אחר הולכין
יכול  ואינו ששית שעה הגיע וכבר ביטל לא אפילו ולפיכך
הככר  אם אפילו ולבדוק לחזור צריך אין כן פי על אף לבטל

גדול: הוא

נטל ‚ אפילו קביעותם במקום הצבורים נתערבו אם וכן
זה  שאין ולבדוק לחזור צריך אין בפנינו מהם עכבר
הוא  אלא עצמו בפני עומד החמץ שאין כיון קבוע נקרא

המצה: עם מעורב

בתים „ ושני מצה של ואחד חמץ של אחד צבורים שני
נטל  זה עכברים שני ובאו בדוק שאינו ואחד בדוק אחד
ידוע  ואין אחד לבית נכנס אחד וכל מצה נטל וזה חמץ
שיכולים  או ביטלו כבר אם חמץ שנטל זה נכנס בית לאיזה
שהוא  או סופרים דברי ספק אלא כאן שאין לבטל עדיין
לחזור  צריך אין להקל ספיקות ב' כאן שיש קטן ככר

נולד  אחד לבית ככר כל שנכנס שבשעה פי על ואף ולבדוק
ידוע  הרי וא"כ מצה או חמץ הוא אם ככר כל על הספק לו
הבית  אין כן פי על אף חמץ ספק ככר נכנס בית שלכל לנו
ידי  על בדיקתו חזקת נגרעה ולא בדוק שאינו בחזקת עומד
כשהיה  הספק לו נולד כן אם אלא לתוכו שנכנס חמץ ספק
במקום  הנולד שהספק ודאי חמץ שם שקבוע במקום הככר
אחר  בו לילך שלא תורה בו שהחמירה כיון החמץ קביעת

ש  שאף על הרוב כמחצה נידון כן פי על אף מצה הוא הרוב
מגרע  זה שספק ואמרו כן גם חכמים בו החמירו מחצה
במקום  נולדו שלא ספיקות שאר אבל הבית בדיקת חזקת
כך  כל חכמים בהם החמירו לא ודאי חמץ שם שקבוע

בדיקתו: מחזקת הבית שיוציא

* * *
ונטל ‰ עכבר ובא חמץ של אחד וצבור בדוקים בתים שני

בני  שני של הן הבתים אם נכנס בית לאיזה ידוע ואין
לחזור  צריכין אין שניהם זה אחר זה לשאול ובאין אדם
לתלות  יכול אחד וכל לבטל יכולין או ביטלום אם ולבדוק

חבירו. בבית החמץ

צריכין  שניהם לבטלו עוד יכולין ואינן ביטלו לא אם אבל
ספיקות  ב' כאן ואין קטן ככר היה אם אפילו ולבדוק לחזור
לא  שמא או זה לבית נכנס לא שמא זה שספק לפי להקל
שבודאי  התורה מן כלל לספק נחשב אינו זה לבית נכנס
צריכין  שניהם איזהו ידוע שאינו וכיון מהן לאחד נכנס
אין  זה אחר זה לשאול שבאו ואף מפקת מנייהו דהי בדיקה
צריך  אין שאז ביטלו כן אם אלא התורה מן כלום מועיל זה
דבריהם  בספק הקילו וחכמים סופרים מדברי אלא לבדוק
לכל  לומר שאפשר כיון זה אחר זה לשאול באו שאם  ואמרו
חבירו  בבית הוא שהחמץ לפי לבדוק צריך אין שהוא אחד
מהם  שאחד או אחת בבת לשאול באו אם אבל כן אומרים
להם  לומר אפשר שאי כיון חבירו בית ועל עליו שואל
חמץ  ודאי יש אחד בבית שהרי לבדוק צריכין אין ששניהם

מפקת: מינייהו דהי ולבדוק לחזור צריכין שניהם כן אם

Â הלכות ככל יפה ובדק אחריו ונכנס לבית שנכנס עכבר
לחזור  צריך אין ביטל לא אפילו כלום מצא ולא בדיקה
למקום  גררו או העכבר אכלו ודאי מצאו שלא כיון ולבדוק

בפסח. לאכלו יבא ולא משם להתגלות יכול שאין

ולבדוק  לחזור צריך אין ככר ומצא הבית קצת בדק ואם
תולין  שאנו לבטל עדיין שיכול או ביטל אם הבית שאר
ששית  שעה הגיע אם אבל העכבר שנטל הככר שזהו לומר
ספק  הוא הרי לבטל יכול שאינו כיון ולבדוק להחמיר יש
ספיקות  ב' כאן אין קטן ככר היה אם ואפילו תורה של

שנתבאר  מטעם תל"ח:להקל בסימן
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הדין (Ó·Â"‡(כט) זהו שבחסד שגבו' להפך מבואר
בשפע  החסד נעשה שעי"ז והצמצום
טפין  והתחלקות בצמצום שבאים ברכה דגשמי החסד
שבחסד  בגבו' המזונות וכן כו' הארץ שירוה כדי טפין
באתה  שנז' כו' תח"ה וכן בחסד חיים מכלכל כענין
כמשל  לבד המקבל של הכלי כפי במדה באים גבור
להתקבל  שיוכל כדי לקצר בצמצום המשפיע הרב
חסד  בשביל שנעשה דין כל ענין וכ"ה במקבל
עיקר  שזהו הוא חסד המכוון ופנימית דין שהחיצוניות
לבנו  האב ביסורי הנ"ל ענינים כל והן החסד תגבורת
כאשר  זהו שבגבו' חסד ובחי' וכה"ג הצדיקים וביסורי
כי  וכה"ג לשונאיו במשלם כנ"ל החסד ע"י נעשה הדין
רק  שבו והחסד ודין גבו' הוא העיקר שבגבו' חסד
גבו' להיפוך וכן שבגבו' חסד נק' ע"כ הדין בשביל
הוא  שבו ודין והגבו' החסד מדת הוא העיקר שבחסד
וכמזונות  גשמית כגבו' שזהו החסד לפעול בשביל רק
ענין  והכל כנ"ל ולצדיקי' לבנו האב וכיסורי בצמצום
וכמו"כ  בזה) יש הלשון שינוי רק הנ"ל עם אחת וכוונה
בגבו' הנ"ל שהתכללות אחר ולשון בענין במ"א מבואר
ב' שהוא דק"ש ב"פ ענין זהו שבגבו' וחסד שבחסד
מ"ב  בשם הגבו' בכלי החסד דאור הפכיים מדרגות
ע"ב. בשם והיה בפ' החסד בכלי הגבו' ואור דואהבת
מיני  ב' בין הממוצע בחי' הוא הת"ת מדת והנה

ה  מדת כמו והוא הנ"ל דחו"ג דיעקב התכללות רחמים
לומר  מדה"ד אחר רק נופלים רחמים מציאות אין שהרי

יפטר מ"מ הדין ע"פ שיחויב מצד שאע"פ מעונש
במדה  יש וא"כ הדין על החסד תגבורת שזהו הרחמים
ברגז  כמו ודין דחסד ההפכים ב' מאמצעות התכללות זו
יהפך  מ"מ בדין מרחמים שאין ואע"פ כו' תזכור רחמים
הדין  מן יותר הרחמים בכח יש וא"כ לרחמים מכעס
מצד  החסד כח שנחלש אע"פ כי החסד מן יותר וגם
ברחמים  יש ועכ"ז הרחמים גובר מ"מ המנגדו מדה"ד
(הושע  כמ"ש הרחמים מצד שהיא הרפואה (כמו מצוע
וירפאנו  במדה"ד טרף וירפאנו טרף הוא כי א) ו,
העונות  מן הדין כח יגבר שלפעמים וכה"ג) ברחמים
שיש  ודאי וא"כ הרחמים המתקת יועיל שלא עד ביותר
כו' וירח דכתיב נח בקרבן (וכמו מחו"ג מיצוע ברחמים
האדם  בעבור האדמה את עוד לקלל אסף לא כו' ויאמ'
כו' להכות עוד אסף ולא מנעוריו רע האדם לב יצר כי
חסד  שזהו כאֿב) ח, (בראשית כו' הארץ ימי כל עוד
יצר  כי לאדם זכות שמצא לפי משוה"ד לפנים ורחמים
האדם  עון בעבור האדמה יקלל שלא היושר וגם כו'
ולהשחית  האדם את למחות שעשה ממדה"ד שנוי וזהו
רוחי  ידון לא לומר למדה"ר גם תפס ועכ "ז הארץ את
שזהו  כו' לבד שנה ועשרים מאה ימיו והיו כו' באדם
דגבו' התכללות מצד והוא ודין חסד בין המצוע בחי'
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מחלק  והדעת השכל כאשר שבגבו' חסד עם שבחסד
דבחי' והכרעה מזיגה לבחי' לבא יוכלו ע"כ לי"ס כ"א
במ"א) כמ"ש התהו אחר התקון בחי' עיקר שזהו הת"ת
ודין  חסד בין שמכריע ת"ת דבחי' הג' מדה ענין וזהו
מאופן  ונעשה דשניהם מהתכללות מיצוע שלוקח היינו
א' דיין כאשר שלישית דעה כמו שניהם מבין הכלול
מכריע  השלישי ואז לגמרי מחייב והשני לגמרי מזכה
ולא  זה כדברי שאינו דרך שתופס והמזכה המחייב בין
שיהיה  רק לגמרי לחוב ולא לגמרי לזכות לא זה כדברי
הוא  כולל וא"כ במקצתו הדין ומן במקצתו מחסד בו
שהחסד  לפי (וזהו בפ"ע הג' דעה ונק' יחד הדעות ב'
להכרעה  לבוא יכול ע"כ מהפוכו כ"א נתכלל והדין
מדת  וכמו כנ"ל ההפכים ב' בה שישוו שלישית בדעה
שנוטה  ושכל הסברא שמוצא לפי וזהו כנ"ל). הרחמים
יצר  כי (כמו זה באופן וחוב ודין זה באופן וחסד לזכות

עליונות  במדות וכה"ג כנ"ל) ממוצע מזה יצא ע"כ וכו'
שהוא  הת"ת בחי' שהוא המכריע בחי' יש דאצי' דחו"ג
במדות  התורה שרש וזהו כידוע. דוקא הוי"ה בשם
כל  כמו מחו"ג שכלול דוקא הת"ת בבחי' שהוא שבה
החסד  מן והדין הדין מן החסד שכלול ול"ת דמ"ע ד"ת

נקרא ונ  בצדק השוקלים כמאזנים צדק משפט ק'
לג, (דברים וכמ"ש כו' צדק מאזני לו) יח. טז, (דברים
כשר  זכאי דחייב מדות ו' (והן כו' דת אש מימינו ב)
(ברכות  שארז"ל וזהו משנה) סדרי בו' כו' טו"ט פסול
(ישעי' כו' פאר יכהן וכחתן מ"ת זו והתפארת א) נח,
ב) טז, (ברכות פאר נק' שהתפלין הטעם והיינו י) סא,
כידוע  כו' עליך חבוש פארך יז) כד, (יחזקאל כמ"ש
שמוע  אם והיה דשמע חו"ג דהיינו פרשיות ד' שהן לפי
יביאך  כי והיה דקדש מחו"ב הדעת ע"י שנתחלקו

