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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומה שכותב במכתבו אשר נשבר לבו ממצבו ברוחניות, כיון שרואה בעצמו שהוא במצב של 

בסוף הסידור מאה  והשו"ע שנדפסה  בעל התניא  לרבינו הזקן  בזה באגה"ק  יעיין  הנה  ויורד,  עולה 

שערים דף ל' ע"א ד"ה להבין עצה היעוצה כו' ובטח נמצא סידור זה אצל מי מאנ"ש ב... כן יעיין בזה 

בתורה אור פרשת וישב ד"ה שיר המעלות.

ענין המבלבל  כל  ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אביו, אשר  לפועל, הנה  ובהנוגע 

לתורה ועבודה בטח מקורו לא טהור והיצה"ר לפעמים מתלבש הוא אין א זיידענעם סערטוק, וכיון 

שכפי הנראה ממכתבו מבלבלים אותו מחשבות הנ"ל מלימוד כדבעי ותפלה כדבעי, הרי הספק מאין 

באות ובמילא עליו לדחותם, והעצה לזה ג"כ מבוארת בתניא פרק כ"ו ואילך. והשי"ת יצליחו.

בברכה



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקבה "מאמר ד   

ה   .....................  ה"תשכ'ה ח שבט"מבה, טבת ח"כ, אראופ "ש

)ד ה באתי לגני אחותי כלה "מאמר ד  

יד   .................................................  ט"תשי'ד שבט ה"יו

)ה  פרשת ואראבת ששיחת ,  

דל  ........................  ה"כתש'ה ח שבט"מבה ,טבת ח"כ

)ו חל  ............  ב"תשנ'ד טבת ה"כ,  וארא' פ' שיחת ליל ג

)ז "הדרן על מסכת מכות "  

מ  ...............  ה"תשכ'ה, ג שבט"פ בשלח י"וש, ד שבט"משיחות יו

)ח  טבתח "כ, ואראפ "שמשיחות ,  

נב  .........................................  ב"תשנ'ה ח שבט"מבה

)ט ס  .........................  זטכרך  פרשת ואראשיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

סה  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יא סז  .....................פרשת וארא –ט גאולה ומשיח ילקו

)יב סח  ................  פרשת וארא לשבועיומי חומש  ישיעור

)יג  צו  ......................  פרשת ואראלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

צז  ............................................  פרשת ואראלשבוע  

)טו  קח  ...................  פרשת ואראלשבוע " היום יום"לוח

)טז קיא  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – קיד  .................  פרשת ואראלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  פטק   ...............  פרשת ואראלשבוע פרק אחד ליום

)יט – רי  ......................  פרשת ואראלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

ריד  .......................................................  גפרק  רות, זפרק  הרמיי

)כא  מציעאבבא מסכת  –משניות  

רטז  ........................................................ביאור קהתי

)כב  רכג  ........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כג  עם ביאורים חוליןמסכת  

רכד  .....................................................  טלעד דף  לגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נבר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כה השכמת הבוקר/שאלהת שולחן ערוך הלכו  

בנר  ........................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כו וארא' וידבר גוה "ד אור תורה  

נדר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

נחר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כח דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

נטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

סר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

אסר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא קונטרסים –ם מאמריספר ה  

גסר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה  

סדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

סור  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



)לד סחר  .......................................חומש לקריאה בציבור

עור  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  עחר  .............................  פרשת ואראלשבוע זמנים לוח

)לז  עטר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות



ה

    
   



(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡‡Â ל ֿ ּבא  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

וג ֹו', להם  נֹודע ּתי לא  הוי' ּוׁשמי ְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּדי,

אתכם  וה ֹוצאתי הוי', אני יׂשראל  לבני אמר  ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלכן

וג ֹו' מצרים  סבלת  ה ּכת ּוב 1מ ּתחת  ּוממ ׁשי .2 ְְְְִִִִִַַַַַָֹ

מצרים   מל ּפרעה  אל  ּדּבר  "ּבא  למ ׁשה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבּצּוּוי

ּולאחרי  מארצ ֹו". יׂשראל  ּבני את  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁשּלח 

אבתם " ּבית  רא ׁשי ּב"א ּלה  הענין ,3ׁשהפסיק  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

נתיחס ּו ּובמי ואהרן מ ׁשה  נֹולד ּו  היא ,4לל ּמדנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹֹ

ּפרעה  אל  מ ׁשה  ׁשל  ּדּבּור ֹו לענין ה ּכת ּוב  ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹח ֹוזר 

מ ּמצרים  ֿ יׂשראל  ּבני את  ּומס ּים 5לה ֹוציא  ,6: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּוׁשמנים  ׁשל ׁש ּבן ואהרן ׁשנה  ׁשמנים  ּבן ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹּומ ׁשה 

ּנֹוגע  מה  להבין, וצרי ּפרעה . אל  ּבד ּברם  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשנה 

מצרים , ליציאת  ואהרן מ ׁשה  ׁשל  ה ּיחס  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹסדר 

נֹוגע  מה  להבין צרי וגם  ה ּכת ּוב . הק ּדימ ֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלכן

ּבני  היּו ואהרן ׁשּמׁשה  הענין  מצרים  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹליציאת 

ּדוקא . ׁשנה  ְְִַָָָׁשמ ֹונים 

ּבן LÈÂב ) ּומ ׁשה  ׁשּכת ּוב  ּבמה  ּבּדּיּוק  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֶֶֶַַָֹ

 ה ּוצר מ ּדּוע  להבין ׁשּצרי  לכ נֹוסף  ּדלכא ֹורה , ג ֹו', ׁשנה  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשמנים 

היה  לא  עדין הרי הח ׁשּבֹון, ֿ ּפי ׁשעל  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  זה , ענין להד ּגיׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּכת ּוב 

ה ּׁשמ ֹונים  ל ׁשנת  נכנס  רק  א ּלא  ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבן ׁשנה 7מ ׁשה  אר ּבעים  [ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבניסן  ּבע ׂשירי ה ּיר ּדן מן על ּו (ׁשהרי ּבּמד ּבר  יׂשראל  ּבני היּו ואז 8ׁשלמ ֹות  , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ה ּפסח  את  מ ּתב ּואת 9ע ׂשּו 'חד ׁש' לאכ ֹול  ׁשּיּוכל ּו ּכדי הע ֹומר , את  והקריב ּו , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלמ ֹות 10הארץ  ׁשנה  וע ׂשרים  מאה  חי ׁשּמׁשה  וכיון ׁשּביציאת 11), נמצא , , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשלמ ֹות . ׁשנה  מ ּׁשמ ֹונים  ניסן) ט "ו עד  א ּדר  (מז' יֹותר  קצת  מ ׁשה  היה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמצרים 

ׁשנה   לער ה ּוא  ה ּמּכֹות , ק ֹודם  ּפרעה , לפני מ ׁשה  עמד  ׁשּבֹו ה ּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואיל ּו

ּב'עד ּיֹות ' ּבּמׁשנה  (ּכדאיתא  ֿ זה  חד ׁש,12לפני ׁשנים ֿע ׂשר  ה ּמצר ּיים  ׁשּמׁשּפט  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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נחר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו
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גסר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה  
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)לד סחר  .......................................חומש לקריאה בציבור

עור  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  עחר  .............................  פרשת ואראלשבוע זמנים לוח

)לז  עטר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות



ו      

ׁשהרי 13והינּו ה ּמּכֹות , ל ּתׁשע  חד ׁשים  ּתׁשעה  , ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָ

ּבחצי  אחד , ּברגע  ׁשהיתה  ּבכ ֹור ֹות  מ ּכת  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמ ּלבד 

"ּבעמד ֹו14ה ּלילה  היתה  עליה  ההתראה  וגם  , ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָ

ח ֹוׁש מ ּכת  ׁשל  ּבס ּיּומ ּה ּפרעה " ּכל 15לפני ה ּנה  , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ח ֹוד ׁש, רביע  מ ׁשּמׁשת  היתה  ה ּמּכֹות  מ ּתׁשע  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּכה 

ּבהם  ּומתרה  מעיד  היה  חלקים  וע ֹוד 16ּוׁשל ׁשה  . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכדאיתא  נכסה , מ ׁשה  היה  ׁשּבהם  חד ׁשים  ְְְֳִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשל ׁשה 

ה ּפס ּוק 17ּבּמדר ׁש מה 18על  ג ֹו', לצבי ּדֹודי ּדֹומה  ְְִִִִֶַַַַָָ

הרא ׁשֹון  ּגֹואל  ּכ ונכסה , וח ֹוזר  נגלה  ה ּזה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָה ּצבי

ה ּכת ּוב  מד ּגי ׁש ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ונכסה )], ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָנגלה 

ׁשנה ". ׁשמנים  ּבן ְִֶֶָָֹֹ"ּומ ׁשה 

ÈÚ‰Ïe] ה ּמפר ׁשים ה ּכת ּוב 19מ ּדברי ׁשּכּונת  , ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מ ׁשה להפל  מעלת  ּגֹודל  את  יא  ְְֲִֶֶֶַַַֹ

הטריח ּו ׁשמ ֹונים , ּבני זקנים , ׁשהיּו ׁשאף  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹואהרן,

כ ּו', ּפרעה  אל   ליל והזּדרזּו וה ׁשּכימ ּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹעצמם 

ה ֹוראה  ּגם  (וזֹוהי  כ ּו' יׂשראל  ׁשל  ט ֹובתם  ְְְִִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל 

לה ׁשּתּדל  צרי ּכּמה  עד  מ ּיׂשראל , אחד  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכל 

זקן  ׁשה ּוא  ל ֹומר  ולא  כ ּו', חבר ֹו ואינֹו20ּבט ֹובת  ְְְֲֵֵֵֶַַָֹ

ה ּכת ּובים , ּפׁשט ּות  ֿ ּפי על  אבל , כ ּו'). ּכב ֹוד ֹו ְְְְֲִִִַַַָלפי

מאה  ּבן מ ׁשה  ּבהיֹות  ׁשאפיל ּו מצינּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹהרי

לחה  נס  ולא  עינֹו כהתה  לא  ׁשנה , ,21וע ׂשרים  ְְְֲִֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכל  לאחרי ימיו, ּבס ֹוף  אמ ּורים  ה ּדברים  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָואם 

ּובמיּוחד  ּכֹולל  כ ּו', עליו ׁשעבר ּו ְְְִֵֶַָָָָָהמא ֹורע ֹות 

ׁשל  ּכח ֹו מ ּתׁשת  ׁשה ּתֹורה  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר 

לפני 22אדם  ׁשּבעמד ֹו ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  על  הרי , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

כ ּו'. ה ּבריא ּות  ּתֹוקף  ּבכל  היה  ֿ ּתֹורה , ּומ ּתן מצרים  יציאת  ק ֹודם  ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעה ,

יׂשראל ]. ּבני ט ֹובת  ּבׁשביל  כ ּו' ׁשה ׁשּתּדל   ּבכ חיד ּוׁש אין ֿ ּכן, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָואם 

ה ּתֹורה '‡Cג ) ּב'א ֹור  צדק ' ה 'צמח  ׁשּמביא  ּכפי ה ּוא , ּׁשּכתב 23הענין מה  «ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יפ ֹות ' מ ׁשה 24ה 'ּפנים  א ׁשר  לבאר  ּכדי ה ּיחס , סדר  ה ּכת ּוב  ׁשהק ּדים  , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כ ּו' חביבין ה ּׁשביעין וכל  לאברהם , ׁשביעי ּדֹור  הם  לבאר ,25ואהרן ּומ ֹוסיף  . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

"ׁשאמר   ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ׁשּדי, ֿ ל  ּבא  ג ֹו' אברהם  אל  וארא  ׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזה ּו
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ז       

ּדי" ׁשהאירה 26לע ֹולמ ֹו ה ּבחינה  ׁשּזֹוהי נמצא , , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו וכן ּברא ׁשית . ימי 27ּבׁשׁשת  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ

ע ֹולם 28"ּבה ּבראם " ענין ׁשּזה ּו "ּבאברהם ", – ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

יּבנה  ּבחינת 29חסד  ׁשה ּוא  הוי', ׁשמי אמנם , . ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת  ּברא ׁשית , ימי מ ּׁשׁשת  ׁשּלמעלה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבת 

ה ּבחינה 30להוי' וזֹוהי להם ", נֹודע ּתי "לא  , ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ה ּׁשביעין  ּכל  ענין זה ּו ּכן, ואם  למ ׁשה . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנגלתה 

ימי  ׁשׁשת  על  ה ּׁשּבת  ּכחביב ּות  - ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָחביבין

ֲֶַַה ּמע ׂשה .

CÈLÓÓe ּומביא ֿ צדק ', ּׁשּכת ּוב 31ה 'צמח  מה  «¿ƒִֵֶֶֶֶַַַָ

יפ ֹות ' ּבן 24ּב'ּפנים  ּומ ׁשה  ׁשענין , ְְִִֶֶֶַָָֹ

ּׁשּכת ּוב  מה  עם  ק ׁשּור  ג ֹו' ׁשנה  "ימי 32ׁשמנים  ְְִִֵֶַָָָָֹ

ׁשנה ", ׁשמ ֹונים  ּבגב ּור ֹות  ואם  ג ֹו' ְְְְִִִֵָָׁשנֹותינּו

ּומבאר , ה ּגב ּור ֹות . ענין ה ּוא  ׁשנה " ְְְְִִֵֶַַָָָׁש"ּׁשמ ֹונים 

מ ּדֹות  מ ּׁשבע  נמ ׁש ׁשנה " "ׁשבעים  ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשענין

ענין   א כ ּו'. מע ׂשר  ה ּכל ּול ֹות  ְְְִֵֶֶֶַַַָהעליֹונֹות 

ׁשה ּוא  ּתמינאה ' מ 'ּכתרא  נמ ׁש ׁשנה " ְְְְְִִִִִֶָָָָָ"ׁשמ ֹונים 

ה ּבינה  "אני 33ספירת  נאמר  ה ּבינה  ּובספירת  , ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָ

ּגב ּורה " לי ע ּתיק 34ּבינה  ׁש'הת ּגּלּות  ויד ּוע  , ְְְִִִִֶַַַָָָ

ה ּוא 35ּבבינה ' מצרים  ּדיציאת  הענין והרי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ע ּתיק  ּבחינת  הת ּגּלּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶַַַַַַעל 

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבּזהר  מצרים 36ּׁשּכת ּוב  ׁשּיציאת  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

ה ּבינה , ספירת  ׁשה ּוא  ּדיֹובלא ' מ 'סטרא  ְְְְְִִִִִֶַַָָָָנמ ׁש

ּבּתֹורה , מצרים  יציאת  ּפעמים  חמ ּׁשים  נזּכר  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָלכן

ּבינה  ׁשערי חמ ּׁשים  מ ׁשה 37ּכנגד  היּו ולכן . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשאז  ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבני להיֹות  צריכים  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹואהרן

כ ּו'. עליֹונה  ּגב ּורה  ּבחינת  ְְְְִִֶַָָָמאירה 
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ח      

ׁשל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ה ּיחס  סדר  ׁשהן מ ּובן, ¿«ƒ∆ֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשמ ֹונים  ּבן הי ֹות ֹו והן ְְֱִֵֶֶֹמ ׁשה ,

ּכי  מצרים , ּדיציאת  לענין ונֹוגע  ׁשּי ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָׁשנה ,

ה ּיציאה  ה ּוא  מצרים  ּדיציאת  הענין ְְְְִִִִִִַַַָָָָּכלל ּות 

ּוגב ּולים  מצרים  ּגם  (ּכֹולל  ּוגב ּולים  ְְְִִִִִֵֵַָָממצרים 

מצרים  נׁשּתל ׁשל  ׁשּמּזה  ּדקד ּוׁשה , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ(מצרים )

זה  ּוב ׁשביל  כ ּו'), מצרים  לגל ּות  ועד  ְְְְְִִִִִֶַַָּכפ ׁשּוט ֹו,

מ ּגדרי  למעלה  ׁשה ּוא  נעלה  ּבגיל ּוי  צ ֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָיׁש

ֿ ידי  על  היתה  ּׁשה ּגא ּולה  מה  וזה ּו כ ּו'. ְְְְֵֶֶַַַָָָָָהע ֹולם 

וכל  לאברהם , ׁשביעי ּדֹור  ׁשה ּוא  ּדוקא , ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמ ׁשה 

ּגיל ּוי  היה  מ ׁשה  ׁשאצל  והינּו, חביבין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה ּׁשביעין

מ ּׁשׁשת  ׁשּלמעלה  ה ּׁשּבת  ּבחינת  ׁשּזה ּו הוי', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם 

ּבן  היה  ּׁשּמׁשה  מה  ּגם  וזה ּו ּברא ׁשית . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹימי

ׁשהיא  ה ּבינה  מדרגת  ענין ׁשּזה ּו ׁשנה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמ ֹונים 

ּכּיד ּוע  ּבזה , והענין ה ּבנין. ימי מ ּׁשבעת  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה 

ׁשּלפעמים  (אף  ענינים  ׁשני יׁש ּבינה  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבבחינת 

ּובינה  ּתב ּונה  ּביניהם ), מח ּלקים  ּדענין 38אין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לפ ֹועל  ׁשּׁשּי ּכפי ה ּׂשכל  ענין ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָה ּתב ּונה 

ענין  ה ּוא  ה ּבינה  ּבחינת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָמ ּמׁש,

ּבלימ ּוד  ּוכמ ֹו עצמ ֹו. מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַה ּׂשכל 

ּבט ּלית " א ֹוחזין ּתב ּונה 39ּד"ׁשנים  ּבבחינת  ה ּנה  , ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', ה ּטּלית  על  היא  ּדע ּתֹו -ְִִֵֵֶַַַַַ

עצמ ּה, הה ׂשּכלה  על  היא  ּדע ּתֹו ּבינה , ְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת 

ענין  עקר  [ׁשּזה ּו למעלה  ה ּוא  ׁשהענין ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָועד 

ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּתֹורת ֹו ׁשהיא  ִֶֶַַָָָָה ּתֹורה ,

להיֹות  (ׁשּצריכה  ה ּתֹורה  ּבבר ּכת  ׁשא ֹומרים  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָּכפי

ּבּתֹורה  "ּברכ ּו ּבענין ּכּיד ּוע  ה ּלימ ּוד , ְְְִִֶַַַַַָָָק ֹודם 

לא 40ּתחלה " ׁשּׁשם  ּתֹורת ֹו], את  לנּו ונתן ( ְְִֶֶַָָָָָֹ

[ּומ ּובן, כ ּו' ּגׁשמ ּיים  ענינים  א ֹוד ֹות  ְְְִִִִַָָָמד ּוּבר 
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שם). (אוה"ת רס "ב  ד' ואתחנן פ ' ובזח "ג י "ג ובכ"מ .38)שער ב . קכו, דרמ "צ  ב "מ .39)ראה מסכת ב "מ 40)ריש ראה

א. כט , ראה פ ' לקו"ת וראה סמ "ז. או"ח  לטור ב "ח  שם. ובר"ן א פא, נדרים ב . פה,

    
B˙BÈ‰ Ô‰Â ,‰LÓ ÏL ÒÁi‰ „Ò Ô‰L ,ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»∆≈≈∆«««∆…∆¿≈¡

,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚÏ Ú‚BÂ CiL ,‰L ÌÈBÓL Ôa ולכן ∆¿ƒ»»«»¿≈«»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים, יציאת סיפור  בתוך  נזכרו  הללו  ‰ÔÈÚהדברים ˙eÏÏk Èk התוכן ƒ¿»»ƒ¿»

ÌÈÏe‚eהכללי  ÌÈˆÓÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc יציאה ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ
הגבלות מעל  Ìbוהתעלות ÏÏBk)≈«
) ÌÈÏe‚e ÌÈˆÓ בביטוי הנרמזים ≈»ƒ¿ƒ

‰fnL ,‰Le„˜c (ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿»∆ƒ∆
שהוא  כפי  וההגבלות המיצרים מעניין 

הקדושה ÌÈˆÓבצד  ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ
BËeLÙk מצרים של  המציאות ƒ¿

הזה, eÏ‚Ï˙בעולם „ÚÂ ישראל בני  ¿«¿»
eÎ'בארץ ÌÈˆÓ ירידה שהיא ƒ¿«ƒ

'מצרים' במושג  ÏÈLeנוספת ,(ƒ¿ƒ
‰Ê מהמצרים ולהתעלות לצאת כדי  ∆

ÈeÏÈ‚aוההגבלות  CBˆ LÈ אלוקי ≈∆¿ƒ
È„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰ÏÚ«¬∆∆¿«¿»ƒƒ¿≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ כוח נתינת שיהיה גילוי  »»
העולם. מגדרי  לצאת

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆«
‰Ïe‡b‰M ממצרים ישראל  בני  של  ∆«¿»

,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆«¿»
,Ì‰‡Ï ÈÚÈL Bc ‡e‰L∆¿ƒƒ¿«¿»»

,ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ כמבואר ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
לעיל , Ïˆ‡Lומפורט ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒ≈¬»»
מזו  יותר  נעלית אלוקית התגלות

 ֿ ֿ ד  ש ֿ ל  "א בשם האבות אצל  שהייתה

‰aM˙י ", ˙ÈÁa e‰fL היום ∆∆¿ƒ«««»
ÈÓÈהשביעי  ˙LMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿≈

.˙ÈL‡a¿≈ƒ
e‰ÊÂÌb על הפנימי  Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰ ‰LnM מצרים יציאת Ôaבעת ∆…∆»»∆
e‰fL ,‰L ÌÈBÓL המספר ¿ƒ»»∆∆

‰Èa‰שמונים  ˙‚„Ó ÔÈÚƒ¿««¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙ÚMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ שכל כפי  המידות שבע הם «ƒ¿»
(הספירות  מעשר  כלולה מהן  אחת

והבינה  שבעים, וביחד  העליונות)

היוצרת  והיא מהמידות שלמעלה

שמונים, המספר  את מרכיבה מעשר , כלולה שהיא כפי  המידות, את ו 'מולידה'

ומבאר . שממשיך  וכפי 

Û‡) ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰Èa ˙ÈÁaL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆ƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ«

Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙlL באופן הבינה לעניין  מתייחסים אלא ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ≈≈∆
Èe‰כללי  ‰ez ,(38ÈÙk ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ez‰ ÔÈÚc , ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆¿ƒ

LnÓ ÏÚBÙÏ CiML איך ולחשוב לתכנן  השכל  דברים הפעלת לבצע ∆«»¿««»
בפועל , ‰ÏÎOלמעשה ÔÈÚ ‡e‰ ‰Èa‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿««≈∆

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk כרעיון ¿ƒ∆ƒ««¿
מופשט. לדוגמה BÓÎeשכלי  ¿

„eÓÈÏa המשנה ÌÈL"cדברי  ¿ƒ¿¿«ƒ
"˙ÈlËa ÔÈÊÁB‡39 לשון (וזה ¬ƒ¿«ƒ

זה  בטלית, אוחזין  שניים " המשנה:

אני  אומר  וזה מצאתיה אני  אומר 

אומר  וזה שלי  כולה אומר  זה מצאתיה,

בה  לו  שאין  יישבע זה שלי , כולה

בה  לו  שאין  יישבע וזה מחציה, פחות

כולה  אומר  זה ויחלוקו . מחצייה, פחות

האומר  שלי , חצייה אומר  וזה שלי 

פחות  בה לו  שאין  יישבע שלי , כולה

שלי , חצייה והאומר  חלקים משלשה

זה  מרביע, פחות בה לו  שאין  יישבע

רביע"), נוטל  וזה חלקים, שלשה נוטל 

‰ez ˙ÈÁa ‰p‰ העיון שבה ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»
המעשה  לגבי  היא בפועל וההתבוננות

-BzÚc ומתבונן ה של ‰È‡לומד  «¿ƒ
'eÎ ˙Èlh‰ ÏÚ דינה יהיה מה «««ƒ

הדין , בעלי  שני  בין  תתחלק היא וכיצד 

,‰Èa ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÏkN‰‰ ÏÚ ‡È‰ BzÚc«¿ƒ«««¿»»

,dÓˆÚ ברעיון היא וההתבוננות «¿»
‰e‡השכלי , ÔÈÚ‰L ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ברוחניות˜Ú e‰fL] ¿«¿»∆∆ƒ«
‰Bz‰ ÔÈÚ הפנימי שלה,והתוכן  ƒ¿««»

ŒLB„w‰ ÏL B˙Bz ‡È‰L∆ƒ»∆«»
ÌÈÓB‡L ÈÙk ,‡e‰ŒCea»¿ƒ∆¿ƒ
‰ÎÈvL) ‰Bz‰ ˙ka¿ƒ¿««»∆¿ƒ»

,„eÓÈl‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï כהכנה ƒ¿∆«ƒ
מאמר Úe„ikללימוד ,והקדמה  «»«

ז "ל  Bza‰חכמינו  eÎa" ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿«»
"‰ÏÁz40,התורה ברכות כמה עד  ¿ƒ»

ה', תורת היא שהתורה הכרה מתוך 

כך  כדי  ועד  מאד , חשוב דבר  הוא

ל "אבדה  גרם התורה ברכות הברכה)הארץ"שהעדר  eÏוכנוסח Ô˙Â¿»«»
ֿ הוא  ֿ ברוך  B˙Bzהקדוש ה'‡˙ ÌMLתורת למעלה ], היא שהתורה כפי  ∆»∆»

eÎ'ברוחניות  ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ae„Ó ‡Ï דברים על  אלא …¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ט       

למע ׂשה  ּבנֹוגע  ּגם  ה ּליּמּוד  להיֹות   צרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבוּדאי

לידי  ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  ּגד ֹול  ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבפ ֹועל ,

ה ּתֹורה 41מע ׂשה  ענין עקר  ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  , ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבמאמר  ּגם  וזה ּו כ ּו']. מהע ֹולם  למעלה  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָה ּוא 

ז"ל  ׁשּבהם 42ר ּבֹותינּו ּדברים  הע ׁשרה  א ֹוד ֹות  ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

הענין  נזּכר  - ע ֹולמ ֹו את  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֶַָָָָָָָָּברא 

ּתב ּונה  ּבחינת  ּכי ּד'בינה ', הענין ולא  ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹּד'תב ּונה ',

למעלה  היא  ּבינה  ּבחינת  ורק  לע ֹולם , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיכת 

ׁשּבּה ׁשנה , ּדׁשמ ֹונים  ה ּדר ּגה  וזֹוהי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמהע ֹולם .

היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּפרעה , לפני ּבעמד ֹו מ ׁשה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה 

ה ּגא ּולה . ענין להיֹות  ְְְִִַַָָיכ ֹול 

היה ‡ÌÓ,ה ) מצרים  ּדיציאת  ׁשהענין אף  »¿»ְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּדוקא , מ ׁשה  ֿ ידי על  להיֹות  ְְְִִֵֶַַָָֹצרי

ּבן  ּבהיֹות ֹו מ ׁשה  ׁשל  ּדר ּגת ֹו מ ּצד  ּגּופא  ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּובזה 

להיֹות  צריכה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדוקא , ׁשנה  ְְְְִִִִַָָָָָָׁשמ ֹונים 

מה  ׁשּזה ּו האב ֹות , מ ּבחינת  ּכח ' ה 'נתינת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם 

ה ּפס ּוק  על  ּפר ׁשתנּו ּבריׁש ר ׁש"י וּיאמר 43ּׁשּפר ׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לק ּים  ֿ אם  ּכי ׁשלח ּתי לח ּנם  "לא  הוי', אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאליו

ׁשּמצינּו ועד  הרא ׁשֹונים ". לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּדברי

ּכדאיתא  האב ֹות , לידת  עם  ק ׁשּור  ה ּגא ּולה  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשענין

[ׁשּנאמר 44ּבּגמרא  אב ֹות  נֹולד ּו ויהי 45ּבניסן ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ּבני  לצאת  ׁשנה  מא ֹות  ואר ּבע  ׁשנה  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשמנים 

ּבח ֹוד ׁש הרביעית  ּבּׁשנה  מצרים  מארץ  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל 

ּבניסן  כ ּו' ע ֹולם ] זיוּתני ּבֹו ׁשּנֹולד ּו ּבּירח  ְְְְִִִֵֶֶַַָָזיו,

ׁשּמעלת  לפי והינּו, ליגאל . עתידין ּבניסן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָנגאל ּו

ּבּמדר ׁש וכדאיתא  ּביֹותר . ּגד ֹולה  על 46האב ֹות  ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ל ֹו ׁשאמר  וג ֹו', אברהם  אל  וארא  ְְֵֶֶַַַָָָָָָה ּפס ּוק 

ולא  ּדאבדין על  חבל  למ ׁשה : ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְֲִֶַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש

אברהם  על  נגליתי ּפעמים  הר ּבה  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתּכחין,

כ ּו'.י  מ ּדֹותי אחר  הרהר ּו ולא  כ ּו' ויעקב  צחק  ְְְְֲֲִִִַַַַָֹֹ

(ּבנֹוגע  למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְְֵֶֶַַַַָָָֹועד 
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ב .41) מ , א.42)קידושין יב , ב .43)חגיגה א.44)ו, יא, א.45)ר"ה ו, פרשתנו 46)מלכיםֿא פירש"י  ד. ו, פרשתנו שמו"ר

ט . ו,

    
רוחניים באופן [ÔeÓe,אלוקיים הלימוד  של  הגדולה והמעלה שהחשיבות »

בהלכה  בעיסוק מזה, ולמעלה ההלכה, של  השכלי  ברעיון  התבוננות של  כזה,

ההלכה  לימוד  של  ולחשיבות לצורך  סותר  אינו  ברוחניות למעלה שהיא כפי 

כיוון  ממש, בפועל  הדברים את לקיים מנת על  ˆCÈלמעשה, È‡cÂaL∆¿««»ƒ
Ú‚Ba Ìb „enÈl‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ«¿≈«
ÏB„b È‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«∆¬≈»

„eÓÏz של והגדולה החשיבות «¿
היא העיוני  È„ÈÏהלימוד  ‡ÈnL∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ41, בפועל הדברים של  יישום «¬∆
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡ למרות ¬»««ƒ≈

ֿ ממש  הפועל  של  הגדולה החשיבות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Bz‰ ÔÈÚ ˜Úƒ«ƒ¿««»¿«¿»
'eÎ ÌÏBÚ‰Ó בעולם שמתגלה ומה ≈»»

של  וחיצוני  מועט חלק רק הוא

].התורה 
eÈ˙Ba Ó‡ÓaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿«¬««≈

Ï"Ê42בגמרא‰LÚ‰ ˙B„B‡ «»¬»»
ŒLB„w‰ ‡a Ì‰aL ÌÈc¿»ƒ∆»∆»»«»
kÊ  BÓÏBÚ ˙‡ ‡e‰ŒCea»∆»ƒ¿»

,'‰e˙'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»ƒ¿»
למעשה  בשייכות …¿ÏÂ‡וההשכלה

,'‰È'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»¿ƒ»
המופשטת, ÈÁa˙וההשכלה Èkƒ¿ƒ«

ÌÏBÚÏ ˙ÎiL ‰ez ולכן ¿»«∆∆»»
בה, השתמש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

העולם, את לברוא כדי  »¿Â˜כביכול ,
‰Èa ˙ÈÁa יותר הנעלה החלק ¿ƒ«ƒ»

והמוחין  השכל  ÏÚÓÏ‰בעניין  ‡È‰ƒ¿«¿»
È‰BÊÂ .ÌÏBÚ‰Ó בינה בחינת ≈»»¿ƒ

כמבואר  תבונה, מבחינת (שלמעלה

L‰,לעיל ) ÌÈBÓLc ‰bc‰««¿»ƒ¿ƒ»»
ÈÙÏ B„ÓÚa ‰LÓ ‰È‰ daL∆»»»…∆¿»¿ƒ¿≈
ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Út«¿…¿«¿≈∆»»»

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï בחינה כי  ƒ¿ƒ¿««¿»
שמונים, במספר  הקשורה בינה, זו ,

מהעולם  שלמעלה אור  התגלות

השייכות  המידות בשבע (שנברא

לפעול  שיכולה היא שבעים) למספר 

והגבלות. ממיצרים וגאולה יציאה

ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ (‰»¿»«∆»ƒ¿»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc הפנימי שתוכנו  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

המיצרים  מכללות וגאולה יציאה הוא

Ùeb‡וההגבלות  ‰Êe ,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿≈…∆«¿»»∆»

להיות צריכה משה ידי  על  הגאולה עצמו , זה ÏLובענין  B˙bc „vÓƒ««¿»∆
‰ÎÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˜Âc ‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰a ‰LÓ…∆ƒ¿∆¿ƒ»»«¿»ƒ»»¿ƒ»

˙BÈ‰Ïמצרים יציאת Ák'לצורך  ˙È˙'‰ Ìb זו וגאולה ליציאה ƒ¿««¿ƒ«…«
ÏÚ e˙Lt LÈa È"L LtM ‰Ó e‰fL ,˙B‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆∆«∆≈≈«ƒ¿≈»»»≈«

˜eÒt‰43Ó‡iÂ ברוך הקדוש «»«…∆
משה‡ÂÈÏהוא ‰ÈÂ',אל  È‡ ≈»¬ƒ¬»»

Ì‡ŒÈk EÈzÁÏL ÌpÁÏ ‡Ï"…¿ƒ»¿«¿ƒƒƒ
˙B‡Ï ÈzacL Èc Ìi˜Ï¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»

"ÌÈBL‡‰ של כוחם שגם הרי  »ƒƒ
ממצרים. היציאה את פועל  האבות

eÈˆnL „ÚÂ ז "ל חכמינו  בדברי  ¿«∆»ƒ
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚL ישראל בני  של  ∆ƒ¿««¿»

ÈÏ„˙ממצרים ÌÚ eL»̃ƒ≈«
‡˙È‡„k ,˙B‡‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»

‡Óba44˙B‡ e„ÏB ÔÒÈa «¿»»¿ƒ»¿»
Ó‡pL]45 בית בניין  אודות ∆∆¡«

המלך  שלמה ֿ ידי  על  הראשון  המקדש

Úa‡Â ‰L ÌÈÓLa È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…ƒ»»¿«¿«
Ï‡NÈ Èa ˙‡ˆÏ ‰L ˙B‡Ó≈»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙ÈÚÈ‰ ‰Ma ÌÈˆÓ ı‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«»»»¿ƒƒ

,ÂÈÊ L„BÁa ז "ל חכמינו  ופירשו  ¿∆ƒ
מכוון  אייר , חודש (שהוא "זיו " שירח

רש"י  (כפירוש ניסן  חודש על  כאן 

כבר  נולדו  אייר  כשנתחדש בגמרא:

דתקופה  דניסן  זימנין  נמי  אי  בניסן ;

לבנה") של  אייר  בתוך  »∆»Áiaנמשך 
ÌÏBÚ ÈzÂÈÊ Ba e„ÏBpL האבות ∆¿ƒ¿¿≈»

ואור  זיו  לעולם ÔÒÈaשהביאו  'eÎ [¿ƒ»
.Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa eÏ‡‚ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒƒ»≈

,eÈ‰Â הגאולה כי  שאף לכך  והסיבה ¿«¿
בכוח  גם צורך  היה משה ידי  על  הייתה

‰‡B˙האבות ˙ÏÚnL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬«»»
‡˙È‡„ÎÂ .˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈¿ƒ¿ƒ»

‰L„na46˜eÒtוכמובא ÏÚ «ƒ¿»««»
,'B‚Â Ì‰‡ Ï‡ ‡‡Â»≈»∆«¿»»¿
‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ BÏ Ó‡L∆»««»»
‡ÏÂ ÔÈ„‡c ÏÚ ÏÁ :‰LÓÏ¿…∆¬»«¿»¿ƒ¿»

,ÔÈÁkzLÓ ואינם שאבדו  אלו  על  ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈÏ‚נמצאים ÌÈÓÚt ‰a‰«¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ

'eÎ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ ÏÚ««¿»»ƒ¿»¿«¬…
.'eÎ È˙BcÓ Á‡ e‰‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¬««ƒ«

„ÚÂ במדרש ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿«
ÌB˜Óa :(˙B‡‰Ï Ú‚Ba) ‰LÓÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ Ó‡L∆»««»»¿…∆¿≈«¿»»ƒ¿
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י      

ּתעמ ֹוד  אל  ּגד ֹולים  ּבמק ֹום  וע ֹוד 47להאב ֹות ): . ְְְְֲִִַַָָ

ׁשביעי  ּדֹור  ׁשה ּוא  מ ׁשה  ּבמעלת  ׁשּגם  ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹזאת ,

מעלת  מ ּודג ׁשת  חביבין, ה ּׁשביעין וכל  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָלאברהם ,

היֹות ֹו היא  ה ּׁשביעי ׁשל  מעלת ֹו ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאברהם ,

ה ּוא  העקר  - ּבזה  ּגם  ֿ ּכן ואם  לרא ׁשֹון, ְְִִִִִֵֶַָָָָׁשביעי

.48הרא ׁשֹון  ִָ

(לק ּים ÔeÈÂו) ר ׁש"י ּבל ׁשֹון ה ּדּיּוק  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִִִִֵַַַַ

הרא ׁשֹונים , ל )אב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְִִִִֶַַָָָָּדברי

(אב ֹות ) לה ֹוסיף  צרי ל ּמה  מ ּובן, אינֹו ְְְִִִֵָָָָָָּדלכא ֹורה 

נקראים  ויעקב  יצחק  אברהם  רק  הרי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹהרא ׁשֹונים ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  אב ֹות 49אב ֹות , ק ֹורין אין ְֲִֵֵַַַַָָ

ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ויׁש ל ׁשל ׁשה . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא ּלא 

ה ּכתר  ספירת  על  קאי ׁשּנקרא ּו50ּד'רא ׁשֹון' וזה ּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ה ּוא  האב ֹות  ׁשל  ענינם  ּכי "הרא ׁשֹונים ", ְִִִִֶָָָָָָאב ֹות 

ה ּמּדֹות  וׁשר ׁש ּתפארת ), ּגב ּורה  (חסד  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹה ּמּדֹות 

ה ּכתר  ּבבחינת  מ ּצד 51ה ּוא  ּדה ּנה , ּבזה , והענין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגב ּורה  חסד  ל ּמּדֹות  ׁשּׁשּיכים  ּכפי האב ֹות  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמדרגת 

ׁשּבהם  ה ּפרט ּיים  העב ֹודה  עניני יׁשנם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתפארת ,

אברהם  עב ֹודת  ּוכמ ֹו מ ּזה , זה  האב ֹות  ְְֲֲִִֶֶַַָָָָחל ּוקים 

ּבאר ֹות , ּבחפירת  יצחק  עב ֹודת  א ֹורחים , ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָּבהכנסת 

ענין  יׁשנֹו  א כ ּו'. ה ּמקל ֹות  ּבענין יעקב  ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָֹועב ֹודת 

ּבבחינת  ׁשר ׁשם  מ ּצד  האב ֹות , אצל  יֹותר  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנעלה 

ׁשּזה ּו "הרא ׁשֹונים ", אב ֹות  נקרא ּו ׁשּלכן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָה ּכתר ,

זה  ועל  כ ּו'. ּפרטים  מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָענין

ׁשּזה ּו ּתעמ ֹוד , אל  ּגד ֹולים  ּבמק ֹום  למ ׁשה : ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹנאמר 

) ׁשה ּמּדֹות  ּבגדל ּותן,ּכפי הם  האב ֹות ) מדרגת  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשׁשם  ה ּכתר , ּבבחינת  ּומק ֹורם  ּבׁשר ׁשם  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

מ ׁשה ). ׁשל  (ּדר ּגת ֹו החכמה  מ ּבחינת  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלמעלה 

למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְֶֶֶַַָָָֹוזה ּו

מ ּמצרים  יׂשראל  ּבני את  לה ֹוציא  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשליח ּות ֹו

הרא ׁשֹונים , לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ּדברי לק ּים  ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיא 

מדרגת  עם  ק ׁשּור  מצרים  ּדיציאת  ׁשהענין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהינּו,
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ז.47) פ "ב , 48.29)דב "ר ע ' ה'ש"ת סה"מ  ב .49)ראה טז, א'ריג.50)ברכות ע ' ח "ג תער"ב  המשך רנג. ע ' תרס "ה סה"מ 
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„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b47 עם שיחד  עולה אלה ז "ל  חכמינו  ממאמרי  וגם ¿ƒ««¬

וא  משה של  משה,מעלתו  ידי  על  דווקא היתה ממצרים שהגאולה ֿ פי  ֿ על  ף

"אברהם  המדרש: לשון  (וזה האבות של  מעלתם מודגשת עצמו  זה בעניין  גם

וזכה  למלכות הנני  לכהונה, הנני  'הנני '... ואמר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  קרא

ביקש  משה ואף למלכות וזכה לכהונה

משה  משה ויאמר  שנאמר  כן  לעשות

למלכות, הנני  לכהונה הנני  הנני , ויאמר 

תתהדר  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  אמר 

אל  גדולים ובמקום מלך , לפני 

ÌbLתעמוד "). ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«
Bc ‡e‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«…∆∆
ÏÎÂ ,Ì‰‡Ï ÈÚÈL¿ƒƒ¿«¿»»¿»

,ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ מעלה שבגלל  «¿ƒƒ¬ƒƒ
ישראל  בני  את המוציא הוא זו  מיוחדת

ÏÚÓ˙ממצרים, ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«
ÏL B˙ÏÚÓ È‰L ,Ì‰‡«¿»»∆¬≈«¬»∆
ÈÚÈL B˙BÈ‰ ‡È‰ ÈÚÈM‰«¿ƒƒƒ¡¿ƒƒ
‰Êa Ìb ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡Ï»ƒ¿ƒ≈«»∆
- השביעי  בהיותו  משה מעלת עצמו ,

ÔBL‡‰ ‡e‰ ˜Ú‰48. »ƒ»»ƒ
ÔeÈÂ (Â אחד שמצד  זה עניין  ¿»

משה, של  המיוחדת מעלתו  מודגשת

כוחם  את דוקא מדגישים שני  ומצד 

האבות  של  ÌÈc˜‰a¿«¿ƒומעלתם
È"L ÔBLÏa ˜eic‰ פסוקים על  «ƒƒ¿«ƒ

ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש לעיל  המובא אלה,

היא  מצרים שיציאת למשה אומר 

˙B‡(Ï ÈzacL Èc Ìi˜Ï)¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»
BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰nÏ ,ÔeÓ»»»»ƒ¿ƒ
˜ È‰ ,ÌÈBL‡‰ (˙B‡)»»ƒƒ¬≈«
ÌÈ‡˜ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók ,˙B‡49 »¿«¬««≈«

‡l‡ ˙B‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡≈ƒ»∆»
‰LÏLÏ התוספת מהי  כן  אם ƒ¿…»

"הראשונים"? הם שהאבות וההדגשה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
È‡˜ 'ÔBL‡'c מכווןÏÚ ¿ƒ»≈«
˙k‰ ˙ÈÙÒ50, כתר' בחינת ¿ƒ««∆∆

והיא  הספירות מעשר  שלמעלה עליון '

להם  וקודמת ∆¿e‰ÊÂ'ראשונה'
,"ÌÈBL‡‰" ˙B‡ e‡˜pL∆ƒ¿¿»»ƒƒ
‡e‰ ˙B‡‰ ÏL ÌÈÚ Èkƒƒ¿»»∆»»

„ÒÁ) ˙Bcn‰ אברהם של  יצחק eb‰מידתו  של  ‡Ùz˙מידתו  «ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
יעקב  של  ‰˙kמידתו  ˙ÈÁa ‡e‰ ˙Bcn‰ LLÂ כמו 51), ¿…∆«ƒƒ¿ƒ««∆∆

הן  והמידות הכללי , הרצון  כוח ענין  הוא שהכתר  הנפש, בכוחות שמצינו 

פרטיים. רגשות

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÈÎiML ÈÙk ˙B‡‰ ˙‚„Ó«¿≈«»»¿ƒ∆«»ƒ

˙BcnÏ של eb‰הפרטיות „ÒÁ «ƒ∆∆¿»
‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÌLÈ ,˙‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»¬»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL ÌÈiËt‰«¿»ƒƒ∆»∆¬ƒ

ונבדלים  fÓ‰,שונים ‰Ê ˙B‡‰»»∆ƒ∆
˙ÒÎ‰a Ì‰‡ ˙„BÚ BÓÎe¿¬««¿»»¿«¿»«
˜ÁˆÈ ˙„BÚ ,ÌÈÁB‡¿ƒ¬«ƒ¿»
˙„BÚÂ ,˙B‡a ˙ÈÙÁa«¬ƒ«¿≈«¬«

'eÎ ˙BÏ˜n‰ ÔÈÚa ˜ÚÈ שכל «¬…¿ƒ¿«««¿
שייכת  אלה עבודות משלוש אחת

משלושת  אחד  כל  של  הפרטית למדה

ÏÚ‰האבות. ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»«¬∆
„vÓ ,˙B‡‰ Ïˆ‡ ˙BÈ≈≈∆»»ƒ«
ÔÎlL ,˙k‰ ˙ÈÁa ÌLL»¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆»≈
,"ÌÈBL‡‰" ˙B‡ e‡˜ƒ¿¿»»ƒƒ
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

'eÎ ÌÈËt ˙e˜lÁ˙‰Ó והוא ≈ƒ¿«¿¿»ƒ
(כמו  האבות שלושת כל  אצל  שווה

נטייה  הוא הרצון  כוח הנפש שבכוחות

הגוף  בכל  ונמצא הנפש של  כללית

פרטי  באבר  מתלבש ולא בשוה

LÓÏ‰:מסויים). Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿…∆
,„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ««¬
˙‚„Ó) ˙Bcn‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆«ƒ«¿≈«

Ô˙eÏ„‚a Ì‰ (˙B‡‰ בענין »»≈¿«¿»
כפי  מהמידות למעלה שלהם, הכללי 

פרטיים, לענינים ¿»‰eÈ,שירדו 
˙ÈÁa ÌB˜Óe ÌLLa¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌLL ,˙k‰«∆∆∆»≈¿«¿»
ÏL B˙bc) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«¿»∆

.(‰LÓ…∆
ŒCeaŒLB„w‰ Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««»»
B˙eÁÈÏML ‰LÓÏ ‡e‰¿…∆∆¿ƒ
Ï‡NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
Èc Ìi˜Ï È„k ‡È‰ ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿«≈¿»«

מצרים  יציאת על  ÈzacL∆ƒ«¿ƒההבטחה
,eÈ‰ ,ÌÈBL‡‰ ˙B‡Ï»»»ƒƒ«¿
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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יי       

ה ּכתר  ּבבחינת  ּבׁשר ׁשם  ׁשהם  ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאב ֹות 

ענין  וה ּוא  מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ("הרא ׁשֹונים ")

מ ּטעם ֿ ׁשּלמעלה  כ ּו' וה ּׁשב ּועה  ּברית ' ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָה 'ּכריתת 

ַַָודעת .

e‰ÊÂּבחד ׁש היתה  מ ּמצרים  ּׁשה ּגא ּולה  מה  ּגם  ¿∆ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבא ּור  ּובהק ּדים  האב ֹות . נֹולד ּו ׁשּבֹו ְְְִִֵֶַָָָניסן

הה ּולדת  יֹום  ההס ּתּלק ּות .52מעלת  יֹום  לג ּבי ּגם  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו אף  ּתאמין 53ּדה ּנה , אל  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ׁשּמּזה  , מ ֹות יֹום  עד   ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ

יֹום  לג ּבי העב ֹודה , ּגמר  לאחרי ההס ּתּלק ּות  ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָּביֹום 

העב ֹודה  ּתהיה  ּכיצד  יֹודעים  לא  ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהה ּולדת 

ּביֹום  מעלה  מצינּו ּגיסא   לאיד הרי כ ּו', ְְְֲֲִִִֵַַָָָָּבפ ֹועל 

ּכדאיתא  ההס ּתּלק ּות , יֹום  לג ּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהה ּולדת 

ה ּפּור 54ּבגמרא  נפל  ׁשּכא ׁשר  להמן, ּבנֹוגע  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

לי  נפל  אמר : ּגד ֹולה . ׂשמחה  ׂשמח  אדר , ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּבחד ׁש

יֹודע  היה  ולא  מ ׁשה , ּבֹו ׁשּמת  ּבּירח  ְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפּור 

נֹולד , ּבאדר  ּוב ׁשבעה  מת  ּבאדר  ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּבׁשבעה 

ה ּמיתה  על  ׁשּתכ ּפר  ה ּלידה  ּכדאי ר ׁש"י, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומפר ׁש

ה ּלידה  לאחרי ּבאה  ה ּמיתה  הרי ׁשּלכא ֹורה  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ(אף 

 להפ ולא  א ֹות ּה, יֹום 55ּומב ּטלת  מעלת  ּכי ,( ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכפי  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  עם  ק ׁשּורה  ְְְְְֲִִִַַַָָָההס ּתּלק ּות 

ֿ ודעת  טעם  ֿ ּפי על  ה ּגּוף , ֿ ידי על  ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָׁשּנע ׂשית 

מעלת  ואיל ּו כ ּו', לפרטים  התח ּלק ּות  ׁשל  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּובא ֹופן

ה ּנׁשמה  ׁשל  ההת ּגּלּות  עם  ק ׁשּורה  הה ּולדת  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָיֹום 

ה ּגּוף ), ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  לפני (ע ֹוד  ְְְְֲִֵֵַַַַָָָעצמ ּה

ּולמעלה ּכפ  ֿ ודעת  מ ּטעם  למעלה  ׁשהיא  י ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבהעלם  ּבּה ּכל ּולה  (וגם  כ ּו' לפרטים  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמהתח ּלק ּות 

על ֿ ׁשּתהיה  ה ּגּוף  מ ּצד  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָמעלת 

ח ּייו). ימי ּכל  ּבמ ׁש יגיעת ֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָידי

צ ֹור C‡ז) יׁש מצרים , ּדיציאת  הענין ׁשּבׁשביל  אמת . ׁשּׁשניהם  ה ּוא , הענין «ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת  ּבׁשר ׁשם  ׁשהם  ּכפי "הרא ׁשֹונים ", האב ֹות  מ ּמדרגת  ּכח  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבנתינת 
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ע "ה 52) חנה מרת הצדקנית הרבנית שליט "א, אדמו"ר כ"ק  אם של הפ "ה ההולדת יום הוא - טבת כ"ח  - זה שיום להעיר,

מ "ד.53)(המו"ל). פ "ב  ב .54)אבות יג, בתחלתו.55)מגילה חכ"ו לקו"ש בארוכה ראה
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יב      

נֹולד ּו ׁשּבֹו ניסן ּבחד ׁש ּׁשּנמ ׁש מה  ׁשּזה ּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹה ּכתר ,

העב ֹודה  ּגם  להיֹות  צריכה  זה  עם  ּוביחד  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָהאב ֹות .

כ ּו', לפרטים  ּבהתח ּלק ּות  ה ּגּוף , מ ּצד  ְְְְְִִִִַַַַָּבפ ֹועל 

הוי' ּדׁשם  ה ּגיל ּוי היה  ׁשאצל ֹו מ ׁשה , ׁשל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכח ֹו

ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבן ּובהיֹות ֹו מהע ֹולם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּלמעלה 

למעלה  ׁשהיא  ה ּבינה  למדרגת  ה ּגיע  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאז

האב ֹות  מ ּמדרגת  (למעלה  ה ּבנין ימי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמ ּׁשבעת 

ׁשעב ֹודה  א ּלא  לע ֹולם ), ׁשּׁשּיכ ֹות  ה ּמּדֹות  ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת 

העצם  ּבבחינת  חד ּורה  להיֹות  צריכה  ּגּופא  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָזֹו

כ ּו'. מהתח ּלק ּות  ְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה 

ׁשל LÈÂח ) ההיל ּולא  יֹום  עם  זה  ענין לק ּׁשר  ¿≈ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּקביע ּות ֹו טבת , ּבכ "ד  ה ּזקן ְְִֵֵֵֵֶַַָר ּבנּו

וארא  ּבפר ׁשת  היא  ׁשנים  וכ ּמה  ׁשּנֹוסף 56ּבכ ּמה  , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּכללית , נׁשמה  ּבת ֹור  עב ֹודת ֹו, עניני ּפרטי ּכל  ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעל 

חד ׁשה  והפצת 57ּונׁשמה  ּגיל ּוי התחיל  ֿ יד ֹו ועל  , ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ענין  ּגם  אצל ֹו היה  וכ ּו', ח ּב"ד  חסיד ּות  ְְְֲִִֶַַַַָָָּתֹורת 

כ ּו', לפרטים  מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  יֹותר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנעלה 

ּבּׁשמים  לי ּד"מי הענין אצל ֹו ּׁשהיה  מה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה ּו

ּבארץ " חפצ ּתי לא  נׁשמע 58וע ּמ ׁשהיה  ּכפי , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ו  אי ּבדבק ּות ֹו: וויל ל ׁשֹונֹו אי ניסט , גאר  זע  ויל  ְְְִִִִִִֵֶָ

ֿ ה ּבא  ע ֹולם  דאיין ניט  וויל  אי ֿ עדן, ּגן דאיין ִִִִִִֵֶַַַַָָניט 

אליין  ּדי אז ניט  מער  וויל  אי ענין 59כ ּו', ׁשּזה ּו , ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

ּגם  (למעלה  כ ּו' לפרטים  מהתח ּלק ּות  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה 

מי  יׁש ּבבחינת  עדין ׁשהיא  ּבתענּוגים  ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמאהבה 

כ ּו' ּד"אב ֹות 60ׁשא ֹוהב  הענין  ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ,( ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ח ּב"ד  חסיד ּות  ׁשּבת ֹורת  זאת , וע ֹוד  ְְֲִִִֶַַַָֹהרא ׁשֹונים ".

ּכּיד ּוע  ּדוקא , עצמ ֹו ּבכח  ּבעב ֹודה   ה ּצֹור ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹמ ּודג ׁש

חג "ת  לחסיד ּות  ח ּב"ד  חסיד ּות  ׁשּבין ֲֲִִִֵֶַַַַַַּבחל ּוק 

ֿ ז)61כ ּו' ו (סעיפים  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

האב ֹות , לידת  מ ּצד  ניסן חד ׁש מעלת  על  ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנֹוסף 

ּבהם  ׁשנֹותינּו "ימי ּבמ ׁש ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  ּגם  להיֹות  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצריכה 

כ ּו'. ׁשנה " ׁשמ ֹונים  ּבגב ּור ֹות  ואם  ׁשנה  ְְְְִִִִִָָָָׁשבעים 
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(56.56 ע ' חט "ז ואילך. 40 ע ' ח "ו לקו"ש גם וש"נ.57)ראה .22 ע ' תש"ו השיחות ספר כה.58)ראה עג, הובא 59)תהלים

כסלו). יח  יום" ב "היום נעתק  - סע "א קלח , להצ "צ  (סהמ "צ  מ  פרק  התפילה מצות ביאוה"ז 60)בשורש ד. קיד, תו"א ראה

ועוד. ואילך. א פא, האמצעי  61.500)לאדמו"ר ע ' .475 ע ' ח "ב  לקו"ש ב . קמא, ח "ב  לקו"ד ראה

    
˙B‡‰ e„ÏB BaL ÔÒÈ מהמיצרים יציאה היא מצרים יציאת כי  ƒ»∆¿»»

מבחינת  נמשך  זה ועניין  ודעת, מטעם שלמעלה למצב והתעלות וההגבלות

וירידה  מהתחלקות שלמעלה הכללי  העניין  מהספירות, שלמעלה הכתר 

לעיל . כמבואר  ‰BÚ„‰לפרטים, Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈe¿««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«»¬»
‰Ûeb,במעשה  „vÓ ÏÚBÙa¿«ƒ««

,'eÎ ÌÈËÙÏ ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
‰È‰ BÏˆ‡L ,‰LÓ ÏL BÁÎa¿…∆…∆∆∆¿»»
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈¬»»∆¿«¿»

ÌÏBÚ‰Ó מהגילוי נעלה גילוי  והוא ≈»»
לאבות,"בשם  שהיה ֿ י " שד  ֿ ל  א

,‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰eƒ¿∆¿ƒ»»
‰Èa‰ ˙‚„ÓÏ ÚÈb‰ Ê‡L∆»ƒƒ«¿«¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙ÚMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ הבריאה (ÏÚÓÏ‰של  «ƒ¿»¿«¿»
˙ÈÁa ˙B‡‰ ˙‚„nÓƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ«
,(ÌÏBÚÏ ˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»»»

לעיל  «∆‡l‡באריכות,כמבואר 
‡Ùeb BÊ ‰„BÚL היינו עצמה, ∆¬»»

והירידה  הגוף עם בפועל  העבודה

e„Á‰לפרטים, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»

.'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿
ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Ô˜f‰ ea ÏL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ«ƒ»∆«≈«»≈

Ë˙שנסתלק  „"Îa, תקע"ג בשנת ¿≈≈
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nÎa B˙eÚÈwL∆¿ƒ¿«»¿«»»ƒ

‡‡Â ˙LÙa ‡È‰56ÛÒBpL , ƒ¿»»«»≈»∆»
t Ïk ÏÚB˙„BÚ ÈÈÚ ÈË של «»¿»≈ƒ¿¿≈¬»

ההילולא, בעל  הזקן  ¿B˙aרבנו 
˙ÈÏÏk ‰ÓL הדור כל  שנשמות ¿»»¿»ƒ

בה  L„Á‰קשורות ‰ÓLe ,57 ¿»»¬»»
לכן , קודם לעולם ירדה »¿ŒÏÚÂשלא

˙ˆÙ‰Â ÈeÏÈb ÏÈÁ˙‰ B„È»ƒ¿ƒƒ«¬»«
,'eÎÂ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙Bz«¬ƒ««¿
פעולות  הם אלה נעלים ענינים שכל 

לפרטים התחלקות ‡ˆBÏשל  ‰È‰»»∆¿
˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ Ìb'ה בעבודת «ƒ¿»«¬∆≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰È‰M ‰Ó e‰fL ,'eÎ ÌÈËÙÏƒ¿»ƒ∆∆«∆»»
ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ

"ı‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ58, ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
דביקות  היא הפסוק ומשמעות

עניין  בשום ורצון  עניין  שום לו  שאין  כך  כל  נעלית במדריגה באלוקות

'בארץ' או  ‡CÈ'בשמים' :B˙e˜„a BBLÏ ÚÓL ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«ƒ«≈∆ƒƒ
CÈc Ê‡ ËÈ ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈƒ«ƒ»«»ƒƒ∆ƒ«ƒ

ÔÈÈÏ‡59, אינני דבר , שום רוצה אינני  «≈
את  רוצה אינני  שלך , ֿ עדן  הגן  את רוצה

אלא  רוצה אינני  שלך , הבא העולם

בעצמך , ÔÈÚאותך  e‰fL' עצמי' ∆∆ƒ¿»
e˜lÁ˙‰Ó˙כללי  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

Ìb ‰ÏÚÓÏ) 'eÎ ÌÈËÙÏƒ¿»ƒ¿«¿»«
‡È‰L ÌÈ‚eÚ˙a ‰‰‡Ó עם ≈«¬»¿«¬ƒ∆ƒ

הנפלאה  מעלתה ÈÁa˙כל  ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«
'eÎ ‰B‡L ÈÓ LÈ60 וייתכן ≈ƒ∆≈

ה' את האוהב של  האישית שהמציאות

התבטלה  לא עדיין  בתענוגים באהבה

'יש' בבחינת והוא e‰fLלחלוטין  ,(∆∆
˙B‡"c ÔÈÚ‰ CcŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿»

,"ÌÈBL‡‰ כפי האבות היינו  »ƒƒ
פרטיות. למדות ההתחלקות מצד  שהם

˙e„ÈÒÁ ˙B˙aL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿«¬ƒ
‰„BÚa CBv‰ L‚„eÓ „"aÁ««¿»«∆»¬»

,‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa העבודה שהיא ¿…««¿«¿»
והכוחות  המידות עם האדם של 

שלו  eÏÁa˜הפרטיים Úe„ik«»««ƒ
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ÔÈaL הדורשת ∆≈¬ƒ««

עצמו  בכוח האדם של  ויגיעה עבודה

˙"‚Á ˙e„ÈÒÁÏ הוא הדגש שם «¬ƒ««
בצדיק האמונה eÎ61e‰fL'על  ,∆∆

ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ«∆∆»»¿≈
ÏÚ ÛÒBpL (ÊŒÂ ÌÈÙÈÚÒ)¿ƒƒ∆»«
˙„ÈÏ „vÓ ÔÒÈ L„Á ˙ÏÚÓ«¬«…∆ƒ»ƒ«≈«

,˙B‡‰ הם שהאבות כפי  היינו  »»
הכתר , בבחינת «ÎÈ¿̂ƒ‰בשורשם,

ÏÚBÙa ‰„BÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»¿«
ÈÓÈ" CLÓa ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿∆∆¿≈
‰L ÌÈÚL Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»
"‰L ÌÈBÓL ˙Be‚a Ì‡Â¿ƒƒ¿¿ƒ»»

'eÎ עצמו בכוח עבודה כאמור  שהיא
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יג       

מצרים ÏÎÂט ) ּדיציאת  להענין ּגם  נֹוגע  זה  ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  י ֹום , 62ׁשּבכל  ְְֲֵֶַַַַָ

לרא ֹות  אדם  חיב  ויֹום  יֹום  ּובכל  וד ֹור  ּדֹור  ְְְִַָָָָָָָּבכל 

ׁשענין  מ ּמצרים , ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכאיל ּו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת 

מסיר ּות  ה ּוא  ׁשענינּה ֿ ׁשמע  ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה 

ׁשּנמ ׁשכת  ּובא ֹופן מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש

ׁשב ּבֹוקר  ֿ ׁשמע  (קריאת  ּכּול ֹו ה ּיֹום  ּבכל  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוח ֹודרת 

ּבכל  - ׁשּבערב  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ה ּיֹום , ּבכל  -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה ּוא  עב ֹודת ֹו סדר  ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּלילה ),

"ואספ ּת להיֹות  ׁשּצרי יׁשמעאל  ר ּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת 

ג ֹו' "ארץ "63ּדגנ  ּדר מנהג  ּבהם  "הנהג  ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ה ּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכר ּבי ע ׂשּו ׁשהר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון (ּכר ּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה 

ה ּנס  על  ס ֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזה ּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד  זֹו ע ֹוד לא  א ּלא  ל ּתֹורה , ע ּתים  ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת ,

ׁשל  לימ ּוד ֹו מא ֹופן ׁשּלמדים  ּכפי כ ּו'), ה ּׁשע ֹון על  מס ּתּכל  (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהג ּבלה 

ואחד  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ּבעצמ ֹו. יׁשמעאל  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹר ּבי

כ ּו'66מ ּיׂשראל  עליו ּופ ֹועל  ׁשּבֹו ּפרעה  ּבחינת  עם  ׁשמד ּבר  ׁשּמת ּבּטל 67, ועד  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כ ּו'. ה ּגא ּולה  אל  ה ּגל ּות  מן ויֹוצא  ְְְִִֵֶַַַָָה ּׁשע ּבּוד ,
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רפמ "ז.62) תניא ב . קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב .64)עקב  לה, קיא,65)ברכות זח "א ב . סד, פסחים א. לב , שבת ראה

ועוד. ב . קיב , פמ "ב .66)ב . תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

    
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי  מההגבלות לצאת אדם כל  של  התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba Ó‡Ók62במשנהB„Â Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן  רבינו  BÓˆÚכך  ˙‡ ˙B‡Ï Ì„‡ ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È˜a בהלכה כמבואר  ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו  שלכן 

יציאת  זיכרון  על  מדובר  בה כי  שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של  ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙eÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר  גם ה' את לעבוד  האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו , כל  על 

ÎLÓpL˙גבול  ÔÙB‡e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו  שפעל  מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa  ˜BaL ÚÓLŒ˙‡È˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
ÚaL ÚÓLŒ˙‡È˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa ¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„BÚ „Ò L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של  ‰e‡וההנהגה
CÈvL Ï‡ÚÓLÈ Èa ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
Cc ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı‡64, בעניני לעסוק צריך  והאדם ∆∆
פרנסתו , לצורך  ≈¿È„Îe¿ƒהעולם

‡Ób‰64Èak eNÚ ‰a‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èak) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו ' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר  ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי  Ô„Èaלו  ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן  האדם בני  רוב כי  ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך  לפרנסה ו 'לבוש' 'כלי ' אומנתו ‰Èלעשות תורתו  שאין  מי  גם ¬≈
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מצרים ÏÎÂט ) ּדיציאת  להענין ּגם  נֹוגע  זה  ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  י ֹום , 62ׁשּבכל  ְְֲֵֶַַַַָ

לרא ֹות  אדם  חיב  ויֹום  יֹום  ּובכל  וד ֹור  ּדֹור  ְְְִַָָָָָָָּבכל 

ׁשענין  מ ּמצרים , ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכאיל ּו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת 

מסיר ּות  ה ּוא  ׁשענינּה ֿ ׁשמע  ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה 

ׁשּנמ ׁשכת  ּובא ֹופן מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש

ׁשב ּבֹוקר  ֿ ׁשמע  (קריאת  ּכּול ֹו ה ּיֹום  ּבכל  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוח ֹודרת 

ּבכל  - ׁשּבערב  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ה ּיֹום , ּבכל  -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה ּוא  עב ֹודת ֹו סדר  ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּלילה ),

"ואספ ּת להיֹות  ׁשּצרי יׁשמעאל  ר ּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת 

ג ֹו' "ארץ "63ּדגנ  ּדר מנהג  ּבהם  "הנהג  ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ה ּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכר ּבי ע ׂשּו ׁשהר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון (ּכר ּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה 

ה ּנס  על  ס ֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזה ּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד  זֹו ע ֹוד לא  א ּלא  ל ּתֹורה , ע ּתים  ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת ,

ׁשל  לימ ּוד ֹו מא ֹופן ׁשּלמדים  ּכפי כ ּו'), ה ּׁשע ֹון על  מס ּתּכל  (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהג ּבלה 

ואחד  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ּבעצמ ֹו. יׁשמעאל  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹר ּבי

כ ּו'66מ ּיׂשראל  עליו ּופ ֹועל  ׁשּבֹו ּפרעה  ּבחינת  עם  ׁשמד ּבר  ׁשּמת ּבּטל 67, ועד  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כ ּו'. ה ּגא ּולה  אל  ה ּגל ּות  מן ויֹוצא  ְְְִִֵֶַַַָָה ּׁשע ּבּוד ,
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רפמ "ז.62) תניא ב . קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב .64)עקב  לה, קיא,65)ברכות זח "א ב . סד, פסחים א. לב , שבת ראה

ועוד. ב . קיב , פמ "ב .66)ב . תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È˙‡a כ ּלה 1לג ּני מו"ח 2אחתי כ "ק  ּומבאר  , »ƒְְֲִִֵַַָָֹ

ּבּמאמר  הה ּלּולא  ּבעל  ֿ ּפי 3אדמ ֹו"ר  על  ְֲִִַַַַַַַָָ

ּבּמדר ׁש ׁשהיה 4ה ּמבאר  ל ּמק ֹום  לגנּוני, "לג ּני" ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

היתה , ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה , ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָע ּקרי

נברא  מ ּלּוא ֹו על  ע ֹולם  ה ּבריאה  ,5ּדבתח ּלת  ְְְְִִִִִַַַָָָ

ׁשּלאחריו, והחטאים  ֿ ה ּדעת  עץ  חטא  ֿ ידי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָועל 

רקיע  עד  למעלה  מ ּלמ ּטה  ה ּׁשכינה  את  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָסלק ּו

המ ׁשיכ ּו עב ֹודתם  ֿ ידי על  וה ּצּדיקים  ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָה ּׁשביעי,

ּדהתחלת  למ ּטה , מ ּלמעלה  ה ּׁשכינה  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָאת 

הרא ׁשֹון, היה  ׁשה ּוא  מאברהם , היתה  ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָההמ ׁשכה 

ׁשּבא  עד  וכ ּו' ל ּׁשּׁשי ה ּׁשביעי מרקיע  ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוה ֹוריד ּה

חביבין  ה ּׁשביעין וכל  ה ּׁשביעי, ׁשה ּוא  ,6מ ׁשה  ְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹ

ולכן  ּבארץ , למ ּטה  הרא ׁשֹון מרקיע  ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוה ֹוריד ּה

נאמר  ּבת ֹוכם ,7למ ׁשה  וׁשכנּתי מק ּדׁש לי וע ׂשּו ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשהיתה  אלק ּות  המ ׁשכת  על  קאי ְְְְֱִֵֶַַַָָָָֹּדכפ ׁשּוט ֹו

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  וגם  ּבארץ , 8למ ּטה  ְְְֲֵֶַַַַַָָָ

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

ּבּמאמר  מבאר  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  מ ּיׂשראל , ואחד  9אחד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מק ּדׁש, איה ּו ּד"מ ׁשּכן ׁשה ּמׁשּכן, מה  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָה ּטעם 

מ ׁשּכן" איה ּו ׁשּטים 10ּומק ּדׁש מעצי היה  ,11, ְְֲִִִִִֵֵָָָָ

ה ּטיה  מ ּלׁשֹון ה ּוא  ׁשּכת ּוב 12ּד"ׁשּטים " 13ּכמ ֹו ְְְִִִֶַָָָ
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מ "מ . ציוני  איזה עוד המו"ל ע "י  ניתוספו זו במהדורא – שליט "א אדמו"ר כ"ק  ע "י  הוגה המאמר זה 1)*) מאמר

ואילך). 123 ע ' ה'שי "ת (סה"מ  ה'שי "ת לגני  באתי  מד"ה התשיעי  הפרק  על בעיקרו א.2)מיוסד ה, באתי3)שה"ש ד"ה

.(111 ע ' ה'שי "ת (סה"מ  פ "א ה'שי "ת עה"פ .4)לגני  ז.5)שהש"ר פי "ד, ג. פי "ג, ו. פי "ב , ב "ר יא.6)ראה פכ"ט , ויק "ר

ח .7) כה, לתחילתו 8)תרומה קרוב  פ "ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא בלקו"ת רז"ל בשם כ"ה

ב . שכה, תרומה תושב "כ חלק  א. רא, א. סט , של"ה לומדים"). ("שמעתי  שם תרומה עה"פ  אלשיך פסוקים). ושני  (ד"ה

ב . ואילך).9)שכו, 114 ע ' שם (סה"מ  סע "א.10)פ "ג ב , עירובין טו.11)ראה כו, תרל"ז 12)תרומה וככה המשך ראה

פ "א. א מאמר ומעין קונטרס  ואילך. ואילך.13)פט "ל ב  סב , זח "ב  וראה ח . יא, בהעלותך

    
השירים': ב'שיר  נאמר 

המשכן . חנוכת עם ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

Èp‚Ï È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡2Á"ÂÓ ˜"Î ‡Óe קדושת , כבוד  »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»¿»≈
ֿ וחמי  ‰‰Ïel‡הריי "צ ‡„"BÓמורי  ÏÚa שבט יו "ד  זה, ביום שנסתלק «¿«««ƒ»

תש"י ) שמסר Ó‡na3(בשנת ««¬»
(לרגל  תש"י  שבט יו "ד  לקראת לפרסום

זקנתו  של  ההילולא יום – שבט י '

ההילולא  יום שבט וי "ג  רבקה, הרבנית

וביום  שרה, שטערנא הרבנית אמו  של 

נסתלק) תש"י  שבט יו "ד  ÈtŒÏÚ«ƒזה
L„na ‡n‰4 פסוק על  רבה, «¿…»«ƒ¿»

Èe‚Ï,זה  "Èp‚Ï" למקום ¿«ƒƒ¿ƒ
שעם  אומר  וה' שלי , ההתייחדות

השכינה  והשראת המשכן  חנוכת

חוזר  אני  הרי  הזה, בעולם במשכן 

,‰lÁ˙a ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ«»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
wÚc והתגלות ÈÎL‰השראת ¿ƒ«¿ƒ»

ÌÈBzÁ˙a העולם הזה, בעולם ««¿ƒ
העולמות  מכל  ביותר  «¿«‰È˙‰,התחתון 

‰‡Èa‰ ˙lÁ˙c ימי בששת ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
B‡elÓבראשית  ÏÚ ÌÏBÚ»«ƒ
‡5, פגם ללא ושלם, מלא כעולם ƒ¿»

חיסרון , ŒıÚאו  ‡ËÁ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈
˙Úc‰, הראשון החטא שהיה «««

לרקיע  מהארץ השכינה נסתלקה

ÂÂÈÁ‡lLהראשון  ÌÈ‡ËÁ‰¿«¬»ƒ∆¿«¬»
הדעת  עץ חטא ‡˙אחרי  e˜lÒƒ¿∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÈÎM‰ כל «¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
נוסף, סילוק שהשכינה Ú„חטא «

אל  ועלתה »ÚÈ˜»ƒנסתלקה
ÌÈ˜Ècv‰Â ,ÈÚÈM‰ בדורות «¿ƒƒ¿««ƒƒ

שהיה  אבינו  מאברהם החל  הבאים

צדיקים  שבעה מבין  ≈¿»È„ÈŒÏÚהראשון 
Ì˙„BÚ'ה והורידו ‰eÎÈLÓאת ¬»»ƒ¿ƒ

‰ÈÎM‰ hÓÏ‰,בחזרה ‡˙ ‰ÏÚÓlÓ,הארץ עד  השביעי  מהרקיע ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰c,למטה השכינה e‰L‡של  ,Ì‰‡Ó ‰˙È‰ ¿«¿»«««¿»»»¿»≈«¿»»∆

d„ÈB‰Â ,ÔBL‡‰ ‰È‰ השכינה ÈMMÏאת ÈÚÈM‰ ÚÈ˜Ó »»»ƒ¿ƒ»≈»ƒ««¿ƒƒ«ƒƒ
ÈÚÈM‰ ‡e‰L ‰LÓ ‡aL „Ú 'eÎÂ,יצחק (אברהם, אבינו  לאברהם ¿«∆»…∆∆«¿ƒƒ

משה), עמרם, קהת, לוי , ÔÈÈÁיעקב, ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ6,, עניין בכל  ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
למטה  מלמעלה השכינה להורדת ובענייננו  מיוחדת, חביבות יש לשביעי 

הדבר  את השלים הוא כי  מיוחדת וחשיבות חביבות יש רבינו , משה ֿ ידי  על 

d„ÈB‰Â השכינה ı‡a,את ‰hÓÏ ÔBL‡‰ ÚÈ˜Ó רבינו ומשה ¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ¿«»»»∆
והשראת  אלוקות גילוי  שיהיה פעל 

הזה, בעולם LÓÏ‰השכינה ÔÎÏÂ¿»≈¿…∆
Ó‡7 הציוויLc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆¡«¿»ƒƒ¿»

BËeLÙÎc ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿
שבו ציווי  ומקדש משכן  לבנות זה,

השכינה  השראת מכוון ˜‡Èתהיה »≈
‰˙È‰L ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ««¿»«¡…∆»¿»

,ı‡a ‰hÓÏ,הזה Ì‚Âבעולם ¿«»»»∆¿«
לפירוש  מדבר בנוסף שהכתוב הפשוט

ובמקדש, במשכן  השכינה השראת על 

נוסף  דבר  כולל  זה »¬»¿Ó‡Ókציווי 
Ï"Ê eÈ˙Ba8 הכתוב לשון  בדיוק «≈

בתוכם", ושכנתי  מקדש לי  "ועשו 

Ó‡ ‡Ï "BÎB˙a" אף ¿…∆¡«
ולכאורה  יחיד , לשון  הוא ש"מקדש"

בתוכו " "ושכנתי  לומר  צריך  היה

‡l‡ כתוב,"ÌÎB˙a" והכוונה ∆»¿»
והשראת  אלוקות גילוי  שיהיה היא

Á‡Â„השכינה  „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿∆»
Ï‡NiÓ נכלל ,למטה זה וגם ƒƒ¿»≈

השביעי , רבינו , שמשה המדרש, בדברי 

בארץ  למטה השכינה את »¿ŒÏÚÂהוריד 
‰ÊŒÈt המשכן שעניין  האמור  לפי  ƒ∆

למטה, השכינה השראת שתהיה הוא

הזה, הריי "צ ‡Óבעולם הרבי  ¿»≈
Ó‡na9 המתחיל ֿ דיבור  הנזכר , ««¬»

תש"י  לגני ' Ó‰'באתי  ÌÚh‰««««
,ÔkLn‰L,"מקדש" כאן  שנקרא ∆«ƒ¿»

ז "ל  חכמינו  כדברי  פלא, זה ואין 

הפסוקים  בלשונות שמצינו  בגמרא

e‰È‡ ÔkLÓ"c הואe‰È‡ Lc˜Óe ,Lc˜Ó הוא"ÔkLÓ10, ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»
'מקדש' כתוב ולפעמים למקדש, והכוונה 'משכן ' כתוב לפעמים כלומר ,

ישראל  בני  שעשו  המדובר  והמשכן  למשכן , ÈˆÚÓוהכוונה ‰È‰»»≈¬≈
ÌÈhL11‰Èh‰ ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈhL"c ,12e˙kL BÓk13- ƒƒ¿ƒƒƒ¿«»»¿∆»
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טו   

וה ּמצ ּוע , ה ּיׁשר   מדר הה ּטיה  וה ּוא  העם ", ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשט ּו

ה ּמצ ּוע   מ ּדר הה ּטיה  א ֹופנים , ּבׁשני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁשנּה

ׁשהה ּטיה  ל ּטֹוב . ה ּמצ ּוע   מ ּדר וה ּטיה  ְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלגר ּוע ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּוא  אדם 14לגר ּוע  אין ְֲֵֵַַַַַָָָ

ׁשט ּות , ר ּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן ֿ אם  אלא  עברה  ְְֲִִֵֵֵֶַָָָע ֹובר 

ואת  ה 'ע ֹולם ', ׁשל  ה ׁשט ּות  ה ּוא  זה  ְְְֶֶֶַָָּוׁשט ּות 

ל ּבחינת  להפ ֹו צרי ֿ זה ' ּד'לע ּומת  ְְְֲִִִִֶַַַַָה ׁשט ּות 

ׁשּלמעלה  העב ֹודה  והיא  ּדקד ּוׁשה , ְְְְְֲִִֶַָָָָׁשט ּות 

מ ׁשט ּות  (האתה ּפכא  וזה ּו ֿ ודעת , ְְְְִִִֶַַַַַָָָמ ּטעם 

עב ֹודת  עקר  ּדקד ּוׁשה ) ל ׁשט ּות  ֿ זה ' ְְְֲִִִִֶַַַָּד'לע ּומת 

"וׁשכנּתי  נע ׂשה  ֿ ידיּֿזה  ׁשעל  ּומק ּדׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהמ ׁשּכן

"ּבאתי  ּבתח ּתֹונים , ׁשכינה  עקר  ׁשּיהיה  ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּבת ֹוכם ",

לגנּוני  ּבמאמר 15ל ּגני" גם  מבאר  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  .16 ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

קר ׁשים  ּבׁשם  נקראים  ׁשטים  ׁשעצי מה  ,11הטעם  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּומתאימים  ּבדיּוק  הם  ׁשּבּתֹורה  ה ׁשמ ֹות  ּכל  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי

ענינם  א ֹות ּיֹות 17לתכן הן "קר ׁש" א ֹות ּיֹות  ּדהנה  , ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ

מ 'ׁשקר  א ׁשר  והינּו "ק ׁשר ", וא ֹות ּיֹות  ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַ"ׁשקר "

קר ׁשי  מהם  ולע ׂשֹות  להפכם  צרי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהע ֹולם '

עניני  ּכל  לק ּׁשר  והינּו 'ק ׁשר ', ּבחינת  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָה ּמׁשּכן,

ׁשה ּוא  ׁשכינה " ּוב "ע ּקר  ּבּׁשכינה , ְְְִִִֶַַָָָָהע ֹולם 

ּוכמ ֹו ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ועצמ ּות  ְְְְִִֵַָּפנימ ּיּות 

ואי ורי"ׁש ק ּו"ף  א ֹות ּיֹות  את  ּבפרט ּיּות  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָׁשּמבאר 

להפכן  צרי וא ׁשר  ּבקד ּׁשה , ּכנג ּדן ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּי

ּדזּיּופא  ּבאתון ׁשהן ּכמ ֹו לעניני 18מהא ֹות ּיֹות  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבאריכ ּות  ה ּנ"ל  ּכל  וכ ּמבאר  ּוקד ּׁשה , ְְְֲִַַַַָָָֹֻט ֹוב 

ה ּקֹודמים  .19ּבּסעיפים  ְְִִִַַ

ט p‰Â‰ב ) (בסעיף  ׁשּזה ּו20ּבּמאמר  מבאר  ( ¿ƒ≈ְֲֵֶֶַַָָ

ּבׁשם  נקראים  ׁשה ּקר ׁשים  מה  ֿ ּכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָּגם 
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רע "א.14) ג, ואילך).15)סוטה 117 ע ' שם (סה"מ  פ "ה במאמר ואילך).16)ראה 119 ע ' שם (סה"מ  ואילך ראה 17)פ "ו

ועוד. פ "א. שעהיוה"א ב .18)תניא ב , זח "א תשי "אֿתשי "ח .19)ראה לגני  באתי  ד"ה ראה – כאן עד הנאמר סה"מ 20)בכל

ואילך. 123 ע ' שם

    
במדבר  המן  ליקוט לגבי  בהעלותך , e‰Â‡בפרשת ,"ÌÚ‰ eËL" עניין »»»¿

הצידה נטייה של  במשמעות ולסור ‰‰Èh‰השטות ‰Liלנטות CcÓ ««»»ƒ∆∆«»»
dLiL ,Úeˆn‰Âלהיות יכולה ‡ÌÈpÙBהנטייה ÈLa אחד אופן  ¿«ƒ«∆∆¿»ƒ¿≈«ƒ

,ÚebÏ Úevn‰ CcÓ ‰Èh‰‰,הגרועה לדרך  הישרה מהדרך  ירידה ««»»ƒ∆∆«ƒ«»«
רצויה, השני Âהלא ‰Èh‰האופן  ¿«»»

,BhÏ Úevn‰ CcÓ עליה ƒ∆∆«ƒ«
יותר  לדרך  הבינונית, הממוצעת, מהדרך 

דרך Èh‰‰L‰טובה. הישרה, מהדרך  ∆««»»
רצויהÚebÏהמיצוע לא ‰e‡לדרך  «»«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók14ÔÈ‡ ¿«¬««≈≈
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Ú BÚ Ì„‡»»≈¬≈»∆»ƒ≈
‰Ê ˙eËLe ,˙eËL Áe Ba ÒÎƒ¿»«¿¿∆
הישרה, מהדרך  והסטייה הנטייה

ֿ ושלום  חס עבירה לעבור  לאדם הגורמת

,'ÌÏBÚ'‰ ÏL ˙eËM‰ ‡e‰L∆«¿∆»»
הזה, העולם ענייני  ‰eËM˙של  ˙‡Â¿∆«¿

'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c היפך של  הצד  של  ƒ¿À«∆
כלשון  זה', 'לעומת הנקרא הקדושה

אלוקים', עשה זה לעומת זה 'את הכתוב

˙eËL‰ ˙ÈÁÏ CÙ‰Ï CÈ»̂ƒ«¬…ƒ¿ƒ««¿
‡È‰Â ,‰M„˜c של המשמעות ƒ¿À»¿ƒ

היא  הקדושה בצד  'שטות' המושג 

ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„BÚ‰»¬»∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â מעל ה' את עובד  שיהודי  »««

השכל  לפי  ומתבקש למתחייב ומעבר 

(‰‡˙‰Ît‡וההיגיון . e‰ÊÂ המהפך ¿∆»ƒ¿«¿»
ÚÏ'c ˙eËMÓ'‰ÊŒ˙n שהיא ƒ¿ƒ¿À«∆

הישרה, מהדרך  וסטייה ¿eËLÏƒ˙נטייה
‰M„˜c שכלית ֿ על  ה' עבודת )שהיא ƒ¿À»

,Lc˜Óe ÔkLn‰ ˙„BÚ wÚƒ«¬««ƒ¿»ƒ¿»
היפך  של  השטות להפיכת הודות

דקדושה לשטות ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהקדושה
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ ‰Ê∆«¬»¿»«¿ƒ¿»

‰ÈÎL wÚ ‰È‰iL גילוי ∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»
עצמה בעולם ÌÈBzÁ˙a,האלוקות ««¿ƒ

נאמר  כך  ועל  הגשמי , È˙‡a"»ƒהזה
Èe‚Ï "Èp‚Ï15. השכינה השראת ¿«ƒƒ¿ƒ

בעולם  להיות חוזרים האלוקות וגילוי 

הבריאה. בתחילת שהיה כפי 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מעצי שהיה המשכן  בעבודת עיקרי  שעניין  לעיל  האמור  לפי  ¿«ƒ∆
דקדושה לשטות ֿ זה' 'לעומת של  השטות את להפוך  הוא Ìbשיטים, ‡Ó¿»≈«

הריי "צ Ó‡na16ÌÈhLהרבי  ÈˆÚL ‰Ó ÌÚh‰, המשכן נעשה שמהם ««¬»««««∆¬≈ƒƒ

‰BÓM˙בתורהÌÈ‡˜כאמור  Ïk È‰L ,ÌÈL˜ ÌLa כל של  ƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ∆¬≈»«≈
הדברים וכל  ei„a˜האנשים Ì‰ ‰BzaL, כך סתם ÌÈÓÈ‡˙Óeולא ∆«»≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌÈÚ ÔÎ˙Ï17,, אלו בשמות הנקראים ‰Ôשל  "L˜" ˙Bi˙B‡ ‰p‰c ¿…∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ∆∆≈
˙Bi˙B‡המילה לאותיות Bi˙B‡Â˙זהות "˜L" המילה לאותיות זהות ƒ∆∆¿ƒ

L‡ eÈ‰Â ,"L˜" שצריך כשם ∆∆¿«¿¬∆
ֿ זה' 'לעומת של  השטות את להפוך 

כך  דקדושה, ∆∆˜M'Óƒלשטות
ÌÎÙ‰Ï CÈˆ 'ÌÏBÚ‰ ענייני את »»»ƒ¿«¿»

˜ÈLהעולם Ì‰Ó ˙BNÚÏÂ¿«¬≈∆«¿≈
eÈ‰Â ,L˜ ˙ÈÁa ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿ƒ«∆∆¿«¿

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ Ïk M˜Ï ידי ֿ על  ¿«≈»ƒ¿¿≈»»
הגשמיים  הדברים באמצעות ה' עבודת

"‰ÈÎL wÚ"e ,‰ÈÎMa«¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»
המציאות  את ולחבר  לקשר  מזה, ויותר 

שבדרגת  האלוקות עם רק לא הגשמית

שכינה' 'עיקר  עם גם אלא 'שכינה'

בתחילת  שהובא המדרש (כלשון 

העולם, כשנברא שבתחילה המאמר ,

הזה  בעולם הייתה שכינה' 'עיקר 

אלוקות  גילוי  היה במשכן  וכן  התחתון ,

שכינה') 'עיקר  eiÓÈt˙של  ‡e‰L∆¿ƒƒ
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  והעצמּות המהּות

‡nLבעצמו . BÓÎe הריי "צ הרבי  ¿∆¿»≈
‡Bi˙B˙במאמר  ˙‡ ˙eiËÙaƒ¿»ƒ∆ƒ

L"ÈÂ Û"e˜ הם עצמם שמצד  ¿≈
אותיות  וחסידות) בקבלה (כמבואר 

הקדושה  היפך  את ≈¿CÈ‡Âהמסמלות
,‰M„˜a Ôc‚k CiL כנגד «»¿∆¿»«¿À»

היפך  של  בצד  שהם כפי  העניינים

בצד  מקבילים עניינים ישנם הקדושה,

ÔÎÙ‰Ïהקדושה CÈˆ L‡Â את «¬∆»ƒ¿«¿»
ורי "ש קו "ף Bi˙B‡‰Ó≈»ƒ˙האותיות

ÔÂ˙‡a Ô‰L BÓk¿∆≈¿«¿»
‡ÙeiÊc18 היפך זיוף, של  אותיות ¿ƒ»

M„˜e‰,האמת, BË ÈÈÚÏ ¿ƒ¿¿≈¿À»
˙eÎÈ‡a Ï"p‰ Ïk ‡nÎÂ¿«¿…»»«««¬ƒ

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa19 מאמר של  «¿ƒƒ«¿ƒ
תש"י . לגני " "באתי 

Ë ÛÈÚÒ) Ó‡na ‰p‰Â (20, זו בשנה במיוחד  הנלמד  הסעיף ¿ƒ≈««¬»
e‰fL[=תשע"ט]תשי "ט  ‡Ó קרשי ) עניין  תוכן  אודות לעיל  האמור  ¿»≈∆∆

מ  המהפך  ו 'קשר 'המשכן , ל 'קרש' של ÔkŒÌb'שקר ' הפנימית המשמעות «≈
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טז   

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ה ּקר ׁשים 11"ע ֹומדים ", את  וע ׂשית  ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁש"ע ֹומדים " ּומבאר  עמדים , ׁשּטים  עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹל ּמׁשּכן

ּדדין, ּכאתון ּדדין אתון "ע ּמּודים ", ענין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָה ּוא 

יֹומא  ּבמ ּסכת  ׁשּטים 21וכדאיתא  "עצי ּפס ּוק  על  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

"מעמידים ", ענין ה ּוא  ׁש"ע ֹומדים " ְְְֲִִִִִֶַַֹעמדים "

ׁשה ּוא  ה ּוא , הע ּמּוד  ענין א ׁשר  ּבּמאמר  ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּומבאר 

וזה ּו מ ּמׁש, ּכאחד  להיֹות  והרצ ּפה  ה ּגג  את  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמח ּבר 

ׁשה ּוא  "ע ּמּודים ", ּבׁשם  ׁשּנקראים  ה ּקר ׁשים  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָענין

"ע ּמּודים ", ּבׁשם  ׁשּנקרא ֹות  ה ּמצ ֹות  ענין  ּדר ֿ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָעל 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּברים  ממ ׁשיכים  ׁשהם  ְְְְִִִִֵֵֶַַלפי

ה ּקר ׁשים  ּגם  ה ּנה  מ ּמׁש, הע ֹולמ ֹות  עם  ֿ ה ּוא  ְִִִֵַַַָָָָָּבר ּו

עם  ּבר ּוֿה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  מח ּברים  ְְִִֵֵַָהם 

"ע ּמּודים ", ׁשהן ה ּמצ ֹות  ּבענין וה ּנה  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהע ֹולמ ֹות .

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  כ "ק  א ׁשר 22מבאר  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבתפ ּלת  ואיתא  "ּכתר ", ּבׁשם  נקרא  העליֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָרצ ֹון

ה ּקנה  ּבן נח ּוניא  ּבֹו23ר ּבי יׁש ּב"כתר " א ׁשר  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּיׁש ׁשּכמ ֹו זאת , ּומבאר  א ֹור . ע ּמּודי ְְֵֵֵֶֶַָֹתר "ך 

ורא ׁשם  ּבארץ  נּצבים  ּגד ֹול  ח ֹומה  ּבבית  ְְִִִֵֶַָָָָָָֹע ּמּודים 

ה ּמעל ֹות  מר ּום  נּצבים  ה ּמצ ֹות  ּכ ּבּתקרה , ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֻמח ּבר 

עד  ונמ ׁשכים  ֿ ה ּוא  ּבר ּו העליֹון רצ ֹון ְְְְִִֶַָָָה ּוא 

ה ּמצ ֹות  וגם  ּבג ׁשמ ּיּות , נתל ּבׁשּו ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָהארץ ,

ה ּגׁשמי  לאדם  נּתנּו הרי  ּבג ׁשמ ּיּות , נתל ּבׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלא 

וכ ּו'. ל ּטֹוב  לבב ֹו לה ּטֹות  ֿ ּבחירה  ּבעל  ְְְְִֶַַַַָָׁשה ּוא 

הפר ׁש ׁשּיׁש מ ּובן, ה ּמאמר  ל ׁשֹון מ ּדּיּוק  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָוה ּנה 

ּבּמאמר  ׁשּכת ּוב  מה  ּדזה ּו ל ּמצ ֹות . ה ּקר ׁשים  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבין

ודגמא   ּדר ֿ (על  ה ּמצ ֹות   ּדר ֿ על  הם  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשה ּקר ׁשים 

וה ּקר ׁשים  מ ּמׁש, "ע ּמּודים " הן ׁשה ּמצ ֹות  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָלבד )

א ֹומר  ה ּוא  ּבמצ ֹות  ולכן ה ּמצ ֹות .  ּדר ֿ על  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהם 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּברים  "ממ ׁשיכים  ְְְִִִֵַַַָה ּלׁשֹון

א ֹומר  אינֹו ּוב ּקר ׁשים  וע ֹולמ ֹות ", ֿ ה ּוא  ְְִֵֵַָָָּבר ּו

"מח ּברים  ׁשהם  ֿ אם  ּכי "ממ ׁשיכים ", ְְְִִִִִֵֶַַַָה ּלׁשֹון

 ּדר ֿ על  הע ֹולמ ֹות " עם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ִֵֶֶַָָָא ֹור 
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א.21) ואילך).22)עב , סע "ב  (קמט , כט  פ "ג.23)סימן והנהגה) מהות (שער ח  שער בפרדס  הובאה

    
ÌÈLw‰L ‰Ó המשכן BÓÎeשל  ,"ÌÈ„ÓBÚ" ÌLa ÌÈ‡˜ «∆«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿ƒ¿

e˙kL המשכן מלאכת על  בציווי  ‰ÌÈLwבתורה ˙‡ ˙ÈNÚÂ ∆»¿»ƒ»∆«¿»ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÈ„ÓBÚ"L ‡Óe ,ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ«ƒ¿»¬≈ƒƒ…¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒ¿«

,ÔÈ„c ÔÂ˙‡k ÔÈ„„ ÔÂ˙‡ ,"ÌÈ„enÚ" המילה של  זה, של  האותיות «ƒ«¿»¿≈¿«¿»¿≈
של  זה, של  האותיות כמו  הן  "עומדים"

"עמודים" כמובא È‡„ÎÂ˙‡המילה ¿ƒ¿ƒ»
‡ÓBÈ ˙ÎqÓa21˜eÒt ÏÚ ¿«∆∆»«»

"ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ…¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÈ„ÓBÚ"L∆¿ƒƒ¿«

,"ÌÈ„ÈÓÚÓ" שאחד הגמרא כדברי  «¬ƒƒ
הוא  עומדים" שיטים ב"עצי  הפירושים

הזהב  ציפוי  את 'מעמידים' שהקרשים

Ó‡naשלהם, ‡Óe אודות ¿»≈««¬»
כ 'מעמידים' הקרשים של  המשמעות

חסידות, ֿ פי  ‰enÚ„על  ÔÈÚ L‡¬∆ƒ¿«»«
בבנין  e‰L‡הקבוע ,‡e‰ העמוד ∆

‰b‚ה  ˙‡ aÁÓ העליון ¿«≈∆«»
‰tˆ‰Âהתחתונה„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¿»ƒ¿»ƒ¿¿∆»

ÔÈÚ e‰ÊÂ ,LnÓ הפנימי התוכן  «»¿∆ƒ¿«
ÌLaשל  ÌÈ‡˜pL ÌÈLw‰«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ«≈

,"ÌÈ„enÚ" עמודי כמו  הם כי  «ƒ
הרצפה  ואת הגג  את המחברים הבניין 

˙Bˆn‰ ÔÈÚ CcŒÏÚ ‡e‰L∆«∆∆ƒ¿««ƒ¿
,"ÌÈ„enÚ" ÌLa ˙B‡˜pL∆ƒ¿»«≈«ƒ

Ì‰L ÈÙÏ המצוות מעשה ¿ƒ∆≈
ÌÈÎÈLÓÓ ומגלים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÈaÁÓe¿«¿ƒ≈
‡e‰ŒCea הגג בדוגמת העליון , »

˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ בדוגמת התחתונים, ƒ»»
מחוברים להיות «»LnÓ,הרצפה,

‰p‰המצוות ‰ÌÈLwכמו  Ìb ƒ≈««¿»ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÈaÁÓ Ì‰≈¿«¿ƒ≈
.˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ŒCea»ƒ»»

Ô‰L ˙Bˆn‰ ÔÈÚa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿««ƒ¿∆≈
˜"Î ‡Ó ,"ÌÈ„enÚ"«ƒ¿»≈
˙b‡'a Ô˜f‰ "BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆

'L„w‰22התניא ‡Lשבספר  «…∆¬∆
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ למעלה הרצון  בחינת ¿»∆¿

"˙k",באלוקות  ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈∆∆
‡˙È‡ÂומובאÈa ˙lÙ˙a ¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ

‰w‰ Ôa ‡ÈeÁ23 הזוהר בספר  ¿¿»∆«»»
Í"˙ Ba LÈ "˙Î"a L‡ שש ¬∆¿∆∆≈

'כתר ) (בגימטריא ועשרים מאות

‰ÓBÁ ˙Èa ÌÈ„enÚ LiL BÓkL ,˙‡Ê ‡Óe .B‡ È„enÚ בית «≈¿»≈…∆¿∆≈«ƒ¿≈»
מאבנים  ÌÈvבנוי  ÏB„bהעמודיםı‡aהבית של ÌL‡Âברצפת »ƒ»ƒ»»∆¿…»

ÌÈvהעמודים ˙Bˆn‰ Ck ,‰˜za aÁÓעומדות ÌeÓהן  ¿À»«ƒ¿»»«ƒ¿ƒ»ƒ≈
˙BÏÚn‰התקרה כמו  ביותר , גבוה e‰ŒCea‡מקום ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ‡e‰ ««¬¿»∆¿»

ÌÈÎLÓÂהמצוות,ı‡‰ „Ú ¿ƒ¿»ƒ«»»∆
,˙eiÓL‚a eLaÏ˙ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ
בדברים  הוא בפועל  המצוות וקיום

ותפילין  מצמר  ציצית כמו  גשמיים,

eLaÏ˙מעור , ‡lL ˙Bˆn‰ Ì‚Â¿««ƒ¿∆…ƒ¿«¿
,˙eiÓL‚a חובות של  המצוות כמו  ¿«¿ƒ

ה' ויראת ה' אהבת למשל  כמו  הלבבות,

ez È‰ אלו מצוות Ì„‡Ïגם ¬≈ƒ¿»»»
‰ÈÁaŒÏÚa ‡e‰L ÈÓLb‰««¿ƒ∆««¿ƒ»

BhÏחופשית BÏ ˙Bh‰Ï או ¿«¿»«
ההפוך  שכל eÎÂ',לכיוון  ומאחר  ¿

שכל  נמצא הגשמי , לאדם ניתנו  המצוות

לגשמיות. ירדו  המצוות

Ó‡n‰ ÔBLÏ ˜eicÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒƒ¿««¬»
LÙ‰ LiL ,ÔeÓ הבדלÔÈa »∆≈∆¿≈≈
,˙BˆnÏ ÌÈLw‰ שגם אף על  «¿»ƒ«ƒ¿

חיבור  מסמלים המצוות וגם הקרשים

ומטה. מעלה Ó‰של  e‰Êc¿∆«
ÌÈLw‰L Ó‡na e˙kL∆»««¬»∆«¿»ƒ
CcŒÏÚ) ˙Bˆn‰ CcŒÏÚ Ì‰≈«∆∆«ƒ¿«∆∆

„Ï ‡Ó‚„Â אותו ממש לא אך  ¿À¿»¿«
‰Ôהוא וההבדל ),הדבר  ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈

ÌÈLw‰Â ,LnÓ "ÌÈ„enÚ"«ƒ«»¿«¿»ƒ
˙Bˆn‰ CcŒÏÚ Ì‰ עניינם ואין  ≈«∆∆«ƒ¿

כמו  העמודים לעניין  ממש דומה

‰e‡המצוות. ˙BˆÓa ÔÎÏÂ הרבי ¿»≈«ƒ¿
‰ÔBLlבמאמר ‡ÓBהריי "צ ≈«»

ŒB‡ ÌÈaÁÓe ÌÈÎÈLÓÓ"«¿ƒƒ¿«¿ƒ
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡≈»
BÈ‡ ÌÈLwe ,"˙BÓÏBÚÂ¿»«¿»ƒ≈
,"ÌÈÎÈLÓÓ" ÔBLl‰ ÓB‡≈«»«¿ƒƒ
ŒB‡ ÌÈaÁÓ" Ì‰L Ì‡ŒÈkƒƒ∆≈¿«¿ƒ
ÌÚ ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡≈»ƒ
˙Bˆn‰ CcŒÏÚ "˙BÓÏBÚ‰»»«∆∆«ƒ¿
דומה  רק הקרשים פעולת אכן  כי  וזאת

זהה  פעולה איננה אך  המצוות, לפעולת

ההמשכה  את גורמת ואיננה ממש

למטה) מלמעלה אלוקות (גילוי 

המצוות. ֿ ידי  על  שנפעלת
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יז   

מ ׁשל  ּבין הפר ׁש ֿ ּכן ּגם  יׁש ּבּתניא  וה ּנה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה ּמצ ֹות .

ה "ע ּמּודים " ּדבענין ה ּמצ ֹות . ל ּנמ ׁשל  ְְְְְִִִִִִַַַַַָָה "ע ּמּודים "

מח ּבר  ורא ׁשם  ּבארץ  "נּצבים  ׁשהם  ְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֻא ֹומר 

"נּצבים  ׁשהם  א ֹומר  ה ּמצ ֹות  ּובנמ ׁשל  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּתקרה ",

ה ּמׁשל  ׁשּנּוי וה ּנה  הארץ ". עד  ונמ ׁשכים  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבר ּום 

הרי  הע ּמּודים  ּדה ּנה  ּבפ ׁשט ּות , מ ּובן ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָמה ּנמ ׁשל 

הם  ּומ ּזה  ּבארץ , נּצבים  ׁשהם  היא  ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהתחלתם 

הרי  ה ּמצ ֹות  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ה ּתקרה . עד  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ ּגיעים 

"א ׁשר  ׁשּמברכים  ּוכמ ֹו למעלה , נּצב ֹות  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָהן

ּומ ּׁשם  ׁשּלמעלה , "מצ ֹותיו" ּבמצ ֹותיו", ְְְְְְִִִִֶַָָָָָק ּדׁשנּו

ה ּיד ּוע  ל ּכלל  ּומתאים  למ ּטה . נמ ׁשכים  24הם  ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

למעלה , ל ּיס ֹוד  למ ּטה  יס ֹוד  ּבין הפר ׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיׁש

ה ּבנין, נבנה  ועליו למ ּטה  ה ּוא  ה ּיס ֹוד  ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשּלמ ּטה 

ולכן  מה ּבנין, למעלה  ה ּוא  ה ּיס ֹוד  הרי ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָּולמעלה 

ּבארץ ", "נּצבים  ׁשהם  א ֹומר  הע ּמּודים  ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבענין

 מל נּצב  ּוכמ ֹו ה ּדבר , חזק  ענין ה ּוא  ,25ׁש"נּצב " ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

למ ּטה  ה ּוא  ה ּדבר  ויס ֹוד  חזק  הרי למ ּטה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹה ּנה 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ּובענין ה ּבנין, נבנה  ועליו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּבארץ 

לפי  ה ּמעל ֹות ", ּבר ּום  "נּצבים  ׁשהם  ְְֲִִִֵֵֶַַָא ֹומר 

למעלה . ה ּוא  ה ּדבר  ויס ֹוד  חזק  הרי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה 

מה ‡ÌÓג ) מ ּפני להבין, צרי ּגּופא  זה  »¿»ְְִִִֵֶַָָָ

אחר  ּבאפן ה ּוא  למ ּטה  ְְְֵֶַַַָֹה ּיס ֹוד 

ּבכ ּמה  ה ּמבאר  ֿ ּפי על  זה  ויּובן למעלה . ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹמה ּיס ֹוד 

ה ּנברא  יׁש ּבענין ּומהם  ּדזה 26ענינים , , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ל ֹו ׁשּקדמה  וס ּבה  ע ּלה  ל ֹו אין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבהר ּגׁשת ֹו

מעצמ ּות ֹו היא  ׁשהתה ּוּות ֹו לפי ה ּוא  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְִִִֵֶַַַָחס 

ע ּלה  ל ֹו ואין מעצמ ּות ֹו מציא ּות ֹו א ׁשר  , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָית ּבר

לב ּדֹו ה ּוא  ורק  ֿ וׁשל ֹום , חס  ל ֹו ׁשּקדמה  ְְְְְִֶַַַָָָָוס ּבה 

ה ּמחלט , ואפס  מאין יׁש לה ּוֹות  ויכל ּתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבכח ֹו

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ֿ לבא 27וכ ּמבאר  לעתיד  ולכן . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

הענינים , ּכל  ּופנימ ּיּות  אמ ּתית  ית ּגּלּו אז ְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָא ׁשר 
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ללמעלה)? בדומה להיות
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ÈÙÏעצמאית  ‡e‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ
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'L„w‰ ˙b‡'a27 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
את  המהווה שהבורא וכיון  התניא,

(באמת), מעצמותו ' 'מציאותו  הנבראים

כאילו ) (בטעות, חשים הנבראים

מעצמותו '. 'מציאותו  של  תחושה

‡ÏŒ„È˙ÚÏ ÔÎÏÂ המשיח בימות ¿»≈∆»ƒ»…
˙ÈzÓ‡ elb˙È Ê‡ L‡¬∆»ƒ¿«¬ƒƒ
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יח   

וה ּוא  האמ ּתי, ׁשר ׁשֹו ה ּנברא  ּבּיׁש ית ּגּלה  אז ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָה ּנה 

מה  יּובן ּובזה  וס ּבה . ע ּלה  ל ֹו ׁשאין האמ ּתי ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה ּיׁש

ּבס ֹופן  ּתח ּלתן ּדוקא 28ׁשּנע ּוץ  "ּבס ֹופן" א ׁשר  , ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

רא ׁש, מ ּבחינת  למעלה  ׁשה ּוא  ה ּתח ּלה , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ"נע ּוץ "

נמצא  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ׁשה ּוא  ה "ּתח ּלה " ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָא ׁשר 

ּתח ּתֹון  ׁשאין ה ּגׁשמי ּבּיׁש ּדוקא , ה "ס ֹוף " ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּבבחינת 

לעצמ ּות ֹו ּדירה  ּדוקא  ה ּוא  ה ּנה  מ ּמּנּו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָלמ ּטה 

 ּגם 29ית ּבר ּובאמת  ּבג ּלּוי, זה  יהיה  לעתיד  א ׁשר  ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ה ּיס ֹוד  למ ּטה  א ׁשר  ה ּטעם  וזה ּו ּכן. ה ּוא  ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָעכ ׁשו

נבנּו ועליו ּדע ׂשּיה ', 'יׁש ּדוקא , למ ּטה  ְְְְֲִִֵַַַָָָָָה ּוא 

הרי  למעלה , ֿ ׁשאיןּֿכן מה  העליֹונים . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָע ֹולמ ֹות 

ּבּתניא  אינּה30מבאר  ה ּפנימית  ה ּכּונה  א ׁשר  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

וכל  ּבלבד , הארה  רק  והם  העליֹונים  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ה ּכּונה  ֿ ידם  על  ׁשּתׁשלם  ּבכדי רק  ה ּוא  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻענינם 

ׁשּלמעלה  והארה  וא ֹור  ּדוקא . למ ּטה  ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָה ּפנימית 

ה "ע ּמּודים " למעלה  ולכן יֹותר , נעלה  - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָיֹותר 

ה ּדבר  וחזק  ׁשּיס ֹוד  לפי ה ּמעל ֹות , ּבר ּום  ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹנּצבים 

למ ּטה . נמ ׁש ּומ ּׁשם  למעלה , ְְְְִִַַָָָָה ּוא 

ּביׁש‡ÌÓד ) מה  מ ּפני להבין, צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֵֵַַַָָ

האמ ּתי, ה ּיׁש ה ּוא  ּדוקא  ְְֲִִִֵַַַָָָה ּנברא 

צרי היה  ּדלכא ֹורה  ּבר ּוחנּיּות . נמצא  ְְְְְִִִִֵָָָָָָואינֹו

ּובענינים  הענינים  ּבר ּוחנּיּות  האמ ּתי ה ּיׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָלהיֹות 

לפי  "עליֹונים " ּבׁשם  נקראים  ׁשּלכן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָר ּוחנּיים ,

ּכמ ֹו ה ּוא , הענין  א ּבמדרגה . נעלים  ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשהם 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו האמצעי אדמ ֹו"ר  כ "ק  31ׁשּמבאר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּביֹות  ּגב ֹוּה ה ּגב ֹוּה "ּכל  ּבענין מ ׁשלים  ר ,ׁשל ׁשה  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ

מ ׁשל  יֹותר ". נמ ּו ּבנמ ּו ּומת ּגּלה  ּומתל ּבׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָיֹורד 

ּגד ֹול  ׁשא ֹור ּה ּגד ֹולה  מאב ּוקה  ה ּוא  ְֲִֵֶָָָָָהרא ׁשֹון

ל ּמק ֹום  להאיר  צרי וכא ׁשר  למרח ֹוק , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּומאירה 

מ ּובן, ֿ ּכן ואם  ּגד ֹולה . אב ּוקה  לזה  צרי ְְֲִִֵֶָָָָָָָהרח ֹוק 

האב ּוקה  מעלת  נּכרת  ׁשּתהיה  ּבכדי ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָא ׁשר 
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יט   

על  ע ּלּוי ) איר  אר ֹויס  מען קריגט  (ווא ּו ְְְִִִֶַַַָה ּגד ֹולה 

הרח ֹוק  ּבּמק ֹום  ה ּוא  קט ּנה , ואב ּוקה  ה ּנר  ְֲֲֵַַַַַַָָָָָמעלת 

א ׁשר  "ה ּגב ֹוּה" ּבחינת  נת ּגּלה  ּדוקא  ׁשם  ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּדוקא ,

ה ּוא  למרח ֹוק  ׁשּמאיר  הא ֹור  א ׁשר  ּדהגם  ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָּבאב ּוקה .

נר , ׁשם  ידליק ּו אם  א ׁשר  עד  ּביֹותר , קטן ְְֲִִֵֵֶַַָָָא ֹור 

מ ּכל ֿ ׁשם , ׁשּמאיר  האב ּוקה  מא ֹור  יֹותר  ֲִִִֵֵֵֶָָָָָיאיר 

ותקף  מעלת  נּכרת  ּדוקא  ּבזה  ה ּנה  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמק ֹום 

מים , מלאה  מחבית  ה ּוא  ה ּׁשני ּומ ׁשל  ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהאב ּוקה .

ה ּמים  ר ּבּוי ׁשּמּצד  חכמה , מלא  חכם  ְִִִֵֶַַַָָָָָא ֹו

זה  מ ּצד  ה ּנה  ּגד ֹותיה , ּכל  על  ׁשּמלאה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּׁשּבחבית 

ה ּמים . ר ּבּוי נּכר  ּדוקא  ּובזה  ּבח ּוץ , ּגם  ְְִִִִֶַַַַַָָָָנׁשּפ

ּכהפקר , הם  ּבח ּוץ  ׁשּנׁשּפכים  ה ּמים  א ׁשר  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּדהגם 

החבית , ׁשּבת ֹו ה ּמים  לג ּבי ּבכ ּמּותם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּומע ּטים 

החבית  א ׁשר  נּכר  ּדוקא  ּבזה  ה ּנה  ֿ מק ֹום  ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ ּכל 

ּבענין  ּגם  ֿ ה ּוא  וכן ּגד ֹותיה . ּכל  על  ְְְְְִֵֵֶַַַָָָמלאה 

חכמה ", "נֹובל ֹות  ּבחינת  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְִֵֶַַַָָָָהחכמה ,

 ּדר ֿ ֿ חכמים ,32ועל  ּתלמידי ׁשל  ח ּלין ׂשיח ֹות  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֻ

היא  ׁשההמ ׁשכה  נּכר  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה ּנה 

החכמה  לעמק  ׁשּׁשּי ּגד ֹול  ּומ ׁשל 33מחכם  . ְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּטּפה  מה ׁשּפעת  ה ּוא  ְְְְִִִִֵַַַַַָָה ּׁשליׁשי

אחרת , למה ּות  מ ּמה ּות  הה ֹולדה  היא  ְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּמּנה 

ה ּׂשכל  ּבה ׁשּפעת  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  חד ׁשה , ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָמה ּות 

ה ֹולדה  להי ֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ר ּוחנית , ה ׁשּפעה  ְְְִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיא 

אז  ׂשכל , ּבר  ה ּוא  ה ּתלמיד  ּכא ׁשר  ורק  ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָחד ׁשה ,

ֿ ּכן  ואם  הרב . ל ֹו ׁשה ׁשּפיע  ה ּׂשכל  את  יבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדוקא 

ּדוקא  א ׁשר  ּדוקא , ה ּגׁשמית  ה ּטפה  מעלת  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָמ ּובן

מ ּמה ּות ּה אחרת  מה ּות  חד ׁשה , מה ּות  נֹולד  ֲִִֶֶֶַַַַָָָָָמ ּמּנה 

 ּב'דר ל ֹומר  ויׁש ה ּולד . ה ׁשּפעת  ׁשה ּוא  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהרא ׁשֹון,

ענין  ּדה ּנה  ה ּמׁשלים , ׁשל ׁשת  ענין ּבבא ּור  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאפ ׁשר '

ּג ה ּגב ֹוּה ׁש"ּכל  נמ ּומה  לנמ ּו יֹורד  ּביֹותר , ב ֹוּה ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

 ית ּבר מעצמ ּות ֹו ההמ ׁשכה  ה ּוא  ְְְְִֵֵֵַַַָָָּביֹותר ",

ׁשּבע ֹולם  ֿ יצירה ֿע ׂשּיה . ּבריאה  ְְְֲִִִֶָָָָָָלע ֹולמ ֹות 
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ב .32) כא, ואילך.33)סוכה א קה, להצ "צ  סהמ "צ  ב . לז, תצא לקו"ת ראה

    
ÈelÚ È‡ ÒÈB‡ ÔÚÓ Ë‚È˜ e‡ÂÂ) ‰ÏB„b‰ ‰˜e‡‰ היכן »¬»«¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

וניכר  נראה ביטוי  ומקבל  שלה, היתרון  ‰pמתגלה ˙ÏÚÓ ÏÚ (««¬««≈
ÌL ,‡˜Âc ˜BÁ‰ ÌB˜na ‡e‰ ,‰pË˜ ‰˜e‡Â רחוק במקום «¬»¿«»«»»»«¿»»

הגדולה  האבוקה נמצאת שבו  ÈÁa˙מהמקום ‰lb˙ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«»¿ƒ«
"dBb‰" והיתרון ‡Lהמעלה «»«¬∆
‰˜e‡a. הקטן הנר  לעומת הגדולה «¬»

È‡nL B‡‰ L‡ Ì‚‰c«¬«¬∆»∆≈ƒ
הגדולה  ‰e‡מהאבוקה ˜BÁÓÏ¿≈»

ÔË˜ B‡ומועט,˙BÈa כל קטן  »»¿≈
ÌLכך  e˜ÈÏ„È Ì‡ L‡ „Ú«¬∆ƒ«¿ƒ»

הרחוק  אור È‡Èקטן ,במקום ≈»ƒ
הקטן  ‰‡e˜‰הנר  B‡Ó ˙BÈ≈≈»¬»

ŒÏkÓהגדולה ,ÌL È‡nL∆≈ƒ»ƒ»
‰Êa ‰p‰ ÌB˜Ó מאיר שאורה »ƒ≈»∆

Û˜˙Âרחוק ˙ÏÚÓ ˙k ‡˜Âc«¿»ƒ∆∆«¬«¿…∆
‰˜e‡‰.שלה והאור  »¬»
ÈM‰ ÏLÓe אדמו "ר שמביא »»«≈ƒ

יורד  ביותר , הגבוה כל  לעניין  האמצעי 

ביותר  ÏÓ‡‰למטה ˙ÈÁÓ ‡e‰≈»ƒ¿≈»
,‰ÓÎÁ ‡ÏÓ ÌÎÁ B‡ ,ÌÈÓ«ƒ»»»≈»¿»

Èea „vnLכמותÌÈn‰ ∆ƒ«ƒ««ƒ
Ïk ÏÚ ‰‡ÏnL ˙ÈÁaM∆∆»ƒ∆¿≈»«»
CtL ‰Ê „vÓ ‰p‰ ,‰È˙B„b¿∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿»

המלאה שבחבית ıeÁa,מהמים Ìb««
‰Êe לחבית מחוץ הנשפכים במים »∆

Ì‚‰c .ÌÈn‰ Èea k ‡˜Âc«¿»ƒ»ƒ««ƒ«¬«
ıeÁa ÌÈÎtLpL ÌÈn‰ L‡¬∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ«

,˜Ù‰k Ì‰ חשיבות חסרי  כלומר , ≈¿∆¿≈
ÌÈn‰ Èa‚Ï Ì˙enÎa ÌÈhÚÓe¿«ƒ¿«»¿«≈««ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÁ‰ CB˙aL∆¿∆»ƒƒ»»

‰Êa ‰p‰ הללו המים במעט ƒ≈»∆
החוצה  ‡Lהנשפכים k ‡˜Âc«¿»ƒ»¬∆

‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡ÏÓ ˙ÈÁ‰∆»ƒ¿≈»«»¿∆»
של  "הגבוה" והיתרון  שהמעלה היינו 

שנשפך  במה ביטוי  מקבל  החבית מי 

הקטנה  הכמות מבחינת ביותר " "למטה

הפחותה. Ìbוהחשיבות ‡e‰ŒÔÎÂ¿≈«
È„ÈŒÏÚL ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿»∆«¿≈

˙BÏB" ˙ÈÁa והפסולת השיריים ¿ƒ«¿
CcŒÏÚÂשל  ,"‰ÓÎÁ32 »¿»¿«∆∆

Ïz ÏL ÔÈlÁ ˙BÁÈNŒÈ„ÈÓ ƒÀƒ∆«¿ƒ≈
,ÌÈÓÎÁ העמוקה החכמה שאינם ¬»ƒ

Âc˜‡שלהם, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¿»

‰ÎLÓ‰‰L k הנאמרים הדברים ÏB„bנובעת ‰È‡של  ÌÎÁÓ ƒ»∆««¿»»ƒ≈»»»
‰ÓÎÁ‰ ˜ÓÚÏ CiML33 ה"גבוה איך  רואים בזה עומק וגם ביותר ", ∆«»¿…∆«»¿»

של  הנחותים החלקים ביותר ", ב"למטה ומתגלה ביטוי  לידי  בא החכמה,

שלה. וה'חולין ' ה'נובלות' החכמה,

ÈLÈÏM‰ ÏLÓe אדמו "ר שמביא »»«¿ƒƒ
זה  לעניין  ÚtL‰Ó˙האמצעי  ‡e‰≈«¿»«

‰pnnL ,˙eiÓL‚a ‰th‰«ƒ»¿«¿ƒ∆ƒ∆»
דווקא  הגשמית È‰ƒ‡מהטיפה

˙e‰nÓ ‰„ÏB‰‰ המהות אחת, «»»ƒ«
הטיפה  ‡Á˙,של  ˙e‰ÓÏ המהות ¿««∆∆
הוולד  L„Á‰,הנולד ,של  ˙e‰Ó«¬»»

˙ÚtL‰a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»«
‰ÚtL‰ ‡È‰L ÏÎO‰«≈∆∆ƒ«¿»»

LÙ‡ŒÈ‡ ,˙ÈÁe יכולה לא »ƒƒ∆¿»
‰„ÏB‰ ˙BÈ‰Ï מציאות של  ƒ¿»»

‰L„Á שונה ממהות שמהותה ¬»»
שנשפע, L‡kהשכל  ˜Â¿««¬∆

„ÈÓÏz‰ עצמו,ÏÎN a ‡e‰ ««¿ƒ«≈∆
ÏÎO‰ ˙‡ ÔÈÈ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»ƒ∆«≈∆

‰ BÏ ÚÈtL‰L מאחר כי  ∆ƒ¿ƒ«»«
הרי  משתנה, שלא בהשפעה שמדובר 

שכל . דרוש שכלי , רעיון  לקלוט כדי 

˙ÏÚÓ ÔeÓ ÔkŒÌ‡Â של היתרון  ¿ƒ≈»«¬«
,‡˜Âc ˙ÈÓLb‰ ‰Ùh‰«ƒ»««¿ƒ«¿»

רוחניות  לעומת "למטה וגשמיות היא

ÏB„ביותר " ‰pnÓ ‡˜Âc L‡¬∆«¿»ƒ∆»»
Á‡ ˙e‰Ó ,‰L„Á ˙e‰Ó˙ «¬»»««∆∆

‡e‰L ,ÔBL‡‰ d˙e‰nÓƒ«»»ƒ∆
„Ïe‰ ˙ÚtL‰ איך רואים כאן  וגם «¿»««»»

חדשה, מהות ביותר , נעלה עניין 

ב"למטה  דוקא ומתבטא מתגלה

גשמית. טיפה ביותר ",

'LÙ‡ C„'a ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
,ÌÈÏLn‰ ˙LÏL ÔÈÚ e‡a¿≈ƒ¿«¿…∆«¿»ƒ

שממשיך  ÔÈÚומבאר ,כפי  ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
dBb dBb‰ Ïk"L ‰Ó«∆»«»«»«
CeÓ CeÓÏ „BÈ ,˙BÈa¿≈≈¿»»

,"˙BÈa של השתלשלות סדר  לגבי  ¿≈
העולמות  ‰‰ÎLÓ‰בריאת ‡e‰««¿»»

ביותר ', מ'גבוה וההתגלות

B˙eÓˆÚÓ האלוקות ומהּות עצמּות ≈«¿
Ca˙È' ביותר BÓÏBÚÏ˙ל "נמוך  ƒ¿»≈»»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שלוש ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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כ   

וגרמ ֹוהי  איה ּו חד , וח ּיּוהי "איה ּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵַַַָהאציל ּות 

האלק ּות 34חד " ע ֹולם  ונקרא  ,35,"נמ ּו" זה  ואין , ְְְֱִֵֶַָָָָֹ

וה ּוא  ה ּבריאה , ענין ה ּוא  "נמ ּו" ּבענין ְְְְְְִִִַַַַַָָָָוה ּכּונה 

סדר  וה ּנה  ֿ ע ׂשּיה . ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָע ֹולמ ֹות 

ורקיע " מים  ּד"א ֹור  ּבאפן ה ּוא  ּכמ ֹו36ההמ ׁשכה  , ְְְְְִִֶַַַַָָָֹ

ּתׁשרי  חד ׁש ּבמאמרי ּבאר ּכה  וזה ּו37ׁשּנת ּבאר  . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענין  ה ּוא  האב ּוקה  מ ׁשל  ה ּמׁשלים , ׁשל ׁשת  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹענין

ּומ ׁשל  ה ּמים , ענין ה ּוא  החבית  ּומ ׁשל  ְְְִִִֶַַַַַָָהא ֹור ,

ּומה ּות  'ּגׁשם ' ׁשּנע ׂשה  הרקיע , ענין ה ּוא  ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָה ּטּפה 

מ ּתֹורת  ּבטל ּו ּדאגליד ּו מ ּיא  ולכן ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחד ׁשה ,

ואינן  מעלין  ּדע ֹות  לכ ּמה  א ׁשר  עד  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָׁשא ּובין,

לכ ּתח ּלה  מקוה  וע ֹוׂשין נת ּבאר 38ּפֹוסלין, וה ּנה  . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

ּתׁשרי  חד ׁש "א ֹור 37ּבדר ּוׁשי ּבחינת  ענין א ׁשר  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹ

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  רק  אינֹו רקיע " ְְִִִִֵַַַָָָָָמים 

ּוב "ּכתר " האציל ּות , ּבע ֹולם  ּגם  ֿ אם  ּכי ְֲֲִִִִֶֶַַָָָע ׂשּיה 

יֹותר  ה ּצמצ ּום 36ּולמעלה  ׁשּקדם  ּבא ֹור  עד  ,39. ְְְִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשל ׁשת  ּכל  ׁשּי ׁשם  ּגם  א ׁשר  מ ּובן ֿ ּכן ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹואם 

מק ֹום  ּובכל  וט ּפה . חבית  אב ּוקה , ְְְֲִִִַָָָָָָה ּמׁשלים :

ה "ּגב ֹוּה ּגּלּוי ה ּנה  ודר ּגה , ּדר ּגה  ּובכל  ְְְְִִֵַַַַָָָָָּומק ֹום 

(והינּו ּביֹותר " נמ ּו ּבנמ ּו ה ּוא  יֹותר , ְְְֵֵַַַָָָּגב ֹוּה

מת ּגּלה  הה ּוא , ׁשּבע ֹולם  ּביֹותר " ּב"נמ ּו ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָא ׁשר 

ּבכלל ּות  וה ּנה  הה ּוא ). ׁשּבע ֹולם  ּביֹותר " ְְְִִֵֵֶַַַָָָָה "ּגב ֹוּה

ּביֹותר " נמ ּו ה "ּנמ ּו הרי הה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָסדר 

ע ֹולם ה  ועד  ֿ יצירה ֿע ׂשּיה , ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִִַָָָָָָּוא 

ּביֹותר ", ּגב ֹוּה ה "ּגב ֹוּה מת ּגּלה  ׁשם  ה ּנה  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהע ׂשּיה ,

ע ֹולם   ׁשּבער ּביֹותר " ּגב ֹוּה מה "ּגב ֹוּה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

וקדם  האציל ּות  מע ֹולם  ּולמעלה  ְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹהאציל ּות ,

ה ּוא  ה ּנה  ּומה ּות ֹו, עצמ ּות ֹו ׁשה ּוא  ְְִִֵֶַַַה ּצמצ ּום ,
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ב ).34) (ג, בהקדמה ובכ"מ .35)תקו"ז א). (סט , פמ "ט  וש"נ.36)תניא ואילך. תנד ע ' ח "ב  תרל"ה סה"מ  ד"ה 37)ראה

ואילך)). 175 ע ' ואילך; 138 ע ' חכ"ד (תו"מ  (תשי "ט  שנהֿזו תעודה צור וד"ה צוה, מ "א.38)תורה פ "ז מקוואות ראה

סל"א. סר"א יו"ד ואילך.39)טושו"ע  מג ס "ע  תרע "ח  סה"מ  ראה

    
ֿ העולמות  ֿ יצירה ֿ בריאה (אצילות הכלליים העולמות ארבעת מבין  הנמוכים

‰‡ˆeÏÈ˙עשיה). ÌÏBÚaL ביותר והנעלה הראשון  מארבעת העולם ∆¿»»¬ƒ
הכלליים  È‰BÓ‚Âהעולמות e‰È‡ ,„Á È‰eiÁÂ e‰È‡" È‰¬≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ

"„Á34 גדרים בעולם עם מציאות אין  ועדיין  בגלוי , היא האלוקות האצילות, «
הוא  אלא מאלקות. נפרדת משלה,

והאורות  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש 'וחיוהי ',

בעולם  העליונות הספירות של 

 ֿ הקדוש 'וגרמוהי ', והוא האצילות,

הם  אלו , אורות של  והכלים ֿ הוא ברוך 

מלבד  מציאות שום ואין  אחד ,

עצמה  עולם ˜Â‡האלוקות ¿ƒ¿»
‰‡e˜Ï˙האצילות  ÌÏBÚ35, עולם »»¡…

ואין שרק  בו , נמצאת עצמה האלוקות

נפרדים  נבראים של  מציאות ≈¿ÔÈ‡Âבו 
‰Ê נחשב האצילות "CeÓ",עולם ∆»

ÔÈÚa"גבוה",אלא  ‰ek‰Â¿««»»¿ƒ¿«
,‰‡Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰ "CeÓ"»ƒ¿««¿ƒ»
משלה, גדרים לה שיש המציאות

מוחלט  בביטול  לאלוקות בטלה ואיננה

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ‡e‰Â¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ „Ò ‰p‰Â .‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ≈≈∆««¿»»
מלמעלה  היורד  האלוקי  האור  של 

Œ‰‡Èaלמטה  ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»
ÔÙ‡a ‡e‰ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿…∆

"ÚÈ˜Â ÌÈÓ B‡"c36 כמובא ¿«ƒ¿»ƒ«
הבריאה  שבכללות וחסידות, בקבלה

רקיע  מים, אור , בחינות: שלוש יש

למעשה  הראשון  ביום (שנבראו 

נמצאות  אלו  בחינות ושלוש בראשית),

אחד  בכל  והנבראים, העולמות בכל 

עניינם  לפי  דרגה ¿BÓkובכל 
ÈÓ‡Óa ‰k‡a ‡a˙pL∆ƒ¿»≈«¬À»¿«¬»≈

ÈLz L„Á37,תשי "ט זו , שנה של  …∆ƒ¿≈
ומבאר . שממשיך  וכפי 

,ÌÈÏLn‰ ˙LÏL ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿…∆«¿»ƒ
‰˜e‡‰ ÏLÓ המאירה אש של  ¿«»¬»

ÏLÓeלמרחוק  ,B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿«
˙ÈÁ‰ מים ÔÈÚהמלאה ‡e‰ ∆»ƒƒ¿«

‡e‰ ‰th‰ ÏLÓe ,ÌÈn‰««ƒ¿««ƒ»
'ÌLb' ‰NÚpL ,ÚÈ˜‰ ÔÈÚ גשמית L„Á‰,מציאות ˙e‰Óe ƒ¿«»»ƒ«∆«¬»∆∆«¬»»

e„ÈÏ‚‡c ‡iÓ ÔÎÏÂ לקרח והפכו  שקפאו  BzÓ˙מים eÏËa מים ¿»≈«»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈe‡L גשמים ממי  דוקא להיות שצריך  טהרה, למקוה כשרים שאינם ¿ƒ

בכלים, נשאבו  ולא המקוה לתוך  BÚc˙שירדו  ‰nÎÏ L‡ „Ú מים «¬∆¿«»≈
גשמים ÔÈÏÚÓשהגלידו  מי  של  ראוי  שיעור  בו  שאין  ÔÈÏÒBtמקוה ÔÈ‡Â «¬ƒ¿≈»¿ƒ

לתוכו , נפלו  אם כשר  lÁzÎÏ‰מקוה ‰Â˜Ó ÔÈNBÚÂ38 ידי קרח,על  ¿ƒƒ¿∆¿«¿ƒ»
היה  שתחילה הרקיע, של  עניינו  זה והרי  חדשה. מציאות שנעשו  מפני  זה וכל 

מים  בין  ה' הבדיל  ֿ כך  ואחר  מים הכול 

רקיע. נעשו  העליונים והמים למים,

L„Á ÈLe„a ‡a˙ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈…∆
ÈLz37 כאמור תשי "ט, שנת של  ƒ¿≈

"‡Bלעיל  ˙ÈÁa ÔÈÚ L‡¬∆ƒ¿«¿ƒ«
˜ BÈ‡ "ÚÈ˜ ÌÈÓ«ƒ»ƒ«≈«
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»

Ìb Ì‡ŒÈk ‰iNÚ אפילוÌÏBÚa ¬ƒ»ƒƒ«¿»
‰ÏÚÓÏe "˙k"e ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«∆∆¿«¿»

˙BÈ36 אפילוB‡a „Ú האלוקי ≈«»
מוגבל  הבלתי  ֿ סופי , ∆…∆Ì„wLהאין 

ÌeˆÓv‰39 באור שנעשה הראשון  «ƒ¿
ֿ סוף. ‡Lהאין  ÔeÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»¬∆
ÌL Ìb הללו הגבוהות בדרגות «»

:ÌÈÏLn‰ ˙LÏL Ïk CiL«»»¿…∆«¿»ƒ
‰tËÂ ˙ÈÁ ,‰˜e‡ המקבילים ¬»»ƒ¿ƒ»

רקיע'. מים 'אור , «¿ÏÎeלעניין 
ÌB˜Óe ÌB˜Ó במובן 'מקום' »»

b„Â‰,הרוחני , ‰bc ÏÎe¿»«¿»¿«¿»
dBb dBb"‰ Èelb ‰p‰ƒ≈ƒ«»«»«

"˙BÈ,דרגה ובאותה עניין  שבאותו  ≈
"˙BÈa CeÓ CeÓ"a ‡e‰«»»¿≈
"˙BÈa CeÓ"a L‡ ,eÈ‰Â)¿«¿¬∆«»¿≈
‰lb˙Ó ,‡e‰‰ ÌÏBÚaL∆»»«ƒ¿«∆
ÌÏBÚaL "˙BÈa dBb"‰«»«¿≈∆»»

,‡e‰‰ ל אחד כמבואר  בכל  עיל , «
האמורים  המשלים ).משלוש

„Ò ˙eÏÏÎa ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈∆
CeÓp"‰ È‰ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¬≈«»
˙BÓÏBÚa ‡e‰ "˙BÈa CeÓ»¿≈»»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa כאמור ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
האצילות  בעולם מזה, שלמעלה לעיל 

זו  לאלוקות), מוחלט ביטול  יש (שבו 

"נמוך ", ולא "גבוה" »¿ÚÂ„בחינת
ÌL ‰p‰ ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ דווקא »»¬ƒ»ƒ≈»

כ "נמוך " המוגדרים אלו  ˙BÈa",בעולמות dBb dBb"‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆«»«»«¿≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ CÚaL "˙BÈa dBb dBb"‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»«»«¿≈∆¿∆∆»»¬ƒ
B˙eÓˆÚ ‡e‰L ,ÌeˆÓv‰ Ì„˜Â ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈»»¬ƒ¿…∆«ƒ¿∆«¿
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כי   

ה ּלׁשֹון  ּדכפל  ּביֹותר ", ּתח ּתֹון ּב"תח ּתֹון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָמת ּגּלה 

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  על  מ ֹורה  ּתח ּתֹון" ְְְֵֶַַַַַ"ּתח ּתֹון

ענין  וה ּוא  מ ּמּנּו, למ ּטה  ּתח ּתֹון ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאפ ׁשרי ,

נּצבים  ׁשהע ּמּודים  ענין וזה ּו הע ׂשּיה . ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָע ֹולם 

ּגד ֹול , ח ֹומה  ּבית  לבנֹות  ּדכ ׁשּצרי ּדוקא , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּבארץ 

א ּתה  ׁשם  ּגד ּלת ֹו ּדבמק ֹום  ה ', ּגד ּלת  ענין ְְְְְְִִַַַָָָֻֻוה ּוא 

ענותנּות ֹו הה ׁשּתל ׁשל ּות ,40מ ֹוצא  סדר  ּבכל  ה ּנה  , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבכל  רקיע " מים  "א ֹור  ּבחינת  ׁשּיׁש ְְִִִֵֶַַַַָָאף 

ּגב ֹוּה ה "ּגב ֹוּה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ּבכדי אבל  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה ּמדרג ֹות ,

הת ּגּלּות ֹו ה ּנה  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ׁשה ּוא  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָּביֹותר "

ע ֹולם  ׁשה ּוא  ּביֹותר " ּתח ּתֹון ּב"תח ּתֹון ְְְֵֶַַַָה ּוא 

ּבע ֹולם  לא  - ּגּופא  הע ׂשּיה  ּובע ֹולם  ְְֲֲִִָָָָָָָֹהע ׂשּיה ,

ה ּגׁשמי. הע ׂשּיה  ּבע ֹולם  ֿ אם  ּכי הר ּוחני, ְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָהע ׂשּיה 

ּגּופא , ה ּגׁשמי הע ׂשּיה  ּבע ֹולם  ׁשּגם  מ ּובן ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּומ ּזה 

והינּו ּביֹותר ", ּתח ּתֹון ה "ּתח ּתֹון ֿ ּכן ּגם  ְְְְְִֵֵַַַַַָצרי

הר ּוחנית  ּבעב ֹודה  אינּה העצמ ּות  הת ּגּלּות  ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָא ׁשר 

ּדוקא . ּגׁשמית  ּבע ׂשּיה  ֿ אם  ּכי ה ּזה , ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּבע ֹולם 

ּבדר ּוׁשי  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׁשּמד ּיק  מה  ֿ ּכן ּגם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָוזה ּו

ּבארץ ,41'ציצית ' ׁשּנּצבים  הע ּמּודים  ּבמ ׁשל  ְִִִִִִֶֶַַָָָָ

וה ּתקרה  ה ּבנין את  יחזיק ּו ׁשהע ּמּודים  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּדבכדי

ולא  ּדוקא  ק ׁשה  ּבעפר  להיֹות  צריכים  ֿ ּגּביו, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעל 

להיֹות  צריכ ֹות  ה ּמצ ֹות  ּגם  ּכן ה ּנה  ּתח ּוח , ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבעפר 

"ע ׂשּיה  ׁשם  ׁשּמס ּים  ּוכמ ֹו ּדוקא , ק ׁשה  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעפר 

ּבג ׁשמ ּיּות  ׁשּנתל ּבׁשּו ה ּמצ ֹות  וה ּוא  ְְְְְְְִִִֵֶַַַָלעילא ",

ְַָּדוקא .

ּבהפר ׁשÊe‰ה ) ּבּמאמר , ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  יּובן »∆ְֲִֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשה ּקר ׁשים  למצ ֹות , ה ּקר ׁשים  ְְְְִִִֵֵֶַַָָּבין

מה  וגם  ה ּמצ ֹות , ּבלבד ) " ּדר ֿ ("על   ּדר ֿ ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַעל 

"מח  ה ּלׁשֹון א ֹומר  ולא ׁשּבּקר ׁשים  ּברים " ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

לעיל  ׁשּנת ּבאר  מה  לפי ּדה ּנה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ"ממ ׁשיכים ".

היא  ה ּקר ׁשים  עב ֹודת  הרי  ה ּקֹודמים , ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָּבּסעיפים 

ׁשּמבאר  ּוכמ ֹו ׁשּבאדם , ר ּוחנית  ּבענין 42עב ֹודה  ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבא ׁש לעבד  צרי ׁשהאדם  ה ּקר ּבנֹות , ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹעב ֹודת 
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בהערה.40) 40 ע ' ה'ש"ת סה"מ  א. לא, מגילה א.41)ראה נ, 113).42)שלח  ע ' ה'שי "ת (סה"מ  ב  פרק  – במאמר

    
,B˙e‰Óe"גבוה" רק לא להיות, שיכול  גבוה הכי  בעצם, ביותר " ה"גבוה «

יחסי , lb˙Ó‰באופן  ‡e‰ ‰p‰ אלא סתם ב"נמוך " רק ÔBzÁ˙"aלא ƒ≈ƒ¿«∆««¿
ÏÚ ‰BÓ "ÔBzÁz ÔBzÁz" ÔBLl‰ ÏÙkL ,"˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈∆∆∆«»«¿«¿∆«

,ÈLÙ‡L ÔBzÁz ˙Bi‰,להיות שיכול  תחתון  יכול ÔÈ‡Lהכי  ולא «≈«¿∆∆¿»ƒ∆≈
epnÓ,להיות ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆

.‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»»¬ƒ»
ÔÈÚ e‰ÊÂ האמור של  הפנימי  התוכן  ¿∆ƒ¿«

ı‡aלעיל  ÌÈv ÌÈ„enÚ‰L∆»«ƒƒ»ƒ»»∆
הוא  שלהם והתוקף החוזק כלומר ,

מטה CÈvLÎcלמטה ,‡˜Âc«¿»ƒ¿∆»ƒ
‡e‰Â ,ÏB„b ‰ÓBÁ ˙Èa ˙BÏƒ¿≈»»¿

הרוחני  ‰',במובן  ˙l„b ÔÈÚƒ¿«¿À«
ולגלות  לאלוקות להתקרב כדי  היינו 

עניין  את לחזק, ו 'לבנות', אלוקות

ה' ÌLגדולת B˙l„b ÌB˜Óc¿ƒ¿¿À»»
B˙e˙ÂÚ ‡ˆBÓ ‰z‡40, ולכן «»≈«¿¿»

של  והארה בירידה דווקא קשור  הדבר 

ביותר ,האל  למטה ÏÎaוקות ‰p‰ƒ≈¿»
LiL Û‡ ,˙eÏLÏzL‰‰ „Ò≈∆«ƒ¿«¿¿«∆≈

"ÚÈ˜ ÌÈÓ B‡" ˙ÈÁa שזהו ¿ƒ««ƒ»ƒ«
וההמשכה, הגילוי  וסדר  «¿ÏÎaאופן 

‰È‰iL È„Îa Ï‡ ,˙B‚„n‰««¿≈¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
"˙BÈa dBb dBb"‰ Èelbƒ«»«»«¿≈
יותר  להיות יכול  ולא שאין  גבוה, הכי 

ממנו  B˙eÓˆÚגבוה ‡e‰L∆«¿
‡e‰ B˙elb˙‰ ‰p‰ ,Ca˙Èƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«

"˙BÈa ÔBzÁz ÔBzÁ˙"a הכי ««¿«¿¿≈
נמוך  יותר  להיות יכול  ולא שאין  נמוך ,

‰iNÚ‰,ממנו  ÌÏBÚ ‡e‰L∆»»¬ƒ»
‡Ùeb ‰iNÚ‰ ÌÏBÚe- עצמו  ¿»»¬ƒ»»

,ÈÁe‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‡Ï…¿»»¬ƒ»»»ƒ
‰iNÚ‰ ÌÏBÚa Ì‡ŒÈk היינו ƒƒ¿»»¬ƒ»

הזה ÔeÓהעולם ‰fÓe .ÈÓLb‰««¿ƒƒ∆»
ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ÌbL∆«¿»»¬ƒ»««¿ƒ

‡Ùeb, עצמוÔkŒÌb CÈˆ את »»ƒ«≈
"˙BÈa ÔBzÁz ÔBzÁz"‰««¿«¿¿≈

עצמה, ‡Lבגשמיות eÈ‰Â¿«¿¬∆
˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰ בהכי למטה, ƒ¿«»«¿

‰ÈÁe˙תחתון , ‰„BÚa dÈ‡≈»»¬»»»ƒ
,‰f‰ ÌÏBÚaL בעניינים ה' עבודת ∆»»«∆

והלב, המוח עבודת Ì‡ŒÈkƒƒרוחניים,
ה' ÈÓLb˙בעבודת ‰iNÚa בקיום «¬ƒ»«¿ƒ

בפועל  במעשה ומצוות «¿»Âc˜‡.תורה
˜i„nL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«≈

'‰Bz ÈËewÏ'a הזקן 'ˆÈˆÈ˙'לאדמו "ר  ÈLe„a41ÏLÓa ¿ƒ≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿«
,ı‡a ÌÈvpL ÌÈ„enÚ‰ דיוק עוד  זה בענין  ומבאר  מוסיף ושם »«ƒ∆ƒ»ƒ»»∆

ÌÈ„enÚ‰L È„Îc ברצפה ˜z‰Â‰הניצבים ÔÈa‰ ˙‡ e˜ÈÊÁÈ ¿ƒ¿≈∆»«ƒ«¬ƒ∆«ƒ¿»¿«ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ ,ÂÈabŒÏÚL,היסודות היינו  ˜L‰העמודים, ÙÚa ∆««»¿ƒƒƒ¿∆»»»∆

ÁeÁz ÙÚa ‡ÏÂ ‡˜Âc,ולח רך  «¿»¿…∆»»ƒ«
˙BÎÈˆ ˙Bˆn‰ Ìb Ôk ‰p‰ƒ≈≈««ƒ¿¿ƒ

‰L˜ ÙÚa ˙BÈ‰Ï מציאות ƒ¿∆»»»∆
ותקיפה  חזקה BÓÎeגשמית ,‡˜Âc«¿»¿

,"‡ÏÈÚÏ ‰iNÚ" ÌL ÌiÒnL∆¿«≈»¬ƒ»¿≈»
למעשה, מיוחד  ויתרון  עילוי  ¿e‰Â‡יש

˙eiÓL‚a eLaÏ˙pL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ
‡˜Âc לגבי ויתרון  עילוי  בהן  שיש «¿»

רוחני . באופן  הוא שקיומן  מצוות

ÔBLl‰ ˜eic ÔeÈ ‰Êe של ‰) »∆»ƒ«»
הריי "צ  ֿ Ó‡naהרבי  דיבור  ««¬»

תש"י ,המתחיל  לגני  ≈¿∆»LÙ‰aבאתי 
,˙BˆÓÏ ÌÈLw‰ ÔÈa שיש אף ≈«¿»ƒ¿ƒ¿

של  הכללי  והתוכן  הדברים, בין  דמיון 

שהקרשים  שכשם הוא, הדברים

הלמעלה  את מחברים (והעמודים)

מדיוק  אבל  המצוות. גם כך  והלמטה,

המשל  בין  ההבדל  גם מובן  הלשון 

הוא  וההבדל  ÌÈLw‰L∆«¿»ƒוהנמשל ,
"CcŒÏÚ") CcŒÏÚ Ì‰≈«∆∆«∆∆

˙Bˆn‰ („Ïa אותו ממש ולא ƒ¿««ƒ¿
ÌÈLwaLהדבר , ‰Ó Ì‚Â¿««∆«¿»ƒ

‡ÏÂ "ÌÈaÁÓ" ÔBLl‰ ÓB‡≈«»¿«¿ƒ¿…
הלשון  שנאמר "ÌÈÎÈLÓÓ"את «¿ƒƒ

שממשיך  וכפי  למצוות, ביחס במאמר 

ומבאר .

ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ó ÈÙÏ ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
,ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa מאמר של  «¿ƒƒ«¿ƒ

תש"י , לגני  BÚ„˙באתי  È‰¬≈¬«
ÌÈLw‰ לעשות שבמשכן , «¿»ƒ

שטות  זה' ה'לעומת של  מה'שטים'

ÈÁe˙דקדושה, ‰„BÚ ‡È‰ƒ¬»»ƒ
BÓÎe ,Ì„‡aL∆»»»¿

‡nL42 הנזכר ÔÈÚaבמאמר  ∆¿»≈¿ƒ¿«
,˙Baw‰ ˙„BÚ אמרו עליה ¬««»¿»

הייתה  המזבח על  שהאש ז "ל  חכמינו 

עם  מלמעלה, שירדה אש של  שילוב

והמשמעות  למטה. שהדליקו  אש

היא  ˆCÈהרוחנית Ì„‡‰L∆»»»»ƒ
„ÚÏ'ה LÙcאת L‡a «¬…»≈¿∆∆
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כב   

ׁשּבאדם , ׁשּלמעלה  הא ׁש ׁשהיא  האלקית  ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּדנפ ׁש

הדיֹוט  ׁשל  א ׁש ׁשהיא  ה ּבהמית  ּדנפ ׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּובא ׁש

ּבפרטי  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש את  לברר  וצרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבאדם ,

ּכׂשב  "ׁשֹור  ּבענין לעיל  וכ ּמבאר  ׁשּבּה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה ּמדרג ֹות 

ּבע ֹולם  היא  ׁשהעב ֹודה  הגם  ה ּנה  ּולזאת  ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹועז",

זֹו הרי ּגּופא  ֿ ה ּזה  ע ֹולם   ּבער אבל  ה ּגׁשמי, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּזה 

ענין  זה  ואין ּגׁשמית , עב ֹודה  ולא  ר ּוחנית  ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹעב ֹודה 

לעילא ") "ע ׂשּיה  עליה  (ׁשא ֹומרים  מ ּמׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהע ׂשּיה 

מה  ֿ ּכן ּגם  וזה ּו ּביֹותר . וחזק  ק ׁשה  עפר  זה  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואין

ֿ עדן  נׁשמת ֹו ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּד"קר ׁש"43ׁשּכתב  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

עם  הע ֹולמ ֹות  ּולק ּׁשר  לח ּבר  ׁשענינֹו האדם  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָה ּוא 

זהר ' ּב'ת ּקּוני וכדאיתא  ּפס ּוק 44אלק ּות , 45על  ְְְֱִִִֵַַָָֹֹ

ּדבר  ּדג ּופא  ׁשיע ּורא  ּדא  ה ּקר ׁש,  אר א ּמֹות  ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹע ׂשר 

מ ּדֹות  ׁשבע  ּכח ֹות , ּבע ׂשרה  ה ּוא  ׁשהאדם  ֲִֶֶַַַָָָָָֹנׁש,

ׁשהיא  ה ּקר ׁשים  עב ֹודת  ענין וזה ּו מ ֹוחין, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּוׁשל ׁשה 

לע ׂשֹות  ה ּבהמית , ונפ ׁש האלקית  נפ ׁש ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹעב ֹודת 

ֿ זה ", ּדלעמת  "ׁשט ּות  ה ּגׁשמ ּיים  ְְְְִִִִֵֶַַַַָֻמה ּדברים 

ׁשעב ֹודת  ּומ ּכיון ּדקד ּׁשה . ל ׁשט ּות  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻּולהפכם 

לכן  ׁשּבאדם , ר ּוחנית  עב ֹודה  היא  ְֲִִִֵֶַָָָָָָָה ּקר ׁשים 

ֿ ס ֹוף , ֿ אין א ֹור  ֿ זה  ֿ ידי על  להמ ׁשי ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִֵֵֶֶַַָאי

וההמ ׁשכה  מהעצמ ּות , היא  הא ֹור  ׁשהמ ׁשכת  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלפי

ׁשּלמ ּטה  העב ֹודה  ֿ ידי על  רק  היא  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָמהעצמ ּות 

ולכן  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  וה ּוא  ּביֹותר , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָמ ּטה 

ׁשה ּמצ ֹות  לפי "ממ ׁשיכים ", ה ּלׁשֹון א ֹומר  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבמצ ֹות 

אדמ ֹו"ר  מו"ח  כ "ק  ׁשּמבאר  ּוכמ ֹו ּבג ׁשמ ּיּות , ְְְְְִֵֵֶַַָהן

הה ּלּול  מאמרים ּבעל  ּבכ ּמה  ה ּמצ ֹות 46א  ּגם  א ׁשר  ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשּיר ּגׁשּו ה ּוא  ּבהן ה ּצּוּוי  הרי ה ּלבב ֹות ", ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻּד"ח ֹובת 

ׁשּצרי ּביראה  ּוכמ ֹו ולב . ּבּמח  ה ּגׁשמי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּבׂשר 

ּבה ּׂשגה  וכן ּבג ׁשמ ּיּות , וה ּלב  ּבּמח  ּכּוּוץ  ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹלהיֹות 

ּוקמטים  ׂשריט ֹות  ּתֹוספת  להיֹות  צרי הרי -ְְְֲִִִִֵֶֶָָ
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˙È˜Ï‡‰ הקדושה Ì„‡aL,הנשמה ‰ÏÚÓlL L‡‰ ‡È‰L שהרי »¡…ƒ∆ƒ»≈∆¿«¿»∆»»»

ממש', ממעל  אלוקה 'חלק היא È‰L‡הנשמה ˙ÈÓ‰a‰ LÙc L‡e»≈¿∆∆««¬ƒ∆ƒ
,Ì„‡aL ËBÈ„‰ ÏL L‡ שניהם של  שילוב דורשת ה' עבודת כי  ≈∆∆¿∆»»»

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ Ï CÈˆÂ מהרע שבה הטוב את להפריד  ¿»ƒ¿»≈∆«∆∆««¬ƒ
והתיקון  והבירור  לקדושה, ולהעלותו 

להיות  צריך  הבהמית הנפש של 

,daL ˙B‚„n‰ ÈËÙaƒ¿»≈««¿≈∆»
ÏÈÚÏ ‡nÎÂ הנזכר במאמר  ¿«¿…»¿≈

,"ÊÚÂ Nk BL" ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆¿≈
מהבהמות  אחת כל  של  המשמעות

קרבנות, מביאים היו  שמהן  הללו ,

הבהמית  הנפש ובירור  בקירוב

של  הנפש לתכונות בהתאם לאלוקות,

אדם, שעניין ÊÏe‡˙כל  ומאחר  ¿…
של  עבודה היא ה' בעבודת הקרשים

והן  האלוקית הנפש הן  הנפש, כוחות

בירור  של  והעבודה הבהמית, הנפש

הבהמית, הנפש ‰‚Ìותיקון  ‰p‰ƒ≈¬«
‰f‰ ÌÏBÚa ‡È‰ ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒ»»«∆

CÚa Ï‡ ,ÈÓLb‰ אל יחסית ««¿ƒ¬»¿≈∆
‡Ùeb ‰f‰ŒÌÏBÚ שהוא עצמו , »«∆»

מוחשי  גשמי  BÚ„‰עולם BÊ È‰¬≈¬»
,˙ÈÓLb ‰„BÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁe»ƒ¿…¬»«¿ƒ

‰iNÚ‰ ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡Â בפועל ¿≈∆ƒ¿«»¬ƒ»
‰ÈÏÚ ÌÈÓB‡L) LnÓ«»∆¿ƒ»∆»
‰Ê ÔÈ‡Â ("‡ÏÈÚÏ ‰iNÚ"¬ƒ»¿≈»¿≈∆

˙BÈa ˜ÊÁÂ ‰L˜ ÙÚ של »»»∆¿»»¿≈
ולכן  ותקיפה, חזקה גשמית מציאות

לעניין  ממש דומה אינו  הקרשים עניין 

קיום  דווקא מודגש שבהם המצוות,

בפועל . ובמעשה בגשמיות המצוות

הניצבים  עמודים הוא זה על  והמשל 

לעיל . כמבואר  תיחוח, ולא קשה בעפר 

ŒÏÚa‰ ˙kL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»««««
ŒB˙ÓL BËŒÌL≈ƒ¿»

Ô„Ú43"L˜"c קרשי של  ≈∆¿∆∆
BÈÚLהמשכן  Ì„‡‰ ‡e‰»»»∆ƒ¿»

האדם  של  M˜Ïeותפקידו  aÁÏ¿«≈¿«≈
,˙e˜Ï‡ ÌÚ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¡…

‡˙È‡„ÎÂ כמובאÈew˙'a ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ≈
'‰Ê44˜eÒt ÏÚ45 האמור …««»

המשכן  Ùe‚c‡בקרשי  ‡eÚÈL ‡c ,Lw‰ C‡ ˙Bn‡ NÚ∆∆«…∆«»∆»ƒ»¿»

,L c הדברים של  הרוחנית והמשמעות אדם, בן  של  גופו  שיעור  זה ¿««
BÁk˙היא  ‰NÚa ‡e‰ Ì„‡‰L לעשר המקבילים הנפש, של  ∆»»»«¬»»…

העליונות  BcÓ˙הספירות ÚL, יסוד הוד , נצח, תפארת, גבורה, חסד , ∆«ƒ
ÔÈÁBÓ,מלכות  ‰LÏLe.דעת בינה, BÚ„˙חכמה, ÔÈÚ e‰ÊÂ ¿…»ƒ¿∆ƒ¿«¬«

‡È‰L ÌÈLw‰ בעשרה זו  עבודה «¿»ƒ∆ƒ
היא  הנפש LÙכוחות ˙„BÚ¬«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ
ÌÈiÓLb‰ ÌÈc‰Ó ˙BNÚÏ«¬≈«¿»ƒ««¿ƒƒ

הם  עצמם ¿"eËL˙שמצד 
ÌÎÙ‰Ïe ,"‰ÊŒ˙ÓÚÏcƒ¿À«∆¿»¿»

˙eËLÏ מהדעת למעלה של  במובן  ƒ¿
.‰M„˜cƒ¿À»

ÌÈLw‰ ˙„BÚL ÔÂÈkÓe כפי ƒ≈»∆¬««¿»ƒ
האדם  בנפש ביטוי  לידי  באה שהיא

,Ì„‡aL ˙ÈÁe ‰„BÚ ‡È‰ƒ¬»»ƒ∆»»»
CÈLÓ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏ»≈ƒ∆¿»¿«¿ƒ

∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ולגלות למטה מלמעלה 
˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈¿ƒ∆«¿»«

B‡‰ סוף ֿ האין  ‰È‡עצמו של  »ƒ
ÎLÓ‰‰Â‰התגלות  ,˙eÓˆÚ‰Ó≈»«¿¿««¿»»

ÓÈ„ÈŒÏÚ ˜ ‡È‰ ˙eÓˆÚ‰≈»«¿ƒ««¿≈
‰hÓ ‰hÓlL ‰„BÚ‰»¬»∆¿«»«»
˙Bˆn‰ Ìei˜ ‡e‰Â ,˙BÈa¿≈¿ƒ«ƒ¿

,˙eiÓL‚a,באריכות לעיל  כמבואר  ¿«¿ƒ
אל  דווקא ונמשך  יורד  ביותר  שהגבוה

ביותר  BˆÓa˙הלמטה ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿
ÓB‡ את במאמר  הריי "צ הרבי  ≈

ÈÙÏ ,"ÌÈÎÈLÓÓ" ÔBLl‰«»«¿ƒƒ¿ƒ
BÓÎe ,˙eiÓL‚a Ô‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿
"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‡nL∆¿»≈«¿
‰nÎa ‡Ïel‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿«»

ÌÈÓ‡Ó46˙Bˆn‰ Ìb L‡ «¬»ƒ¬∆««ƒ¿
,"˙Bl‰ ˙BÁ"c מצוות ¿««¿»

ה' אהבת כמו  בלב, תלוי  שקיומן 

ה' ‰e‡ויראת Ì‰a Èeev‰ È‰¬≈«ƒ»∆
כזה  באופן  אותן  ¿¿eLbiL∆Àלקיים

.ÏÂ Ána ÈÓLb‰ Naa«»»««¿ƒ«…«»≈
‰‡Èa BÓÎe'ה CÈvLמפני  ¿¿ƒ¿»∆»ƒ

l‰Â Ána ıeek ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«…«¿«≈
‰‚O‰a ÔÎÂ ,˙eiÓL‚a של ¿«¿ƒ¿≈¿«»»

בגדולת  והתבוננות והשגה תורה, דברי 

ÌÈËÓ˜eה' ˙BËÈN ˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ï CÈˆ È‰ קודם היו  שלא ¬≈»ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ
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כג   

וההעמקה  ההת ּבֹוננּות  מ ּצד  ה ּגׁשמי ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָֹּבּמח 

העב ֹודה  ּבכלל ּות  ּגם  וכן ה ּתֹורה , ְְְֲִֵַַַַָָָָָּבה ּׂשגת 

הרי  ל ּבֹורא ֹו, מעב ֹודת ֹו ּבתענּוג  להיֹות  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָׁשּצריכה 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ׁשמנּונית , לה ֹוסיף  צרי 47ה ּתענּוג  ְְְֲִִִֶַַַָָ

ּגׁשמית  ׁשמנּונית  עצם , ּתד ּׁשן ט ֹובה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשמ ּועה 

ּבּמאמר , ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ה ּגׁשמי. ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבּבׂשר 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּמצ ֹות , ּבדגמת  הם  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשה ּקר ׁשים 

לא  אבל  ּגב ֹוּה", ה "ּגב ֹוּה ֿ ּכן ּגם  נמ ׁש ְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹה ּקר ׁשים 

ּבהן  ּבמצ ֹות , ֿ אם  ּכי ּביֹותר ", ּגב ֹוּה ְְִִִֵֶַַַַָָָ"ה ּגב ֹוּה

ׁשה ּוא  ּביֹותר " ּגב ֹוּה "ה ּגב ֹוּה נמ ׁש ְְְִֵֶַַַַָָָָּדוקא 

נמ ׁשכ ֹות  ׁשהן ה ּמצ ֹות  ענין ּדזה ּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהעצמ ּות .

עם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ איןֿס ֹוף  א ֹור  ּומח ּבר ֹות  ְְְִֵֵַַָָמהעצמ ּות 

ה ּמצ ֹות , את  מק ּים  ׁשהאדם  ֿ ידי ועל  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהע ֹולמ ֹות ,

הע ֹולמ ֹות , עם  א ֹותן מח ּבר  ה ּוא  ּבתח ּלה  ְְִִִִֵֵַָָָָה ּנה 

ר ּוחנית  עב ֹודה  ֿ ידי על  העב ֹודה  ּבתח ּלת  ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשה ּוא 

ק ּיּומן  ֿ ידי (על  ּכ ֿ ואחר  ה ּקר ׁשים , עב ֹודת  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא 

וה ּוא  העצמ ּות . עם  א ֹותם  מח ּבר  ה ּוא  ְְְְְִִֵַַַָָּבג ׁשמ ּיּות )

מח ּבר  היה  ׁש"ּדוד  ּבּתֹורה  ׁשּמצינּו מה   ּדר ֿ ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל 

ֿ ה ּוא " ּברי ֿ ּבק ּוד ׁשא  ּדלמעלה  ּכן 48ּתֹורה  ה ּנה  , ְְְְְִִִֵֵַָָָ

ּבבר ּכת  ע ׂשּיתן, קדם  א ׁשר  ּבמצ ֹות , ּגם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹה ּוא 

ּבמצ ֹותיו", ק ּדׁשנּו "א ׁשר  א ֹומרים  ְְְְְֲִִִִֶַָָה ּמצ ֹות ,

עליֹון, ּבחסד  ּכבר  ׁשּנמ ׁשכ ּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָ"ּבמצ ֹותיו"

ֿ ידי  ועל  ּבע ֹולמ ֹות , ּומח ּברם  עצמ ֹו על  ְְְְְְִֵַַַַַָָָָּוממ ׁשיכם 

מנענע  ה ּקּב"ה  ּגם  ה ּנה  ה ּמצ ֹות , את  ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָע ׂשּית ֹו

-49ּברא ׁשֹו ּבּתֹורה  וכן העצמ ּות , המ ׁשכת  ׁשה ּוא  ְְְְֵֶַַַַָָָֹ

ּכנג ּדֹו וׁשֹונה  ק ֹורא  הענינים 50ה ּקּב"ה  ּבכל  וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ע ֹו ה ּקּב"ה  הרי מ ּדה - ּכנגד  מ ּדה  ּדזה 51ׂשה  , ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ע ֹוׂשה  ה ּוא  לע ׂשֹות , ליׂשראל  ְְְֲִֵֶֶֶַַָׁש"ּמצ ּוה 

ה ּיׂשראלי,52ּבעצמ ֹו" איׁש ע ׂשּית  ֿ ידי ׁשעל  הינּו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַ

ּכח  ּוב ּתֹוספת  מחד ׁש א ֹותם  ממ ׁשי ְְִֵֶֶַַָָָֹה ּוא 
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כד   

ה ּמּגיד  ׁשּכתב  מה  וזה ּו ּפס ּוק 53מהעצמ ּות . 54על  ְְִֵֶֶַַַַַַָָָ

יע ׂשה  א ׁשר  מ ׁשּפטי, ואת  ח ּקתי את  ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּוׁשמר ּתם 

המח ׁשבה  ה ּוא  ּד"ח ּקתי" ּבהם , וחי האדם  ְֲֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻאתם 

החקיקה , א ֹות ּיֹות  ּכמ ֹו ה ּמאחד  לב ּוׁש ְְְֲִִֶַַָָֻׁשה ּוא 

 מל ּבדבר  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּדּבּור , ה ּוא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָ"מ ׁשּפטי"

ארץ 55ׁשלט ֹון  יעמיד  ּבמ ׁשּפט   מל "א ׁשר 56, , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָ

ׁשה ּוא  הע ׂשּיה  ענין ה ּוא  האדם ", אתם  ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹיע ׂשה 

ֿ ידי  ׁשעל  ּבהם ", "וחי ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָה ּתכלית ,

ֿ ידי  על  מה ּמח ׁשבה  ּוממ ׁשי ּבמח ׁשבה , ְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהעב ֹודה 

"וחי  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  ה ּמע ׂשה , לבחינת  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָה ּדּבּור 

עב ֹודת  ענין וזה ּו ּבּמצ ֹות . ח ּיּות  ׁשּממ ׁשי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָּבהם ",

ׁשעל ֿ ׁשּבאדם , ר ּוחנית  עב ֹודה  ׁשהיא  ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָה ּקר ׁשים 

על ֿ ה ּנה  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּמצ ֹות  לק ּיּום  ּבא  ֿ זה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָידי

ּומח ּברים  העצמ ּות  את  ממ ׁשיכים  ֿ זה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָידי

ּכאחד  ורצ ּפה  "ּגג  ה ּמאמר  וכל ׁשֹון ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבע ֹולמ ֹות ,

האמ ּתי. ה ּיׁש ית ּגּלה  ה ּנברא  ּבּיׁש א ׁשר  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמ ּמׁש",

ּבּמאמר p‰Â‰ו) ּדא ֹות 57ממ ׁשי הרמז ּבבא ּור  ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶַַַָָ

עד  נמ ׁש ה ּׂשמאלית  רגל ֹו א ׁשר  ְְְֲִִֶַַַָָק ּו"ף 

ׁשּכת ּוב  מה  ה ּוא  ּדבכלל ּות  מ ּטה , ּגער 58למ ּטה  ְְְְִֶַַַַָָָָ

קנה  ה ּוא 59ח ּית  "קנה " ּדענין ,ׁשּנמ ׁש  אר קנה  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּוא  קנה " ו"ח ּית  ּדקל ּפה '. 'ּדכר  וה ּוא  ְְְְְִִֶַַַַָָָלמ ּטה ,

ּדקל ּפה ', 'מלכ ּות  ּבחינת  ּדקל ּפה ' ְְְְְִִִִִַַָָָ'נּוקבא 

"ּגער  ּדזה ּו להכריתם , וצרי מה 'ּדכר ', ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמק ּבלת 

ּדקל ּפה ' 'ּדכר  ה ּנה  האדם , ּובעב ֹודת  קנה ". ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָח ּית 

'מלכ ּות  ּובחינת  ט ֹוב ֹות , לא  מ ּדֹות  ענין ְְְִִִַַַֹה ּוא 

וה ּוא  כ ּו' ה ּנדרסת  אסק ּפה  ׁשּנע ׂשה  ה ּוא  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻּדקל ּפה '

"ּגער  להיֹות   וצרי ֿ זה ', ּד'לעמת  ֿ על  ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻה ּקּבלת 

ה ּקּו"ף  קנה  את  להכרית  ׁשּצרי קנה " ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָח ּית 
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הנפש  של  הנפש ‰Á‡n„ביטוי  עם «¿À»

‰È˜Á˜‰,עצמה  ˙Bi˙B‡ BÓk¿ƒ«¬ƒ»
באבן  החקוקות אותיות כמו 

מאותיות  (בשונה האבן  עם שמאוחדות

שעליו  מהדבר  נפרדות שהן  הכתיבה

כתובות) ‰e‡הן  "ÈËtLÓ"ƒ¿»«
e˙kLלבוש  BÓk ,eac‰«ƒ¿∆»

ÔBËÏL CÏÓ „a55, המלך ƒ¿«∆∆ƒ¿
שלו  הדיבור  באמצעות ∆∆CÏÓשולט
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הזכר  הקנה, את גם ולבטל  לכרות

'חית  את וגם הקליפה, של  המשפיע

של  המקבלת הנוקבא בחינת קנה'

iÁ˙הקליפה, Úb" e‰Êc¿∆¿«««
."‰»̃∆
,Ì„‡‰ ˙„BÚe של זה עניין  «¬«»»»
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כה   

עריצים  ּגא ֹון את  ּׁשּכֹורתים 60ול ׁשּבר  ועל ֿידי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּתבת  ה ּוא  ואז ה "א , מ ּזה  נע ׂשה  ה ּקּו"ף  קנה  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאת 

ענין  ה ּוא  וג ּלּוי ה ּגּלּוי, על  מ ֹורה  ּד"ה ּנה " ְְְִִִִִֵֵֶַַַ"ה ּנה ".

עניני  ּכל  ית ּגּלּו אז א ׁשר  לעתיד  ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻה ּקד ּׁשה ,

ּבמ ּוח ׁש א ֹותם  ׁשּירא ּו ׁשּבפנימ ּיּות , ְְְְִִִִֶֶַָָָֻה ּקד ּׁשה 

ּכתיב  ּבׂשר , ה ּנה 61ּבעיני הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְְְִִֵֵֵַַַָָָ

העב ֹודה  ֿ ידי על  ה ּוא  ּדלעתיד  וה ּגּלּוי זה , ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹאלקינּו

ּבּסעיפים  ּבּמאמר  ׁשּמבאר  ּוכמ ֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּדעכ ׁשו,

ּברא ׁשי 62ה ּקֹודמים  זה  ּבסעיף  ֿ ּכן ּגם  ּומזּכיר  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ח ׁשֹוכא  ּדאתה ּפכא  העב ֹודה  ׁשהיא  ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָּפרקים ,

למיתקא  ּומריר ּו את 63לנה ֹורא  ׁשּמה ּפכים  , ְְְְְְִִִִֶֶַָָ

ּובפרט  ּוקד ּׁשה , ט ֹוב  מ ּמּנּו וע ֹוׂשים  ֿ זה ' ְְְְִִִֶֶַַָָֻֻה 'לע ּמת 

ּומ ּכל ֿ ונסיֹונֹות , והס ּתרים  העלמ ֹות  יׁשנם  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּכא ׁשר 

ֿ ידי  על  ואדר ּבה  ּכלל , מ ּזה  מת ּפעל  אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמק ֹום 

חזק  וּתֹוספת  ּכח  ּבּתֹוספת  מתח ּזק  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹה ּנסיֹונֹות 

מה ּפ ה ּוא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  עב ֹודת ֹו, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָֹלעבד 

ועל ֿ ּדקד ּׁשה ", ל "ׁשט ּות  ֿ זה " ּדלעמת  ְְְְְִִִִֶַַָֻֻמ "ׁשט ּות 

הה ּוא  ּבּיֹום  "ואמר  ּדלעתיד , ה ּגּלּוי יהיה  ֿ זה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָידי

"זה " ּפעמים  ׁשּתי זה ", ּגֹו' זה  אלקינּו ,64ה ּנה  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶָֹ

ׁשניתי  לא  הוי' אני ּבחינת  וה ּוא 65ׁשּית ּגּלה  , ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹ

ּבג ׁשמ ּי ּדעכ ׁשו העב ֹודה  ֿ ידי ּדוקא על  .66ּות  ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

אדמ ֹו"ר ÔÈÚ‰Âז) כ "ק  ׁשּמבאר  ּכמ ֹו ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְֵֶַָ

ּבאר ּכה  צדק ' ּפס ּוק 67ה 'ּצמח  68על  ֲֶֶֶַַַַָָֻ

יׂשראל , ּופרח  יציץ  יעקב  יׁשר ׁש ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹה ּבאים 

ּבזריעה  ּוכמ ֹו זריעה , ּבׁשם  נקרא ֹות  ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָׁשה ּמצ ֹות 

ּבארץ  להיֹות  צריכה  ה ּזריעה  הרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבג ׁשמ ּיּות ,

ּגם  ּכ כ ּו', ה ּפריחה  ּתהיה  ּדוקא  ואז ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּדוקא ,

ּפע ּלתן, ׁשּיפעל ּו ּבכדי א ׁשר  ה ּמצ ֹות  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֻּבזריעת 

ה ּגּלּוי  וה ּוא  ּופרח ", ׁש"יציץ  ׁשּכת ּוב  מה  ְְִִֶֶַַַָָָוה ּוא 

ה ּוא  זה ", אלקינּו "ה ּנה  יהיה  א ׁשר  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָֹּדלעתיד 
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יג 60) ישעי ' יא.ע "פ  ט .61), כה, ואילך).62)ישעי ' 111 ע ' שם (סה"מ  ואילך א.63)פ "א ד, זח "א שמו"ר 64)ראה ראה

ו.65)ספכ"ג. ג, קנד.66)מלאכי  ע ' תרנ"ד פט . ע ' ח "א תרל"ה סה"מ  שמות.67)ראה ס "פ  ו.68)אוה"ת כז, ישעי '

    
ÌÈˆÈÚ ÔB‡b ˙‡ aLÏÂ Û"ew‰ ‰˜ של התוקף ,60‡˙ והחוזק ∆¿≈«¿ƒ¿…∆¿»ƒƒ

הקדושה  ‰Û"ewהיפך  ‰˜ ˙‡ ÌÈ˙BkM È„ÈŒÏÚÂ אותו ומקצרים ¿«¿≈∆¿ƒ∆¿≈«
למטה  ירד  fÓ‰שלא ‰NÚ אות ק', ‰e‡מהאות Ê‡Â המילה ‰"‡, «¬»ƒ∆≈¿»

להיות  הופכת ‰Èelb,'קנה' ÏÚ ‰BÓ "‰p‰"c ."‰p‰" ˙z≈«ƒ≈¿ƒ≈∆««ƒ
,‰M„w‰ ÔÈÚ ‡e‰ Èel‚Â¿ƒƒ¿««¿À»
שכל  ֿ אחרא וסטרא לקליפות בניגוד 

על  והסתר  העלם להיות הוא עניינם

האלוקי , È˙ÚÏ„האור  ÔÎÏÂ בימות ¿»≈∆»ƒ
Ïkהמשיח  elb˙È Ê‡ L‡¬∆»ƒ¿«»

,˙eiÓÈÙaL ‰M„w‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«¿À»∆ƒ¿ƒƒ
ובהעלם, בפנימיות קיימים הם שכעת

בגלוי  ‡Ì˙Bואינם  e‡iL∆ƒ¿»
,Na ÈÈÚa LÁeÓa כפי ¿»¿≈≈»»

מוחשיים. גשמיים דברים כעת שרואים

הגילוי , זמן  הזמן , אותו  ועל 

È˙k61‡e‰‰ ÌBia Ó‡Â ¿ƒ¿»«««
,‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ מדייק והכתוב ƒ≈¡…≈∆

הגילוי , על  להורות "הנה" ואומר 

Èelb‰Â במוחש האלוקות של  ¿«ƒ
„È˙ÚÏc המשיח ŒÏÚבימות ‡e‰ ƒ¿»ƒ«

,ÂLÎÚc ‰„BÚ‰ È„È'ה עבודת ¿≈»¬»¿«¿»
הגלות, ‡nLבזמן  BÓÎe¿∆¿»≈

Ó‡na בתחילתוÌÈÙÈÚqa ««¬»«¿ƒƒ
ÌÈÓ„Bw‰62 בעיקר שבו  ט, לסעיף «¿ƒ

זה, מאמר  ÔkŒÌbעוסק ÈkÊÓe«¿ƒ«≈
‰Ê ÛÈÚÒa ט ÈL‡aסעיף ƒ¿ƒ∆¿»≈

‡È‰L ,ÌÈ˜t בזמן ה' עבודת ¿»ƒ∆ƒ
האלוקות  גילוי  את המביאה הגלות

המשיח  בלשון ‰BÚ„‰בימות »¬»
ÎBLÁ‡הזוהר  ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»

‡˜˙ÈÓÏ eÈÓe ‡B‰Ï63, ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק  ומר  לאור , חושך  הפיכת של 

'‰ÊŒ˙nÚÏ'‰ ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿À«∆
'חושך ' שהוא הקדושה ו 'מר 'היפך 

,‰M„˜e BË epnÓ ÌÈNBÚÂ¿ƒƒ∆¿À»
ËÙe יש הגלות, בזמן  ה' לעבודת ƒ¿»

במיוחד  נוסף וערך  מיוחדת חשיבות

˙BÓÏÚ‰ ÌLÈ L‡k«¬∆∆¿»«¿»
,˙BBÈÒÂ ÌÈzÒ‰Â שבגללם ¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿

יותר , קשה ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒהעבודה
,ÏÏk ‰fÓ ÏÚt˙Ó BÈ‡ אלא ≈ƒ¿»≈ƒ∆¿»

וניסיונות, והסתרים העלמות אין  כאילו  התוקף, בכל  ה' בעבודת עוסק

‰a„‡Â מהניסיונות ומתרשם מתפעל  שאינו  רק דווקא אלא ולא להיפך , ¿«¿«»

˜ÊÁ ˙ÙÒBzÂ Ák ˙ÙÒBza ˜fÁ˙Ó ‡e‰ ˙BBÈÒp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆∆…«¿∆∆…∆
˙eËL"Ó Ct‰Ó ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,B˙„BÚ „ÚÏ«¬…¬»ƒ≈«¿≈∆¿«≈ƒ¿

"‰ÊŒ˙ÓÚÏc ודעת מטעם M„˜c‰",למטה ˙eËL"Ï'ה עבודת ƒ¿À«∆ƒ¿ƒ¿À»
ודעת, מטעם ‰Èelbלמעלה ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הגדול האלוקי  ¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ

,„È˙ÚÏc בנבואת נאמר  ישעיה עליו  ƒ¿»ƒ
‡e‰‰ ÌBia Ó‡Â" בוא עם ¿»«««

Bb'הגאולה  ‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆
,"‰Ê הנה ההוא: ביום ("ואמר  ∆

ה' זה ויושיענו , לו  קוינו  זה  אלוקינו 

בישועתו "), ונשמחה נגילה לו , קוינו 

ומדגיש  ואומר  מדייק ≈¿ÈzLוהכתוב
"‰Ê" ÌÈÓÚt64, על שמורה לשון  ¿»ƒ∆

זה' ואומר  באצבעו  'מראה כמו  גילוי ,

‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁa ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆¿ƒ«¬ƒ¬»»…
È˙ÈL65, שלגביו האלוקות, עצמיות »ƒƒ

שנברא אין  קודם בין  שינוי  ואין  הבדל 

של  הגילוי  והּוא שנברא, לאחר  ְהעולם

"הנה" יאמרו  שעליו  במוחש, האלוקות

המשיח, בימות שיהיה ≈¿»È„ÈŒÏÚו "זה"
˙eiÓL‚a ÂLÎÚc ‰„BÚ‰»¬»¿«¿»¿«¿ƒ
בפועל  במעשה המצוות בקיום

‡˜Âc66. לעיל שנתבאר  וכפי  «¿»
‡nL BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Ê¿»ƒ¿»¿∆¿»≈
'˜„ˆ ÁÓv'‰ "BÓ„‡ ˜"Î«¿«∆«∆∆

‰k‡a67˜eÒt ÏÚ68 בנבואת «¬À»«»
˜ÚÈישעיה  LLÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¬…

˙Bˆn‰L ,Ï‡NÈ ÁÙe ıÈˆÈ»ƒ»«ƒ¿»≈∆«ƒ¿
"ישרש" של  הדימוי  כאן  נאמר  עליהן 

ופרח" ÌLaו "יציץ ˙B‡˜ƒ¿»¿≈
‰ÚÈÊa BÓÎe ,‰ÚÈÊ כדי ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

וצמיחה  פריחה eiÓL‚a¿«¿ƒ˙,שתהיה
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ÚÈf‰ È‰¬≈«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿
‰È‰z ‡˜Âc Ê‡Â ,‡˜Âc ı‡a»»∆«¿»¿»«¿»ƒ¿∆

,'eÎ ‰ÁÈt‰ נמצא הצומח כוח כי  «¿ƒ»
‰Bˆn˙בארץ, ˙ÚÈÊa Ìb Ck»«ƒ¿ƒ««ƒ¿

Ô˙lÚt eÏÚÙiL È„Îa L‡¬∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬¿À»»
בעולם, אלוקות גילוי  ¿e‰Â‡להמשיך 

,"ÁÙe ıÈˆÈ"L e˙kL ‰Ó«∆»∆»ƒ»«
הגילוי , עניין  הם וצמיחה ופריחה

Èelb‰ ‡e‰Â האלוקות של ¿«ƒ
„È˙ÚÏc מעשה ֿ ידי  על  הנפעל  ƒ¿»ƒ

בזמן  Ê‰",הגלות,המצוות eÈ˜Ï‡ ‰p‰" ‰È‰È L‡ אלוקות גילוי  ¬∆ƒ¿∆ƒ≈¡…≈∆
"הנה" עליו  שיאמרו  זה במוחש, גילוי  לעיל , כמבואר  È„ÈŒÏÚו "זה", ‡e‰«¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



כו   

ּדוקא . ה ּגׁשמית  ּבארץ  ה ּמצ ֹות  זריעת  ֿ ידי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָעל 

עצמן  ה ּמצ ֹות  מ ּצד  ּבין ענינים . ּבׁשני ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָוה ּוא 

האדם  מ ּצד  ּובין ּכּנ"ל , ּבג ׁשמ ּיּות  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשּנתל ּבׁשּו

לא  ּדוקא , ּבּגּוף  ל ּנׁשמה  נּתנּו ה ּמצ ֹות  הרי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹהע ֹובד 

ל ּמלאכים , ולא  למעלה  ׁשהיא  ּכמ ֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹל ּנׁשמה 

ּדוקא , ה ּגׁשמי ּבּגּוף  ׁשהיא  ּכמ ֹו ל ּנׁשמה  ֿ אם  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּכי

ׁשעל ֿ ה ּמצ ֹות  ּגרעין זריעת  ה ּוא  ּדוקא  ּבזה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה ּנה 

ׁשם  ׁשּמבאר  ּוכמ ֹו כ ּו'. ה ּפריחה  נע ׂשית  ֿ זה  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָידי

ׁשה ּוא  עצמי" "התנּׂשא ּות  המ ׁשכת  ְְְְְְִִִֶַַַַַָּבענין

עם " ּבלא   מל ּד"אין ּומה ּות ֹו, מ ּלׁשֹון 69עצמ ּות ֹו ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ונפרדים  ה ּמל ּוכה 70ע ֹוממ ֹות  המ ׁשכת  ולכן , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

ה ּמלאכים , ֿ ידי על  אינֹו עצמי" ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָו"התנּׂשא ּות 

ׁשהן  ּכמ ֹו ה ּנׁשמ ֹות  ֿ ידי על  לא  ֿ ׁשּכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּומ ּכל 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבב ּטּול , להיֹותן הוי'71למעלה , חי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ

המ ׁשכת  אלא  לפניו, עמד ּתי א ׁשר  יׂשראל  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאלקי

עב ֹודת  ֿ ידי על  היא  עצמי" ו"התנּׂשא ּות  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָה ּמל ּוכה 

ּגׁשמי, ּבג ּוף  מל ּבׁשֹות  למ ּטה  ׁשהן ּכמ ֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָֻה ּנׁשמ ֹות 

ּכמ ֹוּוב  ּדרכים , ׁשני ּכאן ׁשּיׁש ֿ ה ּזה  ע ֹולם  ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

חס 72ֿׁשּכת ּוב  לבחר  ואפ ׁשר  ּגֹו', נת ּתי ראה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

"ע ֹוממ ֹות  ּבחינת  זה ּו ה ּנה  , ּבהפ ּגם  ְְְִִֵֵֶֶַַַָוׁשל ֹום 

ה ּמל ּוכה  הת ּגּלּות  היא  ֿ ידם  ׁשעל  ְְְְִִִִֶַַַָָָָונפרדים "

הא ֹור ֹות  מ ּכל  ׁשּלמעלה  עצמי", ְְְְְְִִִֶַַַָָָו"התנּׂשא ּות 

ׁשניתי". לא  הוי' "אני ּבחינת  וה ּוא  ְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹוה ּגּלּויים ,

ּבתמיד ּות , ה ּוא  ׁשניתי" לא  הוי' "אני א ׁשר  ְֲֲֲֲִִִִִֶַַָָָֹוהגם 

ּבכדי  ֿ מק ֹום  מ ּכל  הענין, אמ ּתית  זה ּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָׁשהרי

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבמ ּוח ׁש, ּבג ּלּוי זֹו ּבחינה  ְְְְְִִִֶֶֶָָָׁשּתהיה 
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ועוד.69) ב ). (פא, רפ "ז שעהיוה"א תניא בלק . ר"פ  שם ל. לח , וישב  שם.70)בחיי  שעהיוה"א א.71)תניא יז, מלכיםֿא

.53 הערה 147 ע ' חכ"ה לקו"ש בהערה. 13 ע ' ה'ש"ת סה"מ  טו.72)וראה ל, נצבים

    
,‡˜Âc ˙ÈÓLb‰ ı‡a ˙Bˆn‰ ˙ÚÈÊ. ומבאר שממשיך  כפי  ¿ƒ««ƒ¿»»∆««¿ƒ«¿»

‡e‰Â בארץ המצוות של  ה'זריעה' ÌÈÈÚ.עניין  ÈLa- אחד  ÔÈaעניין  ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
,Ï"pk ˙eiÓL‚a eLaÏ˙pL ÔÓˆÚ ˙Bˆn‰ „vÓ המצוות וקיום ƒ««ƒ¿«¿»∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ««

- השני  והעניין  ארציים, בעניינים הוא ‰BÚ„בפועל  Ì„‡‰ „vÓ ÔÈe≈ƒ«»»»»≈
‰ÓLpÏ ez ˙Bˆn‰ È‰¬≈«ƒ¿ƒ¿«¿»»

Ûebaבארץ חי  שהאדם Âc˜‡,כפי  ««¿»
‡È‰L BÓk ‰ÓLpÏ ‡Ï…«¿»»¿∆ƒ

,ÌÈÎ‡ÏnÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ שהם ¿«¿»¿…««¿»ƒ
 ֿ גשמיים לעניינים שייכים ולא במרום

ניתנו Ì‡ŒÈkארציים, המצוות אלא ƒƒ
È‰L‡דווקא  BÓk ‰ÓLpÏ«¿»»¿∆ƒ

‰Êa ‰p‰ ,‡˜Âc ÈÓLb‰ Ûeba«««¿ƒ«¿»ƒ≈»∆
גשמיים, בדברים המצוות בקיום

אדם  בני  ֿ ידי  ועל  גשמיים במעשים

בגופים  ÚÈÊ˙נשמות ‡e‰ ‡˜Âc«¿»¿ƒ«
˙Bˆn‰ ÔÈÚb הגלות בזמן  «¿ƒ«ƒ¿

‰ÁÈt‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈«¿ƒ»
'eÎ.לבוא ֿ לעתיד  האלקות גילוי  של 

‡nL BÓÎe ה'צמח אדמו "ר  ¿∆¿»≈
הכתוב ÌLצדק' על  הנזכר , במאמר  »

ישרש..." ‰ÎLÓ˙"הבאים ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»«
עניין  ¿»¿e‡O˙‰"ƒ˙והתגלות

ˆÚ"ÈÓ,באלוקות‡e‰L «¿ƒ∆
,B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ שהרוממות «¿«

יחסית  רק לא היא שלו  וההתנשאות

ונבראים, ועולמות נמוכות לדרגות

ומוחלטת עצמית CÏÓאלא ÔÈ‡"c¿≈∆∆
"ÌÚ ‡Ïa69 בא מלכות המושג  ¿…»

של  מציאות יש כאשר  רק גילוי  לידי 

המלכות, היא שעליהם המדינה בני 

הם  המדינה בני  כאשר  דווקא וזאת

"עם" עצמו  מהמלך  נפרדת ַמציאות

ÌÈ„ÙÂ ˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ70, ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ
האש  שמציאות עוממות', 'גחלים כמו 

וכך , מוסתרת, אלא בהם גלוייה אינה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  מלכותו  כביכול ,

שהיא  "העם" מציאות ידי  על  היא

עצמו , ממנו  ונפרדת רחוקה ‰ÎLÓ˙מציאות ÔÎÏÂ וגילוי‰ÎeÏn‰ ¿»≈«¿»««¿»
"ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰"Âהאלוקות עצמיות È„ÈŒÏÚשל  BÈ‡ ¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈«¿≈

,ÌÈÎ‡Ïn‰בגופים נשמות כמו  ונפרדים 'עוממים' ÔkLŒÏkÓeשאינם ««¿»ƒƒ»∆≈
היא עצמי " ה"התנשאות Ô‰Lשגילוי  BÓk ˙BÓLp‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ï…«¿≈«¿»¿∆≈
Ïeha Ô˙BÈ‰Ï ,‰ÏÚÓÏ,נפרדת מציאות שאינן  ובוודאי  לאלוקות, ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ

e˙kL BÓk71מלכים בספר  הנביא אליהו  ‡È˜Ïבדברי  'ÈÂ‰ ÈÁ ¿∆»«¬»»¡…≈
,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ L‡ Ï‡NÈ היינו לפניו " ש"עמדתי  בחסידות ומבואר  ƒ¿»≈¬∆»«¿ƒ¿»»

הירידה  אחרי  ורק 'עומדת', היא הירידה לפני  (כי  למטה שירדה קודם הנשמה

אלא  'מהלך ') בבחינת היא הגשמי  ולגוף הזה לעולם ‰ÎLÓ˙למטה ֶָ«¿»«
"ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰"Â ‰ÎeÏn‰«¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ
˙BÓLp‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬««¿»
˙BLaÏÓ ‰hÓÏ Ô‰L BÓk¿∆≈¿«»¿À»
‰f‰ŒÌÏBÚe ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒ»»«∆
הפירוד  שעניין  משום היא לכך  והסיבה

נשמות  לגבי  רק ייתכן  וה'עוממות'

הזה  בעולם Ô‡kבגופים LiL∆≈«
הזה  בעולם ÌÈÎc,למטה ÈL¿≈¿»ƒ
e˙kL BÓk72 בפרשת בתורה ¿∆»

ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש לכל נצבים, אומר 

Bb',יהודי  Èz˙ ‰‡ נתתי ("ראה ¿≈»«ƒ
ואת  הטוב ואת החיים את היום לפניך 

נתתי  והמוות החיים ֿ הרע... ואת המוות

ובחרת  והקללה, הברכה לפניך ,

ŒÒÁבחיים") ÁÏ LÙ‡Â¿∆¿»ƒ¿…«
e‰Ê ‰p‰ ,CÙ‰a Ìb ÌBÏLÂ¿»««≈∆ƒ≈∆
לעשות  גם לבחור  אפשר  שבו  מצב

רצון  "BÓÓBÚ˙ה',היפך  ˙ÈÁa¿ƒ«¿
"ÌÈ„ÙÂ לאלוקות הביטול  היפך  ¿ƒ¿»ƒ
Ì„ÈŒÏÚL כנשמות ישראל  בני  ∆«»»

הזה  בעולם ‰˙elb˙בגופים ‡È‰ƒƒ¿«
˙e‡O˙‰"Â ‰ÎeÏn‰«¿»¿ƒ¿«¿

,"ÈÓˆÚ עצמיות של  התגלות «¿ƒ
ÏkÓהאלוקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»

‡e‰Â ,ÌÈÈelb‰Â ˙BB‡‰»¿«ƒƒ¿
"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ¬»»…»ƒƒ

שינויים  בו  שאין  כמו (לא עצמותו 

יותר  יתכן  שבהם וה'גילויים' ה'אורות'

גילוי ). פחות או  גילוי 

‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" L‡ Ì‚‰Â«¬«¬∆¬ƒ¬»»…
,˙e„ÈÓ˙a ‡e‰ "È˙ÈL זה ואין  »ƒƒƒ¿ƒ

מסויימים  במצבים או  במעשים תלוי 

,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡ e‰Ê È‰L כי ∆¬≈∆¬ƒƒ»ƒ¿»
האלוקות, ומהות בעצמּות שינוי  לגרום יכול  לא מעשה ושום דבר  שום באמת

הוא  בפועל  במעשה המצוות שקיום הדברים משמעות מה לכאורה, כן  ואם

על  שמדובר  כיון  אכן  כי  המענה בא כך  על  עצמותו , המשכת את הגורם

אך  שינויים, בזה שייך  לא ÈÁa‰עצמותו  ‰È‰zL È„Îa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»
BÊהאלקות עצמיות LÁeÓaשל  Èel‚a גשמיים דברים שרואים כפי  גילוי  ¿ƒ¿»
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כז   

ּבאצ ּבע ֹו מראה  ואחד  אחד  ּכל  זה ", ּגֹו' ,73"ה ּנה  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

וה ּוא  ּדוקא , לעתיד  יהיה  ּבמ ּוח ׁש ה ּגּלּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָה ּנה 

ּדוקא . ּבג ׁשמ ּיּות  למ ּטה  עכ ׁשו העב ֹודה  ֿ ידי ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָעל 

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  כ "ק  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ה ּוא , ְְְְֲִֶַַַַָָָוהענין

ֿ עדן  ּפס ּוק 74נׁשמת ֹו ע ֹולם 75על  ואהבת  ְְֲִֵֶַַַָָָ

ּב'ּתּנא  ּדאיתא  חסד , מ ׁשכ ּתי ּכן על  ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאהב ּתי

אל ּיה ּו' ליׂשראל ,76דבי ה ּקּב"ה  אהבת  א ׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשל  ׁשנים , ׁשל ׁש ׁשל  אהבה  ׁשהיא  ּתאמר  ֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא 

ֿ אם  ּכי ּכן, אינֹו ׁשנה , מאה  ׁשל  א ֹו ׁשנים  ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָע ׂשר 

אדמ ֹו"ר  כ "ק  ּומבאר  ,"אהב ּתי ע ֹולם  ְְְֲֲִֵַַַַָָ"אהבת 

ר ּבים ' מים  ּב'המ ׁש ֿ עדן נׁשמת ֹו 77מהר "ׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

"אהבת  וזה ּו נצח ּיּות . ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְֲִִֶַַָּד"ע ֹולם "

ׁשּכת ּוב  למה  ס ֹותר  זה  ואין נצחית . אהבה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָע ֹולם "

מק ֹומ ֹות  ׁשה ּוא 78ּבכ ּמה  ע ֹולם " "אהבת  ּבענין ְְְְֲִֶַַַַָָ

מבאר  וּכאן ר ּבה ", מ "אהבה  ּבמדרגה  ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֹלמ ּטה 

נעלית  הכי אהבה  היא  ע ֹולם " "אהבת  ֲֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָא ׁשר 

ׁשני  ׁשּיׁש ּבזה , ּומבאר  מ ּמּנה . למעלה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ּתרין  ויׁש וע ֹולם , נצח ּיּות  ּב"ע ֹולם ", ְְְְְִִִֵֵֵָָּפר ּוׁשים 

ׁשּכת ּוב 79עלמין  ּוכמ ֹו יׂשראל 80, אלקי הוי' ּבר ּו ְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֹ

הר ּבה  ׁשּיׁשנם  ּדהגם  הע ֹולם . ועד  הע ֹולם  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמן

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו קץ , אין עד  אין 81ע ֹולמ ֹות  ועלמ ֹות  ְֲֵֵֵֶַַָָָ

ע ֹולמ ֹות  א ּלא  עלמ ֹות  ֿ ּתקרי אל  אמנם 82מס ּפר , , ְְְֲִִִֶַָָָָָָ

עלמא  ּכלל ּיים , ס ּוגים  ל ׁשני נחלקים  ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָּבכלל ּות 

ּדאת ּכסיא  ועלמא  ּדאת ּגליא 83ּדאת ּגליא  ּדעלמא  . ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָ

וכא ׁשר  ּביֹותר , וצמצ ּום  ּוגב ּול  ּבמ ּדה  ְְְְְְֲִִֵֶַָה ּוא 

ּוגב ּול  ׁשּבמ ּדה  ּבא ֹור  מהת ּבֹוננּות  ּבאה  ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָהאהבה 

ממ ּלא ֿ ּבחינת  ה ּוא  ּדבכלל ּות  ׁשּבע ֹולם , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָוצמצ ּום 
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שם.73) ופירש"י  בסופה תענית לקו"ת 74)ראה גם וראה .77 שבהערה רבים מים המשך ואילך. רטו ע ' תרכ"ו סה"מ 

וש"נ. ואילך. תיח  ס "ע  לתהלים אור) (יהל אוה"ת ד. ט , ג.75)במדבר לא, ו.76)ירמי ' פרק  ריש – ואילך.77)רבה פנ"ז

ובכ"מ .78) פמ "ג. תניא שם.79)ראה לקו"ת וראה שם. רבים מים ובהמשך תרכ"ו בסה"מ  הובא ואילך. ב  קנג, זח "א ראה

וש"נ. ואילך. תטו ס "ע  שם אור) (יהל אוה"ת מח .80)וש"נ. קו, ח .81)תהלים ו, בהקדמה 82)שה"ש תקו"ז ב . עא, זח "ג

ב . לה, ע "ז וראה ב ). שם.83)(יד, זח "א ראה

    
e˙kLמוחשיים, BÓk האלוקות גילוי  ההוא שביום לעיל , שהובא בפסוק  ¿∆»

עליו  שיאמרו  מוחשי  ֿ כך  כל  Ê‰",יהיה 'Bb ‰p‰""הנה" והביטויים ƒ≈∆
של  ברמה מוחשי  לדבר  מתייחסים Ó‡‰ו "זה" „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¿∆

BÚaˆ‡a73Èelb‰ ‰p‰ האלוקות , È˙ÚÏ„של  ‰È‰È LÁeÓa ¿∆¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆»ƒ
,‡˜Âc שום בעולם יהיו  כשלא «¿»

האלוקות על  והסתרים ¿e‰Â‡העלמות
‰hÓÏ ÂLÎÚ ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»«¿»¿«»

‡˜Âc ˙eiÓL‚a שממשיך וכפי  ¿«¿ƒ«¿»
להלן . עוד  ומבאר 

˜"Î ˙kL BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆»«
ŒB˙ÓL L"‰Ó "BÓ„‡«¿«¬«ƒ¿»

Ô„Ú74˜eÒt ÏÚ75,ירמיה בנבואת ≈∆«»
ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

Ôk ÏÚ ,CÈz‰‡ ÌÏBÚ ˙‰‡Â¿«¬«»¬«¿ƒ«≈
‡˙È‡c ,„ÒÁ CÈzÎLÓ מובא ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»

'e‰iÏ‡ È„ ‡pz'a76L‡ ¿«»¿≈≈ƒ»¬∆
‡nL ,Ï‡NÈÏ ‰"aw‰ ˙‰‡«¬««»»¿ƒ¿»≈∆»

‰‰‡ ‡e‰L Ó‡z המוגבלת …«∆«¬»
מסויים ÏLלזמן  ,ÌÈL LÏL ÏL∆»…»ƒ∆

,‰L ‰‡Ó ÏL B‡ ÌÈL NÚ∆∆»ƒ∆≈»»»
יותר , Ôk,ולא BÈ‡ נכון זה אין  ≈≈
Ì‡ŒÈkאלאÌÏBÚ ˙‰‡" ƒƒ«¬«»

,"CÈz‰‡ היא לישראל  ה' ואהבת ¬«¿ƒ
הפסק. לה שאין  נצחית ≈«¿‡Óeאהבה

L"‰Ó "BÓ„‡ ˜"Î«¿«¬«
ÌÈÓ CLÓ‰'a Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿∆¿≈«ƒ

'ÌÈa77 הבאים מאמרים קבוצת «ƒ
פותח  הראשון  והמאמר  אחד , כהמשך 

לא  רבים "מים ֿ השירים בשיר  בפסוק

לא  ונהרות האהבה את לכבות יוכלו 

ÔBLÏישטפוה" ‡e‰ "ÌÏBÚ"c¿»¿
"ÌÏBÚ ˙‰‡" e‰ÊÂ .˙eiÁˆƒ¿ƒ¿∆«¬«»

˙ÈÁˆ ‰‰‡.לעולם נפסקת שלא «¬»ƒ¿ƒ
e˙kL ‰ÓÏ ˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«∆»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa78 החסידות בתורת ¿«»¿
ה' באהבת השונות הדרגות לגבי 

‡e‰L "ÌÏBÚ ˙‰‡" ÔÈÚa¿ƒ¿««¬«»∆
,"‰a ‰‰‡"Ó ‰‚„Óa ‰hÓÏ"עולם ש"אהבת בחסידות כמוסבר  ¿«»¿«¿≈»≈«¬»«»

העולם, מענייני  נראית שהיא כפי  ה' בגדולת מהתבוננות שבאה ה' אהבת היא

מהעולם, שלמעלה אלוקות בענייני  מהתבוננות כתוצאה באה רבה" ו "אהבה

האהבה  איננה עולם" "אהבת ישראל  לבני  ה' אהבת שגם לכאורה מובן  ומזה

ביותר , הגבוהה ‰È‡בדרגה "ÌÏBÚ ˙‰‡" L‡ ‡Ó Ô‡ÎÂ¿»¿…»¬∆«¬«»ƒ
.‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‰‡«¬»¬ƒ«¬≈∆≈¿«¿»ƒ∆»

,‰Êa ‡Óe במאמר מהר "ש הרבי  ¿»≈»∆
זו  אין  דבר  של  שלאמיתו  הנזכר ,

כיון  ÌÈLetסתירה, ÈL LiL∆≈¿≈≈ƒ
,ÌÏBÚÂ ˙eiÁˆ ,"ÌÏBÚ"a לפי ¿»ƒ¿ƒ¿»

נצחיות, הוא שעולם הראשון  הפירוש

הגבוהה  הדרגה היא עולם" "אהבת

שהכוונה  השני  הפירוש ולפי  ביותר .