במ"א): ומבואר (כידוע

lai z` dcr clze
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זו"נ ‰Â‰טו"ב) יחוד בחי' הוא בשמו"ע אח"כ
זה  וגלוי אור נמשך שלהיות דהיינו
ודיבור  קול יחוד בחי' שהן זו"נ יחוד ע"י צ"ל בבי"ע
שהוא  הדיבור כמו כו' לזולתו אא"ס גלוי נמשך שע"י
דהיינו  דזו"נ הבנין צ"ל מתחלה אך כו', לזולתו גלוי
כמבואר  אבות ברכת ענין וזהו מוחי' להם להמשיך
הוא  גילויה עיקר מאא"ס זו המשכה כי והענין בפע"ח,
להמשיך  צריך ולפיכך כדלעיל, ודעת חו"ב המוחי' ע"י
שהוא  במ"א נת' לזה והמשל המוחין, בחי' תחלה
רמה  חכמה איזו ללמוד רוצה שאדם כמו עד"מ
תחלה  שילמוד עד החכמה ללמוד לו וא"א ומפוארה,
צריך  מתחלה ונמצא החכמה, בו שמדברים הלשון
שמ"מ  אלא גדולה, חכמ' הוא וגם הלשון חכמת ללמוד
החכמ' לאותה ידו על להגיע לבד כלי רק הוא
התושב"כ  חכמת ללמוד א"א עד"מ וכמו מפוארה,
כו', הקודש הלשון חכמ' תחלה שילמוד בלתי ושבע"פ
שעי"ז  לזו"נ המוחי' המשכת ענין שזהו יובן זה ועד"מ
להם  הנמשך אא"ס הארת ולקבל אח"כ להגיע יוכלו
לא  ואם בחב"ד הוא אא"ס וגלוי השראת כי כו' מאו"א
גלוי  לקבל יכולים היו לא אלו מוחי' להם נמשך הי'
המוחי' גילוי שממשיכים אחר והנה כלל, אורו
בי"ב  אח"כ עי"ז אז בג"ר בזו"נ אא"ס והתלבשות

א"ס  אור שישפיע דהיינו הבקשות מבקשים אמצעיות
יהי' הדעת בחונן בבי"ע, טוב כל השפעות אלו י"ס ע"י
ובהשיבנו  כו' דזו"נ החכמ' ספי' ע"י החכמ' השפעת
תשובה  בחי' שהיא הבינה ספי' ע"י תשובה לעורר
אחר  הרצון והחזרת המחילה הוא לנו ובסלח כנודע
וימינך  כמאמר החסד ע"י והיינו בתשובה שבו שכבר
ע"י  ישראל גואל ברכת ואח"כ כו' שבים לקבל פשוטה
לא  כי ת"ת ע"י ורפואה כו' ריבנו וריבה גבורה בחי'
והמכה  והדין בתחלה מכה קדם אא"כ רפואה שייך
שאחר  תפארת מבחי' הרפואה לכן גבורה מבחי' נמשך
לרחם  מדה"ר בחי' והיא מחו"ג כלולה שהיא הגבורה
לעיל  ועיין כו' הנצח ע"י השנה וברכת כו' המוכה על

י"א: אות סוף
ותפלה ‰Â‰יח) דק"ש המלות פי' קצת להבין יש

ראשון  בפסוק ההתבוננות ובפרט אי"ה.
על  אומר שהקב"ה ראש לי ישראל שמע הנה דק"ש,
כולל  הראש הנה כי ראש לי כביכול שהם ישר' נשמות
הוא  והמוח הרצון בחי' היא והגלגלת וגלגלת מוחין
הבריאה  תכלית כי ולהיות הרצון בתוך הכמוס הטעם
בנשמותיהם  נמלך במי כמארז"ל ישראל בשביל הי'
ובשבילן  ית' ברצונו שעלו הן הן הרי א"כ צדיקים של
רצה"ע  מבחי' שנמשכים ראש לי בחי' הם וא"כ נבה"ע
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחל i`iyp epizeax zxezn

ולכן  ב"ה ברצה"ע הכמוס הטעם שהוא הח"ע ופנימי'
מנענע  הקב"ה אישר"מ אומרים כשישראל ארז"ל
והמשכת  גילוי גורמים הם אישר"מ שע"י בראשו
בראשו  הנענוע ענין וזהו הח"ע פנימי' עם רצה"ע
שהם  ממש קרובו עם הם שישראל כן ולהיות כביכול,
בזה  והתבונן שמע אליהם אומר ע"כ ראש לי כביכול
ב"ה  אא"ס והמשכת גלוי להמשיך תלוי הדבר בך כי
רא"ש  לי מבחי' נמשך להיותך כו' מלבדו עוד שאין

כו': בראשו מנענע בענין וכנ"ל כו'
‰‰Â שהם או"א יחוד בחי' הוא אלקינו הוי' וענין פי'

מאיר  שאא"ס ויש אין בחי' תרדל"מ בחי'
מאיר  החכמ' וע"י בחכמ' הוי' כמ"ש בח"ע ומתגלה
וגם  סתימין בעלמין הגלוי נמשך ומשם בבינה ומתלבש
כי  בינה מבחי' שמקבלים ע"י הוא מזיו שנהנין געה"ע
שפתי  אד' ע"פ בסידור ועמ"ש בכורסייא מקננא אי'
כו' חיים אלקים דברי בקול בענין דר"ה בדרוש תפתח
שרש  שממנה חיים אלקי' הנק' בינה מבחי' שהוא
כו' ומלאכים לנשמות אלקות השגת של ההשפעה
שום  על זה לשון מצינו לא למה ג"כ יובן ובזה יעו"ש,
אלקים  בשם כמו בפסוק בו שיאמר השמות מן שם
כן  נאמר לא ומ"מ שלנו שהוא ר"ל אלקינו בו שנאמר
שלנו  פי' כי והענין השמות, ושאר אהי' או הוי' שם על
ממש  מתגלה השם באותו המלובש א"ס שאור היינו
בשם  נרמז וזה הצמצום ע"י רק א"א וזה בנו ומתאחד
כי  אלקי' ג"כ נק' ובינה המצמצם, שהוא דייקא אלקים
הוי' פי' ועכ"פ כו' ה"ג בה שיש הגבורו' מקור היא
בבינה  ומשם בח"ע א"ס אור גלוי המשכת הוא אלקינו
הוי' ממש: שלנו אלקינו להיות ג"כ בנו שנמשך  עד
הוי' והל"ל הוי' ב' פעם אמר למה צ"ל הנה אחד,
שאינו  אחד מלת צ"ל הנה כי הענין אך אחד, אלקינו
הוא  לבדו שהוא ית' יחודו אמיתית על לכאורה מורה
אחד  יש שהרי ע"ז מורה אחד מלת ואין זולתו ואפס
ואעפ"כ  שבטים י"ב לו הי' יעקב עד"מ ג"כ, המנוי
הל"ל  כאן וגם יחידך בנך נק' יצחק אך אחד, נק' ראובן
מצד  הקב"ה לגבי שבאמת הוא הענין אך יחיד, ה'
כלל, אחד מלת עליו שייך לא ית' ומהותו עצמותו
שהוא  רז"ל כמא' אלא הוא, לבדו והוא יחיד הוא שהרי
ר"ל  העולם, רוחות ובד' ובארץ רקיעים בשבעה אחד
בחי' שהם העולם רוחות ובד' ובארץ בשמים שגם
אעפ"כ  ופירוד התחלקות בחי' העולם קצוות ששה
מתייחדין  ואינון ית', ואחדותו יחודו ומתגלה שורה
ומתגלה  השורה ה' אור לגבי בטילים שכולם באחד
ששה  והם משתחוים, לך השמים וצבא וכמ"ש בהם
בחי' דהיינו רוחניים קצוות וששה גשמיים קצוות
קץ  אין עד למעלה העולמות בכל שיש ומטה מעלה

דהיינו  כו', גבוה מעל גבוה כי תכלית אין עד ולמטה
שהו  שבכל מה הנבראים והשגת בשכל מותפס א

ומושג  נתפס שאינו העליון לגבי מטה נק' העולמות
מחשבה  ולית ממנו שלמטה הנבראים והשגת בשכל
דרועא  חסד כי העולם רוחות ד' וכן בי', תפיסא דילהון
צפון  שהוא שמאלא דרועא וגבורה דרום שהוא ימינא
השוכן  ית' ליחודו אחד ונעשים מתאחד' וכולם כו'
שהוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי משא"כ בתוכם,
אין  עד מדריגות רבבות ונשא רם הוא הרי ומיוחד יחיד
הוי' לך וכמ"ש ורוחניות גשמיות הקצוות מגדר קץ
וכו' וגבורה גדולה שבחי' פי' וגו' והגבורה הגדולה
כי  כלל וגבורה גדולה בשם נק' שאינו ית' לו בטלים
ולפניו  ית' אליו בטלים שהכל פי' ובארץ בשמים כל
נמצא  מהו"ע כי שוין ומטה ומעלה כאורה כחשיכה
חילוק  שום בלי ממש למעלה שנמצא כמו למטה
אינו  כי סכ"ע בבחי' ולא ממכ"ע בבחי' לא כלל ושינוי
רק  לבדו שמו נשגב כי וכדכתי' כלל עלמין וגדר בבחי'
והתפשטות  זיו בחי' בלבד הודו ושמים ארץ על הודו
קדמה  ארץ זו בבחי' גם ואף בלבד ממנו והארה
מכה"כ  אומרי' ולכן במ"א וכמ"ש כו' לשמים
כו', להעריצו כבודו מקום איה אומרים והמלאכי'
ועצמותו  מהותו מצד שהוא כמו שהקב"ה מובן ונמצא
בבחי' שבהתלבשותו אלא הוא, לבדו והוא יחיד נק'
ופירוד  התחלקות בבחי' שהם כו' חו"ג העליונים ו"ק
כו' הגבורה מדת הפך בפ"ע מהות הוא חסד לכאורה
ב"ה  אא"ס גילוי מצד מתייחדים הם שאעפ"כ אלא
ובטילים  חד וגרמוהי דאיהו בהם ומתגלה השורה
השמש  זיו כביטול שבתוכם ה' אור לגבי במציאות
בהן  מלובש שאא"ס זו התלבשות מצד לכך כו' בשמש
ע"י  הרי הו"ק שנאצלו שאע"פ לומר אחד לקרותו שייך
ית' שהוא עד ממש בטילים הן בהן ית' התלבשותו
הם  כי ממש דבר שום עוד שאין דהיינו בהם אחד
כדור  בגוף כשהוא השמש זיו כמו ואפס אין חשיבי
אצילת  יש מ"מ שהרי יחיד לומר שייך (ואין השמש,
הדמיון, בכ"ף חשיבי' כלא וזהו שבטילים אלא ו"ק
הוא  וכעד"ז והבן) יחיד. נק' עצמו מצד אוא"ס אבל
שבאמת  והארץ רקיעים ז' שהן הגשמיים בו"ק ממש
ג"כ  במציאות בטילים והם חשיבי' כלא כולא ית' קמי'
שלגבינו  רק בלק"א כמ"ש בשמש השמש כזיו
אמיתת  וזהו שם, כמבואר כו' הצמצומים מסתירים
ח"ו  אלוה עוד שאין לשלול רק ר"ל דאין באחד הפי'
וכי  בלק"א וכמ"ש בכ"י זה לומר כ"כ צורך הי' דלא

דעתך  על והעולם תעלה אחד ית' שהוא ר"ל אלא כו'
אינן  כאילו שהוא עד במציאות בטל בו אשר וכל
אומרים  שאנו ולא נמצא, לבד שהש"י רק במציאות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ביטול  האמת שלפי אלא ח"ו כלל עולם כאן שאין
כדור  בגוף כשהוא השמש זיו כביטול הוא העולם
שיתכן  עד ביטולו לעוצם אינו כאילו זה שהרי השמש
העולמות  כך לבדו, השמש כדור רק כאן שאין לומר
זה  שהרי לומר שיתכן עד שנבראו לאחר גם בטילים
הוא  לבדו ית' הוא שרק עד הדמיון בכ"ף אינן כאילו
דבר  שום עוד נמצא ואין אחד שהוא אחד וזהו הנמצא,
מ"מ  שהרי דוקא, אחד לשון ע"ז שייך ולכך ממש,
אלא  והארץ רקיעים הז' שהם העולמות נבראו
אמנם  עולם של יחידו ית' שהוא האלף לגבי שבטילים

רק  אחד לקרותו שייך אין ב"ה הא"ס מהות עצם לגבי
שהי' כמו שנבה"ע לאחר עתה ומיוחד יחיד והוא יחיד
ציור  שענין רק ממש, שנבה"ע קודם ומיוחד יחיד
אין  ששם עד כ"כ שבטלים ית' אצלו העולמות ביטול
מתלבש  ית' אלקותו ג"כ בהם א"כ והרי עליהם ואפס
בטילים  והארץ רקיעים שהז' אחד לומר שייך ע"ז
כלל  במציאות אינן שכאילו עד בהן המתלבש להאור
ואין  פי' וזהו אינן כאילו והם ג"כ בהם אחד הוא רק
למה  קרוב דפי' שבועות מס' בשל"ה (וע' מלבדו עוד