דרגה  אכן  היא עולם" "אהבת לעולם,

המהר "ש  הרבי  וממשיך  נמוכה. יותר 

ÔÈÓÏÚומבאר  ÔÈz LÈÂ79, ¿≈¿≈»¿ƒ
עולמות, שני  ¿BÓÎeקיימים

e˙kL80בתהילים'ÈÂ‰ Cea ∆»»¬»»
„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡NÈ È˜Ï‡¡…≈ƒ¿»≈ƒ»»¿«

ÌÏBÚ‰.עולמות שני  שיש הרי  »»
˙BÓÏBÚ ‰a‰ ÌLiL Ì‚‰c«¬«∆∆¿»«¿≈»

,ı˜ ÔÈ‡ „Ú,שניים רק BÓÎeולא «≈≈¿
e˙kL81השירים ֿ BÓÏÚÂ˙בשיר  ∆»«¬»

,tÒÓ ÔÈ‡ בזוהר כך  על  ואמרו  ≈ƒ¿»
‡l‡ ˙BÓÏÚ È˜zŒÏ‡«ƒ¿ƒ¬»∆»

˙BÓÏBÚ82 שיש מלמד  והכתוב »
מה  ֿ כן  ואם מספר , אין  עולמות

עולמות, שני  שיש הדברים משמעות

ÌÈ˜ÏÁ ˙eÏÏÎa ÌÓ‡ כל »¿»ƒ¿»∆¿»ƒ
גבול  ללא שהם הרבים העולמות

‡ÓÏÚ ,ÌÈiÏÏk ÌÈ‚eÒ ÈLÏƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»
‡ÈÏb˙‡c גלוי ÓÏÚÂ‡עולם ¿ƒ¿«¿»¿»¿»
‡ÈÒk˙‡c83.מכוסה עולם ¿ƒ¿«¿»

‡e‰ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc עולם ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
כאמור ) רבים, עולמות (ולמעשה

בהם  מאיר  האלוקי  «cÓa¿ƒ‰שהאור 
L‡ÎÂ ,˙BÈa ÌeˆÓˆÂ Ïe‚e¿¿ƒ¿¿≈¿«¬∆

‰‰‡‰ לאלוקות האדם a‡‰של  »«¬»»»
‰cÓaL B‡a ˙eBa˙‰Ó≈ƒ¿¿»∆¿ƒ»
ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÏÎc ,ÌÏBÚaL ÌeˆÓˆÂ Ïe‚e¿¿ƒ¿∆»»¿ƒ¿»¿ƒ«¿«≈»

,ÔÈÓÏÚ המותאמת חיות הארת נברא ולכל  עולם לכל  נמשכת שדרכו  האור  »¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

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



כח   

מאחר  ה ּנה  לאהבה , ּבא  ּומ ּזה  ֿ עלמין, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכל 

ּומג ּבל  ה ּמד ּוד  ּדבר  מ ּצד  ּבאה  ְֲִֶַַַָָָָָָָָֻׁשהאהבה 

ּולמ ּטה  מצמצמת  אהבה  היא  לזאת  ְְְְְְֲִֶֶַַָָָֹֻֻּומצמצם ,

ּדאת ּכסיא  עלמא  ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ר ּבה ". ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמ "אהבה 

ּדאיתא   ּדר ֿ ועל  ּוגב ּול , מ ּמדידה  למעלה  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָה ּוא 

ּבֹו84ּבּגמרא  ׁשּׁשֹורה  העין מן ה ּסמ ּוי ּדבר  ּבענין ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

ענין  וה ּוא  הג ּבל ֹות . ּבּה ׁשאין הינּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָּברכה ,

למעלה  ׁשהיא  נצח ּיּות , מ ּלׁשֹון ע ֹולם " ְְְְֲִִִִֶַַַָָ"אהבת 

ע ֹולם ", "אהבת  מ ּבחינת  רק  לא  ְְְֲִִֵַַַַַָָֹּבמדרגה 

ּגם  ֿ אם  ּכי  ֿ עלמין, ֿ ּכל  ממ ּלא  ּדבחינת  ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָההג ּבלה 

ׁשל  "אהבה  ענין ּדזה ּו ֿ עלמין. ֿ ּכל  ס ֹובב  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָמ ּבחינת 

ּדהח ּיּות  ׁשנה ", ּומאה  ׁשנים  ע ׂשר  ׁשנים , ְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל ׁש

ע ֹולמ ֹות  ּבׁשל ׁשה  ּבהג ּבלה  ׁשהיא  ּכמ ֹו ְְְְֱִִִֶַָָָָָֹֹהאלקית 

ׁשנים ", "ׁשל ׁש ענין ה ּוא  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ְְְֲִִִִִַָָָָָֹּבריאה 

ׁשנה  "ע ֹולם  ענין ּבֹו יׁש ע ֹולם  ּבכל  א ׁשר  ְְְְֲִִֵֶַָָָָָּדלהיֹות 

ּבׁשם  נקראים  הע ֹולמ ֹות  ׁשל ׁשה  ה ּנה  לכן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹנפ ׁש",

היא  ׁשנים " ע ׂשר  ׁשל  "אהבה  ׁשנים ". ֲִִִֶֶֶַָָָָֹ"ׁשל ׁש

ה ּוא  האציל ּות  ׁשּבע ֹולם  האציל ּות , ע ֹולם  ְְֲֲִִִִֶַָָָָּבבחינת 

וה ּוא  ׁשנים ". "ע ׂשר  ּבחינת  ספיר ֹות , ע ׂשר  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָענין

ׁשהרי  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  מע ֹולמ ֹות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלמעלה 

ספיר ֹות  ע ׂשר  ה ּוא  האציל ּות  מ "ה ּבע ֹולם  ,85ּבלי ְְְֲִִִֶֶַָָ

ע ׂשר  ּתׁשע , ולא  ע ׂשר  ספיר ֹות , ע ׂשר  היֹותן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּדעם 

וה ּוא  מ "ה , ּבלי הן ֿ מק ֹום  מ ּכל  ע ׂשר , אחד  ְְְִִֵַַַָָָָֹולא 

ׁשהרי  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  מע ֹולמ ֹות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלמעלה 

ּבריאה ֿ לע ֹולמ ֹות  ההמ ׁשכה  ׁשּתהיה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבכדי

ֿ ידי  על  ה ּוא  האציל ּות  מע ֹולם  ֿ ע ׂשּיה  ְְֲֲִִִֵֵַָָָָיצירה 

וסמ ּו אצל ֹו מ ּלׁשֹון ה ּוא  ו"אציל ּות " 86ה ּפרסא , ְְְְֲִִֶַַַָָ

ּגם  הרי  ֿ מק ֹום  מ ּכל   א האחד ּות . ע ֹולם  ְְְֲִִֵַַַָָָָָונקרא 

ּתכלית  זה  ואין ּבהג ּבלה , ה ּוא  האציל ּות  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָע ֹולם 
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הגוף  את ה'ממלאת' הנשמה כמו  העולם את 'ממלא' והוא ועניינו , ערכו  לפי 

עניינו , לפי  אבר  כל  Á‡Óומחייה ‰p‰ ,‰‰‡Ï ‡a ‰fÓeƒ∆»¿«¬»ƒ≈≈««
,ÌˆÓˆÓe Ïa‚Óe „e„n‰ c „vÓ ‰‡a ‰‰‡‰L∆»«¬»»»ƒ«»»«»À¿»¿À¿»
להחיות  האור  את שצמצם כפי  ה' בגדולת הכרה על  מבוססת היא ומלכתחילה

מוגבלים, ונבראים …¿ÊÏ‡˙עולמות
‡È‰ זה מסוג  עולם" ‡‰‰"אהבת ƒ«¬»

‰‰‡"Ó ‰hÓÏe ˙ÓˆÓˆÓ¿À¿∆∆¿«»≈«¬»
‡ÓÏÚ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ."‰a«»«∆≈≈»¿»

‡ÈÒk˙‡c הנעלה המכוסה, העולם ¿ƒ¿«¿»
למטה, להתגלות ‰e‡מכדי 

,Ïe‚e ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ והאור ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿
הוא  דאתכסיא' ב'עלמא המאיר  האלוקי 

מוגבל , בלתי  ∆∆»¿CcŒÏÚÂאור 
‡˙È‡c מובא‡Óba84ÔÈÚa ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿«

‰BML ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ c»»«»ƒ»«ƒ∆»
eÈ‰ ,‰Îa Ba שהדבר מאחר  כי  ¿»»«¿

גדולה  היא הברכה ומכוסה, 'סמוי '

daביותר  ÔÈ‡L הזו בברכה ∆≈»
˙BÏa‚‰ גבול ֿ הבלי  האור  כמו  «¿»

דאתכסיא". ב"עלמא ¿e‰Â‡המאיר 
"ÌÏBÚ ˙‰‡" ÔÈÚ"עולם" ƒ¿««¬«»

,˙eiÁˆ ÔBLlÓ שאין אהבה היינו  ƒ¿ƒ¿ƒ
לעולם, הפסק ÏÚÓÏ‰לה ‡È‰L∆ƒ¿«¿»

‰‚„Óaנעלית יותר  ˜אהבה ‡Ï ¿«¿≈»…«
,"ÌÏBÚ ˙‰‡" ˙ÈÁaÓ לפי ƒ¿ƒ««¬«»

מהתבוננות  הבאה אהבה של  הפירוש

היינו  העולם, בענייני  ה' בגדולת

ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁc ‰Ïa‚‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«¿«≈»
,ÔÈÓÏÚ, לעיל Ì‡ŒÈkכמבואר  »¿ƒƒƒ

יותר  ÈÁaÓ˙אפילו Ìbנעלית «ƒ¿ƒ«
.ÔÈÓÏÚŒÏkŒBÒ≈»»¿ƒ

של  מעלתה כיצד  ומפרט, וממשיך 

דבי  ה'תנא בדברי  מרומזת זו  אהבה

אהבה  ולא נצחית אהבה שהיא אליהו '

של  או  שנים עשר  של  שנים, שלוש של 

שנה, "‡‰‰מאה ÔÈÚ e‰Êc¿∆ƒ¿««¬»
ÌÈL NÚ ,ÌÈL LÏL ÏL∆»…»ƒ∆∆»ƒ
˙eiÁ‰c ,"‰L ‰‡Óe≈»»»¿««
‰Ïa‚‰a ‡È‰L BÓk ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿∆ƒ¿«¿»»
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ‰LÏLaƒ¿…»»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈ מעולם שלמטה הכלליים, הרוחניים העולמות שלוש ¿ƒ»¬ƒ»
נפרדים  נבראים של  למציאות מקום נתינת יש ובהם ÔÈÚהאצילות, ‡e‰ƒ¿«

,"ÌÈL LÏL"'שנים 'שלוש נקראים הללו  העולמות BÈ‰Ïc˙ושלוש »…»ƒ¿ƒ¿

,"LÙ ‰L ÌÏBÚ" ÔÈÚ Ba LÈ ÌÏBÚ ÏÎa L‡,המקום מימד  ¬∆¿»»≈ƒ¿«»»»∆∆
האדם, היינו  והנפש, הזמן  ה'שנה'ÔÎÏמימד  עניין  שם LÏL‰על  ‰p‰ »≈ƒ≈¿…»

."ÌÈL LÏL" ÌLa ÌÈ‡˜ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿≈»…»ƒ
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁa ‡È‰ "ÌÈL NÚ ÏL ‰‰‡"«¬»∆∆∆»ƒƒƒ¿ƒ«»»¬ƒ

‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL התחלת ∆¿»»¬ƒ
BÈÙÒ˙,ועיקר  NÚ ÔÈÚƒ¿«∆∆¿ƒ

‡e‰Â ."ÌÈL NÚ" ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»ƒ¿
האצילות  BÓÏBÚÓ˙עולם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa בענין גם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
הספירות, עשר  מהות של  ≈¬∆È‰Lזה

NÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ∆∆
‰"Ó ÈÏa ˙BÈÙÒ85, ללא ¿ƒ¿ƒ«

מציאות  ללא היינו  וממשות, מציאות

NÚמוגדרת, Ô˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡»∆∆
NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ NÚ ,˙BÈÙÒ¿ƒ∆∆¿…≈«∆∆

,NÚ „Á‡ ‡ÏÂ להן יש כן  ואם ¿…««»»
והגדרה, ÈÏaגבול  Ô‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈¿ƒ

,‰"Ó,וממשות מציאות e‰Â‡ללא «¿
האצילות  BÓÏBÚÓ˙עולם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»

È‰L ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆¬≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Îa של ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»

האלוקי  Œ‰‡Èaהאור  ˙BÓÏBÚÏ»»¿ƒ»
ÌÏBÚÓ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«¿≈

,‡Òt‰ בין ומפסיק מבדיל  מסך  ««¿»
 ֿ ֿ יצירה בריאה לעולמות האצילות עולם

האצילות  אור  את המצמצם עשיה,

להאיר  מכדי  נעלה הוא ֿ עצמו  שמצד 

ממנו , נמוכים eÏÈˆ‡"Â«¬ƒ˙"בעולמות
BÏˆ‡ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿∆¿

CeÓÒÂ86 ֿ הקדוש אל  קרוב היינו  ¿»
בעצמו  ֿ הוא ÌÏBÚברוך  ‡˜Â¿ƒ¿»»

˙e„Á‡‰ בטל בו  שיש מה כל  כי  »«¿
 ֿ הקדוש עם ומאוחד  בתכלית, לאלוקות

נפרדת, מציאות ואינו  בעצמו  ֿ הוא ברוך 

האצילות  עולם הרי  לכאורה, ֿ כן  ואם

ולמה  מהגבלות, שלמעלה עולם הוא

מספר  שנים", כ "עשר  מוגדר  הוא

הביאור , בא כך  על  ŒÏkÓמוגבל . C‡«ƒ»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb È‰ ÌB˜Ó»¬≈«»»¬ƒ

‰Ïa‚‰a ‡e‰ במספר ספירות עשר  יש בו  וגם עולם, הוא אצילות גם זה כי  ¿«¿»»
‰‡‰‰דווקא  ˙ÈÏÎz ‰Ê ÔÈ‡Â אהבה הגבלות, כל  ללא אהבה ורק ¿≈∆«¿ƒ»«¬»

מוגבלת. בלתי  אהבה היא הפסק, שום לה שאין  נצחית
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כט   

הא ֹור  ה ּוא  ׁשנים " מאה  ׁשל  "אהבה  ֲֲִֵֶַַָָָָָָהאהבה .

מע ֹולם  ׁשּלמעלה  ה ּכתר  ּבבחינת  ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּכמ ֹו

ׁשּלמעלה  ֿ ס ֹוף  האין ע ֹולמ ֹות  ּוכלל ּות  ְְְֲִֵֶַָָָָָהאציל ּות ,

וה ּוא  ה "ּכתר ", ּבבחינת  ּכּלם  נכללים  ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֻמאציל ּות 

ּבּזהר  וכ ּמבאר  ׁשנה ", "מאה  ּפס ּוק 87ענין 88על  ְְְִֵַַַַַָָָָָֹֹ

ה ּוא  ׁשנה " ּד"מאה  ׁשנה , מאה  ׂשרה  ח ּיי ְְִֵֵֵַַָָָָָָָָוּיהיּו

עיּלאה , אתר  ּדכ ֹולא , ּכללא  אתר  ה ּכתר , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָּבחינת 

מע ׂשר , ּכל ּולה  אחת  ׁשּכל  ּכמ ֹו ספיר ֹות  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָהע ׂשר 

הרי  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף   א ׁשנה ". "מאה  ענין ְֲִִֵֵֵַַַַָָָה ּוא 

היֹות ֹו ועם  הע ֹולמ ֹות , ּבכלל  ה ּוא  ה "ּכתר " ְְֱִִֶֶַַַָָּגם 

ּגם  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ֿ עלמין, ֿ ּכל  ס ֹובב  ְְֲִִִֵֵַַָָָָּבחינת 

לע ֹולמ ֹות  ׁשּיכ ּות  ל ֹו יׁש ֿ עלמין ֿ ּכל  ְִֵֵַָָָָָס ֹובב 

נקרא  ּדלכן ֿ ּכל -ּפנים , על  'ס ֹובב ' ְְְִִִִֵֵַַָָָָּבבחינת 

ל "עלמין" ע ֹולם "89"ס ֹובב " "אהבת  ענין אמנם  . ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

ּבלי  ׁשה ּוא  העצמ ּות  מ ּצד  ה ּוא  נצח ּיּות , ְְְְִִִִִֶַַָמ ּלׁשֹון

ׁשנה ", "מאה  מ ּבחינת  ּגם  ׁשּלמעלה  ְְְְִִֵֶַַַָָָָּגב ּול ,

ׁשּבּמאציל , ספיר ֹות  ע ׂשר  ענין ה ּוא  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּובכלל ּות 

היא  זֹו ּבחינה  ּדמ ּצד  ה ּגנּוזֹות , ספיר ֹות  ְְְְִִִִֶֶַַָע ׂשר 

אלקי  הוי' ּבר ּו" ענין אמנם  נצחית . ְְְֱֲֲִִִֵַַָָָָָָֹאהבה 

היא  ה ּכּונה  הע ֹולם " ועד  הע ֹולם  מן ְְִִִֵַַַָָָָָָָיׂשראל 

עד  עלי ֹון ה ּיֹותר  מהע ֹולם  להמ ׁשי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּצרי

"ּכּוּלא  ׁשה ּוא  אי ׁשּיר ּגׁש ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ְְֵֵֶֶַַַָָָֻהע ֹולם 

מ ּמׁש". אחד  ורצ ּפה , "ּגג  ה ּמאמר , וכל ׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָחד ",

ׁשנ  "ע ֹולם "וזה ּו ע ֹולם ", ׁשּב"אהבת  ה ּפר ּוׁשים  י ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

מקרא  ּדאין ה ּגׁשמי, ֿ ה ּזה  ע ֹולם  ׁשה ּוא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּכפ ׁשּוט ֹו

ּפׁשּוט ֹו מידי -90יֹוצא  ּכפ ׁשּוט ֹו ּוב "ע ֹולם " , ְְִִֵֵָָ
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ואילך.87) ב  קלא, ואילך. ג יב , שרה חיי  האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  וראה א. קכג, א.88)ח "א כג, שרה ראה 89)חיי 

.40 ע ' תרפ "ט  שעא. ע ' עטר"ת סה"מ  ד. צט , ויחי  תו"ח  ב . צח , אסתר מגילת וש"נ.90)תו"א א. סג, שבת

    
B‡‰ ‡e‰ "ÌÈL ‰‡Ó ÏL ‰‰‡" מאד הנעלה BÓkהאלוקי  «¬»∆≈»»ƒ»¿

˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰L' עליון ‰‡ˆeÏÈ˙,'כתר  ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»≈»»¬ƒ
עולם  מעל  הוא העליון  הכתר  כך  הראש, מעל  הוא כפשוטו  שהכתר  כשם

במוחין , שתחילתן  הספירות עניין  הוא שבו  BÓÏBÚ˙האצילות, ˙eÏÏÎe¿»»
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆¿«¿»
Ìlk ÌÈÏÏÎ ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒƒ¿»ƒÀ»

,"˙k"‰ ˙ÈÁa ה'כתר 'כי ƒ¿ƒ««∆∆
ֿ סוף  האין  עניין  כללות את מסמל 

שבו  השתלשלות, מסדר  שלמעלה

בהגבלה, בא ÔÈÚהאור  ‡e‰Â¿ƒ¿«
,"‰L ‰‡Ó" את מבאר  ומוסיף ≈»»»

מאה, למספר  'כתר ' של  השייכות

‰fa ‡nÎÂ87˜eÒt ÏÚ88 ¿«¿…»«…««»
,‰L ‰‡Ó ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»
˙ÈÁa ‡e‰ "‰L ‰‡Ó"c¿≈»»»¿ƒ«
,‡ÏBÎc ‡ÏÏk ˙‡ ,˙k‰«∆∆¬«¿»»¿»

,‰‡lÈÚ ˙‡ כל של  כללי  מקום ¬«ƒ»»
מאה  המספר  ומשמעות העליון , המקום

ÏkLהיא BÓk ˙BÈÙÒ NÚ‰»∆∆¿ƒ¿∆»
,NÚÓ ‰ÏeÏk ˙Á‡ כידוע ««¿»≈∆∆

חסד  כמו  מזו , זו  כלולות שהספירות

וכד ', שבחסד  וגבורה ‰e‡שבגבורה
ŒÛ‡ C‡ ."‰L ‰‡Ó" ÔÈÚƒ¿«≈»»»««

ÔÎŒÈtŒÏÚ עניין הוא שה'כתר ' אף «ƒ≈
מסדר  ולמעלה ֿ גבול  הבלי 

ֿ מקום מכל  Ìbהשתלשלות, È‰¬≈«
˙BÓÏBÚ‰ ÏÏÎa ‡e‰ "˙k"‰«∆∆ƒ¿«»»

מהם, ÈÁa˙וחלק B˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡¿ƒ«
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒBÒ הוא שבכללות ≈»»¿ƒ

ֿ גבול  בלי  ‰Èאור  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
BÏ LÈ ÔÈÓÏÚŒÏkŒBÒ Ìb«≈»»¿ƒ≈

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL לא כי  אם «»»»
כל  בתוך  פנימית התלבשות של  בדרך 

לפחות  עניינו , לפי  נברא וכל  עולם

'BÒ' ˙ÈÁa מלמעלה ו 'מקיף' ƒ¿ƒ«≈
‡˜ ÔÎÏc ,ÌÈtÏkŒÏÚ«»»ƒ¿»≈ƒ¿»

"ÔÈÓÏÚ"Ï "BÒ"89 מהעולמות לגמרי  ומרומם נבדל  אור  זה אין  כי  ≈¿»¿ƒ
המוגבלים.

„vÓ ‡e‰ ,˙eiÁˆ ÔBLlÓ "ÌÏBÚ ˙‰‡" ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿««¬«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«
‰ÏÚÓlL ,Ïeb ÈÏa ‡e‰L ˙eÓˆÚ‰ עולמות) שנים משלוש רק לא »«¿∆¿ƒ¿∆¿«¿»

למעלה אלא האצילות) (עולם שנים מעשר  רק ולא ֿ עשיה) ֿ יצירה »Ìbבריאה
˙eÏÏÎe ,"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁaÓ"עולם "אהבת של  זו  נעלית דרגה ƒ¿ƒ«≈»»»ƒ¿»

,˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ NÚ ,ÏÈˆ‡naL ˙BÈÙÒ NÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«∆∆¿ƒ∆««¬ƒ∆∆¿ƒ«¿

בצורה  ופועלות קיימות העליונות הספירות עשר  וחסידות, בקבלה כמבואר 

("עשר  'נעלם' באופן  אבל  ומטה, האצילות מעולם החל  בעיקר  מוגדרת

בעצם  כי  מהאצילות, שלמעלה ֿ סוף ֿ אין  באור  גם קיימות הן  הגנוזות") ספירות

אלא  הללו , הספירות עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות המשכה כל 

בין  החלוקה ה'גנוזות' שבספירות

והן  כך , כל  ניכרת לא הספירות

מאשר  יותר  והתאחדות בהתכללות

האצילות, בעולם שהן  כפי  בספירות

האיר  שאז  אף הצמצום, לפני  וגם

כל  ללא שהוא כפי  ֿ סוף ֿ אין  אור 

עשר  עניין  את יש ו 'ציור ', הגדרה

שלפני  ֿ סוף ֿ אין  שבאור  אלא הספירות,

בין  וההגדרה החלוקה הצמצום,

ואינה  ונעלם 'גנוז ' באופן  היא הספירות

הובאה  חסידות (ובמאמרי  ניכרת

שהיא  כפי  החסד  ספירת לעניין  דוגמא

ברצונו  שעלה הצמצום, שלפני  באור 

חסד  חפץ 'כי  לברואיו  להיטיב ה' של 

העולם  לבריאת הסיבות ואחת הוא',

של  העליון  הרצון  את ליישם כדי  היא

לנבראים, להיטיב ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

העליונה  החסד  ממידת נובע זה ורצון 

זה  שאין  אלא הוא") חסד  חפץ ("כי 

ניכרת  שהיא כפי  החסד  למידת דומה

זהו  אלא שבעולמות, בספירות ונרגשת

ונעלם) 'גנוז ' ÈÁa‰באופן  „vÓc¿ƒ«¿ƒ»
BÊ ע גבול בחינת בלי  שהוא צמותו 

.˙ÈÁˆ ‰‰‡ ‡È‰ƒ«¬»ƒ¿ƒ
È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Cea" ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«»¬»»¡…≈
„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»»¿«
CÈvL ‡È‰ ‰ek‰ "ÌÏBÚ‰»»««»»ƒ∆»ƒ

CÈLÓ‰Ï ולגלות ולהביא ¿«¿ƒ
ÔBÈÏÚ ˙Bi‰ ÌÏBÚ‰Ó שהוא ≈»»«≈∆¿

גבול  ‰˙Biבלי  ÌÏBÚ‰ „Ú«»»«≈
ÔBzÁz,וההגבלה הצמצום ניכר  שבו  «¿

‡e‰L CÈ‡ LbiL של לאמיתו  ∆À¿«≈∆
Á„",דבר  ‡lek", אחד tˆÂ‰,הכל  ‚b" ,Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ »«¿ƒ¿««¬»«¿ƒ¿»

"LnÓ „Á‡ בטל בעצם הוא ביותר  הנמוך  גם דבר , של  לאמיתו  כי  ∆»«»
מוחלט. בביטול  לאלוקות

,"ÌÏBÚ ˙‰‡"aL ÌÈLet‰ ÈL e‰ÊÂ שמדובר האחד  הפירוש ¿∆¿≈«≈ƒ∆¿«¬«»
הכוונה זה ולפי  העולם, בענייני  מהתבוננות המתעוררות «"ÌÏBÚ"באהבה

È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡˜Ó ÔÈ‡c ,ÈÓLb‰ ‰f‰ŒÌÏBÚ ‡e‰L BËeLÙkƒ¿∆»«∆««¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈
BËeLt90BËeLÙk "ÌÏBÚ"e תהיה , ביותר , התחתון  בעולם ¿»»ƒ¿
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ל   

וה ּוא  נצח ּיּות . מ ּלׁשֹון "ע ֹולם " ּבחינת  ְְְְְִִִִַַַָָהמ ׁשכת 

לא  הוי' אני ּבחינת  א ׁשר  לעיל , ׁשּנת ּבאר  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּכמ ֹו

מ ּׁשּנּויים , ׁשּלמעלה  ּומה  ה ּׁשּנּוי הע ּדר  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשניתי,

ׁשהרי  הא ֹור ֹות , מ ּכל  ׁשּלמעלה  העצמ ּות  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשה ּוא 

המ ׁשכת  ה ּנה  ׁשּנּוי, ּבֹו יׁש א ֹור  ּבחינת  ְְְִִִֵֵַַַָָּבכל 

ֿ ה ּזה  ּבע ֹולם  ה ּוא  ׁשניתי" לא  הוי' "אני ְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹּבחינת 

ּדוקא . ֿ לבא  ּולעתיד  ְְְִַַַָָָֹה ּתח ּתֹון

מבאר p‰c‰ח ) ׁשניתי", לא  הוי' "אני  ּבענין ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִִֵַָָָָֹ

נׁשמת ֹוֿ (מה ֹור ׁש"ב ) אדמ ֹו"ר  ְְְִַַָָכ "ק 

סדר 91עדן  יׁשנֹו הרי מ ּובן, אינֹו ּדלכא ֹורה  , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

לע ֹולם  מע ֹולם  מ ׁשּתּנה  והא ֹור  ְְְְְְִִֵֶַַָָָה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ֿ ה ּזה  ׁשּבע ֹולם  עד  ע ֹולם , ּכל   ער ֿ לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונתצמצם 

והס ּתר  ּבהעלם  וה ּוא  ּביֹותר , מצמצם  ְְְְְְְְֵֵֵֶֶָָֻהא ֹור 

ׁשאין  לפי "ּתח ּתֹון" ּבׁשם  נקרא  ׁשלכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבתכלית ,

ּבא ֹור . ׁשּנּוי זה  והרי ּבמדרגה , מ ּמּנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּתח ּתֹון

מ ּצד  ׁשּנּוי זה  אין ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ּדאף  ׁשם , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָּומבאר 

ׁשאינֹו ּבא ֹור , ח ּלּוקים  ּכּמה  ׁשּיׁש ּדהגם  ֲִִֵֵֶֶַַַָָָהא ֹור ֹות ,

לכמ ֹו הע ׂשּיה  ּבע ֹולם  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הא ֹור  ְְְֲִִֶֶָָָָּדֹומה 

לכמ ֹו ה ּיצירה  ּובע ֹולם  ה ּיצירה , ּבע ֹולם  ְְְְְִִִֶַַָָָָׁשה ּוא 

לכמ ֹו ה ּבריאה  ּובע ֹולם  ה ּבריאה , ּבע ֹולם  ְְְְְִִִֶַַָָָָׁשה ּוא 

ה ּנה  יֹותר , למעלה  וכן האציל ּות , ּבע ֹולם  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשה ּוא 

ׁשאין  הע ֹולמ ֹות , מ ּצד  רק  הם  א ּלּו ִִִֵֵֵֶַַָָח ּלּוקים 

הא ֹור  אבל  יֹותר , נעלה  א ֹור  לק ּבל  ּכלי ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהע ֹולם 

ּכמ ֹו למ ּטה  ּובמ ּלּוא ֹו ּבׁשלמ ּות ֹו נמצא  ְְְְְְִִִֵַַָָעצמ ֹו

ּגּופא  זה  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו עדין  א ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה .

ׁשּנּוי, זה  הרי - לק ּבל ֹו יכ ֹולים  הע ֹולמ ֹות  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָׁשאין

הע ֹולמ ֹות  ׁשּמּצד  ה ּׁשּנּוי ּדגם  זה  על  ְְִִֵֶֶַַַַָָָּומבאר 

ׁשה ּמק ּבלים  זה  ׁשהרי ׁשּנּוי, זה  אין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַוה ּמק ּבלים 

מ  ה ּוא  הא ֹור  את  לק ּבל  יכ ֹולים  ה ּמגן אינם  ּצד  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשם  ׁשל  ההעלם  וה ּוא  הוי', ׁשם  על  ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו
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ואילך.91) לה ע ' תרמ "ג סה"מ  ואילך. [278] מו ע ' שלישית חוברת בהתמים נדפס  – תרמ "ג נ"ח  ד"ה

    
˙eiÁˆ ÔBLlÓ "ÌÏBÚ" ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ שלמעלה בחינה והיא «¿»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

באריכות. לעיל  כמבואר  ההגבלות, מכל 

,È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁa L‡ ,ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk ‡e‰Â¿¿∆ƒ¿»≈¿≈¬∆¿ƒ«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
הוא שבה האלוקות ÌÈÈepMÓ,בחינת ‰ÏÚÓlL ‰Óe ÈepM‰ cÚ‰∆¿≈«ƒ«∆¿«¿»ƒƒƒ

לא  והנבראים העולמות ענייני  וכל 

שינוי , שום זו  בבחינה ∆e‰L‡פועלים
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»ƒ»
˙ÈÁa ÏÎa È‰L ,˙BB‡‰»∆¬≈¿»¿ƒ«

B‡ אלא עצמו  הדבר  שאינו 

האור  ממקור  והארה ≈LÈהתפשטות
,ÈepL Ba אור יותר  להיות יכול  שהרי  ƒ

בעצמותו  אבל  אור , פחות להיות ויכול 

ייתכן  לא מהאורות למעלה שהוא

שינוי , ‰ÎLÓ˙שיהיה ‰p‰ƒ≈«¿»«
Ï‡והתגלות 'ÈÂ‰ È‡" ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ¬»»…

‰f‰ŒÌÏBÚa ‡e‰ "È˙ÈL»ƒƒ»»«∆
‡˜Âc ‡ÏŒ„È˙ÚÏÂ ÔBzÁz‰««¿¿∆»ƒ»…«¿»
ידי  על  נפעל  שהדבר  לעיל , כמבואר 

ויתגלה  הזה, בזמן  המצוות מעשה

המשיח. בימות

‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" ÔÈÚa ‰p‰c (Á¿ƒ≈¿ƒ¿«¬ƒ¬»»…
"BÓ„‡ ˜"Î ‡Ó ,"È˙ÈL»ƒƒ¿»≈«¿

Ô„ÚŒB˙ÓL ("LB‰Ó)91, ¿»«ƒ¿»≈∆
È‰ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈

˙eÏLÏzL‰ „Ò BLÈ שבו ∆¿≈∆ƒ¿«¿¿
מדרגה  ונמשך  יורד  האלוקי  האור 

ÌÏBÚÓלדרגה, ‰pzLÓ B‡‰Â¿»ƒ¿«∆≈»
ÌÏBÚÏ שאינו לעיל , גם שהובא כפי  ¿»

האצילות  בעולם ההארה אופן  דומה

 ֿ ֿ יצירה בריאה בעולמות ההארה לאופן 

Ïkעשיה CÚŒÈÙÏ ÌˆÓˆ˙Â¿ƒ¿«¿≈¿ƒ≈∆»
,ÌÏBÚ אותו של  ליכולת בהתאם »

שהעולם  וככל  ולהכיל , לקלוט עולם

בו  המאיר  האלוקי  האור  יותר , נמוך 

יותר , מצומצם ŒÌÏBÚaLהוא „Ú«∆»»
,˙BÈa ÌˆÓˆÓ B‡‰ ‰f‰«∆»¿À¿»¿≈
zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ‡e‰Â¿¿∆¿≈¿∆¿≈

,˙ÈÏÎ˙a הזה שבעולם כך , כדי  עד  ¿«¿ƒ
כלל  וניכר  נראה אינו  האלוקי  האור 

‡˜ ÔÎÏLהזה ÌLaהעולם ∆»≈ƒ¿»¿≈
ÔBzÁz ÔÈ‡L ÈÙÏ "ÔBzÁz"«¿¿ƒ∆≈«¿

È‰Â ,‰‚„Óa epnÓ המשתנה ההארה אופן  אודות לעיל  האמור  כל  ƒ∆¿«¿≈»«¬≈
לעולם B‡a.מעולם ÈepL ‰Ê'ה "אני  של  הענין  משמעות מה כן  ואם ∆ƒ»

שניתי ". לא

,ÌL ‡Óe,הרש"ב הגדולים ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡cהרבי  ההבדלים למרות ¿»≈»¿««ƒ≈
העולמות ‰‡BB˙,בין  „vÓ ÈepL ‰Ê ÔÈ‡ לא אכן  עצמם והאורות ≈∆ƒƒ«»

ÌÈ˜elÁמשתנים, ‰nk LiL Ì‚‰c רבים הבדלים ‡a,Bהיינו  «¬«∆≈«»ƒƒ»
‡e‰L BÓÎÏ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk B‡‰ ‰ÓBc BÈ‡L∆≈∆»¿∆¿»»¬ƒ»ƒ¿∆

‰Èˆi‰ ÌÏBÚa מעולם הנעלה ¿»«¿ƒ»
BÓÎÏהעשייה, ‰Èˆi‰ ÌÏBÚe¿»«¿ƒ»ƒ¿

‰‡Èa‰ ÌÏBÚa ‡e‰L הנעלה ∆¿»«¿ƒ»
היצירה, ‰Èa‡‰מעולם ÌÏBÚe¿»«¿ƒ»

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏƒ¿∆¿»»¬ƒ
הבריאה, מעולם ≈¿ÔÎÂהנעלה

,˙BÈ ‰ÏÚÓÏ מאצילות ולמעלה ¿«¿»≈
מאשר  יותר  ונעלה יותר  רב אור  מאיר 

ÌÈ˜elÁבאצילות, ‰p‰ הבדלים ƒ≈ƒƒ
,˙BÓÏBÚ‰ „vÓ ˜ Ì‰ el‡≈≈«ƒ«»»
B‡ Ïa˜Ï ÈÏk ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»»¿ƒ¿«≈

,˙BÈ ‰ÏÚ למשל העשיה ובעולם «¬∆≈
בעולם  מאשר  יותר  מצומצם אור  מאיר 

מצד  העשייה, עולם כי  היצירה.

מסוגל  לא שלו , וההגבלות הגדרים

בעולם  המאיר  האור  את ולהכיל  לקלוט

Óˆ‡היצירה, BÓˆÚ B‡‰ Ï‡¬»»«¿ƒ¿»
‰hÓÏ B‡elÓe B˙eÓÏLaƒ¿≈¿ƒ¿«»

תחתונים  הכי  ¿BÓkבעולמות
‰ÏÚÓÏ,עליונים הכי  בעולמות ¿«¿»

העולמות  מצד  הם הגילוי  והבדלי 

האור . את המקבלים

ÔÈ„Ú C‡, האמור ההסבר  למרות «¬«ƒ
מצד  אלא באור  איננו  שהשינוי 

שניתי ' לא ה' 'אני  ולכן  המקבלים,

‡Ùeb ‰Ê È‰L ,ÔeÓ BÈ‡≈»∆¬≈∆»
ÌÈÏBÎÈעצמו  ˙BÓÏBÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»»¿ƒ

,ÈepL ‰Ê È‰  BÏa˜Ï, כלומר ¿«¿¬≈∆ƒ
העולמות  מצד  היא השינוי  סיבת אמנם

יש  למעשה אבל  האור , מצד  ולא

ופחות  אור  פחות התחתונים בעולמות

שינוי , נחשב זה אין  ומדוע גילוי ,

‰Ê ÏÚ ‡Óeהרש"ב Ì‚cהרבי  ¿»≈«∆¿«
˙BÓÏBÚ‰ „vnL ÈepM‰«ƒ∆ƒ«»»

ÌÈÏa˜n‰Â דבר של  לאמיתו  הרי  ¿«¿«¿ƒ
‰Ê È‰L ,ÈepL ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ∆¬≈∆
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡ ÌÈÏa˜n‰L∆«¿«¿ƒ≈»¿ƒ

Ô‚n‰ „vÓ ‡e‰ ,B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï וההסתר iLÏÚהכיסוי  BL ¿«≈∆»ƒ««»≈∆∆¿«
,'ÈÂ‰ ÌL,'אלקים הוי ' ומגן  שמש 'כי  בתהילים ככתוב 'מגן ', שנקרא ≈¬»»

שלא  כדי  וכיסוי , 'מגן ' יש השמש שלאור  כשם כי  בחסידות כך  על  ומוסבר 
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לי   

מ ּׁשבעה  קד ֹוׁש ׁשם  ה ּוא  אלקים  ׁשם  והרי ְֱֱֲִִִִֵֵֵַָָֹֹאלקים ,

נמחקים  ׁשאין הא ֹור 92ׁשמ ֹות  לג ּבי הרי ולכן , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

עצם  "אין ׁשהרי ּכלל , העלם  זה  אין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָעצמ ֹו

מ ּצד  ׁשּגם  והינּו ּכּיד ּוע , עצם " על  ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָמס ּתיר 

ּכלל . ּבא ֹור  ׁשּנּוי יׁש לא  - וההס ּתרים  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹההעלמ ֹות 

ּבא ֹור  ׁשּנּוי יׁש ּדלכא ֹורה  להבין, צרי עדין  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָא

זה  חל ּוקים  הם  ה ּנבראים  ׁשהרי ה ּנבראים , ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ ּצד 

- הא ֹור  מ ּבחינת  ה ּוא  ה ּנבראים  והתה ּוּות  ְְְְִִִִִִֶַַַָָמ ּזה ,

מ ּזּולת ֹו, נב ּדל  ּדּבּור  יׁש נברא  ׁשּלכל  הוי', ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּדבר 

זה , על  ּומבאר  ּבא ֹור . ׁשּנּוי זה  הרי ֿ ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָואם 

ה ּמׁשל  ֿ ּפי על  ּומבאר  ׁשּנּוי. אינֹו זה  ּגם  ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדבאמת 

ּבּתניא  ה ּמבאר  ה ּׁשמ ׁש" ּכא ׁשר 93ּד"א ֹור  ּדדוקא  , ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבמציא ּות  ה ּוא  אז ל ּמא ֹור , מח ּוץ  יֹוצא  ְִִִֵַָָָהא ֹור 

ּכי  ּכלל , מציא ּות  אינֹו ּבּמא ֹור  ּבהיֹות ֹו אבל  ְְְֲִִִֵַָָָא ֹור ,

ּדבר  ה ּנה  ולכן, ּבּמא ֹור . מ ּמׁש ּבמציא ּות  ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבטל 

ע ּקר  ּכל  וה ּוא  ה ּנבראים  את  ּתמיד  ׁשּמה ּוה  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָהוי'

וכ ּיד ּוע  יֹוצא 94מציא ּותם , לכא ׁשר  ּדֹומה  זה  ּדאין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשה ּוא  לפי הא ּמן ּבלי יתק ּים  ׁשה ּכלי ּכלי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻל ּצֹורף 

ה ּיׁשּות , מציא ּות  ע ׂשה  לא  והא ּמן מ ּיׁש, ְְִִֵֵֵַָָָָֹֻיׁש

ואפס  מאין ה ּיׁש ּבהתה ּוּות  ֿ ּכן ֿ ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה 

את  לה ּוֹות  ּתמיד   צרי הא ֹור  הרי ְְֲִִֵֶַַָָָָֻה ּמחלט ,

הרי  והא ֹור  מציא ּותם , ע ּקר  ּכל  וה ּוא  ְְְְֲִִִִֵַַָָָָה ּנבראים 

ׁשּי לא  ּבּמא ֹור  ׁשהרי ּבּמא ֹור , ּתמיד  נמצא  ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹה ּוא 

ֿ וׁשל ֹום  חס  וס ּלּוק  ה ּצמצ ּום  נמצא 95ענין וה ּוא  , ְְְְְְִִִִַַַָָ

ה ּנברא , יׁש ׁשל  ּבמק ֹום  ּגם  ּומק ֹום , מק ֹום  ְְִֵֶַַַָָָָָּבכל 

ּומאחר  א ֹות ֹו, ּומח ּיה  מק ּים  ה ּמה ּוה  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַוה ּדּבּור 

ּתמיד  נמצאים  ה ּמה ּום  והא ֹור  ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשה ּנבראים 

זיו  ּכב ּטּול  ּבתכלית  ּבטלים  הם  הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָּבּמא ֹור ,

יׁשּות  מ ּצד  ׁשּגם  מ ּובן ֿ ּכן ואם  ּבּׁשמ ׁש, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה ּׁשמ ׁש

ֿ ידי  ועל  ּכלל . ׁשּנּוי ׁשּום  יׁש לא  - ְְְְִִֵֵַַָָֹה ּנברא 
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א.92) לה, א).93)שבועות (מב , פל"ג תניא  וראה ואילך). א (עח , פ "ג אגה"ק 94)שעהיוה"א פ "ב . שעהיוה"א תניא ראה

ואילך). ב  (קלח , ע "ב .95)סכ"ה ריש יד, וירא תו"א

    
שם  של  האור  על  כ 'מגן ' משמש אלקים שם כביכול , כך , המידה, על  יתר  יאיר 

לקבל , שביכולתם במידה לעולמות שיאיר  הוא e‰Â‡הוי ', הוי ' שם ה'מגן ' ¿
LB„˜ ÌL ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌL È‰Â ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÏL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆≈¡…ƒ«¬≈≈¡…ƒ≈»

ÌÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L ˙BÓL ‰ÚMÓ92, הקדושים השמות משבעה אחד  ƒƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ
אסור  נכתבו  אם ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של 

אותם, שההעלם ÔÎÏÂלמחוק כיון  ¿»≈
עצמה, האלוקות מצד  Èa‚Ïהוא È‰¬≈¿«≈

ÌÏÚ‰ ‰Ê ÔÈ‡ BÓˆÚ B‡‰»«¿≈∆∆¿≈
ÈzÒÓ ÌˆÚ ÔÈ‡" È‰L ,ÏÏk¿»∆¬≈≈∆∆«¿ƒ

"ÌˆÚ ÏÚ חיצוני והסתר  כיסוי  רק «∆∆
שהדבר  כיסוי  ולא והסתר , העלם נחשב

עצמו  את eÈ‰Âמכסה ,Úe„ik«»«¿«¿
˙BÓÏÚ‰‰ „vÓ ÌbL∆«ƒ«««¿»
ÈepL LÈ ‡Ï  ÌÈzÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ…≈ƒ

ÏÏk B‡a ההעלמות גם כי  »¿»
ֿ כן  ואם אלוקות, הם עצמם וההסתרים

מסתיר . באמת לא ÔÈ„Úזה C‡«¬«ƒ
‰B‡ÎÏc ,ÔÈ‰Ï CÈˆ אף על  »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

אין  עצמו  האור  שמצד  הוסבר  שאכן 

האלקות  מצד  הוא ההסתר  כי  שינוי ,

עצם', על  מסתיר  עצם ו 'אין  עצמה,

לכאורה  B‡aאבל  ÈepL LÈ≈ƒ»
È‰L ,ÌÈ‡p‰ „vÓƒ««ƒ¿»ƒ∆¬≈

ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ ÌÈ‡p‰ ושונים «ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
ÌÈ‡p‰ ˙ee‰˙‰Â ,‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
c  B‡‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«»¿«

,'ÈÂ‰ נברא שבהם מאמרות בעשרה ¬»»
נמשכת  הזה ה'דיבור ' ודרך  העולם,

לנבראים  האלוקית «¿∆ÏÎlLהחיות
,B˙ÏefÓ Ïc eac LÈ ‡ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ»
B‡a ÈepL ‰Ê È‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈∆ƒ»

הוי '. ב'דבר  המתלבש

,‰Ê ÏÚ ‡Óe הרש"ב הרבי  ¿»≈«∆
הנזכר , Ê‰במאמר  Ìb ˙Ó‡c¿∆¡∆«∆
ÈepL BÈ‡. אמיתיŒÏÚ ‡Óe ≈ƒ¿»≈«

"LÓM‰ B‡"c ÏLn‰ Ètƒ«»»¿«∆∆
‡Èza ‡n‰93‡˜Â„c , «¿…»««¿»¿«¿»
‡ˆBÈ B‡‰ L‡k להאירıeÁÓ «¬∆»≈ƒ

B‡nÏ, האור למקור  מחוץ ‡Êהיינו  «»»
,B‡ ˙e‡ÈˆÓa ‡e‰ מציאות ƒ¿ƒ

ובנפרד  למקורו  מחוץ עצמה, בפני 

B‡naממקורו  B˙BÈ‰a Ï‡ מחוץ ומאיר  ממקורו  יוצא שהאור  לפני  ¬»ƒ¿«»
e‡ÈˆÓ˙למקורו , BÈ‡ לעצמוLnÓ ˙e‡ÈˆÓa ÏËa Èk ,ÏÏk ≈¿ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿ƒ«»

B‡na. עצמו מהמאור  נפרד  בלתי  חלק והוא במאור , ‰p‰וכלול  ,ÔÎÏÂ «»¿»≈ƒ≈
ÌÈ‡p‰ ˙‡ „ÈÓz ‰e‰nL 'ÈÂ‰ c רגע בכל  אותם ומחייה ¿«¬»»∆¿«∆»ƒ∆«ƒ¿»ƒ

Úe„iÎÂורגע ,Ì˙e‡ÈˆÓ wÚ Ïk ‡e‰Â94 החסידות ÔÈ‡cבתורת ¿»ƒ«¿ƒ»¿«»«¿≈
‰Êאינה הוי ' מדבר  הנבראים וחיות וקיום BÈˆ‡התהוות L‡ÎÏ ‰ÓBc ∆∆¿«¬∆≈

,ÈÏk ÛBvÏ עשה הצורף שאמנם «≈¿ƒ
עניין  היא הכלי  מציאות אבל  הכלי , את

כיון  בצורף, קשור  ולא תלוי  שלא

Ôn‡‰ ÈÏa Ìi˜˙È ÈÏk‰L וגם ∆«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»À»
הכלי  הכלי , עם קשר  כל  ינתק הוא אם

להתקיים  e‰L‡ימשיך  ÈÙÏ הכלי ¿ƒ∆
,LiÓ LÈ שהיה מחומר  שנוצר  כלי  ≈ƒ≈

כבר  NÚ‰קיים ‡Ï Ôn‡‰Â לא ¿»À»…»»
ולא  את חידש e‡ÈˆÓ¿ƒ˙יצר 

˙eLi‰, צורתו את שינה רק אלא «≈
È‡LŒ‰ÓLi‰ ˙ee‰˙‰a ÔkŒÔ «∆≈≈¿ƒ¿««≈

העולם  ÒÙ‡Âבריאת ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿∆∆
,ËÏÁn‰, כלל מציאות ‰Èלא «À¿»¬≈

B‡‰'ה'יש את ומחייה המהווה »
ואפס, מאין  ÈÓz„שנברא CÈ»̂ƒ»ƒ

Ïk ‡e‰Â ÌÈ‡p‰ ˙‡ ˙Be‰Ï¿«∆«ƒ¿»ƒ¿»
Ì˙e‡ÈˆÓ wÚ להם אין  ובלעדו  ƒ«¿ƒ»

‰e‡מצידו B‡‰Âקיום, È‰ ¿»¬≈
È‰L ,B‡na „ÈÓz ‡ˆÓƒ¿»»ƒ«»∆¬≈

B‡na עצמו האור  Ï‡במקור  «»…
˜elÒÂ ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ

ÌBÏLÂŒÒÁ95, הוא הצמצום וכל  «¿»
מאיר  הוא מידה באיזו  באור , ורק אך 

ÏÎaומתפשט, ‡ˆÓ ‡e‰Â¿ƒ¿»¿»
ÏL ÌB˜Óa Ìb ,ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»««»∆
‰e‰n‰ eac‰Â ,‡p‰ LÈ≈«ƒ¿»¿«ƒ«¿«∆

B˙B‡ ‰iÁÓe Ìi˜Ó,'ה'יש את ¿«≈¿«∆
B‡‰Â ÌÈ‡p‰L Á‡Óe≈««∆«ƒ¿»ƒ¿»
„ÈÓz ÌÈ‡ˆÓ Ìe‰n‰«¿«»ƒ¿»ƒ»ƒ

,B‡na מציאותם כל  תמיד  וכל כי  «»
בו  ותלוייה ממנו  באה ≈¬‰Èקיומם

ÌÈÏËa Ì‰ המאור ÈÏÎ˙a˙אל  ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ
,LÓMa LÓM‰ ÂÈÊ Ïehk¿ƒƒ«∆∆«∆∆

אור  מקורו כמו  בתוך  כשהוא השמש

שום  לו  אין  שבוודאי  עצמה, בשמש

לעצמו , מאחר ÔkŒÌ‡Âמציאות ¿ƒ≈
בתוך שהנבראים  כביכול , נמצאים,

אותם , המהווה LÈהמקור  ‡Ï  ‡p‰ ˙eLÈ „vÓ ÌbL ÔeÓ»∆«ƒ«≈«ƒ¿»…≈
אין  ÏÏk.כלומר  ÈepL ÌeLƒ¿»
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לב   

" ּבענין נע ׂשה ההת ּבֹוננּות  ׁשניתי" לא  הוי' אני ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

ּבר ּוחנּיּות  ענינים , ל ׁשני ּתׁשּוקה  ְְְְְִִִִֵֶָָָאצל ֹו

מת ּבֹונן  ּדכא ׁשר  ה ּוא  הרא ׁשֹון  ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָּובג ׁשמ ּיּות .

ׁשּנּוי  ׁשּום  ּפֹועל  אינֹו הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּכל  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָא ׁשר 

יהיּו ּורצ ֹונֹותיו ּכח ֹותיו ּכל  א ׁשר  ירצה  לכן ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹּכלל ,

מת ּבֹונן  ּדכא ׁשר  ה ּוא , ה ּׁשני וענין ּבאלק ּות . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹרק 

נמצא  וה ּכל  ׁשניתי" לא  הוי' "אני ְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹֹא ׁשר 

לא  ה ּנברא  ה ּיׁש ּגם  א ׁשר  ירצה  לכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמ ּות ֹו,

לא  ּבח ּצֹונּיּותם  א ׁשר  מענינים  נּזֹון להיֹות   ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָֹיצטר

מהעצמ ּות , נּזֹון ׁשּיהיה  ֿ אם  ּכי אלק ּות , ּבהם  ְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנּכר 

א ּלּו ענינים  ׁשני ּבין וההפר ׁש ה ּׁשכינה . מ ּזיו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנּזֹון

הר ּוחנּיים , ּכח ֹותיו ּכל  א ׁשר  הרא ׁשֹון ּדענין ְְֲִִִִֶָָָָָָֹה ּוא ,

יהיּו - ותענּוג  ורצ ֹון ּפנימ ּיים  ּכח ֹות  הם  ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹּובכלל ּות 

האדם , ׁשל  ּבכח ֹו ה ּוא  זה  ענין ה ּנה  ּבאלק ּות , ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹרק 

ענין  ּדזה ּו מ ּמּנּו, ׁשּתֹובעים  העב ֹודה  היא  ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹוזאת 

והחלב , ה ּדם  את  להקריב  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעב ֹודת 

ה ּנפ ׁש ה ּוא  ה ּוא 96ׁשה ּדם  והחלב  הח ּיּות , הינּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָ

על ֿ להקריבם  ּגיׁשמאק , א ּון  קא ּדער  ְְְֲִִֶַַַַַָָה ּתענּוג 

זה  ודבר  ּבאלק ּות . רק  ׁשּיהיּו להוי', ה ּמזּבח  ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגּבי

היה  ֿ ה ּמק ּדׁש ׁשּבית  ּבזמן רק  לא  לפעל  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאפ ׁשר 

מ ּגֹו ואדר ּבה  ה ּגל ּות , ּבזמן ּגם  ֿ אם  ּכי ְְְִִִִַַַַַַָָָק ּים ,

הארעווען 97עקתא  ּדארף  ער  וואס  ּדאס  , ְְֶֶֶַַָָָָ

על ֿ ה ּנה  ּומכ ּפל , ּכפ ּול  ח ׁש ּדעם  ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֻאיּבערק ּומען

ׁשה ּוא  יֹותר , למעלה  לה ּגיע  יכ ֹול  ּדוקא  ֿ זה  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָידי

מ ּכמ ֹו יֹותר  עכ ׁשו ׁשּיׁשנֹו ֿ נפ ׁש המסיר ּות  ּכח  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמ ּצד 

לא  א ׁשר  וה ּוא  ה ּׁשני, הענין אמנם  ה ּבית . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבזמן

אינם  ׁשּבחיצ ֹונּיּותם  מענינים  נּזֹון להיֹות   ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָיצטר

זה  ה ּנה  ה ּׁשכינה , מ ּזיו נּזֹון ׁשּיהיה  ֿ אם  ּכי ְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַָֹאלק ּות 

הארץ " מן ה ּטמאה  ר ּוח  "יעביר  ּכא ׁשר  98יהיה  ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻ

הה ּוא  ּבּיֹום  "ואמר  א ׁשר  ּדלעתיד , ה ּגּלּוי ְְְֲִִִֶַַַַָָוה ּוא 

ּבמ ּוח ׁש, אלק ּות  ּגּלּוי ׁשּיהיה  זה ", אלקינּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָֹֹה ּנה 

ּבּנפעל  ה ּפֹועל  ּכח  ּגּלּוי א ׁשר 99ׁשּיהיה  ויר ּגׁש , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
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כג.96) יב , ראה ב .97)פ ' רא, זח "ב  ב .98)ראה יג, ח "ב 99)זכרי ' – החדשה [בהוצאה סע "א תפב , תצוה תו"ח  ראה

ובכ"מ . סע "א]. שכט ,

    
"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ המבואר ¿«¿≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¬ƒ¬»»…»ƒƒ

באריכות  ‡ˆBÏלעיל  ‰NÚ המתבונן האדם ÈLÏאצל  ‰˜eLz «¬»∆¿¿»ƒ¿≈
,˙eiÓL‚e ˙eiÁea ,ÌÈÈÚ.ומפרט שממשיך  ÔÈÚכפי  ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙eÏLÏzL‰‰ „Ò Ïk L‡ ÔBa˙Ó L‡Îc ‡e‰ ÔBL‡‰»ƒ¿«¬∆ƒ¿≈¬∆»≈∆«ƒ¿«¿¿
המדריגות  וריבוי  העניינים ריבוי  למרות

ÈepLשבו , ÌeL ÏÚBt BÈ‡≈≈ƒ
ÏÏk, עצמו Èˆ‰באלוקות ÔÎÏ ¿»»≈ƒ¿∆

ÂÈ˙BBˆe ÂÈ˙BÁk Ïk L‡¬∆»…»¿»
˙e˜Ï‡a ˜ eÈ‰È לו יהיה ולא ƒ¿«∆¡…

אחר . דבר  בשום רצון  ושום עניין 

L‡Îc ,‡e‰ ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ¿«¬∆
‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" L‡ ÔBa˙Óƒ¿≈¬∆¬ƒ¬»»…

Ïk‰Â "È˙ÈL וכל העולמות כל  גם »ƒƒ¿«…
כ 'יש' לכאורה שנראים הנבראים

ÔÎÏומציאות, ,B˙eÓˆÚa ‡ˆÓƒ¿»¿«¿»≈
‰ˆÈ ושאיפה תשוקה לו  ותהיה ƒ¿∆

‡p‰ LÈa Ìb L‡ גדרי בתוך  ¬∆««≈«ƒ¿»
הגשמית  CËˆÈהמציאות ‡Ï…ƒ¿»≈

L‡ ÌÈÈÚÓ ÔBf ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¬∆
Ì‰a k ‡Ï Ì˙eiBvÁa¿ƒƒ»…ƒ»»∆

,˙e˜Ï‡ במגע לבוא כלל  יצטרך  ולא ¡…
גשמיים  מדברים וחיות מזון  ולקבל 

בגלוי  בהם ניכרת לא ŒÈkƒשהאלקות
,˙eÓˆÚ‰Ó ÔBf ‰È‰iL Ì‡ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈»«¿

.‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBfƒƒƒ«¿ƒ»
el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÔÈa LÙ‰‰Â¿«∆¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ≈
הרצונות  וכל  הכוחות שכל  השאיפה

שהחיות  והשאיפה באלוקות, רק יהיו 

מעצמותו , יהיו  ÔÈÚcוהמזון  ,‡e‰¿ƒ¿»
ÂÈ˙BÁk Ïk L‡ ÔBL‡‰»ƒ¬∆»…»
Ì‰ ˙eÏÏÎe ,ÌÈiÁe‰»»ƒƒƒ¿»≈

ÌÈiÓÈt ˙BÁk שמתלבשים כוחות …¿ƒƒƒ
כוחות  פנימית, בצורה ופועלים בגוף

והרגש  eÚ˙Â‚השכל  ÔBˆÂ שהם ¿»¿«¬
'מקיפים' ˜כוחות eÈ‰Èƒ¿«

‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰ ,˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ≈ƒ¿»∆
Ì„‡‰ ÏL BÁÎa, תלוי הדבר  ובו  ¿…∆»»»

‰„BÚ‰ ‡È‰ ˙‡ÊÂ הרוחנית ¿…ƒ»¬»
ה' epnÓ,בעבודת ÌÈÚBzL∆¿ƒƒ∆

˙Baw‰ ˙„BÚ ÔÈÚ e‰Êc¿∆ƒ¿«¬««»¿»
לידי  בא שהדבר  כפי  הרוחני , במובן 

האדם, בנפש È˜‰Ï¿«¿ƒביטוי 
ÏÁ‰Â,לאלקות  Ìc‰ ˙‡∆«»¿«≈∆

המזבח, על  הקרבנות של  והדם החלב הקרבת ‰e‡בדוגמת Ìc‰L∆«»
LÙp‰96eÈ‰ את מסמל  Úcהדם ‚eÚz‰ ‡e‰ ÏÁ‰Â ,˙eiÁ‰ «∆∆«¿««¿«≈∆««¬∆
C‡˜ וההתלהבות ÓLÈb‡˜הלהט Ôe‡ לאדם שיש והעונג , העריבות »ƒ¿«

הזה, העולם תאוות ÈÂ‰Ï',בענייני  ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ ÌÈ˜‰Ï¿«¿ƒ»««≈«ƒ¿≈««¬»»
eÈ‰iL והעונג וההתלהבות החיות ∆ƒ¿

˙e˜Ï‡a ˜.העולם בענייני  ולא «∆¡…
˜ ‡Ï ÏÚÙÏ LÙ‡ ‰Ê „Â¿»»∆∆¿»ƒ¿……«
‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»

Ìb Ì‡ŒÈk ,Ìi˜ אפילוÔÓÊa «»ƒƒ«ƒ¿«
‰a„‡Â ,˙eÏb‰ הזוהר כלשון  «»¿«¿«»

‡˙˜Ú BbÓ97, ניתן המיצר  מתוך  ƒ«¿»
העלמות  ללא מאשר  יותר  לפעול 

וניסיונות  Úוהסתרים Ò‡ÂÂ Ò‡c»»∆
ÔÚÂÂÚ‡‰ Û‡c«¿»∆∆

ÌÚc ÔÚÓe˜ÚaÈ‡ הצורך ƒ∆¿∆∆
על  ולהתגבר  ÏeÙkלהתייגע CLÁ…∆»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÏtÎÓe¿À»ƒ≈«¿≈∆
‰ÏÚÓÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡˜Âc«¿»»¿«ƒ«¿«¿»

˙BÈ להגיע יכול  שהיה מה מאשר  ≈
הזה, הצורך  ללא vÓ„אליו  ‡e‰L∆ƒ«

BLiL LÙŒ˙eÈÒÓ‰ Ák…««¿ƒ∆∆∆∆¿
ÂLÎÚ הגלות BÓkÓבזמן  ˙BÈ «¿»≈ƒ¿

˙Èa‰ ÔÓÊa האירה האלוקות כאשר  ƒ¿«««ƒ
ניסיונות  היו  ולא חושך  היה ולא בגלוי ,

הגלות. בזמן  שיש «¿«‡ÌÓכפי 
Ú‰‡Ï L‡ ‡e‰Â ,ÈM‰ ÔÈ »ƒ¿»«≈ƒ¿¬∆…

ÌÈÈÚÓ ÔBf ˙BÈ‰Ï CËˆÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙e˜Ï‡ ÌÈ‡ Ì˙eiBˆÈÁaL∆¿ƒƒ»≈»¡…

גשמיים, ענינים Ì‡ŒÈkƒƒהיינו 
,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBf ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒƒƒ«¿ƒ»

עצמה,היינו  Ê‰מהאלוקות ‰p‰ לא ƒ≈∆
אלא  הזה , בזמן  להיות ∆¿È‰Èƒ‰יכול 

Áeדווקא  ÈÚÈ" L‡k«¬∆«¬ƒ«
"ı‡‰ ÔÓ ‰‡Óh‰98‡e‰Â «À¿»ƒ»»∆¿

בפועל  יהיה האלוקי ‰Èelbכאשר  «ƒ
ÌBia Ó‡Â" L‡ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¬∆¿»««
,"‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ ‡e‰‰«ƒ≈¡…≈∆
,LÁeÓa ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¡…¿»
שרואים  כפי  ומוחשית, ברורה בצורה

גשמיים  דברים כיום לתפוס וניתן 

Ákמוחשיים  Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ…«
ÏÚBt‰ הבוראÏÚÙpa99 הנברא «≈«ƒ¿»
LbÈÂ בנבראים בגלוי  ניכר  ויהיה ¿À¿«
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לג   

מ ּלב ּדֹו" ע ֹוד  לא 100"אין הוי' "אני ענין וזה ּו . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּובכל  זמן ּובכל  עת  ּבכל  ׁשה ּוא  ּדאף  ְְְְְִִֵֶַַָָָָׁשניתי",

ּבכל  ּבמ ּוח ׁש ה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ּבכדי אמנם  ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָמק ֹום ,

ֿ ידי  על  ּדוקא , לעתיד  ית ּגּלה  זה  ה ּנה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעניניו,

עב ֹודת  ׁשהיא  הר ּוחנית  ּבעב ֹודה  עכ ׁשו ְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָהעב ֹודה 

ֿ ידיֿ על  א ׁשר  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּמצ ֹות  וק ּיּום  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָה ּקר ׁשים 

ּומק ּׁשרים  הע ֹולם ' 'ׁשקר  את  מה ּפכים  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָזה 

אחד  ורצ ּפה , "ּגג  להיֹות  ּומה ּות ֹו, ְְְְְִִֶַַַָָּבעצמ ּות ֹו

ַָמ ּמׁש".

ּדע ּקר e‰ÊÂט ) כ ּלה ", אחתי לג ּני "ּבאתי ¿∆ְְֲִִִִַַַָָֹ

והעב ֹודה  היתה , ּבתח ּתֹונים  ְְְְְֲִִַָָָָָׁשכינה 

וה ּוא  ּבת ֹוכם ", וׁשכנּתי מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ְְְְְְִִִִַָָָָהיא 

ע ּמּודים  ל ׁשֹון ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ֿ ידי ְְְֲִִִִֵֵַַעל 

וחזק  ק ׁשה  ּבעפר  ה ּוא  ׁשה ּיס ֹוד  ּבארץ , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנּצבים 

נמ ׁשכים  ּכ ֿ ואחר  ההתחלה , ׁשּזֹוהי ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּדוקא ,

ּגב ֹוּה עד  ּבּתקרה  מח ּבר  ׁשרא ׁשם  עד  ְְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻלמעלה 

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  לבאר  ׁשּממ ׁשי ּכמ ֹו ה ּנה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּגב ֹוּה,

וה ּוא  ," מל "נּצב  ה ּמעל ֹות , ּבר ּום  נּצבים  ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָא ׁשר 

ּבחינת  ֿ ידי על  עצמי", "התנּׂשא ּות  ְְְְְְִִִֵַַַַַַָהמ ׁשכת 

מען  נעמט  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ע ֹוממ ּות , מ ּלׁשֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַָ"עם "

ֿ ס ֹוף , אין עצמ ּות  עד  עצמי" "התנּׂשא ּות  ְְְְִִֵַַַַפ ּון

"ּבאתי  ׁשּיהיה  האדם  עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּוממ ׁשיכים 

ּדע ּקר  ּבתח ּלה , ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לגנּוני" ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָלג ּני,

ה ּבריאה , ּבתח ּלת  ּדכמ ֹו היתה , ּבתח ּתֹונים  ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָׁשכינה 

מלא 101ּכתיב  ת ֹולד ֹות  ּכתיב 102א ּלה  העתידה , ּבּגא ּלה  ּכ ת ֹולד ֹות 103, א ּלה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

מלא  ּתֹולד ֹות  טפ 102ּפרץ , מע ׂשרה  למ ּטה  זה  ׁשּיהיה  ֿ ידי , על  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  חים  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

צדקנּו. ְְִִֵַמ ׁשיח 
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לה.100) ד, ד.101)ואתחנן ב , ו.102)בראשית פי "ב , יח .103)ב "ר ד, רות

    
"BclÓ „BÚ ÔÈ‡" L‡100,האלוקות מלבד  אחרת מציאות שום ואין  ¬∆≈ƒ¿«

לגמרי . במציאות בטל  והכל 

,"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ, האמיתי e‰L‡במובנו  Û‡c ¿∆ƒ¿«¬ƒ¬»»…»ƒƒ¿«∆
ÌB˜Ó ÏÎe ÔÓÊ ÏÎe ˙Ú ÏÎa האמיתית המציאות זו  האמת ולפי  ¿»≈¿»¿«¿»»

עכשיו , È‰iL‰גם È„Îa ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÂÈÈÚ ÏÎa LÁeÓa Èelb‰ של «ƒ¿»¿»ƒ¿»»

ניזון  יהיה ואפילו  מהאלוקות,האדם

‡˜Âc „È˙ÚÏ ‰lb˙È ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆ƒ¿«∆∆»ƒ«¿»
ÂLÎÚ ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»«¿»
‡È‰L ˙ÈÁe‰ ‰„BÚa»¬»»»ƒ∆ƒ
Ìei˜Â ÌÈLw‰ ˙„BÚ¬««¿»ƒ¿ƒ

,˙eiÓL‚a ˙Bˆn‰ לעיל כמבואר  «ƒ¿¿«¿ƒ
דומה  הקרשים עבודת במה באריכות,

מקיום  שונה היא ובמה המצוות, לקיום

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰המצוות, L‡ שתי ¬∆«¿≈∆
ובעיקר  וגם הרוחנית גם העבודות,

בגשמיות, המצוות ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒבקיום
ÌÈM˜Óe 'ÌÏBÚ‰ ˜L' ˙‡∆∆∆»»¿«¿ƒ
העולם  של  נחותים הכי  החלקים את

‚b" ˙BÈ‰Ï ,B˙e‰Óe B˙eÓˆÚa¿«¿«ƒ¿«
."LnÓ „Á‡ ,‰tˆÂ¿ƒ¿»∆»«»

È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a" e‰ÊÂ (Ë¿∆»ƒ¿«ƒ¬…ƒ
‰ÈÎL wÚc ,"‰lÎ«»¿ƒ«¿ƒ»

,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בתחילת ¿«¿ƒ»¿»
"eNÚÂהבריאה, ‡È‰ ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ¿»

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
להיות  תחזור  שכינה שעיקר  לפעול 

בתחתונים  למטה ŒÏÚבגלוי  ‡e‰Â¿«
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" È„È¿≈¬≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈvpL ÌÈ„enÚ ÔBLÏ¿«ƒ∆ƒ»ƒ

BÒi‰L„העמודים  ,ı‡a שעליו »»∆∆«¿
הבנין  כל  ונשען  ÙÚaעומד  ‡e‰¿»»

,‡˜Âc ˜ÊÁÂ ‰L˜ החזק החלק »∆¿»»«¿»
הגשמית, המציאות של  והתקיף

CkŒÁ‡Â ,‰ÏÁ˙‰‰ È‰BfL∆ƒ««¿»»¿««»
ÌÈÎLÓ"ה"עמודים„Ú ‰ÏÚÓÏ ƒ¿»ƒ¿«¿»«

„Ú ‰˜za aÁÓ ÌL‡L∆…»¿À»«ƒ¿»«

,dBb dBb התחתון הלמטה של  מושלם חיבור  נוצר  עם וכך  ביותר  »«»«
ביותר , העליון  b‡'a˙הלמעלה ‡Ï CÈLÓnL BÓk ‰p‰ƒ≈¿∆«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆∆

'L„w‰ לעיל הנזכרת Ìeaה"עמודים"‡Lשבתניא, ÌÈv «…∆¬∆ƒ»ƒ¿
,˙BÏÚn‰ למעלה ביותר  הגבוה CÏÓ",במקום v" החוזק הוא שם ««¬ƒ»∆∆

של  ¿e‰Â‡האלוקות,והתוקף
˙ÎLÓ‰ של למטה וגילוי  «¿»«

,"ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰" עצמיות של  ƒ¿«¿«¿ƒ
"ÌÚ"האלוקות  ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»

,˙eÓÓBÚ ÔBLlÓ ידי על  דווקא ƒ¿¿
תחתון  הכי  בעולם »∆ŒÏÚLהעבודה
ÔeÙ ÔÚÓ ËÓÚ ‰ÊŒÈ„È'לוקחים' ¿≈∆∆¿∆

מ-) והשפעה גילוי  (מקבלים

„Ú "ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰" לקבלת ƒ¿«¿«¿ƒ«
מבחינת  ‡ÛBÒŒÔÈ,גילוי  ˙eÓˆÚ«¿≈

˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎÈLÓÓe«¿ƒƒ«¿≈¬«
‰È‰iL Ì„‡‰ השראת שוב »»»∆ƒ¿∆

שעל  התחתון , בעולם בגלוי  השכינה

נאמר  Èe‚Ï"זה ,Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
,‰lÁ˙a ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
‰‡Èa‰ ˙lÁ˙a BÓÎc ,‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»

È˙k101˙B„ÏB˙ ‰l‡ השמים" ¿ƒ≈∆¿
,ÏÓ102‡בהבראם"והארץ  »≈

בוא"ו , l‡ba‰גם Ck"תולדות" »«¿À»
È˙k ‰„È˙Ú‰103‰l‡ »¬ƒ»¿ƒ≈∆

,ıt ˙B„ÏB˙ המשיח נולד  שממנו  ¿∆∆
דוד  מבית ¿B„ÏBz˙שהוא

‡ÏÓ102‰hÓÏ ‰Ê ‰È‰iL , »≈∆ƒ¿∆∆¿«»
ÌÈÁÙË ‰NÚÓ גדרי בתוך  ≈¬»»¿»ƒ

התחתונה  LnÓהמציאות B˜a¿»«»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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לד

         
מוגה  בלתי

אלקים א . "וידבר  רש "י: ומפרש  ה '", אני אליו ויאמר  משה  אל  אלקים  "וידבר  נאמר  הפרשה  בהתחלת 
- ה ' אני אליו "ויאמר  הזה ", לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על  משפט  אתו דיבר  - משה  אל 

וכו'". טוב  שכר  לשלם  נאמן

(א ) מובן: אינו דלכאורה  - ה '" גו' ויאמר  גו' אלקים  "וידבר  שכתוב  מה  לבאר  רש "י כוונת  כלומר :
רש "י  מפרש  ולכן - להוי'? ומאלקים  לאמירה  מדיבור  השינוי טעם  מהו (ב ) הדברים , בכפל  הצורך  מהו

קשה  לשון שהוא  דיבור  - אלקים " "וידבר  (א ) ענינים : ב ' ישנם  זה  שם 1שבכתוב  שהוא  אלקים  ושם  ,
הדין  רכה 2מדת  לשון שהיא  אמירה  - ה '" אני אליו "ויאמר  (ב ) כו'", משפט  אתו "דיבר  הוי'1- ושם  ,

הרחמים  מדת  שם  וכו'".2שהוא  טוב  שכר  לשלם  "נאמן -

 מפרשים יש  כו'", משפט  אתו "דיבר  רש "י שכתב  במה  בהמשך 3והנה , שכתוב  למה  היא  שהכוונה 
רש "י  סנהדרין (4פירוש  במסכת  הגמרא  יש 5מדברי משתכחין, ולא  דאבדין על  חבל  הקב "ה  לו ש "אמר  (

. האבות  מיתת  על  להתאונן בדמים לי שקנה  עד  קרקע  מצא  לא  שרה  את  לקבור  אברהם  כשביקש  .
אהלו, לנטות  השדה  חלקת  את  ויקן ביעקב  וכן חפר , אשר  הבארות  על  עליו ערערו ביצחק  וכן מרובים ,

הרעותה ". למה  אמרת  ואתה  מדותי, אחר  הרהרו ולא 
פשוטו  ֿ פי על  זה  הרי כו'", משפט  אתו "דיבר  רש "י שכתב  מה  כי כן, לפרש  אפשר  אי באמת , אבל 
רש "י  מקדים  מדותי", אחר  הרהרו ש "לא  האבות  אודות  הנ"ל  הדברים  להמשך  בנוגע  ואילו מקרא , של 

כו'". המקרא  אחר  מתיישב  המדרש  ש "אין ומסיק  דרשוהו", "ורבותינו

מפרשים  על 3ויש  שמות , פרשת  בסוף  רש "י שכתב  למה  - היא  כו'" משפט  אתו ב "דיבר  שהכוונה  ,
שם 6הפסוק  (מסנהדרין וגו'" תראה  ביצחק 5"עתה  כי לו שאמרתי כאברהם  לא  מדותי, על  "הרהרת  ,(

לפיכך  מדותי, אחר  הרהר  ולא  לעולה , העלהו לו אמרתי ֿ כך  ואחר  זרע , לך  העשוי יקרא  תראה ,
לארץ ". כשאביאם  אומות  ז' למלכי העשוי  ולא  תראה , לפרעה 

שכתוב  ממה  היא  כו'" משפט  אתו ש "דיבר  רש "י של  ההוכחה  שהרי כן, לפרש  אפשר  אי באמת , אבל 
אמירה , (לשון הוי'" "ויאמר  נאמר  שמות  פרשת  בסוף  ואילו אלקים ), ושם  דיבור , (לשון אלקים " "וידבר 

הוי'). ושם 

אחר  ההרהור  ענין את  רש "י מביא  פרשתנו שבהמשך  - הנ"ל  רש "י פירושי ב ' בין החילוק  [ביאור 
ואילו  ויעקב ; יצחק  אברהם  האבות  שלשה  לכל  ובנוגע  (ב ) רבותינו, מדרשת  (א ) הקב "ה  של  מדותיו
לאברהם  ובנוגע  לאברהם , בנוגע  ורק  (ב ) מקרא , של  בפשוטו (א ) זה  ענין מביא  שמות , פרשת  בסוף 
טענת  כי, - יצחק  עקידת  מסיפור  אלא  מרובים , בדמים  לקנות  שהוצרך  שרה  קבורת  מסיפור  לא  גופא ,

שנוגע  ענין אלא  אליו, שנוגע  פרטי ענין היתה  לא  גו'" הרעותה  "למה  משה  7, הפשט דרך  ועל  ,
בנוגע  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  מדותיו אחר  הרהרו שלא  ויעקב  יצחק  אברהם  מהנהגת  זה  על  להשיב  אין

  החטא שגרם  בגלל  נתקיימה  לא  שההבטחה  שחשבו לומר  דיש  ֿ כן 8, ֿ שאין מה  ,
רק  הוא  היחידי המענה  ולכן, הזה ". לעם  "הרעותה  יגרום  משה  של  שחטאו שייך  לא  הרי ֿ דידן, בנדון

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

א.1) יב, בהעלותך  פרש"י 
א.2) ח , נח  פרש"י 
ועוד .3) רא"ם. ראה
ט '.4) פסוק
א.5) קיא,
א.6) ו,

אוהב 7) רבינו "משה ואילך ) סע"א סה, (מנחות וכמארז"ל 
הי '". ישראל 

מארז"ל 8) גם הזכיר שליט "א אדמו"ר  "אם כ "ק א) ה, (ברכות
. במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין אדם ולא רואה פשפש .

בזה  הידוע הפירוש שישנו והוסיף, תורה", בביטול  יתלה .*מצא


        



לה         

שלאחריו  הדורות  להמשך  שנוגע  ענין שזהו יצחק , בעקידת  אברהם  רבותינו,9מהנהגת  מדרש  לפי  אבל  .
למעלה  כמו מרכבה  בבחינת  היו למטה  שבהיותם  האבות  מעלת  גודל  מצד  ענין 10הרי אצלם  שייך  לא  ,

הוגה  - הפרטיים  לעניניהם  בנוגע  גם  כו' הרהרו שלא  האבות  מהנהגת  להוכיח  שפיר  יכולים  ולכן החטא ,
שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי ֿ 49].11על  50 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  ,

נתפרש  ולא  כו'", משפט  אתו ש "דיבר  אלקים ", "וידבר  רק  נאמר  למה  להבין: צריך  ֿ זה  ֿ פי על  אך 
אתו? שדיבר  המשפט  מהו

: בזה הביאור  לומר  ויש 
שמצינו  ֿ דרך  על  זה  הרי - לא  ותו משפט ", אתו ש "דיבר  אלקים ", "וידבר  רק  נאמר  שבכתוב  הטעם 

הפסוק  על  רש "י שפירש  כפי לפרש , מבלי ורומז מקצר  שהמקרא  מקומות  קין",12בכמה  הורג  כל  "לכן
לו, יעשה  כה  גערה , לשון קין, הורג  כל  לכן פירשו: ולא  ורמזו דבריהם  שקיצרו המקראות  מן אחד  "זה 

מקומות  בכמה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  עונשו", פירש  ולא  עונשו, וכך  .13כך 

שהתו  כיון - הדבר  רק וטעם  נכתבו בתורה  צדיקים ; סיפורי לא  גם  בעלמא , סיפורים  מספרת  אינה  רה 
הוראה  מלשון (תורה  הוראה  בהם  שיש  על 14הענינים  ("התורה  האדם  בני לרוב  אלא  ליחיד , רק  ולא  ,(

תדבר " ).15הרוב 

משה ", אל  אלקים  "וידבר  רק  נאמר  לכן - אלינו הוראה  בהם  שיש  הענינים  רק  נכתבו שבתורה  וכיון
אתו שנוגעת ש "דיבר  הוראה  יש  זה  שבענין הזה ", לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על 

אלינו,

לעיל  שנתבאר  "למה 16[וכפי ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  משה  מטענת  אצל שכתוצאה  נשתלשל  גו'" הרעותה 
כרחם . על  מצרים  מארץ  לגרשם  צורך  שיהיה  ישראל  שכל בני מצד  מקום  לה  יש  משה  שטענת  שאף  והיינו,

בדקות  ֿ רצוי, בלתי לענין זו טענה  גם  נחשבת  רבינו, משה  של  מעלתו גודל  מצד  הנה  דקדושה ,
על  הגלות  מן לגרשם  צריכים  שהיו - יותר  חמור  ענין ֿ ישראל  בני שאר  אצל  נשתלשל  ומזה  ֿ פנים ; ֿ כל  על 

כרחם .

הגלות , מן לצאת  רוצים  שאינם  כאלו ישנם  עכשיו שגם  כך , כדי טוב ועד  במצב  שנמצאים  באמרם ,
כו'.

בהפצת  לעסוק  נשיאינו רבותינו ותביעת  הוראת  ממלאים  שאינם  כך  על  היחידי זכות " ה "לימוד  וזהו
בהפצת  תלויה  שביאתו עצמו המשיח  מלך  הבטחת  אודות  שיודעים  אף  התוקף , בכל  והמעיינות  היהדות 

חוצה  -17המעיינות  להזולת  ובנוגע  המשיח !... בביאת  צורך  להם  אין עצמם  שבשביל  שסבורים  כיון -
להם . איכפת  לא 

הזולת , טובת  בשביל  חוצה  והמעיינות  היהדות  בהפצת  לעסוק  צריכים  שהיו לכך  שנוסף  היא  האמת 

אליהו - דבי בתנא  חז"ל  ברזל 18ובלשון של  חבלים  ולקשור  לילך  להם  "היה  לסנהדרין): (בנוגע 
יוכל  לא  זה  שבגלל  קדושה , של  טענה  לו יש  כאשר  גם  ישראל ", עיירות  בכל  ויחזרו כו' להתפלל במתניהם 
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ביתו 9) ואת בניו את יצוה אשר "למען יט ) יח , (וירא וכמ "ש
דולה  אליעזר הי ' זאת לולי  שגם אע"פ דוקא, בניו ע"י  - אחריו"
דומה  זה שאין כיון ב), טו, לך  לך  (פרש"י  רבו מתורת ומשקה
לקו"ש  (ראה דאבוה" כרעא "ברא ע"י  שנעשית לפעולה כלל 

וש"נ). .52 הערה שבפנים
בהיותם10) שגם  חסידות  בדרושי  היו וכמבואר  למטה

ובכ "מ ). ואילך . ב עב, יתרו תו"א (ראה האצילות עולם במדריגת
אדמו"ר 11) כ "ק חזר שבה תשל "א, וארא ש"פ משיחת

בשיחה  - (תשכ "ה שנים שש לפני  שנאמר הביאור על  שליט "א
ביאור. עוד  והוסיף זו),

טו.12) ד , בראשית
וישב13) ו. יג , לך  לך  ויחיראה מט . שם, יג . מא, מקץ ד . לט ,

ועוד . א. מח ,
הרד"ק ).14) (בשם  בראשית  ר"פ  גו"א  ועוד .ראה 
פל "ד .15) ח "ג  מו"נ ראה
חמ "ב 16) התוועדויות - מנחם (תורת סי "ד  שמות ש"פ שיחת

ואילך ). 117 ס"ע
בתחלתו.17) כש"ט  - דהבעש"ט  ובכ "מ .אגה"ק
פי "א.18) - רבא



לו        

כדי - עצמו לטובת  גם  להיות  צריכה  בזה  ההתעסקות  חושב הרי שהוא  אלא  הגלות , מן יצא 
שגם  היא , האמת  אבל  בטהרה ", צורתו שנגמרה  "כלי של  ומצב  במעמד  שנמצא  כיון לכך , זקוק  שאינו

בטבילה  צורך  לו יש  עדיין הרי כזה , במצב  נמצא  אכן כו'.19אם  דמשיח  הענין שזהו ,

משה  מבחינת  יש  בו שגם  מישראל , אחד  לכל  בנוגע  רבינו ממשה  ללמוד  שיש  ההוראה  גם  וזוהי
באופן 20רבינו  הזולת  אצל  מזה  להשתלשל  יכול  הענינים , לדקות  בנוגע  עצמו על  מדקדק  אינו שכאשר  -

כו']. יותר  חמור 

היא  זו  הוראה  אבל אמנם , משפט "; אתו ש "דיבר  זה הענין אין - אתו שדיבר  המשפט 
בתורה . הדבר  נתפרש  לא  ולכן אלינו, נוגע 

:להבין צריך  עדיין אך 
. מדותי על  "הרהרת  למשה  אמר  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  רש "י מפרש  שמות  פרשת  שבסוף  לפיכך כיון .

" הוא  הכתוב  לשון מדוע  כן, אם  - מוסר  דברי של  תוכן שזהו כו'",  כמו ולא  משה ", אל 
" בפרשתנו: ?" משה אל 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

"ואלה  - מתחילתה  הגלות , פרשת  היא  שמות  שפרשת  - וארא  לפרשת  שמות  פרשת  שבין החילוק 
עד  הגלות  קושי שנתגבר  - סופה  ועד  מצרימה ", הבאים  ישראל  בני טען שמות  רבינו שמשה  כך  כדי

גאולה  של  לשונות  ד ' - הגאולה  ענין אודות  כבר  מדובר  וארא  בפרשת  ואילו כו'"; הרעותה  ואף 21"למה  ,
כו' העבודה  בטלה  וכבר  המכות , כבר  התחילו ֿ מקום  מכל  בפועל , ממצרים  יצאו לא  .22שעדיין

ולכן:

"ביד  לבסוף  הנה  כו', הגלות  תוקף  שלמרות  - טוב  בדבר  הכתוב  מסיים  הגלות , פרשת  שמות , בפרשת 
" כתיב  ולכן מארצו", יגרשם  חזקה  וביד  ישלחם  אמירה )חזקה  על (לשון שמורה  הוי' שם  - "

דוקא . הרחמים  מדת  ֿ ידי על  היא  שהגאולה  כיון הרחמים , מדת 

. מדותי על  "הרהרת  תראה ", "עתה  (א ) שמות : פרשת  בסוף  שכתוב  העשוי ומה  תראה , עתה  לפיכך  .
כרחם  "על  מארצו", יגרשם  חזקה  "ביד  (ב ) לארץ ", כשאביאם  אומות  ז' למלכי העשוי ולא  תראה , לפרעה 
- (כנ"ל ) ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  משה  מטענת  כתוצאה  ישראל  בני אצל  שנשתלשל  מה  שזהו ישראל ", של 

רק  זה  הרי   מה ואילו ,. הגאולה ענין זה  הרי - בכתוב 

" נאמר  וארא  בפרשת  ורק  אתו "דיבר  משה ", למה אל  ולומר  לדבר  שהקשה  על 
הזה ". לעם  הרעותה 

אני אליו "ויאמר  נאמר  זה  לאחרי מיד  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  שם ואף  גילוי שיהיה  היא  שהתכלית  כיון - "
תתהפך  עצמה  הדין שמדת  מזה , יתירה  אלא  תתבטל , הדין שמדת  באופן רק  ולא  הרחמים , מדת  הוי',

הרחמים . למדת 

שכתוב  כמו - זה  מגלות  בגאולה  שיהיה  ועו 23וכפי גו'", בשר  כל  וראו הוי' כבוד  זאת ,"ונגלה  ד 
בי" אנפת  כי הוי' אודך  ההוא  ביום  כדאי 24"ואמרת  שהיה  הגלות  יסורי על  להקב "ה  יודו ישראל  שבני ,

ממש . בקרוב  צדקנו משיח  ֿ ידי על  שתבוא  העתידה , הגאולה  בשביל  לסבלם 

***

.'וגו אברהם  אל  וארא  ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***
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רפ"ג .19) חגיגה
תשל "א.20) וארא ש"פ שיחת בארוכה וראה רפמ "ב. תניא
ֿ ז.21) ו ו,

רע"א.22) יא, ר"ה ראה
ה.23) מ , ישעי '
א.24) יב, שם



לז         

 אותן ואף  הגיע , "לא  ארצה ", נתך  לא  "ומטר  הפסוק  על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
. לארץ  הגיעו לא  באויר  באויר ,שהיו תלויים  נשארו אם  הפירושים , ב ' חילוק  ביאור  - לארץ " הוצק  לא  .

רז"ל  למאמר  השייכות  מציאותם ; שנתבטלה  .25או משמיא  הוא "גמירי "גמירי" אם  שקלי", לא  משקל  .
באויר , העמדתו מאשר  יותר  גדול  פלא  הוא  בחזרה ) (לקיחתו המטר  של  ביטולו ֿ זה  ֿ פי שעל  מדאורייתא ,
יותר ; גדול  נס  הוא  באויר  העמדתו אלא  ֿ כך , כל  גדול  נס  המטר  ביטול  אין ֿ זה  ֿ פי שעל  דרבנן, רק  או
ובמילא  החטא , את  לגמרי לבטל  בכחה  היה  אם  ברד ), ממכת  (כתוצאה  דפרעה  לתשובה  בנוגע  והחילוק 
ואילך . 46 ע ' ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - לא  או העונש , את  גם 
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א.25) כה, תענית

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

ג( כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר 

את... שי' לרפואה קרובה, ובטח ינצל איזה הזדמנות לברר אם נולד הוא בטהרה. והוא ע"ד כשבאים 

לעו"ד או לרופא הרי צריכים לספר לו המצב כמו שהוא, כי באם לאו הרי זה היזק להשואל וגם היפך 

השכל. ועד"ז הוא ג"כ בנדון דידן. וכן יש להסביר גם להורי הילד שאין כוונתי ח"ו כלל וכלל בשאלה 

הנ"ל לעורר דין וכו' אלא שהתרופות צריכות להיות מתאימות להמצב ולהסיבות שהביאו למצב כזה, 

וכמבואר גם כן בחכמת הרפואה שרופא אמיתי הוא כשמרפא לא את התוצאות אלא את הסיבות, 

אך  בזה  והאריכות  כמקדם,  נשארה  שהסיבה  כיון  זמני  ענין  אלא  זה  אין  לבדם  התוצאות  ובריפוי 

למותר.

ומקורם,  מחצבתם  צור  על  מעוררם  הרי  אחב"י  עם  שכשנפגש  ממה  מאד  במאד  נהניתי  ד( 

ונהניתי עוד יותר מזה שמראים לו במוחש שדבריו עושים פעולה אשר לאו כל אדם זוכה לזה לראות 

פרי בעמלו על אתר או עכ"פ במשך זמן קצר, ותופעה זו גופא הוכחה, אשר לא רק כוונתו רצוי' אלא גם 

מעשיו רצויים, ובמילא מסייעין בידו מלמעלה ונותנים לו כחות נוספים להוסיף בפעולות אלו.

ה( ואחרון אחרון חביב במה שרואה הנני שנמלאו לו ששים שנה וחגגו את יובלו זה וגם חבריו 

במקצוע מכירים את ערכו ואת פעולותיו, ויה"ר מהשי"ת אשר עוד רבות בשנים יקרב לבן של בני ובנות 

ישראל לאבינו שבשמים ויעשה זה מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבת הדעת...

בברכת לאריכות ימים ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.

מוסג"פ העתק מאמר ומכתבי כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, שתוכנו 

כל השנה זמנו הוא, שבטח יעניין את כבודו שי' ויגרום לו גם סיוע בעבודתו הנ"ל.

נהניתי מאשר מדפיס לקוטי מאמרי רז"ל ובטח יוסף עליהם ג"כ לקוטים מתאימים בעניני 

רפואה רוחניים היינו רפואת הנפש, וכמבואר בשמונה פרקים להרמב"ם בהשיווי שבזה לרפואת הגוף, 

והרי גם הרופאים בדורנו היותר אחרון נותנים חשיבות ההולכת וגדלה למדע הנפש ותכונותי' בכדי 

שיהי' האדם בריף בגוף.

מקורים וליקוט מרז"ל ברפואה בש"ס: זכורני שראיתי זה לפני כמה שנים ספר ליקוט מיוחד 

ע"ז כמדומה ששם מחברו היילפערן. כן בטח יעניין אותו הס' התלמוד ומדעי התבל להרב קאמעלהאר. 

- האחרון ע"ד כל המדעים. - שני המחברים, כנראה יר"ש.
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ערבית - תפלת  -אחרי 

מוגה  בלתי

התחלת א . בנ"י מנין לפי (שהרי היום  עבודת  התחלת  על  מורה  עתה ) זה  (שהתפללנו ערבית  תפלת 
מהלילה  הוא  כמ "פ ).1היום  (כמדובר  הזקן אדמו"ר  של  ההסתלקות  יום  טבת , כ "ד  יום  - (

של  - העבודה  ושלימות  גמר  - הסתלקות  (יום  זה  יום  של  ענינו לקשר  היום 2ויש  מעלת  עם  (
הגוף " מן נהנה  "הגוף  שבו טבת , בחודש  יום  - עצמו אצל 3מצד  במיוחד  רואים  זה  שענין כיון -,

הגוף  "הגוף ", שלהם שאצלם , מהגוף  הגוף ", מן "נהנה  דלמעלה ), (הגוף  כפי שלהם 
העולם  כל  בלשון .4שנקרא 

בחודש  יום  היותו על  -ונוסף  מיוחד  מספר  עם  הקשור  יום  הוא  גופא  טבת  בחודש  הרי ,-
בלקו"ת  מהמבואר  מובנת  הפסוק 5שמעלתו "כדכד ")"ושמתי 6על  נעשה  כ "ד  פעמים  (שני

הגמרא  וכדברי שהם 7שמשותיך ", אמר  ("חד  דרכים  שתי שישנם  לפי הוא  "כדכד " בשם  שנקרא  שהטעם 
"להוי הוא  והפסק  ישפה "), אמר  וחד  " זה וכדברי זה  ("כדברי היינו,8" "כדכד ", נעשה  ומזה  ,(

טובה " אבן "מין - אחד  דבר  נעשה  משניהם  אבל  דברים , שני מיוחדת 9שישנם  סגולה  בה  שממנה 10שיש 
לבוא  לעתיד  "שמשותיך " משיחא .11יהיו מלכא  דוד  צדקנו, משיח  ע "י  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,

שייך ב . זה  דמיני'ענין השבת  ביום  בתורה  שקראו הפרשה  שזוהי שמות , ו)פרשת  ל (ספר  גם  במיוחד 
מתברך  ומיני' טבת :12אזלינן, כ "ד  זה , יום 

ישראל  בני שמות  "ואלה  היא  הפרשה  במדרש התחלת  ואיתא  גו'", ושמעון 13מצרימה  "ראובן
(עלו) יצאו ממש  כזה  באופן למצרים , (ירדו) שבאו אופן שבאותו היינו, סלקין", ושמעון ראובן נחתין

שבינתיים 14ממצרים  למרות  נעלה  היותר  ומצבם  במעמדם  שנשארו חידוש  ניתוסף  שהרי מזה , ויתירה  ,
(כמארז"ל  הגלויות  כל  נקראו שמו על  אשר  כזה  גלות  אלא  גלות , סתם  ולא  הגלות , ענין "כל 15הי'

מצרים "). שם  על  נקראו הגלויות 

מצרים , גלות  שם  על  נקראו הגלויות  שכל  למרות  שהרי - אלה  לימינו בנוגע  וק "ו במכ "ש  מובן ומזה 
הקיצין" כל  "כלו שכבר  אלה , שבימינו להגלות  מגיע  לא  מצרים  גלות  עדיין 16הרי נמצאים  ואעפ "כ , ,

בגלות ...

קורא " "קול  והוציא  בזה , והאריך  הסביר  דורנו שנשיא  בדפוס 17וכפי לפרסמו וצוה  פעמים , וג ' ,18

ֿ עת " אישורו 19ב "מכתב  את  קיבל  זה  שם  (שגם  והקדושה " "הקריאה  בשם  נקרא  זה  ֿ עת  שמכתב  ובפרט  ,
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וש"נ.)1 סע"א. פג , חולין ראה
(עם )2 סידור כח . וסי ' וביאורו. ז"ך  סי ' אגה"ק תניא ראה

ועוד . ואילך ). סע"ב (דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח )
א.3) יג , מגילה
ואילך .)4 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה

ואילך .5) ג  כו, ואילך . ד  כד , ראה פ'
יב.)6 נד , ישעי '

א.7) עה, ב"ב
שם.)8 פרש"י 
עה"פ.)9 פרש"י 

"אבנים "10) של  הכללית  המעלה  על  גם נוסף  כולל  בתורה,
"בינה", עם גם וקשור "בן", אותיות ישנם "אבן" שבתיבת הרמז

רמזים. כו"כ  ועוד 
לראש )11 היתה גו' "אבן כב) קיח , (תהלים מ "ש וע"ד 
פינה".

א.)12 פח , ב. סג , זח "ב ראה
וש"נ.13) ה. פל "ב, ויק"ר
צדיק,14) של  ההסתלקות ליום שייך  זה שענין הכוונה אולי 

כביאתך  העולם מן "יציאתך  סע"א): קז, (ב"מ  מארז "ל  ע"פ
.לעולם".

ד .)15 פט "ז, ב"ר
ב.)16 צז, סנהדרין
תשרי)17 תש"א. - אב תמוז, סיון, והקדושה" "הקריאה

שעז  ע' ואילך . שסא ס"ע ח "ה שלו ֿ קודש באגרות (נדפסו תש"ג 
ואילך ). תל  ס"ע ח "ו ואילך . תח  ע' ואילך .

ֿ קודש )18 (אגרות לדורות ענין הוא שבדפוס ענין שכל  וידוע
הבאה. הערה וראה שפב). ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר

ל 19) שייכותו על  -שמורה קבוע גםזמן שהוא לכך  נוסף
הקודמת. כבהערה לדורות ,



לט        

לומר  ויש  יהודי, של  עבודתו כללות  מתבטאת  - והקדושה " "הקריאה  - זה  בענין אשר  דורנו), נשיא  של 
יהי' מהם  ענין כל  אשר , היא , שם  שנדפסו הענינים  בכל  שהכוונה  והיינו, זה , שם  על  הטעמים  א ' שזהו
לעבעדיקע  "א  "קדושה ", של  מציאות  ממנו תעשה  זו ש "קריאה " ועד  שבדור , מישראל  אחד  לכל  ַ"קריאה "

שהקריאה  (דכיון עושים קדושה " עי"ז הרי קריאה ", לעבעדיקע  "א  קדושה ")היא  לעבעדיקע  "א  ַַ
"קדושה " בפועל  הביא  בהם  שהלימוד  והקדושה ", ב "הקריאה  שנדפסו ענינים  בריבוי שראו כפי -

מפורסם . הכי בדבר  להאריך  ואין כמ "פ , כמדובר  בפשטות , בתורה  "קריאה " וכן בפשטות ,

וארא :ג . פרשת  - זה  שבוע  לפרשת  באים  ומזה 

כמוזכר  האבות ", "אל  רש "י: (ומפרש  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  "וארא  היא  הפרשה  התחלת 
. שלפנ"ז) למשה בהתוועדות  הקב "ה  של  הטענה  דברי התחלת  שזוהי וגו'", להם  נודעתי לא  הוי' ושמי .

הזה "20רבינו  לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על  משפט  אתו שלא 21ש "דבר  כהאבות  דלא  ,
כו' של 22הרהרו ענין גם  כאן יש  זה , עם  וביחד  ; ע "ד - להאבות  שאצלם ביחס  - כלפיהם 

הוי'. שם  גילוי הי' לא 

חסידות  בדרושי נתבאר  תוכן 23וכבר  גם  מובן ומזה  עוז, וביתר  שאת  ביתר  בביאור  בזה  הענינים  פרטי
לאנג שוין מען האט  קושיא  ("די מזמן כבר  תורצה  (טענה ) שהקושיא  - בזה  והביאור  התירוץ  ַָונקודת 

להגאולה , כבר  מוכנים  מצדם  שבנ"י כיון ַפארענטפערט "),

ואז - העיניים , את  יפקח  שהקב "ה  רק  וצריכים  ערוך ", "שולחן יד  על  כבר  שיושבים  כמ "פ  כמדובר 
הבר  ושור  לויתן המשומר , יין של  ב "סעודה " להתעסק  -נתחיל 

זה  עם  וביחד  יעקב "; ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  "וארא  האבות , מעלת  - יחדיו הענינים  ב ' יהיו שאז
הוי'" אני ישראל  לבני אמור  ("לכן הוי' דשם  הגילוי גם  תכלית 24יהי' אשר , ֿ תורה , במתן שנתגלה  ,(

הוי' דשם  הגילוי במעלת  והן האבות , במעלת  (הן הנ"ל  בכל  - הגילוי תכלית  גם  ובמילא  - השלימות 
והשלימה . האמיתית  בגאולה  תהי' שבמ "ת )

בזהר  כמבואר  פרעה ", אל  "בא  לפרשת  באים  לזה  .25ובהמשך  ד "אתפריעו -שהו"ע  נהורין" כל  .
לעצמות  עד  הענינים , וכל  והשפעות  וכחות  האורות  כל  גילוי אלקות , גילוי נעשה  כולו העולם  שבכל 

תצא " מאתי חדשה  ד "תורה  להענין ועד  בעצמו, .26ומהות 

ממש .ד . ומיד  תיכף  נעשה  זה  וכל 

כאן, הנמצאים  הטף , גם  כולל  ואחת , אחד  לכל  לצדקה  שליחות  נתינת  לזה  מקדימים  כאשר  ובמיוחד 
הגאולה  את  מזרזת  צדקה  הרי - כמ "פ ) (כנהוג  לתושי'" ד "כפלים  ממש .27ובאופן ומיד  תיכף  שתהי' ,

נעשה  כבר  כאילו נחשב  זה  הרי לתושי'", ד "כפלים  באופן הצדקה  נתינת  שתהי' הכריזו שכבר  וכיון
בפועל  ,28הדבר 

בכל  ומפרסמים  מכריזים  שכאשר  - נוסף  בטעם  צורך  יש  אם  אפילו - לבנ"י השכר  מגיע  ולכן,
עין" כהרף  אפילו עיכבן "לא  הקב "ה , ממתין לא  זו, החלטה  ע "ד  כולם  הגאולה 29העולמות  את  ומביא  ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ו"בנערינו צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  הקודש ,30האמיתית  בארץ  נמצאים 
ממש . ומיד  ותיכף  והמשולש , השלישי המקדש  ובבית  הקודש , בהר  הקודש , עיר  בירושלים  - גופא  ושם 

לצדקה ]. חילופם ) (או אותם  לתת  דולר , של  שטרות  ב ' לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

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

דעה.)20 דור משה, של  לדורו גם כולל 
וארא.21) ר"פ פרש"י 
ט .22) שם, פרש"י 
ובכ "מ .)23 וארא. ר"פ ואוה"ת תו"ח  תו"א, ראה
ו.)24 שם,

א.25) רי , ח "א

ג .)26 פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ב).27) (מח, פל "ז תניא א. יו"ד, ב "ב ראה 
תקעא.)28 סו"ס או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה

ועוד .29) מא. יב, בא ופרש"י  מכילתא
ט .30) יו"ד , בא



מ

   
       *-

מוגה  בלתי

:שנינו מכות  מסכת  בסיום 

קול  ושמעו בדרך  מהלכין עקיבא  ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן היה  "וכבר 
רומי  של  מפני 1המונה  לו אמרו משחק , עקיבא  ורבי בוכין התחילו מיל , ועשרים  מאה  ברחוק  מפלטה 

כושיים  הללו לו אמרו בוכים , אתם  מה  מפני ואתם  להם  אמר  משחק , אתה  לעצבים 2מה  שמשתחוים 
אמר  נבכה , ולא  באש  שרוף  אלקינו רגלי הדום  בית  ואנו והשקט , בטח  יושבין ֿ כוכבים  לעבודת  ומקטרים 

ֿ וכמה . ֿ כמה  ֿ אחת  על  רצונו לעושי כך , רצונו לעוברי ומה  משחק , אני לכך  להן

הבית  להר  שהגיעו כיון בגדיהם , קרעו הצופים  להר  שהגיעו כיון לירושלים , עולין היו אחת  פעם  שוב 
אתה  מה  מפני לו אמרו משחק , עקיבא  ורבי בוכין הן התחילו הקדשים , קדשי מבית  שיצא  שועל  ראו

בו  שכתוב  מקום  לו אמרו בוכים , אתם  מה  מפני להם  אמר  שועלים 3משחק , ועכשיו יומת , הקרב  והזר 
דכתיב  משחק , אני לכך  להן אמר  נבכה , ולא  בו, א 4הלכו את  נאמנים  עדים  לי ואת ואעידה  הכהן וריה 

תלה  אלא  שני, במקדש  וזכריה  ראשון במקדש  אוריה  זכריה , אצל  אוריה  ענין מה  וכי יברכיהו, בן זכריה 
כתיב  באוריה  אוריה , של  בנבואתו זכריה  של  נבואתו בזכריה 5הכתוב  [וגו'], תחרש  שדה  ציון בגללכם  לכן

מתיירא 6כתיב  הייתי אוריה , של  נבואתו נתקיימה  שלא  עד  ירושלים , ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו עוד 
זכריה  של  שנבואתו בידוע  אוריה , של  נבואתו שנתקיימה  עכשיו זכריה , של  נבואתו תתקיים  שלא 

ניחמתנו" עקיבא  ניחמתנו עקיבא  לו, אמרו הזה  בלשון .7מתקיימת .

דיוקים  וכמה  כמה  עוד  עליהם  להוסיף  ויש  זו, בסוגיא  דיוקים  כמה  ישנם  והע "י הש "ס  במפרשי 8והנה ,

לזה  והתיקון והגלות , החורבן ענין כללות  דבר  על  הסוגיא  תוכן ביאור  הקדמת  לאחרי כולם  שיתורצו -
כדלקמן. הגאולה , בנחמת 

 רבן) עמו מהלכין שהיו התנאים  שאר  עם  עקיבא  רבי נחלק  שבהם  סיפורים  שני ישנם  זו בסוגיא 
ש "התחילו - יהושע ) ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי דהחורבן גמליאל  הירידה  גודל  את  בראותם  ,"

עקיבא  ו"רבי "לעולם והגלות , לשיטתו (בהתאם  בעתיד  שיתגלה  שבדבר  הטוב  התוכן את  בראותו ,"
עביד " לטב  רחמנא  דעביד  כל  לומר  רגיל  אדם  שבשני 9יהא  הדיוקים  על  ֿ לראש  לכל  להתעכב  ויש  .(

עצמו: בפני סיפור  שבכל  הדיוקים  על  גם  ֿ כך  ואחר  לזה , זה  ביחס  הסיפורים 
מודגש א ) הסיפורים  בשני    שהנהגתם התנאים  שאר  לגבי משחק ) (שהיה 

לשם  מובן: ואינו כזה . במצב  ישראל  בני כל  שמתנהגים  כפי היתה  בוכין") כאן ("התחילו נתפרשו 10מה 
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אדמו"ר)* כ "ק אמר ה"הדרן" שעריכת בתחילת שליט "א
ובשייכות בקשר היא אמו ההדרן  הסתלקות (על  האבילות לשנת

זו  במסכת בחר ולכן ז"ל ), נ"ע חנה מרת הצדקנית הרבנית
בענין .הנחמה שמסיימת

באיכ "ר 1) ועד "ז בדק"ס), (הובאו הש"ס דפוסי  ברוב כ "ה
"של  דפוסים ובכמה ארם", "של  ובע"י  .(7 (שבהערה וספרי 

המלכות. בקורת מפני  - השינויים סיבת וכנראה בבל ".
שגוים2) ובדק"ס: הללו. עו"כ  בע"י : הללו.ראה
ז.3) יח , קרח  יו"ד . ג , נא. א, במדבר
ב.4) ח , ישעי '
יב.5) ג , מיכה
ד .6) ח , זכרי '
טו.7) יא, עקב ויל "ש בספרי  גם הובאו הנ"ל  סיפורים ב'

שינויים. בכמה - יח  פ"ה, איכ "ר
מכות 8) מסכת על  הדרן גם ראה - דלהלן ענינים בכמה

ואילך . 67 ע' חי "ט  בלקו"ש
סע"ב.9) ס, ברכות

א 10) כה, בר"ה לו*משא"כ  "שלח  (במשנה): - 
 שחל ביוה"כ  ובמעותיך  במקלך  אצלי  שתבוא עליך  גוזרני 

גזר  שהנשיא (על  מיצר (לר"י ) ר"ע ומצאו הלך  בחשבונך , להיות
[רבי ] לו "אמר שם: ובגמרא וכו'", לו אמר יוה"כ ) לחלל  עליו
למטה  שיפול  לו ראוי  עקיבא, (רבי ) לו אמר מיצר, אתה מה מפני 

גזירה  עליו יגזור ואל  חדש לפניך י "ב לומר תרשיני  רבי  א"ל  זו,
וכו', שלמדתני  אחד  דבר     כהסיום) "

עם הי ' זה שמאורע להדגיש צורך  יש - במכות)  
 להתחשב יש החודש קידוש שבעניני  למרות כי : דוקא,

של  בדעתו  כדאיתא התכונה, בחכמת גדול  להיותו
וכו'", שנה לשבעים עולה אחד  "כוכב שאמר א) (יו"ד , בהוריות

צריך  מ "מ ,  דברי ולקבל  הנשיא.לשמוע שהוא

(          



מי    

לו  להודות  (והוכרחו עקיבא  רבי של  דעתו לעומק  הגיעו לא  עצמם  שמצד  - התנאים  שאר  של  שמותיהם 
מקומות  בכמה  שמצינו (כפי נאמר  ולא  - ניחמתנו") "עקיבא  עקיבא 11באמרם  רבי היו "כבר  (

בזה ? וכיוצא  כו'", מהלכין

הספורים ב ) שני הא '?תוכן סיפור  לגבי הב ' שבסיפור  וההוספה  החידוש  ומהו לכאורה , ,

היה ג ) עקיבא  ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן של  שמקומם  כיון הסיפורים :
 12 בדרך יחד ) (כולם  שהליכתם  מובן, ,13,14 הוא ,  ובודאי ,

עולין ש "היו המאורע  כמו רגיל  קודם "שאינו "תדיר  הכלל  פי ועל  לכאורה ,15". להקדים , יש  ,
המונה  קול  ושמעו בדרך  "מהלכין שהיו המאורע  סיפור  לפני לירושלים " עולין ש "היו המאורע  סיפור 

רומי"? של 

הסיפורים ד ) עקיבא בשני רבי של  תשובתו את  יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  רבי גמליאל , רבן
אמירתם  למה  כן, ואם  דבריו), את  ולהפריך  לשלול  דבר  השיבו שלא  (והראיה , כו'" משחק  אני "לכך 

הראשון  בסיפור  ולא  השני, בסיפור  רק  היתה  ניחמתנו" עקיבא  ניחמתנו ?16"עקיבא 

:הראשון הסיפור  בפרטי גם  לדייק  ויש 
"ה ) הלשון דיוק  מהלכין מהו עקיבא  ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן היה 

כו'" מקומות 17בדרך  בכמה  הרגיל  (כהלשון ולא  כו'"?18, אחת  "פעם  (

שבלכתם ו) בודאי בדרך , מהלכין ארבעה ) ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  שנים , (אפילו חכמים  תלמידי כאשר 
במשנה  וכמפורש  אחרים , בענינים  להפסיק  מבלי בתורה  עוסקים  ומפסיק 19בדרך  ושונה  בדרך  "המהלך 

העסק  הרי - רומי" של  המונה  קול  "שמעו בדרך  בלכתם  בתורה  שבעסקם  יתכן ואיך  וכו'". ממשנתו
עד  בלימודם  שקועים  שיהיו כזה  באופן להיות  צריך  היה  בתורה  ?רומי של  המונה  קול 
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ולהעיר 11) לרומי "). הזקנים שעלו ("כיון ד  פ"כ , ב"ר ראה
בספינה  באין שהיו והזקנים גמליאל  ("רבן מ "ט  פ"ה ממע"ש
כו'"). מסובין וזקנים ר"ט  הי ' ("וכבר ב מ , קידושין כו'").
התחילו  כו' לבקרו תלמידיו נכנסו ר"א ("כשחלה א קא, סנהדרין

כו'"). משחק ור"ע בוכין הן
לנשיא 12) שנתמנה ראב"ע וכן נשיא, שהי ' - ר"ג  ובפרטיות:

(ראה  ב"ד  אב שהי ' ר"י  וכן ואילך ), ב כז, ברכות (ראה במקומו
רמב"ם  (ראה שבביהמ "ק הגדול  בבי "ד  מקומם - סע"ב) עד , ב"ק
(ראה  ברק בבני  ישיבה לו היתה - ור"ע ה"ג ); פ"א סנהדרין הל '

סע"א). סג , (ברכות בא"י " כמותו הניח  ו"לא ב), לב, סנהדרין
(ראה13) כהן שלהיותו - ראב"ע בערכו),ובפרט  סדה"ד 

(שבת  טומאה עלי ' שגזרו לחו"ל , מיציאה להזהר ביותר הוצרך 
ועוד ). ב. נד , נזיר - ארץ תוד "ה וראה וש"נ. ואילך . ב יד ,

שהיו 14) (אף רומי " של  המונה קול  "שמעו הסיפור: כהמשך 
"נכנסים  שם: ואיכ "ר ובספרי  מיל "). ועשרים מאה "ברחוק עדיין

בגמרא). הפירוש פשטות (וכ "ה לרומי "
ב.15) נא, ברכות
המעשים 16) שני  ע"ש הדברים "כפלו מהרש"א: בחדא"ג 

"הראשון  העקידה): (מבעל  לע"י  יוסף עץ בפי ' ועד "ז שזכר".
שנחמם  מה כנגד  והשני  ארם, הצלחת על  שנחמם מה כנגד 
שהסיום  כיון אבל , הקדשים". קדשי  מבית השועל  ביציאת

וסיום המשך  (בפשטות) הוא כו'" לו אמרו הזה "בלשון
ולא)  לומר דוחק שנזכרו), המעשים שני  על 

שהי ' - השני  המאורע שלאחרי    מהמאורע
" הגמרא בלשון (וכמודגש הראשון  ,("'כו

חזרו  - דוגמתו בענין נחלקו ושוב יחדיו כולם עוה"פ כשנפגשו
לו  להודות במקום הקודם, במאורע גם שניחמם על  לר"ע והודו
והטוב" הישר "ועשית מצד  המתחייב [דבר מעשה בשעת
שום  אין שהרי  הראשון, המאורע לאחרי  תיכף - יח )] ו, (ואתחנן

יודו סיבה ואז דוגמתו מאורע עוד  יזדמן שמא ההודאה
הזה  ש"בלשון יותר ומסתבר - אחת! בבת המאורעות שני  על 
לסיפור  ושייך  אירע ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו אמרו

בלבד  .*השני 
בהמשך 17) בא כו'" ש"וכבר מבואר מהרש"א בחדא"ג 

שבאו  הגזירות ד ' בענין ריב"ח  כמ "ש "ר"ל  לפנ"ז: למ "ש
זה  לענין דומה ר"ע ואמר וכו' ר"ג  הי ' כבר ובטלום, הנביאים
לכאורה  אבל  כו'". אורי ' וגזירת נבואת וביטל  זכרי ' נביא שבא
ביטל  שזכרי ' נאמר לא שכאן לכך  [נוסף כי  לגמרי , מחוור אינו
בקיום  תלוי ' זכרי ' נבואת שקיום אדרבה, אלא אורי ', נבואת

כיון אורי '], גזירותיו נבואת ביטול  אודות מדובר ריב"ח  שבמאמר
לביטול של  בנוגע זה" לענין "דומה מוסיף כשר"ע הרי , ,

זמןנבואת ריבוי  שאירע ," הלשון יותר מתאים ,
" ולא כו'".כו'",

כו'".18) היו אחת פעם "שוב השני : בסיפור - כאן וגם
מ "ז.19) פ"ג  אבות

                   
       



מב   

.ז) ש "הללו ובפרט זה  (בכלל , לזה  יש  ֿ מקום  תפיסת  ואיזה  הוא  נחשב  במה  - והשקט " בטח  יושבין .
רגלי  הדום  בית  ("אנו המקדש  בית  חורבן לעומת  יהושע ) ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן אצל 

. (ש "הללו זה  דבר  ראיית  שדוקא  באש "), שרוף  כדי אלקינו עד  בצער  תוסיף  והשקט ") בטח  יושבין .
בכיה ?

מוסיף )ח ) אלא  בזה , מסתפק  (ולא  לעצבים  שמשתחוים  כושיים  "הללו הדיוק  לעבודת מהו
דוקא ? קטורת  - כוכבים "

הוא ,ט ) והשקט ", בטח  "יושבין העולם  שאומות  לזה  הניגוד     חז"ל 20(בלשון

בנוגע  כו'") ("ואנו מסיים  ולמה  כו'"), ומטורפין סחופים  דחופים  דוויים  הזה  בזמן "ישראל  
באש "? שרוף  אלקינו רגלי הדום  "בית  -

אלקינו י) רגלי הדום  בית  ("ואנו אלקינו" רגלי הדום  "בית  בשם  ֿ המקדש  לבית  לקרוא  הדיוק  מהו
כלל ? ֿ רגיל  בלתי שם  - באש ") שרוף 

רצונויא ) לעושי כך , רצונו לעוברי "אם  עקיבא  רבי שבדברי ה "נחמה " -מהי ֿ וכמה " ֿ כמה  ֿ אחת  על 
ֿ נפשך : וממה 

אלקיכם " לה ' אתם  ("בנים  לישראל  לבוא  העתידה  הטובה  על  והוכחה  ראיה  להביא  "עושי 21בשביל  ,(
צורך  אין - רצונו"    ,(" והשקט בטח  ש "יושבים  רומי" של  ("המונה 

שהרי  22"'וגו פריו יתן השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  וגו' תלכו בחקותי וכמבואר 23"אם  ,
לבוא  לעתיד  אלה  יעודים  קיום  אופן חז"ל  וישבה 24בדרשות  "וראמה  בה  שנאמר  לירושלים  בנוגע  ובפרט  ,

חז"ל 25תחתיה " ודרשו ו"עתיד 26, למעלה ", פרסאות  ג ' ירושלים  את  להגביה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  "עתיד 
על  להוסיף  ֿ הוא  ֿ ברוך  וכו'הקדוש  מגדלים  קפל  אלף  גינואות  טפף  אלף  פרסי) תלתא  (דהויא  ירושלים 

קדירה "), ציקי מוכרי של  שווקים  אלף  ושמונים  מאה  בה  (ש "היו בשלוותה " כצפורי הויא  ואחת  אחת  וכל 
ֿ לברכה 27וכתיב  זכרונם  חכמינו ודרשו למעלה ", ונסבה  את 28"ורחבה  מרחיב  ֿ הוא  ֿ ברוך  ש "הקדוש 

. רומי".ירושלים  של  ל "המונה  כלל  בערך  שלא  - הכבוד " כסא  "עד  לשמים ", שעולה  עד  .

שבתנ"ך  ההבטחות  שידעו למרות  בוכין" "היו יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  רבי גמליאל  שרבן וכיון
על ֿידי הנחמה  בענין אצלם  נתחדש  מה  - לישראל  לבוא  העתידה  הטובה  דבר  "אם על 

?"'כו כך 

:השני הסיפור  בפרטי גם  לדייק  יש  וכן
(ורבי יב ) בוכין הן התחילו - הקדשים  קדשי מבית  יוצא  שועל  (ו)ראו הבית  להר  כ "שהגיעו רק  למה 

ש " שאף  - הצופים " להר  כ "שהגיעו זה , לפני ואילו משחק )", עקיבא  "הכי ליעבד  ("דדינו "29,
ששנינו  משום 30כפי קורע ") לצופים  שהגיע  "כיון  לא ֿ מקום  מכל  הנפש , נקודת  עד  שנוגע 
בוכין? היו

. רומי של  המונה  קול  כש "שמעו הראשון, בסיפור  מזה : הדברים ויתירה  והרי - בוכין" התחילו .
בכיה , לידי מביאה  בלבד , רומי של  המונה  קול  שמיעת  אם  ֿ וחומר : ומצב קל  המעמד  אודות 
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א.20) מז, יבמות
א.21) יד , ראה פ'
פ"א,22) איכ "ר ה"ד . פ"ב ברכות (ירושלמי  חז"ל  ובלשון

מושיען  נולד  החורבן שלאחרי  שברגע הערבי  לדברי  בנוגע נא)
הוא  מלא מקרא ולא הזה, הערבי  מן ללמוד  לנו "מה ישראל : של 
וכתיב  יפול , באדיר והלבנון לד ) יו"ד , (ישעי ' דכתיב (בתמי '),

יפרה". משרשיו ונצר ישי  מגזע חטר ויצא א) (יא, בתרי '
בחוקותי .23) ר"פ
נזרעת24) להיות עתידה "הארץ בן ולדוגמא: פירות ועושה
. .יומה נאכל  להיות עתיד  העץ להיות . עתידים סרק אילני  אף .

עה"פ). (תו"כ  פירות" עושים
"שתגיע25) שם: ובפרש"י  יו"ד . יד , סוף זכרי ' עד  ירושלים

העולם". כל 
ב.26) עה, ב"ב
ז.27) מא, יחזקאל 
דברים 28) ספרי  גם וראה ה. פ"ז, שהש"ר יב. צו תנחומא

א. א,
כאן.29) גרשום רבינו פי '
סע"א.30) כו, מו"ק



מג    

"מקום  הצופים , להר  כשמגיעים  זה , לפני ועוד  הבית , להר  כשמגיעים  - כו'" אלקינו רגלי הדום  ד "בית 
המקדש " בית  לראות  ומשם 31שיכול  , קרעו" (שלכן באש " שרוף  אלקינו רגלי הדום  ש "בית 

כשהגיעו  שגם  משמע  הלשון ומפשטות  בכיה ; לידי להביא  הדבר  שצריך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  - בגדיהם ")
עדיין הבית  להר   " כש ורק  ,     !"בוכין הן התחילו -

בוכים "יג ) אתם  מה  "מפני משחק ") אתה  מה  "מפני לשאלתם  (במענה  עקיבא  רבי של  שאלתו מהי
בגדיו  את  עקיבא  רבי (גם ) קרע  - הצופים " להר  כ "שהגיעו - עתה  זה  עצמך : והגע  -32,  

  בראותם הקדשים ", קדשי מבית  יוצא  שועל  (ו)ראו הבית  להר  כש "הגיעו ועכשיו , , 
  ירושלים של  מחורבנה  יותר  סימן 33(שחמור  (שזהו קרועים  בבגדים  עקיבא , רבי עומד  - (

" חבריו על  ותמה  הבכיה ) ענין - השמחה  היפך  על    ...!?"

ואת  הכהן אוריה  את  נאמנים  עדים  לי ואעידה  דכתיב  משחק , אני "לכך  עקיבא  רבי של  ובתשובתו
. להבין:זכריה  צריך  - מתקיימת " זכריה  של  שנבואתו בידוע  אוריה  של  נבואתו שנתקיימה  עכשיו .

של יד ) הגאולה  לנבואת  ישעיה  מתייחס  (שבה  דוקא  זו מנבואה  ראיה  להביא  עקיבא  רבי ראה  מה 
המשיח  המלך  ידי על  לבוא  העתידה  שהגאולה  בשעה  בה  - אוריה ) של  החורבן נבואת  עם  ומקשרה  זכריה ,

היא   הרמב "ם ֿ דין כפסק  בשאר 34, לא  לביאתו, מחכה  שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "כל 
הוא  בלבד  אלא נביאים  ,   ומוסיף וכו'", שנאמר  עליו, העידה  התורה  שהרי ,35,
הנביאים  ש "בדברי   36 הספרים שכל  זה "?!37, בדבר  מלאים 

שהיוטו) בלבד  זו שלא  עדים , שני ֿ ידי על  נאמנים ") עדים  לי ("ואעידה  עדות  הגדת  שייך  כיצד 
 וזכריה ראשון במקדש  אוריה  זכריה , אצל  אוריה  ענין מה  "וכי עקיבא : רבי דברי בהמשך  (כהשאלה 

על  שמעידים  - העיקר  והוא  - זאת  עוד  אלא  שני"), במקדש       אוריה שהרי ,
על  על מעיד  מעיד  וזכריה  ,38!?

.טז) אוריה  של  בנבואתו זכריה  של  נבואתו הכתוב  הייתי "תלה  אוריה  של  נבואתו נתקיימה  שלא  עד  .
בחברתה , תלויה  אמת  נביא  של  אחת  שנבואה  מצינו היכן - זכריה " של  נבואתו תתקיים  שלא  מתיירא 
הנבואה  תתקיים  שלא  להתיירא  מקום  שיש  ועד  פורענות , של  בנבואה  תלויה  שתהיה  לטובה  נבואה  ובפרט 

חוזר " אינו תנאי על  אפילו ֿ ל  הא  שיגזור  טובה  דבר  ש "כל  הכלל  היפך  ?39לטובה ,

ציון יז) בגללכם  "לכן בפסוקים  עקיבא  רבי בחר  ונחמות , פורעניות  של  הנבואות  שמכל  הטעם  מהו
פסוקים  שיש  אף  - (בזכריה ) ירושלים " ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו "עוד  (באוריה ), וגו'" תחרש  שדה 

כאן הענין לתוכן מתאימים  שלכאורה  אלה :אחרים  מפסוקים 

ועכשיו יומת  הקרב  והזר  בו שכתוב  "מקום  - לפורענות  בנוגע    לשון ממש  זה  הרי - "
ששמם )40הפסוק  ציון הר  "(על   ?"'וגו תחרש  שדה  "ציון מהפסוק  יותר  שמתאים  ובודאי ,"

אודות  (ישירות ) שמדברים  נחמות  פסוקי וכמה  כמה  ישנם  - לנחמה  ובנוגע     
41 אודות הוא  שתוכנו ירושלים " ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו "עוד  הפסוק  דוקא  הובא  ולמה  ,
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א.31) מט , פסחים ב. מט , ברכות - עבר אם ד "ה פרש"י 
קרעו 32) ר"ע) (גם ארבעתם שכל  הלשון מסתימת כדמשמע

בגדיהם.
עליו33) "תמהו שלכן לע"י , יוסף עץ קטן ראה צער שעל 

ביהמ "ק) חורבן (כשראה ועתה ונצטער, קרע ירושלים) (חורבן
שחק".
רפי "א.34) מלכים הל '
ה"ב.35) שם
נאמנים"36) ד "עדים חיזוק בתוספת צורך  שאין גם כולל 

הנביא. של  לדבריו
הנבואות37) מריבוי  החל  הנביאים, כל  של של  ,

כמו  פורענות, בעניני  היתה נבואתם שעיקר הנביאים ואפילו

ס"ע  חי "ח  לקו"ש (ראה מרירות מלשון בשמו, כמודגש ירמי ',
גם  (וראה הגאולה על  גם שהתנבא - וש"נ) ואילך . 343

.(118 הערה 189 ע' ח "ג  תנש"א התוועדויות
שנתקשה 38) הקושיא שזוהי  לע"י , יוסף עץ פירוש וראה

. כפולה אחת "קושיא - שאין ר"ע זכרי ', אצל  אורי ' ענין מה .
פורענות  היא אורי ' שענין זל "ז, מתייחסים עצמם מצד  הענינים

. טובה בשורה זכרי ' שהיא וענין שמלבד  הקושיא, והרחיב .
עדים  השני  שאין מוכחשת היא הנה כנזכר, מעצמה מוכחשת

. אחד  ובזמנים".בזמן בענינים מתחלפות העדות נמצא  .
סע"א.39) ז, מברכות - ה"ד  פ"י  יסוה"ת הל ' רמב"ם
יח .40) ה, איכה
זכ 41) שבנבואת גופא,ולהעיר, רי ' (' ג (פסוק



מד   

וזקנות  הזקנים  כדרך ישיבת  ישבו ברחובות  כ "א  בית  לשבת  החולשה  ישיגם  לא  ("ר "ל 
ירושלים 42הבחורים " של  בנינה  גם  אגב ) (כבדרך  שנזכר  אלא  (של )43), "רחובות  אודות  שמדובר  בכך 

?"

בתוספות  בר 44[ולהעיר : וזקנות  זקנים  ישבו עוד  דכתיב  נבואה  ש "אותה  לעולם מוכיח  היא  חובות 
"דקאמר  מהא  - גאולה ") קודם  הזה  בעולם  היא  "דלמא  (דלכאורה  מתים ,45הבא " שיחיו צדיקים  עתידים 

כתיב  המת  שהחיה  אלישע  ועל  משענותם , על  וילכו ירושלים  ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו עוד  דכתיב 
המתים , תחיית  כאן אף  המת  החיה  להלן מה  דאלישע , ממשענת  קרא  דהאי משענת  וגמרינן משענתו,
המתים ", תחיית  היתה  שלא  שני ובית  ראשון בית  עבר  שהרי לבוא , לעתיד  נבואה  האי ע "כ  כן, ואם 
(כפסק  ישראל  נדחי וקיבוץ  המקדש  בית  בנין רק  לא  יהיה  שבו הגאולה  זמן אודות  קאי זו שנבואה  והיינו,

המתים .46הרמב "ם  דתחיית  הענין גם  יתוסף  אלא  ,(

שלא  העיקרים ) י"ג  בין הרמב "ם  שמונה  (כפי בתורה  עיקר  גם  הוא  גופא  המתים  דתחיית  הענין אבל ,
מוחלפת  אודות 47תהיה  שמדובר  ֿ לומר , ֿ צריך  ֿ כן ועל  אוריה . של  נבואתו מקיום  זה  על  בהוכחה  צורך  ואין ,

אוריה ]. של  נבואתו בקיום  תלוי שקיומו גופא , המתים  בתחיית  חידוש  דבר 

הדיוק יח ) מהו - ניחמתנו" עקיבא  ניחמתנו עקיבא  לו, אמרו הזה  "48"בלשון "לו אמרו
הדיוק  ומהו בש "ס ), ֿ רגיל  בלתי פעמים (סגנון (ב ' ניחמתנו" עקיבא  ניחמתנו "עקיבא  הלשון (כל )

ניחמתנו  פעמים  וב ' בחדא "ג49עקיבא , המהרש "א  מבאר  ד "ניחמתנו" להכפל  בנוגע  בשלמא  - ?(50

נחמו  כפול , בלשון הנחמות  כל  .51ש "מצינו ד "עקיבא  הכפל  מהו אבל  עמי", ובפרט נחמו עקיבא ", .
בש "ס  אחר  נחמתני"?מצ 52שבמקום  נחמתני (פ "א ) עקיבא  (ר "י) לו אמר  הזה  "בלשון ינו

: תחילתה עם  המסכת  סיום  שבין הקשר  על  - ב "הדרן" כנהוג  - להתעכב  יש  גם  יט )
בראשונים  המבואר  ֿ פי על  לזה , ונוסף  כו'". זוממין נעשים  העדים  "כיצד  - היא  מכות  מסכת  53התחלת 

בפרטי  היא  המסכת  שהתחלת  נמצא , סנהדרין, למסכת  וסיום ) המשך  (ומהוה  מחוברת  מכות  שמסכת 
שבעים  של  דין ל "בית  ועד  קטנה "), ("סנהדרין ושלשה " "בעשרים  כו'", "בשלשה  ֿ דינים , דבתי החילוקים 

גדולה "). ("סנהדרין ואחד "

תוכנם  - אדרבה  אלא  להתחלה , הסיום  בין ושייכות  קשר  מצינו שלא  בלבד  זו לא  - כי:ולכאורה  ,

תלוי - גדולה ) וסנהדרין קטנה  (סנהדרין הסנהדרין של  והשלימות  התוקף    כיון ,
הוא  הסנהדרין של  שמקומם     חז"ל כדרשת  לפרשת 54, דינין פרשת  נסמכה  "למה 

המקום  אל  ועלית  "וקמת  מזבח ", אצל  סנהדרין שתשים  לך  לומר  מלמד 55מזבח , ,  גבי) "
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אמר  "כה - הקודש ולהר לירושלים הקב"ה שיבת אודות מדבר
עיר  ירושלים ונקראה ירושלים בתוך  ושכנתי  ציון אל  שבתי  ה'
יותר  מתאים שלכאורה - הקודש" הר צבאות ה' והר הקודש

לכאן.
עה"פ.42) מצו"ד 
ביהמ "ק.43) של  ולא ירושלים, של  בנינה רק אבל ,
באורי '.44) ד "ה
א.45) סח , פסחים
ספי "א.46) מלכים הל '
הט '47) יסוד  חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיהמ "ש ראה
והי "ג .

בעיקר 48) הוא כו' תיבה בכל  שהדיוק שאף ולהעיר,
ואפילו  בתיבה לדייק מקום יש בתושבע"פ גם הרי  בתושב"כ ,

למעשה. להלכה בנוגע מזה וללמוד  מיותרת, באות
נחמתנו".49) עקיבא "עקיבא בספרי : (שקרוב אבל  ובילקוט 

"עקיבא  ובאיכ "ר: נחמתנו". נחמתנו "עקיבא הספרי ): ללשון
מבשר". ברגלי  תתנחם נחמתנו

ראה 50) - שזכר" המעשים שני  ע"ש הדברים ש"כפלו ומ "ש
.16 הערה לעיל 

א.51) מ , ישעי '
אחר).52) (בענין 10 שבהערה ר"ה
לפיהמ "ש:53) הרמב"ם הקדמת היא ראה מכות "מסכת

(מהדורות בנוסחאות מסכת נקשרת עם  שונים ) ֿ יד כתבי  של
ובכללה  מנוי '"סנהדרין  הראשונים*היא פרקים  שב ' שכתבו ויש  .

הן "אלו שלישי , ומפרק סנהדרין, למסכת קראו שייכים ,"
"רמב"ם מסכת (בהוצאת להרמב"ם המצוות ספר (ראה

בהערה). מו ע' לעם")
ה"ו.54) פ"ב מכות מירושלמי  - משפטים ר"פ פרש"י 

יד . כא, משפטים יתרו. ס"פ מכילתא
ח .55) יז, שופטים פ'

(                 
              



מה    

שכינה ) למחנה  סמוך  הגזית  לשכת  אלא  מקום  מקרי לא  אפילו 56סנהדרין סנהדרין", לה  כש "גלתה  ולכן, ,
נפשות " דיני דנו "לא  הבית ", חרב  שלא  עד  שנה  נפשות .57"מ ' בדיני זוממין עדים  דין גם  בטל  ובמילא  ;

בענין מכות  מסכת  של  שסיומה  ונמצא ,  ," באש שרוף  אלקינו רגלי הדום  "בית  -
הוא  - בו" הלכו שועלים  ועכשיו יומת  הקרב  והזר  בו שכתוב  בענין "מקום  המסכת  התחלת  תוכן

והשלימות . התוקף  בכל  זוממין עדים  ודין סנהדרין

"אם כ ) אשר  התנאים , מגדולי ארבעה  אודות  בסיפורים  עוסקת  זו שסוגיא  כיון להבין: צריך  גם 
וכו'" אנו מלאכים  בני בסוגיא 58ראשונים  הביאור  מהו - דמשיחא  דעקבתא  דרא  זה , יתום  בדור  ובפרט  ,

בתורה  (חלק  הוראה 59זו מלשון (תורה  ה ' בעבודת  וההוראה  והלימוד  המוסר , ֿ דרך  ועל  ב "המעשה 60) (
העיקר " נצחית 61הוא  היא  התורה  (שהרי אלה  בימינו גם  מישראל  ואחד  אחד  לכל  ֿ יום , היום  בחיי ,62.(

: הנ"ל בכל  הביאור  ונקודת  תוכן לומר  ויש 
והגלות , החורבן ענין כללות  עם  קשור  - ה ' בעבודת  וההוראה  המוסר  ֿ דרך  ועל  - מכות  מסכת  של  תוכנה 

הלוקין" הן "אלו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  הגולין", הן "אלו בפרק  ובפרט  "מכות ", בשם  בסיום 63כמרומז וכמפורש  ,
דוד 64וחותם  ל "סוכת  בניגוד  והשקט ") בטח  "יושבין רומי", של  המונה  ("קול  רומי של  נצחונה  אודות  המסכת 

בו").65הנופלת " הלכו ש "שועלים  ועד  באש ", שרוף  אלקינו רגלי הדום  ("בית  המקדש  ובית  ירושלים  חורבן -

ד "מכות " והמטרה  התכלית  כדי66אמנם , אלא  ("מפני אינה  הגלות  שגרמו ֿ רצויים  הבלתי הענינים 
"מארצנו כמודגש 67גלינו - רושם  מהם  ישאר  שלא  ועד  ,( תכלית גם  שזהו ושלימות , (גמר 

במשנה  המסכת  שלקו68ומטרת ) כריתות  חייבי "כל  : שנאמר כריתתם , לעיניך ,69ידי אחיך  ונקלה 
הוא  הרי שלקה  ."70כיון

המסכת  בסיום  יותר  עוד  ומפורש  סיפורים ומבואר  בשני המשנה ) דברי ומפרשת  (שמבארת 
שבהגאולה ; והשלימות  העילוי את  בזה  שרואה  כיון והגלות  החורבן על  משחק " ש "ר "ע  - הנ"ל 

" - ממש  וחותם  להסיום  "נחמתי"ועד  ה '", "וינחם  כמו - ש "נחמה " פעמים ), (וב ' "71

ינחם " ולא  ישקר  "לא  ֿ זה  ֿ דרך  מחשבה 72(ועל  "לשון שפירושו ,(" מזה , ויתירה  ,""73מחשבתו

גם  אלא  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  ביטול  ֿ ידי על  הצער  ביטול  רק  לא  היא , ובשלימותה , לאמיתתה  -
לטוב  ,74הפיכתם   75 הגאולה בנבואת  ֿ שכתוב  מה  על ֿדרך  אודך 76, ההוא  ביום  "ואמרת 

ותנחמני"; אפך  ישוב  בי אנפת  כי  ה '
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מלמד .56) ובתוד "ה ב יד , סנהדרין
א.57) טו, שבת
הערה 58) 281 ע' חט "ו בלקו"ש הנסמן (וראה ב קיב, שם

.(14
כל 59) ללמוד  מישראל  כאו"א על  בהחיוב נכלל  שלימודה

ל "ו  ועאכו"כ  וכו', וספרי  ספרא מכילתא, גם (כולל  כולה התורה
לאדה"ז  ת"ת הל ' (ראה לגירסא אחת פעם הפחות לכל  המסכתות)
לידי "שמביא באופן צ"ל  זה ענין שלימוד  גם כולל  ה"ד ), פ"א

וש"נ). ב. מ , (קידושין מעשה"
ועוד .60) ב. נג , זח "ג  ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
מי "ז.61) פ"א אבות
ובכ "מ .62) רפי "ז. תניא
הענינים63) פרטי  כל  הקדמת בהדין לאחרי  ודרישה  דחקירה

ממונות" "דיני סנהדרין.ומשפט , שבמסכת וכו', נפשות" ו"דיני 
א).64) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך  ו"הכל 
ט ,65) עמוס - הכתוב יא.לשון
רק 66) (לא חסד " "תורת שהיא - שבתורה שהעונשים כידוע

שנראים  הענינים אפילו אלא קמ "ל , דמאי  שבה, החסדים עניני 
בשביל  אלא ח "ו, בלבד  עונש לשם אינם - החסד ) היפך  כמו

וש"נ). ואילך . 71 ס"ע חכ "ב לקו"ש (ראה הענין תיקון
דיו"ט .67) מוסף תפלת נוסח 

סע"א.68) כג ,
ג .69) כה, תצא
ה"ז):70) פי "ז סנהדרין (הל ' הרמב"ם כפס"ד  - מזה ויתירה

הוא רק "הרי  (לא ממש הכתוב) (כלשון "אחיך " ,"
" קראו "משלקה עה"פ: בפרש"י  וכ "ה הדמיון). בכ "ף אחיך ",

."
ֿ ז.71) ו ו, בראשית
כט .72) טו, ֿ א שמואל 
ו.73) שם, בראשית פרש"י 
(74. ינחם "המקום בנוסח  גם אבלי ומרומז שאר בתוך  .

 בנחמת רק שייכת ובשלימותה לאמיתתה נחמה כי , - "
גם  יהי ' שאז לבוא, העתידה בגאולה היינו, וירושלים, ציון
האבל  יתבטל  ובמילא, יט ), כו, (ישעי ' עפר" שוכני  ורננו "הקיצו
מנחם  - מנחם תורת גם (ראה הקצה אל  הקצה מן ויהפך  לגמרי 

.(548 ע' .544 ע' .537 ע' ואילך . 382 ס"ע ח "ב ציון
מה 75) "מפני  שאלתם על  ר"ע של  שהמענה בכך  ומרומז

ההקדמה  לאחרי  בא כו'") משחק אני  ("לכך  משחק " אתה
לבאר  רק לא היא כוונתו כי , - בוכים" אתם מה מפני  ד "ואתם

ש" לכך  הטעם גםלהם אלא משחק", (ר"ע ) 
("ניחמתנו"). לשחוק מבכי ' השינוי  ("אתם")

א.76) יב, ישעי '



מו   

ענין גם  יהי' המסכת )ואז (התחלת  - שכתוב ֿ שופטיך 77כמו "ואשיבה 
למקדש " ש "נעתקין גו'", ביהמ "ק 78כבראשונה  .79השלישי ,

אודות  המסכת  שבסיום  הסיפורים  בשני ובפרטיות  בארוכה  מבואר  בזה  העבודה  גמליאל וסדר  רבן
עקיבא  ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ישראל ורבי בני דכללות  העבודה  סדר  מרומז שבהם  ,

ור "ע  ר "י ראב "ע  ר "ג  ֿ ידי על  שמיוצגים  כלליים  סוגים  לד ' (80[שמתחלקים  כהנים  - כהן שהי' ,
(81מיוחס  לוים  ,( המשוררים מן ,82) ישראלים  ( וגרים יהודה ) משבט  נשיא , ,83) גרים בן שהי' ,84(

ולפעול  מרע ) (סור  והגלות  החורבן סיבת  לבטל  ישראל ] בני כל  של  לעבודתם  הדרך  את  סללו ובכך  -
טוב ) (עשה  המקדש  בית  עקיבא 85בנין ורבי בוכין "הן - ושחוק  דבכיה  הקוין בשני היא  לזה  הגישה  אשר  ,

שבאים  ועד  בוכים ", אתם  מה  "מפני משחק ", אתה  מה  "מפני זה  את  זה  שואלים  ֿ כך  ואחר  משחק ",
כדלקמן. ניחמתנו", ד "עקיבא  הענין לשלימות 

כל  שיתורצו באופן הנ"ל , הסיפורים  שבשני הענינים  פרטי כל  לבאר  נתחיל  זו הקדמה  ולאחרי
לעיל . האמורים  והדיוקים  השאלות 

"           :"
ומשפט " צדקה  לעשות  ה ' דרך  "ושמרו ֿ שכתוב  (כמו ה ' בדרכי דהליכה  הענין כללות  על  ,86נוסף 

בה " ילכו יותר ,87"הדרך  בפרטיות  הנה  ,(" קאי - זה ) סיפור  אירע  (שאז הגלות  בזמן  על "
הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו גם 88"מעשינו בטל  ממילא  ובדרך  הגלות , סיבת  מבטלים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,

ומצוות  התורה  בקיום  ה ' בדרכי ההליכה  תהיה  ואז הגלות , המסובב ,  כל "חוזרין -
. קרבנות המשפטים  מקריבין בתורה ". האמורה  מצותה  ככל  ויובלות  שמטין רצונך "34ועושין "כמצות  ,67.

הגלות : דזמן העבודה  כללות  - בדרך " ד "מהלכין הענין וביאור 

חז"ל  גרים ",89אמרו עליהם  שיתוספו כדי אלא  האומות  לבין ישראל  את  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  הגלה  "לא 
חסידות  בדרושי לבירור 90ומבואר  ובעיקר  גם  אלא  מועט ), (שמספרם  כפשוטם  לגרים  רק  הכוונה  שאין

האומות " לבין שפיזרן בישראל  הקב "ה  עשה  "צדקה  אמרו זה  ועל  הקדושה , ניצוצות  "אחד 89והעלאת  ,
לסמטריא " גולה  מכם  ואחד  לברבריא  גולה  העולם 91מכם  שבכל  הקדושה  ניצוצות  את  שיבררו כדי -

והעלאת 92כולו  בירור  את  מסיימים  ישראל  בני וכאשר  . העולם מכל  ולקבצם  ללקטם  הקדושה , ניצוצות 
ישראל " נדחי ("קבץ  ישראל  בני דכל  גלויות  קיבוץ  ונעשה  הגלות , מסתיימת  אזי "האובדים 34כולו, ,(93

מצרים " בארץ  והנדחים  אשור  .94בארץ 
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כו.77) א, שם
הי "ב.78) פי "ד  סנהדרין הל ' רמב"ם
מבית79) יותר גדולה שמעלתו שכיון ושני ,וי "ל  ראשון

ֿ י אדנ "מקדש  ידיך ",להיותו לקמן כוננו (ראה דקוב"ה" "בנינא
הסנהדרין מעלת גם תהי ' סוס"כ ),  יותר נעלה באופן

מ "ש  לפרש יש ועפ"ז וראשון. שני  שבבית הסנהדרין ממעלת
שופטיך  הדמיון"ואשיבה בכ "ף - .בראשונה"

ר"י .80) ראב"ע ר"ג  של  שמותיהם גם נזכרו ולכן
(ברכות 81) לעזרא עשירי  דור והוא - .13 הערה לעיל  ראה
ב). כז,
פ"ה 82) מע"ש המשניות מפרשי  גם וראה - ב. יא, ערכין

מ "ט .
שאמר 83) מי  של  בנים מזה, ויתירה אברהם", "בני  הם שגם

ע' חכ "ו בלקו"ש נסמנה - הידועה הרמב"ם (תשובת העולם והי '
.(14 הערה 161

וש"נ.84) בערכו. סדה"ד 
הסיפורים,85) ב' תוכן הם אלה ענינים כדלקמן.וב'
יט .86) יח , וירא
כ .87) יח , יתרו
רפל "ז.88) תניא ראה

ב.89) פז, פסחים
סע"ב 90) (קכא, שרה חיי  ר"פ תו"ח  א. ו, בראשית תו"א

ובכ "מ . ואילך ).
(ב).91) ח  פ"ב, שהש"ר
ש"מפני 92) אינו ואף ולכאורה - מארצנו" גלינו

ולא  חטאו לא אם הניצוצות) לבירור (בנוגע נעשה הי ' "מה מובן
כנר  ממילא הנצוצות נכללים היו שאז צ"ל  "ע"כ  - גולים" היו
לשמוע  באו העמים כל  וכן העמונית, נעמה כמו האבוקה, בפני 
שלמה  "וישב כג ) כט , ֿ א הימים (דברי  נאמר (עליו שלמה חכמת
שמו"ר  (ראה באשלמותא" סיהרא "קיימא ובימיו הוי '", כסא על 
וכמ "ש  התוקף), בכל  מאירה היתה הוי '" ש"שמש כו), פט "ו,

והיינו כו', שבא ע"כ במלכת עד "מ , גדולה אבוקה הי ' שאז לפי 
יותר  כן בהמ "ק נמשך  הי ' ואם הנצוצות, בה מתכללים ממילא

. עד "ז מתבררים כולם נחסר היו (שאז שחטא אחר משא"כ  .
. כז)) כ , (משלי  אדם" נשמת הוי ' ד "נר האבוקה צריך בתוקף .

שם). (תו"א יבררם" ושם הקליפות מקום אל  לירד 
יג .93) כז, ישעי '
ז,94) (מיכה נאמר עלי ' האחרונה הגאולה של  מעלתה וזוהי 

מארץ צאתך  "כימי  שביצי "מ טו) שכשם - נפלאות " אראנו מצרים
שביררולא  כיון במצרים, אחד  יהודי  אפילו ניצוצות נשאר



מז    

לכיוון  בדרך " מהלכין עקיבא  ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  ש "רבן הענין תוכן וזהו
ישראל רומי, בני כללות  של  הליכתם  להיות  צריכה  ֿ לראש  שלכל  - לירושלים " עולין ש "היו

ֿ ידי על  עקיבא (המיוצגים  ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  לברר רבן ו) סעיף  לעיל  כנזכר  ,
דירושלים ), ֿ זה  (הלעומת  רומי תחתון, היותר  להמקום  עד  העולם , שבכל  הקדושה  ניצוצות 

" יהיו ישראל  שכללות   ובית דירושלים  ומצב  המעמד  ולבחון לראות  - הב ') (סיפור  "
ד " ההקדמה  ללא  - כו' לבנותו כבר  יכולים  אם  המקדש ,  שבכל הקדושה  ניצוצות  בירור  ,"

האומות . לבין ישראל  גלו זה  שבשביל  העולם ,

" הלשון דיוק  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל   ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן
בדרך עקיבא  שמהלכין (שמשמעותו בדרך " מהלכין    דכללות בדרך  שההליכה  כיון - (

נולד  ֿ זה  שלאחרי (שברגע  החורבן שלאחרי מהרגע  מתחילה  העולם , שבכל  הניצוצות  לברר  ישראל  בני
ישראל  של  תבוא 95מושיען שאז הגלות , סיבת  לבטל  תשמעו" ד "בקולו העבודה  מתחילה  ומיד  ,

ברייתם 96הגאולה  (מתחילת  למטה  הנשמה  מירידת  החל  - יותר  בכללות  - מזה  ויתירה  ירדה 97), שלא  ,(
כדי אלא  עצמה , את  לתקן הבהמית כדי ונפש  הגוף  את  לתקן 98 לבין "פיזרן זה  שבשביל  ,

האומות ".

" - (כנ"ל ) שבעולם  הקדושה  ניצוצות  לברר  כדי בדרך " ש "מהלכין וכיון    :"
כולם " כנגד  תורה  ש "תלמוד  אלא  עוד  ולא  בתורה , עוסקים  בדרך  ההליכה  בעת  שגם  ֿ מקום ,99אף  מכל  ,

גופא  בתורה  העסק  גם  בדרך ") (כש "מהלכין הגלות  בבחינת 100בזמן מהעולם , ניתוק  של  באופן (לא  הוא 
ושלוה  מנוחה  מתוך  הצלתי", נפשי את  של 101"אני בשליחותו בדרך  שהולכים  שיודעים  באופן אלא ) ,

שבעולם  הקדושה  ניצוצות  לברר  ֿ הוא  ֿ ברוך  צריכים 102הקדוש  ובמילא , ,  בעולם נעשה  מה 
ב " גם  אלא  שבעולם , ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  בבתי רק  ולא  -  (או (יהודי נמצא  היכן לידע  - "

מסירות  צריכים  זה  בשביל  אם  (גם  לקדושה  זה  ניצוץ  ולהעלות  לברר  כדי נדח , או אובד  קדושה  ניצוץ 
התורה 103נפש  מלימוד  להפסיק  ).104כדי
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נשאר ולא במצרים, שהיו גם הקדושה תהי ' כך  שם, לעשות מה
האחרונה (דלאהגאולה בגלות  ישאר לא אחד יהודי  שאפילו  באופן 

נשארו הגאולה לאחרי  שגם שלפנ"ז מישראל כבגאולות כו"כ 
נתבררו שכבר דכיון העולם,בגלות), שבכל  הקדושה ניצוצות

תורת  גם (ראה הבירורים בעבודת שם לעשות מה ליהודי  נותר לא
וש"נ). .108 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם

יג , (זכרי ' היעוד  יקויים האחרונה בגאולה שדוקא הטעם וזהו
של  וחיותה קיומה כי , - הארץ" מן אעביר הטומאה רוח  "את ב)

קדושה' ה'ניצוץ מצד  אלא אינו הטומאה" וכשנתברר "רוח  שבה,
ויתעלה קדושה' המציאות ה'ניצוץ ממילא בדרך  תתבטל  למקורו,

הטומאה".ד "רוח 
(95(22 שבהערה ואיכ "ר (ירושלמי  חז"ל  במדרשי  כמסופר

געתה  ותיכף ביהמ "ק, שחרב הערבי  לו אמר פרתו, געתה שכאשר
שזהו  (אלא ישראל  של  מושיען שנולד  לו ואמר שני ', פעם פרתו
ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת (פ"ד  במאמר המבואר ע"ד 
אלו  שענינים לנבואה, ובנוגע האצילות, לעולם בנוגע ((150
ועד "ז  בה"מקבל ". הוא שהחסרון אלא למטה, בעולם נמצאים

מושיען נולד  החורבן שלאחרי  שברגע אלא בנדו"ד , ישראל , של 
ז) צה, (תהלים תשמעו" בקולו אם ד "היום הענין צ"ל  שעדיין

ישראל "). של  ל "מושיען מסביב שנמצאים אלו אצל 
(96- מר" אתי  "לאימת השאלה על  במענה - משיח  כדברי 

סע"א). צח , (סנהדרין תשמעו" בקולו אם "היום,
"כל 97) ד ) פ"ב, (שמו"ר כמארז"ל  - "הי '" בהלשון כמרומז

בו שכתוב .מי  לכך  לכך ".מתוקן נתקנו ברייתם מתחלת .
ב).98) (מח , פל "ז תניא ראה
מ "א.99) פ"א פאה

שמביא100) באופן להיות  שצריך לכך ובזה נוסף  מעשה, לידי 
של  הגדלות מתבטאת לידי דוקא שמביא  תלמוד "גדול  - הלימוד

הל 'מעשה ", וראה ה"ג . פ"ג  ת"ת (הל ' הרמב"ם ת"ת וכמ "ש
שהיא  כולן המצות בכל  מצוה לך  "אין וש"נ) ה"ב. פ"ד  לאדה"ז

תלמוד  כנגד  המצות שקולה כל  כנגד  תורה תלמוד  אלא תורה,
לידיכולן, מביא שהתלמוד  לפי ) - הדבר טעם לבאר (ומוסיף

ולעשות  לשמור וללמד  "ללמוד  התפלה: בנוסח  וכמ "ש מעשה",
ולקיים".
על 101) מצטער כשהי ' נרי ' בן לברוך  ירמי ' מדברי  ולהעיר

אני בניתי  אשר הנה ה' אמר "כה - נבואה עליו שרתה שלא זה
כלומר,הורס (בתמי '), גדולות" לך  תבקש ואתה אתה וגו' "איך 

וכו'"מבקש גולים כשישראל  הנבואה, היא גדלות, דברי 
ובמצו"ד ). ֿ ה ד  מה, (ירמי '

"מה'102) כג ) לז, (תהלים הפסוק בפי ' מהידוע להעיר
שליחות  לו יש הולך , שיהודי  מקום שבכל  כוננו", גבר מצעדי 
גם  או בשנים, ומאות זה, במקום ותיקון בירור איזה ולתקן לברר
והנשמה  להתברר, שצריך  (הדבר מחכים העולם, בריאת משעת
ואילך . סע"א תקצו, ח "ד  לקו"ד  (ראה זה לזמן לבררו) שצריכה

ובכ "מ ). חשון. יד  אלול . ג  תמוז. י  יום" "היום
הם 103) אדה"ז של  המס"נ עניני  שכל  הצ"צ מפתגם להעיר

המס"נ לגבי  לא כ "לא" ד "עמך  מהדביקות עצמו את לנתק
בתשובהחפצתי " שיתעורר  יהודי , של לטובתו כו'ולהתמסר 

א). מה, ח "א (לקו"ד 
כל 104) כנגד  "שקול  כולם", כנגד  תורה ש"תלמוד  זה כי ,

לידי  מביא ש"התלמוד  משום הוא, הערה המצוות", (כנ"ל  "
.(100



מח   

" - גישות  שתי ישנן וכאן    :"

מעור  כזה  שמצב  - ("התחילו") ראשון מושכל  מצד  הראשונה , לידיההנחה  ומביא  ("בוכין"),ר 
בדרך  שבהליכה  הצער  גודל  עמיקתא 105בגלל  לבירא  רמה  מאיגרא  הנשמה  ירידת  מכללות  החל  לעולם 106, ,

הגשמי  בו 107הזה  גוברים  שהרשעים  אחרא , וסטרא  הקליפות  (עולם  ֿ וחומר 108והחומרי וקל  ֿ שכן ובמכל  ,(
הגלות . ומצב  ומעמד  שבזמן הירידה  גודל  מצד 

בוכין", "התחילו וישראל ) לוי (כהן יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן רק  אמנם ,
ֿ כן ֿ שאין מה   היה גרים ) כי:(בן ,

התנאים  מגדולי ונעשה  גרים , בן שהיה  עקיבא , התורה 109רבי את  העמיד  שמם " העולם  "היה  וכאשר  ,
הבאים  הדורות  כל  עבור  תלמידיו) ֿ ידי עקיבא "110(על  דרבי אליבא  ש "כולהו ועד  ,111-  גודל

"גרים " הנקראים  הקדושה , ניצוצות  שבבירור  בעצמו!112החשיבות  הוא  היה  היכן יודע  מי הגירות  לולי שהרי ,

העולם  שבכל  הקדושה  ניצוצות  לברר  כדי לרומי) (עד  בדרך  בהליכה  הצורך  גודל  גם  הוא  מרגיש  ולכן
י  מי זאת , לולי לקדושה (שהרי ויתעלה  יתברר  קדושה ' ה 'ניצוץ  אם  הכרוכים 113ודע  הקשיים  שכל  כך , ,(

הניצוצות . דבירור  העילוי גודל  לגבי נחשבים  אינם  בזה 

" - עקיבא  רבי עם  יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  רבי גמליאל  רבן וטריא  שקלא  ובזה   
         :"

בגלות  נמצאים  שכאשר  אמת  הן עקיבא : לרבי אומרים  יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן
מהי אבל  הקדושה , ניצוצות  והעלאת  בבירור  לעסוק  בדרך  בודאי לילך  הרי - שבדבר 

מתוך  ומצוות  בתורה  ועוסקים  אדמתם  על  יושבים  היו אלא  גולים , היו לא  ישראל  בני אילו היה  מוטב 
ונכללים  מאליהם  מתקבצים  היו שהניצוצות  באופן נעשה  היה  הקדושה  ניצוצות  (ובירור  ושלוה  מנוחה 

האבוקה )?! באור 

יהודים  של  כדרכם  - יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  רבי גמליאל  לרבן עקיבא  רבי משיב  זה  ועל 
זה  שבגלל  רומי") של  המונה  "קול  (בשמיעת  ֿ עתה  זה  אצלכם  נתחדש  מה  בשאלה : שאלה  על  שמשיבים 

- לבכות  שמתרחש התחלתם  טוב  לא  מאורע  בסיבת  שבאה  כל באופןדייקא , הרי -
והשקט  בטח  יושבין העולם  ואומות  בגלות  נמצאים  ישראל  שבני כולנו יודעים  בדרך  ההליכה  משך 

?!114וכו'

 של המענה  בתוכן הביאור  יהושע ונקודת  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  של רבן שאלתו (על 
וכו'": לו "אמרו - בוכים ") אתם  מה  "מפני עקיבא  רבי
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"גורמת 105) - בגשמיות - בדרך  שהליכה שמצינו כפי 
וממעטת  הממון את וממעטת ורבי ' פרי ' ממעטת דברים לשלשה

ו את ב), יב, לך  לך  (פרש"י  ברוחניותהשם" אג "ק עאכו"כ  (ראה
קצה). ע' ח "א

ב.106) ה, חגיגה - חז"ל  לשון ע"פ
הירידה 107) בה נעשית נעלית, הכי  בדרגא תשאר אם וגם

והצורך  השייכות מצד  " שבהם מהדברים -
.(א טז, חגיגה (ראה "

פכ "ד .108) פ"ו. תניא ראה
ק"ו 109) ש"דן ועי "ז שנה, ארבעים בהיותו רק לזה ובא

שחקו  ד "אבנים מהא עאכו"כ "] כו' "ומה [כבסוגיין: בעצמו"
הנה  האבן, כלב לבו אם שאפילו היינו, ה"ב), פ"ו (אדר"נ מים"

לא רק יחקקו אם אזי  יום, אחר יום בעבודתו ויתמיד  יתפעל ,
ביותר. החזקה האבן את גם המים

ב.110) סב, יבמות ראה
רע"א.111) פו, סנהדרין
(בחוקותי 112) בלקו"ת מהמבואר בפירוש ולהעיר א) מט ,

מעלה  עליך  יעלה בקרבך  אשר "הגר מג ) כח , (תבוא הכתוב
. נפשו את המחי ' אלקות "ניצוץ על  שקאי  - שיהי 'מעלה" .

כו'". ועצום רב עילוי  בבחי '
ונתמעט 113) שנחלש הגלות, בזמן האבוקה ובפרט  אור

אלא  באבוקה, ליכלל  מעצמם נמשכים אינם שהניצוצות באופן
לבררם  כדי  הנצוצות, נפלו שבו להמקום למטה, לירד  צריכים

.(92 שבהערה בתו"א (כמבואר
כדי114) היתה לרומי  שהליכתם לומר שמסתבר גם ומה

תוקף  מודגש עצמה זו שבהליכה היינו, בנ"י , על  גזירות לבטל 
הגלות.

                 
           



מט    

אפשרות  להיות  צריכה  הקדושה , ניצוצות  לברר  כדי היא  בדרך  שההליכה  כיון 
("דערהערן") . לקדושה ולהעלותו לבררו יכולים  אז שרק  ,

קול  ש "שמעו וכיון   הקדושה ניצוצי "קול " ולהכיר ) (להבחין "לשמוע " מבלי בלבד , "
ביותר . הגלות  ירידת  גדלה  כמה  עד  הבינו - שם  שנמצאים 

אצלם  נתעוררה  ומזה       ניצוצות לברר  כדי בדרך  בהליכה  התועלת  מהי :
לבררם ?! האפשרות  נראית  שלא  כך , הקדושה , ניצוצות  את  "שומעים " שלא  כזה  ירוד  במצב  - הקדושה 

סיבת  היא  תנאים ) של  בשכלם  לא  (גם  כלל  בשכל  מובן שאינו דבר  על  והתמיה  הצער  .115וגודל 

(לו "(אמרו - יותר  ובפרטיות         
:"

מהם  ויש  הרשות , עניני שהם  הגשמיים  בדברים  שנמצאים  מהם  יש  - שבעולם  הקדושה  בניצוצות 
- הירידה  לתכלית  ועד  האסורים , בדברים  - יותר  למטה  שנפלו  למהותו (ניגוד  ע "ז -

וכללות  שרש  יתברך ), נח 116ועצמותו בני מצוות  .117שבע 

הכ  ירידה  ישנה  גופא  זרה  "ובעבודה  - גדולה  "חביבה י היא  הקטורת  כי: - כוכבים " לעבודת 
הקרבנות " כל  הכהן 118מן ֿ ידי על  בשנה , (אחת  הקדשים  בקדש  נעשית  שהיתה  היחידה  שהעבודה  ועד  ,

וכידוע 119גדול ) דוקא , הקטורת  עבודת  עם 120היא  ישראל  בני של  ההתקשרות  מתבטאת  שבה 
אתקטרנא " קטירא  ש "בחד  באופן ֿ הוא  ֿ ברוך  ש "121הקדוש  ונמצא , .  הניגוד הוא  "

ֿ זרה . לעבודה  וחיבור  קישור  - לגמרי וההיפך 

הוא  הקטורת  שבעבודת  המיוחדים  שמהענינים  להוסיף , [ויש    י"א בין שלכן, ,122

טהורה  שאינה  חיה  דם  הוא  דעות  שלכמה  "מור ", הוא  הקטורת  הענינים 123סממני שאר  שבכל  ֿ פי ֿ על  אף  ,
בפיך " ומותרים  טהורים  אלא  שמים  למלאכת  הוכשרו שב "מקטרים 124"לא  הירידה  גודל  מודגש  ובזה  .

ענין  את  מנצלים  המקדש , בבית  הקטורת  ֿ ידי על  לקדושה  ֿ זה  הלעומת  הפיכת  שתמורת  - ֿ זרה " לעבודה 
ֿ זרה ]. לעבודה  הקטורת 

הידוע  ֿ פי למטה 125ועל  שנופלת  החומה  שבראש  האבן כמשל  יותר , למטה  יורד  ביותר  הגבוה  שכל 
"מקטרים  מזה : ויתירה  לעצבים ", "משתחוים  - ביותר  למטה  הקדושה  ניצוצי שנפילת  מובן, יותר , בריחוק 

אלה  קדושה ' 'ניצוצי של  ששרשם  מורה  - ֿ זרה " לעבודה  .

ה "קול  להשמע  צריך  היה  שכן, ולעלות וכיון להתברר  וחפצים  ורוצים  שצריכים  הקדושה  דניצוצות  "
למטה 126לקדושה  ונפלו ביותר , גבוה  ששרשם  אלה  קדושה  ניצוצי מעלת  גודל  שמצד  אלא  עוד  ולא  ,
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בליחות 115) המותרות דוחה במוח  שה"כיווץ כידוע
א). כו, וישלח  (תו"א הדמעות"

התורה 116) כל  וכללות שרש הם לך " יהי ' ולא ש"אנכי  כשם
כל  כולל  לך " יהי ' ו"לא מ "ע, רמ "ח  כל  כולל  ש"אנכי " כולה,

רפ"כ ). (תניא מל "ת שס"ה
בני117) נצטוו מצות "שבע (ובפרש"י ): ב נו, סנהדרין ראה

. בלבד ,נח  ע"ז על  אלא נצטווה לא אדה"ר אומר יהודה רבי  .
אלקותו  (את האדם על  אלקים ה' ויצו טז) ב, (בראשית שנאמר
בתירה  בן יהודה רבי  באחר), ימירהו שלא האדם על  עליו צוה
צוה  אלקותו מאלקים, נמי  לי ' (דנפקא השם ברכת על  אף אומר
נמי (מאלקים הדינים על  אף אומרים ויש יקללוהו), שלא עליו

. עליך  מוראי  להיות עליך  אלקותי  יהא בשר נפקא, מורא ולא .
פט "ז, ב"ר וראה הוא)". לאלקים המשפט  כי  משפט , להטות ודם

. ע"ז על  "ויצו, ה',ו: יא). ה, (הושע צו אחרי  הלך  הואיל  כי  .
אלקים, יומת. מות ה' שם ונוקב טז) כד , (אמור כד "א ה' ברכת על 
על  תקלל . לא אלקים כז) כב, (משפטים שנאמר הדיינים אלו
לאמר, האדם. דם שופך  ו) ט , (נח  שנאמר דמים שפיכת זו האדם,
אשתו  את איש ישלח  הן לאמר א) ג , (ירמי ' שנאמר עריות גילוי  זה
הגזל ". על  צוהו טז), ב, (בראשית תאכל  אכול  הגן עץ מכל  וגו'.

ח .118) פי "ח , במדב"ר
קדשי119) מבית שיצא ד "שועל  מהמצב בתכלית ההיפך 

השני . שבסיפור שבסיפורהקדשים" הפרטים  ששני  י"ל ועפ "ז  -
לע"ז",הראשון , ו"מקטרים לעצבים" לשני"משתחוים מכוונים

"הגיעו השני , שבסיפור חורבן הפרטים (ראיית כו'" הצופים להר
שיצאביהמ "ק שועל  ראו הבית להר ו"הגיעו כו'"בכללותו)

הקדשים). קדשי  דבית (החורבן
-ראה120) מנחם ואילך .תורת רפד  ע' אייר וש"נ.סה"מ 
א.121) רפח , זח "ג 
כתרין 122) י "א והפיכת בירור על  שמורה - דייקא י "א

וש"נ). ואילך . שמ  ס"ע חשון סה"מ  - מנחם תורת (ראה דמסאבותא
ה"ג .123) פ"א המקדש כלי  הל ' רמב"ם ראה
וראה 124) סע"ב). (מו, פל "ז תניא ֿ ב. א כח , שבת ראה

וע"ד  ועוד . כג . ל , תשא רמב"ן שם. לרמב"ם הראב"ד  השגות
וש"נ. קסה. ע' תשרי  סה"מ  - מנחם תורת - החסידות

ובכ "מ .125) ג . יט , ראה לקו"ת ראה
(126 תקו"ז) כו'" בוכין תחתונים  וראה "מים - ת"ה).

.102 שבהערה לקו"ד 



נ   

גדול  ("שטורעם ") רעש  מתוך  לקדושה ) ולעלות  להתברר  וחפצם  (רצונם  קולם  להשמע  צריך  היה  ביותר ,
- אדרבה  אלא  כו', רעש  מתוך  הקדושה  ניצוצות  של  קולם  נשמע  שלא  בלבד  זו לא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  כו';

"יושבין  של המונה  "קול  אלא  אינו ששומעים  ומה  ,"!"

" - מזה  ויתירה       :"
שכתוב  כמו - (אלקינו)" רגלי  הדום  "(בית ) נקרא  המקדש  שבית  הטעם  בית 127ובהקדם  (בחורבן

זכר  "ולא  המקדש ) " המקדש בית  אלא  זה  הדום  "אין אפו", שכתוב 128ביום  וכמו "השמים 129,
והארץ  כסאי 130 זה 131אי  ."

רצונו  שהיא  תורה , על  קאי כסאי" ש "השמים  בתחלתו, אור ' ב 'תורה  המבואר  ֿ פי על  זה  לבאר  ויש 
על  היושב  כמשל  - גשמיים  בענינים  ולדון לדבר  למטה  וירדו שנשפלו ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  וחכמתו

ו"הארץ  למטה , קומתו נשפל  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הכסא   על קאי " למטה ההשפלה  שבהם  ,
כיון גשמיים ), בענינים  מדברת  (שרק  דתורה  גשמיים מההשפלה  בצמר בדברים  (ציצית 

שרפרף , כמו שהוא  "הדום " בדוגמת  - למעלה  יתעלו ֿ זה  ֿ ידי ועל  בזה ), וכיוצא  גשמי בקלף  ותפילין גשמי 
נקרא  המקדש  שבית  הטעם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל  הארץ . מעל  להגביהם  הרגלים  תחת  שמעמידין קטן כסא 

לפי - אלקינו" רגלי הדום  רגלי""בית  ("הדום  הגשמי הזה  בעולם  יתברך  אלקותו )132דהשפלת 
(בעיקר ) הוא  133.

כידוע  - באש " שרוף  כסאי") "השמים  (ולא  אלקינו רגלי הדום  "בית  (רק ) הגלות  שבזמן וזהו
רק  נגע  והגלות  רגלי")שהחורבן מצוות 134("הדום  פ "ז רק  נשארו ֿ עשה  מצוות  רמ "ח  שמכל  ,135,

ֿ כן ֿ שאין החורבן מה  לאחרי שגם  כסאי"), העו 136("השמים  הקריב "כל  כאילו עולה  בתורת  סק 
באש "137עולה " ד "שרוף  הענין בזה  שייך  לא  ולכן ֿ ושלום .138, חס 

"הללו  עקיבא  לרבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן דברי המשך  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
אלקינו  רגלי הדום  בית  ואנו והשקט  בטח  יושבין כוכבים  לעבודת  ומקטרים  לעצבים  שמשתחוים  כושיים 

באש ": שרוף 

הגלות  שעבוד  דקושי הצער  את  כאן מזכירים  אינם  יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן
מה  כי רומי, של  לשלוותה  בניגוד   כללות ושל  שלהם  הגשמי הצער  (לא  הוא  בכיה ) כדי (עד 

אלא ) ֿ ישראל , בני  139- ביותר  מטה  למטה  הקדושה  ניצוצות  בנפילת  גם  שמתבטא  ,
והשקט "). בטח  ("יושבין קולם  נשמע  שלא  עד  כוכבים ", לעבודת  ומקטרים  לעצבים  "משתחוים 
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א.127) ב, איכה
ג .128) פ"ב, איכ "ר
א.129) סו, ישעי '
"ומ "ש130) שם: לאיכ "ר מהרז"ו פי ' כסאיראה השמים

כסאו  כנגד  שמכוון שבארץ ביהמ "ק על  ג "כ  פי ' רגלי  הדום והארץ
בשמים".
זה131) "אי  ג ): (א, בתחלתו תו"א הכסא ראה כי  כו' בית

להעמידן דרכן אין ומזה והשרפרף הבית". בתוך  אלא בחוץ
- תבנו" אשר בית זה "אי  שמפרש הפירוש (ע"ד משמע

השמים "הנה כז) ח , ֿ א (מלכים יכלכלוך בפסוק לא השמים ושמי 
בניחותא). - הזה" הבית כי  אף

מעלה 132) של  ביהמ "ק על  שקאי  - כסאי " "השמים משא"כ 
.(130 הערה (כנ"ל 

בבחינת 133) (הארץ) "דהתם שם: לאיכ "ר ענף יפה פי ' ראה
. רגליו תחת כבושה בבחינתשהיא הוא (בביהמ "ק) וכאן .

 ."בהדומו מיוחדים שרגליו כמלך 
הצמצום 134) ע"י  למטה, שירדו כפי  רק - גופא ובמצוות

"מצוותדשם שנקראות למעלה, שהם כפי  ולא ,"
יומתק  ועפ"ז - ובכ "מ ). א. מו, שלח  לקו"ת וראה לט . טו, (שלח ,

רגלי  הדום "בית הלשון כסאידיוק "השמים שבפסוק אף ,"
אמר ("כה הוי ' שם נזכר רגלי " הדום ").והארץ

לאדהאמ "צ 135) חיל  אנשי  לקיחת ענין להבין ד "ה ראה
פ"ז  היינו פ"ז, כתם "ראשו רסו): ע' קונטרסים אדהאמ "צ (מאמרי 
נק' אלו מצות ופ"ז נתבטלו, קס"א כי  מרמ "ח , שנשארו מצות
(וראה  בארוכה עיי "ש העולם", קיום עיקר המה כי  ראשו, בחי '

וש"נ. .(209 ע' ריש חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם
לו 136) אין ביהמ "ק שחרב "מיום א: ח , ברכות וראה

הלכה". של  אמות ד ' אלא בעולמו להקב"ה
ואילך :137) סע"א יג , במדבר לקו"ת וראה - בסופה. מנחות

פירושי היא שהתורה (אף עצמן מהמצוות עדיפא זו התורה "מעלת
במקום  דוקא קיים הי ' שביהמ "ק בזמן אלא נוהגות שאינם המצוות)

. בשוה מזבח  האברין לכל  חיות הממשיך  הדם בחי ' היא שהתורה .
בהן  יש עד "מ  דמלכא אברין שהם המצוות משא"כ  בכללותן,

. וזמן עת .התחלקות שהם לפי  התורה".. מבחינת למטה .
כט )138) כג , (ירמי ' כמ "ש לאש, נמשלו תורה דברי  ואדרבה:

ב) כא, (יומא נאמר שעלי ' דקדושה, אש כאש", דברי  כה "הלא
דלעו"ז. האש ומכלה ששורפת אש", אוכלת "אש

שמבקש139) היא התפלה ששלימות מילויוע"ד  על  (לא



ני    

(לא  אלה  ניצוצות  עקיבא : לרבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן טוענים  - מזה  ויתירה 
לגמרי  אורם  שנחשך  עד  ביותר  שנתרחקו הקדושה 140רק  דאש  באבוקה  להכלל  במקום  - זאת ) עוד  אלא  ,

-ונשרפו  ירידת גם  נכלל  [שבזה  אלקינו" רגלי הדום  "בית  כמו ד 'רומי'), (אש 
ש " המצוות ] קיום  ֿ ידי על  לקדושה  להעלותם  כדי הגשמיים  בדברים  הקדושה  ניצוצות  , כך ,"

בדרך . ההליכה  ֿ ידי על  לקדושה  ולהעלותם  לבררם  אפשרות  נראית  שלא 

בא  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך

1

2

3

4

5

6

לו  נוגע זה שאין כזו בדרגא שנמצא כיון שלו, אלא)*החסרון ,
רא  "כובד  השכינה, חסרון מילוי  לקו"ש על  (ראה דלמעלה ש"

וש"נ). .217 ע' חכ "ג 
קב.140) ע' עת"ר סה"מ  ראה

                      
                      

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

...ה( בטח יכתוב עתה ג"כ אודות סידור העבודה עתה לאחר שבא הרה"ח מוהר"ן שי' פינסאן, 

ואח"כ הרה"ח מוהר"ס שי' ליבעראוו. ואף כי התדברו הנ"ל מראש עם הרה"ג והרה"ח וכו' מוהרבא"ג 

שי' איך לסדר באופן שתהיה תועלת הכי גדולה בכל, בכ"ז אשמח להודע שהובאו הדברים לפועל.

ו( רשימת ספרים ששלח ג' מנ"א נתקבלה מכבר, אף שע"פ טעות לא אישרו את זה עד עתה, 

ולפלא שמאז אינו מודיע ע"ד משלוח עוד ספרים וכתבי יד. ואולי מפני טרדותיו בהעבודה, ובטח יעשה 

גם בזה, כפי האפשרי, לעתיד. ות"ח מראש.

ב"ב שיחיו.  כל  ושל  בענינים הפרטים שלו  והצלחה  וברכה  בעבודתו בקדש,  בברכת הצלחה 

ובבריאות הנכונה ושמחה בכהנ"ל - לכל לראש,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. זה מכבר עוררתיו אודות האפשריות להדפיס במכ"ע המופיעים במקומו מכתבי התעוררות 

המתקבלים מכאן )ע"ד המכתב האחרון לי"ט כסלו העבר(, מובן אם יש מעתיק נכון לשפה הצרפתית 

או בשפה הערבית, כי באם יש חשש שיקלקל הכוונה אין כדאי להתחיל בזה.

ספרים לערוך ספרי' בהישיבה או במשרדה - יושלחו לו כבקשתו...



נב

       
. אל אברהם  אל  "וארא  - פרשתנו בהתחלת 

נודעתי  לא  הוי' ושמי ֿ י שד  ֿ ל  בא  יעקב  ואל  יצחק 
וגו'" הוי' אני ישראל  לבני אמור  לכן וגו' -להם 

להבין: צריך 

נתגלה  שלאבות  אלו כתובים  לתוכן בנוגע  א )
ואילו  הוי', בשם  ולא  ֿ י", שד  ֿ ל  ב "א  רק  הקב "ה 
בדרושי  (כמבואר  הוי' בשם  (עתה ) יתגלה  לבנ"י

"חסידות  הלשון מתאים  איך  - (,"('גו (אמור 
היינו, שלפניו, מהענין ותוצאה  מסובב  שהוא 

הוא  גו'" ישראל  לבני אל ש "אמור  ש "וארא 
גו'" הכתובים אברהם  תוכן (לכאורה ) היפך  -

ענין יהי' בנ"י הוי'")שאצל  אני כי ("וידעתם 
  נודעתי לא  הוי' ("שמי  האבות  אצל 
להם ")?