שכתבתי):
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

בנה"א,ÔÈ·‰ÏÂד) גם דרכו ע"פ לנער דחנוך זה ענין
אתכם  מצוה אנכי אשר כתיב הנה
עשי' לשון שייך איך וצ"ל הוי' את לאהבה לעשותה
הוא  הענין אך שבלב, מדה היא האהבה הלא אהבה על
הנפש  כלות היא האחת הוי' אהבות מיני שני יש כי
והזוכים  בתענוגים, אהבה ונק' מאלי' העולה כשלהבת
בהוי', צדיקים שמחו כדכתיב צדיקים הנק ' הם לזה
אלי' להגיע יכול אדם שכל אהבה היא והשנית
חיי  אוהב וכאשר ממש חייו הוא כי היטב כשיתבונן
נפשי  ע"פ בזוהר וכמבואר הוי', את יאהב כן נפשו
כאדם  כו' אוויתיך לכך אתה שנפשי לפי אוויתיך
משה  רצה זו אהבה והנה כו'. נפשו לחיי ותאב המעונה
ישראל  ועתה בפרשה ישראל כל בלב ליטע ע"ה רבינו
גו' השמים ושמי השמים אלקיך להוי' הן בפסוק גו'
אהבה  על דבריו סיים ולכן כו', הוי' חשק באבותיך רק
שהיא  לאהבה לעשותה אתכם מצוה אנכי אשר זו
בדברים  והדעת הבינה ע"י בלב עשוי' אהבה
האלה, הדברים והיו ציווה וע"ז האהבה את המעוררים
מספרי) (והוא ופרש"י הוי' את ואהבת אומר מקודם כי
אתה  כך שמתוך האלה הדברים והיו האהבה ומהו
זו  האה' על והנה העולם. והי' שאמר מי את מכיר
ודעתו  לבו לשום דהיינו וציווי מצוה לשון שייך השנית
הראשונה  באהבה אבל האהבה, את המעוררים בדברים
ציווי  לשון שייך לא מאלי' העולה שלהבת שהיא
של  שכרם מתן שהיא אלא עוד ולא כלל, ומצוה

עבודת  נא' שעלי' עוה"ב מעין בעוה"ז לטעום צדיקים
וצריך  עומד ולא מהלך נק' האדם אך כו'. אתן מתנה
גבוה  למדריגה בהגיע גם ואך למדריגה, ממדריגה לילך
בטרם  מנעוריו בה והורגל שנתחנך מאה' עיקרה מ"מ
יסור  לא יזקין כי גם וז"ש צדיק, למדריגת שהגיע

כו'. ממנה
ÏÎÂ דחנוך זה ענין למעלה ועל בנה"א, נתבאר זה

ולא  זקנתי גם הייתי נער כתיב הנה כו' לנער
הייתי  נער פי' אמרו ש"ע שרו זה פסוק וארז"ל ראיתי,
לפעמים  נק' ז"א גם דחול, יומין בוי"ו דיצי' מט"ט זהו
היינו  זקנתי גם אבל זוטא, ישראל ישראל נער כי
שבה  חכ' מלובש שבאצי' באצי' עולה שאז בשבת
דפירושו  יומין, עתיק נק' שהוא ונצחי קדמון אוא"ס
מי  שארז"ל ואעפ"י בימים, מיושן ענין שהוא זקן ענין
אך  זקן, בגדר שאינו לפי קוב"ה קמי' זקנה איכא
החידוש  מן ההיפך היינו יומין עתיק בענין הכוונה
מאז  לשון הארץ אזרח פי' וע"ד קדמון היותו על ומורה
גם  נק' בשבת לאצי' מיצי' מט"ט בעליית ולכן ומקדם,

בח"ע.זק  שמאיר יומין עתיק הארת מאיר ששם ע"י נתי
נער  בבחי' נעשה ביצי' ויורד חוזר שאח"כ לפי והנה
חנוך  וזהו יתירה, עלי' יהי' הבאה בשבת שאח"כ בכדי
שהרי  יסור לא באצי' ויעלה יזקין כי שגם כדי לנער
דודאים  שכערך מזה היוצא כו'. נער להיות חוזר אח"כ
א"י  כי א"י לגבי הירדן עבר ערך כמו"כ חטים לגבי

כו'. חטה ארץ נק'
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c"agחלב i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

ב'Ê·Â‰קכג) שהן לבשת והדר הוד ענין ג"כ יובן
שזהו  עתיק בחי' הוא דהוד שבכתר, מדרי'
מבחי' שלמע' אוא"ס עצמות בחי' הכתר פנימי' בחי'
משם  ויעתק מל' עתיק נק' אדרבה וגילוי, התפשטו'
ההוד  התגלו' זהו והדר כו', והבדלה העתקה בבחי'
בחי' מאיר וע"י שבו לבוש בחי' שהוא א"א בחי' והוא
בבחי' ית' ולפארו לשבחו שייך זו ובבחי' כו', עתיק
כו' דאוא"ס ההפלאה יודעים שעי"ז השלילה ידיעת
שמובדל  הכתר פנימי' בבחי' משא"כ פק"א, וכמשנת"ל
משיח  וגבי כו'. השלילה ידיעת גם שייך אינו בערך
זכה  דמשיח נודע דהנה עליו, תשוה והדר הוד כתי'
רוחא  ה' רוח עליו ונחה וז"ש עתיק פנימי' בחי' ליחידה
יהי' דמשיח התו' דלימוד ג"כ ונודע כו', דעתיקא
ואופן  ישראל, לכללו' שישפיע התו' פנימי' בבחי'
במ"א, וכמ"ש כו' המהות ראיית בבחי' יהי' הלימוד
בבחי' שיהי' לעצמותו הוד עליו תשוה והדר הוד וזהו
בחי' לגלות יכול שיהי' מה והדר הכתר, פנימי' ומדרי'
בחי' הוא דהוד לבשת והדר הוד וזהו"ע כו'. ההוד
בחי' רק ג"כ שזהו להיות לבוש נק' וג"ז העצמי האור
לגבי  לבוש בחי' הוא אור וכל כו', העצמי ולא אוא"ס
אבל  העצם את שמגלה העצם מן גילוי רק דהיינו העצם
בחי' רק הוא שמגלה ומה כו', גופא העצם בחי' אינו
השמש  וזיו אור בענין במ"א וכמ"ש העצם, מציאו'
מן  לגמרי מובדל ה"ה עצמי להיותו השמש מאור דגוף
כו', מציאותו כ"א העצם מהות מגלה האור ואין האור
גילוי  בחי' רק להיותו אוא"ס בחי' בכללו' יובן ועד"ז
גילוי  בבחי' ה"ה ומ"מ כו', לבוש בבחי' ה"ה לבד
ה"ז  העצם מן להתגלו' שיכול דמה דהיינו העצם

המאור  מעין הוא האור דהרי האור, ע"י ממש מתגלה
כו', האור ע"י מתגלה המאור מן להתגלו' שאפשר ומה
אבל  לבוש, בחי' הוא ההוד שגם העצמו' לגבי וזהו
בחי' אמנם כו'. עצמי אור בחי' ה"ז דאוא"ס במדרי'
ההוד  התפשטו' בחי' שזהו הכתר חיצוני' בחי' ההדר
בבחי' ה"ה זו בחי' גם אך כו', לבד לבוש בחי' ה"ז
אין  שהרי כלל העלם שום בזה ואין ממש העצם גילוי
בבחי' כ"א והפסק צמצום איזה ע"י באה זו המשכה
ונק' כו', העלם שום בזה אין וא"כ לבד, העצם מן גילוי
ענין  עיקר וע"כ כו'. האור את ממש שמגלה אור לבוש
והיינו  מאצי' שלמע' באוא"ס הוא והבהירות הספירו'
מן  גילוי בבחי' שהוא ובל"ג א"ס שבבחי' האור בבחי'
התגלו' בבחי' להיות שיכול מה דכל ממש, העצם

בהיר  אור והו"ע כו', ממש בגילוי בא ה"ז מהעצם
י"ל  ולפ"ז כו'. א"א בחי' ע"י ומתגלה שמאיר דעתיק
ספר  תולדות, ספר זה כמו ספר ל' ספירה בש' ד' פי'
כתובה  שתהא עד אי' דמגילה פ"ב במ"ב דהנה הברית.
והענין  קלף, היינו ספר דפי' מבו' הספר על אשורית
רוחותי' מד' לה מוקף גויל שאין אות כל ארז"ל דהנה
רק  הוא הדיו כי והיינו הקלף, הוא שהעיקר הרי פסולה
רק  מהקלף הוא האות עיקר אבל הקלף את משחיר
דע"ה  הוא והענין מהקלף, האות מתגלה הדיו שע"י
הנושאו  הקלף בלתי הרי מהדיו רק הוא האות שתמונת
אות  כל ולכן כלל, תמונה שום ממנו הי' לא וסובלו
את  משחיר רק הדיו הרי וא"כ פסול, גויל מוקף שאינו
האות  מקור ועיקר האות את יגלה שהקלף בכדי הקלף
מה  גם בהקלף אותי' שיש צ"ל וא"כ כו', מהקלף הוא
כו'. מצ"ע רק ומתגלה ומגלה משחיר הדיו שאין
הא"ס  אור בחי' זהו הלבן שהקלף הוא מזה והנמשל
אורות  בחי' שהן הע"ס הן והאותי' כו', בתה"פ הפשוט
המשכת  שרש אבל הכלים הן האור את והמגלים וכלים
הלבן  הקלף עד"מ כמו וזהו הפשוט, מהאוא"ס האור
האור  בחי' גילוי כמו"כ כו', האותיות וסובל שנושא
מה  והיינו או"פ בחי' שזהו שי"ל רק ב"ה מאוא"ס הוא
כו', וגבול מדה בבחי' להאיר בעצמו שיער שאוא"ס
ענינו  (שהרי ממש העצם מן גילוי בבחי' אינו זו דבחי'
הכלים  שע"י וכ"ש כו'), הצמצום ע"י והוא להאיר הוא
יש  כמו"כ אמנם כו'. ממש שהוא כמו מתגלה האור אין
זו  דבחי' הכלים ע"י שלא הפשוט אוא"ס מבחי' גילוים
ממש  ובהירות ספירו' בבחי' היינו ספר בבחי' היא
משארז"ל  וזהו כו', ממש העצם מן גילוי בבחי' שהוא

ענין שהתו  דכללו' לבנה, אש ע"ג שחורה באש ניתנה '
הן  שחורה ואש פצ"א, וכמשנת"ל האור בחי' הוא אש
י"ל  (וגם כו' הכלים ע"י הוא שהגילוי דאצי' הע"ס
הצמצום  ע"י שבא מפני שחורה אש ג"כ נק ' שהאור
וזהו  פצ"ד), וכמשנת"ל כו', כלי בדוגמת ג"כ שהוא
האור  בחי' הוא לבנה ואש כו', והגדה ספור מל' ספירה
ספירה  והו"ע בתכלית הפשוט אוא"ס דעצמו' והגילוי
בחי' שזהו י"ל בתורה (ובד"פ כו' וספר ספיר מל'
י"ל  גם כו', דרזין רזין בחי' או שבתו' ופנימי' חיצוני'

כו'). ומל"ת מ"ע שז"ע
.¯ÂˆÈ˜ כתר בבחי' כ"ה מל', בכתר המדרי' ב' וכמו

מאיר  שע"י אריך בחי' והדר עתיק, בחי' הוד
משא"כ  ההפלאה, ידיעת בזה ושייך עתיק, הארת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  הוד ובחי' ההוד, בחי' עצם יגלה ומשיח בעתיק,
והדר  האור, עצם זהו אמנם העצמות, לגבי לבוש  ג"כ
שמאיר  מה כל מגלה אך ההוד, התגלות רק הוא