הוא  הפרשה  (התחלת ) תוכן מזה : ויתירה  ב )
שלא  הוי' שם  אצלם  שיתגלה  בנ"י מעלת  ע "ד 
קאי  "וארא ", הפרשה , שם  ואילו להאבות , נתגלה 
שבה  שהפרשה  היינו, האבות , אל  ההתגלות  על 

לבנ"י ההתגלות  אודות  מדובר   
 ההתגלות ע "ש  נקראת  , !?

." אבות" שנקראים  שכיון לומר , ,ונראה 
האבות ", אל  "וארא  רש "י בפירוש  כמודגש 
("שורש  להם  ומקור  מהבנים  למעלה  הם  שהאבות 

ישראל " נשמות  כל  יתירה ומקור  מעלה  בהם  יש  ,(
שלא  הוי' שם  נתגלה  שלבנים  (אף  הבנים  לגבי

לאבות ). נתגלה 

לגבי גם  היא  האבות  שמעלת  מזה , ויתירה 
דשם  הגילוי הי' ידו ועל  הוי'", "אני נאמר  שאליו

רש "י  בפירוש  כמבואר  - בנ"י לכל  ש "אמר הוי'
משתכחין, ולא  דאבדין על  חבל  (למשה ) הקב "ה  לו
פעמים  הרבה  האבות , מיתת  על  להתאונן לי יש 

שמך נגל  מה  לי אמרו ולא  ֿ י שד  ֿ ל  בא  עליהם  יתי
. שמו מה  אמרת  אחר ואתה  הרהרו לא  (האבות ) .

הרעותה ". למה  אמרת  ואתה  מדותי

אל  ש "וארא  כך , כדי הוא ועד  "

אצל  גם  הגילוי לבן שיהי' זוכה  "האב  (ע "ד 
"מעשהכו'" ,(כח ֿ (ונתינת סימן אבות

אל לבנים " "וארא  הכתוב  ובלשון וגו'), אברהם 
אמור  ותוצאה ) (מסובב אני לכן ישראל  לבני

כדלקמן.הוי'" ,

.:הענין וביאור 

חסידות  בדרושי (שם מבואר  הוי' שם  שגילוי
המפורש , שם  אלקות העצם , דרגת  - המיוחד  שם 

הי 'שלמעלה  אצל מהעולם ) ולכן, ,
גו' "וארא  נאמר  ֿ תורה  מתן לפני שהיו האבות 
ושמי  לעולם ) ששייכת  אלקות  (דרגת  ֿ י שד  ֿ ל  בא 
שזכו בנ"י ואצל להם", נודעתי לא הוי'

ֿ תורה  כהמשך למתן הוי ', שם  נתגלה  יצי "מ ) (לאחר 
והוצאתי  הוי' אני ישראל  לבני "(אמור  הכתוב 

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

ֿ ו.1) ג  ו,
ואילך .2) ב צב, שם תו"ח  ואילך . א נו, פרשתנו תו"א ראה

ובכ "מ .
השבועה",3) אותה ע"פ "לכן, כאן: קאיבפרש"י  ש"לכן"

אבל, גו'", בריתי  את  הקימותי  "וגם  לבניעל אמור ש"(לכן) כיון
ישראל  'גו "וארא לפנ"ז למש"נ בהמשך  בא " 

במדת לא להם  נכרתי  "לא  רש "י  (כפירוש  להם " אמתית נודעתי 
הבטחתים  שהרי  דברי , לאמת נאמן הוי ', שמי  נקרא שעלי ' שלי 
הוי '", אני  ישראל  לבני  "אמור לזה ובהמשך  קיימתי ", ולא

" שתיבת לומר, מסתבר בהבטחתי "), גם "הנאמן היא "
להם". נודעתי  לא הוי ' ושמי  גו' ל "וארא בהמשך 

וראה 4) ב. טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין
ואילך ). סע"ב צה, שם תו"ח  פרשתנו. ריש תו"א בארוכה

שם.5) ותו"ח  תו"א

של 6) לענין דרשוהו "ורבותינו - הענין) (בסיום הב' בפי '
המקרא  אחר מתיישב המדרש ש"אין שכותב ואף כו'". מעלה

. פשוטו על  המקרא "יתיישב מסיים הרי  תדרש כו'", והדרשה .
ואילך ). 27 ע' חכ "א לקו"ש בארוכה (וראה כו'"

על 7) שנגרם מהדבר חזק יותר הוא הגורם דבר שכל  וידוע
פט "ו). תרל "ז וככה המשך  (ראה ידו

גילוי 8) וגם  הוא לאבות) נתגלה ולא לבנים (שנתגלה
וש"נ) סע"א. מח , (שבועות במארז"ל  הפירוש ע"ד  - האבות בכח 
לגבי הבן") כח  ("יפה הבן מעלת שגם האב", מכח  הבן כח  "יפה

האב", "מכח  הוא לא האב האב שאצל  אלא דהאב,
.(222 ע' חכ "ג  לקו"ש (ראה הבן אצל  אם כי  בגילוי , בא

מ "ט .9) פ"ב עדיות
(10.76 ע' חט "ו לקו"ש ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה

וש"נ.
יגיעו 11) מתי  לומר חייב מישראל  ואחד  אחד  "כל  ולכן,

רפכ "ה), (תדבא"ר ויעקב" יצחק אברהם אבותי  למעשה מעשי 
האבות. למדרגת כשמגיעים היא הבנים עבודת ששלימות היינו,

האבות 12) אל  "וארא - הכתובים בפשטות הפירוש וע"ד 
ֿ י שד  ֿ ל  א אני  להם אמרתי  ובכולן הבטחות הבטחתים  שדי  באל 

.. ֿ י  שד  ֿ ל  א אני  נאמר מילה בפרשת לאברהם .. ליצחק ..
נשבעת  אשר השבועה את שבועה והקימותי  ואותה לאברהם, י 

. ליעקב אמרתי  ֿ י  שד  ֿ ל  בא לאברהם אותה .שנשבעתי  ע"פ ,
) בהבטחתי "השבועה הנאמן  ה', אני  ישראל  לבני  אמור ,(

עה"פ). (פרש"י 



נג        

לי  אתכם  ולקחתי גו') מצרים  סבלות  מתחת  אתכם 
הוי'". אני כי וידעתם  וגו' לעם 

הרי, ֿ תורה , מתן לפני היו שהאבות  אף  והנה ,
כולה  התורה  כל  אבינו אברהם  ש "קיים  לכך  נוסף 

ניתנה " שלא  ידוע עד  , היתה אברהם  שע "י
מזה) ויתירה ,(ההכנה
מילה  במצות  כמוכמודגש  שהיתה  דאברהם 

שלאחרי נמשכת המצוות  ידם  שעל  ֿ תורה  מתן
המצוה , מקיימים  שבו הגשמי בחפץ  קדושה 

שהנשבע כמ "ש  "לפי ירכי", תחת  ידך  נא  "שים 
בידו שיטול  צריך    שהחידוש היינו, ,"

חיבור בעולם, אלקות בהמשכת ֿ תורה דמתן
במדרש (כדאיתא ים נ ותחתו ים נ ו עלי

גזירה  "ביטל  ֿ תורה  העליונים שבמתן ואמר  ראשונה 
לתחתונים  לעליונים "),ירדו יעלו והתחתונים 

דאברהם . מילה  במצות  התחיל 

ותחתונים  דעליונים  שהחיבור  (החידוש ואף 
מילה  במצות  שהתחיל לאבר דמ "ת ) בנוגע  הי'

לאלקות  מרכבה  (שהי' אבינו אברהם  של  ),בגופו
להפעולה  והשייכות  הקשר  גם  שמרומז לומר , יש 

ממש ) (תחתונים  דהשבועה בעולם  הענינים  בפרטי
חפץ  דיצחק בנקיטת  להשידוך  בקשר  (א ) דמילה :

כל  כללות  שהו"ע  וב "ן, מ "ה  יחוד  - ורבקה 
התומ "צ  דקיום  המשכת העבודה  נעשה  שעי"ז ,

אברהם  עבד  אליעזר  וע "י (ב ) בתחתונים , הקדושה 
אברהם  לו "אמר  דיצחק  להשידוך  שבנוגע  שאף  -

מדבק (לאליעזר  ארור  ואין ארור  ואתה  ברוך  בני (
דיצחק בברוך " השידוך  נעשה  מ "מ , ע"י, ורבקה 
 מודגש שבזה  דאתהפכא דוקא , הענין

למיתקא חשוכא  ומרירו נפעל לנהורא  שעי "ז  ,
השלימות .החיבור  בתכלית  ותחתונים  דעליונים 

. אברהם  אל  ש "וארא  הי'וכיון ֿ י" שד  ֿ ל  בא  .
נאמר  מילה  בפרשת  ("לאברהם  מילה  למצות  בנוגע 

וגו'" ֿ י שד  ֿ ל  א  הענין אני התחיל  שבה  (
גילוי  התחלת  גם  בזה  שנכלל  עכצ "ל , ֿ תורה , דמתן

 . תורה ֿ שבמתן

אברהם ד . אל  "וארא  נאמר  ושמי ואעפ"כ  גו'
- להם " נודעתי לא  במצות הוי' הי ' זה  שענין  כיון 

בלבד : מילה 

שם  דגילוי בהשייכות  להחידוש מהביאורים  הוי '
דעליונים  בהחיבור  המשכת דמ "ת  ותחתונים ,

הוא אלקות  הוי' ששם  (אף  (
הוא  הוי' ששם  כיון -  הגילוי תוקף  ומצד  ,

למטה . גם  נמשך  גבול  הבלי דאור 

הקדושה  המשכת  היתה  אברהם  שאצל  וכיון
אברהם  של  בגופו אבר  מילה , במצות  רק  למטה 
לא  הקדושה , המשכת  היתה  לא  בעולם  אבל  אבינו,
הוי'), (שם  גבול  הבלי דאור  הגילוי תוקף  ניכר 

להם ". נודעתי לא  הוי' "שמי

למטה  הקדושה  המשכת  שגם  כיון לאידך , אבל 
היא  בלבד ) דאברהם  הגשמי (בהגוף  מילה  במצות 

גבול  הבלי כח  הוי'ע "י שם  גילוי התחלת  ה "ז -
גבול  הבלי שכח  אלא  ֿ תורה , שבמתן גבול ) (בלי
בגלוי  ניכר  אינו למטה ) ההמשכה  נעשית  ידו (שעל 

בעולם . גם  ההמשכה  ע "י

הל  דיוק  יומתק  "ושמיועפ "ז לא שון הוי'
כתיב  אין הודעתי "לא  לא נודעתי ", אלא  כאן
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במשנה.13) - א פב, קידושין ב. כח , יומא
קונטרס 14) בארוכה וראה לך . לך  ר"פ להאריז"ל  ל "ת

254 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות זו שנה לך  לך  ש"פ משיחות
וש"נ. ואילך ).

ופרש"י15) (מכילתא קשות" התחלות ד "כל  מהענין להעיר
הצינור) (פתיחת ה"פתיחה" להיות שצריך  כיון ה), יט , יתרו

הענין. דכללות
ובפרש"י .16) ב כד , שרה חיי 
ועוד .17) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפל "ד .18) פכ "ג . תניא ו. פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר ראה
ואילך .19) לב ע' תר"ס סה"מ  ֿ ד . ג  צו, ברכה לקו"ת ראה

ועוד .
לפנות 20) אברהם לו שיאמר עילה למצוא מחזר כש"הי '

בתו". ולהשיאו אליו
לט .21) כד , שרה חיי  פרש"י 

א.22) ד , זח "א ראה
ד .23) ו, פרשתנו פרש"י 
"שאמר 24) רק לא הוא ֿ י " "שד  דשם שהפירוש להעיר,

הגבלת  א), יב, (חגיגה די " "שדילעולמו גם אלא הטבע,
א), יז, לך  לך  (פרש"י  ברי '" לכל  (נס באלקותי  הטבע

לאלקותי " די  ומלואו העולם "שאין מזה ויתירה בטבע), מלובש
גילוי  ג ), פמ "ו, (ב"ר  אליו כדאי  ומלואו העולם שאין

וארא  ד "ה בארוכה (ראה סוכ "ע בחי ' מהטבע), שלמעלה (נס
בו שמלובש מזה, ויתירה תרפ"ד ). עטר"ת. תר"ל .  אלא ,

ח "ה  מלוקט  סה"מ  ראה - נכרתי ") ("לא בגילוי  ולא בהעלם שהוא
קמד . ע'
בפרט 25) היא למטה הקדושה כשהמשכת גם אחר: ובסגנון

הגבלתו  גבול , בעל  כי , גבול , הבלי  בכח  ה"ז מילה), (במצות אחד 
העדר  של  תנועה להיות יכולה לא ומצדו הפרטים, בכל  היא

אחד . בפרט  לא גם כלל , ההגבלה



נד       

נודעתי, " רק הוא  שהחסרון -
'הוי שם  גילוי דהמשכת  הענין עיקר  אבל  ,

מילה . במצות  כבר  התחיל 

. הפעולה התחלת  על  שנוסף  - יותר  ובעומק 
ֿ תורה ) דמתן (החידוש  ותחתונים  עליונים  דחיבור 
נמשך  (ומהם  האבות  אצל  יש  מילה , במצות 

יותר : נעלה  ענין להבנים )

ותחתונים החידוש  עליונים  הוא דחיבור 
 שיש ועד  ותחתונים , לעליונים  שנחלק  ,

לא  (עליונים  לתחתונים  העליונים  בין והפסק  גזירה 
לעליונים ), יעלו לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו
החיבור ונעשה הגזירה בטלה ֿ תורה ובמתן
האלקות  דרגת  מצד  אבל  ותחתונים ; דעליונים 

 גזירה שייך  לא  ותחתון, עליון מגדר 
בעליונים  שנמצא  לתחתונים , העליונים  בין והפסק 

ֿ תורה  מתן לפני גם  בשוה  והחידוש ובתחתונים  .
שגם  - הוא  ֿ תורה  דמתן  גזירה בו שיש 

דרגת  תומשך  לתחתונים  העליונים  בין והפסק 
ותחתון. עליון  מגדר  שלמעלה  האלקות 

לבנ"י  הוי' שם  לגילוי בנוגע  גם  מובן ומזה 
גו' הוי' אני ישראל  לבני ("אמור  ֿ תורה  במתן
- הוי'") אני כי וידעתם  גו' לעם  לי אתכם  ולקחתי

עם  קשור  זה  שחידוש     ע "י)
ותחתונים , דעליונים  החיבור  לפעול  התומ "צ ) קיום 

ישנו לפנ"ז גם  אבל   שלמעלה
לכל קדמה ישראל של ("מחשבתן מהתורה

דרגת דבר " שזוהי התורה ), למחשבת  גם  ,
מאברהם  החל  בנ"י), דכל  והעצם  ומקור  (השורש 

אברהם " הי' ("אחד  למאמינים "אבינו "ראש  ,(,
הצינור  האמונה שפתח  ֿ נפש דכח  והמסירת 

הנשמה . עצם  שמצד 

- הוא  ֿ תורה  במתן הוי' שם  דגילוי והחידוש 
גם  ויתגלה  יומשך  האבות ) (דרגת  דישראל  שהעצם 

הנפש  בכחות  הגילויים , כפי בבחינת  וגם  ,
בעולם  לפעול  כדי הגשמי, בעוה "ז בגוף  שנתלבשו
האלקות  דרגת  המשכת  התומ "צ ) קיום  (ע "י

ותחתון. דעליון מגדר  שלמעלה 

.: יותר ובפרטיות 

גם  ידם  ועל  לבנ"י (בנוגע  ֿ תורה  דמתן החידוש 
להמשכה  בנוגע  רק  לא  הוא  (שהעצם בעולם )

בנוגע  (ובעיקר ) גם  אלא  למטה ), גם  נמשך 
למטה להמשכת  ההמשכה  ע "י דוקא  כי, ,

דבר ,מתגלה  בשום  ומוגדר  מוגבל  שאינו ,
מקום . בכל  נמשך  ולכן

המשכת  היתה וגם  למטה ) שבא  (עי"ז
הקדושה  (המשכת  מילה  במצות  - האבות  אצל 
נמשך  שלא  כיון אבל , הגשמי). בעוה "ז גשמי בגוף 
המשכת  ניכר  לא  ממש ), (בתחתונים  בעולם  גם 
בכל  נמשך  ה "ה  שבו ההגבלה  העדר  שמצד  העצם ,
הקדושה  המשכת  שנעשית  מ "ת , לאחרי ורק  מקום .

העצם . ניכר  בעולם ,

ע "י הוא  העצם  להמשכת  הכח  ואעפ "כ ,
לאחרי  הבנים  עבודת  כי, האבות "), אל  ("וארא 
בגדרי  והתעסקות  התלבשות  של  באופן עיקרה  מ "ת 
האבות  עבודת  משא "כ  ותחתון), (עליון העולם 
נעשית  זה  ובכח  הנשמה , עצם  מצד  היא  עיקרה 
באופן  האבות ) עניני (שיורשים  הבנים  עבודת 

בעבודתם  העצם  את  ומחדירים  למטה שמגלים 

העצם ). נמשך  (שעי"ז

הנישואין  שהו"ע  ֿ תורה  שבמתן לומר , ויש 
תורה " מתן זה  חתונתו ("יום  הקב "ה  עם  )דכנס "י

ויעקב  יצחק  אברהם  האבות  גם  ומשתתפים  באים 
בישראל  וכלה  חתן דכל  נישואין שבשמחת  (כשם 
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ג .26) שם, פרש"י 
ואילך .27) 56 ע' חל "ה לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
(כמו 28) מ "ת ולאחרי  מ "ת לפני  - בזמן חילוק שייך  ולא

ותחתון). עליון במעלה, במקום, חילוק שייך  שלא
ד .29) פ"א, ב"ר
כד .30) לג , יחזקאל 
ב.31) נד , ח "א קונטרסים סה"מ  (ג ). ח  פ"ד , שהש"ר ראה
ח "כ 32) לקו"ש קב. ע' תרפ"ח  רפג . ע' תרע"ח  סה"מ  ראה

וש"נ. ואילך . 74 ס"ע
מדותי ".33) אחר הרהרו "לא ולכן מהשכל , למעלה

דקדושה,34) חכמה משה, של  דרגתו - החכמה מכח  החל 
הקב"ה, תשובת שע"י  בזה, והכוונה מדותיו. אחר הרהר שלכן
(ראה  העצם גילוי  החכמה בבחינת יומשך  האבות", אל  "וארא

קצה). ע' עטר"ת סה"מ 
האבות3)5 שעשו "המצוות אנוולכן אבל  היו

נעלה  הו"ע ש"ריח " דאף (א)), ג  פ"א, (שהש"ר שמך " תורק
מג , (ברכות ממנו" נהנה הגוף ואין ממנו נהנית "שהנשמה ביותר,

מהשתלשלות ,ב), שלמעלה  אוא "ס  המשכת  על מ "מ ,שמורה 
התומ "צ המשכת בקיום הבנים עבודת ע"י  היא (שמן)
.( ובכ "מ .109 ע' תש"ו סה"מ  (ראה מ "ת לאחרי 

במצות 36) האבות ע"י  הפתיחה נעשית זה בענין שגם לאחרי 
מילה.

במשנה.37) - ב כו, תענית



נה        

ג ' זקניהם , וזקני וזקניהם  הוריהם  ומשתתפים  באים 
האמת  בעולם  כבר  שנמצאים  אלו גם  -דורות , (

החתונה  (לאחרי הבנים  שעבודת  (א ) מודגש : שבזה 
(ב ) להחתונה ), (שבאים  האבות  בכח  היא  דמ "ת )
למטה  ההמשכה  ע "י מתגלה  (העצם ) האבות  שכח 

הבנים . בעבודת 

.'הוי ד "שמי הענין תוכן ולבאר  להוסיף  ויש 
גם  מ "ת ) שלפני ומצב  (המעמד  נודעתי" לא 

 נצחית היא  התורה  שהרי - כיון דלכאורה : -
מאז  שנים  אלפי עברו הוי'שכבר  שם 

הוי ' ד "שמי הענין עתה  שייך  מה  ֿ תורה , במתן
?"

בזה : הביאור  לומר  ויש 

כמ "ש  הוי', שם  גילוי הי' שבמ "ת  אע "פ 
לבוא  ש "לעתיד  כיון מ "מ , הוי'", אני כי "וידעתם 

ממקום כתיב  גלוי שיהי' לאלקים , לי הוי' והי'
כאלקים ", רק  חשוב  יהי' הוי' דשם  עד  יותר  עליון
שמו  גלוי ענין "עיקר  יותר , נעלה  הוי' שם  ויתגלה 

מ "ת הגדול " שלאחרי ומצב  המעמד  שגם  נמצא , ,
ד " באופן הוא     שם לגילוי בערך  "

הענין  בכללות  חידוש  כשיהי' לבוא , דלעתיד  הוי'
תצא " מאתי חדשה  "תורה  תהי'דמ "ת , שאז ,

כמארז"ל  הקב "ה , עם  דכנס "י הנישואין שלימות 

. היו אירוסין הזה  יהיו "העולם  המשיח  לימות  .
נישואין".

בזה : וההסברה 

בנ"י  עבודת  למעלת  בנוגע  לעיל  שנתבאר  כשם 
שדוקא  מ "ת , לפני האבות  עבודת  לגבי מ "ת  לאחרי
וכל  העצם , בא  מ "ת ) (לאחרי למטה  ההמשכה  ע "י
ה "ז  מילה ) במצות  (מלבד  למטה  נמשך  שלא  זמן
להמעלה  בנוגע  גם  הוא  כן העצם , זה  שאין הוכחה 
ההגבלה  העדר  כי: הזה , זמן לגבי לבוא  דלעתיד 

רק  לא  היא  גם דהעצם  אלא  למטה ,
 להיות מוכרח  אינו העצם  שהרי למטה ,

וכיון  בגילוי. גם  לבוא  יכול  בודאי אלא  בהעלם ,

רק  נעשית  התומ "צ  בקיום  ועבודתינו שבמעשינו
 אבל הגשמי למטה , בעוה "ז למטה 
רק  יהי'  כמ "ש)'הוי כבוד  "ונגלה 

נעשה  שלא  זמן כל  הרי, גו'"), בשר  כל  וראו
זה  שאין הוכחה  ה "ז .למטה ,

היא  מ "ת  לאחרי בנ"י שעבודת  וכשם 
מ "ת  שלאחרי כיון מ "ת , לפני האבות  עבודת 
הגילויים , בבחינת  ההמשכה  בעיקר  מודגשת 
שמצד  העבודה  בעיקר  מודגשת  מ "ת  לפני משא "כ 
דלעתיד  השלימות  כן כמו ס "ה ), (כנ"ל  העצם 

הזה היא לבוא  בזמן כיון העבודה  ,
ואילו שלע  בעולם , הגילוי בעיקר  מודגש  לבוא  תיד 

בעיקר  מודגשת  הגלות  בזמן ובפרט  הזה  בזמן
כידוע  העצם , שמצד  העבודה העבודה  שעיקר 

בזמן  היא  העצם ) (שמצד  ֿ נפש  מסירת  של  באופן
הגלות .

כלולה  לבוא  דלעתיד  השלימות  שגם  ולהוסיף ,
כמארז"ל  - האבות  אצל  הטעימן בכח  "שלשה 

. הבא  העולם  מעין הזה  בעולם  אברהם הקב "ה  .
דכתיב  יעקב  מכל , בי' דכתיב  יצחק  בכל , בי' דכתיב 
"מעין  רק  (לא  זה  גילוי ושלימות  ועיקר  כל ", בי'
תכלית  תהי' שאז לבוא , לעתיד  יהי' הבא ") העולם 
האבות , אצל  רק  (לא  כל " מכל  ד "בכל  השלימות 
דלעתיד  שהשלימות  (כיון בנ"י כל  אצל  גם ) אלא 
בנ"י, דכל  ועבודתינו מעשינו ע "י נעשית  לבוא 

האבות ). בכח 

.'הוי דשם  הגילוי ששלימות  לומר , ויש 
הוי' שם  לגילוי ֿ ערוך  (שבאין לבוא  לעתיד 
נודעתי  לא  הוי' "שמי בבחינת  שהוא  שבמ "ת ,
בזמן  לקרוא  שמתחילין בפרשה  מרומז להם ")

בא : פרשת  - וארא  דש "פ  המנחה 
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ב.38) לח , ח "א קונטרסים סה"מ 
ובכ "מ .39) רפי "ז. תניא
כא.40) כח , ויצא
רע"ג .41) נ, שמות תו"א
ג .42) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ספט "ו.43) שמו"ר

ספל "ו.44) תניא וראה ה. מ , ישעי '
(45.245 ע' ח "ה לקו"ש ראה
(בכח )46) נכללת תצא" מאתי  חדשה ד "תורה ההתגלות וגם

חדשה  התורה גם וכולל  ֿ פעמי  חד  הו"ע שמ "ת כידוע ֿ תורה, במתן
תקמו). כג . ע' תרס"ו (המשך  לבוא דלעתיד 

(47. השלימות "תכלית רפל "ז: תניא המשיח ראה ימות של  .
תלוי הגשמי  בעוה"ז ב"ה א"ס אור גילוי  שהוא המתים ותחיית
הוא  הגורם הדבר והרי  הגלות", משך  זמן כל  ועבודתינו במעשינו

.(7 הערה (כנ"ל  ידו על  שנעשה מהדבר יותר חזק
ואילך .48) רנח  ע' תרפ"ה ואילך . קפז ע' תרמ "ח  סה"מ  ראה

וש"נ. קפח . ע' ח "ד  מלוקט  סה"מ  וראה
ואילך .49) סע"ב טז, ב"ב
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פרעה ", אל  בא  משה  אל  ה ' "ויאמר  הפסוק  על 
בזהר  אדרין איתא  בתר  אדרין קב "ה  לי' "דעייל 

כו'" עלאה  חדא  תנינא  הענין לגבי ושרש  .
"חמישית דבחי' הגילוי - דקדושה בפרעה

"לפרעה" ,כל מיני' ואתגליין
גילוינהורין" החמישית , מד 'בחי ' שלמעלה 
לבוא אותיות  דלעתיד  הוי' שם  שזהו"ע  הוי', שם 

שבמ "ת . הוי' לשם  ֿ ערוך  שבאין

הפרשה  היא  בא  שפרשת  ולהוסיף ,
שמות  הגאולה בספר  ספר  , שרומזת לומר , ויש  ,

כמ "ש  והנצחית , השלישית  הגאולה  על  גם 

לפניו". ונחי' יקימנו השלישי ביום  מיומיים  "יחיינו

בא  וארא  שמות  הפרשיות  ג ' יותר : ובפרטיות 
מ "ת , מ "ת , לפני - הכלליות  התקופות  ג ' כנגד  הם 

לבוא  אודות ולעתיד  מדובר  שבה  שמות  פרשת  :
נעשית  ידו שעל  הברזל " "כור  מצרים , שעבוד 

למ "ת  ומצב ההכנה  המעמד  -  פרשת ;
כי  וידעתם  גו' הוי' אני ישראל  לבני "אמור  וארא ,

הגילוי - הוי'" אל אני "בא  בא , ופרשת  ;
- נהורין" כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו פרעה ",

ומצב  המעמד  .

. קורין שבו הזמן עם  לעיל  האמור  לקשר  ויש 
שבת  - בא  פרשת  והתחלת  וארא  פרשת  זו בשנה 

שבט : חודש  מברכים 

חודש  בסיום  הוא  שבט  חודש  מברכים  שבת 
הברכה נמשכת ובו העשירי, חודש טבת,
עשר  האחד  חודש  שבט , לחודש  ֿ כח  והנתינת 

הכתוב  חודש (ובלשון הוא  חודש  עשר  "עשתי
העשירי, חודש  שבסיום  לומר , ויש  שבט ").

המספר  שלימות שלימות  מודגשת  ,
השלימות  לתכלית  באים  זה  שבכח  דבנ"י,

 שלמעלה אחד  עשר , האחד  בחודש  המרומזת 
בחושבן") ולא  חד  הוא  ("אנת  ספירות  -מעשר 

(העבודה  ובא  וארא  הפרשיות  ב ' ובדוגמת  ע "ד 
להשלימות באים ידה שעל מ"ת, שלאחרי

דלעת "ל ).

של  בשמו גם  מרומז הגאולה  שענין ולהוסיף ,
עמהם  שעלו החדשים  בשמות  שנקרא  כפי החודש 

"שבטי מבבל  מלשון (א ) שהוא  - "שבט " -
דוד ,מושלים " בית  דמלכות  הממשלה  ובפרט  ,

יסור כמ "ש  אלומיהודה "לא  ואילך  (מדוד
גליות  .ראשי בשבט ) העם  את  שרודין עד שבבבל  .

נאמר  עליו המשיח ), (מלך  שילה " יבוא  "וקם כי
 רודה מלך (מלך  "זה  מישראל ", ומושל)

אילן ,המשיח " ענף  מלשון כמ "ש (ב ) , ויצא"
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א.50) לד , ח "ב
(51- ג ) כט , (יחזקאל  יאוריו" בתוך  הרובץ הגדול  "התנים

וארא. דפרשת וחותם) סיום (שהיא בהפטרה כמ "ש
כד .52) מז, ויגש
א.53) רי , זח "א
של 54) לשונות ד ' שלאחרי  - וארא בפרשת גם ומרומז

גו' והצלתי  גו' "והוצאתי  לשוןגאולה, נאמר ולקחתי", גו ' וגאלתי 
"והבאתי ", שהו"ע חמישי , משיחא), דמלכא (כסא חמישי  כוס

ב'תקפו). ע' ז) (כרך  פרשתנו (אוה"ת לפרעה" "החמישית
דעבודת55) הראשון ספר גם שהוא ובפרט  בפ"ע. ספר

שמות ("ואלה ספר ישראל  הוא בראשית ספר שהרי  ישראל "),
 ישרים שנקראו ויעקב יצחק אברהם ספר הישר, "ספר ,"

א). כה, (ע"ז
פקודי .56) ס"פ רמב"ן
ובמפרשים.57) ב ו, הושע
אל 58) אברהם אל  "וארא וארא: בפרשת גם שמרומזים וי "ל 

השלישי וביהמ "ק השלישית שגאולה כידוע - יעקב" ואל  יצחק
מ "ת  מהרש"א), ובחדא"ג  א פח , פסחים (ראה יעקב עם קשורים
מ "ת  שלפני  והתקופה פל "א), פרדר"א (ראה יצחק עם קשור

למ "ת. (והתחלה) ההכנה היתה ידו שעל  אברהם, עם קשורה
ושמי ֿ י  שד  ֿ ל  בא גו' "וארא הוי ': דשם להגילוי  בנוגע ועד "ז
ההכנה  שהוא מילה במצות הגילוי  - להם" נודעתי  לא הוי '
גו' הוי ' אני  ישראל  לבני  "אמור דמ "ת. הוי ' שם דגילוי  וההתחלה
וסיום  במ "ת. הוי ' שם גילוי  שלימות - הוי '" אני  כי  וידעתם
גאולה) של  חמישי  (לשון גו' הארץ אל  אתכם "והבאתי  הפרשה,

לבוא. דלעתיד  הוי ' שם גילוי  - הוי '" אני 
ובכ "מ .59) ואילך . סע"א עד , יתרו תו"א ראה

ז.60) א, זכרי '
ש"ב.61) פרדס טו. ג , לשמות ראב"ע ראה
התוועדויות 62) יט . ע' דברים אוה"ת מח . ע' אור יהל  ראה

וש"נ. .140 ע' ח "ד  .6 ע' ח "ג  תשמ "ט 
ועוד .63) ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי 
יא.64) יט , יחזקאל 
ובפרש"י .65) יו"ד  מט , ויחי 
לה),66) כט , (ויצא מלדת" "ותעמוד  נאמר שביהודה ולהעיר,

הגא  על  שרומז לומר, אחרי 'ויש שאין והשלימה האמיתית ולה
נקבה  לשון השירות "כל  א) טו, (בשלח  במכילתא כדאיתא גלות,

לה יש שהנקבה "כלומר זכר", לשון דלעתיד  משירה חוץ
' אחרי שאין מלעתיד  חוץ צער, אחריהם יש הנסים כל  אף ,*

. כזכריםצער . .(ב קטז, פסחים (תוס' "
ובפרש"י .67) יז כד , בלק
רפי "א.68) מלכים הל ' רמב"ם
כז.69) כח , ישעי ' (לדוגמא) ראה
א.70) יא, שם

        
  ..      

    .
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יפרה " משרשיו ונצר  ישי מגזע  "יצא חוטר  ,
מלך הוא דוד מזרע ישי משורש מלוכה

.המשיח "

. יתירה ובהדגשה   שהעשירי -
יהי' ("העשירי חודש ,קודש "בשבט  בכל  ,

העשירי יום ועאכו"כ  הוא  עשר ) אחד  בחודש 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  :ההילולא 

הזקן  רבינו כמ "ש  - ההילולא  יום  של  ענינו

אשר בתניא  ועבודתו ותורתו מעשיו ש "כל 
חייו עבד  ימי גילוי .כל  בבחי' ומאיר  מתגלה  .

. למטה  הארץ "מלמעלה  בקרב  ישועות  ופועל  .,
המשך  על  ֿ כח  הנתינת  שכולל  ועיקר , ועוד 
הסתלקותו לאחרי עוז וביתר  שאת  כתוצאה ביתר 

ותורתו מעשיו  עבד ד "כל אשר  ועבודתו
חייו" ימי עד כל  האמיתית , דהגאולה  להצמיחה 

האחרון והשלימה  (דור  זה  בדורנו צדקנו משיח  ע "י

של  כעדותו הגאולה ), של  הראשון ודור  הגלות  של 
מוכן  והכל  הקיצין, כל  כלו שכבר  דורנו נשיא 
דלויתן  הסעודה  עם  ֿ ערוך  שולחן דלעת "ל , לסעודה 

המשומר . ויין הבר  ושור 

יום  עם  הקשור  הזמן שכללות  לומר , ויש 
בחיים  שנה  (שבעים  בשבט  העשירי ההילולא 
יותר  שלאח "ז, השנים  והמשך  דין, בעלמא  חיותו

שנה  ע "ד מארבעים  שהם  תקופות  לג ' נחלק  (
הדורות  כל  במשך  הכלליות  התקופות  ג ' ובדוגמת 
בג ' שמרומזות  המשיח ), וימות  מ "ת  מ "ת , (לפני

ס "ח ): (כנ"ל  בא  וארא  שמות  הפרשיות 

ֿ תר "פ ), (תר "ם  שנה  ארבעים  ראשונה , תקופה 
של  נשיאותו הענין בזמן שלימות  התחיל  שאז ,

התייסדות  ע "י ובפרט  חוצה  המעיינות  דהפצת 
- יחידו) בנו של  (בניהולו תמימים  תומכי ישיבת 

עבודת  ובדוגמת  הענין ע "ד  והתחלת  בהכנה 
דמ "ת .

שנות  שלושים  שני ', בחיים נשיאותותקופה 
הי' שבהם  ֿ שי"ת ), (תר "פ  דין בעלמא  חיותו
חסידות  דתורת  נשיא  בתור  שלו המיוחד  החידוש 
להחידוש  ועד  ממש , חוצה  המעיינות  בהפצת  חב "ד 
עבודתו) ושלימות  (גמר  האחרונות  שנים  בעשר 
(שבו  התחתון כדור  בחצי חוצה  המעיינות  בהפצת 

ֿ תורה  מתן הי' החידוש לא  ובדוגמת  ע "ד  - (
ֿ תורה . דמתן

לאחרי  הנשיאות  המשך  שלישית , ותקופה 
עשר  עשתי לחודש  עשר  עשתי (מיום  הסתלקותו

(תש  עשר  עשתי שאת (דשנת  ביתר  שניתוסף  ,(
תבל , קצוי בכל  חוצה  המעיינות  בהפצת  עוז וביתר 
כבר  מוכן שהכל  העבודה , ושלימות  לגמר  ועד 

המשיח . ימות  - לבוא  דלעתיד  לסעודה 

תקופות  שג ' י"ל  יותר  מרומזים ובפרטיות  הנ"ל 
דשלושים  התקופות  נשיאותו בג' (בחיים שנות 

מהתחלת  ראשונה , תקופה  דין): בעלמא  חיותו
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ארץ71) "והכה - ד ) (שם, הכתובים פיו".ובהמשך 
עה"פ.72) מצו"ד 
לב.73) כז, בחוקותי 
(74- השבטים  לי "ב השנה חדשי  די "ב מהשייכות להעיר

כנגד  מכוון שבט  ההילולא שחודש בעל  של  הראשון שמו ,
ואילך . 314 ואילך . 90 ע' חכ "ו לקו"ש ).(ראה

כ "ד 75) - שלו ההילולא דיום ("ויכולו") והשלימות שהעלי '
זה. הש"ק ביום - טבת

דכ " מהשייכות "ולהעיר - הגאולה לענין טבת הוא ד  "
דהגוף  היחוד  שלימות א), יג , (מגילה הגוף" מן  נהנה שהגוף "ירח 
בב' דישראל ), (העצם דלמטה הגוף עם ומהות) (עצמות שלמעלה

ד " למטה האופנים מלמעלה וכדין", "כדין "כדכד ", (כ "ד ), "
ושמתי ד "ה לקו"ת (ראה לבוא לעתיד  שיהי ' למעלה, ומלמטה

ואילך )). ג  כו, ראה (פ' כדכד 
כ"ח  ביום זו ) (בשנה  שחל השבת  ביום  טבת*,ושלימותו 

ה" על  ד "טבת".שמורה וחוזק) (תוקף "
מהשייכות 76) הרמז) (ע"ד  ולהעיר - וכ "ח . ז"ך  סי ' אגה"ק

טבת. וכ "ח  ז"ך  החודש, בימי  השבת ויום שבת דערב להקביעות
(77- כ ) כט , (יחזקאל  וארא דש"פ בהפטרה מ "ש ע"ד 

ואילך ). 50 ע' חכ "א לקו"ש (ראה בה" עבד  אשר "פעולתו
"ימי78) האדם, חיי  שלימות שי "ת), - (תר"ם שנה שבעים

קונטרס  גם וראה יו"ד . צ, (תהלים שנה" שבעים בהם שנותינו
ואילך )). 100 ע' (לעיל  ס"ח  שמות ש"פ משיחות

בקרב 79) ה' אני  "כי  - יח ) (ח , וארא בפרשת מ "ש ע"ד 
- בתחתונים" מתקיימת גזרתי  בשמים ששכינתי  ("אע"פ הארץ"

פרש"י ).
(80" שם: אגה"ק אורות ראה קדישין תפוחין בחקל 

. מאד  גידולין".עליונים גידולי  .

,        ,
,      ,   

      ,.

כיון 81) רע"ב), ה, (ע"ז דרבי '" אדעתי ' איניש "קאי  שבהם
(תבוא  לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת  לב לכם ה' ש"נתן

ג ). כט ,
ואילך .82) תצב ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה

וש"נ.
(התוועדויות 83) 99 הערה תש"נ וארא ש"פ שיחות ראה

.(184 ע' ח "ב תש"נ
ואילך .84) 303 ע' חי "ח  לקו"ש גם ראה
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ממדינה  והיציאה  והגאולה  להמאסר  עד  נשיאותו
המלכות  גזירות  תוקף  של  ומצב  במעמד  ההיא ,
לפני  הברזל ", "כור  במצרים , העבודה  (בדוגמת 
ממש  נפש  במסירת  היתה  עבודתו שעיקר  מ "ת ),
במדינת  בבואו שני', תקופה  האבות ). עבודת  (ע "ד 
תורת  והפצת  בלימוד  היתה  עבודתו שעיקר  פולין,
אז  שעד  אף  והשגה  הבנה  של  באופן חב "ד  חסידות 

ע "ד  ברובו החידוש הי' (ע "ד  פולין  חסידות 
שלישית ,ד "וידעתם  ותקופה  במ "ת ). הוי'" אני כי

היתה  עבודתו שעיקר  התחתון, כדור  לחצי בבואו
ולזרז לקרב  ממש , חוצה  המעיינות  בהפצת 

ומיד , תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 
לאלתר לתשובה "לאלתר הידועה: כהכרזתו

לגאולה ".

לפועל :יא . ובנוגע 

כולל  שבט , חודש  מברכים  בשבת  בעמדנו
על  לקבל  כאו"א  צריך  - בשבט  העשירי ובמיוחד 
במעשיו, עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  עצמו
מו"ח  כ "ק  ההילולא , בעל  של  ועבודתו תורתו
ונלכה  מדרכיו הורנו אשר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 

נס "ו  וההתקשרות באורחותיו בהביטול  ובפרט  ,
הוא  "הנשיא  הדור , נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אל 

בכל הכל " עניניו, וכל  מציאותו - שבכאו"א  ,
שמלאים  עי"ז הדור , לנשיא  קודש  נעשים  כל , מכל 
משה  - הדור  נשיא  של  שליחותו בקיום  וחדורים 

שבדור  גו רבינו הוא  ראשון גואל  אחרון , -אל 
המשיח " לימות  "להביא  העיקרי בפועל שענינו

ממש .

כ "ק  נכנס  ומיד  שתיכף  שהידיעה  ולהוסיף ,
ורננו  ש "הקיצו (כיון דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

עפר " מהחסידים שוכני כאו"א  על  ומביט  (
מעוררת  כו', ומצבו מעמדו לבחון והמקושרים 
את  שלימות ) מלשון (גם  ולהשלים  לסיים  ופועלת 

ועבודתינו. מעשינו כל 

התוועדויות  לערוך  ונכון החל וכדאי - מיוחדות 
מברכים  הש"ק  על מיום  (נוסף  שבט  חודש 

בפרשת  "שנאמר  ושבת , שבת  שבכל  ההתוועדות 
. משה  ויקהל  קהילות שבת  להקהיל  . שבת בכל 

בהם  ללמוד  מדרשות  ובבתי כנסיות  בבתי להכנס 
לרבים " (נוסף תורה  שבט  חודש  בראש  ובפרט  ,(

"בעשתי  חדשים ), ראשי בכל  לאחרונה  הנהוג  על 
לחודש  באחד  חודש  באר .עשר  משה  הואיל  .

התורה " לשון"את  "בשבעים  , עבודתו (תוכן
חוצה  המעיינות  בהפצת  ההילולא  בעל  של 

לשון  רעהו בשבעים  את  איש  ולחזק  לעורר  - (
והבאת  בזירוז ובמיוחד  האמורים , הענינים  בכל 

ומיד . תיכף  הגאולה 

ההתוועדות  לעריכת  ההכנות  ע "ד  לעורר  יש  וכן
בעל  עם  ביחד  תהי' שבודאי - בשבט  דהעשירי
("הם  ואהרן ומשה  בראשנו, דורנו נשיא  ההילולא ,

ממצרים " ישראל  בני את  להוציא  גו' )המדברים 
הש "ק עמהם  ביום  ממש , ומיד  שתיכף  כיון ,

בפרשת  הקריאה  התחלת  (לפני וארא  בא ),פרשת 
"בנערינו מהגלות , בנ "י כל  גו'יוצאים  ובזקנינו

ובבנותינו" ובלשון בבנינו במנחה ), שקורין (כפי
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שם.85) באגה"ק אדה"ז לשון
כא.86) כא, חוקת פרש"י 
(תקו"ז87) ודרא" דרא  בכל דמשה  "ואין "אתפשטותא  תס"ט ),

ז). פנ"ו, (ב"ר כמשה" בו שאין דור
(888 ע' חי "א לקו"ש א. רנג , זח "א ד . פ"ב, שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך .
חיי89) ש"פ משיחות קונטרס גם וראה דברכות. ספ"ק משנה

286 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות זו  שנה שמות וש"פ שרה,
ואילך ). 95 ע' לעיל  ואילך .

יט .90) כו, ישעי '

"ויקהל 91) כמו והטף, והנשים האנשים על  שקאי  וי "ל 
בזה  שהשתתפו המשכן נדבת לציווי  בנוגע שנאמר משה"
לבנות  חייבין "הכל  ואילך ), כב לה, (ויקהל  והנשים האנשים
(רמב"ם  המדבר" כמקדש ונשים אנשים ובממונם בעצמם ולסעד 
בנדבת  השתתפו הם שגם הטף, וגם הי "ב), פ"א ביהב"ח  הל '

רפי "א). (אדר"נ המשכן*
ויקהל ).92) ר"פ (מיל "ש ס"ג  סר"צ או"ח  אדה"ז שו"ע
בחדשי93) החמישי  (חודש שבט  דר"ח  מהשייכות להעיר

יום  הקיץ), בחדשי  החמישי  (חודש ֿ אב מנחם לר"ח  החורף)
במשך  אהרן של  עבודתו ושלימות גמר הכהן, אהרן של  ההילולא
הבריות  את אוהב שלום ורודף שלום ד "אוהב באופן שנה** קכ "ג 
להיות  צריכה כזה שבאופן מי "ב), פ"א (אבות לתורה" ומקרבן
שם), (אבות אהרן" של  מתלמידיו "הוי  מישראל , כאו"א עבודת
דעשירי ההילולא בעל  של  עבודתו באופן במיוחד  כמודגש

בשבט .
ֿ ה.94) ג  א, דברים
ה.95) שם, פרש"י 
וש"נ.96) ואילך . 43 ע' חל "ו לקו"ש ראה
כז.97) ו, פרשתנו
סע"ב.98) קיד , פסחים - אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה
ט .99) יו"ד , בא
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בני המדרש  דכל  העלי' סלקין", ושמעון "ראובן
והשלימה , האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן ישראל 

האבות  לדרגת  ישראל  דבני העלי' גם  ,כולל 
ובזה  ית ', עצמותו עם  חד  שהם  כפי דישראל  העצם 

כמ "ש  סוף , אין עד  עילוי אחר  בעילוי גופא 

בציון", אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו
כוננו  ֿ י אדנ "מקדש  והמשולש , השלישי בביהמ "ק 

.ידיך "

1

2

3

4

5

6

7

8

וש"נ.100) ה. פל "ב, ויק"ר
בכל ,101) נפלאות שנת תהא הי ' זו, בשנה ביותר ומודגש

מעלת - כל " מכל  מעין "בכל  בעוה"ז הקב"ה שהטעימן

ס"ז). (כנ"ל  העוה"ב
ח .102) פד , תהלים
יז.103) טו, בשלח 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא אשר בסתירה למנהגם מאז, הנה לא הגיעוני מהם ידיעות מסידור הלימוד לשנה חדשה 

זו, רשימות שמות התלמידים וכו' וכו' אשר מובן מעצמו שכ"ז מעניין ונוגע מכמה טעמים, ומובן ג"כ 

אשר אף שאין מקבלים מענה מכאן, הרי עכ"פ עושים כאן בהנוגע להבפועל כפי האפשרי אף שאין 

מודיעים אותם עד"ז, משא"כ כשאין מהם ידיעות כמובן, וזהו נוסף על נחיצות הקישור בכלל מלבד 

התועלת הגשמי אשר בזה.

ובודאי ימלאו את כל הנ"ל בהזדמנות הכי קרובה ובפרטיות המתאימה, ות"ח מראש.

וגם שאר  ביניהם  יתייעצו  בודאי  הבע"ל,  יו"ד שבט  וההילולא  היארצייט  יום  עם  בקשר  ב( 

אנ"ש המתאימים לזה, באיזה אופן לסדר הנ"ל במוסדם הק' שיהי' מתאים להשגת התלמידים בכל 

כתה כפי ענינה, ונחיצות הדבר הן בכתות הגדולות והן בכתות הנמוכות מהם, אינה צריכה ביאור, וע"פ 

רצון בעל ההילולא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקשר כל ענין עם בכן שבפועל ממש, 

הרי בתכניתם יקחו גם את זה בחשבון, ולעורר את התלמידים וגם את חברי ההנהלה לא רק באותיות 

מקיפות, אלא גם בפרטים מסוימים, ואף שהפרטים בכגון דא אינם ממצים את כל הכלל, נוסף שבזה 

הוא ג"כ ענין של כלל שלמעלה מפרטים, וכמבואר הענין בדא"ח בכ"מ, הרי עכ"פ אלו שאפשר לפורטם 

אין לוותר עליהם, ויש לקוות שגם זה יועיל, במשך הזמן, להמשיך גם שאר הפרטים שבכלל, ואפילו 

מה שישנו בכלל שלמעלה מפרטים, כיון שתתחיל ההמשכה בהפועל תומ"י.

ג( מוסג"פ איזה סקריפ להוצאות הקשורות בסידור כל הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט.
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הקודש ללשון  מתורגם 
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קיימת המצרים , על  הקב"ה שהביא  למכות בקשר 
עקיבא1מחלוקת ורבי אליעזר  רבי  אליעזר 2בין  "רבי  :

עקיבא רבי  מכות... ארבע של היתה מכה... כל  אומר ...
מכות..." חמש של  אומר ...

ו"של  ארבע " "של  הדעות שתי של  מהותן  מהי 
חמש"?

שהמחלוקת3ב"כלבו " המלמד ", "בעל  בשם מוסבר 
כדלהלן : היא 

של  היסודות  לארבעת חדרו  שהמכות סובר  אליעזר  רבי 
דבר  רק *3כל  שרתה  לא  המכה  כלומר , המכה. היתה  שבו ,

לעומק, חדרה אלא  היסודות, מארבעת המורכב בדבר 
כל  היתה ולפיכך  יסוד , כל  של עצמיותו  אל  גם  והגיעה

ארבע". "של  מכה 

מציאות בתור  המים  רק הוכו  לא  דם במכת לדוגמא,
שבמים . והעפר  הרוח  האש, גם  אלא "מים ", של 

ב"חומר  גם היתה שהמכה מוסיף, עקיבא  רבי 
יוצא4ההיולי " היסודות. מארבעת המופשט  הדבר , של

היסודות ארבעת חמש": "של  היתה  מכה שכל  אפוא ,
ההיולי ". ו"החומר 

.

˙‡ÓÂË ‰„Á ÂÈÏ‡˘ ˜ÓÂÚ ‰ÈÂÏ˙ ˙˜ÂÏÁÓ‰

ÌÈˆÓ

את ולהכניע להכות  כשמן , היתה , המכות  כוונת
הנ"ל, העובדה  לגבי פרטים כמה מובנים מזה מצרים.

המוכים: הדברים פנימיות  אל  חדרו שהמכות 

הנראה בחפץ רק המכות  היו לא הדעות , שתי לפי  (א)

ב"העלם " החפץ, של  ומהותו  בעצמיותו  גם  אלא בגלוי ,
שתי (ב) לחומר שבו; (גם) חדרה המכה אם הנ "ל, הדעות

היסודות , מארבעת להרכבו  החומר , לצורת רק או  ההיולי 

חדרה שאליו  העומק על  בהשקפתן  טומאת5תלויות 
לפי מצרים  טומאת את לבטל  באו המכות שהרי  מצרים,

חדירתה . של  זה  עומק

.‚
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גם מתגלים התורה ופנימיות האגדה עניני  שכל כשם
חדירת של  זה, ענין מתגלה  כך  ובהלכה, הנגלה בתורת
והמחלוקת הדברים של  העצמית  למהות  עד  מצרים טומאת
חמץ  איסור  של  ואופנו  בתוכנו  לעיל , שהובאה  כך, על

מצרים): מטומאת  תוצאה (שהוא

ב"בל  גם  אלא ובהנאה, באכילה רק לא אסור  חמץ
חמץ ). ביעור  למצוות  (המביאים ימצא" ובל  יראה

אכילה , (איסור  הללו  הענינים שלושת בין  ההבדל 
הוא: ימצא") ובל  יראה  ו "בל  הנאה, איסור 

של  המוגמרת  לצורתו  קשורים  אכילה, ואיסור  אכילה ,
בפני ל "חומר " ולא לאכילה, ראוי  שהוא כפי  הנאכל , הדבר 

לעצם קשורה אכילה  כלומר , ֿ עצמו. דבר  של  מציאותו 
ממנו  ב"חומר " קשורים הנאה , ואיסור  הנאה , המאכל .

המאכל. עשוי

ההסברים אחד  האסור 6[וזהו  דבר  שאפשרי  לעובדה
דבר  אם  מובן: לא לכאורה , שהרי , בהנאה. ומותר  באכילה

ממנו? ליהנות אפשר  כיצד  איסור , או  רע מכיל  מסוים 

היא הכוונה אכילה , באיסור  היא: לכך התשובה אלא ,
בחיצוניות הנאכל, הדבר  של  בצורתו רק  קיים  שהרע 
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מזמור  תהלים מדרש  לא. יד, בשלח ממכילתא פסח. של הגדה (1
אליעזר. רבי  דעת רק הובאה ט) (פכ"ג , ובשמו "ר עח.

לקמן  ראה – לפנ "ז  שם שהובאה הגלילי  יוסי  רבי  לדעת בנוגע (2
.21 ובהערה ס"ה בפנים

הגדה), (פירוש  חיים באורחות ג "כ הובא ההגדה. בפירוש  (3
(והובא  להגש "פ בריטב"א וכ"ה ועוד. ופירושה), ההגדה (סדר אבודרהם
ועוד. ההגדה). פירוש  חמץ. (מאמר רשב"ץ מ'). שער בשלח פ' בעקידה

.4 הערה וראה
שם. ובכ"מ פע"ב ח"א מו "נ  רפ"ד. יסוה"ת הל' רמב"ם ראה (3*

ובא"ח  הכולל"). יסוד הוא ההיולי  ("מכת שם בריטב"א כ"ה (4
החמישי ". יסוד שהוא הגלגלים "יסוד שם באבודרהם) (ועד"ז  וכלבו 
מד"ה  [ולהעיר היסודות. השתיית הגלגל הוא החמישי  היסוד וברשב"ץ:

בהכח  כ"א בהיש  רק לא שינוי  הי ' כו ' דבהמכות פ"ב, ה'ש "ת החודש 
עיי "ש ]. האלקי ,

משותף הוא "ההיולי  (כי  זו  שיטה על פליג  שם אצל בעקידה ושוה
(וראה  וצורתו " המורכב "טבע גם חושב שר"ע ומפרש  כו '"), הצורות כל
חשיב  לא למה צ"ע הדעות לשאר משא"כ – פסח)) (בזבח אברבנאל גם

וצורתו . בהרכבו  – בגמרו  בהדבר מכה
רק שהם איסורים שיש  הרגצ'ובי  הגאון  שמסביר וע"ד (5

גם שהם – ויש  הנאסר דבר וראה (תואר) פ"א) מפצ"פ (ראה שלו 
בפנים. לקמן 

לקו "ש  תשל"ו . אחרי  ש "פ שיחת – אחר) (באופן  ביאור עוד ראה (6
.299 ע' ח"ז 



סי    

בהנאה , מותר  הוא  ולפיכך  לאכילה , לראוי  אותו  ההופכת
ההנאה  קשורה שאליו  המאכל , של  שב"חומר " אין כיוון 

רע ]. שום

ב  קשורים  (ואיסורה) הנאה  גם בדבר ,אך שימוש
שהנאה לכך  הוכחה  וזוהי  מסויימת, בצורה כשהוא 

צורה . כבר  לו  יש כאשר  בדבר  קשורה

יהודי ברשות להימצאותו האיסור  גם נוסף חמץ  לגבי 
על  חל  האיסור  כלומר , כל ֿשהוא . שימוש ללא אפילו 
מכל  (עירום) "מופשט " שהוא  כפי הדבר , של  עצמיותו 

אסורה ה"ימצא ", אסור  אז  וגם שהיא , עצם7צורה
ש  ברשותו  החמץ של יהודי .המצאותו  ל 

.„
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מחלוקת קיימת  חמץ , ביעור  מצות רבי8לגבי  בין
אלא חמץ ביעור  שאין אומר , יהודה  רבי  לחכמים: יהודה
ֿ ידי על  גם  חמץ לבער  שניתן אומרים וחכמים  שריפה,

לים . הטלה  או לרוח , וזריה פירור 

רבי9ה"רוגוצ 'ובי " לפי למחלוקת . הסיבה את מסביר 
יש  ולכן  החמץ, של  המציאות עצם את להשבית  יש יהודה
נשארת עדיין  וכדו ' לרוח וזריה  פירור  ֿ ידי על כי  לשרפו,
חכמים , של  דעתם היא כך לא  החמץ. של  מציאותו  עצם 
החמץ, של  ותוארו  צורתו  והשבתת בביטול  שדי  הסוברים,
האדם להנאת או החמץ, לאכילת  האפשרות  בביטול  די

וכדו'. לרוח  וזריה פירור  ע "י  גם  נעשה וזה ממנו,

איסור  חודר  שאליו  בעומק תלוי  ההשבתה שסוג מובן ,
לעצם עד  מגיע האיסור  אם  האסור : הדבר  בתוך  החמץ
שתבטל  כזאת, השבתה להיות צריכה החמץ, של  מציאותו 
רק  קשור  האיסור  ואם  החמץ, של  מציאותו  עצם את
האפשרות בהשבתת די – החמץ של  ותוארו  לצורתו 
עצם בהשבתת צורך  ואין ממנו , ולהנאה  החמץ לאכילת 

איסור  שום אין  בו  שהרי .10החמץ,

רבי לדעות  מתאימות אלו  דעות  ששתי  לומר , ויש 
המכות: בענין  עקיבא  ורבי אליעזר 

של מכה... ש"כל  האומר  אליעזר , רבי של  ארבע דעתו 
כפי הדבר , של  בצורתו רק היו  שהמכות כלומר , מכות ",
של  לשיטתם מתאימה היסודות, מארבעת מורכב שהוא 
לבער  שיש הסוברים לרוח ...", וזורה  מפרר  "אף חכמים
האפשרויות את  דהיינו  החמץ, של  ותוארו  צורתו  את

ולהנאה . לאכילה 

של  מכה... ש"כל  האומר  עקיבא, רבי  של  דעתו ואילו 
נובעת ההיולי , החומר  את גם חדרו שהמכות  מכות", חמש

סברתו  ביעור 11מהתאמת  ש"אין יהודה, רבי  של  לשיטתו 
שריפה". אלא  חמץ

.‰
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החלוקות חמץ, בביעור  שיטות שתי שקיימות  כפי
של  מציאותו  עצם את  גם אסרה  התורה אם בשאלה  ביניהן 
המציאות את  רק או  שהיא , צורה  מכל  המופשט  החמץ,

שהחמץ בעובדה ו "תואר ", בצורה  להנאהראויהקשורה
ההנאה באיסור  גם לכך , בדומה דרכים , שתי קיימות וכו ',
לעומק, הרע חדירת על  בהסתכלות ביניהן השונות עצמו,

והן? הדבר , מצורת יותר 

אכילה " שום לידי ש"מביא  הנאה  "סתם12א) כי ,
דבר  בדמים שלוקח  באות  הם אכילה  לידי הנאות

כל 12מאכל " הנאות , של  זה  סוג כולל  יותר  רחב במבט  .
רווחים לאדם הנותנת נגרם13הנאה מכם וכתוצאה ,

מאכל " דבר  בדמים  שלוקח  אכילה... שום  לידי  .12ש"מביא

לדוגמא: רווחים . שום  לאדם נותן  שאינו  שימוש ב)
שזוהי לומר  אין  שעליה הפקר , לכלבי  האיסור  דבר  האכלת

אכילה . לידי המביאה  הנאה
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אסורים  לבערם. מצוה דשניהם וע"ז , דחמץ השווה מהצד להעיר (7
קפב, זח"ב – לעכו "ם דפלח כמאן  בפסח חמץ דאכיל (ומאן  ועוד במשהו 

כ', סימן  מילואים חי "ט תו "ש  ראה – "א)
להחיד"א  הרגל בשמחת הובא תתקעז . סי ' (ח"ג  הרדב"ז  שו "ת וראה
איסורים  כל משאר יותר בחמץ תורה שהחמירה שהטעם א'"), "לימוד
הרגל  (ובשמחת עיי "ש  ליצה"ר, רמז  בפסח שחמץ מפני  הוא ע"ז ) (גם

קז . מצוה שלו  ובטעהמ"צ שם),
וש "נ . רפ"ב. פסחים משנה (8

וש  ס"ט, שם צפונות מפענח ו . כו , בחקותי  עה"ת צפע"נ  וראה 9) "נ .
ואילך. 144 ע' לקמן  .199 ע' ח"ז  [המתורגם] לקו "ש 

(פסחים  ור"ש  ר"י  בפלוגתת הביאור ג "כ שזהו  שם, מפצ"פ וראה (10
הפסח. עליו  שעבר בחמץ ואילך) סע"א כח,

ע"ב. ריש  ה, פסחים (11
(שיליף  חזקי ' [בדעת יאכל לא ד"ה ב כא, פסחים – רש "י  לשון  (12
וראה  אכילה"). היתר בו  יהא לא חמץ יאכל מ"לא בחמץ הנאה איסור
אבהו  לרב שגם בסופו ) ואנא ד"ה קיט כלל  כ"ף מערכת (כללים שד"ח
הנאה  איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכלו , לא תאכל לא יאכל (ד"לא

אכילה"*.במשמע"), היתר בו  יהא "שלא הוא תורה שאסרה ההנאה 
ואכ"מ]. קיג . מצוה חינוך קפז . מל"ת להרמב"ם מסהמ"צ  להעיר אבל

ב. כא, לפסחים חלואה מהר"ם ראה (13
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חמץ 14בירושלמי להאכלת בקשר  מחלוקת  קיימת 
שמותר  סוברת  אחת שיטה  הפקר . זאת ,15לכלבי  לעשות

שהפסוק  סוברת  אחרת  אוסר 16ושיטה חמץ" יאכל "ולא
הפקר . לכלבי האכלתו  ֿ ידי  על  בחמץ השימוש  את  גם

חדירתו  בדבר  לשאלה קשורה  זו  שמחלוקת  לומר , ניתן 
חמץ  איסור  הדבר 17של  של עצמיות  :18אל 

הרי הדבר , של  ותוארו  צורתו  על  רק שורה  האיסור  אם 
שהוסבר  כפי הדבר , של לעצמיותו  הקשור  ההנאה , איסור 
אכילה לאיסור  קשר  להן  שיש להנאות רק מוגבל לעיל ,

אכילה ") שום לידי  ;19("מביא 

ללא הדבר , של  עצמיותו  על  גם שורה האיסור  אם  אך
איסור  הוא  ההנאה איסור  אז  הרי ותואר , צורה עם  קשר 
גם בחמץ , ֿ שהוא כל  בשימוש איסור  שכולל  עצמו , בפני

אכילה". שום לידי "מביא  שאינו שימוש

המובאת הגלילי, יוסי רבי שדעת  לומר , יש זה [לפי 
עקיבא ,20במכילתא ורבי  אליעזר  רבי של  דעותיהם לפני  ,

(רק  במצרים  המצרים שלקו  ועל 21ש"מנין... מכות עשר  (
משיטתן  נובעת וכו'", מכות חמישים לקו  שחמץ 22הים ,

בהנאה דע 23מותר  רק . הוא  חמץ שאיסור  מראה  זו  ה 
הדבר  של  הדעה ,24בצורתו  מראה מצרים טומאת ולגבי ,

היתה ולפיכך  הדברים , חיצוניות אל  רק הגיעה שהטומאה

כבר  שהם כפי הדברים, של  במציאותם  רק מכה כל 
היסודות]. מארבעת  מורכבים 

.Â

Ú‡Ó ˙Á‡Î ÌÈˆÓ ˙˘Á‰ È‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

Ï"‰ ˙ÂÚÈ„‰ È˙˘ ‰Â˘˜ ,˙ÂÈÂÏ‚

רבי בין  שהמחלוקת  ב') (סעיף לעיל האמור  לפי
מצרים טומאת  חדירת בעומק תלויה  עקיבא  ורבי אליעזר 
הטעם להסביר  ניתן  בה, אשר  ואל מצרים ארץ תוך  אל 

גלויות: לארבע  בנוגע חלוקות למדרשות 

המקומות ארבע 25ברוב בין  מנויה מצרים  גלות אין 
כך  על  הכתובה  והסיבה  והגלויות, כיון 26המלכיות  היא ,

הוזכר  לא  ולכן  מהם ... ויותר  ככולם "שקול  שמצרים
שני , מצד אך  מכולם". גדולה  בחינה  הוא כי  בכללם 

מקומות מספר  ארבע 27קיימים  בין  מצרים  מנויה שבהם
שבהם . הראשונה והיא והגלויות, המלכיות 

מצרים מניית  לגבי  אלו  שיטות שתי  שגם  לומר , ויש 
על  המחלוקת  זו, במחלוקת  קשורות גלויות מארבע  כאחת 

מצרים . ארץ תוך אל  מצרים  טומאת חדירת עומק 

בזה: והביאור 

המקומות) (ברוב מנויה  איננה  שמצרים  לכך  הסיבה 
המלכיות שארבע היא , והגלויות , המלכיות ארבע בין 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

רפ"ב. פסחים (14
שם, הירושלמי  (נ "כ האריכו  וכבר (15,ה (פסחים רש "י  בדעת (

ענגל) (להר"י  הש "ס ובגליוני  לכלבים. יאכילנו  ש "מ): ד"ה ע"ב ריש 
חמץ  איסורי  מיני  .. מצא ואם נב: סי ' הפרנס מספר מביא א) (כא, פסחים
או "ח  אברהם) (אשל פרמ"ג  וראה אותו . תשליכון  ולכלב בהנאה ואסור ..

סק"ט. סתמ"ח
ג . יג , בא (16

בחמץ  רק הוא זה דאיסור – סק"י  שם או "ח חיים מקור ראה (17
פרמ"ג שם. או "ח הגר"א ביאורי  גם (וראה הנאה איסורי  בשאר ולא

הנ "ל).
(ראה  הנאה איסורי  בשאר גם הוא זה דאיסור ס"ל הפוסקים רוב אבל
לח. כלל שם כללים השדה פאת רכג . כלל אל"ף מערכת כללים שד"ח

" כמה שלדעת ולהעיר, סק"ב). קו "א סתמ"ז  שם אדה"ז  בשו "ע וכ"ה
) קבורה דבעי  משום רק הוא ראה הטעם – הנאה) איסור עצם מצד

שם. שד"ח
– חמץ בביעור להפלוגתא זו  פלוגתא בין  לחלק שיש  מובן  אבל (18
וביעור, וב"י  ב"י  כמו  הדבר מציאות בעצם אינו  הנאה איסור כללות כי 

בפנים. וכנ "ל
שהלכה  ז ) ד, סעיף שם אדה"ז  (ושו "ע תמה ר"ס או "ח שו "ע וראה
סתמ"ג אדה"ז  (ושו "ע ס"ו  תמח ובסי ' כו ', לרוח וזורה דמפרר כחכמים
חמצו  להאכיל דאסור ההלכה נפסקה בסופו ) תמח ס"ה. תמה ס"ג .

הפקר. של לבהמות

בעצם  הוא שהאיסור (שמורה וב"י  בב"י  אסור שחמץ ואף (19
סייג רק הוא וב"י  דב"י  האיסור זו  שלדיעה לומר, יש  – כנ "ל) המציאות
להל' פתיחה פרמ"ג  פסחים. ריש  הר"ן  כמ"ש  לאכלו , יבא שלא (מה"ת*)

ט'. אות פ"א ח"א פסח
הנ "ל. שבהערה מקומות בשאר וכ"ה .1 הערה לעיל נסמן  (20

אליעזר "רבי  הלשון  יומתק בפנים המבואר ע"פ (21"' כו
הגש "פ  פסח. זבח (ראה מוכרח שאינו  אף – ריה"ג ) על שחולק (דמשמע

כז ). ע' ושלאח"ז ) תשל"ג  (קה"ת ומנהגים טעמים לקוטי  עם
וש "נ . א. כג , פסחים (22

יהושע", "ר' גריס (1 הערה לעיל (צויין  שבשמו "ר להעיר, אבל (23
חמץ  ע' הרועים מלא (ראה בהנאה אסור דחמץ היא יהושע ר' ודעת

כא). אות בהנאה
.19 הערה לעיל ראה – כו ' ב"י  ואיסור (24

ויק"ר  יז . שם, טו . פמ"ד, ד. פט"ז , ד. פ"ב, ב"ר לדוגמא: ראה (25
שמיני . ס"פ

שם.6 הליקוטים ס' תצא. ר"פ להאריז "ל ל"ת (2
כו ' למצרים גלו  שם): דק"ס וראה יעקב. בעין  – א (כט, מגילה (27

לאדום. כו ' לבבל** כו ' לעילם
רש "י  וראה הנעלם). (במדרש  סע"א קכה, ב. (פא, זח"א וראה
שייך  שם) (בראשית "פישון " נהרות מד' הראשון  דנהר יא) ב, בראשית
ישראל  ("גלו  ב'תרז  ע' פרשתנו  אוה"ת צו . ס"פ לקו "ת וראה למצרים.

ועוד. כו '"). מצרים גלות הי ' והראשון  גליות ד ' לשם
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גלות ואילו  ֿ ה " ֿ ו ֿי ה  שם אותיות  ארבע  "נגד הן  והגלויות
יו "ד " של  קוצו  "נגד  היא שארבע 26מצרים ידוע והרי ,

ֿ ה " ֿ ו ֿי ה  אותיות  ארבע "הם של 28היסודות קוצו  ואילו  ,
היולי " הנקרא הקדום החומר  "דוגמת  היא יוצא29יו "ד " ,

ארבעת כנגד  הם הגלויות  שארבע האמור , כל  לפי איפוא,
ההיולי .30היסודות לחומר  גם והגיעה חדרה מצרים וגלות ,

ארבע  בין מצרים  מנויה  שבהם חז"ל , בדברי  במקומות 
בחינת כנגד  היא שמצרים  היא, הכוונה  המלכיות ,

השורש 31"חכמה " היא  מצרים זו , דעה  לפי שגם  ולמרות .
הגלויות הגלויות32לכל כל את  הכולל  שורש  זהו  הרי ,33.

צורה , לו  שיש בחומר  רק מצרים  טומאת  נגעה זו  דעה  לפי
היסודות . בארבעת רק

.Ê
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בעבודתו  גם  קיים  מצרים ויציאת  גלות  של  הענין 
וגבולות . מיצרים מלשון  – מצרים  היהודי : של  הרוחנית
עבודה יהודי, של  המוגבלת עבודתו  היא מצרים " "גלות 
ההשתחררות היא  מצרים" "יציאת ואילו  והגבלה, במדידה
הנפש  של מהגבלותיה  (אף בעבודה  ההגבלות  מן 

האלקית).

רבי בין  המחלוקת  של הרוחנית  המשמעות  תובן  וכך
רק  חדרו  הם  אם – המכות  לגבי  עקיבא ורבי אליעזר 
המחלוקת ההיולי : לחומר  גם או  היסודות , לארבעת
"יציאת של  מסוג  עבודה  דרושה  האם היא: ביניהם 
הנפש, כוחות  בעשרת  רק מהגבלות ) (השתחררות  מצרים"
שם אותיות ארבע (כנגד  הבאים הסוגים לארבעת הנחלקים

ֿ ה ֿ י  )*33הֿו 

ובמעשה בדיבור  במחשבה, בפועל  עבודה (א ) –
הכוחות (ג ) ("ז"א "), – במידות עבודה (ב ) ("מלכות ").

("חכמה "). הנפש מסירות כח (ד ) ("בינה"), השכליים 

גם מצרים" "יציאת של מסוג בעבודה  צורך  שיש או 
הנפש, של  ומהותה עצמיותה – שבנפש ה"יחידה" בדרגת

בבריאה ההיולי לחומר  .29המקבילה 

ש"כל  אליעזר  רבי סובר  לעיל  שהובאה  במחלוקת 
של "יציאתמכה ... של  העבודה סוג  על מכות", ארבע

הנפש, כוחות  של  הסוגים  ארבעת בכל להתבצע מצרים"
כדלהלן : מהם , אחד  בכל ההגבלות מן  להשתחרר  יש

במלחמתו  הגבלות קיימות ביותר  הנמוכה בדרגה
בפועל, התורה על  לעבור  ליהודי  ר "ל , הגורם , דבר  ביצרו,

ומחשבה (ובדיבור  איסורים34במעשה על  ולפחות  ,(
יותר  גדולה מלחמה  .35הדרושים 

היא , (=הגבלות) "מיצרים " של  יותר  עדינה דרך 
זאת בכל  אסורים , דברים  מלעשות  נזהר  שהוא שלמרות
העולם " ל "הנחות מותאמת המותרים בענינים התנהגותו 
מקום תופסת פעולותיו  בכל  הציבור ), (למוסכמות
היותו  עקב וזאת – הבריות " יאמרו  "מה אודות  המחשבה

(מדו  ב "מדות" אתמוגבל מרגישות  רגשותיו, – תיו
בה ומתחשבות  פעולה .36הסביבה  בכל 

הגבלות אלה, מהגבלות משתחרר  כבר  שהיהודי לאחר 
בהגבלותיו  קשור  יישאר  שהוא ייתכן  עדיין הסביבה,
"טעם שלפי עבודה השכל, לפי  רק יעבוד הוא – העצמיות

השכל. של  קרירותו  מתוך  עבודה ודעת",

עובד  והוא  זו, מהגבלה גם משתחרר  הוא  כאשר 
נפש  מסירות  של  עבודה  ודעת " מטעם  ש"למעלה בעבודה
רבי לדעת  להבטיח  יש אז  גם  הרי שבנפש"), ("חכמה
– מצרים " "יציאת עבודת  של  יותר  גבוהה  דרגה אליעזר ,

מהגבלות . השתחררות

"אחד " במילה שהאריך  יהודי  על  הרבי  שסיפר  כפי
הוא יותר  ומאוחר  במשמעותה, והתעמק שמע, בקריאת
כלומר , אחת". דקה "כמעט  נמשכה זו  שהתעמקות אמר 
"אחד ", המילה של במשמעותה  מחשבותיו  העמיק  הוא 
להביט  היה יכול  בשעה  ובה נפש, מסירות הוא שענינה 
בדרגת שרוי  היה שבו  הזמן  משך  את ולחשב בשעון

נפש. מסירות

הרגשה אצלו  קיימת  עדיין יותר : עדינה בצורה או 
לא עדיין שהוא המוכיח  דבר  נפש , מסירות מבצע  שהוא 

מציאותו  של  ההגבלות מן  לחלוטין  .37השתחרר 
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הובאו  סכ"ד. ד' אות מאו "א בתחילתו . אבי "ע דרושי  שער ע"ח (28
רע"ב. ה, במדבר בלקו "ת

הפרק). (בהמשך שם ע"ח (29
ענין  והכל ארמ"ע יסודות ד' שהם נז ' ובזהר שם: אוה"ת ראה (30

אחד.
.27 בהערה שצויינו  ולקו "ת הנעלם מדרש  ראה (31

ד). פט"ז , (ב"ר מצרים ע"ש  נק' המלכיות כל שלכן  (32
של "שר שם מאוה"ת ולהעיר   בראשית באוה"ת וכן  ,"

על  נהרות ד' ענין  ג "כ פי ' פט"ז  בראשית "ברבות ב) תקס, – ג' (כרך

  לזח"ב הרקיע זהר ראה. פ' להאריז "ל המצות ש ' וראה כו '".
א. רנח,

המלכיות  כל בענין  תש "ט דודי  קול ברד"ה הביאורים מב' להעיר (33
מצרים. ע"ש  נק'

ובכ"מ. פ"ד, אגה"ת (33*
ספי "ב). (תניא כו ' שעה באותה רשע נק' ברצון  המהרהר כי  (34

פ"ל. תניא ראה (35
(273 (ע' תש "ח סה"מ ראה (36".ומדות מוחין  בין  בההפרש  –

ריד. פרק תער"ב המשך ראה (37
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ש"כל  עקיבא רבי הוסיף אלו  מהגבלות השתחררות  על 
של מכות".מכה... חמש

"אלקי  שם  על – אליעזר  בעזרי "רבי  בן 38אבי היה  –
ויעקב 39הורקנוס  יצחק  אברהם ובן  ועזרה40, סיוע לו  והיה ,

ששום ההנחה אצלו  קיימת היתה לפיכך  אבי ". "אלקי של 
שהרי יהודי, של  הנפש" ב"עצם  לפגוע יכול  איננו  דבר 

אתו " באמנה "היתה חטא בשעת  .41אפילו 

גרים בן  הוא עקיבא  רבי  זאת, דאג 42לעומת הוא  ולכן  ,

עבודה השכינה , כנפי  תחת  תחילה להביאם שצריך  לאלה
יחידתי " "מכפירים  הנפש"43של  "עצם  לתיקון  עבודה ,44.

" נגרמת  ֿ ידיֿזה על  דוקא יתרון : נובע זה יציאתמענין 
"עצם של  ההגבלות  מן  השתחררות  זו , מדרגה גם מצרים"
הנפש  של  עצמיותה אל  חדירה  על ֿידי  – הנפש"

הגבלות45האלקית שום לה שאין ,46.

הדרגות , בכל מצרים" ל "יציאת מביאה זו  עבודה
הגלות מן  יציאה בגשמיות , מצרים " ל "יציאת ולהשלמתה ,
אראנו  מצרים  מארץ צאתך  "כימי  הזו , האחרונה

.47נפלאות "
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(פי "ט, חוקת פ' ובבמדב"ר פרה פ' פסיקתא וראה ד. יח, יתרו  (38
אליעזר. האחד ושם שנאמר מחלציך, שיצא חייך למשה הק' שאמר ז )*

לפדר"א. הרד"ל במבוא בזה והאריך
לפדר"א  הרד"ל ובמבוא בערכו , סה"ד ראה – ר"א סתם שהוא (39

כו '. לוי  כהן , הי ' אם
כרך  תש "כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות מ"ד. פ"א בכורים ראה (40

רצג . סי ' ב'
א). (לא, ספכ"ד תניא (41

בערכו . סה"ד ראה (42

ואילך. א כה, ראה בלקו "ת נתבאר (43
יודע  איני  ב) כח, (ברכות ריב"ז  מאמר בענין  מהידוע להעיר (44
עצם  מצד גם ה' עובד אם ידע שלא מפני  שזהו  אותי , מוליכין  דרך באיזה

כו '. נפשו 
מאדך" "בכל במעלת פמ"ח) חינוך (שע"ת מהידוע להעיר (45

צדיקים. לגבי  דבע"ת
דנפה"א  עצמי  דבהתקשרות רפ"ו . ה'ש "ת לי "ד אור מד"ה להעיר (46

ע"ש . כו ', בדיקה א"צ
טו . ז , מיכה (47

       

              

        
         

          
       

            
         

         
         

         
            

          
    


        
       
        

           
     

      







































המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב

             

        
        

        
       

        

        
        

         
        



















המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



סה

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

ח

יוסף גי' שלשה פעמים "בן", דיוסף )בחי' יסוד( מקבל מהג' 
אבות – חסד גבורה ותפארת

יוסף בחי' יסוד1 נמשך מהג'2 אבות והוא3 הג' גוונים 

ירוק סומק חיוור שאתחזו בקשת דיסוד.

1( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

כי הוא המדה השישית".  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  "שיוסף בחי' 

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

2( ראה אור התורה ויחי עמוד 2244  – תתשכג דכל המשכה והשפעה 

צ"ל ע"י ג' בחינות, חסד גבורה ותפארת, והן:

א( מתחלה הרצון והחשק להשפיע בחי' "חסד".

ב( תנועת ההסתלקות שלא להשפיע כמו שהוא אצל המשפיע, היינו 

לצמצם ההשפעה – "גבורות".

ג( בחי' שלישית והוא ההכרעה, שיהי' ההשפעה במדה ומזיגה נכונה 

כדי שיוכל המקבל להכיל –"תפארת", ע"ש.

מה"שלשה"  ההשפעה  מקבל  יסוד,  בחי'  דיוסף  כאן  שמבאר  וזהו 

וזהו  תפארת,   – יעקב  גבורה,   – יצחק  חסד,   – אברהם  מהאבות, 

בגי'  )יוסף  "בן"  פעמים  "שלשה"  בגימטריא  ד"יוסף"  שמרומז 

156, וכן ג' פעמים "בן" – 52 × 3 = 156(, דהוא "בן" )מקבל( מכל 

השלשה אבות – חג"ת.

3( הג' גוונים ירוק סומק חיוור שאתחזו בקשת דיסוד. פירוש: ראה 

סוטה לו, ב אמר רב יוחנן משום רבי מאיר ותשב באיתן קשתו ששבה 

בבראשית  וכן  ע"ש.  לאיתנו  כחץ(  שיורה  ע"ש  זרעו  )שכבת  קשתו 

ותשב באיתן קשתו  וחזרה הה"ד  נמתחה הקשת  פז,  פרק  סוף  רבה 

קשיותיו )ענין קישוי האבר( ע"ש. לקמן סימן צז הערה 24.

פרשת  תרנא.  עמוד  נח  התורה  אור  )ראה  וחסידות  בקבלה  ומבואר 

משפטים עמוד א'שכ. פרשת נצבים עמוד א'רא. ועוד( ע"ד דוגמא 

"קשת" בענן, דיש בו ג' גוונין "לבן אדום ירוק" והם כנגד הג' בחי' 

שהוא  וירוק  גבורה,  אדום  חסד,  הוא  )לבן  תפארת",  גבורה  "חסד 

עירוב לבן ואדום, כן תפארת הוא שילוב חסד וגבורה(.

וה"קשת" נעשה מצד הכאת אור השמש על הארץ, ומזה נעשה הג' 

גוונים דהקשת, כך בהיחוד דדכר ונוקבא, דה"קשת" – הנמשל לאבר 

היסוד, כלול בו* ג' בחי' חסד גבורה ותפארת, ועי"ז נותן ההשפעה 

במלכות – בהנוקבא.

וכמו קשת זורק חיצים, כן הזרע יורה כחץ וכו'.

כי 4הוא:

א( בן יעקב5 תפארת, וגוף6 וברית כחד חשבינן.

מיצחק8  מקבל  שהוא  לשמאלא  נטיל  וצדיק7  ב( 

קשות,  אתנו  הארץ  אדוני  האיש  דבר9  ולכן  גבורה, 

הקשות הם מגבורות דיצחק דינא קשיא10.

בזוה"ק  דאברהם12  מבקר  נמשך  דיוסף  ובקר11  ג( 

– חסד,  בו מהאבות: אברהם  כלול  – הקשת,  דיוסף  וזהו שמסביר, 

יצחק – גבורה, יעקב – תפארת.

כלול  )יוסף(  יסוד  בחי'  ההשפעה,  באופן  שהוא  דכמו  כאן  ומבאר 

מחג"ת )האבות(, כן מרומז ב"גימטריא" דיוסף בגי' ג' פעמים "בן".

*( ראה גם הביאור לקמן סימן קעג.

 – חג"ת  בחי'  אבות  מהג'  מקבל  יוסף,   – יסוד  בחי'  איך  מבאר,   )4

האבות, ומתחיל למטה למעלה מיעקב, יצחק, ואברהם.

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  א(  פד,  )ב"מ  וכמארז"ל   )5

לקוטי  א.  שב,  דף  ג'  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  הראשון". 

תורה ואתחנן ה, ב. ראה ביאור לעיל סימן ד הערה 3.

גוף   – הפנימיות  הוא  דתפארת  "גופא",  הוא  "תפארת"  פירוש:   )6

המדות, ו"יסוד" )ברית( הוא נק' "סיומא דגופא" כפי שבא ההשפעה 

בפועל וד"ל.

ראה זהר חלק ג' דף רלה, ב. ספר המאמרים תקס"ה עמוד קיט. תורה 

אור כו, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז )ד"ה באתי לגני( 

עמוד קיד ואילך.

7( וצדיק נטיל לשמאלא, יצחק קץ חי: פירוש: "יצחק" הוא אותיות 

"קץ חי". ד"יסוד" הוא מועט המחזיק את המרובה, דבטפה שביסוד 

נמצא כל העצמות והמהות מכל האברים, רק הכל נתצמצם – גבורה 

דיצחק – בנקודה )בטפה( אחת. וזהו "קץ" שהכל בא בבחי' צמצום 

וגבורה, "חי" באבר חי שהוא ביסוד. וזהו "צדיק" בחי' יסוד, "נטיל 

לשמאלא" – גבורה.

ראה תיקונים בזהר חדש קז, ב. הובא בפרדס שער א' )שער עשר ולא 

תשע( ריש פרק ב'. לקוטי תורה מאריז"ל פרשת וירא – סוד העקידה. 

אור התורה בחוקותי סוף עמוד תרסו. שיר השירים חלק א עמוד רמא. 

ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלא )קה"ת ה'תשע"א(.

וראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קפו וז"ל: יסוד 

בחי' צדיק יסוד עולם כתיב בי' אמרו צדיק כי טוב, טוב הוא בחי' 

חי, צדיק  יצחק קץ  ליסוד,  נמשכים  ומה שידוע שהגבורות  חסדים, 

המלכות,  לצורך  אלא  לצרכו,  אינם  הגבורות  הנה  לשמאלא,  נטיל 

שיסוד נותנם אל המלכות, אבל הוא עצמו שייך לחסדים. ע"ש.

8( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער כג )הכינויים( פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג.

9( בראשית מב, ל. וקאי על יוסף.

ועיין בעץ  10( "והוא הגבורות ד"ו ק"ץ הנמשכים מיסוד למלכות. 

חיים שער הירח בדרוש דאטב"ח ע"ש". )לקוטי לוי יצחק כאן(

11( מבאר הקשר בין יוסף )יסוד( עם אברהם )חסד(, דבשניהם כתוב 

"בקר" )שהו"ע אור וגילוי(, באברהם כתיב "וישכם אברהם בבקר", 

וביוסף "הבקר אור". ראה הערה 13. גם לקמן סימן פד. פו. פז.

12( אברהם הוא בחי' חסד: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה 

זהר חלק א' בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקודש סימן ה. מאמרי 

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

        
        

        
       

        

        
        

         
        





















סו

פרשת בלק דף ר"ד13 ועיין בביאורי הזהר14 שם.

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ. ראה הערה 13.

קולי בקר  יהו"ה בקר תשמע  ד(  מה שכתוב )תהלים ה,  וז"ל:   )13

אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים מלת 

)אלא אחד הוא החסד של  אלא חד בקר דאברהם  "בקר", ומשיב( 

בקר  וחד  בבקר(,  אברהם  וישכם  כז[  יט,  ]בראשית  כמ"ש  אברהם, 

דיוסף )ואחד הוא של יוסף שהוא ביסוד(, דכתיב )בראשית מד, ג( 

הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר )פי' התרגום על אור נהיר, הבקר 

ובין  בחסד  בין  כי  )ור"ל  ודאי  אור  ודאי  נהיר  החסד(,  מצד  האיר 

ליסוד,  נמשכים החסדים  כי מהחסד  הז' חסדים,  כל  כלולים  ביסוד 

בסוד חסד דשריא בפום אמה ]מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א 

סימן קנז הערה 12[, לכן האור שלהם גדול מאד וכל אחד נקרא בקר(. 

)שע"ר ומפרשים(.

היינו  בן,  פעמים  ג'  מספרו15  שיוסף  מה  זהו  וי"ל14 

שהוא בחי' בן לכל הג' אבות.

לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא עמוד נ

לקוטי   .93 עמוד  ג'  חלק  ה'תשט"ז  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה 

שיחות חלק לט ביאורים על אגרת התשובה עמוד 51, ובהערה 30 

שם.

14( לאדמו"ר האמצעי עמוד רכ, ג. )קה"ת ה'תשע"ה(.

15( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת שמיני. תורת מנחם – ספר 

המאמרים באתי לגני עמוד קעב. ספר המאמרים ה'תשל"ה עמוד 305 

)ד"ה באתי לגני(, דזהו גם הרמז ד"צדיק" )בחי' יסוד( בגי' ג' פעמים 

חיים, דמקבל מהג' אבות, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועה מפטירת אביו הוו"ח אי"א נו"נ כו' ע"ה, תנצב"ה.

המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ויה"ר מהשי"ת אשר מכאן ולהבא לא ידע עוד מכל צער ועגמ"נ ח"ו ואך טוב ימצא תכה"י.

באשר אביו ע"ה הי' ממקושרי ליובאוויטש והתפלל בנוסח אר"י וכו' וידוע אשר קורת רוח 

היותר גדול לנפטרים ע"ה הוא כשעניניהם יש להם המשך גם אחריהם, ובפרט אשר ברא כרעא דאבוה, 

הרי מהנכון ביותר הי' אשר ימשיך ככל האפשרי בהנ"ל הן בהתפלה בנוסח אר"י ועאכו"כ בפעולות 

בכיוון הנ"ל שיגרום קורת רוח לנשמת הנפטר, והוא ע"ד מרז"ל מה זרעו בחיים אף הוא בחיים אשר 

על ידי זה הנה מבטלים אפילו מה שספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברנייא )תענית ה, ע"ב(.

בברכה.

נ.ב.

בטח ידוע לו השו"ת דחילוף הנוסח אשר בתנאים ידועים יש להחליף לנוסח אר"י אבל קשה 

ביותר "המנהג" להחליף מנוסח אר"י לנוסח אחר, ומסומן לשו"ת מהרשד"ם או"ח סי' ל"ה, דברי 

חיים חלק ב' סי' ח' )ובו תשובות על מה שכתוב בשו"ת חת"ס חלק או"ח סי' ט"ו ט"ז(, שו"ת בית 

היוצר סי' ח' )המתרץ את דברי הדברי חיים מהשגות מהר"מ שיק או"ח סי' מ"ג(, שו"ת מנחת אלעזר 

חלק א' סי' י"א, שירי המנחה שם ח"ב ג', פרי השדה חלק ב.



סז
ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא   – ג  ו, 

יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

א. כשם שעבודת האבות הראשונים היתה הכנה למתן 
ולאחר מכן – הכניסה  וגאולת מצרים,  תורה לאחרי גלות 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
גו'"(1: "וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו'  אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  השבועה2( 
והצלתי גו' וגאלתי גו' ולקחתי גו' והבאתי אתכם אל הארץ 
אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב 

ונתתי לכם מורשה".

לגאולה  הכנה  היא  החסידות  אבות  עבודת  כן  כמו 
וגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא3,  והשלימה  האמיתית 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע4 
שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי, 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים 

אראנו נפלאות"5.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים6( 

דוב)ער(, ישראל.

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א פרשת וארא

ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן   – ו-ז  ו, 
מצרים  סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי 
אתכם  וגאלתי  מעבודתם  אתכם  והצלתי 
ולקחתי  גדולים.  ובשפטים  נטויה  בזרוע 
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם 
מתחת  אתכם  המוציא  אלקיכם  ה'  אני  כי 

סבלות מצרים

ג. אמר ד' לשונות של גאולה כנגד ד' גליות, ג' לשונות 
פסוק  אמר  רביעי  גלות  וכנגד  גליות,  ג'  לקביל  קרא  בחד 
בפני עצמו, שכן ראה יעקב )בראשית כט, ב( ג' עדרי צאן 
ג' גליות, ואבן גדולה כנגד גלות ד' ששקול כנגד כולם7 וכן 

1. ו, ד-ח.

2. פירוש רש"י על הפסוק ד"ה לכן.

3. ראה שיר השירים א, ב ובפירוש רש"י.

4. ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )ספר המאמרים עמוד קכד ואילך(. לכן 

אמור לבני ישראל תרנ"ח )ספר המאמרים עמוד פז ואילך(. תרע"ח )ספר המאמרים 

עמוד קלט ואילך(. ובכמה מקומות.

5. מיכה ז, טו.

6. ובפרט ששמו השני של אדמו"ר הזקן והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( 

הוא בלע"ז.

מלכות  זו  העדרים  כל  שמה  ונאספו  על  דרש  ששם  אלא  כן,  דרש  פ"ע  בב"ר   .7

רביעית, וכן הוא במדרש שיר השירים זוטא פ"ו.

ג' חיות שאמר משה, גמל שפן ארנבת ג' גליות, ואת החזיר 
אמר בפסוק בפני עצמו רומז על גלות רביעי8.

וכן דניאל ראה בלילה אחת ג' גליות ובלילה בפני עצמו 
ראה גלות אחרון )כמפורש בדניאל ח(.

וכן אמר דוד ד' פעמים כי לעולם חסדו, במזמור הללו 
את ה' כל גוים )תהלים קיז(.

שהם  גליות  ד'  לקביל  פסוקים  ד'  כופלים  הטעם  ומזה 
יד ע"ש במדבר  א,  ]איכה  ישתרגו עלו על צוארי  כפולים, 

רבה[, לקחה מיד ה' כפלים )ישעי' מ, ב(.
לקביל גלות מדי כופלים אודך כי עניתני, כי במלת אדך 

נרמזים ג' מלכים שמלכו במדי אחשורוש דריוש כורש.
אבן מאסו הבונים לקביל בבל והמה נרמזים בו, ג' מלכים 
שמלכו בו נבוכדנצר בלשצר אויל מרודך, ונרמזו במלת אבן, 
היתה לראש פינה, אנת הוא רישא די דהבא )דניאל ב, לח(.
מאת ה' היתה זאת, גלות יון נרמז במלת מאת, ג' מלכים 
תלמי,  אנטיוכס,  מוקדון,  אלכסנדרס  ביון,  בכיפה  שמלכו 

אמר היא נפלאת בעינינו, שהיא נרמזת בימי מתתיהו.
כנגד גלות אדום, זה היום עשה ה', דאתמר עלה )איכה 
א, יד( נתנני שוממה כל היום דוה, וכן יעקב אמר )תולדות 
כה, לא( מכרה כיום את בכורתך לי, על יומו של עשו שהי' 
ראוי להיות אלף שנים9, רק בעוונותינו )בראשית כט, ז( הן 

עוד היום גדול לא עת האסף המקנה.
אנו והו  אנא ה' שהוא בגמטריא  ואמר אח"כ ד' פעמים 
שהוא סוד תרין שמהן שהם עמנו בד' גליות10, חוזר אח"כ 
עוד ד' פסוקים לקביל ד' גליות אלו, אל ה' ויאר לנו, לקביל 
ואודך  ח, טז(, אלי אתה  אורה )אסתר  ליהודים היתה  מדי 
ארוממך שהלוים  ולהלל, א-להי  להודות  יון שתקנו  לקביל 
במקדש אומרים בשיר מזמור )תהלים ל, א( ארוממך ה' כי 

דלתני, הודו לה' כי טוב לקביל אדום.
מגלה עמוקות

דארבע  מיוחד,  כוס  אליהו  של  כוס  שמוזגין  טעם  ד. 
כוסות נגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, ולקחתי, וגאלתי, 
שלימה  הגאולה  שהוא  והבאתי  נגד  הכוס  וזה  והצלתי, 
ומוזגין  הנביא,  ידי אליהו  על  בימינו אמן שיבושר  במהרה 
וגם  ממקומה  מצרים  יציאת  תיעקר  לא  כי  לרמז  זה  כוס 
שיוכל או שירצה לשתות כוס ה' כדאיתא בגמרא ושולחן 

ערוך אורח חיים סימן תפא בהג"ה.
תורת משה – חתם סופר

ואת  יון,  זו  הארנבת  ואת  מדי,  זו  השפן  את  בבל,  זו  הגמל  את  ה  יג,  רבה  ויקרא   .8

החזיר זו פרס )ואמר דרך כינוי וכוונתו על אדום כמ"ש המפרשים(, משה נתן שלשתן 

בפסוק אחד )בספר דברים( ואת החזיר בפסוק אחד. ולמה ר"י אומר ששקול כנגד 

שלשתן, רשב"ל אמר יתירה )משלשתן(.