האותיות  וכמו ספר, ל' ספירה י"ל ועפ"ז בו, ומתלבש
הו"ע  אוא"ס מעצמות הגילוים כמו"כ הקלף, שמעצם

וספר. ספיר

b"xrz ,ybie t"y .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz - mixn`nd xtq

המשכתן ‡Íו) הרי המצות כל דהנה הוא הענין
ומה  הרצון גילוי מבחי' הוא למטה וגילוין
צ"ל  שבמצות וזהו בהעלם. ה"ז המצוה כח בזה שיש
למדינה  שנכנס למלך משל במד"ר וכדאי' קבעומ"ש
עליהם  גזור עבדיו לו אמרו וכבשה) המדינה את (נצח
עליהם  אגזור מלכותי לכשיקבלו להם אמר גזירות
מקיימים  האיך גזרתי מקבלי' אין מלכותי שאם גזירות

הוי  אנכי לישראל הקב"ה אמר יהי'כך לא כו', אלקיך '
וכמא' גזרותי, קבלו כך מלכותי שקבלתם כשם כו'. לך
עומ"ש  עליו שיקבל בכדי לוהא"ש שמע קדמה למה
המצוה  כח דמצד הרי עומ"צ עליו יקבל ואח"כ תחלה
שאם  המלך וכמא' תחלה קבעומ"ש צ"ל שבמצות
דאצל  הרי מקיימין, היאך גזרתי מקבלי' אין מלכותי
לקבלת  קודם מלכות הקבלת הגזירות גוזר המלך
הרצון  גילוי בחי' הוא המצוה עיקר הנה מ"מ הציווי
רק  הוא דשליח שלוחי שהם המצות את כבדו וכמא'
של  שלוחו הוא דמצוה דבשליחות אלא בלבד, גילוי
אבל  בהעצם. הדבוק האור בחי' שהוא כמותו אדם
וע"כ  לבד, גילוי בחי' שהוא שלוחים כמו הן הרי מ"מ
בהם  וחי האדם אותם יעשה אשר נא' המצות בקיום

הוי' יראת הוא וכתיב המצות דעשיית והיינו לחיים
בזה  שיש ומה בנפש, בגילוי שבא וחיות האור בבחי'
בסש"ב  וכמ"ש שבהמצוה בהקב"ע זהו המצוה כח
דבקבלת  ונודע כוונות. ב' צ"ל מצוה דבכל פמ"א
דעיקר  דר"ה, לקבעמ"ש דומה אינו השנה דכל עומ"ש
ממש  נפשו בפנימי' והוא בר"ה היא קבעמ"ש ענין
ער  לאלקות. ממש בהתגלות עצמותו בכל א"ע שנותן
ארויס  גייט ער היינו וכל מכל לגמרי אוועק זיך לייגט
זיך  גיט און הגבלות זיינע און הגדרות זיינע  אלע פון
מגדר  היציאה הוא דר"ה דהעבודה אלקות, צו אוועק
לצאת  כפי' מיני בכל א"ע שכופה והיינו הכחו' הגדרת

מציורו  א"ע ולפשוט שלו והחושים הכחות מהגדרת
כמה  בר"ה סבר מר ע"ב) כ"ז (ר"ה משארז"ל דזהו
כמה  בר"ה סבר ומר מעליא, טפי דעתי' אינש דכייף
הנה  דבאמת מעליא, טפי דעתי' אינש דפשיט
בכל  הכפי' הוא הא' המדרי' ב' ישנם דר"ה בהעבודה
ההפשטה  הוא והב' ודיבור ושינה באכו"ש העניני'
ענין  כל לאלקות בהתגלות א"ע ונותן ומוסר מציורו
ההכרח  מפני רק הוא באכו"ש בר"ה שעושה מוכרחי
אכלו  דכתיב וזהו שבהם, האלקי מהכח ולחיות
לאדונינו, היום קדוש כי כו' ממתקים ושתו משמנים
איך  היום דקדוש דמאחר והיפוכו דבר הוא דלכאורה
דמשמנים  ידוע אלא כו', משמנים ובפרט בכלל, יאכלו
והכוונה  האלקי החיות הוא שבהגשמי' וממתקים
דר"ה  ושתי' האכילה וזהו הגשמי' שבדברים האלקי'
נפשו  ועומק בפנימי' הוא שבר"ה עומ"ש שהקבלת לפי
א' והו"ע לאלקות אוועק גאנצין אין זיך גיט ער וואס
דמצות  בהכוונה גם השנה בכל אבל התשו', ענין עם
ה"ז  היום דכל דקבעומ"ש כ"כ פנימי' בבחי' אינו
כל  קודם שצ"ל הקבעומ"ש גם אך כנודע, בהעלם
בר"ה. כמו פנימי' בבחי' אינה שם בסש"ב כמ"ש מצוה

.¯ÂˆÈ˜ גם ממשיכים התשובה שע"י מה דזה יבאר
יותר  מעומק הוא שנסתלק הרצון גילוי
אז  דוקא המעין בעומק החפירה שע"י וכמש"ל
כי  ויבאר ביותר, גדול בתוקף בהנהר המים נמשכים
המצוה  עיקר כי בהעלם, הוא המצוה כח הנה במצות
שלוחים  ונקראים שוים כולם ומשו"ז הגילוי, הוא
המצוה, כח הוא עומ"ש קבלת צ"ל במצות ולכן גילוי,
במסירה  נפשו בפנימי' קבעמ"ש הוא בר"ה והעבודה

באכ  בפועל הכפי' כייף בהתגלות, לאלקות ו"ש ונתינה
הכחות  מהגדרת וההפשטה היציאה ופשוט ושינה,

והציור.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

¯„Ò‰ ˙Ú· ,ÁÒÙ‰ ‚Á„ '‡ ÏÈÏ
.‡oixeg ipa d`ad dpyl ,`kd `zyd.

לחכות  צריך לא הבאה", "לשנה דוקא לאו זה הרי
להיות  יכול זה אלא הבאה, השנה של פסח לערב  עד

הבאה". "לשנה ממילא יהיה זה ממחר,
להחביא ·. שיש אומרים, האחרונים המקובלים

זה  "כר" פעמיים כי כרים, שני בין האפיקומן את
– זה הרי אפיקומן, של הא' ובצירוף 'תם', בגימטריא

'אמת'.
נוהגים  היו קווין, ג' הוא האל"ף של שהציור כיוון
כ"ק  והוד חלקים, לשלושה האפיקומן את לשבור
תם, כמו זאת עושים שאם אמר, הרה"ק אאמו"ר

אמת. זה הרי
כלל  בדרך מחולק האותיות, כל של ציורן
היא  יו"ד והאות התגין, מלבד חלקים, בשלושה
יוד  הוא בפרט, האל"ף של הציור התגין. עם שלושה

המחבר. וקו – יוד
שהיה ‚. למרות קשה, שנה היתה תרנ"ד שנת 

– תרנ"ה ושנת דא"ח. מאמרי – חסידות הרבה
שמחה. שנה הייתה אך – חסידות מעט שהיה למרות

.„'eke xfril` iaxa dyrn.
שפתותיו 1כתוב  אומרו, בשם דבר האומר כל

בגן־עדן  אם נמצאות שהנשמות היכן וכו'. דובבות
הרי  ובמדורים, בהיכלות העליון, בגן־עדן או התחתון
לצייר  שצריך הרי אותן. מנענעים דובבות" "שפתותיו

המלים. את שומעים הם כאילו לעצמנו
.‰ly rnyÎz`ixw onf ribd 'ek mdicinlz e`ay cr
.zixgy

ישנו  עיניכם". מרום "שאו ראשי־תיבות – "שמע"
שחרית. של וה"שמע" ערבית של ה"שמע"

.Â.l`bp did `l my did eli` 'ek xne` `ed dn ryx
ימי  ב'שלושת מתו הם הרי לכאן, רשע מגיע איך

האפלה'?
.Ê.eze` zyxl xiry xd z` eyrl oz`e

עשו. את יירש שעיר שהר היינו אותו", "לרשת
כתוב ה  אל 2רי אבוא אשר עד כו' לאטי אתנהלה ואני

האורות  את 'לרשת' שצריכים הרי שעירה, אדוני
הר  את לשפוט כו' מושיעים ל"ועלו וההכנה דתוהו,

מצרים"3עשו" ירדו ובניו "ויעקב .4היא
.Á היו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

והזהב, הכסף כלי כל הסדר שולחן על מעמידים
את  סוגרים היו לא כבר חמתך" "שפוך אמירת ואחרי
לא  אבל הדלת, את סגרו פעם הלילה. למשך הדלת

אותה. נעלו
ושלמה, שאול – עגלונים שני היו בליובאוויטש –
גונבים  הם אין שבפסח אומרים היו והם גנבים, שהיו
הם  מה? אלא ובחגים, בשבתות לא גם וכך ח"ו,
'לעשות' להם יש מה להתבונן כדי במקומות מבקרים

– המועד. בחול
.Ë אל לנסוע נוהג היה מאריאסין נחמן ר' החסיד

הפסח. לחג מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
לעתים  אותו שואל היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אאזמו"ר  כ"ק הוד – מאבא זוכר הוא מה קרובות

סיפור. סיפר הוא פעם – מוהר"ש הרה"ק
.È שהרבי פעם, אמר מויטבסק אייזיק ר' החסיד

כ"ק  הוד אותו שאל הראיה. ענין את בו פעל
והוא  עבודה. בדרך זה אם מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר

למטה. מלמעלה מתנה בדרך שזה ענה,
.‡È מלמעלה גילוי בדרך הם פסח של הענינים

יבוא  שזה השי"ת ויעזור בנשמה, גילוי זה הרי למטה,
ממש. ובפועל בנפש גם

כ"ק  כו', שעמדה" "והיא אמירת קודם המנהגים:
(ולא  הכוס מגביה ואח"כ הפת את מכסה אדמו"ר
הכוס  להגביה צריך בסידור: שנרשם הסדר כפי

כו'). הפת ולכסות
אדמו"ר  כ"ק כו', זה" "מרור פסקא אמירת בעת
תיבת  אחר עד המרור, על הקדושה ידו את מניח

"וגאלם".
את  אוחז אדמו"ר כ"ק "לפיכך", פסקא באמירת
את  ונוטל וחוזר מעמידו, כך ואחר הללוי', עד הכוס

גאלנו". "אשר ברכת אמירת בעת בידו הכוס
את  אדמו"ר כ"ק מזג זו, שנה של הלילות בב'

המזון. ברכת קודם אלי' של כוסו
"לשנה  אדמו"ר: כ"ק אמר ההגדה, אמירת אחר

מכוסו הבאה היין את החזיר ואחר־כך בירושלים",
אדמו"ר  של הידוע הניגון עם הבקבוק, אל אלי' של

ארוממך. אלקי ואודך, אתה א־לי הזקן:
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

g"kw wxt ± zeihxte zeixeav zexv

נכבדי  גדולי ובהם ברוך, ר' של בנו בנימין, בחתונת המסובים של הלב ותשומת העינים כל
לבוש  כזכור, הגיע, ה"תנאים" לחגיגת הבעלֿשם. של שליחו זוסא יהודה ר' אל הוסבו פוזנא,
בחירת  בעצם הפתעה היתה ועםֿהארץ. וגס פשוט – היה שכזה אז התברר ואכן כעםֿהארץ,
בכך  ההפתעה היתה  הנישואין, בחגיגת עתה, כזה. במעמד הבעלֿשם את לייצג כזה עםֿהארץ
היטב  זכרו הכל מובהק. כתלמידֿחכם שיראין, ובגדי בשטריימל לבוש הופיע עצמו זה ששליח

הסידור. מתוך בקושי שקרא  במלים שיניו" את "שבר הוא השליח. של המזון ברכת את

רבו, שליח זוסא, יהודה ר' את הפעם גם קיבל הוא כלום. אירע לא כאילו התנהג ברוך ר'
בדברי  דיברו החתונה לשולחנות שהסבו העיר ולמדני חכמי כל החתן. לימין והושיבו רב בכבוד

פיו. את פצה לא זוסא יהודה ר' ואילו תורה,

עמדו  כרגיל, הגדולה. למדנותו את הוכיח שבה דרשה, החתן השמיע הנישואין סעודת בסיום
צפויה! בלתי התפתחות אירעה כאן הדרשה. סיום לאחר בדבריו להתפלפל הנוכחים הלמדנים
ברוך, ר' החתן, אבי השמחה, בעלי שני אל זוסא יהודה ר' פנה דבריו, את סיים כשהחתן מיד
להפתעת  החל, כמובן, ניתנה, שהרשות לאחר משהו. לומר רשותם וביקש אהרן, ר' הכלה, ואבי
הצליח, מכן ולאחר החתן, דרשת על וחריפות , בקיאות מלאות קושיות, של שורה להרצות הכל,
מעשה  היו התירוצים אך ומרשימות, חזקות היו הקושיות הקושיות. כל את לתרץ רבה, בגאונות

בהם. שהיו המפתיעים הגאוניים ובחידושים במקוריותם הנוכחים את והדהימו אמן

דרבנן" ה"איצטלא בראשונה. שנראה כפי וכלל כלל עםֿהארץ אינו זוסא יהודה ר' – כלומר
מאמינים  כשאינם בפליאה, זה על זה מסתכלים כשהם הנוכחים אמרו – במלואה אותו הולמת
כבמסיבת  שלא השליח, של והברורה הצחה לשונו עוררה מיוחדת פליאה אזנם. למשמע

כבעלֿעגלה... התפילה מלות את אפילו אמר שבה  ה"תנאים"

ובראשם  הלמדנים, המסובים החתן כל בדברי התפלפלו ברוך, ר' של מחותנו משה, ר'
עיניהם. לנגד שהתרחש מה על לתמוה חדלים שאינם כך כדי תוך זוסא, יהודה ר' ובדברי

שליחו  על בזלזול התבטא ה'תנאים' שבחגיגת על ברוך ר' של סליחתו את ביקש משה ר'
לייצגו  כזה טיפוס בשלחו בזיונות ברוך לר' הבעלֿשם גרם אז שלדעתו כיוון הבעלֿשם, של
בכל  לא כאשר משלהם, מיוחדת דרך בעלֿשם  יואל רבי  לתלמידי כי לדעת  נוכח עתה בשמחתו .
ממתנגדי  עתה עד שהיו כמותו, אחרים ורבים משה, ר' בתורה. כוחם את מגלים הם הזדמנות
זמן  דיברו והסביבה פוזנא יהודי  כבוד. יראת ביתר אליהם להתייחס החלו ותלמידיו הבעלֿשם

זוסא. יהודה ר' של בתורה גדלותו בדבר המפתיעה התגלית על רב

שבהן  ימים, שנתיים אביו שולחן על מזונות אכלו המלמד, אהרן ר' של בתו ורעייתו, בנימין
קהילה  גרודנא, של לרבה והתקבל הצעיר בנימין ר' התעלה מכן לאחר רבה. בשקידה בתורה עסק
מחוצה  וגם וליטא, פולין בקהילות לתהילה יצא בנימין ר' של שמו בלמדניה. מפורסמת שהיתה

להן.

הצעיר, בנו ברוך. ור' משה ר' בין המשפחתיים הקשרים יותר עוד התהדקו זמן כעבור
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c"agחלו i`iyp epizeax zxezn

לקדיש, נישאה פריידל בתו ואילו ברוך, ר' של הלמדנית בתו רחל, את לאשה נשא זלמן, שניאור
קכ"ו). פרק (ראה הגדולה בלמדנותו מפורסם היה אשר ברוך, ר' של העילוי אחיינו

במחלה  חלה שנה, וחמש שלושים בן בהיותו אסון. לקדיש אירע שנים, כעבור יותר, מאוחר
נעשו  רבות וסגולות לשלומו, נערכו חמות תפילות הכרה. בלי שהה ממושך וזמן מסוכנת,
כאשר  ממנו. ניטל הדיבור שכוח אלא סכנה, מכלל יצא מספר חדשים כעבור רק אך לרפאותו,
כל  ששכח עד ביותר, חמורה בצורה נחלש שלו הזכרון כי התברר מכן, לאחר ממיטתו ירד

הסידור. מתוך רבה, בהתאמצות  לומר, נאלץ היה והתפילות הברכות את אפילו תלמודו.

הורשתה  שנה כעבור רק בספר, לעיין מצבו, בגלל קדיש, ר' על הרופאים אסרו אף תחלה
לא  הקודמת למדנותו ברם, בלימודיו. ולהתקדם ללמוד לאטֿלאט התחיל קדיש ור' הקריאה לו

אליו. חזרה

עליו  כי בצער, התבטא רבות פעמים החיים. בין קדיש ר' של אמו היתה לא כבר עת אותה
שאלמנה  ספק אין תורתו. שיכחת של במצב לראותו כך לידי הגיעה לא שאמו על לה' להודות

מכך. כליל נשברת היתה בחיים, נחמתה היה  קדיש שבנה זו,

לו היה – מצבו על להצטער עליה שניטל אם לקדיש היתה לא אם אשה,אך וחותנת, חותן
נפל  ופריידל קדיש ר' כלכלת של הגשמי העול גדול. היה אלה של כאבם ברוך. ר' – דוד וגם
של  העשיר הקהילה ראש על מעמסה זו היתה שלא אלא משה, ר' חותנו שכם על טבעי באופן
מפורסם  כה שהיה קדיש, ר' כי העובדה את נפש בשויון לקבל משה ר' יכל לא זה לעומת פוזנא.
העובדה  כל, בעיני עוררה גדול וצער כאב כמשמעו. פשוטו עםֿהארץ, להיות הפך בלמדנותו,
בחומש  פסוק על קשה לעמול צריך התורה, בעולם לתהלה יצא ששמו הרים, ועוקר סיני אותו כי

במצבו. כלל בחשבון בא לא גמרא לימוד במשנה. קטע או

אמנם  נחת. הרבה משה ר' שבע לא ברוך, ר' של חתנו שהיה זלמן, שניאור ר' מבנו גם
על  עלה ובכך בתורה, גדול היה הדעות לכל שכן נחת, הרבה דווקא רווה זה בנו של מלמדנותו
רצה  ולכן אחד, במקום וגדולה תורה  שאצלו כמוהו, יהיה שבנו ציפה משה שר' אלא אחיו. שני
שיוכל  כדי עסק, לפתיחת ביותר נכבד סכום לו הקצה אף הוא לעסקים. מזמנו חלק שיקדיש
הודיע  זלמן שניאור ר' ברם, זו. מבחינה שלו רגליו על ויעמוד מעולה, כלכלי למעמד להגיע

חולין. עניני עם תכוף במגע לבוא ובכלל במסחר, לעסוק מתכוון איננו כי לאביו

תינוקות! מלמד – להיות מאשר יותר, ולא פחות לא היה, זלמן שניאור ר' של רצונו –

נדהם. משה ר'

משה. ר' אמר – לחם?!" ומחוסר עני ימיך כל תהיה "והרי

זלמן. שניאור ר' השיב – עשיר" סוחר מאשר אביון מלמד להיות לי "מוטב

מודעת  היא האם צרכיה? כל לסיפוק ורגילה עשיר מבית הבאה רחל, רעייתך דעת "ומה
זו  שבשאלתו בטוח היה הוא משה. ר' שאל – לחם?!" לפת לרעוב בעתיד עלולה שהיא לכך

המוזר. רעיונו לביטול שתביא למלכודת בנו את  הכניס

בחפץ  בעלה לרצון הסכימה כשרה, כאשה "רחל, ברורה: תשובה היתה זלמן שניאור ר' בפי
בכך". לשכנעה צורך שהיה מבלי לב,
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הניח  הוא כן, על יתר בנו. של דעתו את לשנות יוכל לא כי משה ר' הבין הדברים, למשמע
אופיו. פי על הצלחה, ינחל לא העסקים לעולם להכנס ייעתר זלמן שניאור ר' אם גם כי עתה

יחיה  עוד כל שלו. פטירתו לאחר בנו גורל יהיה מה בצער משה ר' הרהר עצמו לבין בינו
מכן?! לאחר יהיה מה אך ומשפחתו, בנו את לפרנס ודאי יוכל משה ר'

הבטחון, בכלל מנין ועשרים. מאה אחרי של שאלה זו היתה לא דבר, של שלאמיתו אלא
הימים?! מן ביום מנכסיו  ירד שלא ביותר, העשיר האדם לגבי

כי  תחושה לו היתה קשים. ימים פוזנא על ובאים ממשמשים כי מכבר חש משה ר' ואכן,
להיות  עשיר יהודי יכל לא אז, של במצב פוזנא. את לעזוב ייאלצו היהודים בו היום מתקרב

הצדדים. מכל ארבו סכנות בעשרו. בטוח

לבטל  הקהילה, כראש משה, ר' הצליח ממושך זמן שונות. צרות באו פוזנא קהילת על
הקהילה. על שאיימו גזירות

עזרי?". יבוא "מאין לשאול: נאלץ היה משה ר' גם שבה שעה הגיעה אך
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אגרות קודש - מתורגם מאנגליתחלר
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה,  כ"א אדר ב' תשל"ח
ברוקלין, ניו יורק

פרופסור זאב גרין

שלום וברכה:

ולשלוח את התשובה  תורו  לפני  לענות  אני ממהר  תוכנו  ובגלל  בפורים,  קבלתי את מכתבך שנכתב 
בדואר מהיר.

"האכזבה  עקב  בדיכאון  נמצאים  ואשתך  שאתה  לבעייה  אתייחס  במכתבך  הדברים  לסדר  בהתאם 
הנובעת מאי הגשמת חלומותינו לעלות לישראל".

פעולותיך  את  להמשיך  צריך  שאתה  לדעתי  היחידה  שהסיבה  שוב  בפניך  להדגיש  מיותר  ודאי 
בארצות הברית היא שליהדות ארה"ב, ובמיוחד לדור הצעיר, יש זכות ְקדימה בשירותיך לעזור להחדיר בהם 

אידישקייט, במיוחד אחרי שהייתה לך הצלחה יוצאת מן הכלל בתחום זה.

אין ספק שהיישוב בארץ ישראל היה גם נהנה מנוכחותך שם, אבל זה לא היה באותו היקף ובאותה 
איכות כמו כאן. מעבר לכך, עלייה לארץ דורשת תקופה מסוימת של הסתגלות וקבלת תחושה נכונה של המצב 

החדש וכו', וב"עידן הסילון" הנוכחי, כל דקה היא מהותית במיוחד במה שנוגע לנוער.

כל הנ"ל מתחבר עם השיקול שעשיית הדבר הנכון היא הערוץ לקורת רוח ושלווה פנימית וברכות ה' 
גם בעניינים אישיים.

בעקבות הנ"ל, עצתי הייתה מבוססת גם על ההנחה שהפעולות יכולות להתבצע בשמחה ובטוב לבב, 
ההכרחיים לשם השגת המטרות במלואן, ובוודאי לא במצב של דיכאון או הרגשה של הכרח. אין צורך להרחיב 

את האמור לפעיל קהילתי מנוסה כמוך.

לאור כל מה שנאמר למעלה, אם בגלל סיבה כלשהי, האכזבה של אי מילוי חלומכם לעלות לישראל 
יוצרת מצב שונה ממה שחזיתי, אזי מובן שעצתי להישאר בארה"ב תהיה חסרת־טעם ושלא במקומה. במילים 
פשוטות, אם אחרי מספר חודשים של המשך עבודתך כאן אתם מרגישים שעדיין אינכם מסוגלים להשתחרר 
מהדיכאון, ובאם הסיבה לכך אינה אלא אי־הגשמת החלום, אזי, כמובן, ברכתי נתונה לך לעלות לארץ ולפעול 

שם ככל יכולתך. 

אבל, אם תגיע למסקנה שהסיבה לדיכאון הנוכחי בסופו של דבר אינה באמת הנזכר לעיל, ולפי זה 
ניתנת לביטול, מה שישיב אותך למצבך הקודם של מצב רוח טוב וביטחון המאפשר לך להמשיך את פעולות 
ההפצה שלך בשמחה ובטוב לבב, אז צריך להתמודד עם הבעיה השנייה – שאלת הבית – שמפורטת במכתבך.