9. בתנחומא בובר תולדות ד', מכרה כיום אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשב כראוי 

וכן  הן  שנים  אלף  הקב"ה  של  שיומו  שנים  אלף  אלא  הזה  בעולם  ישראל  נטלו  לא 

בב"ר סג, יג.

10. סוכה מה, א. ובתוס' ד"ה אני והו משום דדרשינן בפתיחתא לד דאיכה רבתי ואני 

בתוך הגולה וכתוב והוא אסור בזיקים כביכול הוא עצמו ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



סח              
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‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ a„ÈÂ∑ על מ ׁשּפט  א ּתֹו ּדּבר  «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֵַָ

ה ּזה "? לעם  הרעתה  "למה  ול ֹומר : לד ּבר  .ׁשהק ׁשה  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
'‰ È‡ ÂÈÏ‡ Ó‡iÂ∑ ט ֹוב ׂשכר  ל ׁשּלם  נאמן «…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

,ׁשלח ּתי לח ּנם  ולא  לפני. לק ּים ל ּמתה ּלכים  ֿ אם  ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ
מצינּו ה ּזה  ּוב ּלׁשֹון הרא ׁשֹונים . לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּדברי

לה ּפרע , נאמן ה '" "אני מק ֹומ ֹות , ּבכ ּמה  נדר ׁש ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָׁשה ּוא 
ׁשם  את  "וח ּלל ּת ּכג ֹון: ענׁש, אצל  א ֹומר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּכׁשה ּוא 
מצוֹות , ק ּיּום  אצל  א ֹומר  ּוכ ׁשה ּוא  ה '". אני ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֹאלהי
ה '", אני א ֹותם , וע ׂשיתם  מצותי, "ּוׁשמר ּתם  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹּכג ֹון:

ׂשכר  ל ּתן .נאמן ֱִֵֶָָָ

                 

'''' וג וג וג וג  אברה אברה אברה אברה אל אל אל אל  וארא וארא וארא וארא  מ מ מ מ הההה............ אל אל אל אל   אלקי אלקי אלקי אלקי ב ־ג )ויד ויד ויד ויד רררר (ו , ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לטענת מענה   א ,'וג "וארא " ,נר למ ה  ה "ה  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹברי 
,נר מ ה  ה ה ".  לע הרעתה  "לה  מ ת) רת   ס)ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ה לת,  ח על ל"ה  טענה  א  קד ה , ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻחכמה 
"לה  לטענת   מק  י ה כל מ ד  ,אכ ענה : ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוה "ה 
אבל  נפילת־רח ,  יגר ה לת  ח כ וי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהרעתה ",
לא  שהאלק ת ,ז צרה  להי ת צריכה  יה די  ל דת ְְְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹעב
 אז ("וארא "), גלי  ל נראית א א  ,כל מ בנת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרק 

ל  למרת ,נ ק את ע בד  ה א  י תר ה ד ל  חְְֵֵֶֶַַַָָֹ
ְַַָההפרע ת.

 רא  עצמ  ה האב ת". אל) מ "(וארא  נ לזה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה ח 
עד  אחריה  לבניה לזה  ה ח  את  רי וה גלי , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאלק ת
(ולא   סת "וארא " ה א  ה רה    – לבר רמז . ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹע
רא ת  לה רת האב ת"), "אל  א " אברה אל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ"וארא 

מ ראל. אחד  לכל כת ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹאלק ת

           

הההה'''' אני אני אני אני  אליו אליו אליו אליו  ו ו ו ו אמראמראמראמר מ מ מ מ הההה אל אל אל אל   אלקי אלקי אלקי אלקי ב )ויד ויד ויד ויד רררר (ו , ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
"לה  מ ה  לאלת בה  א  חסיד ת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמבאר
ה רה  למ ה , ה דיע  ה "ה  ה ה ":  לע ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרעתה 
כדי הוי ',   התת היא   מצרי לת ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָוה כלית
ק ה  לת ח ה  להי ת צריכה  זה , נעלה  לגי  ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָלזת

ְֵי תר.
העתידה , א ה     , מצרי גא ת היה  ה בר  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
סת רחנית א לה  לא   וא לבד , מית א לה  אינְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הוי '.   י  א א  מ צר־הרע ), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(א לה 
"א  החזקה – ה ד  ספר   ס  " הרמ נת עמק    ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹזה 
תח ת  לבד ". ה ' את לדעת א א   ל הע ל עסק  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה 
הוי '    " הרמ הזיר לא  ה ', ידיעת מצות לגי  ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹספר

– רא י ־ב ת רק  (א א  מפרתתתת ד ד ד ד ס ס ס ס ה ה ה ה """"יס יס יס יס ד ד ד ד  ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ
החכמ החכמ החכמ החכמ תתתת רא ".וע וע וע וע ד ד ד ד  מצי     "לידע  וכתב  ,(" ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

" הרמ  י מד – העתידה  א ה  ע סק  – א ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
הוי '.   י  – ה '" את "לדעת ,מפר ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹוכ תב 

    ̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
     ©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

‡‡Â∑ האב ֹות ÈcL.אל  Ï‡a∑ טח ּתים הב »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ
ׁשּדי  אל  אני להם : אמר ּתי ּובכ ּלן ÈÓLe.הבטח ֹות , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ּכאן,"∑‰' ּכתיב  אין ה ֹודע ּתי" לא  …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

אמ ּתית  ּבמ ּדה  להם  נּכר ּתי לא  – נֹודע ּתי" "לא  ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹא ּלא 
ּדברי, לא ּמת  נאמן – ה ' ׁשמי נקרא  ׁשעליה  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלי,

ק ּימ ּתי  ולא  הבטח ּתים  .ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

Ï‡aג  ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

 

    
    
     

    
     

     
 

   
 

 
    

 
    

     


      
    
      

     
    

     

     
 

      
      

    
   



סט               
           

ֵֵֵֵָָָָָָָָואראואראואראוארא
ה ניא  על ,ק ה נר ל ת ק הס   י טבת, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָכ "ד 

.תנפר  ני ה רב  חל ,'ער לח' ְְְְִֵַַָָָָָָָֹֻוה
ל   מ מרז ("וארא ") ה דרה    לא : זה  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻראה 

:ק ה ְֵַַָאדמ "ר
רא ־  היא  ה ספת  "האל א '". "א ר א תת ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא "

אחת א א א א ר ר ר ר יבת  ע : עמי ה 'א ר' רמ ז ז תיבה  הרי  . ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
מתאי זה  בר ברא י ־ב ת. רמז אחת  פע ,מפרְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 על  קרא  א ר), (ני  ניא ר – הרי  ל  מְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָל
רת  – לי  א ר – א רת ני   ל הע את ְְִִֵֵֶֶַָָָהאיר

החסיד ת. רת – נס ר בא ר ְְְֲִִִֶַַַָה גלה ,

         

האב האב האב האב תתתת ג )אל אל אל אל  ו , לבחינת (רש"י  זכ ויעקב  יצחק   אברה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מ ני מ ח ית, ו אית רא ה  ("וארא "), אלק ת ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹרא ה 
עבר  ז חינה  די  היינ י ראל, ני  ל אב ת  ת ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהי

"חינת  חסיד ת, וכ באר . אחריה  לבניה   ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹירה 
חינת  . . ר כל  אחריה  לבניה ירה  היא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהאב ת

." אד כל להי ת צריכה  ְְְִִָָָָָָהאב ת

            

 לה לה לה לה נ נ נ נ דע דע דע דע י י י י  לא לא לא לא  הההה'''' ג )מי מי מי מי  (ו , ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 זכ לא  למ ־רה ,  קדמ א ר האב ת, חסיד ת, ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר
 לגי  מ ־רה   זכ ני ־י ראל  וא הוי ',   ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלגי 
לבני ־י ראל  אמ ר לכ" ה תב ,  המ אמר [פי  ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי '

הוי '"]. אני  י    וידע הוי '... ְֲֲֲֲִִִִֶַָָָָאני 
תה  מאז  ני אלפי  עבר בר יו מ לא ל,  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוי
לא  הוי ' "מי  העני אלינ  מה  מ ־רה , הוי'  ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

נצחית)? היא  ה רה  (והרי  " לה ְְֲִִִִֵֶַַַָָנדע י 
הוי ',   נתה  מ ־רה  א ־על־י  למר,  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָוי
נעלה  אפ הוי '   יתה  עתיד ־לב א  יו   ל־מק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
מ ב ה עמד    נמצא , חסיד ת, באר ,־ערְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלאי

הוי' "מי אפ ה א  מ ־רה  נ נ נ נ דע דע דע דע ייייאחרי  "לא לא לא לא  ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ ְְְְִִִִַַַַֹֹ
לעתיד ־לב א . היה  ה י  ת לא ערְְְִִִֶֶֶֶֶַָָ

      §©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
      ¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

'B‚Â È˙Èa ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ ּכׁשּנראיתי וגם  ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְִִֵֶַ
ׁשּדי", ּב"אל  ּביני להם  ּבריתי והעמד ּתי ה ּצב ּתי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ÔÚk.ּוביניהם  ı‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑, לאברהם ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְַָָ
נאמר : מילה  יז)ּבפר ׁשת  וג ֹו'(בראשית ׁשדי אל  "אני ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָ

ליצחק :ונ  ."מג ּורי ארץ  את  אחרי  ּולזרע  ל ת ּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
כו) האל (בראשית הארצ ֹות  ּכל  את  א ּתן  ּולזרע  ל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ"ּכי

לאברהם ", נׁשּבע ּתי א ׁשר  ה ּׁשב ּועה  את  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהקימתי
ׁשּדי" ּב"אל  – לאברהם  ׁשּנׁשּבע ּתי ׁשב ּועה  ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוא ֹות ּה

ליעקב : לה)אמר ּתי. ּורבה (בראשית ּפרה  ׁשדי, אל  "אני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָֹ
להם , ׁשּנדר ּתי הרי וג ֹו'", א ׁשר  הארץ  ואת  ולא וג ֹו' ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

.ק ּימ ּתי  ְִִַ

      §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
    ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

È‡ Ì‚Â∑, ה ּברית והעמד ּתי ׁשה ּצב ּתי יׁשּכמ ֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
יׂשראל  ּבני נאקת  את  ׁשמע ּתי , לפיכ לק ּים . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלי

kÊ‡Â.ה ּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„ÚÓ ÌÈˆÓ L‡∑ ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…

ל ֹו: אמר ּתי ה ּבתרים  ּבין ּבברית  ּכי ה ּברית , ְְְְִִִִִִֵַַַָָא ֹות ֹו
אנכי" ּדן יעבד ּו א ׁשר  ה ּגֹוי את  ."וגם  ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e˙Bz ‡Ú‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d e˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡NÈה  Èa ˙ÏÈ˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ
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את את את את  ואז ואז ואז ואז רררר .... .... י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת מע מע מע מע י י י י  אני אני אני אני   וג וג וג ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוג ֶֶֶֶֹֹ
ה )ריתי ריתי ריתי ריתי  (ו , ְְְְִִִִִִִִ

הרע ת  לה  – מ ה  לאלת בה  א  י היכ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוק ה ,
רה   מ ה צת ק לת ה ה  למר,  וי ה ה .  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלע

הת רת (" לע לי   אתכ מחלטת,("ולקח י  לת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻ

ה '. רצ ת להי ורק   א ה צוה  את   מק  האד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָא ר
 הי ה רה , לק לת ' לי'  יהי י ראל ני  די  ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכ

את  וא ה לת, י רי  את לעבר  י י י י צריכי דק ק ק ק ע ה ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ ְִִִִִַֹֹ
'יר ו 'הכ ל  ה על  א  רי י העב דה "). ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָ("כ ד 

ה צת.   לק  ת ְְִִַָא

       ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
     ¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
     §¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

ÔÎÏ∑ ה ּׁשב ּועה א ֹות ּה ֿ ּפי ÈÏ.על  Ó‡ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈
'‰ È‡ Ï‡NÈ∑ ּבהבטחתי È˙‡ˆB‰Â.ה ּנאמן ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ

ÌÎ˙‡∑ּברכ ּוׁש יצא ּו ֿ כן "ואחרי הבטח ּתיו, כן ּכי ∆¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַ
ÌÈˆÓ.ּגד ֹול " ˙ÏÒ∑ מצרים מ ּׂשא  .טרח  ָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

      §¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
       ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

  ¦©−©¦§¬¦§¨«¦
          

 וה תבה , מדרגת ד '  רה ' 'לטי  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹמבאר
ורדפה ":מר   ל  טב  וע ה  מרע  "ס ר תב  זת ְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

ר  מח בה   י מ ע נת  יפ "א   מרע " ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"ס ר
ולעקר  העבר על להתחרט  בה  לע ת  וצרי ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמע ה ,
ת ואחד  ד ח מ לה רד  ירצה  א  ' כ הרע  מ נרצ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת
ל  ממ א  בחינת אלק ת ילי  היה  א א  "רְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹית
מצת, ממעט "ה א  על ה בה   טב " "וע ה  .ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלמי
ע ה  ו "די  תפה " תרה   עצמ את לי ע  טב  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוע ה 
על  מצות־ע ה , ב ל חסר הא ר   תמ א  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָבה 
 לה בק  להתק ר . . עצמה  בה  לע ת  צרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָזה 
חינת  ב ' ." י מ בחינת עלמי ל ס בב  ה א  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהוי '
ה א  " ל " אה . בה  חינת ה  א ְְְִֵֵֵַַַָָָָָבה 
י מ" ה רה  על־ידי  ה א  עי אה  בה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָחינת
ו "רכיה  מ ה " ל בפמליא  מעלה  ל פמליא   לְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מ יע על־ידי ־זה  ," ל נתיב תיה  וכל  נע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרכי 

ממ א  עלמי ל מ בב  מעלה    ־סאי א ר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ"לעצמ ת
פנימ ת  תרה  נגלה  נגד  חינת, ' זה   וי ."עלמי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָל

ַָה רה .
ד ' נגד   ה ה ס ת ד ' ה רה ', 'א ר מבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוה ה 
ד ' נגד  ה ה נת ד ' הרי  זה , לפי  ה "ל. בה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָחינת
" מצרי סבלת מ חת  אתכ "וה צאתי  : א ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַחינת
"וה לי " מרע . ס ר עני ה א  ( מצרי מ מאת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֻ(ה ציאה 
ל  ה בב  א ר   י ה חינת ה א  "צל",  מ ְְִִִֵֵֶַַַַָה א 
"בצל  נאמר: זה  על "ל, ה צת על־ידי   מ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלמי
מאמר  ה רה , נגד  ה א  "וגאלי " ."'ג  יתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָידי 
תלמ ד ע סק  מי  א א  רי ־ח ל אי" ז"ל: תינְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָר
מאמר  פטת תרה , נגלה  נגד   בפרטת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָרה ",
א ר  האמי י  ה ח ד  הינ ," לע לי   אתכ "ולקח י  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָחז"ל.
 מק ("ל ה רה  נימ ת עני וה א  ר־ה א ,   ־סְְְְִִִֵַַָָָָאי
מעלה  בחינה   ה והינ ," ל לע זז אינ "לי " ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאמר

ÈÙ‡Â˜ו ÈÈ ‡‡ Ï‡NÈ ÈÏ Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
ÊÈL‡Â È‡ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú„a ÔBÎ˙È ˜BÙ‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ ÔÈÈ„e ‡ÓÓ¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

ÔBÎÏז ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È È˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

 

     
      

      
     


    


    


      

 
   

     
    

 
   

    
   
     
    

  
   

    
      



עי               
לא   "לית ה רה  נימ ת וזהי  , יי ו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמהתח ק ת
חינת  ד ' ה ולהי ת .("' כ מחלקת ולא  . . ְְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֻק יא 
ד '   לכ למעלה , מ מ ה  ה א  דת עב אפ ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹתבה ,

למעלה . מ מ ה  ל סדר ה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָה נת
ח יב ת  לי  ה "ל עב דה  ה חינת ד ' ל סדר , ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאמנ
"וגאלי הרי  מ ע ה , ח ב  לי ד   א וע ה . ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָלד 

מני ה חינת ד ' סדר  ניהאחר  ה מ מ מ מ מ מ מ מ ה ה ה ה ולקח י " ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
א למעלה למעלה למעלה למעלה  "וה לי " אז מ י ד , ח ב  מע ה   וא ; ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

.  מ למעלה  ת להי ְְְֲִִַַָָָָֻאחרנה 
'ער לח' ה נת ד ' ל ה ר  טע יבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻבזה 

 בית  ה מה דר י ו ,ק ה רה אדמ "ר רה : ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ההלכה  חלק  אינ   מק על־ה  (ב רה  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָכתב 
 עני ה א  "ולקח י ", "וגאלי " חינת א ת (ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
מרת   עצמ ה רה  מ ד  י  אחרנה , "ל, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻה רה 
(אדמ "ר  'ער לח'  ל א ה רה ; מעלת ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֻֻמד ת
רה , וה ע ה  יסק ־ וה ההלכה  לחלק   (ק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָה
מעלת  יתר העי ר, ה א  ה ע ה  היא  ההכרעה  ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהרי 
 עני ה א  "וה לי " אחרנה  אה  ולכ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה ע ה ,

"ל. ֲֶַַַַה ע ה ,
אחר: אפ זה  לבאר י ְְְֵֵֵֶֶַָָֹוע ד 

ה "ארעה  נגד   ה ה ס ת ד ' ' י ח  ע 'רי  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאיתא 
י דע אינ ו   רע , , חכ ה א :  ר ס אפ ," ניְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ויצירה . ריאה  ע ה , אצילת, הע למ ת: בסדר ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹלאל;
נגד  ק ל א ' "ס  ה ס ת: ד ' סדר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַועל־ר־זה 
 הי מ ח ה   מרי א אנ ה דה  ס ר ' ס  ,' כ ְְֲִִִִִֶַָָָָָאצילת

ג' ס  .' כ ע ה  נגד  רע  אמר לכ עב דה ־ זרה , ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָע בדי 
."' כ יצירה  ד ' ס ' ,' כ בריאה  ז ה ְְְִִִִִַַָָָברת

א לה , ל ה נת ד ' ל ה דר נמצא , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָועל־י ־זה 
ה ס ת) סדר  ה) ולקח י  וגאלי  וה לי  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוה צאתי 

יצירה . ריאה  ע ה  אצילת ְְֲֲִִִִָָָה א 
ע   להחכ הרע   נסמ הה דה  סדר  ע ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוה ה 
להי ת   רי , מדרגת סדר לפי  זה  אי כא רה  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהי ת
י , לחכ  סמ יהיה  הרע  כדי  ה א     לב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהרע 
ועל־ר־  ;עתמר להחזיר עליו  לפעל יכ ל  החכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוקא 
"ולה  :' י ח  ע 'רי  מב אר העלמ ת, סדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָזה 
' כ ד ל א ר צריכה  ע ה  לפי  לע ה ,  סמ ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָָָאצילת

אצילת". מ מ מעלה  ל  י המ ְְְֲִִִִִֵַָָלכ
ל  על לפעל  "לבנ  ד וה" ענינ הה דה , סדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולכ
, חכ ה דר: להי ת  צרי  הרע   ה על     ני ה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָד '
ה ס ת, סדר  כנגד לא ל. י דע  אינ ו   ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרע ,
'ער לח'  אמנ ולקח י . וגאלי  וה לי  ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוה צאתי 
.'ער לח' על־י   מעלת לפי   ת א מ נה  ק ה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאדמ "ר
י דע אינ ,  , חכ ה א : ( ני ה (ד ' ה דר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־י ־זה ,
ולקח י , וגאלי , וה צאתי , ה ס ת: בסדר רע . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלאל,

ְְִִַוה לי .
 נפלא ת"  ארא  מצרי  מאר צאת "ימי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָתיב .
 הי , ני ה ד ' כל "לבנ  ד וה" דתנ עב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָועל־ידי 
ד ' לכל נזה  ," אלקיכ לה '   א  ני" בחינת  לְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
קרב וה למה  האמ ית לתנ גא  א לה  ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה נת

. ַָמ

     §¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
      ̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

   ̈¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
È„È ˙‡ È˙‡N∑ ּבכסאי ה לה ּׁשבע  .רימ ֹותיה  »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

      ©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
     ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑ק ּבל ּו .ּתנח ּומין לא  ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹ
Áe ˆwÓ∑ּונׁשימת ֹו ר ּוח ֹו – מצר  ׁשה ּוא  מי ּכל  ƒ…∆«ְִִֵֵֶָָ

להארי יכ ֹול  ואינֹו לענין קצרה , קר ֹוב  ּבנׁשימת ֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
אליעזר , ר ּבי ּבן ּבר ּו מר ּבי זֹו ּבפר ׁשה  ׁשמע ּתי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה ,

זה : מ ּמקרא  ראיה  לי טז)והביא  ה ּזאת (ירמיה "ּבּפעם  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ה '", ׁשמי ּכי וידע ּו ּגב ּורתי ואת  ידי את  ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָא ֹודיעם 
אפ ּלּו ּדבריו, את  מאמן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלמדנּו,
האמנה  ֿ ׁשּכן וכל  ה ', ׁשּׁשמ ֹו מ ֹודיע  ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻלפרענּות ,

ÈÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡zÈ ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡NÈ ÈÏ Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

 

  
    

     

   

    
     

 
    

    
  

    
     



עב              
ּדר ׁשּוה ּו.לט ֹובה  קיא)ור ּבֹותינּו סנהדרין רבה. לענין (שמות ְְְְִֵַָָָָ

מ ׁשה : ׁשאמר  מעלה , ה)ׁשל  הרעתה "?(לעיל  "למה  ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ולא  ּדאב ּדין על  חבל  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ְְְֲִַַַַָָָָָאמר 
הר ּבה  האב ֹות , מיתת  על  להתא ֹונן לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמ ׁשּתּכחין!
לי: אמר ּו ולא  ׁשּדי", ּב"אל  עליהם  נגליתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּפעמים 

ּׁשמ ֹו "מה  אמר ּת: וא ּתה  , ּׁשמ אמר מה  מה  ְְְְִַַַַַָָָָֹ
B‚Â'.אליהם "? È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכ ׁשּבּקׁש ֲֵֶ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ

ּבדמים  ׁשּקנה  עד  קרקע  מצא  לא  ׂשרה , את  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלק ּבר 
א ׁשר מר ּבים , ה ּבאר ֹות  על  עליו ערער ּו – ּביצחק  וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּביעקב : וכן לג )חפר , ה ּׂשדה "(בראשית חלקת  את  "וּיקן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אמר ּת: וא ּתה  מ ּדֹותי, אחר  הרהר ּו ולא  אהל ֹו, ְְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָֹלנט ֹות 

ה ּמקרא  אחר  מתיּׁשב  ה ּמדר ׁש ואין הרעתה "?. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ"למה 
לא  ה ' ּוׁשמי נאמר : ׁשּלא  אחת , ּדברים : ּכּמה  ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמ ּפני

לי. הרי ׁשאל ּו ׁשמ ֹו, ׁשּכ ה ֹודיעם  לא  ּתאמר  ואם  ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר : ה ּבתרים , ּבין לאברהם  ּכׁשּנגלה  ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתח ּלה ,
 היא וע ֹוד , ּכׂשדים ". מא ּור  ה ֹוצאתי א ׁשר  ְְֲִִֵֵֵֶַָה '

ּבּדברים  נמ ׁשכת  "וגם ה ּסמיכה  לכאן:  ס ֹומ ׁשה ּוא  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אני  לכן יׂשראל ". לבני אמר  "לכן וג ֹו'", ׁשמע ּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאני
על  ּדב ּור  "ּדבר  ּפׁשּוט ֹו, על  ה ּמקרא  יתיּׁשב  ְְְִִֵֵַַַַָָָָא ֹומר :

ׁשּנאמר : ּתדר ׁש, וה ּדר ׁשה  כג )אפניו", ּכה (ירמיה "הלא  ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹֹ
סלע ", יפ ֹוצץ  ּוכפ ּטיׁש ה ', נאם  ּכא ׁש מתח ּלק ּדברי - ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ניצ ֹוצ ֹות  .לכ ּמה  ְִַָ

          

ה ע ד ק י  להי ת הצר  ע ה  מה ,להבי  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻוצרי
אפיל למע   לי יכ  הי א   די  עד  ר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעב דת
תרי ה י ברית גזר  א לכא רה , ה א ה . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻרת
הצר מ ע  ב מ אינ   ל־מק מ ,'ג  ת א וע   ְְֲִִֵַַַַָָָָָֻועבד

.ל־ ר עב דת ה ע ד  ק י  ְְֲִִִֶֶַַַָָֹלהי ת
טבת) (כ "ד  ההיללא  על באר פי  ה א , העני  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָא
 זכ  בלבני חמר  מצרי ע ד  על־ידי  א ר', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'תרה 
וז רר ל עני ה א   מצרי ע ד  יו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמ ־רה ,

, אברה ימי  עדי רה  ננה  לא   לכ ה רזל, ר  מְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ל הע חמרת ונז נתרר לא  עדי  אברה ימי  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹי 
מצת, ה רה    ק על־ידי    ־סאי א ר המ כת ְְְְִִִֵֵַַַַָָלהי ת
י ראל  את  ה רזל ר ה א  , מצרי יציאת אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד 
 מ הרע  נפרד  להי ת  בלבני חמר ה ע ד  ק י  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל־ידי 
ל הע ־  נז י ראל  כנז וכא ר ,' כ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ב 

וחמרתו . ת מְְְְִִַָֹוג

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ́Ÿ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
 §¥«¦§¨¥−¥«©§«

      ©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
       Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

 §¨¨«¦
‰ÚÙ ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד קל ֿזה  מע ׂשרה  ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶַָָָ

ׁשּבּתֹורה  לב )וחמר  פ ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית ÏÚ∑ אט ּום ֶֶַָָֹ¬«¿»»ƒֲ
אט ּום  ׁשה ּוא  א ֹומר  אני ערלה , ל ׁשֹון ּכל  וכן ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׂשפתים .

ו) מ ּׁשמע .(ירמיה אט ּומה  – אזנם " "ערלה  ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אט ּומים  – ֿ לב " ב )"ערלי ּגם (חבקוק  "ׁשתה  ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

"ערלת  ה ּקללה , ּכֹוס  מ ּׁשכר ּות  והאטם  – והערל " ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָא ּתה 
ּבּה, ּומכ ּסה  אט ּום  ׁשה ּגיד  – יט)ּבׂשר " "וערל ּתם (ויקרא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבפני  ׁשּיב ּדיל  א ּסּור , וכ ּסּוי אטם  ל ֹו ע ׂשּו – ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹערלת ֹו"
אט ּום (שם)אכילת ֹו, – ערלים " לכם  יהיה  ׁשנים  "ׁשל ׁש ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מ ּלאכל ֹו ּומב ּדל  .ּומכ ּסה  ְְְְִֶָָֻֻ

     ©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
     ¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

   ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

ÓÈÓÏ:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Út ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ‡Ó Ï‡NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

Èיב  ‡‰ ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ È˜È ‡‡Â ‰ÚÙ«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Út ˙ÂÏe Ï‡NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ï‡NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

 

     
     

     
     

      

      



עג               
Ô‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ a„ÈÂ∑ ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו צרף  ׂשפתים ", ערל  "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמ ׁשה :
ּולמליץ  לפה  ל ֹו להיֹות  אהרן את  ‡Ï.ה ּוא  ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆

Ï‡NÈ Èa∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם  עליהם  צ ּוה  ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַָָ
א ֹותם  ÌÈˆÓ.ולס ּבל  CÏÓ ‰Út Ï‡Â∑ עליו צ ּום  ְְִָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָָָ

צ ּום  ּופ ׁשּוט ֹו: מדר ׁשֹו. זה  ּבדבריהם , ּכב ֹוד  ל ֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹלחלק 

ה ּצּוּוי  ּודבר  ּפרעה , אל  ׁשליח ּות ֹו ועל  יׂשראל  ּדבר  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹעל 
א ּלא  ה ּיחס , סדר  לאחר  ׁשנּיה , ּבפר ׁשה  מפר ׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמה ּו?
ּב"א ּלה  הענין הפסיק  ואהרן, מ ׁשה  ׁשהזּכיר  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמ ּתֹו
ואהרן  מ ׁשה  נֹולד ּו  היא לל ּמדנּו אב ֹותם ", בית  ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹרא ׁשי

נתיחס ּו .ּובמי ְְֲִִַ

     

      ¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
      £³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

Ì˙‡ ˙È ÈL‡ ‰l‡∑ ליחס ׁשהזקק  מ ּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְִֵֶַַֻ
ואהרן, מ ׁשה  ּבׁשביל  ואהרן מ ׁשה  עד  לוי ׁשל  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשבט ֹו

ּתֹולד ֹותם   ּדר ליחסם  (ּוּבפסיק ּתא התחיל  מרא ּובן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ל ׁשל ׁשה  אביהם  יעקב  ׁשּקנטרם  לפי ראיתי: ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָֹֹּגד ֹולה 
ּכאן  ויחסם  ה ּכת ּוב  חזר  מ ֹות ֹו, ּבׁשעת  ה ּלל ּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים 

הם ) ׁשח ׁשּובים  ל ֹומר  .לב ּדם , ְֲִֵֶַַָ

      §¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
    §¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

     §¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
        §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤©§¦²§©−¨¨«

'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו ל ּמה  ¿≈«≈≈ƒ¿ְְִֶָָָ
ׁשאחד  זמן ׁשּכל  ה ּׁשע ּבּוד , ימי ּכּמה  לה ֹודיע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלוי?

ׁשּנאמר : ׁשע ּבּוד , היה  לא  ק ּים , ה ּׁשבטים  א)מן (לעיל  ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

 מל "וּיקם  :ּכ ֿ ואחר  אחיו", וכל  יֹוסף  ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וּימת 
ימים  הארי ולוי ּכּלם חד ׁש", .על  ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

    §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

       §¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
     §½̈¨§¦²§©−¨¨«

'B‚Â ÌÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מח ׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶ
מא ֹות  אר ּבע  יׂשראל  ּבני מ ֹוׁשב  על  למדים  אנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה 
היּו, לב ּדּה מצרים  ּבארץ  ׁשּלא  ה ּכת ּוב , ׁשאמר  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשנה 
מצרים  מ ּיֹורדי קהת  ׁשהרי יצחק , ׁשּנֹולד  מ ּיֹום  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָא ּלא 

ׁשל  ּוׁשמ ֹונים  עמרם  ּוׁשנֹות  ׁשנֹותיו ּכל  ח ׁשב  ְְְְֲִֶַָָָָָֹהיה .
ׁשנים  והר ּבה  ׁשנה . מא ֹות  אר ּבע  ּתמצאם  לא  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמ ׁשה ,

האב ֹות  ּבׁשני ל ּבנים  .נבלעים  ְְִִִִֵַָָָָ

      §¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
§«Ÿ§Ÿ¨«

Ôe‡יד  Èa ÔB‰˙‰‡ ˙È ÈLÈ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓÎÂ ÔBˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡NÈ„ ‡Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ôe‡ ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÎÈÂטו „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL Èe¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚÊ ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk a Ïe‡LÂ ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBLbטז ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe ÈÓe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL ÚLe¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚÊÏ:יז ÈÚÓLÂ ÈÏ ÔBL‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔBÁÂ ‰ˆÈÂ ÌÓÚ ˙‰˜ Èe¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÈÓ Èe¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

 

     
     

      

    

    
    
     
    

    
    
     

     



עד              

       ©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
     ¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤©

   §¦²§©−¨¨«
B˙„c „ÎBÈ∑ אב ּוהי,אח קהת ת  אח ֹות  לוי, .ּבת  ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

    §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

    §¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

    ©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤©©©¦«¨¨²£¬
      ©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

 ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי . בתרא לב ּדק (בבא צרי א ּׁשה , ה ּנֹוׂשא  למדנּו: .ּבאחיה מ ּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

         

אחיהאחיהאחיהאחיה לב לב לב לב ק ק ק ק   צרי צרי צרי צרי א א א א הההה ההההא א א א   למדנ למדנ למדנ למדנ  א א א א רש"י מ מ מ מ) ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
כג ) י כבדמ מ מ מ א א א א ו , את  עמר "ו ח  אמר מ ה  ולא   ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לוי  (ת "דתקהתקהתקהתקהת אה אח אח אח אח ת ת ת ת  תנר ה ה , רש "י ). , ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָָָָ
 לדנ  היא" ואהר ואהר ואהר ואהר ללד  מס ר מ מ מ מ ה ה ה ה  ," נתיחס במי  ְְֵֵַַֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵַַֹֹ

ליחס  א  "דת" ואהר ואהר ואהר ואהר אפא , מ מ מ מ ה ה ה ה  א  ,את את את את  מ ד    ְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ִִַַָֹֹ
ה ר  בר דנלל ולא  קהת, ואח ת לוי  ת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיתה 

את   י מד 'דת' וע ד : זאת .(" עמר ("ו ח  איְְְְִִִִֶַַַַָָֹלנ
 א י כבד . ל לאחיה  לא  אביו ), ידי  (על  לעמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹה ר

את ליחס  ה תב  נת אי א ני ני ני ני ר מס ,אהר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
("ו ח  אילנ ה ר בר דנלל א  " נח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ"אח ת

.("ֲַֹאהר

     §¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
 ¦§§¬Ÿ©¨§¦«

     §¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
      §¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

 ©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם  יתר ֹו, יֹוסף מ ּזרע  ּומ ּזרע  ֿ ּכוכבים , ּביצר ֹולעב ֹודת  קט)ׁשּפט ּפט  .(ב "ב  ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

       ¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
    ¤§¥¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

‰LÓe Ô‰‡ ‡e‰∑, למעלה ׁשהזּכר ּו א ּלּו «¬……∆ְְְְֵֶַָֻ
אמר  א ׁשר  ּומ ׁשה  אהרן "ה ּוא  לעמרם , יֹוכבד  ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּילדה 

פ "א)ה '" רבה למ ׁשה ,(שמות אהרן ׁשּמק ּדים  מק ֹומ ֹות  יׁש .ְְְֲִֵֶֶַַֹֹ
 ל ל ֹומר  לאהרן, מ ׁשה  ׁשּמק ּדים  מק ֹומ ֹות  ְְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹויׁש

dÏכ  È‰e‡ ˙Á‡ „ÎBÈ ˙È ÌÓÚ ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL ÚLe ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÌÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á˜ ‰ˆÈ Èe¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ Èe¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

„ÈnÚכג  ˙a ÚLÈÏ‡ ˙È Ô‰‡ ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:Ó˙È‡ ˙ÈÂ ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È‡Â ‰˜Ï‡Â Èq‡ Á˜ Èe¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á˜ ˙ÈÚÊ«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ÈÒ Ô‰‡ a ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰Ôכו ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ï‡NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

 

                
        



עה               
ּכאחד  ˆÌ˙B‡.ׁשּׁשק ּולין ÏÚ∑, ּכל ּבצבא ֹותם ְְִֶֶָ«ƒ¿»ְְִָָ

א ֹות  ּבמק ֹום  א ּלא  ׁשאינֹו "על " יׁש ל ׁשבטיהם . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָצבאם 
.ּבחר ּב ּכמ ֹו תחיה ", חר ּב "ועל  לג )אחת : (יחזקאל  ְְְְְְְְִֶַַַַַ

ּבחר ּבכם  ּכמ ֹו חר ּבכם ", על  ."עמד ּתם  ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

    ¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
    ¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

'B‚Â ÌÈa„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימ ּו הם  ׁשּנצט ּוּו, Ô‰‡Â.הם  ‰LÓ ‡e‰∑ מ ּתח ּלה ּובצדקתם  ּבׁשליח ּותם  הם  ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
ס ֹוף  .ועד  ְַ

     ©§¦À§¸¦¤§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤
 ¦§¨«¦

'B‚Â ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מח ּבר .ל ּמקרא  «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

     

      ©§©¥§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
      ¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

 ¥¤«
'‰ a„ÈÂ∑: למעלה האמ ּור  עצמ ֹו ה ּדּבּור  ה ּוא  «¿«≈ְְְִַַַָָָ

מ ּתֹו א ּלא  מצרים ",  מל ּפרעה  אל  ּדּבר  ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבא 
להתחיל  עליו הענין חזר  ליחסם , ּכדי הענין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהפסיק 

‰'.ּבֹו È‡∑ ּדברי ּולק ּים   ל ׁשלח אני ּכדאי ¬ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַָ
.ׁשליח ּותי  ְִִ

       ©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
    §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

'‰ ÈÙÏ ‰LÓ Ó‡iÂ∑ ׁשאמר האמירה  היא  «…∆…∆ƒ¿≈ֲִִֶַָָָ
אלי", ׁשמע ּו לא  יׂשראל  ּבני "הן וׁשנה למעלה : ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ה ּׁשּטה , היא   וכ הענין, ׁשהפסיק  ּכיון ּכאן, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָה ּכת ּוב 
הרא ׁשֹונֹות  על  נחזר  הא ֹומר : .ּכאדם  ְֲִֵַַָָָָֹ

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
     §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

‰ÚÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑לר ּדֹות ֹו ור ֹודה  ׁשֹופט  ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְִֵֶ
ויּסּורין  E‡È.ּבמ ּכֹות  ‰È‰È∑ יהי ּכתר ּגּומ ֹו: ְְִִַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ

ּומ ׁשמיע  ה ּמכריז אדם  נב ּואה , ל ׁשֹון ּכל  וכן .ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻמתר ּגמנ

מ ּגזרת  וה ּוא  ּתֹוכח ֹות , ּדברי נז)לעם  "ניב (ישעיה ְְְִִִִֵַָָָ
י )ׂשפתים ", מהתנּבא ֹות "(משלי  "ויכל  חכמה ", "ינּוב  ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

י )ּדׁשמ ּואל  פרעדיג "ר (סימן ל ֹו ק ֹוראין ּובלע "ז ,. ְְְִִֵַַ

„ÌÈˆÓכז ‡kÏÓ ‰Út ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈˆnÓ Ï‡NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô‰‡Â¿«¬…

Ú‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Út ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Út ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

ÚÙÏ‰א   C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

 

      
      

      

      
       

    
      
     
     
      

       

     
     

    



עו              

       ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
    §©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

a„˙ ‰z‡∑ אחת ויטעימ ּנּוּפעם  ימליצ ּנּו אחי ואהרן מ ּפי, ׁשּׁשמע ּת ּכפי ּוׁשליח ּות  ׁשליח ּות  ּכל  «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

             

     

יד יד יד יד ר ר ר ר   אחי אחי אחי אחי  ואהר ואהר ואהר ואהר אצאצאצאצ ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ א א א א רררר אתאתאתאת תד תד תד תד רררר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽא א א א הההה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
ב )אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ רעהרעהרעהרעה (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ ֹֹ

 אחי ואהר אצ א ר ל את תד ר "א ה  ה ס ק  ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
ר"י  מבאר ,"'ג רעה  אל ד ר )יד ר אה  "ע(בד "ה  : ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

 אחי ואהר מ י ,  מע פי  ליח ת ליח ת ל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹאחת
רעה ". אזני   ויטעימ ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹימליצ

 אהר  ע   ג הל ה  נראה , ר"י  ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹמ טת
מה "ה  ה ליח ת ברי  את אמר ה  א א  רעה , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל

 ד ה בל מע  פי  מ י")ד ק  מע ,("פי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפרעה   מר ואהר("בינות והמלי" ע"ד  ,("ימליצנו " ְְְְְֲִַַֹֹ
י ראל  ני  את "ו ח  לפעל על־מנת אזניו   ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהטעימ

."ְֵַמארצ
רעה  והרי  לפרעה , מ ה  הליכת היה   טע מה  ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹוק ה :

 ד ה ל מ ה  אליו  ר מה  הבי אליו לא  ר  (פי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

?ה "ה ) ַָָ

לבאר:  ְְֵֵָוי
ספרי מבאר לפרעה "  אלקי  ינת "ראה  ה ס ק  ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָֹֹֹעל
אפיל אזי  , ק  עצ  ה ה לת עה  ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָחסיד ת,
א" חז"ל מאמר ועל־דר . ברל ה ח  את אי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹליק 
וזהי ." תרה  אל ל מ חקת ה עה  רע  ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָראית

לפ   אלקי  ינת "ראה  ה ס ק  נת נת זה  – רעה " ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
 מ א ־ל זרע  "ממ לה  –  מיחדי ח ת למ ה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻה "ה 

."רי וי "מ ת תלר ועד  רעה ", ְְְְְִִִַַַַֹעל
לפרעה   עצמ ללכת מ ה   צרי היה  זה   ע מ רק (ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

( לב אהר ולכ רעה . את לר ה ח  את היה  ל רק   , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
 הקד ל  א ר  (הבי א הג)ע ר  , ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

ה א   ע להתע ק  למר, ,לברר על־מנת היה  לא  ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹרעה 
תלר מנת על היה  ה ר א א  , י יס  עצמ ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָמצד 
ה ח  א א  , ברי ה הבנת נגע  היה  לא  בזה  .ברלְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

.ר ד ְֱִִֶָֹהאלקי 

         

רעהרעהרעהרעה אזני אזני אזני אזני   ויטעימ ויטעימ ויטעימ ויטעימ ב )ימליצימליצימליצימליצ ז, –ימליצ ימליצ ימליצ ימליצ (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
מ י "),  מע ("פי   ד ה ל לפרעה  ר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמ ה 
 כמ מצרי . לל  ברי ה את  לתר אהר הצר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻולכ
." תר ה" ר"י : פר ," תינ  לי ה "י  ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָתב 

 יטעימ יטעימ יטעימ יטעימלהטעי להס יר אהר על היה   לכ  סנ – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
אזניו .  נס וי רעה  אצל ל תק  מ ה  ברי  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
ברי  נס י" ר"י : פר אד ני ", "אזני  תב   כמְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

." אזניְְֶָ

     ©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¤«ŸŸ©²
  §¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנג ּדי והתריס  ׁשהר ׁשיע  מאחר  «¬ƒ«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
ֿ ּכֹוכבים  ע ֹובדי ּבא ּמֹות  ר ּוח  נחת  ׁשאין לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוגל ּוי
למען  ל ּבֹו ׁשּיתק ּׁשה  לי ט ֹוב  ל ׁשּוב , ׁשלם  לב  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלתת 

א ֹות ֹותי  ּבֹו ׁשל הר ּבֹות  מ ּדת ֹו וכן גב ּורתי. את  ות ּכיר ּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הא ּומות  על  ּפרענּות  מביא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְִֵַַָָָָֹֻה ּקד ֹוׁש
ויירא ּו, יׂשראל  ׁשּיׁשמע ּו ּכדי ֿ ּכֹוכבים , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָע ֹובדי

ג )ׁשּנאמר : וג ֹו'".(צפניה ּפּנֹותם  נׁשּמּו ּגֹוים  "הכר ּתי ְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ֿ ּפיֿ ֿ על  ואף  מ ּוסר ", ּתקחי א ֹותי ּתיראי  א ְְְְִִִִִִִַַַַָָ"אמר ּתי
ה ' "ויח ּזק  נאמר : לא  הרא ׁשֹונֹות  מ ּכֹות  ּבחמ ׁש ְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹכן

ּפרעה ", לב  (וע ּין את  ּפרעה ". לב  "וּיחזק  א ּלא  ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ל ׁשּוב " ּבלכ ּת" ה ּמתחיל : ּדּבּור  ּכאן ׁשּגֹורס  ְְְְְִִֵֶֶַַָָּברא "ם 
ּבפס ּוק : ׁשמ ֹות  ּפר ׁשת  ּוכדלעיל  ," ּביד "ׂשמ ּתי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעד 

ׁשם ) ע ּין ל ׁשּוב ", ּבלכ ּת". ְְְֵֶַָָ

‡CeÁב  Ô‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Út ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ‡Ó≈«¿≈

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
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רעה " לב  את אק ה  "ואני  תנפר ה ס ק  ג )על ר(ז, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
א תתי את הרת למע ,ל תק ה  לי  "טב  ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַר"י 
על  רענת מביא  ה "ה , ל ת מ וכ ב רתי , את ירְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻות

." ויירא י ראל  מע די  , אלילי ע בדי  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶָָֻא ת
הרא י אפ  מתנהגי הא ת א ר הרי  , מ ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻולכא רה 
רענת  ה "ה  ביא  מס יק   טע בר זה  הרי  ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלענ
"מביא  היא  ה "ה " ל ת מ" זה   מה ־ וא , ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
א א   יה מע מ ד  לא  " אלילי ע בדי  א ת על ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻרענת

?" ויירא י ראל  מע ְְְְְִִִֵֵֶָָ"די 
ל הע ז"ל חכמינ אמר מה   י הק זה  לבאר  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוי

ה רה  ב ביל י ראל ביל בראשית)נברא  ר "פ .(רש"י ְְְְִִִִִִֵַָָָ
י ראל  ביל נבראה   ה ריאה ,  עצ ה א    כְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

היא   טרת , ל ע המארע ת כל ה א   ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוה רה ,
וה רה . לי ראל עלת מ ה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָיע 

ה ה  ,  מס למא רע  אחרת סי ה   נראה  א ר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻואפיל
ל  וה נימית האמ ית ה י ה  ה עלת אמת היא  המא רע  ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לי ראל. מ ה  ְְִִִֵֶֶַַָיע 
 מע "די  היא   ל הע א ת על ה רענת    ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻוזה
על  ה רענת נראה  חיצנת  א י  ," ויירא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻי ראל
לי ראל  גע  מה  הרי  , ביל רק  היא   להע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻא ת
 היא  האמת ה ה  , מעני וה "ה  חטא  י  ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמה 
האמי י  ע ה י  י ראל, ביל  ה  א ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמארע ת
 מע "די  היא   ל הע א ת על ה רענת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻלהבאת

." ויירא ְְִִֵָָי ראל

            

רעהרעהרעהרעה לב לב לב לב  אתאתאתאת אק אק אק אק הההה ג )ואני ואני ואני ואני  (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
רח  נחת אי לפני  וגלי  נגי , והתריס  הריע  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמאחר
לי טב  לב ,  ל לב  לתת  כבי ע בדי  ְִִֵֵֵֵָָָָָא מ ת
ב רתי את ירות א תתי   הרת למע ,ל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָתק ה 

(רש"י)

?"ל תק ה  ל"טב  והתריס " "הריע  י ה ר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמה 
 מ לל מ ע   א ,להענ עליו  – ענ ל מ יע   ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹא

ה חירה ? ח  ְִֶַַָֹאת
מ ה ": נגד  "מ ה  ל דר ה א  הענ ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹא א 

"ל ק א מע  א ר ה ' "מי  ואמר: ה ' נגד  התריס  ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹרעה 
ה ) מרת(שמות מ יר אינ בחצה  גאוה  הצהיר ה א  .ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ

על  . חר על הע לה  כל לע ת חפי  וה א  ה "ה , ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָל
אינ  מי ה מ ל  והרא ,ל תק ה  היה  ענ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חפית. חירה  נטל וה א  כלל, לל  עצמ ְְְְְְְְִִִַָָָָרת

     §Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
    §«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤
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È„È ּבהם ∑‡˙ לה ּכֹות  מ ּמׁש, .יד  ∆»ƒְֶַַָָָ

       ©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
̈«
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˙ÙBÓ∑ א ֹות צר ׁשּיׁש אתכם לה ֹודיע  ׁשּׁשֹולח  ּבמי (צר ּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

      ©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
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ÔÈp˙Ï∑נח ׁש. ¿«ƒָָ
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Ì‰ÈË‰Ïa∑:ל ֹו לד ּמֹות  ויׁש ּבּמקרא , ּדמיֹון ל ֹו ואין ג )ּבלח ׁשיה ֹון, ה ּמתה ּפכת ",(בראשית החרב  "להט  ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתה ּפכת  ׁשהיא  ֿ לח ׁשּדֹומה  ֿ ידי .על  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

      ©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
 ©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

Ô‰‡ ‰hÓ ÚÏiÂ∑(צז מ ּטה ,(שבת ונע ׂשה  ׁשחזר  ּכּלן מאחר  את  .ּבלע  «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

            

 ת ת ת ת מ מ מ מ אתאתאתאת  אהר אהר אהר אהר מ מ מ מ הההה יב )ו ו ו ו בלע בלע בלע בלע  (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
  את לע  מ ה  ונע ה  חזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
:נ לק  האד עב דת ר"י  ברי  ְְֲִִֵֵַַַָָָא ר

אהבת־י ראל,  מ להי ת צריכה  ה לת  ע ע ה  ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻל
לרה ". מקרב ה רת את "א הב  – ה ה אהר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהנהגת
...דת ועב ה ' מ רת  קי הרח  א" 'ניא ': אמר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָכפי 
י כל  וא לי  האי  וכ לי  אהבה , עב תת חבלי  כ למ  ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָצרי
, נאתל צוה   א ואפיל ה '". ועב דת לרה  ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלקרב
, עליה  רחמי לע רר  וי ,"    לאהב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ"מצוה 

האהבה ". מע ררת ה נאה  מב לת ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"והרחמנת
 ה ב  ה דרגה , פל רי  ה לת ק רה   לפעמי  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָא
, דברי ה אה   לה צר  ,ל־ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמס ר

לליול  בירה  ל  לפעל היא  ה חידה  העצה   פעמי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹ
 לעצמ מציא ת') ('א יס  ה ציא ת הע ר היה  ליעה , –ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
להע ת  צריכה  ז ליעה  הה ראה , אה  זה  ועל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָלל.
חד ר  ל־  אד על־ידי  היינ וקא , "אהר "מ ה  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻעל־ידי 
על  ה א   אנ  חיבט , י אמ באהבת־י ראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָחסד 
ל  ערב   ל חס ־ו א ואי אהבת־י ראל,  מ ורק   ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא

ה בעית. נפ ל הרע ת ה ת מ ד  נטת ְְְִִִִִִֶַַַַָָס ת
א א  אהבת־י ראל, היא  ה ע ה  ת י  לא  וע ד : ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻזאת
עס  ל רג ,'ית' לא  להע ת צריכה   עצמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה ע ה 
ה כיח  'מ ה ': א א  לה יק ), להפחיד   בע זה ,  נח)ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
חס ־  וכעס  רגז ל רג   ללא  'מ ל', לפעל  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹצרי

. עצמ מציא ת הרת ללא   וא , ל ְְְְְְִַַַַָָֹו

ÔBÎÏט  e‰ ÓÈÓÏ ‰Út ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓe CËeÁ ˙È Ò Ô‰‡Ï ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Út«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„ÚÂ ‰Út ˙ÂÏ Ô‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Út Ì„˜ dËeÁ ˙È Ô‰‡ ‡Óe ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰BcÚ Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iLÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Út Û‡ ‡˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈˆÓ ÈLÁ Ôep‡ Û‡ e„ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏeיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â dËeÁ b BÓe¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰ÈËÁ ˙È Ô‰‡„ ‡ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

 

    
     
    
     
     
     

      
       
      

  
    

     

     
     
    
      

       
    



עט               

       ©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
 §Ÿ̈«

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
  §©©¬¨¨«

„k∑:ּכמ ֹו ּדבר , ׁשם  ׁשה ּוא  מ ּפני "אתיּקר ", ולא  "יּקיר ", יח)ּתרג ּומ ֹו ה ּדבר "(שמות מ ּמ כבד  ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

      ¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
     ¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

 ¦©¬§¨¤«
‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ויֹוצא ּומ ׁשּכים  לנקביו, צרי ׁשאינֹו וא ֹומר  אל ֹוּה עצמ ֹו ע ֹוׂשה  ׁשהיה  לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם  וע ֹוׂשה  רבה)ל ּניל ּוס  .(שמות ְְִֶַָָָ

       §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
      ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

 ̈©−§¨©«Ÿ
‰k „Ú∑ ּכחצ ֹות ה ' אמר  "ּכה  ּב"ּכה ": ּבּה ׁשאפ ּתח  ּבכ ֹור ֹות  מ ּכת  מ ּמּני ׁשּתׁשמע  עד  ּומדר ׁשֹו: ה ּנה , עד  «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.ה ּלילה " ְַַָ

        Ÿ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
      ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

 §¤«¤§¬§¨«
Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ יֹורדים ּגׁשמים  ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

ּומצרים  הארץ , את  ּומ ׁשקה  ע ֹולה  וניל ּוס  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמצרים ,
ּכ ֿ ואחר  יראתם , את  הלקה   לפיכ ל ּניל ּוס , ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָע ֹובדים 

א ֹותם  .הלקה  ְִָָ

     §©¨¨£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
    ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

ÌÈˆÓ e‡ÏÂ∑ ל ׁשּתֹות רא ּויין ׁשּיהיּו היאר , למי רפ ּואה  .לב ּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â לפרש "י(ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ÈÒ ‰ÚÙ„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו ˜ÈÙ ‡‰ ‡Ùˆa ‰Út ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡ËeÁÂ ‡‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז ÈÈ ‡p‡ È‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È Èc ‡ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡‰¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡‰ ÈÒe ˙eÓz ‡‰ È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

 

     
      

    
      

        
     

      

    
     

     
       

      
      

       

      
     
     
     
    
    

   



פ              

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
    §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

    §«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
     §¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

¨«£¨¦«
Ô‰‡ Ï‡ Ó‡∑ מ ׁשה על  היאר  ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְִֵֵֶֶַַֹֹ

ּבדם  לא  ֿ יד ֹו, על  לקה  לא   לפיכ לת ֹוכ ֹו,  ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּכׁשּנׁשל
אהרן  ֿ ידי על  ולקה  ּבצפר ּדעים , הם ∑Ì˙‰.ולא  ְְְְְְֲִֵַַַַָָֹֹ«¬…»ֵ
ׁשּלנּו ּנהר ֹות  ּכעין ה ּמֹוׁשכים  הם ∑Ì‰È‡È.נהר ֹות  ְְְְִֵֶַָָָ¿…≈∆ֵ

ה ּנהר  מ ּׂשפת  אדם  ּבידי הע ׂשּויֹות  ונּגרים  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּברכ ֹות 
היארים   ּדר וע ֹולה  מת ּברכים , מימיו וניל ּוס  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹל ּׂשד ֹות ,

ה ּׂשד ֹות  ׁשאינן ∑‡‚Ì‰ÈÓ.ּומ ׁשקה  מים  קב ּוצת  ְֶַַָ«¿≈∆ְִֵֶַַָ
אחד  ּבמק ֹום  ע ֹומדין א ּלא  מ ֹוׁשכין, ואינן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָנֹובעין

אשטנ"ק  ל ֹו ÌÈˆÓ.וק ֹורין ı‡ ÏÎa∑ אף ְִ¿»∆∆ƒ¿«ƒַ
ׁשּבּבּתים  ּובאמ ּבטא ֹות  ÌÈˆÚe.ּבּמרחצא ֹות  ְְְֲִֶֶַַַָָָָ»≈ƒ

ÌÈ‡e∑ עץ ׁשּבכלי אבן מים  .ּובכלי »¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

      ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
       ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

     §¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

     §©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
       ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

 §¨¤¬¤¦§¨«¦

     ©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
      ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

Ì‰ÈËÏa∑.ּובח ׁשאי ּבּלט  א ֹות ֹו ׁשא ֹומרין לח ׁש ¿»≈∆ְֲִֶַַַַַָ
אמר ּו: סז)ור ּבֹותינּו ׁשדים .(סנהדרין מע ׂשה  ּבלטיהם , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכׁשפים  מע ׂשה  Út‰.ּבלהטיהם , Ï ˜ÊÁiÂ∑: ל ֹומר ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ַ

ּכן, ע ֹוׂשים  א ּתם  מכ ּׁשפ ּות  ֿ ידי פה)על  א ּתם (מנחות ּתבן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ
מביאים  א ּתם  אף  ּתבן? ׁשּכּלּה עיר  לעפרים , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמכניסין

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים  .מכ ּׁשפ ּות  ְְְְְִִִֶַַָָֻ

      ©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
̈«Ÿ

˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל  לזה  ולא  לת ּנין,  ׁשּנהפ ה ּמּטה  .למ ֹופת  «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

      ©©§§¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
      ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

CËÁיט  ÏBË Ô‰‡Ï Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È‰ ÏÚ ÌÈˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡‡ ÈÓe ‡Ú‡ ÈÓe ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡‰ Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡ËÁa ÌÈ‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰BcÚ ÈÈÚÏe ‰ÚÙ ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡‰ Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡‰ ÈÒe e˙ÈÓ ‡‰ È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈˆÓ ÈLÁ ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙ÈÏ ÏÚÂ ‰ÚÙ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡‰ ˙eÁÒ È‡ˆÓ ÏÎ eÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡‰c¿«¬»

 

               
  



פי               

     ©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
 ©§«Ÿ

‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת  ּוׁשל ׁשה מנין חד ׁש, רביע  מ ׁשּמׁשת  ה ּמּכה  ׁשהיתה  לקדמ ּות ֹו, היאר  ׁשב  ׁשּלא  «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם  ּומתרה  מעיד  היה  רבה)חלקים  .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

         

 ה ה ה ה מתרהמתרהמתרהמתרה מעיד מעיד מעיד מעיד  כה )היההיההיההיה מ  מעיד מעיד מעיד מעיד (ז, העדאה , – ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ו אי קרה   א עבר ארע  בר מגה  מ דיעה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד ת,

  במ ת ה העיד העיד העיד העיד עתיד . עד   מע "לא  פרעה : מ ה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
." לד  ונהפכ . .  י ה על . . מ ה  אנכי  ה ה  . –מתרה מתרה מתרה מתרה . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ליה  מה  בר יאת  על אזהרה  היא  ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה 
צפרע  במ ת ה תרה . ל הנהגת פרעה :התרה התרה התרה התרה מ ה  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ל ב ל את  נג אנכי  ה ה  לח , א ה  מא  וא"ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
." עיצפרְְְִַַ

            

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההתתתת אחרי אחרי אחרי אחרי   ימי ימי ימי ימי בעתבעתבעתבעת כה )ו ו ו ו לא לא לא לא  (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
,ת לקדמ ה א ר ב  א  , ימי בעת מני ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹו לא 
היה   חלקי לה  , חד רביע  מ ת ה ה  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיתה 

 ה מתרה  (רש"י)מעיד  ְִֵֶֶַָ
  הרא רבע   מרא ק ע   , חד הקצב  מ ה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלכל
ניהאחר  החד רבעי  ב לת ה ה , היה   החד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹל
הק מה  היא  ההתראה  הרי  : לתמ  וי ההתראה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהיה 
 מרא קצב  מ ה מ ע  ה אה , ה ה  לקראת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואזהרה 
ההתראה ?  לאחר־מ ורק  ה ה  ב א   ד אפ ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹה א 
על  לבד    וא אזהרה   ל  הי לא  ההתרא ת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹוה א ר:

ה  א א  ה בר רעה ,  עצ ,ר לי לצער  עדנ עצמ  ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

. מצרי מל רעה  לפני  א ה   ברי מד ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה 
לאחר  מ ד   אי  ה א ר י תר  לי ד  א  רי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָי

י תר. ע ד  ל ונכנע  רעה  נר  וכ ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹה ה ,
  חנ די  עד  להכניע , לר  י ה ': עב דת ה ראה  א ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמ
ל ה תח   ח ה למע לקד ה . ההתנד ת את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻמחלט,
לגי ' 'אתי  מאמרי  (ס ר  סי מ א צרת   ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻמבזז
ני ה רב  היא  וארא  רת ת בט', י "ד   המ'ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
הא צרת  ננ זה   חנ לצר בט),  החד  מברכי ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹת
ל  הח כה  ק פה    יה די , ל ל לידיו  ל ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָה
א ה  ה חלט  ח ה את להביא  די  מ יחא , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻעקבתא 

ְֵַָה למה .

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
      ¥À̈Ÿ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

       §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
 §«§−©«§©§§¦«

‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑ּכמ ֹו "מאן" א ּתה . סר ּבן ואם  ¿ƒ»≈«»ְְְִֵַַָָָ
ה ּמפעל , ׁשם  על  האדם  ּכינה  א ּלא  מסרב , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָממאן,

וזעף  סר  וׁשקט , ׁשלו כ )ּכמ ֹו: א Ïk.(מלכים ˙‡ Û‚ ְְְֵֵֵָָָָ…≈∆»
EÏeb∑ מיתה ל ׁשֹון אינֹו 'מ ּגפה ' ל ׁשֹון ּכל  וכן מ ּכה , ¿¿ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וכן: מ ּכה , ל ׁשֹון כא)א ּלא  הרה ",(שמות א ּׁשה  "ונגפ ּו ְְְְִֵֶַָָָָָָ
וכן: מיתה , ל ׁשֹון יג )אינֹו יתנּגפ ּו(ירמיה "ּובטרם  ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

צא)רגליכם ", רגל ",(תהלים ּבאבן ּתּגף  ח)"ּפן (ישעיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
נגף " ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

      §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
      ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½

  §©¤−§¦§£¤«
eÏÚÂ∑ היאר ע ּמֹו",∑E˙Èa.מן אל  "וּיאמר  ּתח ּלה : ּבעצה  התחיל  ה ּוא  .עבדי בב ּתי ּכ ֿ ואחר  ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה ּפרענּות  התחילה  רבה)ּומ ּמּנּו ושמות יא. .(סוטה ְְִִִֶַָָֻ

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ˙a ÔÈÓBÈ ˙ÚL ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡‰«¬»

dÏכו ÓÈ˙Â ‰Út ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ÈÒ Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚcÚa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚcÚ ‡‰ ÈaÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒÚ ÏÚÂ CkLÓ ˙Èa ÔBc‡e C˙Èa¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡e Cep˙e CnÚe CÈcÚ ˙Èe¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

 

                



פב              
            

ררררבתבתבתבת(כח (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
ת א נימצ ה ר לת רדי י ...עיפר רבה )ה (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

ה א ר   ר ו" תב  , י ה מ  נברא  עיפר ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָה
מצרי רי  לת  עיפר ה  כנס בזה  ." עיְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָצפר
קפצ  י ה ראי  י תר: ד לה  נפ מסירת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהתאה 

... הא ְֵָלת
* * *

ת א נימצ ה ר לת רדי י ...עיפר רבה )ה (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ
החמימ ת  – קלי ה  האש  סמל  ה  מצרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָרי 
את  נה  צפרע , מ ת ה ה .  ל ע עניני  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוההתלהב ת
יחס  והחלפת ,ז חמימ ת ל מס לת , מצרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָרי 
לאחר  ה א  ה ני , ה עד  זה  .־נפ וי ו קרירת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָל

.ההפ  הלי ֲִֶַַָה

     §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
EnÚe ‰Îe∑( פ נכנסי (סנהדרין מעיהם  ּומקרקרין ן ּבת ֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

     ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
    ¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
    ̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

             

   

 עצמ את לרא ת  אד ח ב  וד ר ר כל חז"ל אמר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָה ה 
ניא  זה  מבאר , צרי מ יצא  ה א   א(פמ "ז) והיא" ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

לי לל  חויא  מ כא    ה מ אסר האלקית נפ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיציאת
". . כלל וה צת ה רה  עסק  ע "י  ב "ה  א "ס  א ר ְְְְִִִֵֶַַָָיח ד 
 כ  מ מ ת, ע ר ע "י  התחילה   צרי מ ה ציאה   כמְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה א    ה מ אסר ה ציאה  ח ת , האד עב דת ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָה א 
מ ת    מ ת  ית ורא מ ת, ע ר העב דה  ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָע "י 

ְְֵַַצפרע .
, לד  כ ה ה א ר מי  ה את היה  ה ה  עני :  ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמ ת
והינ ולח , קר ה א   י ה טבע  ה א ;  האד עב דת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָוענינ
ה א    ה  ח ת, על מ רה   וד ה ', עב דת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָה רירת

ה ' עב דת ח ת להכניס    מ ת העב דה  וזהי  .פ ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָה
מה רירת   הרא נה , היא  ז מ ה  ה רירת.   מקְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
דינ ה  ברי ה ל אחר־ לב א   לי יכ קד ה  ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻלעניני 

ְִָֻלקד ה .
להכניס  ה ' עב דת וענינ צפרע , מ ת אה    מ ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָלאחר
ריאת  היא  צפרע   וחמרת, מ ת עניני  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָקרירת

 י ג )ה פ"י, ועד(שמו "ר   יצר ה ב י  נכנסה  והיא  ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
הח  תק קרירת להכניס  והינ " רית" ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹכנסה 

וחמרת. ְְְְִִַָגמ ת
האד יצא   על־יד העב דה  ח ת  ה  א  עניני ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָב '

.  לי גב  יצרי ְִִֵֵֶַָמה

      ©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
    ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

Ôe˜qÈכט  CÈcÚ ÏÎe CnÚe Ce»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚcÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ‡ Ô‰‡Ï Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz‡ ÏÚ ‡i‰ ÏÚ CËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ ‡iÚcÚ ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô‰‡ ÌÈ‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚcÚ ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

 

    
     

     
      

     
    

      
   

      

       

   
     
     
   

    
    

    
      

      
    

    
     

     
     
     

      

     
     

    



פג               
ÚcÙv‰ ÏÚzÂ∑(רבה היתה ,(שמות אחת  צפר ּדע  ««««¿«¿≈«ְְְֵַַַַָָ

זה ּו נחילים , נחילים  מ ּתזת  והיא  א ֹות ּה מ ּכין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָוהיּו
ק ֹורא  ה ּצפר ּדעים  ׁשיר ּוץ  ל ֹומר : יׁש ּופ ׁשּוט ֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָמדר ׁשֹו.

הרחיׁשה , ה ּכּנם ", "וּתהי וכן: יחיד ּות , ְְְְְִִִִֵַַָָָל ׁשֹון
גרינוליר "א  ה ּצפר ּדע ", "וּתעל  ואף  ּבלע "ז, ְְְְֵַַַַַַַַַגדוליר "א 

.ּבלע "ז  ְַַ

          

הרי ,י ה   על יחיד  ל "צפרע " אמר לפר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאי
מפר ולכ . יר ל " עיצפר" נאמר ה רה  ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָכל
את  אהר   ק י ־כ־על־ וא היתה ", אחת "צפרע  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹר"י 
והיא  ת א י מ  הי" יו ," עיהצפר את "והעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה י 
ה פרע " "ו על ר ועל־י ־זה , ." נחילי  נחילי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמ זת
על) ל) עלתה  (אחת) ה פרע  (א ) : י ְְְְְִִֵַַַַַַַָָֹה א 
נחילי מפעיל) ל) העלתה  ה פרע  (ב ) , עצמְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ר על יו ,"מדר  זה" אבל . עיצפר ל  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנחילי

. יפ א ב ' "ו על" יבת לפר אי ְְְִֵֵֵַַַַַַָָה ט
ק רא   עיהצפר  יר למר,  י טפ"  סי מ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָולכ
עילצפר מיחד  אינ  יר ה עני  א) יחיד ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻל
אינ הרחי ה  עני  א) הרחי ה " ,  ה ו הי  וכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוקא ),
נכ בה   י ה רחי ת למרת וזאת, לבד ).  י לכ ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹֻמיחד 
ללא  "צפרע ", יבת ־אימה ־ ,("  ה") ל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹי 

." עיפר ה  יר" על אי  כיח  ל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָי 
"מדר" ר ה י  ,"ט"ל "מדר" ר"י   י מקְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
 ל נאמר ה רה  כל , בית ה לתכ י תר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹקרב 

היא  ' ה יר ה מעלת ואיל יחיד , ל וכא  יְְְֲִִִִִֵַַַַַָָר
ב ' מתרת אינ "ו על", יבת ל "ט"ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

. יפ ִַא
רק  ע ה  אהר  א , יר ה ' י מהחילק  ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוהה ראה 
נגע  ה ע לה  את מר    א ה ע לה , התחלת ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
את   לי לה לגמר לה ל  ה לת, קרב  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלפע לה 
להתחיל   י להתחיל, רק  כ ל מ ב    אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה ע לה ,

 למע ה " מצרפ ה "ה  טבה  ו "מח בה  ,' כ ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹולפעל
מו "ח  כ "ק   ת [ד ע  לבב  וטב  מחה   מ ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ(ודוקא 

נסמ)אדמ "ר וש . ואיל 323 עמוד   סו תש"ט השיחות ספר  (ראה  ְַ
א י  ," חנ ל מאר"  מ ללחמה  יציאה  ְְְְִִִִִֶַַָָָָא ד ת

מפח " ח גר יתה ל יא)"אל כ, פא (מלכי־א הא  הרי  , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מס ע זה  הרי  , ח מ ר  ח  מ ללחמה  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָצא 

פ   ח ה ע ל, היה  ל דר רצת י תר], נקל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
רטי  אי ל רחנית א לה   ה א לה  את ְְְְִִִִֶֶַָָָָָמביאה 
א לה  ה ללית, ה א לה   עלי  ועל־יד ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמ ראל,

.(צדקנ מ יח  ביאת וה למה  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהאמי ית

              

         

ה פרע " "ו על ה ס ק  ב )על ח, ר"י(שמות ר ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
נחילי מ זת והיא  ת א י מ  והי היתה , אחת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"צפרע 
אר  אחת צפרע  רק  אהר העלה  מ ה  ." ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנחילי
ה ראה  ללמד   י , יצר ה על־ידי  מ ה  על  עיְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהצפר

העב דה : דרכי  ְְְֲִֵַָָָָנפלאה 
מר" ל  מרי א מצוה  "ה תחיל ז"ל חכמינ ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹה

מקומות) ובכמה  ו . ש תנחומא על־פי א ח, עקב  רש"י ולכ (פירוש .ְֵָ
עליו  ה צוה , ל את  לי ה  א ספק   לאד  י  ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָא

ה צוה . את מר רר דע  עד  לה ל  סי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלה
א אבל וכ מה , ה דקה  מצות מצת ה א  זה  ל  ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאמנ
נ י  א ,להפ הרי   זה  וכ צא   להעני היא  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה צוה 

י תר.  להעני ל אס ר ה צוה , את מר בר  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָח
 יו מ י  , עיפר ה ל את אהר העלה  לא  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכ
אחת, צפרע  העלאת בת ידי ־ח צא  למר   ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָמק

י תר. העלה  ולא  זה  ְְֱִֵֵֶֶַָָֹהס ק 

    ©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
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È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iLÁ ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ ‡iÚcÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  Ó‡Â Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰ÚÙ ‡˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚcÚ ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»
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      ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
      §À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

    ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
ÈÏÚ ‡t˙‰∑י )ּכמ ֹו על (ישעיה ה ּגרזן "הית ּפאר  ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַַָ

וניט "ר  ,מ ּמ ּגד ֹול  אני ל ֹומר : מ ׁשּתּבח  ּבֹו"? ְְֲִִִֵֵַַַַָהח ֹוצב 
להתח ּכם  ה ׁשּתּבח  – עלי" "הת ּפאר  וכן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבלע "ז,

ול ֹומר  ּגד ֹול  ּדבר  לע ׂשֹות ֹוול ׁשאל  א ּוכל  .ׁשּלא  ְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ÓÏEÏ ÈzÚ‡ È˙∑ על ה ּיֹום   ל אע ּתיר  א ׁשר  את  ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַַַ

ׁשּיּכרת ּו, ּתרצה  למתי ה ּצפר ּדעים , ותראה הכרתת  ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר : א ּלּו לי. ׁשּתק ּבע  ל ּמֹועד  ּדברי א ׁשלים  ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָאם 
עכ ׁשו  את ּפּלל , מתי מ ׁשמע  היה  אע ּתיר ", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ"מתי

עלי את ּפּלל  ה ּיֹום  אני מ ׁשמע : "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר :
לאיזה  אמר  לי, ׁשּתק ּבע  ל ּזמן ה ּצפר ּדעים  ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּכרת ּו
"הע ּתיר ּו" "אע ּתיר ", ׁשּיּכרת ּו. ּתרצה  ְְְְִִִִֶֶַַָיֹום 

נאמר : ולא  מ ּפני ו"הע ּתר ּתי", ועתר ּתי, עתר ּו אע ּתר , ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
יאמר : וכא ׁשר  ה ּוא , ּפּלל  הר ּבֹות  עתר , ל ׁשֹון ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל 
יאמר : ּכ הפעיל , ל ׁשֹון והר ּביתי, אר ּבה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהר ּבּו,

לכ ּלם : ואב  ּדברים , והע ּתר ּתי הע ּתיר ּו (יחזקאלאע ּתיר , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
הר ּביתם לה) ּדבריכם , עלי .הע ּתר ּתם  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

      ©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
  ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

ÁÓÏ Ó‡iÂ∑ ה ּיֹום למחר הת ּפּלל  .ׁשּיּכרת ּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

     

      §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
  ©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

      ©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
    ¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרת ּו .מ ּיד , «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

      ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
  ©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

     ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
ÌÈÓÁ ÌÈÓÁ∑ ּגּלין ּדג ֹורין, ּדג ֹורין, ּכתר ּגּומ ֹו: צ ּבּורים , .צ ּבּורים  √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

ÈÏה  ‰ ‡eb CÏ Ï‡L ‰ÚÙÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚcÚ ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô‡zLz ‡‰a¿«¬»ƒ¿»»»

Úc˙cו ÏÈ„a CÓb˙Ùk Ó‡Â ÁÓÏ Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È‡¬≈≈«»¡»»»

CÈcÚÓeז CÈzaÓe CpÓ ‡iÚcÚ ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô‡zLÈ ‡‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Út ˙ÂlÓ Ô‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰ÚÙÏ ÈeL Èc ‡iÚcÚ ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚcÚ‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי  e‡ÈÒe ÔÈB‚c ÔÈB‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú‡«¿»
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      ©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
      §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑הל ֹו" ּכמ ֹו: ה ּוא , ּפעל  ל ׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָָֹ
וכן: ג )ונס ֹוע ", ב  מ ֹואב ",(מלכים את  כב )"וה ּכֹות  א (שמואל  ְְְֵֶַַָָ

ל  ּבאלהים ","וׁשא ֹול  כ )ֹו א ּופצע "(מלכים L‡k."ה ּכה  ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆
'‰ ac∑" ּפרעה אליכם  יׁשמע  "ולא  ּדּבר ? .והיכן ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

     ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
      ¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

 ¤¬¤¦§¨«¦
Ô‰‡ Ï‡ Ó‡∑ ה ּמצרי את  ּכׁשהרג  עליו ׁשהגן לפי מ ׁשה , ֿ ידי על  ללק ֹות  ּכדאי העפר  היה  לא  ¡…∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ֿ ידי על  ולקה  ּבח ֹול , .וּיטמנה ּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

       ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
      £©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

    ̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע "ז פדוליר "א  .הרחיׁשה , «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

    ©©«£¥̧©«©§ª¦§¨«¥¤²§¦¬¤
      ©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑( ּולה ֹוציאם אחרת : (נסחה  אחר לבראתם , eÏÎÈ.מ ּמק ֹום  ‡ÏÂ∑ ה ּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֶַ
מ ּכּׂשע ֹורה  ּפח ּותה  ּבר ּיה  על  .ׁשֹולט  ְְְִִֵַַָָָ

     ©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
     ©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

 §Ÿ̈«
‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא ה ּמק ֹום  מאת  ּכׁשפים , ֿ ידי על  אינּה זֹו ‰'.מ ּכה  ac L‡k∑ יׁשמע "ולא  ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה " .אליכם  ְֲֵֶַֹ

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
       ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈Ÿ

    ̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

È˙יא  wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ ˙Â‰ È‡ ‰ÚÙ ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ‡ Ô‰‡Ï Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú‡„ ‡ÙÚ ˙È ‡ÁÓe CËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dËÁaיג  d„È ˙È Ô‰‡ ÌÈ‡Â ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú‡„ ‡ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú‡„ ‡ÙÚ Ïk ‡ÈÚe ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iLÁ ÔÎ e„ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡ÈÚeƒ¿ƒ»

˜„Ìטו ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰ÚÙÏ ‡iLÁ eÓ‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

zÚ˙‡Â„טז ‡Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Út Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

 

    
       

     
      
    

    
     

    
    

       

     
     

        
      

     



פו              

       ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
      ©«£¨¤§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

     ¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב )מגרה  "וׁשןֿ(דברים «¿ƒ«¿ְְְְֵֶֶָ

ל ׁשֹו ּבם ", א ׁשּלח  ּבלע "ז ּבהמת  אינציט "ר  ׁשּסּוי, .ן ְְְֲִֵַַַַָֹ
Ú‰ ועקר ּבים ∑‡˙ ּונח ׁשים  רע ֹות  ח ּיֹות  מיני ּכל  ∆∆»…ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבּדבר  טעם  ויׁש ּבהם . מ ׁשחיתים  והיּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבער ּבּוביא ,
זֹו?ּב'א ּגדה ' ול ּמה  זֹו ל ּמה  ּומ ּכה : מ ּכה  ּבכל  ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכ ּות  ּכסדר  עליהם , ּבא  מלכים  מלחמ ֹות  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחר ֿ מעינֹותיה , מקלקל  ּבתח ּלה  עיר : על  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה 
ליראם  ּבּׁשֹופר ֹות  ּומריעין עליהם  ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכ ּו', וה ֹומים  מקרקרים  ה ּצפר ּדעים , וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם ,

ּתנח ּומא  ר ּבי ּבמדר ׁש .ּכדאיתא  ְְְְִִִִַַַָָ

         

רע רע רע רע תתתת ח ח ח ח תתתת מיני מיני מיני מיני  יז)ל ל ל ל  ח, הי (רש"י דעה   י רה  מדר ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
 א ;"י וי צרעי"  הי עה   וי ," נמרי ארי ת  י"ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

: ע  קונ רע ת". ח ת מיני  "ל  סת תב  י י י י ר"י  ְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻֻֻֻ
 נמרי נמרי נמרי נמרי אר ארי ארי ארי ארי ת ת ת ת   ת א מזיר זה  מס ק  ר"י  – ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

 אי מקרא  ל ט על־י    מה  רע ת". "ח ת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָה ללי 
וקא .  א ח ת    הי למר וי וי וי וי י י י י הכרח   צרעי צרעי צרעי צרעי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

 לה ר כז)ר"י  ה צרי(פסוק די  מת לא  הערב  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
. ר מע הנאה  אי י וי צרעי והרי  הע רת, מ יהנ ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא 

      §¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
       Ÿ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

   £¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפר ׁשּתי, ה '",(לקמן "והפלה  ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְִִִֵַָ

ל )וכן: מב ּדלת (דברים לא  – "מ ּמ היא  נפלאת  "לא  ְְְְִִִֵֵֶֶֹֹֻ
מ ּמ היא  ˜a.ּומפר ׁשת  '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆

ı‡‰∑ מתק ּימת ּגזרתי ּבּׁשמים , ׁשּׁשכינתי ֿ ּפי ֿ על  אף  »»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתח ּתֹונים  ְִַַ

              

       

עמדעמדעמדעמד ע ע ע ע י י י י  א א א א רררר       אר אר אר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ אר ההההההההא א א א       ב ב ב ב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוהפליתי והפליתי והפליתי והפליתי  ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ערב ערב ערב ערב       תתתת־ ־ ־ ־ הי הי הי הי לבל לבל לבל לבל י י י י  יח)עליהעליהעליהעליה (ח, ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֹֹ

 הי לא  הרא נת ה ת ג'    הא  ני הרא  ְְִִִִֶַַַַָָָֹנחלק
."'ג "והפליתי  פר  ה נאמרה  א   א ,  ארְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

תב  עזרא   כט)הא ,ש וראה  כד . והצפרעי(ז,   ה "מ ת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
"ת   א ." והעברי  יצר ה ללת היתה   י ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָוה

תתיג )הרד "ז סי' היתה (ח"א ה ה   א" והק ה  עליו  חלק  ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
י ראל" את לח  לפרעה    י ראיה  מה  לי ראל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יג ) ח, יז. ז, וארא בתו "ש בא ה ,נירא הר ה  לדעת ה א וכ). ְְְְִִֵֵַַַ

, ל תב  לא  ה רה  על פר ר"י  מ ה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוה ה 
ל   ט מ ראה  פי   ברי ה  הי  דע ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמ מע 
לא  "'ג "והפליתי  נאמר  ערב  מ ת רק  , ביתְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
  הי הרא נת ה ת ג' ־אימה ־ ,  אר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה 

  אר( וש"נ) י. פ"ט, רבה  בשמות דאיתא ד "מצרי (והא ועוד , ְֶֶֶֹ
 ד מלאה  מוציאה  כו ' ומצרי מי מלאה  והגיגית אחד  בבית וישראל

כלל). התורה  על רש"י בפרוש הובא לא כו '" מי שותה  ְִָוצרי וישראל
הרד "ז? לק ית ר"י   ח לא  אמאי  ְְְִִַַַַַַַָָֹֻיא ר

מ ת  ג'  הצרכ , בית ל  ט פי  למר,  ְְְְְְִִֵֶֶַַָֻוי
. ת פע לפעל כדי  ,  אר   להי ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהרא נת

לא ר ק רת  הי הרא נת מ ת ב ' (ראה ה ה  ְְְְִִֵֶַַָָ
היאור  ושר" כח ,וש ביאור ", אשר  המי את  וי" כ ז, פרשתנו 

("נה צפרדעי ה ה '"היתה  אני  "י  רעה  ידע  על־יד ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יז) ,ש יראת "(פרשתנו  את "הלקה  ,(ש  (רש"י  וא . ְְְִִִֵֶֶָָָ

אר א ר ה א ר חלק  את   מ ה  ה "ה  היה  לא   ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא
 אי   מצא  העב דה ־זרה  חלק  ח ב  רעה  היה  ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
"י רעה  דע  ה "ה  וכ נת ח "ו , עליו  ללט ה '" ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ"יכלת

מתמ את. היתה  לא  ה '" ְְֲִִֵַָָֹאני 
להרא ת  היתה  ה נה  יו מ , י מ ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועל־דר־זה 

היא "  אלקי "אצע  – מה "ה  מ יעה  (פרשתנו ה ה  ְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
טו ) אח, י  . מצרי  אר כל להי ת צריכה  ה ה  היתה  ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

בי ח  מיהחרט  הי ,  מס חלק  על רק  ה ה  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהיתה 
ה  מ ה   א לל,  י ה להעלת  ה יכל א   אְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
זה  הרי  ,  מס חלק  על רק   תלהעל  לי יכ  הי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואהר

." אלקי "אצע  זה  ואי , לימג  ה   ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻראיה 

‡‡יז ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈze CnÚe CÈcÚe Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡BÚ ˙È ÌÈˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡BÚ»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú‡«¿»ƒƒ¬«

„‚ÔLיח  ‡Ú‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa LÙ‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡BÚ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú‡«¿»



פז               
.  אר על    יהי הרא נת מ ת ג' נצר היה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולכ
זאת", היתה  ה ' "מאת ה "ה  הראה  בר אחרי  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

  "והפליתי ה ה  ואיל א מ  הה א הרי   אר את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ב מ   מק ה ת  הי ולא  ,"'ג עליה  ע מד  ע י  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹא ר
י ראל. ני  ְְִֵֵֶָל

     

       §©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
 ̈¬Ÿ©¤«

˙„Ù ÈzÓNÂ∑ע ּמ ּובין ע ּמי ּבין .ׁשּיב ּדיל  ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

        ©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
     £¨¨®§¨¤¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

¤¨«Ÿ
ı‡‰ ˙ÁMz∑, הארץ ארעא נׁשחתה  .אתח ּבלת  ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

     ©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
   ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

ı‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁÊ∑ ּבּמד ּבר ּבמק ֹומכם ּתלכ ּו .ולא  ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

       ©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ «£©´
       ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

   ¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

ÌÈˆÓ ˙ÚBz∑ּכמ ֹו מצרים , כג )יראת  ב  (מלכים ¬«ƒ¿«ƒְְְִִִַַ
ק ֹורא  יׂשראל  ואצל  ע ּמֹון", ּבני ּתֹועבת  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ"ּולמל ּכם 

"ּתֹועבת א ֹותם  אחר : ּבל ׁשֹון ל ֹומר  יׁש וע ֹוד  ּתֹועבה . ְְֲֵֵֵַַַָָָ

למצרים  ה ּוא  ׂשנא ּוי ּדבר  ׁשאנּומצרים ", זביחה  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
זֹובחים  אנּו יראתם  ׁשהרי eÏ˜ÒÈ.זֹובחים , ‡ÏÂ∑ ְְְֲִִִֵֶָָָ¿…ƒ¿¿À

.ּבתמיהה  ְִִָ

       ¤¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
    ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

     ©´Ÿ¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
      ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

  ̈¤®¤©§¦−©«£¦«

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

ÈÏ˙כ  ÛÈw˙ ‡BÚ ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎe È‰BcÚ ˙ÈÏe ‰Út«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡BÚ Ì„˜ ÔÓ ‡Ú‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  Ó‡Â Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰ÚÙ ‡˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡ˆÓ„ ‡ÈÚ¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈÒ»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡ˆÓ„ ‡ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡ÓbÓÏ ÔeÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á‡ „BÁÏ ‡a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¿̇«¬¿≈»««»»

 

     
     

        

      
     
     

     
  



פח              

      ©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
      ¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
      ©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

 ¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
Ï˙‰∑ להתל .ּכמ ֹו »≈ְְֵָ

     ©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
'‰ Ï‡ zÚiÂ∑ ּבא אם  וכן ּבתפ ּלה , נתא ּמץ  «∆¿«∆ְְְִִִִֵֵַָָ

ּבתפ ּלה . וּיר ּבה  ּומ ׁשמע  ל ֹומר , יכ ֹול  היה  וּיע ּתיר , ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָל ֹומר 
וּיר ּבה  מ ׁשמע  וּיפעל , ּבל ׁשֹון א ֹומר  ּכׁשה ּוא  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָעכ ׁשו

.להת ּפּלל  ְְִֵַ

      ©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
    ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

Ú‰ ÒiÂ∑ ּבע ֹור ֹותם הנאה  להם  יהיה  מת ּו, ׁשאם  ה ּצפר ּדעים , ׁשּמת ּו ּכמ ֹו מת ּו .ולא  «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

      ©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
  ¦©−¤¨¨«

˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחת ֹו ק ּים  לא  אתכם ", א ׁשּלח  "אנכי ׁשאמר : ֿ ּפי ֿ על  .אף  «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
      ¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

§©«©§ª«¦

       ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמ ֹו ּבם , כה)א ֹוחז ּבמב ׁשיו"(דברים ."והחזיקה  «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

       ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
      ©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבל ׁשֹון יאמר  ּכן ּכי הוה , ועל ל ׁשֹון 'ּתהיה ', העתיד  ועל  'היתה ', ׁשעבר  על  נקבה  ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ר ֹועה  ר ֹוצה , ע ֹוׂשה , ּכמ ֹו: 'ה ֹויה ', .הע ֹומד  ְֵָָָָָ

      §¦§¨´§Ÿ̈½¥¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
      ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

‰ÏÙ‰Â∑ והב ּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰BcÚÓ ‰ÚtÓ ‡BÚ ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡wLÏ ‰Út ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Út Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

BÚ‡כז ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰BcÚÓ ‰ÚtÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Út wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Út ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ÈÒ Ì‡ È‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

CÈÚaג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
ÈB˙a ÈÏÓ‚a ÈÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Ácƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Úe¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈeד  Ï‡NÈ„ ‡ÈÚa ÔÈa ÈÈ LÙ‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
ÈÏ ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÓ„ ‡ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»«

 

                    



פט               

      ©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤§Ÿ̈²
  ©¨¨¬©¤−¨¨«¤

      ©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
     ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

     ©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
       ©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

     ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
      §´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

 §¥¥¬©§«Ÿ
ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע "ז ÁÈt.ילוייניי"ש  ¿…»¿≈∆ְַַƒ«

ÔLk∑ ה ּנׂשרפות עמ ּומות  ה ּגחלים  מן ה ּנּפח  ּדבר  ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהר ּוח  הפחה , ל ׁשֹון ּפיח , אולב "ש . ּובלע "ז ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּבּכב ׁשן,

ּומפריחן  LÓ‰.מפיחן B˜Êe∑ ה ּנזרק ּדבר  וכל  ְְִִַָָ¿»…∆ְְִַָָָָ

אחת . ּביד  א ּלא  נזרק  אינֹו הר ּבה :ּבכח , נּסים  הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלֹו חפנים  מלא  מ ׁשה  ׁשל  קמצ ֹו ׁשהחזיק  ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻאחד ,

ׁשה  ואחד , אהרן. על וׁשל  האבק   מצרים ל ארץ  .ּכל  ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

      §¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
      ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

 ¤¬¤¦§¨«¦
˙ÚaÚ‡ Át ÔÈÁLÏ∑ ל ׁשיחנא ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְֲִַָ

ּבּוע ֹות  צ ֹומחין ֿ יד ֹו ׁשעל  אבע ּבעין, ∑ÔÈÁL.סגי ְְֲִִִֶַַַָֻ¿ƒ
חמימ ּות . ׁשנה ל ׁשֹון מ ׁשנה , ּבל ׁשֹון יׁש והר ּבה  ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשח ּונה  ְָ

         

חמימ חמימ חמימ חמימ תתתת      ט)ל ל ל ל ט, "ח(רש"י היה  האבק  ," הרמ תב  ְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ
 זה , לפי  ר"י .  מ לכא רה  מ מע  וכ ." רְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
טבעי , אפ היה  והאבע ע ת, (החמימ ת) חי ה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹה ה ,
, אמנ . מצרי כל האבק  פר הליכת רק  היה  ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָוה ס 

היה  א  מכרח  , יד זה  יח   החזיק ואהר ה  ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמ ה 
ה ה      ר"י , דעת לפר נראה  לכ ." ר  ח"ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נס . ר היה  ְֲִֵֶֶַָָ(החמימ ת)

      ©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
      Ÿ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

 ̈«¨−̈©§¥¨«
‰Ó‰ae Ì„‡a∑ להם היּו מאין ּתאמר : ואם  »»»«¿≈»ְִִֵֶַַָָֹ

מקנה  ּכל  "וּימת  נאמר : ּכבר  והלא  ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹה ּבהמ ֹות ,
א ֹותן  על  א ּלא  ּגזרה  נגזרה  לא  א ּלא  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמצרים "?
ּבּׂשדה , א ׁשר  ּבמקנ" ׁשּנאמר : ּבלבד , ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשד ֹות 

וכן  ה ּבּתים ". אל  מקנה ּו את  הניס  ה ' ּדבר  את  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוה ּירא 
רכב  ֿ מא ֹות  ׁשׁש "וּיּקח  אצל : ּב'ּמכיל ּתא ' ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנּויה 

יד )ּבח ּור " .(לקמן ָ

ÈÈה  „aÚÈ ÁÓ ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„È‰B˙ו ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È„ ‡ÈÚaÓe ÌÈˆÓ„ ‡ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ‡ז ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Út ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ eÈÒ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰ÚÙ ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט  ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ÏÚ ‡˜‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Út‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È eÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡ÈÚe ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

 

      
     

    
     

     
     



צ              

     §Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
    ©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

      ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
    ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

     ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
       ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

   ̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

     ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
       ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

 ̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מ ּכאן ה ּמּכֹות ּבכ ֹור ֹות למדנּו ּכל  ּכנגד  .ׁשק ּולה  ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

      ¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
  ©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ רציתי א ּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ִִִִָ
ׁשלח ּתיה  ּבּדבר , ׁשה ּכיתים  ּבמקנ ידי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיתה 

ע ּמ ואת   א ֹות ה ּבהמ ֹות וה ּכיתי ÔÓ.עם  „ÁkzÂ ְְְְְִִִֵֵֶַַ«ƒ»≈ƒ
ı‡‰∑ ז ּבעב ּור  וג ֹו'אבל  העמד ּתי .את  »»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

      §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
    ¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

     

    «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּבּה ּכביׁשת  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְֵֵַַ

ּכביׁשא , ארח  ּדמתר ּגמינן מס ּלה , מ ּגזרת  וה ּוא  ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּבע ּמי,
מ ּקץ ": "ויהי ּבס ֹוף  ּפר ׁשּתי ּוכבר  קלקי"ר . ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובלע "ז
לד ּבר  ּבאה  והיא  " סמ יס ֹוד ּה ׁשּתח ּלת  ּתיבה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל 

ּבאמצע  ׁשּמּוׁש ׁשל  ה ּתי"ו נֹותן מת ּפעל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבל ׁשֹון
ּוכג ֹון: זֹו ּכג ֹון ע ּקר , ׁשל  יב )א ֹות ּיֹות  "וּיס ּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶַַָ

סבל , מ ּגזרת  טז)החגב " עלינּו"(במדבר ת ׂשּתרר  "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
וכן: ונגיד , ׂשר  ח)מ ּגזרת  ז הוית "(דניאל  ."מ ׂשּתּכל  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iLÁ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iLÁa ‡ÁÈL ‰Â‰ È‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡ˆÓ ÏÎe¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ Ô„k dÏ ÓÈ˙Â ‰Út Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚe CÈcÚe CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ È˜ ÔÚÎ È‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èzb ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ìe¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙eb ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈk z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

 

    
    

      

     

    
     

   
   

     
   

  



צי               

       ¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
     «Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

̈«¨
ÁÓ ˙Úk∑. למחר ה ּזאת  ׂשריטה ּכעת  ל ֹו ׂשרט  »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

ה  ירד  לכאן, ח ּמה  ּכׁשּתּגיע  למחר , .ּברד ּבּכתל : ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑, יּו"ד יס ֹוד ּה ׁשּתח ּלת  ּתיבה  וכל  ׁשּנתיּסדה , ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מת ּפעלת , ּכׁשהיא  יסר , ידע , ילד , יסד , ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכג ֹון:
וּיּודע , ה ּולד ּה, ה ּוסד ּה, ּכמ ֹו: ה ּיֹו"ד  ּבמק ֹום  ְְְְִִִִַַַַָָָָָָה ּוי"ו

ליֹוסף ", כט)"וּיּולד  עבד "(משלי  יּוסר  לא  ."ּבדברים  ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

       §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
    ©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

      §³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©£¥¤²©¨−̈¨¥«
ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח  י )ּכתר ּגּומ ֹו: העיזּו",(ישעיה ה ּגבים  ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ ה ּוא הכנסה  ל ׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

      ©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
   £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

ÒÈ‰∑" וּינס" ל ׁשֹון .הבריח , ≈ƒְְִִַַָָ

     ©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
   ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
     ©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
     §©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש הג ּביה ֹו א ּגדה : ּומדר ׁש ה ּׁשמים , ה ּׁשמים לצד  .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

     ©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
      ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥§Ÿ̈²¨−̈

 ©¤¬¤¦§¨«¦

ÁÓיח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡ca«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ CÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡ÈÚe ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙ÈÏ Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡ca«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Út È„ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡izÏ È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰BcÚ ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰BcÚ«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡ˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ‡c È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ dËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡ce ÔÈÏ˜ ‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ ‡ca ÈÈ ËÓ‡Â ‡Ú‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

 

    
    

      
      

     
     

       

     
     
     
      

    

  
    

    
      

     
    



צב              

      ©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
      §½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

 ̈«§¨¬§«
„a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑: נס ּבת ֹו ק ֹונם ,נס  רצ ֹון ולע ׂשֹות  ה ּוא , מים  וה ּברד , מערבין, וה ּברד  הא ׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם  ׁשל ֹום  רבה)ע ׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

              

    

ההההרדרדרדרד תתתת מתל מתל מתל מתל חתחתחתחת  וא וא וא וא ברד ברד ברד ברד  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהי ויהי ויהי ויהי 
מעורבי וה רד   הא נס , ת ובפרש"י)נס  כד . (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

 אפ  יצר ה את ה "ה  הלקה   טע לאיזה   לע  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹי
רגיל  אינ בר זה , זה  מערבי  יהי וה רד   הא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזה ,

ְָלל?
החסיד ת: דר זה  לבאר  ְְְֲִֵֵֶֶֶַָוי

תב  מ ה אוה , עני היתה   יצר וה פרעה  ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹה לה 
ואני יא רי  לי  אמר "א ר רעה  על תנר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהפטרת

ג )ע יתני " כט, .(יחזקאל ֲִִִ
 ר לזלתוה ה  , עצמ על רק  ח ב  ה א  ה על־אוה  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

.רג בלי  קרירת מתנהג ה א  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַהרי 
בע   מ ה א  ז להנהגה   ע ה לח ב ,  הי  לי ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיכ
האמת   א בר, ל לגי  קרירת להי ת ה א  ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָה על־אוה 
 יו מ חמימ ת. היא  ת ס ז רירת ,להפ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָהיא 
הרי לכ לגמרי , זה  ו ק ע  מאד   עצמ את וא הב   ירְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

קרירת. חבר  ע מתנהג ְְֲִִִִֵֵַה א 
ה "ה  מ ה , נגד  מ ה  היתה  רד , מ ת עני  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזה
 וא רד   ע "ל, אוה  עלי   הי  יצר ה את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהלקה 

יחד . וחמימ ת קרירת זה , זה  ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמערבי

      ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥¨£¤´
     ©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

    ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

       ©§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
̈¨«

     ©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
      £¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

̈«§¨¦«

     ©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
     ¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

Â∑ ּכבר ּׁשה ֹוריד  ּבמה  ל ֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

B‚aכד  ˙‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

Ïkכה  ˙È ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ‡c ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:z ‡Ï˜Ácƒ¿«¿»¿«

Ï‡NÈכו Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡ca ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Âכז Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡˜e ‰Út ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙ÈÁ ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈiÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡ce ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

 

   
    

     
        

    
     



צג               

     ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
     ¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

     ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ ּגּלּולים מלאה  ׁשהיתה  לפי הת ּפּלל , לא  העיר  ּבת ֹו אבל  העיר , רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

       §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ ¤´¤¦«§½¦§¥−
 §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

Ôe‡Èz ÌË∑" טרם" ּכל  וכן ּתירא ּון, לא  עדין ∆∆ƒ¿ְְֲִִֵֶֶַָֹ
ּכמ ֹו: קדם . ל ׁשֹון ואינֹו ה ּוא . לא , עדין – ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹׁשּבּמקרא 

יט) ׁשכיב ּו,(בראשית לא  עד  – יׁשּכב ּו" ב )"טרם  "טרם (שם ְְִִֶֶֶֶַָָ

ּכי  ידע ּתי ה ּוא : ּכן זה  אף  צמח , לא  עד  – ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח "
ּתעמד ּו הרוחה  ּומ ּׁשּתהיה  יראים , אינכם  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

.ּבקלק ּולכם  ְְְִֶ

     §©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
 §©¦§−̈¦§«Ÿ

‰˙k ‰ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑:ל ׁשֹון נׁשּברה , ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ
לפר ׁשֹו יּתכן ולא  נּכּו". "לא  וכן נכאים , נכה ", ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה 
"נּכתה " לפר ׁש ה "א  ּבמק ֹום  נּו"ן ׁשאין ה ּכאה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻל ׁשֹון
ּבּתיבה , ׁשר ׁש ה ּנּו"ן א ּלא  ה ּכּו, ּכמ ֹו "נּכּו" ה ּכתה , ְְְֵֶֶַַָָָֹֻֻֻּכמ ֹו

מ ּגזרת  ה ּוא  לג )והרי עצמ ֹותיו"(איוב  Èk."וׁשּפּו ְְְֲִִֵַַַָֻƒ

È‡ ‰ÚO‰∑ונׁשּתּבר ּו ּבק ׁשיה  וע ֹומדת  ּבּכרה  ּכבר  «¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
לעמד  וה ּקׁשה  ּכבר  ּגדלה  ה ּפׁשּתה  וכן ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻונפל ּו,

‡È.ּבגבע ֹוליה  ‰ÚO‰∑ ל ּבא ּביה , ׁשֹון עמדה  ְְִֶָ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ
ו) השירים ה ּנחל (שיר .""ּבא ּבי ְִֵַַַ

      §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ ר ּכֹות היּו ועדין מאחר ֹות , ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ
"ואת  ׁשּנאמר : ֿ ּפי ֿ על  ואף  ק ׁשה . ּבפני לעמד  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויכ ֹול ֹות 
ׁשל  ּפׁשּוט ֹו לפר ׁש יׁש ה ּברד ", ה ּכה  ה ּׂשדה  ע ׂשב  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל 
ללק ֹות  הרא ּויים  ּבקלחם  הע ֹומדים  ּבע ׂשבים  ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָמקרא 

ׁשּנחלק ּו מר ּבֹותינּו יׁש ּתנח ּומא , ר ּבי ּומדר ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבברד .
נע ׂשּו ּפלא ֹות  ּפלאי – אפילת " "ּכי ודר ׁשּו: זאת  ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹעל 

לק ּו: ׁשּלא  ֶֶָָֹלהם 

      ©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
     ¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

̈«§¨

‡NBÙכט  ‡z˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡ce ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»
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צד              
Cz ‡Ï∑, ּבאויר ׁשהיּו א ֹותן ואף  ה ּגיע , לא  …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

ל ֹו: וד ֹומה  לארץ , ה ּגיע ּו ט)לא  עלינּו(דניאל  וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבן  ּומנחם  עלינּו. וּתּגיע  ּדעזרא , וה ּׁשב ּועה " ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה 

ּבחלק  ח ּבר ֹו כב )סר ּוק  ל ׁשֹון (יחזקאל  ּכסף " ּכה ּתּו" ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתר ּגּומ ֹו: ּדבריו, את  אני ור ֹואה  מ ּתכת , ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת 
לז)"וּיּצק " "לצקת "(שמות ,לח)וא ּתי אף (שמות לא ּתכא , ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ארצה  ה ּצק  לא  – לארץ " נּת "לא  .זה : ְִֶֶַַָָָָֹֹֻ

            

נימ ת  ל לעני    רי ק , א ר"י  ירי  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָני 
לעני רת ה רה , על־י  מ אר ה א  פי   ה בה   ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ֲִַהחסיד ת.
עקב רעה  אל ה יעה  האחרת, ה ת כל "רד ", ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ ת
ני את חרר ולא  ק ־ר־ה א  מרד  א ר , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחטא
וע י ואני  "חטאתי ... אמר ה א  א ר  א . צרי מ ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָי ראל
אתכ "וא לחה   וג העבר, על וחרטה  ויד י   " עיְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהר
ז חזרת לה  לעתיד , ק לה   לעמ ד " סיפת ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹולא 
לא  מטר וה רד  ה לת ל ח ו"  הענ את ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹתבה 

ארצה ". ְִַָָנ
ה  היתה  בת  הא ה אלה : מתע ררת א  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹא
ה רד , את ,הענ את לב ל  ח כ היה  ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעצמה ,
, עצמ החטא  ל צאה  ה א  נ ע ל יו ?טיְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחל
החזרה   א ,לכ מי ר,  עצמ הרע  ,"רעת ר י" ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאמר
את  לה  היא  הרי  ,טילחל החטא  את מחקה  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָתבה 
 י ,ז עה  לפי   החטא  ל צאה  ה א  ה רד , נ ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָע
ת ציא ה צק ", "לא   ר"י  ל ה ני  פיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלהס יר

התלה . ה טר ְְִֶַַָָָל
רעה  ל בת כח  היה  א  למר, אפר  ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹא
את  לא     מ ילא  ,טילחל החטא  את רל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלמח ק 
כל  ה א  מע ה  יו א א , . מ  בעי ה  רי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה
ה רד ענ את להסיר די   כ היה  י  תבה , חזר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹזאת
 י ,ז עה  לפי  . מ פעל החטא  צאת את  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמע ה 
"לא   ר"י  ל  הרא יר ה לפי   ברי ה את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהס יר
י יע לא  הענ  לידי  הביאה  ה בה   ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹה יע "

.ת מציא נאר ה א   א , ְְֲִִִֵֶַַאליה
לב ל  רעה  בת ל  כח  א ה פק , לי  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹה 

לאו ?  א ,(הענ (ואת החטא  את טיְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹלחל
.טילחל החטא  את מ חקת  בת רר , די יה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלגי 
וה א  קד ה . טב  היא  יה די  ל ת מה החטא , עת  ְְְְְִִִֵֶַַַַָא
הרע " יצר קפ" מ ני  רק   ל חס ־ו עברה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָע בר
ת ע מ ד  ,ולכ אמת. העצמי  נמרצ להפ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפע ל
ב ה א  הרע , לצר י תר למ ע  א  בהחלטת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹבה ,

האמ ית  ת בה ".למציא" ה ה  מ מע ת , ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
 "חלת מ נ ע "נעקר מאהבה  תבה  וקא  , ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאמנ

 כ י א  למרת העבר, על   מ יעה  ז ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(תבה 
לפני היא  ה "ס ה " הרי  ליני ,  ר ה לפני  י ה  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָבר

י : ִַָָה צאה ,
אחד , ויהיה  הוה  היה  הוי ',  ל  רי ק  די יה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹא )

 ועתיד  הוה  עבר ואז זה , ק ר  מח ה בה  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמע ה 
ְֶָאחד .

ה גלה : בדרְְִֶֶֶַ
אמ ר  העבר, על לה יע  יכ לה  אינ ע לה  זה , לל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָב )
מ ב מגה  רק  היא  א ר  א . חד בר יצירת לגי  ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָוקא 
העבר, על לה יע  יכ לה  מא חרת ע לה  ,ב מ , ד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָק
ה א  ה די  וכיו העבר. ל ה ב  את מבהירה  רק  היא  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי 
, העל ה ב  היה  החטא  זמ ורק  , וקד ט ב  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמיד 
י למפרע , החטא  את לב ל מאהבה  בה  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָיכ לה 
אצל  כ לפני   וה ד ה  ה ב   ימת ת אמצעְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִַה ה די .
בה , לע ת פ ס ו אי  יה די , ל לגי  יד ע  ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָג)
ההלכה  ק בעת ולכ נח ",  מ י ח  לא  "י  ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאמר
מצת  תרה  היה ) מי  (יהיה   אד יעסוק   ל לע"ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
 ולכ ו אי ". , מל א   מל א   , מל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא 
 לח הע מד  "ל ל י ה עליו  חל החטא , עת  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָא
די פעל זאת   לי  רי א א  וכ מה , מי ", חתְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

פעל).  הרע  את ְְֵֶֶַַַָֹלב ל
ואפיל ,"ואיל א מ" רק  מ עילה  מ ראה " "בה  ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָואיל
אמר  חטא , מהרע   ה מ נאר עדי ואיל א ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמ

גגת. ה ד נת  י נע  מ ראה  תבה  ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָגמרא ,
חלק  לגי  ,"ואיל א מ" מ ה לגי  לפח ת זאת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹכל
הרי בה , על־ידי  תל  "זד נת"  הרע  ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה 
ה די יו .ת ציא מ טל זה  רע  מ חלט, יטל  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ה א  יצר" רק  בעברה  ,ת מה  עצ לרע  ק ר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאינ
" על־ידי  , לכ ה בה  רמת לכ ,"קפְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.ת ציא מ הרע  מתל ולכ ,ת מה מתת "ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָיצר
היא  החטא  את לב ל יכ לה  ה בה   לכ ה ה  יוְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
,"קפ ה א  יצר"   מ רק  עברה  עבר  אד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ ני 
,ב מ   "נד ק " מה  רק  להסיר ה בה  צריכה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָולכ
 כח , לה  סנ בר אינ הרע   אצל נח , ני  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹגי 
לב ל  לא   א מע ה , הענ את למנע  רק  ה בה  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹל

. עצמ הענ מציא ת ואת חטא , הרע  את טיְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלחל
ק פה  ואיל מ ־רה . לאחר  נח  ני  לגי  זאת  ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹֹא
בנ" ל העני  התח לא  עדי א ר מ ־רה , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹפני 
היתה  יכ לה   נח  ני  ל ה בה    למר,  י ,"חרְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הרע . מציא ת את טילחל ְְֲִִֵֶַַַָלב ל
ר"י : ל  ייר ה ני  י ההב ל  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוזה

היה  לא  מ ־רה  לפני    י צא ,  הרא יר ה ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלפי 



צה               
הרע , מציא ת את לב ל נח  ני  ל  בת ל  כחְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
 א , לאר ה יע  לא  ה טר  ה יע " "לא  ה א  ההס ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולכ

.ת מציא נאר ְְִִִַה א 
היה  אכ מ ־רה  לפני    י צא , ה ני  יר ה ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלפי 
הרע , מציא ת את לב ל נח  ני  ל  בת ל  כחְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ה טר  ל ת ציא ה צק ", "לא  ה א  ההס ר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולכ

ְְִַָהתלה .
ר"י יר יצד   איר , אחרי  יר מק מ ת  מ ,ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכא
"לא   י ה על  ייר ה ני  :" פלאי מ  עניני" ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמכיל

מ מע ת  לגי  רק   יניה  לי נב  רא מ ט  "ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָנ
מה   ני  רי הס ני   ה  מ לית האפ לגי   ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

"ר־ה תחיל" ר"י  מצט ולכ ירד , לא  ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹה טר
."נ "לא  ה ה  את   בפרְִִֵֶַַַָֹ

מ פיע ה להלכ ת  רי ק  א  ייר : מ ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוי תר
,("רידי מ ולא   ד מעלי "מירי , ג) "מירי " ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹה י 
 אפ לגי  מ מע תי  עני מתרר  ת אמצע א ר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד 

מ ־רה . לפני  נח  ני  ל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹה בה 

     ©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
      ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

      ©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
    ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

.סימ יעיא"ל .סימ גיבעו "ל ,פסוקי וארא קכ"א פרשת חסלת

ce‡לד  ‡ËÓ ÚÓ˙‡ È‡ ‰Út ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ dwÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰BcÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

       

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

ונאם  ובנות חב"ד בפאריז  נשי  נערך ע"י אגודת  ידיעה שהשתתף בהנשף אשר  נהניתי לקבל 

לפניהם דברי התעוררות, וכמו שכותבים ל]י[ פעלו על השומעות.

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך בתועלת הדבר, ובפרט כשהמדובר בנשף חנוכה הנערך ע"י 

נשים שעליהן היתה הגזירה כמו שכותב הרמב"ם ריש הלכות חנוכה, ומרומז בגמרא במרז"ל, אף הן 

היו באותו הנס.

ואם בכל זמן היתה האשה עקרת הבית ובמילא העלמה והנערה צריכים היו להכינן לתפקיד 

גדול זה, הרי על אחת כמה וכמה בדורנו חשוך זה אשר הנחיצות בהנ"ל גדלה כמה פעמים ככה, ובפרט 

שרוחות אין מצויות מנשבות בעולם ורוצים להרוס ולערות ע]ד[ היסוד את בניננו הנצחי. ובודאי גם על 

להבא ישתדל בכיוון זה באופן המתאים והשי"ת יצליחו.

בברכה.



צו

יום ראשון - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח טבת
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

לשבוע פרשת וארא  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



צז              

טבת  כ"ב ראשון  יום 
פרק יב יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג טבת             

טבת  כ"ג שני יום 
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ב.8. קסד , בתרא בבא



צח             

טבת  כ"ד שלישי יום 
פרק יג              
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בתחלתו.9. ט , א.10.פרק רא, ב.1.ח "א סא, ברכות
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לא.2. קט , ב.3.תהלים ל , על 4.קדושין שליט  שה"מוח  מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י "ב) הקודם שבפרק למרות
מתרץ  כך ? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך  כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו בתאוה ומושל  שולט  שכלו הלב",

ש  ההרהור נגד  א) היצ"ט : נצחון על  טעם "זה בהערה: שליט "א אדמו"ר ש כ "ק הימני  שבחלל  ב) ; אם) השמאלי  חלל  על 
שנסתלקו דאף שהתפלל , לאחר דקאי  בפי "ב משא"כ  במוח ), יתבונן שוללת שלא - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי  ההגיון מפני  (ע"ב) לקמן ועד "ז במוח , היצה"ר דעת אמירת אפשרות



ק             

טבת יום  כ"ה רביעי
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יג .5. ב, אבות
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כג .6. כה, 7.בראשית   ."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל  הי ' זה שלפני  אף (השני ) קם זה להיות "שיכול 

כב.8. קט , 9.תהלים    ש .. חלל  בפ"א: (קצת) משמע (הוספת"כן יצה"ר אח "כ לו
יותר נעלית מדרי ' למיעוטי  הוא - .(למעליותא - בקרבו חלל  לבו אין ואז - דברכות ספ"ט  בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי '". ב' - תהלים בפרש"י  מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י  אבל 
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א.10. כא, יט .11.ברכות יב, משלי 



קג              

טבת  כ"ו  חמישי יום 
פרק יד             
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כ .12. ז, א.13.מיכה יג , חגיגה
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ב.1. נט , יב.2.ישעי ' ה, א.3.תהלים ג , סוטה



קה              

טבת  כ"ז שישי יום 
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח , ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני  של  פירושם לכאורה  נראים כך    
   הסוגים שכל  - זוהר" ה"תיקוני  את להסביר הזקן רבנו כיוון כך  אכן אם יסודי  עיון שנדרש להיות, יכול  עיון". "צריך 

יצרם", על  המתגברים "גבורים, של  הסוג  למשל , מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים
שבשורשם  נשמות הם ש"גבורים" ללמוד : אפשר כלומר, עבודה, על -ידי  היצר-הרע על  גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין שבכך 
קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל "תפארת" - תורה" ול "מארי  ל "חסד ", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת שייכות להם יש



קו              

טבת  כ"ח קודש  שבת יום 
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א



היום יום . . . קח

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קט היום יום . . . 
ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא־טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קי

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך־הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש־ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש־ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בתל אביב,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם בו מסופר ע"ד אופן הנסיעות דחדש תשרי העבר וכן המימיוגראף 

אלא  חסרון  יהי'  לא  שעכ"פ  ויה"ר  במכתבים,  כ"כ  שמקמצים  ולפלא  בראשית,  שבת  משיחת  קטע 

בהכתיבה לכאן אבל יגרע כלל וכלל מהבפועל.

בטח כמו שכתבו מתכוננים הם להו"ל את הבטאון ליו"ד שבט הבע"ל, ואם ידפיסו שם את 

המכתב כללי האחרון שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, הנה יש להוסיף שם בסוף 

ההערה, כל נשמתא לאחרי התיבה יא(, תיבות אלו:

אוצר הנשמות ששמו גוף הוא למטה משני מקומות הנ"ל, ולכן ישנו גם בנשמות או"ה )תוד"ה 

אין ע"ז ה, א. ועייג"כ ל"ת להאריז"ל ישעי' נט. ע"ח שכ"ו פ"ב. עמק המלך ש"ו פע"ב, ס' הקיצורים 

והערות לתניא ע' פ"ג ואילך( ואכ"מ...

מוסג"פ איזה סקריפ להוצאות והופעת הבטאון.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה

גדולה בעבודתם בקדש.

נ.ב.

מעניין ביותר אותי מקצוע א( עבודתם בקרב הנוער שלע"ע עדיין אינו חסידותי. ב( בעבודה בין 

הנוער ]ה[נמצא בצבא שלע"ע עדיין אינו חסידותי.

זה עתה נתקבל מכתבם מיום ח' טבת, עם המצורף אליו ות"ח.
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על נסמכים שלהם והאשכולות שהשריגים  גפנים  שורת

'עריס ' נקראת טפחים עשרה גבוהה גדר על גבי  שהדלה (הגפנים

עריסה). כעין  יוצרים להרחיק הגדר  צריך  זרעים כלאי  איסור ומשום 

לדעת כרם . כדין אמות , ארבע  מה 'עריס ' וזרעים תבואה  זריעת 

הזרוע . לשדה  מהגפנים אמות  ארבע  מודדים שמאי  בית

לשדה  הגדר מן מודדים  הלל  בית  מ"א)ולדעת פ"ו  .(כלאים

הגדר מאחורי בזריעה  הוא שהנידון הרמב "ם ומפרש 

הגפנים ואם  הגפנים מן מודדים  שמאי  בית לדעת ולחוץ :

שלוש עוד  הגדר מן מרחיק  אחת , אמה הגדר מן רחוקים

רבע  להרחיק  צריך ולדעתם  מחמירים הלל  ובית  וזורע . אמות

חמש הגפנים  עקרי  ובין הזרע  בין  "ונמצא  הגדר מן  אמות

הלל . כבית  הלכה ופסק  אמות ".

אם הגפנים: מצד בזריעה  הוא  הנידון הראב "ד ולדעת

צריך שמאי  בית לדעת  אחת, אמה הגדר מן רחוקות  הגפנים 

ובית אמות. חמש  ומהגדר אמות , ארבע  מהגפנים  להרחיק 

אך הגדר, מן אמות  ארבע  שמודדים  ואומרים  מקילים הלל

אמות שלוש  אלא  להרחיק  צריך  אין הגפנים מאחורי מן  (ובזריעה

הגפנים) בין  מפסיקה הגדר  כי  כלל , להרחיק צריך  אין  .הגדר 

הרמב "ם שיטת  על  הראב "ד  הלל ):ותמה צריך(כבית מדוע 

בין  מפסיקה  הגדר והרי  אמות, ארבע  הגדר מאחורי  להרחיק 

לזרעים ? הגפנים 

מפרשים  קורקוס):ומבארים ר "י  משנה, נחשבת(כסף הגדר

צריך ולכן עליה מודלים  הגפנים כי  הגפנים  עיקר  היא  כאילו

מצד שגם  הרמב "ם שכתב  ומה  אמות . ארבע  משם  להרחיק 

שהגדר משום זה  הרי  אמות , ארבע  להרחיק  צריך הגפנים

והגפנים הגדר  את  רואים  אלא הגפן עיקרי  על עדיפה  אינה

אמות ארבע  מהן אחת מכל  שמרחיקים  בכרם  שורות  כשתי

המשנה) .(מרכבת

הגפנים אם משנה': ה'כסף  תמה  הראב "ד  שיטת ועל

מרחיקים הלל, בית  לדעת  אמות, שלוש  הגדר מן רחוקות

אלא להרחיק  צריך אין  הגפנים מן ואילו אמות , ארבע  מהגדר 

יש הגדר שעל שמהענפים  יתכן איך ותמוה , בלבד. אחת אמה

די הגפנים מעיקרי  ואילו אמות , ארבע  ולהרחיק  להחמיר

בלבד? אחת  אמה בהרחקת
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מאיסור? למנעו כדי  ממוני  נזק  לאדם לגרום מותר האם

הנזק ? דמי  את מלשלם פטור המזיק  האם – כן ואם 

בבגד לבוש  חברו את  הרואה  כי נאמר זו בהלכה  והנה ,

מקורו  כי  הרדב "ז וכתב  מיד". עליו וקורעו  לו "קופץ  כלאיים

הגמרא מדברי  הוא  הרמב "ם א)של כ , צדקותו (ברכות אודות

צנוע  שאינו בבגד  לבושה  אשה  שראה  אהבה בר אדא רב  של

הבגד . את  וקרע 

חושן' 'פתחי בספר ב)וכתב  עמ' פ"א, שמוכח (נזיקין  אף  כי 

או  למנוע  כדי  זולתו את להזיק  שמותר יתכן מכאן מאיסור, תו

עצמו  את  המציל כדין הנזק , דמי  את לשלם  צריך שמכלֿמקום 

פיקוח  מחמת  הותר שהנזק  שאף  חברו, ממון ידי על מסכנה 

לשלם . מנת  על שלא  כן לעשות אסור  נפש ,

מלשון  כי  פטור, המזיק  זה  שבמקרה שהוכיחו ויש 

וקורעו  לו קופץ  חברו על  תורה  של כלאים  "הרואה  הרמב "ם

אלא  היתר רק  זה  שאין משמע  בהכרח מיד" כן ואם .

לחייבו  מקום אין שהרי כך  על לשלם יצטרך לא שהקורע 

להלכה שנפסק  וכפי  ממון, יפסיד עלֿידי ֿזה  אם  זאת לעשות 

א) קנז , יו "ד  את(רמ"א להפריש  כדי  ממון להוציא  חובה שאין

מלשלם פטור וודאי  אלא מאיסור, עמ'חברו  פסחים חמד  (חשוקי 

.עט)

יש גמור, חיוב  זהו כי  הרמב "ם מדברי  הדיוק  לגבי  אכן ,

בשאר ולא  כלאים  באיסור דווקא הוא  זה  שחיוב  שכתבו

אהבה בר אדא רב  לגבי  הגמרא  מדברי  שהרי  התורה , איסורי

הדין  מן בכך  חייב  היה  שלא  מבואר  צנוע , שאינו בגד שקרע 

בו ) מחויב היה שלא דבר  שעשה על  אותו  שיבחו  איסור(ולכן  ושונה ,

חייב  אחד  כל אלא עצמו הלובש  על רק  חל שאינו  כלאים

ומחובתו  בכלאים  לבוש יהא לא  יהודי של  שגופו לדאוג

אין  איסורים  בשאר אך זו, בדרך אפילו האיסור את למנוע 

בכך רא)חובה ע' נדרים אליהו  .(משנת
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פאה  תהא  זו "ערוגה  אךהאומר פאה. זו הרי זו",

פאה תהא  זו "ערוגה  הגמראהאומר מסתפקת - ו ," (נדרים

הערוגהב) על  גם פאה  דין  חל  האם  היינו לפאה , 'יד' יש  האם 



קיב            

(דיבור 'יד' אלא מושלם  דיבור כאן  שאין אף  השניה

מקוטע )?

פאה . שתיהן - וזו" פאה  זו "הרי  שהאומר הרמב "ם ופסק 

הר"ן דברי  פי  על משנה ' ה 'כסף  א)ומבאר ז , שספק (שם אף  :

לחומרא הרמב "ם  נוקט נפשט, לא  לפאה 'יד' יש  אם הגמרא 

דאורייתא  ספק  שהוא והרשב"א)משום  הרמב"ן  דעת .(וכן 

דאורייתא(שם)והר "ן 'ספק  באיסורים אמנם  זה : על  תמה

הפאה את לתת חייב  האם הוא  הספק  כאן אבל לחומרא '

עליו  מחברו "המוציא ובממון ממון', 'ספק  היינו לעניים ,

לעניים ? נותנו  פאה ' ש 'ספק  הרמב "ם פסק  ומדוע  הראיה ",

סופר' ה 'חתם שם)ומבאר נדרים רמ. סי ' יו "ד  :(שו "ת

'ספק  גם  כי ֿאם  ממון ' 'ספק  רק  אינו  עניים  מתנות  ספק 

יחל', ו'בל תאחר' ב 'בל  עליו ועובר  עליו נדר דין כי  איסור ',

ספק  ככל לחומרא  נוקטים בכוונתו, להסתפק  שיש  אף  ולכן

דאורייתא .

הש "ך תמיהת  גם תתיישב  סי "ד )ובזה  רנט סי ' על(יו "ד 

לפאה יד שיש  הרמב "ם) (כשיטת  נקט  אחד  שמצד  הרשב "א 

בתשובתו  כתב  שני  ומצד לחומרא , דאורייתא ספק  תרנו )כי (סי '

מה לברר  אפשר  ואי  ומת  בו להסתפק  שיש  בלשון  שהמקדיש 

אם היורשים  מידי  להוציא יכול  ההקדש  אין - כוונתו היתה

אין  בזה ומדוע  מוחזקים. היורשים כי לדבריהם , ראיה אין

לחומרא'? דאורייתא 'ספק  אומרים

חיוב  היורשים  על חל לא מת , המקדיש  כאשר והביאור:

מורישם של ס"ז )הנדר ריב סי ' חו "מ איסור '(רמ"א 'ספק  כאן ואין ,

'המוציא כי  מספק  ממון מוציאים ואין  ממון ' 'ספק  אלא

והספק מ  קיים השדה  בעל כאשר אבל הראיה '. עליו חברו

השניה ), הערוגה  את  גם  הפריש  (האם  הפאה בהפרשת  הוא 

לחומרא'. דאורייתא  'ספק  אומרים בזה  – איסור' 'ספק  שהוא 
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טוב ' יום מ"ה)ה 'תוספות פ"ה הרמב "ם(פאה דברי  את ביאר

רק  אלא  הכרם בקרקע  שזכה  הכוונה  שאין לעצמו", בו "וזכה 

הרמב "ם פטרו "למה  בכרם זכה  אם  כי  בפירות,

זכה אם  "אבל  הרמב "ם  דברי  המשך זה, ולפי  מהמעשרות "?

ממתנות הן הכול", מן פטור אחרים  של בשדה  ההפקר מן

אבל בלבד , בפירות זכה  אם רק  הוא  ממעשרות, והן עניים

במעשרות . והן עניים במתנות הן יתחייב  בקרקע  גם  זכה  אם 

הר"ש  גם  כתב  מ"ו )וכך פ"א הירושלמי (פאה דברי  (קדושין על 

ה"ה) מיפ"א אשר הפקר, שנכסיו יורשים  לו ואין שמת  בגר

והן  עניים  במתנות  הן חייב  בקרקעותיו וזכה שתפס 

את 'המפקיר שלפנינו להלכה סתירה זו שאין במעשרות ,

את המפקיר  כי  המעשרות', מן פטור לעצמו... בו וזכה כרמו

ממעשרות פטור ולכן  בקרקע , ולא  בפירות  וזכה  חזר כרמו

הזוכה ואילו  וכרמך '), 'שדך  שנאמר חייב  עניים  (ובמתנות

חייב . ולכן  בקרקע  גם החזיק  הגר בנכס 

השלחן' סקל "א)וה 'פאת ה "שדך(סי ' הרמב "ם שמלשון כתב 

משמע  שלו" הוא  והרי  שלו שהיה  מפני בו, קורא אני  וכרמך

במתנות (ורק  המעשרות מן פטור זאת ובכל בקרקע , גם שזכה

פטור זה "הרי  אחרים של  בשדה זכה  ואם  כנ"ל ) חייב , עניים

התוספות כתבו וכך  בקרקע . זכה  אם  גם  הכל", א מן ו , (תמורה

המפקיר ) בו ד "ה וזכה  כרמו במפקיר  עניים  במתנות  שהחיוב  ,

רק  זכה דלא היכא  אבל השדה , בגוף  "שזכה משום  הוא 

מכולהו ". פטור - בפירות 

בירושלמי , הנאמר  את  להלכה  הרמב "ם  הביא לא  ולכן

ובמעשרות , עניים  במתנות  חייב  הגר של  בקרקעותיו שהתופס 

הבבלי  שיטת נגד  היא זו הלכה שלפנינו )כי ההלכה שהזוכה(וזוהי  ,

פטור - בקרקע  יזכה אם  גם אחרים, של בשדה  ההפקר מן

הכל . מן
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בפיך" נדרת... כאשר תשמור  שפתיך "מוצא  מהפסוק 

מיד  ליתנה  חייב  צדקה ליתן שהנודר א).למדים ו , ודייקו (ר "ה

הגמרא מדברי  ד "ה ראשונים שם ותוס' שם רי "ף ב.ראה לו , קמא (בבא

בלבד ,יד ) באמירה  בכסף  העניים זכו לעניים , צדקה שבנדרי 

(כלומר , להדיוט ' כמסירתו לגבוה  ש 'אמירתו בהקדש  כמו

במסירה ). קונה  שהדיוט כשם  באמירה להקדש  נקנה החפץ 

העניים , בו זכו לא  לידו בא לא  עדיין הכסף  אם  אמנם,

לידי ' יגיע  הכסף  כאשר לצדקה  לתת  עלי  'הרי  אמר אם ורק 

לתת חייב  - נדר פ"ו משום  וחרמים ערכים הל ' (ראה

.הל "ב)

נקנה הנודר  שברשות  כסף  שרק  כאן, הרמב "ם  דעת וכן

בו  זכו לא  ברשותו, אינו אם אבל דיבורו, ידי  על  לעניים 

פג)העניים סי ' רוכל  .(אבקת

נזר' שטו )וה 'אבני  סי ' הרמ "א(יו "ד  מתשובות  מח)הביא (סי '

ולכן, להדיוט ' כמסירתו לגבוה 'אמירתו אומרים אין שבצדקה 

נדרו  לקיים היורשים על חובה  אין ומת  לצדקה  כסף  הנודר 

ואין  נדר) משום  דבריו לקיים בחייו חייב  עצמו שהנודר (אף 

ערוך' ב 'שלחן אך  להדיוט. כמסירה  סי "ג)אמירתו רנח סי ' (יו "ד 

וכן  להדיוט'. כמסירתו לגבוה 'אמירתו בצדקה  שגם כתב ,

שם  ס"ה)מבואר רנט חייבים(סי ' לצדקה  שהנודר הרמ"א  בדברי 

שיש בלשון נדר  אם  ורק  לעניים , הכסף  את  לתת היורשים גם



קיג             

ואין  מוחזקים  היורשים  נקראים - לתת  כוונתו אם  בו להסתפק 

מספק . ממון מהם להוציא

נקטינן, רמ "א  כפסקי  ודאי  "לדינא נזר': ה'אבני  וסיכם 

הסמ"ע  פסקו וכן כתשובותיו". סקי "ט)ולא  ריב סי ' והש "ך(חו "מ

הריטב"א) בשם סק"ב סו  סי ' להם(שם הקנה  לעניים  שהמקדיש 

באמירתו.

ה'תשע''ט  טבת כ"ז שישי יום      

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ˙ÂÓÂ˙ ˙ÂÎÏ‰  
       
        
        
          
       
         
        
          

     
מבריסק : הגר "ח והקשה

נתן בר שמואל רבי  ב)לדעת  יא, פירות(בכורות שלקח  ישראל 

הגוי כי ומעשרות תרומות  להפריש  חייב  ומירחם , הגוי  מן

וללוי , לכהן מנתינתן פטור אבל  זה, מחיוב  להפקיע  יכול אינו

יכולים אתם  שאין איש  מכח באתי  אני  - להם  לומר יכול כי 

ותרומת (ותרומה  מנתינה  פטור  אני גם ולכן  כלום  ממנו ליטול 

לו שאסורים  לכהנים ).מעשר

אבל נותן, אינו מעשר  תרומת רק  הגמרא  למסקנת אמנם,

לענין כי  לכהן, לתת צריך גדולה  תרומה 
מהפסוק  ישראל ...")למדים  בני  מאת תקחו  שאתה("כי  ש "טבלים 

מעשר " תרומת  מהן מפריש  אתה  אי העכו"ם  מן (אלא לוקח

להם) ומוכר  לעצמך  אבלנוטל  , , מהפסוק נתמעטה  לא

מנתינת שהפטור  מהביאור  בה  חזרה שהגמרא  ומשמע 

איש מכח 'באתי  להם שאומר כיון הוא וללוי  לכהן המתנות 

לפטרו  צריך היה  זה לפי  כי  ממנו', ליטול יכולים אתם שאין

מתרומה  .גם 

אינו א . הטעמים: שני  את  מצרף  תרומתוהרמב "ם 

אתם שאין איש  מכח 'באתי  לומר  שיכול משום  לכהן מעשר

לתת אין הגוי  מן לוקח  שאתה טבל ב . ממנו '. ליטול יכולים

כ לכהן מעשר תרומת מאתממנו תקחו "כי מהפסוק  נתמעט י 

הטעמים ? שני את  צריכים  מדוע  להבין: וצריך  ישראל ...". בני 

אין  גדולה  תרומה  גם  הראשון הטעם  לפי  הרי  מזו, ויתירה 

לכהן! לתת צריך

ומבאר:

תקחו..." "כי  מהפסוק  מעשר )הלימוד תרומת גוי(לענין  שטבל

ביד כשהם  הפירות לענין  נאמר לא לכהן, נתינה בדין אינו

הפריש  שאם הגוי של כשהם הפירות על אלא  (הגוי )ישראל 

לכהן. מעשר תרומת  לתת  צריך אינו ללוי , ונתנו ראשון מעשר

גם זה  פטור  ממשיך לכהן, מנתינה הופקעו אלו שפירות וכיון

שאין  איש מכח  'באתי  לטעון יכול  כי  מהגוי שקנה  לישראל

הטעמים ששני ונמצא כלום'. ממנו ליטול יכולים  אתם

זה . את  זה  משלימים 

ב  מה ֿשאיןֿכן הגוי שפירות  לימוד אין

תרומה נותן  אינו עצמו הגוי  ואמנם , לכהן. מנתינה  הופקעו 

ממנו  שקונה  ישראל  אבל במצוות , חייב  אינו כי  לכהן גדולה 

לכהן. נתינה  מצוות  עליו וחלה חיוב  בר הוא הפירות  את 

    

ה'תשע''ט  טבת כ"ח קודש  שבת     

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ˙ÂÓÂ˙ ˙ÂÎÏ‰   
         
           

כאשר גם  היפה , מן לתרום  יש  לעולם יהודה, רבי  לדעת

ואילו  לידו. שתגיע  עד תתקיים לא  והתרומה  במקום  כהן אין

עד שיתקיימו מפירות  לתרום  עדיף  כזה  במקרה  חכמים לדעת

מהאחרים משובחים  פחות  הם  אם  אף  הכהן, לידי  שיגיעו

מ"ד ) פ"ב, כחכמים .(תרומות והלכה  .

המחלוקת: וביאור 

לה ' התרומה הפרשת  א . חלקים : שני  יש  תרומה  במצות 

נתתים") לך  לה' יתנו  אשר  יצהר  חלב "כל  ניתנת(ככתוב מכן לאחר  ב . .

לכהנים . ה ' מאת  כמתנה התרומה 

מן  ההפרשה חיוב  בטעם וחכמים יהודה רבי  ונחלקו

ולכן  לה' התרומה  הפרשת מדיני  זהו יהודה רבי  לדעת  היפה :

אך הכהן, ליד יגיע  שלא  אף  ההפרשה , בשעת מיד  מתקיים

פירות שיקבל כדי  הכהן, לצורך הוא זה דין חכמים  לדעת

בכך אין לידו שיגיעו עד  יתקיימו לא  שאם  וכיון מובחרים ,

מובחר פחות  שהוא אף  המתקיים  מן להפריש  עדיף  תועלת,

לא) סי ' ברוך  מקור  .124 עמ' לג, שיחות .(לקוטי 

כתב  לכהן, ניתנת  אינה  בלאוֿהכי שהתרומה הזה ובזמן 

לשמה ' 'תורה קל )בשו"ת  מן (סי ' חלה מפרישים  כאשר כי 

שיש מודים חכמים גם כי  משובחת, מצה  להפריש  יש  המצות 

רווח  של השיקול שלדעתם  אלא  המובחר  מן בהפרשה  מעלה 

מובחרים פחות מפירות להפריש  עדיף  ולכן גובר , הכהן

נגדי , שיקול  אין אם  אמנם  הכהן. ליד  ויגיעו שיתקיימו ובלבד

להפריש יש  לכהן, ניתנת  אינה  בלאוֿהכי התרומה  כאשר כגון

מהמובחר .

ערוך' ב 'שלחן סנ "ב)אך שלא, סי ' הזה(יו "ד  בזמן כי  נפסק 

והיינו  היפה , מן לתרום צריך אין לכהן ניתנת אינה שהתרומה 

הכהן. לצורך  רק  היא מהמובחר שההפרשה  משום 

כלל צורך בזה אין לידו, מגיעה אינה תשובות וכשהתרומה  (ראה

תקנז ) סי ' ב, .והנהגות
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ה'תשע"ט  טבת כ"ב ראשון  יום 


 

   1 
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק  הזורע  יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק  שדהו שהיה מי  יקדש. גפנים
תחת  והזורע  בארץ  הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח  האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,ÌÎa ‰‡ez B‡ ˜È ÚBf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È‰  ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰OÚ LL ÂÈ˙BÈqL3˙Bl‚Ú .Áe ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁL ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡BÂ .˙BÚaÓ¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙  ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡  ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק  אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי3)עכשיו על אף 

שתי אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק  שהזורע 
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב  וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י "ב 4)קרחת בפרק  וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח , הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי  ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני  אמה - ברבוע  אמה ש"כל הכלל כפי 

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי  אלו דברים מקור
ירק ". עגולה האמצעית

.ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa‡ ÏÚ ˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙BeL ÔÈe «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa‡ ÏebÚ‰ Á el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡BÂ¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È‰  ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ  כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי  מקיים או בכרם ירק  "הנוטע  במשנה:
ארבע  ארבע  על נטועות שהיו בזמן אימתי , גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע  זה ומתוך גפנים. ושבע  שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע  אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ  הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ ÚBÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È‰  BÏ CeÓÒÂ ÌkÏ ıeÁ ÚBf‰ Ï‡ ;Ìk‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙BeL ÈzL Lc˜Ó8C‡a ÚfÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,ÚfÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa‡ ˙ÈÂ ,Úf‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ìk ÏL ‰eM‰ Ïk C‡a ˙Bn‡ Úa‡ Á Úf‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Úf‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡  ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa ÚÊ Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚf‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡  ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È‰  Ôk Ìk‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני  בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י 
גזרו  לא מטפח  פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף  בקנבוס  אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס , ר"י  ולדעת מטפח , פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק  רבינו
בין  חילק  לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב "ז משנה והכסף 
מן  אסורים שהם ולוף , קנבוס  שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח . פחות ילדה ידי  על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח  פחותה "ילדה יעקב : בן אליעזר ר'
זנב " יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי  והני  כו' שנותיה
"ילדה  יט : הלכה שני  מעשר מהלכות י  בפרק  רבינו וכתב 
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח  פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב  לא
על  אף  ככרם, דינה אין מטפח  פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי 
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק  ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב  שאז

.‰ Ìk ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰OÚ ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ ÚBÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰OÚ ÈÂ‡L ;ÌkÏ B˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

ÚÊÏ eÒ‡  ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ ÌkÏ12.ÌÈÚÊ Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ ÚBÊ ‰Ê È‰  Ìk ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

  

          
        

בדרושי מבואר : הענייני פנימיות על־פי  ההלכה  ביאור
החקיקה , אותיות ובי הכתב  אותיות בי שההבדל חסידות,
אחרי  וג , מהקל אחרת מציאות  ה הכתב  שאותיות
ה החקיקה  אותיות משא "כ  . להפריד אפשר שנכתבו 
שאי ־אפשר  באופ נחקקו ,  שעליה הלוחות  ע אחד  דבר
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שקיו : האד בעבודת וענינו  כלל.  ביניה להפריד 
שהוא  היינו  חקיקה , של באופ אצלו  להיות צרי התומ "צ
האד של הגשמי  שהתענוג עד  אחד , דבר  נעשי והתורה 
הגו השמנת פועל שהתענוג ועד  עצמה , מהתורה  הוא 
שהיה  מצ'רנוביל  נחו רבי  על  ש "אומרי (כידוע  מתענוג

אמ־יהא ־שמיה ־רבא "). מעניית בגופו  שמ
דרגות  שתי  על מורה  " בינתיי והירק  זו , ע "ג זו  גנות "שתי 
הרי , האד גדרי  מצד  .העליו וג"ע  התחתו ג"ע  בתענוג,
היינו  בעליונה , הוא  וכו ' והנחת השלימות שהוא  " ה "כר
רוח  קורת של אחת שעה  "יפה  חז"ל כמאמר לעתיד ־לבוא ,
נחת־רוח  באמת אבל הזה ",  העול חיי  מכל הבא   בעול
להיות  הקב "ה  שנתאוה  מכיו מ "התחתונה " היא  האמיתית

דווקא .  בתחתוני דירה  לו 
אצלו   שג , לאד בנוגע  הפסק ־די  " הרמב  ומקדי
העבודה  שלימות כי  ," כר עשויה  "התחתונה  להיות צריכה 
שעה  "יפה  שלכ הבורא , מתענוג הוא  הנברא  שתענוג היא 
העול חיי  מכל הזה   בעול  טובי  ומעשי בתשובה  אחת
עשוי ' העליונה  היתה   וא" ממשי אחר־כ ורק  הבא ",
שמקדי העבודה , לשלימות הגיע  לא   א היינו  ," כר
ואח "כ הזה "  בעול ומעש "ט בתשובה  אחת שעה  "יפה 

בעוה "ב ". רוח  קורת של אחת שעה  "יפה   מוסי
      

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡ez B‡ ˜È ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰LÁÓa ÌÈÚf‰ ˙‡ CÙB‰  ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ LLÓ  ÌÈÚÊ da ÚÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ Ì‡Â .ÌÈÚf‰ ˙‡ ÚBÊ Ck Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ı‡Ï CeÓÒ14ÊÁÈ Ck Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı‡a ‡Lp‰ ˙‡ LLÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב  פרק  למעלה רבינו שכתב  מה לפי 
ההיפוך. לפני  פחותה 14)התלעה שילדה פי  על [ואף 

וראה  מקדש, זה הרי  כן הכרם כל שאם רבינו כתב  מטפח 
היינו  מקדשת" "אינה שכתב  שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח , פחות עד שקצץ  כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈn‰15CB˙a dÎÈ‰ elÙ‡ ,ı‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰LiL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

OÁ16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
ÚÊÏ zÓe ,dab ÏÚ ÚÊÏ eÒ‡  ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ . שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף , על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט :17)מתכת בתרא בבבא  ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע  "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ‰18dab ÏÚ ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ ÚÊ ‡È‰Ï zÓ  ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡ ÔÙb‰ wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc19Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡20Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁnL BÓk ,ÚÊÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.‡a˙iL BÓk ,‰Î‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב :"סלע  שם ובפירושו שם. משנה
מפני אסור, רך שבסלע  שם בירושלמי  הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה 
זמורה.20) רק  שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡ Ì‰ÈwÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈn‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa‡Ó22el‡ È‰  ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ‡LÏ ÔÈÙËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ‰24.˙BÙËˆÓ ÌÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק  שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי  כתב : הראב "ד ככרם. להיחשב 
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב "ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי לשתיים, שלוש בין מה יתיישב  לא זה לפי  אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב , היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי24)ולכן על אף  [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף  כלומר, השני " העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי  בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ 26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁÓ27.ÚBÊÂ Áe ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי  מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚ÈO‰ ˙Áz ÚBf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
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קטז               
         

˜BÁ Úf‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È‰  ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»
.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.È‰Ï„‰29˙BÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï  ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BÈÙÈt‡‰ ˙BÓ ˙Áz ÚÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÚÊ Ì‡Â .ÌÈ‚ÈO ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .zÓ ‰Ê È‰  ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Úf‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï‡ .LBa‰Â Ê‡‰ ÔB‚k ,˙Bt≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
ÏhÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚ÈO Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙BÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È‰  Úf‰ ÏÚ eÎÎÒÂ ÚfL Á‡ ÌÈ‚ÈO‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף  את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק ".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי .

.‚È˙BÓ ˙Áz B‡ ˙BÈÙÈt‡‰ ˙BÓ ˙Áz ÚBf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙Bt ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚ÈO eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌÈÚf‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Úf‰ ˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚ÈO‰ ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע  שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈÚ‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙BÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰ 37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚ÈO‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz ÚÊÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס . יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁt39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B  ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
eÒ‡Â ,ı‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
 ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz ÚÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס .

.ÊË„Á‡‰ L‡‰ L˜Â ,‰BÓÊa ÈÓ‚ B‡ ÏÁ L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
ÏÁ‰ ˙Áz ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È‰  ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚ÈO‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê ÏÁ∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz ÚÊÏ eÒ‡Â ,˙BÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

   1 
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע  יבאר

באמצעו  החרב  כרם זנב . יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק . כרם בין להפסיק  הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק .

.‡ÚÊÏ ‡a‰2Úa‡ epnÓ ˜ÈÁÓ  Ìk‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .ÚBÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁÓ 5‰eL ‰˙È‰ .ÚBÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡  ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰eM‰ ÔÓ ˜ÈÁÓe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ìk ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙BeL ÈzL eÈ‰ .ÚBÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È‰  ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆÂ ,Ìk∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.ÚÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ "ד א משנה פ "ו (פ "ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח . בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי  כלומר, הכרם". עבודת כדי  שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח  שכל הכרם, סביב 

ג.4) הלכה פ "ח  להלן וראה שם, ובפ "ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ "ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.ÌÈÙb LÏL ?‰eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙BeM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ìk ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏcÓk el‡ È‰  «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È‰  Úa‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁÓe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי 
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי  והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסף ֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב , יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב ' ('תוספות זנב  יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב .9)בכלאים משנה ופ "ה ח  משנה פ "ד שם
(כסף ֿמשנה).10) ו הלכה פ "ד שם שאפילו 11)ירושלמי 

"כרם  ואומרים שם) (פ "ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי  אמות מארבע  פחות פחות על נטוע  שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני  אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי  לא, שורות בשתי  אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב '

.‚˙BeL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡BÂ ,Ìk el‡ È‰  Úa‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ
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ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙BeL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈe ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
ÚBÊ ‰Ê È‰  ˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰eLÂ ‰eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙BeM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי . כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי  בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב . הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי  ב  בהלכה שכתב  מה על מוסב  זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק  שרב  מפני  שמעון ור' מאיר כר' ט , משנה פ "ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי  למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן ח . משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי  ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓk ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
ÚÊ ‡È‰Ï zÓ  ˙Bn‡ ‰BÓL ‰eLÂ ‰eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰eL ÏkÓ ˜ÈÁÓe ,BÎB˙a18.„Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰eMÓ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  BÏ ‰ˆeÁ ÚÊ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓk‰ ‡Lk ˙Bn‡ Úa‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ÁL ÌÎk Ìk‰ ‰Ê ÏL ˙BeM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜ÁÓ ÔÚË ‰lÁzÓ È‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי  מקור
גדול  "כרם ב : הלכה סוף  פ "ז בירושלמי  שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק  משמע  - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס "ק  רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי "אמר ו הלכה פ "ד בירושלמי  שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס  לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„Oe ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰B˜ dc‚k ˙Á‡ ‰eL BÁ¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa‰ C„ B‡ „ÈÁi‰ Cc Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È‰  ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ìk Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב  וכן (הראב "ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ "ג להלן אבל ההלכה.
וצ "ע . אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק  הגדר שאין
טו. הלכה פ "ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי 

כמו  מהן אמות ארבע  וירחיק  כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואף ֿעלֿפי  שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰eLÂ ı‡a ˙Á‡ ‰eL ÚË26:‰‚„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»

ÌÈ‡  ÌÈÁÙË ‰OÚ ı‡‰ ÔÓ ‰‚„n‰ ‰‰Bb Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»
ÔÈÙËˆÓ27.ÔÈÙËˆÓ  ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב , משנה פ "ו שם אליעזר כרבי 
ה.27)(כסף ֿמשנה). הלכה פ "ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ìk ‡˜ ‰Ê È‰ 30CÈˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ‰ÏÔÚË Ì‡ Ï‡ .Áe ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ìk ÌÈ‡  ‰iL ‰eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁÓ34.Áe ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ "ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט . הלכה להלן וראה יוםֿטוב '). ('תוספות ישראל בארץ 

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.ÁÁL Ìk35ÏÎÏ ÌÈÙb OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,Ê ‰‡ˆBÈ38È‰  ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ìk ‡˜ ‰Ê39.BlÎa ÚÊÏ eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ "ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע  בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב ). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי  היינו

(כסף ֿמשנה). אֿב  שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ìk40:aÚÓ ‡l‡ ˙BeL ˙BeL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ìk ‰Ê È‰  ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ìk BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.ÚBÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב  (הרדב "ז
מסתבר  יותר אבל זֿח , הלכות שלמעלה זנב , יוצאת ואחת
 ֿ שאף ֿעל שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי 
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב  שכרם פי 
החמירו  חרב  שאינו במדולדל ח ), הלכה (למעלה זנב  יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס , הר"ינ כוונת זוהי  כי  ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈwÚ‰ eÈ‰42‰Ê È‰  ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ìk BÈ‡  ÔeÎÓ BÈ‡ wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ìk∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È‰  ˙BeÎÓ Ô‰ È‰Â eÚ‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ìk ‰Ê44‡ÈÓ  ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי  פ "ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי  שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ÁL Ìk45ÏkÓ ÌÏL ‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Áwa LÈ Ì‡ :ÂÈÈÒ46‰OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa‡ ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ ˜ÈÁÓ ‰Ê È‰  «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
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Áe ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Áw‰ ÚˆÓ‡a ÚBÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈
Ì‡Â ;ÌLÏ ÚÊ ‡ÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰  Ìk ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ "ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק  מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח " ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע  שבזורע  א, הלכה פ "ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה פ "ה

המותר".48) את וזורע  עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע  היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ "ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ìk‰ ÏBÁÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,BlL „b‰ ÔÈe Ìk‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁÓ  ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÚBÊÂ ˙Bn‡ Úa‡.‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי  מקום "והוא שם. פ "ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע  הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע  הכרם, לגבי  בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק  הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע  שאחרי  לשטח  מצטרפות
אמות  ארבע  עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי 
לגבי בטלות אינן עצמו, בפני  חשוב  מקום שהוא באמצע 
הכרם. לגבי  בטלות הן אמות, מארבע  פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע  ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡ÈÈ ‡Ï  ‰n‡ ‰OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È‰ Ì‡Â ;ÌLÏ ÚÊ∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰ 53ÌÎa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï‡ ;55˜ÈÁÓ ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡  »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ìk ÔÎÂ .„b‰ „Ú ÚBÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰eLÂ ‰eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡  ˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ "ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסף ֿמשנה). - א הלכה פ "ד שם (ירושלמי  שתי55)שורה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה שם). (ירושלמי  גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע  שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי 
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם  ב : הלכה פ "ז

למעלה. וראה מחול",

.„È„b‰ ‰È‰57‰OÚÓ ˙BÁt Ìk‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
Á Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ 59˜ÈÁÓ ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú ÚBÊÂ ˙Bn‡ Úa‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»

˙Bn‡ Úa‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈe ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««
.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ ÚBÊ  ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ "ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב  עשרה עמוק  שהוא וחריץ 
וראה  ס "ג, ס "ק  רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב "ז מחול
לתוספתא  מציין והכסף ֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ "ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע  ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב  ארבעה שרחב  לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ "ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק . רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע  זקוק  אינו

.ÂËdB‚ ‡e‰L „b60ıÈÁ ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‰  ‰Úa‡ ÁÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ìk ÚhÏ zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61BÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜i‰Â Ìk‰ ÔÈa ˙ÏcÓ BÊ È‰  ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.„‚k¿»≈

לכלאי60) והואֿהדין זרעים, כלאי  לענין ח , משנה פ "ב  שם
ד.61)הכרם. משנה פ "ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי , כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני " למשה הלכה

.ÊËOÚ „Ú ıÙpL ˜ÈÂ Ìk ÔÈa ÏÈcn‰ „b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È‰  ˙Bn‡63˙BÈ ‰ˆet ‰˙È‰ ;zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

eÒ‡ ‰ˆt‰ „‚k  OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁiL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba ˙Bˆt Ba eˆÙ .eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıetk „ÓBÚ‰66k zÓ ‰Ê È‰ ;‰ˆt ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k ÚÊÈ ‡Ï  „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ ıet ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆet‰ ˙BÓB˜n‰67.eÚMk ˜ÈÁiL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב 

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌk‰ ˙vÁÓ68‰ˆÙpL69BÏ ÌÈÓB‡ 70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'„b'71‰ˆÙÂ d„b .72'„b' BÏ ÌÈÓB‡ 73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È‰  d„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק . קמא בבבא והובאה פ "ג, כלאים תוספתא
ב . זרוע 69)בתרא ירק  היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק  יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק , שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק  שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי  באחריותו, וחייב  הברייתא, סוף 
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק  אחד
פ "ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב 
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ "ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי  קידש, לא
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ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה
דגרמי . דינא בקונטרס  כלאים 71)רמב "ן יהיה שלא

שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו
יודע  אינו אולי  אחרי74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף  אם

אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודע ֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי  אחר, של ובירק  אחד
אבל  באחריותו", "וחייב  בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ "ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק  רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק  בכרם מדבר והוא ח ) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב  שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;Á‡‰ „va ˙B˜È ÚÊÏ zÓ  ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰˜z Èt È‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79eÒ‡ 80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח . לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י  הבית כל שקירה
(ואף ֿעלֿפי80) שם). (רש"י  הרחיק  אלאֿאםֿכן לזרוע ,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב ) יד, (דברים בו
סוף  פ "א ערלה (ירושלמי  בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב ) הלכה
והכל  הארץ ", "ושבתה ב ) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט  יש מ "כרמך" שגם הרי  תזמור", לא וכרמך תזרע 
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי  יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י ), הלכה מעשרות מהלכות פ "א

מדרבנן.

.ËÈˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa ÚÊÏ eÒ‡  ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83 ÚÊ Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈeÒ‡ ÌÈÚf‰84ÔÈzÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
ÚÊÏ zÓ  ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙ÏcÓk ‡È‰ È‰  «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙ÏcÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י  וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי83)לרחבה

ארבע  שהרחיק  ואף ֿעלֿפי  הגדולה. לגבי  בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני  אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י  הוא אחד כפתח  וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי  מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח  ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ  נראה הוא הגדולה ולגבי 
שבת  מהלכות ובפ "ז ט : שם עיין כלחי . ונידון מבפנים,

כב . הלכה

.ÎÌka BÚ ‡e‰L ıÈÁ88‰OÚ ˜ÓÚ89ÁÂ »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»

LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa‡90 BÙBÒ „ÚÂ Ìk‰ L‡Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«
ÌÈÓk‰ ÈL ÔÈk ‰‡ ‰Ê È‰91ÚÊÏ zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«

BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „Ïe ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿
e‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È‰  ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«

‰OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ìk‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»
dÎB˙a ÚÊÏ BÏ eÒ‡  ˙È B‡ ‰Úa‡ ‰Áe94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»

˙Áwa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ "ה עצמו.89)כלאים בפני  רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ  אחרת.91)פתוח  רשות - והחריץ 
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ "ו ח , הלכה פ "ה למעלה
משלש 93)כב . מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי  החריץ  מקום כלומר,

מעיקרי96) שמרחיק  באמצעיתו, שחרב  ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע , אמות ארבע  הגפנים

.‡ÎÌÎk ‡e‰ È‰  ÌÈÓk‰ ÈL ÔÈaL ÏÈL¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ÁL97‰n‡ ‰OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

ÚBÊÂ ˙Bn‡ Úa‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa‡ ‰fÓ ˜ÈÁÓ «¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;˙Bn‰ ˙‡ÚÊ ‡ÈÈ ‡Ï  Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב , משנה פ "ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני  בין יב ) הלכה
מאמצעו  שחרב  הכרם כדין דינו הכרמים, שני  בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.ÎÌkaL ‰ÓBL98‰Áe ‰OÚ ‰‰Bb Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜È dL‡a ÚÊÏ zÓ  ‰Úa‡99‡lL „Ïe ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚ÈO‰ eÈ‰È100˜È ‰‡È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ìk‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙ÚaÓa101‰l‚Ú ‰ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;102 ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

ÙÚ ‰ÎÈˆe ,ı‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ "ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

 ֿ ואף ֿעל "בראשה". מינכן: ובכת"י  בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב  עשרה עמוק  שהוא שבחריץ  פי 
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע "ב  הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב  וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי  שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי  שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי  על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ "ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי  ולפי  למעלה",
אחת". עריס  מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי  "אסף  פירש:
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בפאה  וראה בשומירה. נוגע  אלא אינו כותש שער ואילו
וצ "ע . יט , הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ "ג ג, משנה פ "ב 

הרי101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי 
ארבעה  חלל אין אם אף  עצמו, בפני  חשוב  מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני  בראשה לזרוע  ומותר
רדב "ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב  נתמעט  העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף  צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני  רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי  אופן בכל בה

.‚ÎÌkaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚBÊ  ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

 ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚBÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ "ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי 
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י  רוקח , מעשה שביד [בכ"י 

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי  חסרות רומי ,
ס "ק  סוף  הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף  רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי  עא.
שם: בירושלמי  הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד  משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע  ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע , גבי  ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק  כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב ), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע , גבי  על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע , בתוך שיחפור עלֿידי ֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע , גבי  על למעלה טפחים שלשה
הקרקע ]. בתוך חפירה ידי  על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁÓ  ıÈÁ‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .BLÈÓa ‰OBÚL C„k ,ıÈÁ‰ Ïk ˙‡ ÚBÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O Á ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈÁ‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a ÚÊÏ eÒ‡  ‰Úa‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי 
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאף ֿעלֿפי  והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ "ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב , ס "ק  שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע  שירחיק  עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdBb „b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa ÚÊÈ ‡Ï  ‰Úa‡ ÁÂ ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï  ÚÊÂ ‰ML ˜ÈÁ‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa‡ ?ÚÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁÈ ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«

˙Bn‡113B‡ ıÈÁ‰ ‡L ÚÊÈ Ck Á‡Â ,Áe ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ
.„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ "ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט ,
בהלכה  שכתב  למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ "ז ראה עד). ס "ק  שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי ר' מדברי  נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק  בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע , אמות

(כסף ֿמשנה). ארבעה ורחב  עשרה עמוק 

   1 
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס  ופסקי  עריס  איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט  הארץ  מן שלה העץ  שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח "כ וצמחה תבואה או ירק  זרע  מודדין.
בהמה  וכלאי  מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ  וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚ÈO‰ È‰Â ,Ô˙ik eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  ı‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B‚ ‰ÎO BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï‡ .Ìk∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚ÈO‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈÚ ‡˜ ‰Ê È‰  B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
ÌÈ‡˜p‰ Ô‰  ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰ÎO¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙BÈÙÈt‡2.ÒÈÚa LÈ ÌÈÁ‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי "ב .2) פ "ו למעלה ראה

.˙Á‡ ‰eL ÚËBp‰3˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ dBb Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È‰  ‰Úa‡ ÁÂ ‰OÚ ˜ÓÚ ıÈÁ „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa‡ ÒÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï CÈˆÂ .ÒÈÚ ÔÈ‡˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ìk‰ ÔÓ ˜ÈÁnL C„k ,ÚÊÈ Ck Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ "א.3) פ "ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואף ֿעלֿפי 
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק  צריך ואינו כרם, אינה
וצריך  ככרם, הן הרי  עריס , עשויות כשהן ה"א), פ "ז

אמות. ארבע  להרחיק 

.‚„b‰ wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ  Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa‡6ÈwÚ ÔÈe Úf‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,ÚBÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
 ÌÈÙb‰ „vÓ ÚÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa‡ ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ ˜ÈÁÓ7˜BÁ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈÚ ÏÎa ÔÈ„ BÊ Cc ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי  כלומר,
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קכי                
         

אמרו  מקום שבכל ואף ֿעלֿפי  הגפנים). מצד (שלא ולחוץ 
למעלה  (ראה הוא מפסיק  טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס  כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי  להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב 'ירושלמי ' הגפנים (בין אמות שתי  שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי  אלא אסור אינו
(כסף ֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי  עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב  המשנה ובפירוש חולק , והראב "ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב "ד, מעיקרי  השטח  שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי  בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע 

.„„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈÚ ‰Ê È‰  ÔÒÚÂ ÏÈ‡B‰ ,„b‰ ‰OÚ Ck Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

„b‰ Ò‰9ÒÈÚ Ô‡k ÔÈ‡  ıÈÁ‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰eM‰ Ïk È‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ "ו לגמרי ,9)ירושלמי  נהרס  דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי  רחבו, או גבהו נתמעט  אם אפילו אלא

של 10)(רדב "ז). שורות שתי  כשהיו [ומדובר מ "ו. פ "ו
שכנגדו, השני  מצד שורות ושתי  גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי  כלומר
אריח  גבי  על ולבינה לבינה גבי  על כאריח  נטועות והיו
הוא  שהרי  ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע  כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס  ורק  ה"ט ), פ "ז (למעלה מעורבב  כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק 
המרחק , ה"ב ). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי  ) 2,9 השורות: שתי  בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני  המרחק  כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי  מאמה), מאה חלקי  וששה אמות =ארבע 
אמה  חומשי  ושני  אמה היא ברבוע  אמה שכל הידוע 
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע  ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס ). שהואֿהדין ופשוט  כרם, בענין ב  הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי  ותשע ,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי  =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט "ו פ "ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי 
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק  הגדר). של לעובי 
49/120 הגפנים גוף  הקודם). (כבצד 0,6 השני : שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף  ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק  אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים
שבשני הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואף ֿעלֿפי  אחד, לכרם מצטרף  הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק  אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב ) (למעלה אמות מארבע  פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי  באמצע , גדר
אחד  וחלק  אמות שמונה של מרחק  ויש הצדדים, שבשני 
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס 

עוד  בשיעור הוסיפו העריס  ומחמת שם), (למעלה בלבד
מששים]. אחד חלק 

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba eizLÂ BÚˆÓ‡ ÁL ÒÈÚ»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
Á‡‰ „b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ „b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈÚ È˜Òt ‡˜p‰ e‰Ê  Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È‰  ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰eL ÏkÓ ˜ÈÁÓ13ÚBÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e‡aL BÓk ,˙BÈÙÈt‡‰ ˙Áz ÚÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס .11) כל 12)קטעי  "ועוד המשנה: בפירוש  כתב  כן
מששים  חלק  שהוא הנוסף  זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב 'ירושלמי ' אבל טפח ". עשירית והוא באמה, חלק 
מפורש  וכן טפח ", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ "ד: בתוספתא

משנה'. ב 'כסף  וראה טפח ), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי  יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי  כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע  לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי נדון בעצמו הדין וזה רביעי , פרק  בסוף  שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס , לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק  לאחר ביניהם לזרוע  לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאף ֿעלֿפי ולחוץ . הגפנים לעיקרי  בסמוך ובין הגדר
פ "ז  (למעלה ריוח  אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח  די  העריס  בפסקי  - הי "א)

הי "ב .15) בפ "ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È‰  ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ ÚÊÈ16‰eL ÏkÓ ˜ÈÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚÊ Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰ML17„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;ÚBÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰eL ÏkÓ ˜ÈÁÓ «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
ÊÁ  „b‰ ‰e ÊÁ .ÒÈÚ È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈÚ ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈÚ19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈÚ È˜Òt eÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ "ג פ "ז שם
עריס ". פסקי  מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי '

ה"ד. למעלה וראה עריס ", פסקי  ולא עריס  כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי '

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ ÒÚÂ ,„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ÈÒ21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜È dÎB˙a ÔÈÚBÊ 25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚBÊ ÔÈ‡  ‰f‰ eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜ÈÂ „Á‡ ÒÈÚk Ïk‰ ‰‡pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ "ד.20) פ "ב  נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף  וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי ' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי  ושיעורם

ה"א). פ "ו תופש 24)כלאים שעריס  אף ֿעלֿפי  כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ  אמות ארבע 
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קכב               
         

גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין
להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב  בפירוש

אף ֿעלֿפי הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק  רבינו, כתב  שם
יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו

כדין. כאילו 27)הרחיק  הכרם עם הזרע  נראה שלקטנותם
המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈÚ‰Â ‰‰B‚ ‰‚„Óa ÌÈÚeÊ eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈÚ‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B  Blk ˙‡ ˆBe≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa‡ ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ ÈwÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈÚ‰ ˙ÙOÓ Áe ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ˆÏeÒ‡ ÔÈ‡  ÌlÒa B‡ ‰‚„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„Ïa ÒÈÚ‰ ˙Áz ‡l‡ ÚÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ "ב .28) פ "ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי  על ערוסות והן
וצריך  עריס  דין לזה היה גבוה, מקום גבי  על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ , הכותל מן אמות ארבע  להרחיק 
מקום  גבי  על נטועות שהגפנים מכיון אבל ב ֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס  יחידית בגפן גם שהרי 

המשנה  ובפירוש הי "א), פ "ו (למעלה השריגין תחת לזרוע 
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈÚ‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
ÚBÊÂ eÚMk ÌÈÙb‰ ÈwÚÓ ˜ÈÁÓ  ‰ÏÎÂ Ôw‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Úf‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈÚ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈÚ‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa ÚBÊ ‰Ê È‰  eÚMk ˜ÈÁ‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב  וכמו  מ "ז, פ "ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב  וכמו העריס , "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי  בין מקרן העריס  "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב  עד ומתמעט  הלוך
עבודתו  שירחיק  אמר ציור!!! מופיע  כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אף ֿעלֿפי  [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע 
א. טעמים: שני  מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ "ז (למעלה זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס , דין כאן שיש ב .
הוא  הגפנים) מן שרחוק  זה אפילו = ) הקירות שבין השטח 
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע  מרחיק  אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע  זנב ) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck Á‡Â ËÚÓ ı‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ‡ BÓk ‰ÏÚÂ ÊÁÂ ı‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Úf‰ ÔÈe ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa‡36‰aÎ‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ 37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡‰ ÔÙb‰ wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ "א: פ "ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי  גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב : שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי ' רבינו. השמיטו וכאן ב 'ירושלמי ', הוא וכן הראשון".

רדב "ז.

.‡Èe‡a k38Úf‰ ÔÈa ˜ÈÁnL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ‰f‰Ï CÈˆ ,eÚMk ÔÙb‰ ÔÈe≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡ez B‡ ˜È ÚÊ .ÔÙb‰ ÏÚ ˜i‰ CkÒÈ B‡ ˜i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰  ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈzÓ39ÔÙb‰ ÈLL eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .˜ÚÈ  ‰‡ez‰Â Ìk‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.zÓ  ˙Bn‡ Úa‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡ez‰ ÈLL»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי "א.38) פ "ו ה"ו):39)למעלה פ "ה (שם 'ירושלמי '
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע 
ד"ה  (כה. פסחים ב 'תוספות' וראה ה"ז. פ "ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק  שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף  וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף  מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ "ד): בתוספתא
יוצאין  ירק ). =מין ) פיאה שרשי  שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע  בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס  שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס "ק  רצו סי ' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי  הרדב "ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי  אבל כגפן, הם

.È ÌÈ‡ÏÎa ÔÈeÓ‡‰ ÔÈeÚM‰Â ˙B˜Á‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב  ב , כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק  השוחק  כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי "ז וראה סחק ). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע  וביניהן בכרם שורות שתי  היו
פ "ז  למעלה ראה כרם, זה הרי  שוחקות, שאינן אף ֿעלֿפי 

שם. שבת ובהל' ה"ב ,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁnL el‡‰ ÔÈeÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ÔÈ‡  ˜i‰ B‡ ‰‡ez‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡ÈeÒa46ÚÊÏ zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa eÒ‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ìk‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡ez B‡ ˜È ÈÈÓ ÈL ÚÊÏ ‡l‡ ı‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa ÔˆÁ‰49Ó‡ Ì‡Â .50ÈÎ ˜BÈ˙Ï51ÚÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52ÈÎÏ Ó‡È ‡Ï Ï‡ .zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈
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קכג                
         

תקלה , לידי  יבוא  שלא  כדי  תקרב " לא  לכרמא  סחור,
ג ועפ"ז . רבי  בענייני זהירות סייגי  תיקנו  ועל־דר־זה 
איסור  הוא  ואיסורו  , ממאתיי אחד   הוסי לא  כאשר
לידי להביא  העלולה  פעולה  כל לעשות אי בלבד , אכילה 
הכר בתו  הגפני בצד  לזרוע  מותר היא וא "כ  תקלה ,

לכתחילה .
      

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ "ה למעלה וראה א. לט , קידושין
מדרבנן. רק  או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ "א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ "ב  ביכורים ולענין והט "ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ  וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ "ה מפני48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי  על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי  תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי 
ה"ה  בפ "א למעלה כמפורש לארץ , בחוצה אף  אסורה
רבינו  שדעת הי "א, פ "ב  למעלה [ראה (כסף ֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב ), פ "א (למעלה מלקות חייב  הוא ישראל

לארץ . א.50)בחוצה קלט , לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף  שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי "ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ "א למעלה (ראה לישראל
(כסף ֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌk‰ „ˆa ˜i‰ ÚÊÏ znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
eÒ‡ ÌL Úef‰ ˜i‰ B˙B‡ È‰ ,ı‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡iL ‡e‰Â .ı‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e‡aL BÓk ,zÓ  B˜ÙÒ Ï‡ ;ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ , בחוצה אין זריעה שאיסור שאף ֿעלֿפי 
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב  אינו ישראל בארץ  שאף 
שם) פ "ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ  כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ , בחוצה אסור -
והיינו  לארץ , בחוצה אף  אסור לוקט , ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח  כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסף ֿמשנה). (ראה מ "ט ,55)שם פ "ג (ערלה במשנה
לארץ : בחוצה ערלה לגבי  שנינו לח :) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט ". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט  שלא ובלבד הגוי ) כלומר = ) ולוקט  יורד לארץ 
יודן, רבי  "אמר ה"ז): (שם ב 'ירושלמי ' אבל ביד", הישראל)
(צ "ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף  = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט , בקידושין וראה לוקט ". יראנו שלא ובלבד ולוקח ,

יאֿיב .56) הלכות פ "י 

ה'תשע"ט  טבת כ"ג שני יום 

   1 
פרדות 1) וסימני  מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב  יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר

חיה. או בהמה מיני  בשני  מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב 

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰˜ ÏÚ ÎÊ Èkn‰2‰Ó‰a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚe ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È‰  ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa˙ ‡Ï EzÓ‰a :Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

BÁ ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a ÔBÚL B‡ „Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ  ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי  על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני  בהם שתפרו בגדים מכלאי  כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע  לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף "
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף  חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי  מיני  כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני  "המרביע 
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב  חיה" ש"מיני  לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ .5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי  ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק  קדושים

תשמורו". חוקותי  את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף  להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי 
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי  לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי  אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב  מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי  אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס  שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.‰‡ Ì‡Â .„Á‡ ‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈÙ‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚB Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈÎBk „BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡OÈÏ eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי  "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי  פי  על ואף  שבות. לנכרי  אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי  זה, על זה העלאה ידי  על להרביע  לו שאומר
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התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי  מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני  על עובר במעשה, להרביע  לו

הגוי . בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a Èk‰Â ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È‰  ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a zÓ 15˙BÏÎ‡Óa e‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙BeÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני  לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי  עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע  לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף  (=מותר שרי  דלהדיוט  מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈaÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .ÔÈk‰Ï eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È‰  ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

ÈÙk‰ Ïk‰Â ,Ïk‰ ÌÚ ‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ BÓÁ‰Â ,BÓÁ‰ ÌÚ „t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„BÚ‰20Ô‰ È‰  ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס  הציד מין 18)עפרים.17)כלב  הם
והחמור.19)חיה. הסוס  מן מדברי .20)נולד חמור

.‰a‰ BL ÔB‚k ,ÈeMÈÂ Èa„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
BM‰22Cn‰Â ,23ÌÚ ‰Ê ÔÈk‰Ï zÓ  Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

 a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa  a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk  ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי .21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי 
הרמכים".23) "בני  אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני  מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈk‰Ï zÓ  ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26 Èk‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈk‰Ï eÒ‡  ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê Èk‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ 30zÓ  BÓÁ Bn‡L „t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

BÓÁ dn‡L ‰ct ÏÚ BÈk‰Ï31eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
BÈk‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „t Ï‡ ;BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

BÈk‰Ï eÒ‡ 33Ïk ÔÎÂ .BÓÁ dn‡L ‰ct ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰ct ÏÚ „t Èk‰Ï ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba  ˙B„t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa  ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈzÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני  אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי  נפסוק  אם אלא ייתכן לא זה

וודאי אם שהרי  לוקה. אינו - ספק  זה אם אבל האב ", לזרע 
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב  לזרע  שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט . בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב  איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי  לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב 
שהרי לכתחילה, מותרים האב  לזרע  חוששין אין שאם
שם  הרי  ב . ולוקה. שאסור רבינו כתב  ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב  לזרע  חוששין אם הוא שספק  במסקנא, אמרו
רבינו  פסק  י "א הלכה שחיטה מהלכות י "ב  בפרק  הרי  ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב  לזרע  חוששין אם הוא שספק 
[אינו] הרכיב  "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב  אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק  זה ולפי  לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק  שם, שחיטה בהלכות שפסק 
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני  ולפיכך לא. או האב 
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב , לזרע 
אין  שמא לוקה ואינו האב , לזרע  חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס  הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי  האב  לזרע  חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי  האב , לזרע  חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק , לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È‰ 35‡Ï :Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
ÚBf‰ B‡ LBÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ÓÁe BLa LÁ˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ  ÂcÁÈ :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,eËt  »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי  אֿב : משנה ח  פרק  בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע , אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע  אלא אסורים אינם בהמה כלאי 
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב  שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי  מינים שני  שהם כל כלאים" תרביע  לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב 
ופרד  לפרד סוס  יקשור "לא ה: פרק  שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ . בחוצה אפילו
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לארץ . בחוצה בין בארץ  בין כי36)נוהגת פרשת בספרי 
את  לרבות מניין חורש, אלא לי  אין תחרוש , "לא תצא:

מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש
לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב  שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע  על מוסב  [זה
לאו  שחרישה למדו שמ "יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי 

רש"י :39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â BÓÁÂ BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,Ok‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ÈÊÁ‰ ÌÚ Èˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ  Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .˙BeÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a LÁÏ ÌÈeÒ‡  ‰Úa‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
eÒ‡Â .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44eËt  ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף  גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי  הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף  וחיה

"עוף ". כאן שם 43)השמיט  קמא בבבא אמרו שהרי 
שגם  משמע  מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור  "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי  אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס  לא העז שהרי  להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק . לוקה אינו
קיט . שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט  וגם העז גם
לנו  אסר קט : ובחולין שיבוטא" מלח  "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח  לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.ËLBi‰  ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙ÓB‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL  ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk  „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ BM‰ ÌÚ LBÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ÓÁe BLa :Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.BLÂ Ì„‡a B‡ BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï …¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .„Á‡k ÔÈÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È ‡Ï L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt BLa LBÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÚÈan‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ ÈcÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי  שפדו 47)כלומר, לפני 
גם  הלא כן, לכתוב  רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי 

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח  מחוץ  באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י  כתב  וכן
בשני אפילו שאסורה בהרבעה רק  רבינו, לדעת מספיק , זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי  טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי  זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי 
מינים  בשני  אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב  הוא גם שהרי  בכלל, בכור גם טהורים,

   1 
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי  יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי  בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב  או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי , מן צמר כלי  הלוקח 
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק . חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי 

.‡Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„Ïa3ÌÈzLÙe Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ ÈkÎa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ‡‰5,‰f‰ ˙È˙k B˙Èz , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,˙BÈa C ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈÈM‰7‡Ó ÈtÓ ÔÈeÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק  ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי  צמר" אילים אלף  "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב 

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ "א פ "ט  כלאים
כ:4)א. ב ,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ "ב  (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח ". "ים רבינו שכתב 
א. משנה פט "ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
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קכו               
         

המלח ", "ים הביא משנה סדרי  לששה פירושו ובסוף 
לרא"ש  יוםֿטוב ' ב 'מעדני  ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י ). אות ז סימן בגדים כלאי  (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב , משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי )
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני  להלן),
זה, ולפי  עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב "ז). (כסף ֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי  שהמשי  והיום
סעיף  רצח  סימן יו"ד (שו"ע  הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני 
=) והשני  הפשתים, כמו חלק  השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ dÓˆ  ÊÚ ˙a ÏÁ9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰ÈcÓ ‡e‰ eÒ‡ Ï‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ Óv‰ aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È‰  ÌÏBÚa11Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙhL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È‰ 15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙË .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È‰  ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף  נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסף ֿמשנה). שלמעלה
קורקוס ). (ר"י  כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי  או שוע , שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק " "איש והחליקם, במסרק  סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע "ב ). שעיע " "גבר אונקלוס : תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע  סא: בנדה רש"י 

הוא 14) בלבד ששוע  רבינו ודעת שוע , שהם [אף ֿעלֿפי 
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט ) יט , (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח ): הלכה ד פרק  קדושים (פ '
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי  לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי  צמר גיזי  ילבש  לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי  אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי  שוע  שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי  או שוע  או תורה
לעשות  אי ֿאפשר טווי , ואינו בלבד, שוע  שהוא מדבר שהרי 

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני  אסורים "לבדים ט : משנה פ "ט  בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב "ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב  וכן בלבד". שוע 
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי  שוע 
אמרו  וכן ספק , בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי  מה על חולק  דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,

האמורה  ההיא ההלכה שכח  שהוא ספק , בלבך יכנס  אל
במהדורה  וכתב  רבינו, בו חזר שוב  אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי מאמר אצלי  וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי  או שוע  או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי ,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי  שוע  שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב "ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסף ֿמשנה,
ניאפולי דפוס  המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י 

ז). עמ ' ז"ל אותם,16)להרמב "ם וטווה ערבם [כלומר,
כסף ֿמשנה]. ועיין אותם, שע  לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח : משנה
(ואף ֿעלֿפי ונוז". טווי  שוע  שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי  או שוע  או =) מהם אחד ל
שבלי לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי  למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a Ùz18ÔÙz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa Óˆ „‚a ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa Óˆ ÈËeÁ L˜ B‡ ,Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎÎe23L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ‰L24ÚˆÓ‡a25Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
Óˆ :Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ÔL˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ  ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב  וכאן טווי , ודין שוע  דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע  וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי , כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט  אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט  האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי  כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי  למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי  הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט 
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי  שוע , הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח ) משנה (פ "ט  ואריג" טווי  אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי "לבדים טווי . היינו (שם - שועים" שהם מפני  ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע . היינו - ט ) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני  אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט  יקשור
סק "א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי  -
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של 19) סרט  יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע " שהרצועה אף ֿעלֿפי  כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי  מה 20)להלן (ולפי  פ "ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק  י : משנה שם
רבינו  כתב  וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט .25)של משנה שם
שם.26) תצא פ ' ספרי 

.„Cˆ‰ È‰L ?‰Bz ÏL el‡ ÔÈeq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk Èz‰Ï e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙LÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙Lt ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „Ïa ÔÈeL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
c ‰Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב ) כב , (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף  בספרי  כמפורש שזורים, [והם לט . מנחות
שוע ]. ד" סא: נדה תוספות שלח ,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚a Óˆ ÏL31Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.eÒ‡ »

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי ". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט  שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב ? החוט  יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב  כשהאיסור אלא ברוב  ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע "י  ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט .
הוא, חשוב  שחוט  מפני  בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס "ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ÓˆÂ33ÔÙhL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ‰35‡e‰ È‰Â ,ÌÈÏÁ Óˆk Ïk‰ È‰  »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36 ÌÈlÓb‰ ÔÓ ‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙eˆ Ïk‰ ˙evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ BÚÏ zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ "ט  (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט ). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט  שכל באופן
של  חוט  עירב  אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב 
בהם  עירב  ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי  בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב  שהחוט  אסור, - פשתן חוטי 
וראה  פ "ה, התוספתא בשם בכס "מ  הוא וכן ההלכה, בסוף 

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט  חוט 

ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,
יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב  וחוט  חוט  כל אלא

ראה  בטל, אינו - צמר חוט  ואילו גמלים, וצמר רחלים
למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈOk‰ ˙BBÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈzÓ  ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È‰L ,Ba eÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי  לא (ביחד), שוע  לא כאן שאין אף ֿעלֿפי 
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב "ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט  כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב "ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40 Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙhL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚‡Ï zÓ  ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.eÒ‡  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ‡ Óˆ B‡ ÌÈlÓb Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק  כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י ועיין באמצע ". עור) של =) שהרצועה "אף ֿעל ֿפי  ג

שם.

.ÈÌÙpL Óˆ „‚a43ÛÙÏ zÓ 44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
LB˜Â .ÔzLt45.t˙È ‡Ï Ï‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף  תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע .
על  וקושרו סביבם החוט  וכורך הקרעים, ראשי  שני  שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי  שני  להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס "ק  ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡ÈÓˆ È„‚a Ì„‡ LBÏ46‚BÁÂ ÔzLt È„‚e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47CÎÈ ‡lL „Ïe ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י48)שם.47)תוספתא רומי , בדפוס 
הוא  וכן כתבי ֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף ", אברבנאל:
בגדים  כלאי  הלכות פ "ט  נדה הרא"ש (לפי  שם בתוספתא
שני של המשיחות שתי  את יערב  שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.ÈÌÎÓÏe Ì˙BOÚÏ zÓ  ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „Ïa ÔLÏÏ ‡l‡ eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
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‰LÈÏ C„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï‡ ,eÒ‡  »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»
zÓ  ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈÏ Cc ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»

ÂÈzÁz LÈÏ52ÏÚ LÈÏ ‰Bz‰ ÔÓ zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«
ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53 EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆

elÙ‡ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
 ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ Ckz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ LÈÏ eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.BOa¿»

א.49) משנה פ "ח  העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף  ירושלמי 

הוא  וכן (כסף ֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק  סוף  כלאים סט .53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י  במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈÈ ÔB‚k ,ÔÈka ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈk ÔB‚k ,ÔÈÎÎ ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ Ò‰Ïe LÈÏ zÓ  ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B BOa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב : משנה פ "ט  כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע  בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי שם). יוםֿטוב ' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע  אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Ît‰ ÔÎÂ58 ‰k ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;BOa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙zÓ  ˙ÎÎ dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61zÓ  ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚‰ BÚL ;‰Ï BLÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ BÚ ‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ "ט  כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב  כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף  תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב  "כנגד שם) פ "ט  נדה (רא"ש
לפי כלאים משום בהם אין נמטי , אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב 
מתאים  זה עקב ". אלא לו ואין "שכצ "ל כתב  (שם) יוםֿטוב '
שפירושו  שכתוב  ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב ' ה'תוספות של שהגהתו שכתב  יח  ס "ק 

(הגה 62) קשה הנעל ואף  למעלה, ראה הגאונים, כדברי 
יג). סעיף  שם שבכרים 63)ביו"ד אף ֿעלֿפי  [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע  בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈÙBz64˙eÒk65Ôk„k ÔÈÙBz 66‡lL „Ïe , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLbe ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69ÈÎBÓ ÔÎÂ .ı‡a ÌÈÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk„k ÔÈÎBÓ 72‰nÁa eek˙È ‡lL „Ïe , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰ÈBÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ "לא ד :) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי  אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסף ֿמשנה יח  מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי 

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב "פסיק  ואף ֿעלֿפי  כט :).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ "א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי  דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב  שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי 

זו". אף  זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב .73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי  שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף  היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ‰Ï79‰˜BÏ  Ôk LÏ Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי  "אין ב : משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב  "דאי  שם) (יבמות שאמרו [ואף ֿעלֿפי 

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי  ואפילו
ועיין  א, הלכה פ "ט  כלאים בירושלמי  הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב  ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי 
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסף ֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב 
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את  להבריח  כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי  גם והלא המכס ,

שאינם 79) לפי  המכס , בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי 
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס  מקבלים
אסור  הרי  קצבה, לו שיש במוכס  שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ "ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואף ֿעלֿפי  הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈCc Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ˆÏ Ô‰lL „È ˙Èa ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ˙83ËeËÓÒe ,84B‡ ‰iË ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
Cc ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B BOaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈzÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף  תחבושת.85)וירושלמי  מיני 

.ÎBÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈef‰ ÁÈÙ‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡  ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ Cc88. ∆∆ƒ¿»

(כסף ֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי " "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי , שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י 
קשה. דבר שהוא משום ריב "א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏÁ ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â zÓ ‰Ê È‰  Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ  Ôlk ÔL˜ Ì‡ Ï‡ .B„È ÏÚ ÔÎBkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ ÔkÎÏ BÏ eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰Bz92ÌÈÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈeÒ‡  »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÎ Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ "ט  (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי  שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי  בדפוס 
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי  שבדפוס  הנוסחא לפי 

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספרי ֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי והלכה אלעזר, ורבי  חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר

בהם  נחלקו לא הגוף , על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף 
שם), ברע "ב  (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי  חכמים,

וברדב "ז. קורקוס  בר"י  וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒBk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈcb‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,eÒ‡ ‰Ê È‰  Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י .94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי 
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„ÎÓˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ BaÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eaÁ BÈ‡  ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102 »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי  קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע "ב ).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסף ֿמשנה). ראשיהם קיבץ 
שבת, לענין שאמרו כמו החוט , ראשי  שני  קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט  הלכה שבת מהלכות פ "י  ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב  שאינו שבת מלאכת
(רדב "ז). מתקיים שאינו אף ֿעלֿפי  בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈÎz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙ÚcÓ epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

BÓÁÏ106‰ÈÏÚ LBÈÂ107BOa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙ÚcÓ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ïf‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

  

        


לבוש   המתי בתחיית המת  יקו היא קשה , ולכאורה 
הראיה  מכא בגמרא , אחת שלדעה   וא . כלאי בבגדי 
,בה ינהגו  שלא  הכוונה  אי לעתיד ־לבוא " בטלות ש "מצוות
בטלות  ואינ הקב "ה , של ורצונו  חכמתו  ה המצוות שהרי 
ברור  "דבר הי "ד  לספר בהקדמה   " הרמב וכדברי  . לעול
שינוי  שו בה  ואי לעד  קיימת הזאת שהתורה  ומפורש 
 בטלות מצוות  הציווי  מצד  יהיה  לא  שקיומ אלא  כו '"
האמיתית, ולמציאותו   העול לטבע  שיהפכו  מצד   כי ־א
את  יפשוט   המתי בתחיית המת  כשיקו שמיד  ופשיטא 

. אחרי  בגדי וילבש  שעליו , השעטנז בגדי 
        

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי - הבגד מן נהנה המת שאין ואף ֿעלֿפי  אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי  אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת

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



קל               
         

כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח , הלכה למעלה
שם.106)אוכף .105) קשה,107)כלאים שהוא מפני 

יג). הלכה (למעלה עליהם לישב  מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי  טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111zÓ  ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף  להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי  זה והרי 

.ÊÎÓˆ „‚a113Ba „‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È‰  Óˆ ÏL ËeÁ Ba „‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

epkÓÈ ‡nL ,ÈÎÏ epkÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡OÈÏ ÈÎp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
BÓÁÏ ˙ÚcÓ epOÚÈ117Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úcn‰ ÏÚÓ epÚ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚBˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Úˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;zÓ ‰Ê È‰  k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰ÂÎe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙BeÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡a121˙B˜ÙÒ eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ :113) (רש"י114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט ,115)בפסחים שרק  וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב , שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח  ֿ 122)פרק  בכסף  ראה

יב . הלכה מת טומאת מהלכות לפ "ט  משנה

.ÁÎÓˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„Ï CÈˆ  ÈÎp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈeÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ "ט  בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B‰124‰Bz ÏL125BÁ ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚB˜Â BÏ ıÙB˜  ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
LÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï eq‡ ‰ÁBc ˙Bia‰ „Bk¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰Bza129‰„‡ L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' e˙k‰ ËÙe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È‰  Ì‰ÈcÓ Beq‡L c Ï‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bia‰ „Bk ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È‰ ,c‰ ÔÓ eÒ˙ ‡Ï :‰Bza e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bia‰ „BÎ ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»

BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚB˜ BÈ‡  Ì‰Èc ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt ¿ƒ»

יט :124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי  האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י  אבל בשוק ", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי  כ. שם

אהבה, בר אדא רב  של במעשה (84 עמ ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי  שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע  אינו שחבירו מכיון קורע ,
רבינו  בפירושי  וראה ו), סימן בגדים כלאי  הלכות פ "ט 

.[23 הערה ב  עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע  שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי בשוק . אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי  לרב ", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב 

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי  שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני  נדחה והלאו האבידה, להשיב 

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב  "דמעיקרא שם: ופירש"י 
וכן  הקרובים". על נכתב  שלא כשם נכתב , מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח ). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח  שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני ", ואלֿתעשה שב  פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב "שב  אלא אינו הפסח  הקרבת
[אבל  זאת. השמיט  ורבינו ועשה". ב "קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי  עיון צריך
למה  פסח , עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב "קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק  הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק  נלמד פסח ) קרבן ביטול (מבלי 

שם]. שם.134)רש"י  ברכות

.Ï‰˜BÏ  Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk LBl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
LeÏ136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,BÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
BÈÊÁ‰Â BL‡138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰  À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ iÁ ‡e‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ eÓ‡Â Ba e˙‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡ ‰‡˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba LeÏ ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰  Ba e˙‰L Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
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קלי                
         

בריה  אחא רב  "מחוי  כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש
(כסף ֿמשנה). ואפוקי " עיולי  איקא פעם 138)דרב  ובכל

(פירושי מלונדריש אליהו [ורבינו (כסף ֿמשנה). בו התרו
שלא  אף ֿעלֿפי  כתב : ג) עמ ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
 ֿ אלאֿאם חייב  אינו וללבוש לפשוט  כדי  שבשהה אף ֿעלֿפי 
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט  שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט  שלא אף ֿעלֿפי  חייב , - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט  והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי רב  אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב 
לפשוט  כדי  שהה אפילו אלא ולובש, פושט  דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב  לפיכך רבינו. פסק  וכן חייב , וללבוש

פשוט ". פשוט  לו עשה 141)"אמרו שלא ואף ֿעלֿפי 
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב  פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב "א כתב  וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב  בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט  שאינו שמה כט ) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי  בו, להתכסות

.‡ÏLBl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk BÁ ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ LBl‰  „ÈÊÓ142ÌeMÓ BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ143LBl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰  „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.eËt LBl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט  לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אף ֿעלֿפי 
לו  שמזמין למלביש, כמסייע  שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסף ֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע  להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי  תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק  על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק  המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסף ֿמשנה). קרי  תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק  מכות בתוספתא רבינו דברי  [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ ' מנדל צוקר
כצ "ל) - (חייב  מזיד שהמלביש אף ֿעלֿפי  הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב ) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב  מזיד ומיטמא)
כתבי ֿיד  (ע "פ  הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי  ראה ראשון), ודפוס  ווינה עהרפורט 

.[65 הערה ד עמ ' מלונדריש

.ÏlL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ  Lc˜na elÙ‡ ,‰„BÚ¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„BÚ ˙ÚLa ‡l‡ Ba ez‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין

(כסף ֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ "ח 146)כלאים ראה
אֿב . הלכות המקדש כלי  מהלכות

  

       
       

בשעת  שלא  אפילו  ש "במקדש  מהגמרא  הראב "ד  והשיג
 שלוקי  " הרמב שכתב  מה  על השיג ועוד  מותר", עבודה 
ובאפוד בחוש  ג והלא  ," כלאי שהוא  האבנט "מפני  רק 
 ור צמר,  מרוק" שהאבנט הרדב "ז  ותיר . כלאי יש 
," כלאי  ואינ  קשי היו  והאפוד  החוש אבל היה "
 די יש   א  חולקי והראב "ד   " שהרמב נמצא  ולפי ־זה 
ושתי כהונה , בגדי  בעוד   ג או  באבנט רק   כלאי
כלאי הותרו   הא  מחלוקת כי  בזו , זו  תלויות הפלוגתות
במקדש , שהוא  זמ כל או  עבודה  בשעת רק  כהונה  בבגדי 

כהונה . בבגדי   כלאי היתר בגדר תלוי 
בציצית,  כלאי דיחוי  על־דר הוא  ההיתר , " הרמב לדעת
ג כ ציצית, של מצות־עשה   במקו רק  והותר שנדחה 
להתירו  אי ולכ כהונה , עבודת  לש באבנט  כלאי הותרו 
חילוק  שיש  סובר הראב "ד  משא "כ  עבודה , בשעת רק  אלא 
בה  להתיר מיוחד  לימוד  יש  ציצית לגבי  כי  , ביניה עקרוני 
, כלאי להתיר מיוחד  לימוד  אי באבנט משא "כ  , כלאי
 בדר האבנט, את לעשות התורה  ציוותה  שכ כיו אלא 
, כלאי איסור בזה  אי שמלכתחילה  אנו   יודעי ממילא 

העבודה . בשעת שלא   ג מותר ולכ
 די היה  באבנט רק   הא , מחלוקת  ג נובעת מכא
לא   שמעול הראב "ד  לדעת :ובחוש באפוד   ג או   כלאי
ג  כלאי לרבות מסתבר כהונה , בבגדי   כלאי נאסרו 
מלכתחילה , תורה  ציוותה  שכ להדגיש  ,ובחוש באפוד 
לשיטת  אבל הכהונה . בגדי  עשיית אופ להיות צרי שכ
ונדחה  כהונה , בבגדי   כלאיי איסור שנאמר  " הרמב
איסור  והיתר הדיחוי  למעט מסתבר מצות־עשה ,  במקו
 חוש שלגבי   " הרמב סובר ולכ שיותר, כמה   כלאי
ואינ  קשי "היו  כי  האיסור להתיר צרי אי ואיפוד 

." כלאי
רק   כלאי די ישנו  מדוע   הטע לבאר יש  על־פי ־זה 

מא  ע "פ כהונה , בגדי  בשאר ולא  הגמרא באבנט מר
לקראת  היכו"  משו בה  יש  התפילה  בשעת שחגורה 
לש הוא  האבנט עשיית כל וא "כ  ישראל", אלקי
לראש  לכל  משמשי הכהונה  בגדי  שאר משא "כ  העבודה ,
 באופ שנעשו  אלא  , האד את לכסות הרגיל  בתפקיד
לעבודת  קודש  בגדי   שה כיו ולתפארת" "לכבוד  מיוחד 

הכהונה .
      