הן  יותר  גדולים  להישגים  שתורם  מה   – אדם"  של  דעתו  מרחיבה  נאה  "דירה  אמרו  שחז"ל  כיוון 
בעניינים אישיים והן באלו הקהילתיים, עליך לחפש בית מתאים בסביבה מתאימה. לגבי מכירת כל נכסיך 
– אין זה מומלץ, וגם לא נחוץ. עומדת לרשותי קרן למצבים מיוחדים כאלה, וניתן בשמחה להעמיד לרשותך 
הלוואה לסכום המלא שאתה זקוק לו כדי לרכוש בית נאה כנ"ל. אתה תקבע את הסדרי החזרת ההלוואה 
בהתאם לנוחותך. מכיוון שאני לא רוצה להיות מעורב ב"היתר עיסקה", ההלוואה תצטרך להיות ללא ריבית. 

זה לא יכביד על איש, ואתה לא צריך להסס כלל.

זמני  שהם  תאריכים  שני  ניסן,  מברכים  שבת  בערב  נכתבת  ותשובתי  בפורים  נכתב  שמכתבך  כיוון 
שמחה, יהי רצון שתהיה כל הזמן שמחה אמיתית בביתך, ואם לצטט מהמגילה "אורה, שמחה, ששון ויקר" 

בכל מובן של המילים האלו.

בברכה, 

חתימת יד-קודשו של הרבי

נ.ב.  נדמה לי שיש איזה אזכור על שידוך לבתך בארץ ישראל. אם ישנם התפתחויות נוספות אשמח 
לשמוע על כך. 
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חלט iriaxÎoey`x - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êìéå úùøô
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈

עלֿידי  חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ׁשּקּׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

éåìéðùãïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬
ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−

:íúàäíäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½
:íëúà éúéeö øLà äåönä-ìëkåeöîàå e÷æç §¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½

ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:jáæréñ ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"kyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆

‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â(יֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

ּבּתֹורה  ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָאל

יֹוציא  אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין עליו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוזכרֹונֹו;

הּדין. ּפסק ְִֶַַאת

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

לחדר  יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ועּין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָסמּו

ìàøùééùéìùæåéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈
àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë éðérì§¥¥´¨¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ

ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²
:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«

çéðôì Cìää | àeä ýåýéåCnr äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈
:úçú àìå àøéú àì jáæré àìå Etøé àì¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

è-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå
éòéáø-ïåùàø

§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
לאחרי  מׁשה עמד ונׂשגבה רמה ּדרּגה ּבאיזֹו לׁשער ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹנקל

ּביֹומֹו עסק ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עבֹודת ׁשנֹות ועׂשרים ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹמאה

יֹותר. עֹוד נעלית לדרּגה ועלּיה הליכה ,"ּב"וּיל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון?

éòéáøéíéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À
:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîaàéàBáa §Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´

ðt-úà úBàøì ìàøNé-ìëéäìà ýåýé éE ¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâðáéírä-úà ìä÷ä ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈
éørLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®

ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäâéeãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe ©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½
øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧
íéøár ízà øLà äîãàä-ìr íéiç ízà©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

:dzLøì änL ïcøiä-úàôìåçá ë"ò ¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ . . ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰(יב (לא, «¿≈∆»»¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ÏÈ‰˜‰Ï] Ì‰È„Èa ·‰Ê ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ . . ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ«¬¿∆»»ƒ≈∆¿«¿ƒ

[Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÚ‰ ח)‡˙ ז, סוטה העּקרי (ּתֹוספּתא ּתפקידֹו ∆»»¿≈«ƒ¿»ְְִִִֶַָָָ

ּכפי  לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשל

ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

:("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻּבּה

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את ראּויה (זהר)מעבירה אינּה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמאכל

הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזהּו

ְֵּביֹותר.
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iriayחמ ,iyiy ,iying - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîç
éùéù,

ãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−
ìäàa eávéúiå rLBäéå äLî Cìiå epeöàå©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤

:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ
:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéàeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

älàä:çéàeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå ¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½
íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä-ìk ìr©¬¨¨«¨−̈£¤´¨®̈¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçàèéúàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå £¥¦«§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ
ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà dãnìå§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©
:ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMä él-äéäz¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi jxk zegiy ihewl)

˙B¯ˆÂ ˙Ba¯ ˙BÚ¯ e‰‡ˆÓe . . Ì‰Ó ÈÙ Èz¯zÒ‰Â(יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»À»«¿»
הּוא  מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנעׂשה

ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכאן ּכאן elÒ˜אין ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ההׁשּגחה, ֵָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל ּפני"),zÒÓ¯˙על ("והסּתרּתי ְְְֶַַָָָָָָÀ¿∆∆ְְְִִַַָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

éùéùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìr©¥®¤©−ª¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl jxk zegiy ihewl)

„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â(כו Bz¯‰(לא, ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk ¿»»»¿¿≈»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»

ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L . . L‡¯ „·Îa ·LÈ רמב"ם) ≈≈¿…∆…∆»≈«∆¡»¿»»≈»

תורה) ספר הלכות ׁשּבחר סוף ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

והּנּכר  הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'

-,‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜ ּכמֹוֿכן לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ƒ«»¿«ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

- לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר Ï‡¯NÈאין ˙M„˜, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ¿À«ƒ¿»≈

רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה ‰Lw¯היא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«∆∆

ÈÓˆÚ‰.יתּבר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל »«¿ƒְְְִִִֵֶַָ

éòéáùäë-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýéåëäfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½

íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:ãrì Ea íL-äéäåæëéøî-úà ézrãé éëðà ékE §¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½

íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä Etør-úàå§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

çëíëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íaèëéøçà ézrãé ék ½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
ärøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNrîa Bñérëäììéðæàa äLî øaãéå §©§¦−§©«£¥¬§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ
ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

:ínzttt ª¨«
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חמי xihtn - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 378 'nr ,h jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««

הּוא  ׁשּנֹולד ּתינֹוק ּגם תרי"ב) (מצוה 'חּנּו ה'מנחת ְְְִִִִִֶַַַַָלפי

ׁשל  חּנּוכֹו חׁשּוב: ּכלל מּזה למּדים נמצאנּו המצוה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלל

לדתֹו. עם מּיד מתחיל יהּודי ְְִִִִֵֶֶַָָילד

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´
:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

èëïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

('zay z`xwl' jezn -

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם

ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות

הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹאליו

ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמות"

ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש

ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט

מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט

עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,

ּכלּֿכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוהֿאמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפיֿזה

נפסק  יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנאֿליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר

"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו

ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",

ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ

מׁשה". הּוא ויׂשראל ְְְִִֵֵֶָָֹיׂשראל,

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza
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חמב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äáåù úáùì äøèôä

ú"åîùìåãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLE µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ðBra zìLë ék:Eâíéøác íënr eç÷ ¦¬¨©−§¨©£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½

àOz-ìk åéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLå§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈¨¦¨³
:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr̈Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«

ãàì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ
äNrîì eðéýìû ãBò øîàð-àìå ákøð¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©£¥´

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãéäàtøà ¨¥®£¤§−§ª©¬¨«¤§¨Æ
étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−

:epnîåçøôé ìàøNéì ìhë äéäà ¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−
éå äpLBMk:ïBðálk åéLøL Cæeëìé ©«©¨®§©¬¨¨−̈©§¨«¥§Æ

Bì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−
:ïBðálkçïâã eiçé Blöá éáLé eáLé ©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈

`xenl iy
,íéøác íënò eç÷ (âíéøácä ìà íëááì eîéNå íëéìò eìa÷ §¦¨¤§¨¦©§£¥¤§¦§©§¤¤©§¨¦

.íëì øîBà éðàL,ïåò àOz ìk.çìñz eðéúBðåò ìk,áBè ç÷å ¤£¦¥¨¤¨¦¨¨Ÿ¨£Ÿ¥¦§©§©
.ïåòä ìeî ïâé eðéNòL áBè äNòî,eðéúôN íéøô äîlLðe ©£¤¤¨¦¨¥¤¨Ÿ§©§¨¨¦§¨¥
éðôì äîlLð úBðaø÷ì íéøt íB÷îa.eðéúôN éecå Eàì øeMà (ã ¦§¨¦§¨§¨§©§¨§¨¤¦§¨¥©Ÿ

,eðòéLBéàì ,åéðôì eøîàz íâå ¦¥§©Ÿ§§¨¨Ÿ

øeMàî àì ,íãà úøæò ãBò Lwáð§©¥¤§©¨¨Ÿ¥©

.íéøönî àìåàì ñeñ ìò §Ÿ¦¦§©¦©Ÿ
,ákøð,íéøöî úøæò àéä Bæ ¦§¨¦¤§©¦§©¦

.íéñeqä eçìLð íMnLäNòîì ¤¦¨¦§§©¦§©£¥
,eðéãé.íéìéñtä elàEa øLà ¨¥¥©§¦¦£¤§

,íBúé íçøéEcáì 'ä Ea øLà §ª©¨£¤§§©§

.íéîBúé íçøîä äzà ,eðúå÷z éäz§¦¦§¨¥©¨©§©¥§¦

(ä,íúáeLî àtøàøLàk ¤§¨§¨¨©£¤

æà ,älàä íéøáck ìàøNé eøîàéŸ§¦§¨¥©§¨¦¨¥¤¨

Cøãa eëìäM äî ìò íäì çìñà¤§©¨¤©©¤¨§§¤¤

.éa eãøîe ááBL,äáãð íáäà ¨¨§¦Ÿ£¥§¨¨
àlL óà ,éaì úáãða íúBà áäàŸ©¨§¦§©¦¦©¤Ÿ

.Cëì íééeàø eéäé(åìhë äéäà ¦§§¦§¨¤§¤©©
,ìàøNéì÷ñtz àì ,øîBìk §¦§¨¥§©Ÿ¦¨¥

ïéàL Bîk ìàøNiî éúáäàìhä ©£¨¦¦¦§¨¥§¤¥©©

.íìBòì øöòðéååéLøL C ¤§¨§¨§©¨¨¨
,ïBðálkìàøNé ìL åéLøLå ©§¨§¨¨¨¤¦§¨¥

.ïBðálä éöò éLøLk eèMtúé¦§©§§¨§¥£¥©§¨

,åéúB÷ðBé eëìé (æåéôðò eèMtúé ¥§§¨¦§©§£¨¨

.åéúBðáe åéða eaøúé ,øîBìk .íékøä̈©¦§©¦§©¨¨§¨

,úéfkBlL íéìòäL úéæ ïìéàk ©©¦§¦©©¦¤¤¨¦¤

àeä ,íebøzä éôìe .äðMä ìk íéçì©¦¨©¨¨§¦©©§

úéa ìL äøBðnä øBà ìò æîø¤¤©©§¨¤¥

.Lc÷nä,ïBðálk Bì çéøåïéaìnL íL ìò "ïBðáì" àø÷pL Lc÷nä úéa ìò æîø àeäå .÷Bçøîì áBhä BîL CìiL ,øîBìk .'ä Bëøa øLà äãOä çéø Bîk ©¦§¨§¥©©§¨§¥©©¨¤£¤¥§§©¤¥¥§©§¥¨§¤¤©¥©¦§¨¤¦§¨§¨©¥¤©§¦

.ìàøNé ìL íäéúBðåò,Blöá éáLBé eáLé (ç.úçðå äáeLa ,"eáLé" ,øçà Leøt .ä"á÷ä ìL Blöa eñçéå eáeLiL elà,ïâã eiçéíîöò úà eiçé £Ÿ¥¤¤¦§¨¥¨ª§¥§¦¥¤¨§¤¡§¦¤¥©¥¨ª§¨§©©§©¨¨§©¤©§¨

mixn zxhr
ïëì :'åâå äéäìàa äúøî ék (íéøôà úëìîî Làø) ïBøîL íLàzáäáeL ¤§©Ÿ§Ÿ©§¤¤¤§©¦¦¨§¨¥Ÿ¤¨¨¥µ¨

ìàøNéäãeäé õøàaLéäìà ýåýé ãrEïBøîBLk íëúà àø÷é ïték ¦§¨¥½¤§¤¤§¨©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¤¦§¨¤§¤§§¦¬
ðBra zìLëEúàfä äøvä Eì àa:âíéøác íënr eç÷åéðôì ecåúzL ¨©−§¨©«£¤«¨§©¨¨©Ÿ§³¦¨¤Æ§¨¦½¤¦§©§¨¨

äæáeåéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLåälôúaïBr àOz-ìkìk àð ìBçî ¨¤§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈¦§¦¨¨¦¨³¨Æ§¨¨

ïBòäç÷åBîB÷îaáBèíéNònä ¤¨§©¦§½©©£¦

eðéNòL íéáBhääîlLðeíB÷îa ©¦¤¨¦§©§¨¬¦§

úBðaø÷íéøôéecéå úà:eðéúôN ¨§§¨¦−¤¦§¨¥«
ãî åéðôì eøîà úàæ ãBòøeMààì Ÿ¦§§¨¨¥©´Ÿ

ék äøæò ãBò LwáðeðréLBé àì §©¥¤§¨¦´Ÿ«¦¥À
ñeñ-ìríéøöî úøæò àéäàì ©Æ¦¤§©¦§©¦´Ÿ

ãBò øîàð-àìå ákøðälà ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¥¤

eðéãé äNrîì eðéýìûàlà ¡Ÿ¥−§©«£¥´¨¥®¤¨

Ea-øLàEcáì:íBúé íçøé £¤§−§©§§ª©¬¨«
äæà ,ïk eøîàé øLàkàtøàçìñà ©£¤Ÿ§¥¨¤§¨Æ¤§©

ìíúáeLî,ícøîìíáäàáäBà ¦§´¨½̈§¦§¨«Ÿ£¥−©

úáäà íúBàétà áL ék äáãð ¨©£©§¨®̈¦²¨¬©¦−
:epnîåìhë äéäàøöòð ïéàL ¦¤«¤«§¤³©©Æ¤¥¤§¨

íìBòîçøôé ìàøNéìíéòð íéçøt ¥¨§¦§¨¥½¦§©−§¨¦¨¦

éå äpLBMkCeèMtúäå eLéøLä ©«©®̈§©¬¦§¦§¦§©§

ïBðálk åéLøLïBðáì éöò éLøLk: ¨¨−̈©§¨«§¨§¥£¥§¨

æeëìé÷Bçøîì eèMtúéåéúB÷ðBé ¥«§Æ¦§©§§¥¨«§½̈
íékøä åéôðòúéfë éäéåíéçì åéìòL £¨¨¨©¦¦¦¬©©−¦¤¨¨©¦

äðMä ìkBãBä,Búeçì çkBì çéøå ¨©¨¨®Ÿ©©§¥¬©−
óãBð äéäé BçéøåïBðálkøúBéa çéønä §¥¦§¤¥©§¨«©¥¦©§¥

íéìãbä úBðìéàäå íéáNòä úéaøî éôì§¦©§¦¨£¨¦§¨¦¨©§¥¦

íL:çL elàeáLéeéäé íöøàì ¨¥¤¨ª̧Æ§©§¨¦§

Blöá éáLé,Cøaúé ìàäeiçéúà «Ÿ§¥´§¦½¨¥¦§¨¥§©¬¤
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:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéåèíéøôà §¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦
éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî©¦¬−©£©¦®£¦¯¨¦´¦

øeLàåéøt épnî ïðrø LBøák éðà epE ©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬
:àöîðéírãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî ¦§¨¦³¨¨Æ§¨¥́¥½¤¨−§¥¨¥®

íá eëìé íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék¦§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈
:íá eìLké íérLôeæçéEBîk ìû-éî «Ÿ§¦−¦¨¬§¨¦¥´¨À

ì òLt-ìr øáòå ïBr àNðúéøàL Ÿ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−
õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð©£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦¨¥¬

:àeä ãñçèéLaëé eðîçøé áeLé ¤−¤«¨´§©£¥½¦§−Ÿ
éìLúå eðéúðBr-ìk íé úBìöîa C £«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬¨−¨

:íúàhçëãñç á÷réì úîà ïzz ©Ÿ¨¦¥³¡¤Æ§©£½Ÿ¤−¤
éîéî eðéúáàì zraLð-øLà íäøáàì§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨©£Ÿ¥−¦¬¥

:íã÷¤«¤

`xenl iy
àeäå ,"ë" äøñçå .íãàä úà äiçnL ïâcä Bîk ,ä"á÷ä úåöîa úò ìëa§¨¥§¦§Ÿ§©¨¨¤§©¤¤¨¨¨©£¥¨§

."ïâck eiçé" Bîk,ïôbë eçøôéåéìaî äðL ìëa úBøt äàéöBî ïôbäL §§©©¨¨§¦§§©¨¤¤©¤¤¦¨¥§¨¨¨¦§¦

äðMî úBøt àéöBé ïâcäL ,"ïôbë eçøôéå ïâã eiçé" ,øçà Leøt .Lãçî äòéøæ§¦¨¥¨¨¥©¥§©¨¨§¦§§©¨¤¤©¨¨¦¥¦¨¨

ì.ïôbä Bîk ,äòéøæ éìaî äðL,ïBðáì ïéék BøëæçaLîä ïBðáì ïéék Bçéø §¨¨¦§¦§¦¨§©¤¤¦§§¥§¨¥§¥§¨©§ª¨

úéáa ïéiä Ceqð ìò æîø àeäå .øúBéa§¥§¤¤©¦©©¦§¥

."ïBðáì" àø÷pä Lc÷nä©¦§¨©¦§¨§¨

,íéøôà (è.øîàé íéøôà ¤§©¦¤§©¦Ÿ©

,íéaöòì.íéìéñtä úãBáòìéðà ©£©¦©£©©§¦¦£¦
,éúéðòäðòà éðà ,ä"á÷ä øîàé æàå ¨¦¦§¨Ÿ©£¦¤¡¤

.épnî LwáiM äî ìk ìò Bì©¨©¤§©¥¦¤¦

,epøeLàåúúì Ba çébLàå ìkzñà ©£¤¤§©¥§©§¦©¨¥

.åéëøö ìk Bì,ïðòø LBøák éðà ¨§¨¨£¦¦§©£¨
,çìå ïðòø BúBéäa LBøaä õò Bîk§¥©§¦§©£¨§©

,õøàì ãò BLàø úà óôBëì øLôàL¤¤§¨§¥¤Ÿ©¨¨¤

.Bçéìöäì Bì éeöî ä"á÷ä àäé Ck̈§¥¨§©§¦

éøt épnî,àöîð Eàeä éðà éøä ¦¤¦¤§§¦§¨£¥£¦

.äàa ézàî EúáBè ìkL¤¨¨§¥¦¦¨¨

,íá eìLké íéòùôe (éøLàk Ÿ§¦¦¨§¨©£¤

eéä àìå ,'ä éëøãì íéòLBtä eáeLé̈©§¦§©§¥§Ÿ¨

eìLké ,íé÷écvä Bîk íäa íéìéâø§¦¦¨¤§©©¦¦¦¨§

äæå .Cøcä øékî BðéàL íãàk ,íää¤§¨¨¤¥©¦©¤¤§¤

Cøãa ãBò íalL íéòLBtä ìò øîàð¤¡©©©§¦¤¦¨§¤¤

,íìL áìa íéáMä ìáà .íòLt¦§¨£¨©¨¦§¥¨¥

.íøæòé ä"á÷ä(çé,ïåò àNð ©©§¥Ÿ¥¨Ÿ
.ïåò ìò øtëî,òLt ìò øáòå §©¥©¨Ÿ§Ÿ¥©¤©

çébLäì òLtä ìò ãîBò Bðéà ,øîBìk§©¥¥©©¤©§©§¦©

ì Ba.epàøé àì elàk òLtä ìò øáBò àlà ,ìeîb åéìò ílLì,Búìçð úéøàL §©¥¨¨§¤¨¥©©¤©§¦Ÿ¦§¤¦§¥¦©£¨
.ìàBbä àBáa eøàMiL íúBàì,Btà ãòì ÷éæçä àìíéáiç eéäL ét ìò óà §¨¤¦¨£§©¥Ÿ¤¡¦¨©©©©¦¤¨©¨¦

.íäéNòî ìà ãòì äðôé àì ,íäéNòî éôì úeìbäî eàöé àlL(èéùaëé ¤Ÿ¥§¥©¨§¦©£¥¤Ÿ¦§¤¨©¤©£¥¤¦§Ÿ
,eðéúBðåò.äàøé àlL åéìâø úçz øác LáBkL íãàkéìLúåúBìeöîa C £Ÿ¥§¨¨¤¥¨¨©©©§¨¤Ÿ¥¨¤§©§¦¦§

,íúàhç ìk íéíiä ÷îòa ízëìLä elàk íäéìò ùðòì eøëfé àì ,øîBìk ¨¨©Ÿ¨§©Ÿ¦¨§©£Ÿ£¥¤§¦¦§©§¨§Ÿ¤©¨

.eàøé àlL(ë,'åâå á÷òéì úîà ïzzéøác eðì úîàä ,øîBìkE ¤Ÿ¥¨¦¥¡¤§©£Ÿ§©©£¥¨§¨¤

"'åâå äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe" á÷òéì zçèáäL(ci,gk ziy`xa)äæå , ¤¦§©§¨§©£Ÿ¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨§¤

"'åâå åéáéBà øòL úà Eòøæ Løéå ...ézòaLð éa" ÷çöé ìL Búã÷òa íã÷ éîéî eðéúBáàì zòaLð øLàëå ,íäøáà ìL Bcñç ìeîb íeìLz äéäé(fiÎfh,ak ziy`xa). ¦§¤©§§©§¤©§¨¨§©£¤¦§©§¨©£¥¦¥¤¤©£¥¨¤¦§¨¦¦§©§¦§¦©©§£¥©©§¨

.á÷òéå ÷çöé íäøáà úBáàä úùìL ììBk "eðéúBáàì zòaLð øLà"å©£¤¦§©§¨©£¥¥§Ÿ¤¨¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

mixn zxhr
k eéäéå ,Cøaúé ìàä úBöîa úò ìëa íîöòïâãúBiøaä úà äiçîäeçøôéå ©§¨§¨¥§¦§¨¥¦§¨¥§¦§§¨−̈©§©¤¤©§¦§¦§§´

eèMtúéBøëæ ïôbëäéäé BîL ïBøëæïééka ìãbäïBðáìì økæenäçáL: ¦§©§©®̈¤¦§−¦§§¦§¤§¥¬©¨¥©§¨«©§¨¦§¨

èøîàiLkãBò él-äî íéøôàúBðôìíéaörìïéàL øékéå äøæ-äãBáòì §¤Ÿ©¤§©¾¦©¦¬−¦§©«£©¦®©£¨¨¨§©¦¤¥

æà ,Lnî daéúéðr éðàíäéúBlôz ìò íúBà äðòàepøeLàåçébLàå èéaà ¨©¨¨£¦¯¨¦´¦¤¡¤¨©§¦¥¤©«£¤À©¦§©§¦©

÷Bçøî íäéìòéðàEì äéäàLBøák £¥¤¥¨£¦Æ¤§¤§¦§´
ïðrøïk ,åéLøL ìöà BLàø ïéôôBkL ©«£½̈¤§¦Ÿ¥¤¨¨¨¥

çébLäì éðéò ìétLàå íBøî ïëBL éðà£¦¥¨§©§¦¥©§©§¦©

,Eaéøt épnîEEúçìöä éøô ìk §¦¤−¦¤§§¬¨§¦©§¨¨§

àöîðépnî Eì:òLBä íéìLäLk ¦§¨«§¦¤¦§¤¦§¦¥©

øîà ,Búàeáðéíëç éîíëaïáéå §¨¨©¦³¨¨Æ¨¤§¨¥́
älàäpä ãò ézøacL úBçëBzäïBáð ¥½¤©¨¤¦©§¦©¥¨¨−

írãéåéìà áeLéå älà ìëì ïðBaúéå §¥«¨¥®§¦§¥§¨¥¤§¨¥©

ýåýé éëøc íéøLé-ékeàøé íà íb ¦«§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À©¦¦§

Bì áBèå òLø Bà Bì òøå ÷écöíé÷cöå ©¦§©¨¨§§©¦¦Æ
íá eëìéåéëøc ìë ék eòãéå eøéké ék ¥´§½̈¦©¦§¥§¦¨§¨¨

ètLîíá eìLké íérLôeék ¦§¨«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦

íìBòì âéäðîe øcñî ïéà eøîàé:øæç Ÿ§¥§©¥©§¦¨¨¨©

ì àéápääáBhä ãeòé ìò 'äì çaL ©¨¦§©¥©©©¦©¨

äáBhä ìëì íééeàø eðà ïéàL óà :øîàå§¨©©¤¥¨§¦§¨©¨

ìáà ,ïBò éàìî eðà ék àéääçé-éî ©¦¦¨§¥¥¨£¨¦
àNð EBîk ìûìçBîøáòå ïBr ¥´¨ÀŸ¥³¥¨Æ§Ÿ¥´

ì òLt-ìrBúìçð úéøàLøBcì ©¤½©¦§¥¦−©«£¨®©

ïéîiä õ÷a eøàMiL÷éæçä-àìæçBà ¤¦¨£§¥©¨¦Ÿ¤«¡¦³¥

ãrìíìBò ãòãñç õôç-ék Btà ¨©Æ©¨©½¦«¨¥¬¤−¤
àeäñòkä ìò ävøúé ïëìå: «§¨¥¦§©¤©©©©

èéeðîçøé áeLéæàîkLaëé ¨´§©«£¥½§¥¨¦§−Ÿ
úà ä÷æça NBtúéeðéúðBrãéúòa åéìò LðBò íeL òébé àlLéìLúåC ¦§§¨§¨¤£«Ÿ¥®¤Ÿ©¦©¤¨¨¤¨¦§©§¦²

úBìöîa÷îBòíúàhç-ìk íéäåàzä úaña Bà ââBLa íéàaä íéàèçä ¦§ª¬¤−̈¨©Ÿ¨«©£¨¦©¨¦§¥§¦©©©£¨

ãønä ãvî àlL:ëúîà ïzzzçèáä øLà Eøác eðì únàá÷réìék ¤Ÿ¦©©¤¤¦¥³¡¤Æ©¥¨§¨§£¤¦§©§¨§©«£½Ÿ¦

(èë úéùàøá) Eáæòà àìãñçzçèáäLíäøáàìì åéðáì äeö øLàøBîL Ÿ¤¡¨§¤−¤¤¦§©§¨§©§¨®̈£¤¦¨§¨¨¦§

'åâå 'ä Cøcíã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLàézòaLð éa ,÷çöé úãé÷òa ¤¤£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤©£¥©¦§¨¦¦§©§¦

'åâå úéNò øLà ïòé 'ä íàð: §ª©©£¤¨¦¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨
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ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áìàeðéæàäõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáéúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®
:áNr-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNkâék ¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤¦²

:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL(éåì)ãøevä ¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«©Æ
äðeîà ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìrt íéîz̈¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§®̈¥³¡¨Æ

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàåäåéða àl Bì úçL §¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²−Ÿ¨¨´
:ìzìúôe Lwr øBc íîeîåä-eìîâz ýåýéì ¨®¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ¦§§

éáà àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæðw EE ½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£Æ¨¦´¨¤½

ððëéå ENr àeä:E(ìàøùé)æeðéa íìBò úBîé øëæ ¬¨«§−©§«Ÿ§¤«§ŸÆ§´½̈¦−
éáà ìàL øãå øc úBðLéð÷æ Eãbéå E-eøîàéå E §´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§

:Cìçávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr ìçðäa ¨«§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ
:ìàøNé éða øtñîì íénr úìábè÷ìç ék §ª´Ÿ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤

:Búìçð ìáç á÷ré Bnr ýåýééõøàa eäàöîé §Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤
eäððBáé eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½

:Bðér ïBLéàk eäðøvéàé-ìr Bp÷ øéré øLðk ¦§¤−§§¦¬¥«§¤̧¤Æ¨¦´¦½©
-ìr eäàOé eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½¦¨¥−©

:Búøáàáé:øëð ìà Bnr ïéàå epçðé ããa ýåýé ¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי אלול, ה'תשי"ב
ברוקלין נ.י.

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'
מהור"ר שמואל שי' הלוי

שלום וברכה!

לקראת השנה הבע"ל ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכותי, לכתיבה וחתימה 
טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר, הצלחה בתלמידים להעלותם במסילה העולה בית א-ל, ורוב נחת 

חסידותי מכל יו"ח שיחיו, לאורך ימים ושנים טובות, טובות עם כל הפירושים.

בברכת טוב בגו"ר

מ. שניאורסאהן



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמה לוח זמנים לשבוע פרשת וילך - 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
06:3106:3408:5608:5709:2909:3010:3210:3213:0313:0118:3418:2619:0018:5218:0719:02באר שבע )ק(

06:3006:3408:5508:5609:2909:3010:3110:3113:0213:0018:3618:2818:5918:5117:5619:01חיפה )ק(

06:2906:3308:5408:5509:2809:2910:3010:3013:0112:5918:3718:2918:5818:5017:5019:00ירושלים )ק(

06:3106:3508:5608:5709:3009:3110:3210:3213:0313:0118:3418:2619:0018:5218:0519:02תל אביב )ק(

06:4506:5408:5909:0309:4309:4710:4610:4713:1613:1418:4718:3419:2019:0718:1819:20אוסטריה, וינה )ק(

06:0605:5608:3008:2409:0709:0110:1010:0612:4212:4118:2018:2518:4718:5218:0519:03אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:4806:5509:0309:0709:4609:4910:4810:4913:1913:1718:4918:3719:2119:0918:2119:22אוקראינה, אודסה )ק(

06:1906:2808:3408:3709:1809:2110:2010:2112:5112:4818:2118:0918:5418:4117:5318:54אוקראינה, דונייצק )ק(

06:3006:3908:4408:4809:2909:3210:3110:3213:0213:0018:3218:1919:0518:5318:0319:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:5607:0509:0809:1209:5409:5810:5610:5813:2713:2518:5718:4419:3219:1818:2819:32אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:4806:5809:0009:0509:4709:5010:4910:5113:2013:1818:5018:3719:2419:1118:2119:25אוקראינה, קייב )ק(

06:1206:1408:4008:4009:1109:1110:1310:1312:4412:4218:1618:1018:4018:3417:5118:43איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

07:1407:2109:3009:3410:1210:1511:1411:1513:4513:4319:1819:0619:4719:3518:4819:48איטליה, מילאנו )ק(

06:0206:0008:3408:3209:0209:0010:0510:0312:3612:3418:0918:0718:3118:2917:4918:38אקוואדור, קיטו )ח(

06:3906:3009:0508:5909:4009:3510:4310:3913:1613:1418:5318:5819:1919:2418:3819:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2907:1909:5209:4610:3110:2511:3511:3014:0714:0619:4519:5120:1420:2119:3220:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5707:0309:1809:2009:5509:5710:5710:5813:2813:2618:5918:4919:2719:1718:3219:28ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4606:5209:0609:0909:4509:4710:4710:4713:1713:1518:4818:3819:1719:0718:2119:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4706:5309:0709:0909:4509:4710:4710:4813:1813:1618:4818:3819:1719:0718:2219:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:2307:2909:4209:4410:2110:2311:2311:2413:5413:5219:2419:1419:5419:4318:5719:55ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1107:1509:3709:3810:1010:1111:1211:1213:4313:4119:1519:0819:3919:3218:5019:42ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4206:4709:0609:0709:4109:4210:4310:4313:1413:1218:4418:3619:1119:0318:1919:13ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1107:1309:3809:3810:0910:1011:1211:1113:4313:4019:1419:0819:3819:3218:5019:41ארה״ב, מיאמי )ק(

06:4206:4809:0209:0409:4109:4310:4310:4313:1313:1118:4418:3319:1319:0318:1719:14ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1007:1609:3109:3310:0910:1111:1111:1213:4213:4019:1219:0219:4119:3118:4619:42ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4106:4709:0009:0309:3909:4210:4210:4213:1213:1018:4218:3219:1219:0218:1619:13ארה״ב, שיקגו )ק(

06:2006:1508:5008:4709:2009:1710:2310:2012:5512:5318:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

07:3307:4309:4409:4810:3110:3511:3311:3514:0414:0219:3419:2020:0919:5619:0520:09בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:3307:4309:4509:4910:3110:3511:3411:3514:0414:0219:3419:2120:0919:5619:0520:09בלגיה, בריסל )ק(

05:5305:4708:2208:1808:5408:5009:5709:5312:2912:2718:0818:1018:2818:3017:4718:39ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4105:3508:1108:0708:4208:3809:4509:4112:1712:1517:5217:5418:1618:1817:3518:27ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5107:0109:0209:0609:4909:5310:5110:5313:2213:2018:5418:4019:2719:1418:2619:28בריטניה, לונדון )ק(

07:0007:1009:0809:1309:5810:0211:0011:0213:3113:2919:0018:4619:3719:2318:3319:37בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:5707:0709:0709:1109:5510:0010:5811:0013:2813:2618:5918:4519:3419:2018:2819:34גרמניה, ברלין )ק(

07:1607:2509:2809:3210:1410:1811:1611:1813:4713:4519:1719:0419:5219:3818:4819:52גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:5405:4708:2208:1808:5408:5009:5709:5412:2912:2818:1118:1418:2918:3217:4918:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2806:2908:5708:5709:2709:2710:2910:2813:0012:5818:3218:2718:5618:5018:1019:00הודו, מומבאי )ח(

06:2406:2508:5308:5309:2309:2310:2510:2412:5712:5418:2818:2318:5218:4718:0618:56הודו, פונה )ח(

06:3406:4208:4908:5309:3309:3610:3510:3613:0513:0318:3618:2419:0818:5618:0819:09הונגריה, בודפשט )ק(

05:5105:5708:1108:1308:4908:5109:5109:5212:2212:2017:5317:4318:2218:1217:2618:23טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1507:2109:3709:3910:1410:1611:1611:1713:4713:4519:1819:0819:4619:3618:5219:47יוון, אתונה )ק(



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמו
ycewÎzaye dpydÎy`xl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים ראשֿהשנה (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

dpydÎy`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

ראש־השנה.
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpydÎy`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøaå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzàìL øð ÷éìãäì eðeö ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

נודעתי מאחיו האברך הוו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי' אשר נמצא הוא בצבא קרוב לשנה, ובטח 
נזכר הוא על צור מחצבתו בכל מקום שנמצא, ותקותי אשר לפעמים חושב מחשבות בלבו אשר אפשר 
לו שליחות מיוחדה להביא להסביבה שם נשלח ונמצא עתה, אין אתנו איש אשר יאמר ברור ובהחלט 
נכנסים  שהם  לודאי  שקרוב  פרטים  יש  הנה  תכופות  לפעמים  אבל  שליחותו,  זהו  פלוני  ענין  אשר 
במסורת  זה  לו  דבאה  היינו  שלו  כמשפחתו  למשפחה  הוא  שנצר  כיון  מר  וגם  פלוני,  של  בשליחותו 
אבות מדור דור שמסרו נפשם על התורה והמצוה הרי קרוב לודאי שזה ג"כ מתפקידו בהסביבה בה 
נמצא עתה לבאר להם את האמת ואור שבתורה ובמסורת ישראל ובטח בהשתדלות הראוי' ימצא את 

האותיות המתאימות לביאור זה והשי"ת יצליחו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, 
ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות

בברכה.

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וילך - 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
06:5507:0309:1109:1409:5309:5610:5610:5713:2613:2418:5718:4519:2919:1718:2919:30מולדובה, קישינב )ק(
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמז
ycewÎzaye dpydÎy`xl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים ראשֿהשנה (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

dpydÎy`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

ראש־השנה.
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpydÎy`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøaå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzàìL øð ÷éìãäì eðeö ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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