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



קלב                
         

  





,‰OÚ ˙BˆÓ ÚL .˙BˆÓ ‰OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL ( .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ìk‰ ˙BÏÏBÚ ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ìk‰ Ët ÊÚÏ (Ê .Ìk‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ìk‰ Ët∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (È .ÌÈiÚÏ OÚÓ LÈÙ‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ BÏ ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
האילן.1) או השדה בסוף  לעניים פאה להניח  שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף  השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח  ואם בשדה. אלומה ושכח  המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט  אדם כל מותרין ומאימתי  עניים. במתנות
וכמה  לארץ . בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ˆ˜È ‡Ï  «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

ˆBw‰ „Á‡ .Eˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי ' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב  עוד אין - לקצור שהתחיל לפני  אבל ה"א), פ "א

זק "ש). ניסן להרב  מלך' פני  פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני  לקרקע ", במחובר ניתנת "הפאה מ "א: פ "ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב 
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע , מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט "ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי "ב . פ "ב  להלן וראה כג:). שבת (רש"י  'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי ' א. קלז, חולין ה"ב ; פ "א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ "א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ "ד להלן רבינו שפסק  וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי  בשם השולחן' ('פאת

.˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ  Ô‰È˙Bt8Ïk ˙‡ ˆ˜Â Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ  ÔÏÈ‡‰ ˙Bt Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È‰  «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ "א: פ "ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב 'ירושלמי '
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי  וכנראה שדך".

בדגן  אלא חייב  אינו התורה שמן מ "ד) פ "א (פאה הר"ש
בלבד. ויצהר פ "ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי ' עי ' במחובר.

הט "ו. פ "ב  להלן ועי ' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא
נראה  "שנתינתו", כתב  להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב 
חובתו  ידי  יוצא אינו הפאה ואסף  עבר שכבר שכיון
הלכות  פ "ב  להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב "עזיבה"

מלך'). פני  ('אור המצוות'10)טוֿטז ב 'ספר כתב  כן
א  תעזוב  יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק 
שם  כתב  וכן אותם". תעזוב  ולגר לעני  אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי  לעשה, ניתק  זה "ולאו רי : לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע , כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב  ולגר לעני 

מן 11) מפריש "ואף  שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי 
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני  כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב " בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב  - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי 
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי  הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק  שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ "תעזוב "

חייבת. היא ואף  אפויה, לפת עיסה

.‚Èˆw‰ Ïk „‡13Ô˙pL Ì„˜ ÛO B‡ ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ Ú È‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È‰  ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי  אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק  לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב : שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף ", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב 'ספר כתב  וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט "ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב . בפי "ח  שם ועוד שם. ובכסף ֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï  ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
Ú .ËwÏ˙ ‡Ï EÈˆ˜ Ë˜ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B  ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ17Á‡ eÙO B‡ e„‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ  ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ "ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב .16)כשמקבץ  למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט  קכא). ('עשה' המצוות' ב 'ספר כתב  כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק  לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי 

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈÚ‰ ÔÓ ËÙpL ËÙa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
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קלג                 
         

ËÙe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓÎÂ :Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓk«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È‰  B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ  ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ :Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ  Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני  רבינו: כתב  הי "ד, פ "ה להלן
- כאן שכתב  אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני  'אור (ועי ' דוקא ב 'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע , ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב  לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב  שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי  - שנשרפו או לגמרי  החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב  ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע  הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט  שהפרט  לפי  הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב  לפי 
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב  ולגר לעני  יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט  ובלקט 
תלקט , לא כרמך ופרט  תעולל, לא וכרמך תלקט , לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב  ולגר לעני 
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב 
על  ולמדו ל'עשה', שניתק  לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב  ולגר "לעני  שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק  לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È‰  dˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡eza ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈÁ‡22˙BÏÈ‡‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כי ֿתצא פרשת וב 'ספרי ' מ "ז. פ "ו פאה
ר"ש  עי ' ב 'ירושלמי ', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ "ו. פ "ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי  [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ "ב  ולהלן מ "ד, (פ "א
ד"ה  - ב  ב , בקידושין הרשב "א דעת כן ואין בה. חייב  אינו
וב 'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי ' והגרע "א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני  "אחריך, ב : קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ët‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡eza25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ "ב .24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי "ש הי "ז. פ "ד להלן כמבואר עוללות,

וב 'תוספות'26) עוללות. ולא פרט  ולא לקט  לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אף ֿעלֿפי  שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב 'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף  ולא כתף  לא בו

זו?". ב 'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙BË Ô‰a ÔÈ‡  »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁk ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ï‡OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי  לכל לתתם שהרי29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב " אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט "ו). תרומות מהל' (פי "ב  שירצה מי  לכל שנותנן

לעני30) תלקט , לא קצירך "ולקט  כב ) כג, (ויקרא שנאמר
לעני תלקט  "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב  ולגר
הלקט  מן ללקט  לו אסור העני  שגם שלו", על עני  להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa eÓ‡‰ b Ïk31‚ ‡l‡ BÈ‡  »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL OÚÓa ÓB‡ ‡e‰ È‰L .33ÈÂl‰ ‡e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙Èa Ôa b‰ Û‡ ,˙Èa Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב ".31) ולגר ('פאת 32)"לעני  תושב  גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני ", "במעשר כתב ֿיד אחר בנוסח 

רוקח '). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ "ד קדושים פ ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי  ביד ממחין "אין ב : נט , גיטין משנה,

שלום". דרכי  מפני  ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי  שלום, דרכי  כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ "י  [וראה (רדב "ז). ישראל עניי 

.ÈÏk  Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
LwÏ ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚBz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ zÓ Ô‰Ó ‡Lp‰ È‰  Ì‰ÈÏÚ fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓezk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע  "לוי  ב : קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט , למישקל עניים הוו ולא רש"י ) -
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ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב  ולגר לעני  ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי : לעטלפים.
מפני - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב , ממדבר

דטבלה". תרומה שאני  תרומה, "והרי39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי  דלא וקיבה) ולחיים זרוע  = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני  הבהמה כל
מתנות  שאני  כהן, הפסד מפני  ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈzÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡‰ ÌÈËwÏÓ Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚe ËÙa Ì„‡ Ïk ÔÈzÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

 ÔÎ ÈÁ‡ ‡Lp‰ .e‡BÈÂ Ìka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈzÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡OÈ ı‡a45L‡a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡Ó da zÓ ‰Ê È‰  ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ ÔÓÊ47Èeaˆ Ï‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a zÓ ‰Ê È‰  ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰ÈÁ‡ fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ "א.40) פ "ח  להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך
"לעני משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב  ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי  ואף ֿעלֿפי  שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב 
שם, בפאה ה'ירושלמי ' כדעת פסק  - מהלקט  נתייאשו
יוחאי בן שמעון רבי  של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב  ולגר "לעני 

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
 ֿ (בבא לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי  וגם לקוטי ", בתר "לקוטי  שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב 'פירוש משנה' ב 'כסף  עי ' עליו, חולק 

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט  פרט  להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף  שהרי  פאה, למעט  בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי "ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ . בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי  הארץ , על שכח 
הי "ב . להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב  כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני  המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי  הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ  מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע , ממלת גזור
ישראל) בארץ  =) הצבי  בארץ  שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי "ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח  המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף  ממטרות הוא מרֿחשון י "ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ  זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי  ליישב  משנה' ב 'כסף  שכתב 

ב . ו, א. הי "ב .48)ו, להלן ראה

.ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ

˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB  «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ
ÔÏÈ‡‰ L‡aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk z‰ kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»

,ÏËB  ÔÏÈ‡‰ L‡aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈
ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ "ב  פ "ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰  Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ "ח  פאה 'ירושלמי '

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰54.˙BOÚÓe ˙BÓe˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ‡ Èˆ˜ ˙‡ ÌÎˆ˜e :ÓB‡ e˙k‰ È‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡Óba Lt˙ Îe .E„O EÈˆ˜ ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰ÈcÓ ı‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰ÈcÓ ı‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ  התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק  מפורש שהרי  ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב :55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסף ֿמשנה. ועי ' בחו"ל", הכא בארץ , "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
eÚL56.B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰ÈcÓ Ï‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰  ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Úf‰ ˙kaƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È‰  ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈaÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ ÚÊ Ì‡Â .ÛÈÒBÓ 61È‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Îa‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ  Ca˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ  ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ "א, פ "א מ "ב .57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי  שם:

בוי "ו; ענוה שיקרא מי  "יש שם: בפיה"מ  וכתב  הענוה,
מעט ". או רב  זרע  אם הארץ  שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב : המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי  זאת, השמיט 

רב . בזרע  בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ "א פאה ב 'ירושלמי ' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי '
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לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו
עושה". - פאה הי "א) פ "ב  להלן ראה לקצור, שהתחיל

ה'תשע"ט  טבת כ"ד שלישי יום 

   1 
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב  ודין בפאה חייב  שיהיה
שקצר  גוי  קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח "כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני  הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,ÓLÂ ,ı‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa iÁ  Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ‡ Èˆ˜ ˙‡ ÌÎˆ˜e :Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰  el‡ ÌÈÎc LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈeÁ‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡ez‰ ÔB‚k .‰‡Ùa iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈÚ‰Â ÌÈBn‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk ÔÈa ÌÈLÈ ÔÈa ÌÈÓz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï‡5ÈtÓ ,ÔÈeËt  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈeËt  ˙BiËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı‡‰ ˙Bt 7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È‰L ,epÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,eËt  ˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈeËt  ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
 ˜È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk Á‡Ï ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È‰L ,‰‡Ùa ÔÈiÁ  ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙BiÁ  Úf‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ , מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן  הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי , חכמים כדעת
הם  שאף  בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי 
שם  יהודה רבי  בן יוסי  ר' כדברי  ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני  מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי  אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי  מהקלים
ההפקר  שהרי  ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט , להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב  אבל סטיס ". ספיחי  למעוטי  "אוכל אמרו: סח .
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי , המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס  שרק  רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד

ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח  אבל
ספיחי בה שעלה "תבואה ה: משנה ב  פרק  בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי  אסטיס ",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני  והם
יונקים 7) אינם - הארץ  מן הם שגדלים פי  על אף  כלומר,

אילנות. כשאר הארץ  לזרע .8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙iÁ  «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡  ÌÎˆ‡ Èˆ˜ :Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע  ש"שדך" עקיבא, רבי  וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע  שואל: ובירושלמי  שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב , כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח  שהיה ומתרץ 

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈÎ ‰eˆwL ‰„O10‰eˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe‰ ‰zaL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰eËt BÊ È‰  ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי 
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי  אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט  מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי 
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב  שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא  שאם פי  על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב  דווקא היינו

כך. אחר מתחייב  אינו

.‰È‰  ‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ eˆ˜Â dÈˆÁ ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ eˆwL ÈˆÁa eiÁ‰L ;‰eËt BÊ14Ï‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

 ‡M‰ ˆ˜Â ‡e‰ ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ eˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
eÚLk ‰‡t Ô˙BˆwM ‰Ó15ÎÓe dÈˆÁ ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰  dÈˆÁ16dÈˆÁ ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰  dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ˆ˜ .18‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ  «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח  "כשידע  כתב : שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק  בלא נתחייב  חצייה
 ֿ הקדוש מתנות למכור רשות לו שאין לפי  שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי  מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי  בקמה הפאה שחובת מפני 

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.ÂˆBa ‰È‰L Ìk20˜eMa kÓÏ ÌÈÚ epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C„Ï ˙bÏ ‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
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‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È‰  Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«
‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ˆBaM22˜eMÏ ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«

‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È‰  „Ïa ˙Á‡ ÁeÓ≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
 ˙Á‡ ÁeÓ ˆe ÏÈ‡B‰ ;Ìk‰ ÏÎÏ Èe‡‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡Ú ˆBk BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ eËt  e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙ÈÏ¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב  הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב  וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי  הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב  אמר
מצידי צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי  לא
ייתן  הנשאר, והניח  ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק  שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי כבוצר הוא הרי  לשוק  המדל כלומר, מעט ,הכל. מעט 

זו  והרי  מצטרף  הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע . עראי .22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי 

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס  "המקטף  א: פרק 
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט 
שהרי כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.ÊÓ‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ˆBw‰24‰‡È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰eËt BÊ È‰  LÈÏL25 LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙BÙa ÔÎÂ .˙iÁ26Ô˙ÈÓ‚ LÈÏL eÓ‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈiÁ «»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙iÁ  ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ dˆ˜˙ÚLaL ;‰eËt  d‡„t Ck Á‡Â aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט .27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק  גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט 

.ËBÊ È‰  ib˙ Ck Á‡Â e‰„O ˆwL ÈÎ»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב  בירושלמי : וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,ˆ˜Ï ÌÈÎ ÌÈÏÚBt ÔÈÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»

‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ eˆ˜Â ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»
‰‡Ùa ˙iÁ BÊ È‰ 32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט  ליטול ישראל לעניי  יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט ", אלא נזכר לא שם וירושלמי  בתוספתא
תלויים  ולקט  שפאה מפני  "שכחה", והשמיט  "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח  ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב  הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי  על אף 

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

Èˆw‰  Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .OÚÏ33È‰  ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚn‰ ÔÓ eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B 35‰ÊÂ Lc Ï‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
OÚÓ  BzÎ‡ÏÓ Ó‚Â ‰ÊÓe ˙Áa36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡‰ ‰‡t‰ eÚL ÔÈOÚÓ‰ ˙Bt‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ  את ברוח  פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני 
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡BiL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈMÏÂ ÌÈBÚÏ ˙k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ÓB‡Â Ïk‰ ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡BL∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ Bw‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È‰  dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t‰ eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡‰ ˙‡ LÈÙ‰L Á‡ ‰„Oa ‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני  שמעון: ר' דברי 
ומפני עניים, ביטול ומפני  העניים, גזל מפני  בסוף  אלא פאה

הרמאין". ומפני  העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח  ולא שדהו את שקצר פלוני  היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני  "מפני  זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי  כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק  פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי  שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"
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קלז                 
         

.‚ÈÔz :BÏ eÓ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆
ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ  Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓ eÏ»ƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈
Ì‚Â ‰‡t BÊ È‰ :Ó‡Â ‰‡t LÈÙ‰L ‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«

BÊ43BÊÂ ‰‡Ù BÊ È‰ :Ó‡L B‡ ,44Ô‰ÈzL È‰  ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆
.‰‡t≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט  אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי  אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי  אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק  לחומרא רבינו

.„Èˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ eÒ‡  ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי 
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚfÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡ez ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ìk‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈˆ˜p47˙z  «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜wÏ aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈˆB˜49d˙B‡ ÔÈ˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ .e‰Ú ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È‰ 51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

 ÊÏ ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ "תעזוב " שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח 
ביניהם. יחלק  הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק  אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק  אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„ÈBÓ ˙Èa‰ ÏÚa  ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ ÊÏ»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
ÊÏ Ôlk eˆ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa  ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL  ˜lÁÏ ÓB‡ „Á‡Â ,ÊÏ ÌÈÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „ÈB‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈiÁÓe ,‰ÎÏ‰k Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי  על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁe ,ÁMa :ÊÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Áne54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡  ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿

?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈvL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

  

       

ביו אבעיות "שלש  פאה  מס ' במשנה   הדברי ומקור
הכוונה  הרא "ש  ולדעת כו '", ובחצות במנחה  בשחר
לא  אבל , מה באחד   שנותני היא   הזמני בשלושת
שיבואו  הרי  , פעמי בשלוש  ית  א כי  יחד .  בשלושת
פאה  יחלק  ואי הראשונה ,  בפע הכל ויטלו   העניי
שהלא   " הרמב דעת להבי וצרי . הזמני בשלושת

היא . בטעמא  מילתא  הרא "ש  קושיית
כתב ופאה , שכחה  לקט למצות בנוגע  ,להבי צרי עוד 
התורה  מ נוהגי אינ האלו ,  העניי מתנות "כל  " הרמב
ופאה , שכחה  "לקט בשו "ע  הוא  וכ ישראל.  באר אלא 
." להניח צרי אי  ליטל  ש  מצויי ישראל עניי  אי  א
שהרוב לפי  , בה נוהגי אי "והאידנא  הרמ "א  וכתב 
באר  היו יקיימו  לא  מדוע  ,להבי יש  זה  ולפי  " " עכו
ובפרט  ופאה , שכחה  לקט מצות ישראל בה  שהרוב  ישראל
הקב "ה  של בברכתו   להוסי  ומשתדלי  מחפשי כאשר
בקיו להשתדל  שצריכי ובוודאי  בוודאי  השדה , ביבול

. באר התלויות המצוות
      

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ‡M‰ ÏÚ ˜ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜  ‰ÈÏÚ B˙ÈlË OtL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈÈÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי  על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי  כי  העני  של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב 

במשנה  והנה השאר. על וזרק  הפאה מקצת נטל על מוסב 
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף  א הלכה ב  פרק  ובתוספתא
מאיר  ר' כי  רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי  על לחלוק  בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי  ואף  המשנה. בפירוש כתב  וכן
לפי רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי  על חולק 
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק  שפסק  מה
כר' ש"הלכה הרי  מומחה, פי  על שלא שנשחט  בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי 
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קלח                
         

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È‰ :Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ  Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï …»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי  ואמר הפאה את שלקט  "מי  ט : משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני  פלוני 
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני 
עני , אבל לעצמו, ללקט  לו שאסור עשיר המלקט  כשהיה
רבינו  ופסק  לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט  שרשאי 

עולא. של פירושו ולפי  שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ  dÏËe ÂÈBÁ‡Ó Á‡ ÈÚ ‡e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי  באחד שיקנה עד כלומר,

   1 
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע  שדות, כשתי  השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב ' או גרנות בשתי  אחד מין שדהו
חלקו. ואח "כ השדה חצי  שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dzÁ ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ˆ˜È ‡Ï  ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL  Eˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t3 dzÁ ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ "ב  קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב  "שדך, יא) הלכה א (פרק 
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי  הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe˜e9‰Ê È‰  ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אף ֿעלֿפי נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי 
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי  ומכאן מושך". שאינו

שם. ב .6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח  יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות

מפסקת  שם) רע "ב  - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו
ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי  הוא כן

היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע "פ  נחל מושכת,
למעלה. כמבואר (פ "ב 9)שלולית, בירושלמי  הוא כן

ונראה  מפסקת". זו הרי  הקבועה המים אמת "תני , ב ) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ Cc ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10Á ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa‡11‰OÚ LL Á‰ ÌÈa‰ C„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈL Ï‡ .13Úa‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa‰ ÏÈL B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe˜15;˜ÈÒÙÓ  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט :11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע  אלא אינו יחיד של שדרך [ואף ֿעלֿפי  הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני  - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב  הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע ),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב 
בלבד]. אמות ארבע  אלא רחבה שאינה אף ֿעלֿפי 

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי  שם. משנה
רבינו. וכדברי  קבוע , שיהא צריך

.„‰È‰16ı‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰ÚeÊ dÈ‡L ,‰ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰LÁpL ‡È‰Â ,‰È ı‡ B‡ ,‰LeÁ ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

Á‡ ÚÊ da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰ÚÊ18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈBÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡ÈzL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ˆwL20LÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È‰  ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk Á ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈc ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡  BÊ ÏÚ ‰˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ Èp‰ B‡ ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ  ‡e‰L Ïk Á‡ ÚÊ Ï‡ ;Ú ˙Èa Á Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי : שם.18)בדפ '
(ראה 19) כלאים משום להרחיק  צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק  צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ "ג
ט ), הלכה (שם רובע  בית כשיעור היא ההרחקה הרי  כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ  משיעור יותר הפסק  כאן יש ואםֿכן
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וראה  רובע ) מבית פחות היא בורה, ארץ  הפסק  ששיעור
ראשונה"]. שליש 20)ב "משנה הביאה אם כלומר,

בפאה  שחיוב  בוודאי  ז) הלכה פ "ב  (למעלה בפאה שחייבת
בלי אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ "ב  (ירושלמי מפסיק 
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסף ֿמשנה,

.(43 44 עמ ' שם.21)פ "א תלמים 22)ירושלמי 
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע  בית ושיעור (רדב "ז). שם בירושלמי  נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט ). הלכה כלאים מהלכות (פ "ג שם.24)מרובע  ירושלמי 
בכסף ֿמשנה.25) ועיין שם, רב  כדעת

.‰È‡Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È‰  eÏÎ‡L ÌB˜Ó LÁ»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי  פ "א, פאה תוספתא

.Â‰a ÚBf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰Bb¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
LÁ ‡l‡ ,˙Á‡k BÚÊÏe Blk B˙B‡ LÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È‰  BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dBb‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב : משנה פ "ב  פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אף ֿעלֿפי 

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰Bb Ô‰L ˙B‚„Ó28Ô˙B  ÌÈÁÙË ‰OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙BeL ÈL‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B  ¿…»ƒ≈≈««««…»»
 ÔÈÚÓ ˙BeM‰ ÈL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰LÁn‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ  ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב  בשיפוע  עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי  ונמצאות

א. משנה פ "ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי 
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי 
שעל  סלע  כי  סבור רבינו כי  ויתכן דלהלן. כסלע  זה והרי 
אבל  ורדב "ז). (כסף ֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני 
הירושלמי . נגד לפסוק  מקורו שאב  מאין עיון, צריך

ב .31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי  לעקור צריך אם

.Á‰„O ÚBf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34ÚÓ Úf‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B 35‰„OL Úe„È cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Úf‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ  הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È‰  ‰‡Ò ˙ÈaÓ ˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a‰ ÌÈ˜ÁÓ ˙BÏÈ‡‰ È‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÚÊ ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי  גירסת כן
בכסף ֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי 

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B  ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈcÓ ˜i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ "ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק  והוא אחר, זרע  הוא וירק 
ומפני היא, אחת ששדה ידוע  שדבר הפסק , זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב  כמו הזרע , נחלק  הירק  מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰ÚeÊ dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ LiM ‰Ó LÏz B‡ ˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „ÙÓ Ál‰ ‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
ÚÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
ÏcÁ B‡ ˙L ÔB‚k ,˙B‚eÚ ˙B‚eÚ ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚÊ ˙B‚eÚ ˙B‚eÚ :ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B  ˙BiË˜Â ‰‡ez ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚBfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב . הלכה שם לעז 45)ירושלמי  מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב  בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב  ובלשון אניט ,
פרודות  אותן לזרוע  אדם שמנהג שינאפרי . לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ "א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע  דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע  דרכו שחרדל כתב , ט  הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני  אור עקיבא.46)- כרבי  ולא כחכמים, שם.

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na47LÈÂ Ô‡kÓ LÈ ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48LÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa Li‰ ÔÓ ÁÈpÓ  »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח  מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסף ֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי 

שדות, כשתי  נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני  השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע  בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי 
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.‚ÈÌÈÏˆa dÚfL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
iÁ  Ô‚ epnÓ ‰OÚÈÂ LÈ ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa LÈ B˙B‡ ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק  ג: משנה "לאו 51)שם
פ "ב  (למעלה בפאה מיחייב  לא דירק  ירק , מין שהן באותן
דכלאים  בפ "ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב ), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב ): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק "

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח  שסובר מי  שאף 
יוםֿטוב '). ('תוספות מינים שני  הם וגורן ששוק 

.„Èe‰„O ˙‡ ÚBf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ 55ÈL dÚÊ . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

 ˙Á‡ Ôb d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ "ב  כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚÊ ÈL ÚÊ56ÈL dÚfL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ôb Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈBÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B  ˙B‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B  ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני  "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק  הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי  משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B 61eÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B 63eˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê  e˜ÏÁ Ck Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ eÊÁ .67Á‡‰ ÈˆÁ‰ eˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL BÁ ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ "ג שם הבצירה. אחד 61)לפני  שלכל 
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני 

פ "ב 63)(רדב "ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי 
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי  לפי 

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי  ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח  חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי  [אף ֿעלֿפי 
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח  לגבי  - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע 
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל

של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי  חציה", ומכר חציה
למפרע ) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי  נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק , מוטל אלא אצלנו, מוחלט  אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח .),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ "ז
ואף ֿעלֿפי כ). הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ח  (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט ), הלכה פ "ד (להלן לקט " לקט  ש"ספק 
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב  לחומרא, - עניים במתנות
השני : אל מדחהו אחד כל אדם, בני  שני  בין נפל כשהספק 
ברירה", ש"אין לפי  הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח  חציה", ומכר חציה כ"קצר זה  והרי 
ש"יש  לפי  הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב  ברירה",

מלך"]. פני  וב "אור בכסף ֿמשנה ירושלמי67)קורקוס ,
פני ו"אור רדב "ז כסף ֿמשנה, קורקוס , ר"י  (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב 
כסף ֿמשנה. ראה בקמה, וחצי  בקציר חצי  לקח  אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב  אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק  על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח "כ אף ֿעלֿפי  בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי  שנפטר 70)כאן שכיון
(כסף ֿמשנה). ומתחייב  חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואף ֿעלֿפי  יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני , אצל שוב  מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ Ób Ck Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡‰74ÔBL‡‰ ÔÓ LÈÙÓ  ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔBÁ‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי  בפאה חייבת אינה שעדיין
ט ]. הלכה פ "ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ "ב 

חצייו  שני  על כולו הזה החצי  ונתחייב  השדה. מכל רביע 
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני  החצי  אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב  לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע  את גם קצר
לשליש, הגיע  לא שמקודם השדה, של השני  החצי  שגם  כיון
של  הקצירה ידי  על הוא נתחייב  - לשליש עכשיו הגיע 

הנ"ל. (ר"י75)הרביע  בתחילה שקצר הרביע  היינו
ששני76)קורקוס ). אחרֿכך, שקצרו השני  הרביע  היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע  על
הרביע  קצירת שהרי  לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף  האחרון, החצי  את בפאה חייב  האמצעי 

לשליש.78) הגיע  שעכשיו השדה, של השני  החצי  היינו
לשליש  הגיע  השני ) הרביע  =) האמצעי  קצירת שבעת שכיון
נוסף : ובכ"י  אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב  בישול,
הוא  וכן רוקח , (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב ). מהר"י  הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי 
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קמי                 
         

דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס ). (ר"י  האחרון
שדות  כשתי  הם הרי  הראשון, הרביע  לקצור כשהתחילו

קורקוס ). (ר"י 

.ÁÈÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk  ‰„O‰ Ïk ÎÓ Ì‡ ,‰a‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa  ˙ˆ˜Ó iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ÎÓ Ì‡Â .Ïka iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈÙÓ  ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚe ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי  "המוכר ה: משנה פ "ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח .) (חולין רש"י  לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע  כתב  כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י  אבל הלקוח ". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח  פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע , גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי83)כרב 
תנאֿקמא. דברי  המפרש שם, במשנה לפני84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dBb „‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ 86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈcÓ „b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈcn‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈÚÓ ˙B‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È‰  Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ "ב  מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב  (פרק  קדושים פ ' בספרא
רבינו  כתב  וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ "ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאף ֿעלֿפי  נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק  והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק  שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב  ולכן מפסיק . הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ "ז למעלה ראה
וצ "ע . כאן, מלך" פני  וב "אור כב , הלכה כלאים

שם:88) רבינו ופירש מפסיק ", אינו כותש "שער במשנה:
ענפי לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער
יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי  בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ÎeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B  „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê  BÓBc ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ "ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב . הלכה פ "ב  למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני  מסוים ואחד

.‡ÎÔÈeÁ‰93‰Ê eÁ „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê eÁ „ˆa „ÓBÚ BÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡BÂ95 «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
ÔÈ‡B ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈÙÓ  ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï‡ ;ÌÈBL‡‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני93) מעשר מהלכות בפ "א [וראה ד. משנה פ "ב  שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי  בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב  למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
פ "א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי  פאה, לענין גם

א). משנה פ "א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה
(ב "ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני  בחרובין,
(ראב "ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב  כד:)

ורואה 95) זה, חרוב  בראש עומד שהאדם מפרש והראב "ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב  רומי , בדפוס 

.ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁeÓ ˙Á‡ Áea Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
ÈÚ‰98B‡ Ôlk ÈÚ‰ ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È‰  dÁÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ "ד.97) פ "ב  עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני  למשה הלכה כי  ויתכן ה"ג. שם בירושלמי 

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚ÎˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓk ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ ˙BÏBkL‡‰ ‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e‡a Îe .Ï„Ó ‡˜p‰ ‡e‰  eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡  ˙Á‡ ÁeÓ ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡‰ ‰‡t ‡Lp‰101ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡  ˜eMa kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙Èa ‡È‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B  »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡‰ ˙Á‡ ‰‡t C„Ï ÁÈp‰L ‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ "ג ו.100)שם הלכה פ "ב  למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי 
(רדב "ז). עראי  זה ואין אותם,

   1 
הלקט .1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח  לקט . איזהו יבאר

בחורי הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ 
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט  של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח  שאינו מי  אחריו. בנו שילקט  מנת על הפועל
עם  הלקט  את המפקיר בשדהו. ארי  המרביץ  או ללקט ,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי  פרט  זהו ואי  רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי  עוללות. שכולו כרם נטף . ואיזהו
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קמב                
         

נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט  ליקח 
לו  שהיו מי  לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי  העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
‰ B‡ ‰Èˆ˜B„È CBzÓ ÏÙBp3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚÏ ÔzLÏL È‰  „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡  ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ "י .2) פ "ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ "ה.4) פ "ו שם הלל, מ "י .5)כבית פ "ד שם

.„ia ˆB˜ ‰È‰6 B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈc LÏBz‰ Ï‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï  B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»
LÏz B‡ BÚBÊ ‡ÏÓ ˆwL Á‡Â ,LÏz‰Ï BkcL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È‰  ı‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט  ה"ה): (שם ב 'ירושלמי '
כו'7) קיטוף  לקט  ולא קצירך "לקט  א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף ). שדרכו =) דאורחיה במידי  יוסי  רבי  מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי  אין - קציר אומר, יוסי  רבי 
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט  "איזהו : שם פ "ד בפאה נראה וכן

לקט . יש בתולש שגם הרי  וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט  ט ) יט , (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי ' ה"ה, פ "ב  קדושים פ ' ('ספרא' הבית בעל של הרי  כו'

שם). ר"ש

.‚ˆB˜ ‰È‰10‰ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙BÈqL Ïk ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È‰  ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט , בהלכות ונשנתה מ "ב . פ "ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי "ש בלקט  עוסקת היא שאף  רבינו
וכן  לקט ". לקט  שספק  כו' שבקמה "שבולת פ "ב : בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ  לר"ש המיוחס  הפירוש דעת

מלך'. פני  ב 'אור וראה לקרקע , במחובר שמכיון 11)לקט 
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï13ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰  ‰Ów‰ ÌÚ ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰ 17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב .12) שם הבית,13)'ירושלמי ' בעל של והיא

למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון
אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב  זה

עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי  כתב  זה ועל עניים, של היא הרי  הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואף ֿעלֿפי  המגל, מתוך

(כסף ֿמשנה). במחובר לקט  שיש תוספתא 16)למעלה,
פ "ב . סוף  לקט ,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰ftL Áe‰18ÏL Èˆ˜ Ú˙Â ÌÈÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡  Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡ez ÔÈa˜ ‰Úa‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ "א.18) פ "ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט  שהשדה לקט , של
ֿ 22)לעשות. בבבא ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,

הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע  כור שהוא - ב  קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב 'ירושלמי '
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי '. לשון העתיק  ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי  כי  בסךֿהכל. אמה אלף  וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k  ı‡‰ ÏÚ BlL Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk  ı‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰  ÊÚz :Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ  ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««

ElMÓ Ì‰ÈÙÏ25. ƒ¿≈∆ƒ∆¿

שם.23) מי "א.24)פאה, פ "ד שם 25)שם 'ירושלמי '
פ "ד. סוף 

.ÊÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ26‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«
ÏÚ LÈc‚‰Â ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ ‰Èe‡M∆¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ«

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ˜ ,Ë˜l‰27‰È‰ elÙ‡Â , «∆∆¿»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»
ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈBÚO Ë˜l‰28‡˜ elÙ‡Â , «∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»

‡lL ÌÈÁ‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…
.ÌÈiÚÏ Ô‰ È‰ ı‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk  BzÚcÓƒ«¿»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

ה"א.26) פ "ה המחלוקת 27)שם עם קשר לזה [ואין שם.
לא  או מזיד אטו שוגג קנסו אם יהודה, ורבי  מאיר רבי  של
שלא  אחרים הגדישו אם גם קנסו כאן שהרי  נג:), (גיטין

שם]. הפנים' ב 'מראה ועי ' חשש 28)מדעתו. כאן שאין
הנוגעות  החיטים שכל תיקנו זאת בכל לקט , תערובת של

לעניים. הן בארץ 

.ÁıaÏ CÈv‰29ÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ «»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
zÓ  Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰aÓ B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
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קמג                 
         

eÒ‡  B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰aÓ Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıaÏ¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú „b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı˜ Ì‡Â .ıaÏ¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È‰  epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡BiL30. ∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

ה"ג.29) שם ו'ירושלמי ' פ "ב , סוף  פאה תוספתא
קורקוס .30) מהר"י  ראה ידוע , אינו אלה דברים מקור

אמר  הדין שמן וכנראה יהודה, רבי  דברי  הם שם ובתוספתא
חסידות. ממדת ולא

.ËÌÈÏÓp‰ ÈBÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚÊ31eÈ‰ Ì‡ : ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È‰  ‰Ów‰ CB˙a ÌÈBÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»

ˆ˜pL32Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È‰  ∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆
:ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .e‰eb¿»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ

Ë˜Ï  Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰ÚL ‰MÓ ‰Ê È‰33. ¬≈∆ƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסף ֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È‰  LÈ„‚a ‰Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈÙ35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

 Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È‰  BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙iÁL (‡È‰L) ˙BOÚn‰ È‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.OÚÓ ‰È‰z ˙Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ "ב .34) פ "ח  ה"ב .35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי '
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי  עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט , היא המעשרות בה שקבע  זו שמא

כסף ֿמשנה). ועי ' קורקוס , (ר"י  טבל היא

.‡ÈkOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈÁ‡ Ba39Ï‡ .40ÎBn‰Â ÔÈÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

BÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ  ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈÁ‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈe BzL‡ ‡È‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈÁ‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ BÎO46BÚÈ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.BÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ "ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
ולרביע ]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני 

שהרי ב 'ירושלמי '), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ "ג פאה [בתוספתא
יוסי ר' אחריו. בנו ילקט  לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט  אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט  לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי  התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב . בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט  עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע , או

הוא  הרי  בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט  "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי  (אם בזה חולק  יוסי  ורבי  רבינו, בדברי  להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט ). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט 
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח  כחוכר האריס  אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע , שליש למחצה, - האריס 

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי '
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס 

כפשוטה']. במשנה 41)ב 'תוספתא שאמרו אף ֿעלֿפי 
אסור", והלוקח  מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב 'ירושלמי ' ואמרו
קורא  אני  המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי  קצירך", קורא אני  הלוקח ) = ) זה ואצל שדך,
בנו  אבל עצמו, בלוקח  אלא זה אין - ללקט  לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט , מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל שאינו בנו דוקא

מלך'). פני  ב 'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי , בלי  כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי . רבי  בדברי  שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואף ֿעלֿפי 
הקטן, הבן שילקט  מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס  [אינו
לבעל  ורביע  שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח 
- שכר) מקבל שאינו לפי  להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע , או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט  לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי  ללקט , ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי  רבי  וכדברי  שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה כמותו.
אחריו, בנו ילקט  לא - ולרביע  לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט  כך, ובין כך בין אומר יוסי  רבי 
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי  רבי  דברי  (ואין
כבפועל, כאן ואף  תנאי ). עם מדובר ושם תנאי , בלי  מדובר
שאינו  לפי  כגופו, שהיא אף ֿעלֿפי  ללקט , אשתו גם מותרת

בני הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס  גוד
כנ"ל]. ללקט , לה

.ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È‰  BÁ ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,
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.‚ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È‡ ıÈa‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ  Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ  Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎc51. «¿≈»

שם.48) פ "ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי "ג פ "ט  להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט  ולא יריב  שלא
ה"ט . פ "א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ È˜Ùn‰52Ba ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡  ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba LpL Á‡Ó ;˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ "ז פאה ב 'ירושלמי ' הש"ס  עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת
הוא  והרי  בו, חלק  לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,

שם). (רש"י  לכל הפקר

.ÂË?Ët e‰Ê È‡55ÌÈb‚ ÈL B‡ „Á‡ b‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈËÙp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ët BÈ‡  ˙Á‡ ˙a ÌÈb‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ "א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט 
ה"א. למעלה וראה מ "ה. פ "ו פאה פ "ז 57)הלל, שם

מ "ג.

.ÊËˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ët BÈ‡  ËÙÂ ı‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ët ‡e‰ È‰  ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ët ‡e‰ È‰  ÌL ËÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È‰  ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט  שלא מפני 

לקט . בענין ה"ד.62)ב  פ "ו שם כרבי63)'ירושלמי '
שם. גבי64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי 

לעניים, יהיה בארץ  הנוגע  שכל חכמים שקנסוהו לקט ,
כמבואר  לקט , של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי  גרגרים, משלשה יותר בו שיש אף ֿעלֿפי  אשכול,

(רדב "ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף  מ "ג.66)ועי ' פ "ז שם לארץ , יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈÚ ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙BfÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È‰  Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ  ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ìk‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ "ד.67) סמיך.68)שם רומי ,69)עב , בדפוס  הוא כן

חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה
הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰„Ma ˙BaÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰„Ma ˙BaÁÓ‰ ÌÈÚ ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„BÈÂ77ÌÈÚ‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי ' פ "ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי  השרביט  הוא

משוי76)(שם). הטעון לכתף  שדומה "כתף ", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי ' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף  דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף '
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי ' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס  לנגוע  יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס  לנגוע  יכולות כולן אין אם

(כסף ֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ˆÏ iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80b‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È‰  ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט "ו),80) פ "ב  ולמעלה מ "א, (פ "ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני  שנאמר לקרקע ", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי ' (רע "ב , יבואו והם לפניהם הנח  אותם,
"תעזוב " נאמר עניים, מתנות שבכל - ב  קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב '). 'תוספות ועי ' מ "ו, פ "ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי  ולא כחכמים מ "ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי  קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אף ֿעלֿפי  עצמה, השדרה

ורדב "ז). (רע "ב  כתף  בכלל

.Î‰BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ‡e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰BÓÊ85‡È‰ È‰  ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ìk‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È‰  Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף  והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף , או כתף  לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק  הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף  : רומי  בדפוס 

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט  של כשיבולת שהיא
פ "ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב ' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ìk87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È‰ 88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡  ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„Ïa ÌÎa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ët‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

מ "ז.87) שם נטף . או כתף  לו שיהא אשכול בכרם שאין
שם.88) עקיבא, פאה 89)כרבי  ותוספתא א. קלא, חולין

פ "ב .
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.ÎÌÈiÚ‰ ÔÈ‡90˙BÏÏBÚÂ Ët ÁwÏ ÔÈÎBÊ91„Ú ≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«
ˆ˙ ÈÎÂ :Ó‡pL ;BÓk ˆÏ Ìk‰ ÏÚa ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…

‰nÎÂ .ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓk92?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ˆÈ «¿¿…¿≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆
ÚÈ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡ ‰LÏL93. ¿»«¿∆≈ƒ¿ƒ«

עקיבא.90) רבי  מדברי  שם, הוזכר 91)משנה לא שם
בציר  אין אם "ודכוותיה, ב 'ירושלמי ': הוא כן אבל  פרט ,

פרט ". ה"ו.92)אין שם רביעית 93)'ירושלמי ' היינו
לוג  דהיינו הקב , רובע  אומרים ויש (רע "ב ). יין הלוג

אזכרי ). והר"א הרא"ש, בשם שלמה' ('מלאכת

.‚Î˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓk LÈc˜n‰94ÔÈ‡  ««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰95 ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ; »≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰96ÌÏecb ÎO ezÈÂ ,97Lc˜‰Ï98. »≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

מ "ח .94) שם פטור 95)פאה הקדש של שכרם לפי 
('ירושלמי '). שאינו 96)מעוללות דבר מקדיש אדם שאין

הבציר  קודם בעוללות לעניים שאין ואף ֿעלֿפי  (שם). שלו
ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי ' יוםֿטוב ', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי  מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי  שם, במשנה יוסי  כרבי 
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ÓBf‰99È‰  ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk„k ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙Bk101. ≈»≈

מ "ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואף ֿעלֿפי 
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי 

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא עוללות
כך).

.‰ÎÈÎ102iÁ  ˆÏ Ï‡OÈÏ BÓk ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103ÌÎa ÌÈÙzL eÈ‰L ÈÎÂ Ï‡OÈ .104 ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.eËt ÈÎ ÏLÂ ,iÁ Ï‡OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ  לגוי  קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

י ֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ "א מקדושתה להפקיעה
לגוי כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי אותה השמיט  ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב  ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי ' לגוי , שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי  ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105ÏË OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B  ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ OÚÓ ˙Óez ˙BOÚÏ BÏ LÈ ≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי  "בן :(55.. (עמ ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)

שנתמנה  לוי  "בן ה"ג) פ "ז (פאה ב 'ירושלמי ' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי  עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני  דתמן, רבנן בשם אבין רבי  הם? עני  של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני , נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסף ֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ìˆe ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ët‰ ÔÓ eËt  ÌÈÚ ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa iÁÂ ,112Ôˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»
˙BOÚÏ113iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka iÁ  ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈

Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב  הפאה ומן השכחה מן הפרט , מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב ): פ "ג (שם וב 'ירושלמי '
ומן  הערלה ומן הפרט  מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני מתוך דבריו הרכיב  ורבינו בעוללות". וחייב  הרבעי 

הנ"ל. שהרי110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט  לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסף ֿמשנה). ה"ו פ "ב  למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי  שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי '
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב 'קרית (וראה ברבעי ? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ "ט  במחובר רבעי  נטע  פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב ), רבעי  ונטעי  שני  מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני  כמעשר
מחמש  ממעט  הוא העראית הבצירה שעלֿידי  ספר' ב 'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב  גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי " ש"נטע  ה"א שם שפסק 
(הוצאת  פ "ה שני  מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי ".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי  כרם שרק  (271.. עמ ' ליברמן
דברי דבר: סוף  מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי ' תוספתא
שהרי בבצירה, תלוי  אינו העוללות שחיוב  משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי 
שם, ('ירושלמי ' שהשאיר במה נשאר שהחיוב  מפני  פטור,

כסף ֿמשנה). ועי '

ה'תשע"ט  טבת כ"ה רביעי יום 

   1 
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח  חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי , ושכח  ושלישי  ראשון עומר
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קמו                
         

ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח . מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי ושכח . למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח  ושכחו. קבין מד' ואחד קב  קב 
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי  או מסויים
בעריס . שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע  העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡BÂ ÔÈBÚ ÌÈÁ‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡  e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È‰  ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח . הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח . שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני  הוא 4)שדרך כן
פני בעל וכתב ֿיד ווין כתב ֿיד נוסחת (לפי  ג פרק  בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :Ó‡Â ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÓÚ eÁÎL6‰Ê È‰  »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡  ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
BwÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰  ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È‰  ÁeÎL ÛBqÏe eÎÊ elÙ‡ ,ÈÚa Ï‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11ÈÚa ‡ÏÂ  ‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח  השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף  שסוף  אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני  בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח  פי  בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי  ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי  הוא גם שכוח 12)שכח  - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח  ולבסוף  זכור אבל שכחה, זו הרי  מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי  שכוח  ולבסוף  זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב  שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב  שהרי  כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ÎBÊ15ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡  BÁÎLe17Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21 BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי  באו זה ידי  ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי  באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח  אם אבל שכחה. ואינה החיפוי , ידי  על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי  מפורש 16)הקש כן

נמי ". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק  שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי 

ובית  שמאי  בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי  עזריה  בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי  - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק  שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק  ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי 

.„BÁ Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰  Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ 23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי 
כיוון  - שמעון רבי  לדעת שם אמורים שהדברים  פי  על
מה  על יונה ר' דברי  עם זעירא ר' דברי  כרך שהירושלמי 
אינו  זה הרי  בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי  על נשכח  שהתחתון

להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.‰ÁÎLÂ BÁ ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áea ÂÈÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O EÈˆ˜ :Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡  ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

ft Ì‡ Ï‡24BÊ È‰  ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ‰ ÔÈ‡  ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ  «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ‰ È‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי  הרביעי  על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי  על כלל דלג לא כי  ייתכן החמישי ,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק 

שני . מצד שלושה כך ואחר זה, בצד 27)מצד נשארו שלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



קמז                 
         

שיתחיל  סברא ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק  שני 
בשלושה. כדלעיל שני  על 28)מצד משדלג כלומר,

שכחה. על המוכיח  הזמן זהו לחמישי  והלך הרביעי 

.ÊdÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈaÚÓ ÌÈÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙BÈÒ Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי  העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי  עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.ÁÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı‡a ÔÈeÓË Ô‰L31ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ  ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ  ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34 «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ˆB˜ ÈÈ‰ :ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ  Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z 37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני  מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ ". מתחתית לשכוח .32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע  כאן אבל - לשכוח  לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק  בוודאי  סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי  כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי  שאמרה:
לקחתו". תשוב  לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח  ההלכה תיפסק  ואם שלו, יהיה א שישכח 
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי  שלו, היא השכחה אם שהרי  בתורה, שכתוב  מה על
אמרה  התורה כי  ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי  ושכח  קצר שאם

.ËdˆwL ‰‡ez38‰Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ dˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡  Ôb Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י : משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי  סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי , נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ  [ולא] לאלומות אותה ויחלוק  כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי  [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי 
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי  (שנאמר: קציר,

אחריו  שאין עומר אף  קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰eM‰ L‡Ó ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
 ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL  ÂÈÁ‡ ÏL :ÂÈÁ‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡  BzÁ˜Ï eL˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈÁ‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ïa BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL  eLz Ïa ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡  eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰eM‰ ÚˆÓ‡Ó ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰ÈÁ‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL  Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
BÁ ÏL ÂÈBÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡  epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰ÈBÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
ÁÊn‰ ÔnL ˙BeM‰ ÌÚ ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,ÔbÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈÓÚ ÏL ˙BeM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ÓÚ eÁÎLÂ ,‰eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡  Ô‰ÈBÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÁÊÓÏ ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח  הקוצר שיחיד פי  על אף 
כאיש 43) הם והרי  השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח  מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב  "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף  שאמרו מה זה  ולפי 
הראשונה  הבבא על גם מוסב  זה שכחה", תשוב  בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח  כשיחיד

לפניהם. (רדב "ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי  שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי  הן ואלו - מוכיח  שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע 
הרי שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני  הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח ,
כדי בכוונה הניחוהו וודאי  אלא האמצעי , העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב . ממזרח  שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח  אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.ÈˆBw‰46 ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ  ÌÈÓÚ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,ÔbÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ 48Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡  ÔbÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡  ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
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קמח                
         

BÏ LÈ  ÔbÏ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח : משנה ה פרק  שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ôb‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈk ÈzL52˙BÏcn‰53,‰ÁÎL  BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰ ÌÈÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡  LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰ ÔÈeÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Èeaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL54 ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני  בפירושו: שם הרא"ש וכתב 
דמיירי לי  ונראה הוצני . ליה קרי  ולכן דקל. כהוצי  הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏLe ,‰ÁÎL  ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcn‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡  Ì˙‡ ÊÚz bÏÂ ÈÚÏ :Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב "א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa‡ ÏL „Á‡Â ˜ ˜ ÏL ÌÈÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È‰  BÁÎLe ÔÈa˜56 ‰Úa‡‰ ÏÚ ˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡  ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב  לקב  לחלקו שיכול פי  על ואף  שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי  מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי  שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי  - קבין שמונת של ואחד קבים שני 
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי  [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי  שאמרו ומה שכחה. זו הרי  קבים , שמונת
אלא  בבבלי , כ"בעי " בירושלמי  "בעי " אין בעי " יונה "רבי 

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי "

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡  BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ  ‰„Oa ÓÚ zÁÎLÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È‰ 62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף :61)שהרי  רוקח  מעשה בכתב ֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי  מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט 
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡  »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk‡Â ˙B‡Èa Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡  dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי  על אף 
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט  לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰e˜Ú ‰‡ez ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙËˆÓ ÔÈ‡ 67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe ÌÈÏˆe68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜wa69ÔÈ‡  ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈLe LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי האילן", "ובפירות וכתב : שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח  להלן שיטתו

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



קמט                 
         

שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב , לפיכך שכחה, זו הרי 
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח  באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח  ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח  אם זה

לקרקע .69)האילן]. מחוברים כלומר,

.‡Îˆa ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71 «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
ÓÚ ;ÓÚ zÁÎLÂ ˆ˜˙ Èk :Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

Èˆ˜ ÂÈ˙BÈqL72ÂÈ˙BÈqL ÓÚ Ï‡ ,‰ÁÎL  ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡  ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È‰  ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï‡ .dzÁ˜Ï zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡  »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ BÁ ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈBÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח : משנה ו פרק  שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי  על ואף  שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח . את מציל אינו

.Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙Bt ÔÈ‡Ò75Ô‰ È‰  ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡  ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי  על שאף 
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב 

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆt‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡  el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ÓÚ  ‰„Oa ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡˙Â eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ Á‡Ï BÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני  או 77)ידיעתו זיתיו לרוב  ידוע 
שמנו. כן 78)לרוב  ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב  שמן שפיכת ועניינו שפכוני , פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח  בישני  שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒÙÓk ‰Ê È‰  »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰  Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê  ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ  ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È‰  B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÒÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡  ÌÈ˙‡Ò Ï‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב  שהרי81)שהוא שם,
במקום. וידוע  הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי 
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח , משנה ג פרק  בערלה ששנינו למה  דומה זה והרי 
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי  הרי  - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ BcÏ ˙BeM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙BeL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙BeM‰ È‰L ,‰ÁÎL BÈ‡  ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰eÈzÒ‰88eÓ‡ ‰ÓÏÂ .89„Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡OÈ ı‡a eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי 
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי  עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי  שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק  א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב  וזה

אין 91) יוסי  רבי  ולדעת הזיתים. שהחריב  אדריאנוס  בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈÚa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk  ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ìke .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ÚiMÓ  ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„iMÓ  «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ  ˙BÏÈ‡‰ Ïk ‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na98Ì‡ Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ˆiL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡  BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈÈÒ Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי  על וערסם גפנים הנוטע  הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט  יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי  היינו
על 96) או גדולים עצים גבי  על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי  לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי  שם. תוספתא
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"משיעבור", לפשוט ", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓk ˙‡ È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎLe ˙BÏÏBÚe ËÙa iÁ  Bˆe BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡B˜ È‡ 'EÓÎ'Â 'E„O' È‰L ;‰‡Ùe100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï‡ .BlL ‡e‰ È‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈe .Ïk‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÌÈÁ‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.‡a˙iL BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ eËt  Ck ÔÈe≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב "100) שכתוב  ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב  פאה עזב  ולא וקצר שעבר למי  הנ"ל מ "תעזוב "
מ "שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

   1 
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני  מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני , מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני  מיודעו. או קרובו לעני  ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני . מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני . ומעשר ופאה שכחה בלקט  מותר אם

עני . ממעשר חוב  פורעים ואם והעני . ופירות קרקע 

.‡˙ÈML ˙Á‡ ‰zÓ2,ı‡‰ ÚÊa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
OÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט , למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ 
(רדב "ז). ועוללות פרט 

.ÚÊ ˆBwL Á‡ :˙BOÚÓe ˙BÓez „Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ Ób˙Â ıÚ‰ Èt ÛÒB‡ B‡ ı‡‰3LÈÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óez ‡˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡ :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â .E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡ OÚÓ ‡˜p‰ e‰ÊÂ ,‰OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa OÚÓ ˙‡ Èk :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ ÈÏÂ :Ó‡Â ;ÓB‚Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡OÈa OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ "ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני  אבל
מהלכות  בפ "ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח  הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב ). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ "ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס ). והערה קכו, (עשה בפ "א 6)המצוות גם כתב  כן

בדמאי המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ "ז מעשר בהלכות ראה

.‚‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â8‡e‰Â ,‰OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿

B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚÏ ‡e‰Â ,ÈL OÚÓ ‡˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â OÚz OÚ :Ó‡ ÂÈÏÚÂ .BOÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

ÁÈ L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי  הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח .

.„ÔÓ ‰BL‡ ‰La ÔÈLÈÙÓ ‰f‰ „q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
ÚeM‰10Ï‡ .˙ÈLÈÓÁe ˙ÈÚÈe ‰iMe «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈÙnL Á‡ ,ÚeM‰ ÔÓ ˙ÈMMe ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ Á‡ OÚÓ ‡M‰ ÔÓ LÈÙÓ ÔBL‡ OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ OÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ OÚÓ ‡l‡ ,ÈL OÚÓ el‡11:Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡ez OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡e EÈÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע  תכלה "כי  שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב :). השנה (ראש עני " מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי  ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óez ‡Ï da ÔÈ‡Â ,˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡ ‡Ï ,ÏÏk ˙BOÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı‡Ï ‰ˆeÁe .14 »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈˆÓ ı‡a ÔÈLÈÙÓ15‡BÓe ÔBnÚe16OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡17ÈÚ OÚÓe18˙BB˜ el‡ ˙Bˆ‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡OÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈMa20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
‡a ÌÈLÈÙÓ.˙ÈÚÈMa ÈÚ OÚÓ ‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

ÚL ı‡a Ï‡22OÚÓ ˙ÈÚÈMa ÔÈLÈÙÓ  ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰  „Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח ).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי  פ "ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ "א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
ג). משנה פ "ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב  בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע  שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי  בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי  וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב 
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב  ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח .
בפאת  ראה סיחון, של ומואב  בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס "ק  כג סימן השולחן

רבינו 17) למדו אבל עני , מעשר אלא נזכר לא שם במשנה
מעשר  אין שבהן השנים, משאר שינו לא שוודאי  הסברא מן

רדב "ז. ועיין ראשון, מעשר בלי  כדעת 18)עני  שם, משנה
בן  אלעזר כר' ודלא יהושע , ורבי  ישמעאל רבי  טרפון, רבי 
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קני                 
         

הנ"ל.19)עזריה. מהארצות וארץ  ארץ  כל על
שם.20) טרפון רבי  אני21)מדברי  "מקובל שם: במשנה

הלכה  עד מרבו ורבו מרבו ששמע  זכאי , בן יוחנן מרבן
וכתב  בשביעית". עני  מעשר מעשרין שעמון מסיני , למשה
מן  זה שאין דוקא, לאו מסיני  למשה שהלכה שם הר"ש
כסף ֿמשנה. ועיין מסיני . למשה כהלכה אלא התורה,

ומעשרות 22) תרומות הפרשת בה תיקנו שנביאים בבל היא
שם). תרומות מהלכות ופ "א שם, שהיא 23)(ידים לפי 

ישראל. מארץ  שם.24)רחוקה משנה

.Â„Á‡ epnÓ LÈÙÓ  ÈÂl‰ Á˜lL ÔBL‡ OÚÓ«¬≈ƒ∆»««≈ƒ«¿ƒƒ∆∆»
.OÚÓ ˙Óez ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Ô‰kÏ B˙BÂ ‰OÚÓ≈¬»»¿¿«…≈¿«ƒ¿»¿««¬≈

.a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â :Ó‡ ÂÈÏÚÂ¿»»∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈

.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ eÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B  ÈÚ OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚO È„k OÚn‰27EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚOÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק  עני  מעשר בדין יב  להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני  שמעשר אף ֿעלֿפי 

י ) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ "ב  (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי  להם, ומחלק  מניח  הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב "
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק  עני  "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק  הוא שאף  הרי  - י ) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ "ח  פאה ירושלמי 
היינו  יב ) כו, (לדברים כי ֿתבוא פר' בספרי  הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי  - אחד יום של שביעה כדי 

ודאי28)ישראל). אבל שם. ובספרי  בירושלמי  הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט ) (יד, בדברים אחר לפסוק  הכוונה
בדברים  הפסוק  ואילו שבשדה. עני  במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני  במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב  כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב . הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚO È„k29‡Ï  Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï  ÌÈBÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .wÓ31wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï 32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B‚Bb‰33‰Ïc‰ ÔÓ Ì‡Â .wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï 34 «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈOÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï  ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈÓ ˙ÁÙÈ36w‰ Ú  Ê‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
‡ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B  ˜È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈa˜ ‰LÏL  ÔÈeÁ‰ ÔÓ .Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ
‰OÚ  ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ  ÔÈ˜ÒÙ‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ

‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡  ‚B˙‡ .ÌÈL  ÌÈBn‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ ÌkÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï  ˙Bt‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב 
קב  וחצי  ביצים, וארבע  עשרים הקב  נמצא ביצים, ארבע 

סעודות, שתי  מזון שינכה ואחרי  ביצים, עשרה שתים
פב :). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה

שם). המשנה (פירוש דגן וחצי32)מיני  "קב  שם: במשנה
וצ "ע . שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים

(שם).34) אחד גוף  שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי  הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע  דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט .38)ירושלמי .37) עירובין בבבלי  וכן ירושלמי .
נזכרו 40)ירושלמי .39) וכן שם, עירובין ובבלי  ירושלמי 

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי שלענין ז. סעיף  תט  סימן אורח ֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי  ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ „ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈaÓ ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B  eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙BË Ba ÔÈ‡  Ôba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁk ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ï‡OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙BË BÏ LÈ  ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆiL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח ) יד, (דברים בו שנאמר לפי 
פד:). (נדרים נתינה פ "ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט ) כתב ֿיד לפי  72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק  למען אחר לעני  לתתו זכות לעני  שאין
להלן. וראה שירצה, מי  לכל ליתן יכול בבית, במתחלק 

לגר 45) ללוי  "ונתתי  יב ): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים ֿ 46)וגו'" בעל מידו להוציא אפשר ואי 

שבישראל  עני  "ואפילו שם: בחולין שאמרו ומה כרחו.
כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני , את לעצמו לוקח  העני  שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב  במה נכלל וזה אחר. לעני  נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה

.‡ÈÔba OÚÓ BÏ ‰È‰47BB˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆÂ »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈÙ‰Ï LÈ  BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ

.eÓ‡L eÚMk ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה
עני מעשר לו כשיש שם, בירושלמי  יונה רבי  של וכפירושו

שם. המשנה בפירוש כתב  וכן מכשיעור. יותר

.ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚO48 ˙Èaa OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚO È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚOÂ EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ "ד פאה תוספתא
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ואין 49) נתינה, בו כתוב  הבית בתוך המתחלק  עני  שמעשר
המקדש  כלי  מהלכות ופ "א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י  הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי  דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט : יד, בדברים לפסוק  הכוונה כי  כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק  המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק  גם נתחייב  לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי  שביעה , כדי 

ה]. משנה לפ "ח  ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B  »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
Be ‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck Á‡Â d˙B‡ ÔÈËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,BB˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ OÚÓ Á‡‰ BÏ Ô˙B  ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק .51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי קאמר? מאי  אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב "ח ) גרס  (כן הבית בתוך המתחלק  שני  מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי  תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני  בה (כשמצויים

שם]. במאירי  נראה וכן תוספתא 53)כך, לב . קידושין
ד. הלכה פ "ה פאה וירושלמי  ד, פרק  שני  ֿ 54)מעשר אף 

כן  ולמדו שלו, עני  מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי 
"לא  י ) יט , (ויקרא בלקט  נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב  ולגר לעני  תלקט ,
כן  כמו יב .), (גיטין שלו את ילקט  לא עצמו שהעני  לעני "
לעני אסור "לגר", יב ) כו, (דברים בו שנאמר עני  מעשר

קלא:). (חולין שלו עני  מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ‡a ‰„O eÏawL56‰Ê  ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
BÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ OÚÓ LÈÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈÙÓ BÁ¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ "ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס , ההוא בענין השותף  ושם הארץ , בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק  אותה לעבוד הארץ 

והעני57) הבית, כבעל נעשה שהאריס  אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂËˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa eÒ‡  «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

BÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
Mˆ˜zM ‰Ó ÚÈ B‡ ElL ‡e‰ „Ïa ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È‰ 60Èˆw‰ ˙ÚLe , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
Á‡ ‡l‡ ÈÚ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È‰Â ,ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית

יהודה  וכרבי  שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי  ולפרש אמיתי , בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי  על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ÎBn‰62˙BÙe Ú˜˜63ÈÚ‰Â64 «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66eÒ‡ ‰Ê È‰  »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי 

קורא  אני  זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני  זה ואצל  שדך,

יא. הלכה פ "ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אף ֿעלֿפי  אותה קנה אלא

לא, והערה ח  הלכה מכירה מהלכות בפ "א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף  מעות) נתינת בלי  קונה בלבד שחזקה
הרי השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני .הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט  אסור ובוודאי 
אותם 66) לאחר, שחייב  כיון עשיר, אינו זה באופן שאף 

יג. הלכה פ "ט  להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚBt ÔÈ‡ 68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL „ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈeL Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈLBL Ba ÔÈOBÚ74„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙BËa ÈÚ ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:Ó‡pL ,ı‡Ï ıeÁÏ ı‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚOÂ EÈÚL eÏÎ‡Â :Ó‡Â ,EÈÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה תוספתא
עהרפורט . בו 68)כתב ֿיד לפרוע  רשאי  אינו העני  כלומר,

מהלכות  בפ "ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע  (הובא הראבי "ה שכתב  כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ "ג נז, נוספת  והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני , מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי 

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י . הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ "ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני  מעשר מהלכות בפ "ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי  חסד, בתור אחר לעני 

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע 
לחוצה  מהארץ  להוציאו שלא שיידע  ועוד ביתֿיוסף ). בשם
ובהלכות  שם, שני  מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ ,

שם. ויובל העני ,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק  [ואף ֿעלֿפי  ב ) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - ב ֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
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קנג                 
         

למתנת  דעתו בפירות אף  הנותן עני  אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב  אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע  לו הוא גנאי  צדקה לו לשלוח  אבל התורה,
כג). ס "ק  רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב "ז וראה כו, סימן

יב ).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי 

   1 
לעני .1) שראוי  מה כפי  צדקה לעני  ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע  לא לעולם ודין
עניי עם גויים עניי  ומכסין מפרנסין אם העני . אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני  ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי  צדקה, ליקח  רוצה שאינו עני 
מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי  יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי  קודמים ביתו עניי 

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
LB˙Â b Ba z˜ÊÁ‰Â :Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי2) גם מפרנסים שלום דרכי  שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי  עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ "ג ראה

להחיות. מצוה תושב  גר שגם הי "א,

.‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â LwÓ ÈÚ ‰‡B‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ú  ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ EÏ ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
 ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ  ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ  ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ  ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk„7,ÂÈÙÏ ı „ÚÂ Òeq‰ ÏÚ kÏ ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„ÚÂ ÂÈÏÚ kÏ ÒeÒ BÏ ÔÈB˜  ÂÈÒÎpÓ „ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ÒÁÈ L‡ BÒÁÓ Èc :Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıeÏ»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BBÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.BMÚÏ¿«¿

ב .4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט "ז. פ "ח  שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈÎBO  »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â BBÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B 10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ  ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰OÚÓ „Á‡Â ;Án‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa 12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú ÔÈÚ  Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Òt˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï  ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ iÁ  ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי  אין תתן, "נתון ב : לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו אי ֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני  ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י ) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ "א פאה ב 'ירושלמי ' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב ) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט . תענית ב 'תוספות' (הובא ב 'ספרי '

א.13)כספים. ט , ב .14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ Ú :Ó‡Â B˙B‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ 15‡l‡ ,‡e‰ È‡n ‡nL ÂÈÁ‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒÙÓ16 Èeqk :Ó‡Â ÌÚ ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n ‡nL ÂÈÁ‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„Bk ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ  B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈÁ‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב . צער לו יש שהרי 
(שם). מיד פרוס  - לחמך" לרעב  "פרוס  ז) נח , (ישעיה

"כי17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי  ה"ו. פ "ח  פאה 'ירושלמי '
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.ÊÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,20ÏÚ fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï‡ ,‰aÓ ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ÈÊÁ‰Ï eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙‚B‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È22:Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי18) עם גויים עניי  "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ "ח  פאה [וראה (רדב "ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ "ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י  ועי ' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע  שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט . פ "א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי  ש"מפני  – ב  ב "ב 21)נט ,
אבל  צדקה, בגבאי  שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.

(רדב "ז). מחויב  היחיד אף  רבינו [ב 'ירושלמי '22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ "ח  פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי  אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס  רבינו כי  ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e‡a Îe .27ÔÈ˙B  ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B  ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„BÎ ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B 33. ¿ƒ¿ƒ¿
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מ "ז.23) פ "ח  מעה.24)פאה עשרים 25)חצי  שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע  עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי  =) בפונדיון קב  וחצי  במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני  מאחר
פ "ו  למעלה ראה סעודות. שתי  מזון דהיינו הקב , רובע  של

יב ֿיג].27)ה"ח . הלכות עירובין מהל' [בפ "א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע  שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ  היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני  שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ "די  כן ולמדו ב . סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈÚÓ  ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

ÈÚn‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי  רבי  כדעת שם,

.È‰ˆB BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa  BÏ Èe‡M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ecÓ ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL ÈÚa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב .37) ח , בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב  אכפיה "רבא שם:
אף ֿעלֿפי לצדקה". זוזי  מאה ארבע  מיניה ושקיל אמי ,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ "ה, סוף  בבאֿבתרא ה'ירושלמי ' וכדעת ח ֿי ).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט "ו, ממרים מהל' בפ "ה רבינו פסק  וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב  ביזוי  על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב  כיבוד שגם אף ֿעלֿפי  שראוי , מה כפי 
קמא, בחולין מפורש וכן יב ). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי מצות על שהלקו - שכרה ב  מתן היא שגם הקן, לוח 
שכפוהו  בזה - ב  קי , שם שאמרו ומה ז). כב , (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב  כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי ' קנין לספר מיימוני  (תשובות שם ב 'ירושלמי ' שאמרו

מח ,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי  א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ˙Ï eÒ‡  Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Út‰Ï „È˙Ú  epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל  נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי  שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈeL44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
zÓ  ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰aÓ „ ‡Ï Ï‡ ,ËÚeÓ c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈÁ‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰b ‰aÓ‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט , עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ "ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי "ג). =) "הני  שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני  נינהו", מועט  דבר מחוזא, לבני  זהב ) ושרשרות
מועט . דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈBB˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜  »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ BÈÚ ÈiÚ .BÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ‡a EÈ‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :Ó‡pL .˙Á‡ ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי  ז) טו, (דברים הפסוק  על ראה, פרשת ב 'ספרי '
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף  ועי ' אחרת", עיר ליושבי  קודמין עירך  יושבי 

[ראה 50)ורדב "ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ "ה]. פ "א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי  "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י  כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È‰  ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B  ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ  ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈

ÈÚ ÁÏ ‰ezÈ  ÈÚ Á ÌL LÈ Ì‡Â .ÌÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי  לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח ), מלכים מהל' בפ "ה (ראה קבע 
אותה  לעניי  ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב  שם,
ב 'חושן  ועי ' ס "ה, רנו סי ' יו"ד בשו"ע  כמפורש העיר,

להלן]. וראה ס "ב , קסג סי ' שמן 53)משפט ' [אף ֿעלֿפי 
שלשה  שם ישב  שלא זמן כל עליו לפסוק  אי ֿאפשר הדין

הי "ב ]. פ "ט  להלן לפחות, פסקו 54)חדשים שכר שכיון
יכול  ואינו העיר, אותה לגבי  הוא בטל יחיד, והוא עליו
להלן. ברבים כמו עירו, לעניי  ולהביא בחזרה מהם לתבוע 
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(רדב "ז).55) העיר אותה אנשי  רוב  ֿ 56)היינו לתלמיד
שם). (רש"י  ציבור בצרכי  המתעסק  חכם

.ÂËÈc ÌÈ˙‡Ó ez :ÓB‡‰57B‡ ,˙Òk‰ ˙ÈÏ »≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆
˙Òk‰ ˙ÈÏ ezÈ  ˙Òk‰ ˙ÈÏ ‰Bz ÙÒ ez¿≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆

Ba ÏÈ‚ ‡e‰L58ezÈ  ÌÈLa ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆»ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿
Ô‰ÈLÏ59ezÈ  ÌÈiÚÏ ÔÈÈc ÌÈ˙‡Ó ez ÓB‡‰ . ƒ¿≈∆»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿

ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ60. «¬ƒ≈»»ƒ

עמ '57) צוקרמנדל (הוצאת פי "א בבאֿקמא תוספתא
ס "ד).58)..370). רנח  סי ' יו"ד (שו"ע  שם דר שהוא בעיר

(59 ֿ ובספר סק "ו). שם וש"ך (רדב "ז לזה וחצי  לזה חצי 
(רדב "ז). מה זמן ואלו מה זמן אלו בו יקראו תורה

סתם 60) שאמר שכיון ס "ה). שם יו"ד (שו"ע  בה דר שהוא
ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי  "לעניים",

(רדב "ז). לאחרים

ה'תשע"ט  טבת כ"ו  חמישי יום 

   1 
בצדקה.1) והמתפיס  הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע  ולא צדקה הנודר
לבדק  שנדר וגוי  בפרהסיא. הגוי  מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי  וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי . קודם מי  להשיאם שבאו ויתומה

למי . קודם מי  ובאנשים דבר, לכל

.‡:ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È‰2BÊ ÚÏÒ È‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3iÁ  ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

Á‡z Ïa Ú  Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈÙÓ  ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈÙ‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa „pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»
dÙˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»

‰Êa7.ÔÈzÓ el‡ È‰  ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב . ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי 

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי  על שאף 
"בל  עבירת והרי  ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.?„ˆÈk .ÌÈ„p‰ ‡Lk ,iÁ  ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈÙn‰ .‰˜„ˆ BÊ È‰  BÊk BÊ ÚÏÒ È‰ :Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È‰ :Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«

Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È‰  BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי  לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי  "אם

.‚Ó‡iL „Ú ÔzÈ  „ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ „Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק  ממשנה כן למד
יהא  פירשתי , מה יודע  ואיני  למקדש) זהב  (נדרתי  "פרשתי 
לנדרי הדין והוא נתכוונתי ", לכך לא שיאמר עד  מביא

צדקה.

.„È‰' ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ Ì‡ ,BLÈÙ‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

Á‡a10eÒ‡  È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .zÓ  ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»
Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ Ì‡Â .B˙BpLÏÛˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»

ÔÈ‡M ÔÈ‡  ÔÈÈc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ
ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈÁ‡Ï ÔÈÙˆÓ  ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע  זה סלע  ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי 

עניים  להם אין אם שרק  הרי  וכו'". פורטין לחלק  עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט , שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י  ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף  מעט  שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈
˙BOÚÏ14zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È‰  ÔzÏ ÌÈÁ‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»

‰˜„v‰L ;ÚBÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»
.Ba ˙B‰Ï eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק  מעות לו שאין להם שאומר לכוף .

.ÂeÒ‡  ˙Òk‰ ˙ÈÏ  B‡ ‰BÓ c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ zÓ  ‰ÂˆÓ „Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL  B‡ ‰Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ zÓ  ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«

˙eL‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי  אבל העיר. בני  דווקא והיינו
וכו'16) שהתנדב  "גוי  שם: הגמרא בסוגיית נראה כן

אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי ? מותר. כו'' משנשתקע 
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע  שאם הרי  נמי ", ישראל

.Ê;Ï‡OÈ c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ eÒ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ „Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰eÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙ÈÏ „ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡  ˙Èa‰ ˜„Ï c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡  epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈÈÊÁÓ18B‡ ‰B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ c‰ ‰È‰ .Ô‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈÈÊÁÓ «¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»
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קנו                
         

ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :Ó‡pL ;Lc˜na19˙ÈÏ Ï‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó  ˙Òk‰20:Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË  Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzLÙ‰ Ï‡OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLeÈ22ÌÎÏÂ :Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLeÈa ÔBkÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי  חדא "תני  שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק  נדבה

בסוף ". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק  לפי  מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב  "גוי  שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק  כדין דינם כי  הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק  אין "ולכם נאמר: שם כי  הפסוק , קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡OÈÏ eÒ‡24ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

O B‡ CÏÓe .zÓ ‰Ê È‰  ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡  ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי  נחמן רב  "אמר כו: בסנהדרין
נמי ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי  הני  לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני  ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי  וקא בצינעה
ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי , מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי  גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק  שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",

המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י  אבל ויקפיד.
גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב  סיימוה, דלא
נכרים  עניי  לפרנס  רגילים שישראל יודעים הם שאף  דעת,

ישראל". עניי  עם גויים עניי  "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈeL ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙ÒÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È‰ ÈeM‰L ,ÌÈÈeL ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈnÚ‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈÚ‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È‰  BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆

,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ EÏ ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿
EÚ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30CÙa epcÈ ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆

EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïhe . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿
EBÓk EÚÏ z‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈

el‡k ÌÈ„ ‰a‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»
.ÌÈÈeL ÔBÈ„Ùk ‰a«»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי  מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי  שם:

כל  בו לעשות הגוי  ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב . אם לחרב , אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי  כי 
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי  ... לחמך לרעב  פרוס  "הלא

.‡È‡e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÏ ˙BÚÓ ebL ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ c Ô‰Ï34ÌÈ‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ  »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ „Ï ÌekÓÈ ‡Ï  ˙BB˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe„‚e ÌÈ‡‰ ˙‡ e‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈeL35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈÎBÓ  ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙BBw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
 eÓ‚Â ea Ì‡ Ï‡ .„Ïa ÌÈÈeL ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ ekÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.eav‰«ƒ

בי34) דבני  עד כנישתא בי  אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע  שמא פשיעותא" משום - אחריתי  כנישתא
(=גבו  מאי  ומחתי  זוזי  "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי  דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי 
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי  בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.

.ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ˙Èa ÌÈÈeM‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰ÈÁ‡ ÔÈÙ„B ÌÈÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈeM‰ ˙‡ ÔÈÁÈÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆

.Ô˙ÈÓLa ÌÈaÓe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק .37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי 
דוחק  משום ולא טפי ". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי  שם. הראשונה הלשון כפי  הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי  יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב . בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי  אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי  אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚÏ ÂÈe BÓˆÚ ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰eÒ‡ B‡ Ô˙B‡ eLÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
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 ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ  ‰iLe ‰BL‡ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt  B‚‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,

.„È‰aLpL „Ú42ÏËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt  ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÈÓ‰L ÈeLÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ eÒ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני  לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס ,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,fÁÏ Bkc LÈ‡‰L ÈtÓ ;ÈM‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰ÈMa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰aÓ dzLe ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»

‰Ú „Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰  ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bkc ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב  להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי ". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני היתום, את מפרנסין כן ואחרי  היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי  הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב  והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ  Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰aÓ ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
Èc ÚÈe ÌÈÈ„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÔÈ˙B  ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ
.d„BÎ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a‰ ÌÈÈeL B‡ ‰a‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ ÒÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó  ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,‚Ï53„ÚÏ Ì„B˜ ‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
e‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי , ושתוקי  לשתוקי  חלל שלאחריה: הקדימות

בפירוש  כתב  וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי שם: כתב  לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי ".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק  מן שנאסף 
והאסופי )51) (=השתוקי  והאחרים ודאי  שהממזר "לפי 

לחוטבי52)ספק ". יהושע  שנתנם הגבעונים מן הוא נתין
בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי  עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי 
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני 

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÓÎÁa55ÊÓÓe ı‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz  «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .BÁ ˙‡ Ì„B˜  ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

 ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ‡ B‡ Ba58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆

.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט .55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק  וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ , עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי ) "סיני  ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף ". מינייהו הי  (=חריף ) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם

   1 
צדקה.1) גבאי  מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי  ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק . מעות הגבאי  מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב  מי  צדקה. גבאי 
מקבל  מי  חוב . עליו הן והרי  מעות בידו שהיה מי  צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי  התמחוי . ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי  המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈiÁ  Ï‡OÈ da LiL ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
eˆw‰ „Â ÔzÏ Èe‡ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰ÚLÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי  תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי3) לרבות "מנין ה: הלכה פ "ד קידושין בירושלמי 
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי  הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב  תלמודֿלומר
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קנח                
         

מלך). פני  (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,
צדקה,4) של לארנקי  פרוטה אדם יתן "לא י : בתרא בבא

פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי  עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח ). הלכה פ "י  ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח :5) שם

.ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙Bt B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ˆÁÂ ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ÚÏ Èeb‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Òt epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ  ÈeÁÓz Ï‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי " גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב "ז). בדברי  בסמוך להלן וראה מלך, פני 

יב . קופה,8)הלכה תמחוי  לעשות העיר בני  רשאים שהרי 
(רדב "ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È‰  ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÌÈÁvÓ ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙Bt‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈÚÂ ÌÈÓz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ eÁ‡ Ì‡ Ï‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡  «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי  רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י  כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים
לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.

התענית. אחרי 

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa eav‰ ÏÚ ‰O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï BBÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
eˆ˜ „ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי  שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ÚÓ  ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»

ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ  ÈeÁÓz‰Â .˙aL ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈
.„Ïa ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.ÊÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
eaˆ ÈÎvÓ eˆiM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .ebL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈBb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M ‰Ê È‰  ‰‡iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.eaˆ ÈÎvÓ BÏ ‰‡iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני  מותר ולשנותה)

יב ).21) הלכה להלן וראה ב : מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי .22) רב  של מעשה ט . בתרא בבא

.ÁLÙÏ ÔÈ‡M ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ LBt ‰ÊÂ ÚMÏ LBt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈB‚Â24. ¿ƒ

(רש"י23) לגנוב  דעתו יחידי , הגובה זה יאמרו שלא ח : שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï  »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙ÈÏ ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י  גונב 

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27 ˜eMa BÚÙe ,‰Ó BÁa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙ÈÏ ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י  מה לכל מוסב  זה כי  יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙˆÓ  «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈÈc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈÁ‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈÁ‡Ï ÌÈÎBÓ  ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈMÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :Ó‡pL ;ÔÈaÊb‰ ÌÚ Lc˜‰ ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡ Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ "ח  למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט .

שחילקו.
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.È‰È„na LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk  ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk  ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈBwL ‰ewÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰e˜ ÈÎˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתב ֿיד מינכן כתב ֿיב  לפי  ח . שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי ", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני  בשם ברדב "ז) (ראה יז שורש מהרי "ק 
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ "ה. וביד ברי "ף  הוא וכן שם.
בשלשים  שדי  קופה, לענין (82 75 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד
והטעם  ד. הלכה פ "א בתרא בבא בירושלמי  והובאה יום,
לך  שאין התמחוי , מן יותר מוכרחת שהקופה מפני  בזה
ראה  בתמחוי . נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף  ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי  בעיר, וסיים במדינה פתח  כאן

ז]. הלכה

.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ eÒ‡  ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40 ˙BcÚÒ ‰OÚ Úa‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,Èc ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח  פרק  הוא 40)פאה סעודות ושתי  הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי  מן יקח  לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע , בכל שיקבצו
סעודות  שתי  הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב  מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאי ֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח .42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט . במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי 
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח ) העושים שחמשים בירושלמי 

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק  ממושכנים, שאינם ומשמע  לאחרים, חייב 
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי  יטול", זה הרי  אשתו, לכתובת או חובו
דברי [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב 
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע , כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב  ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי "ז

בחוב ]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי , אותם שעשה
ג). ס "ק  רנג סימן ביו"ד (ט "ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˆÁ BÏ LÈÂ CÈvL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„‚Ó ÔB‚k ‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ ÔÎBÓÔ‰Ó54ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰bL Á‡ Ï‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈÁ‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk kÓÏ B˙B‡ ÌÈiÁÓ  «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח .49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי 
(למעלה  תשמישו כלי  וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ "ז מהם, נהנה שהגוף  דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח .). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ ,

מיאוס .53) טענת אין בו ואף  חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב  לדעת מן 56)שם, מתפרנס  הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי , מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס  כלומר,

שם. הרי "ף  פירש וכן גבאי . לידי 

.ÂËÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â Cca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ iÁ BÈ‡  B˙ÈÏ ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ "ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓÎe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÔÎBÓ63ÏBÊa ÔÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa ÔÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(60 ֿ (כסף  שם הרי "ף  דעת לפי  ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי  בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח , משנה פ "ח  בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי  ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח  שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי "ף , נוסחת לפי  שם,
כאן  שגם לפי  וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב "ז). שעה באותה עני  שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק  שלא לפי 

שם). (רש"י  ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק  שיכול לפי 
(שם). החורף  כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף  נכסיו, של השיווי  חצי  עד עני  מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי  כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי  נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי  לפעמים מוכר אדם שכן עני , במעשר לו
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הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י "ף 
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי , מדה בלי  עני  יו מעשר

המחיר. בחצי 

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
 „eËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

kÓÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי  ארעתא דזול "אי  שם: הרי "ף  כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי  פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי  ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי  ונפיק  דעייל איידי  ודיליה עלמא, דכולי  ארעתא
את  רבינו והשמיט  לה". ליספו נמי  טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט  לפי  - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסף ֿמשנה). עני  מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ ebL ÈÚ69eÈ˙B‰Â BBÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ˙BÓ .BlL ˙Bn‰ È‰  CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
 ÈeL ˙BÓ .ÌÈÈeLÏ  ÌÈÈeL ˙BÓ .ÌÈiÚÏ «¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ˙BÓ .ÈeL B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ 71˙n‰ ˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈLBÈÏ 73. ¿¿»

ה.69) משנה פ "ב  סתם 70)שקלים מת  לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëet Ô˙pL ÈÚ74 ‰twÏ ‰Ëet B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ "ד.74) פאה (פ "ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב  הצדקה מן המתפרנס  עני  שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי  לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס "ק  רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב  הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

   1 
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי  לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק  מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ‰f‰Ï e‡ ÔÈiÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ‡ Ì‰‡ ÚÊ ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰ÈLÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

  

       
  

שש א .) קלט, (שבת מהגמרא  למקורו   המפרשי וציינו 
פריז  ובכת"י  כו '", בצדקה  אלא  נפדה   ירושלי אי" נכתב 
 וכ במשפט". אלא  נפדה   ירושלי אי" היא  הגירסא 
שירושלי היינו  תפדה ", במשפט ציו" מהפסוק  משמע 

הנפדית. היא 
היא   " הרמב אצל מצוייה  שהיתה  שהגירסא  לומר ויש 
למעלת  בנוגע  ולכ במשפט", אלא  נפדה   ירושלי אי"
כפשט  בצדקה " אלא  נגאלי ישראל אי" כתב  הצדקה 
אבל  במשפט, הנפדית היא  ציו שהיא   שירושלי הכתוב 

בצדקה . נפדי יהיו  (ישראל) שבי '
      

(2 ֿ בבבא כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי 
מלך'). פני  ('אור א. ט , דרשתו 3)בתרא בסוף  [הרמב "ן

ב 'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע  "לצדיקי  הביא: לקהלת,
מלך']. פני  ב 'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט , יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב  כו' חסדים וגומלי  והביישנים

וגו'". ט .5)בניו י , כה; ח , במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט , שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט  ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק  (הגר"י  נפדה ישראל אין שם גורס  שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י  לפי  צח . [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט  "ציון הפסוק  לפי  נכון וכן במשפט ".

בצדקה"].

.‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈLa ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»

ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁÓ  ÌÁÓ‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ
ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea‰Â EÓÁÂ ÌÈÓÁ EÏ Ô˙Â :Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»

BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ  ÌÁÓ BÈ‡Â ÈÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬
ÌÈÎBk È„BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙eiÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁÈ ‡ÏÂ ‰n‰ ÈÊÎ‡ :Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k  Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
 Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁÈ ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„BÂ Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰ÈÁ‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט . (תענית מתעשר ואדרבה
שמח '). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח , (משלי  ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק  אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי  עולם", עד ובטח  השקט 
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי 

ב .9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי  וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי  "וכל ב : לב , בביצה הוא וכן ה"א).
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פני ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע  הבריות,
מלך').

.‚‡˜ ‰Ê È‰  ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ‡˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈÎBk ˙„BÚe .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓe ;ÏÚiÏ Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡˜Â .ÏÚiÏ EÏ ÌÚ „ ‰È‰È Ôt EÏ ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡˜Â .ÈÊÎ‡ ÌÈÚL ÈÓÁÂ :Ó‡pL ,ÚL»»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡˜Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ B˜ ‡e‰ Cea»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«

ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ‰f‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙ek ˙Èa È‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע  רבי  של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י , בתרא בבבא
בליעל  בני  וגו' לך השמר הכא כתיב  ֿ זרה, עבודה עובד

כתוב :12)וגו'". כח ) (לד, באיוב  אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח  והוא ישמע ". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ ÌÈt Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡  ÌÈe‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜wa ˙BLek¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :Ó‡pL ,B˙ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓOe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ a„Óe .ÔBÈ‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô‡ ‰ÓÏ‡ ÏÂ :Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי "ד להלן שהרי  לגמרי , זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף  משמע  בעצב ", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit  BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ„a14ÈÚa Ú‚Ï eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È‰Â .‡k„Â aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:ÓB‡Â .‰Ê˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â aL Ï :ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ‡Ï ÈÎ‡ ‡ :Ó‡pL ,ÌÈ„a ÔÈa ÌÈÓÁa¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב .14) ט , "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי  הוא כן
הקמח ' ב 'כד וראה גערה". שמע  לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16BÎO  Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈÁ‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈÎBkk ÌÈa‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט , צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב ). ס "ק  רמט  סי ' יו"ד (ט "ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח ", שם)."השקט  (מהרש"א מהם ל

ב .19) ח , שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê  ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙BiaÏ CËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ LB˙Â b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.CËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי  למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י ) - בה בוש העני  (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס  ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒt˙Ó ÌÈBË23 ‰ÊÏ B˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èak ‰eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי  לשמה, שלא עושה אם שגם אף ֿעלֿפי 
י :). (בבאֿבתרא מ "ו.22)גמור פ "ה שקלים

יודע .23) איש ואין בעצמם לוקחים ֿ 24)כלומר, בבא
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב 'תוספות' ועי ' שם,

ה"א. פ "ט  למעלה

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL  »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL  »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈBˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»

ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡e ,Ô‰ÈBÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ
.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי 

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.È.Ï‡LiL Á‡ BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚ÈÒa Èe‡‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.ˆÚa BÏ ÔziL  ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆
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.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëet ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי 

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙BÏÂ ÂÈÏ ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰Bz ÌÈÎf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊeÓ eÈ‰È ‡ÏÂ ‰LÈ C„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È‰ 33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ Bw‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡B˜ ‰Ê È‰  BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡˜z Ê‡ :Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסף ֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב  כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ "ו רבינו שפסק  כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב . קידושין ב 'תוספות' ראה
הי "ג.34) פ "ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח , (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa  ÌÈ„Ú ‰an‰ ÏkL .ÌÁ ÚÊ Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa  B˙È≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ "ה.36) פ "א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ "ז: פ "ב  באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙BiaÏ CËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:eÓ‡Â ÌÈÓÎÁCËˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ  ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙BiaÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
CËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ ˙BÓ‰a BÚ ËLÙÏ ËeÓ .˙BiaÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎe .ÈeÒt ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ ÈËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙BBw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È‡BLÂ43ÏÊa‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב , "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי ' מ "ה. ב 42)פ "ד סז, בגיטין ששת, רב 

ֿ 43)(כסף ֿמשנה). (כסף  א. קה, בכתובות הונא, רב 
רש"י אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע ,44)מפרש רבי 
(כסף ֿמשנה). א. כח , בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰nÓe ÏhÏ CÈˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ 45È‰Â .˙BiaÏ CËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁËÈ L‡ b‰ e‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈvL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈeqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚k¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È‰  ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ BÚˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈvL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡  eav‰ ÏÚ ÁÈËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈÁ‡ ÒÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁËÈ L‡ b‰ Cea :Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ "ט .45) פ "ח  פאה ב 'ירושלמי ' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי ' שם. בר"ש,47)הוא ועיי "ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק  יכול אינו אם בין כן, חילק  הוא שאף 
בכלל  שהוא להספיק , יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח  אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  טבת כ"ז שישי יום 


 

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óez1‡lL (‚ .OÚÓ ˙Óez LÈÙ‰Ï ( . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙BOÚÓe ˙BÓez ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óez Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óez BÈÎO B‡ Ô‰k LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óez ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óez ÏÚ»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ ÌeÓ ‡ÏÂ ‰Óez ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 3 
ארץ 1) היא זו אי  נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר

ישראל, בארץ  קרקע  שקנה גוי  לארץ . וחוצה וסוריא ישראל
הקונה  ישראל. מארץ  שקנה בקרקע  שגדלו הגוי  ופירות
ישראל  בסוריא. הגוי  מן קרקע  הקונה או בסוריא שדה
ישראל  פירות. לו ושלח  אריס  לה והוריד קרקע  לו שהיה
שיצאו  ישראל ארץ  ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי 
ועומד  לארץ  שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ , לחוצה
אם  הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ , בחוצה

התורה. מן הנתינה.2)הם גם ההפרשה היינו 3)ובכלל
קלים. קדשים של ושוק  חזה

.‡‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ˙BOÚn‰Â ˙BÓez‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡OÈ ı‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡Èe6ÚL ı‡a elÙ‡ ˙B‚‰B e‰iL ,7, ¿ƒƒƒ¿ƒ∆¿¬¬ƒ¿∆∆ƒ¿»
Ï‡OÈ ı‡Ï ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÈtÓ8ÔÈÎÏB‰ Ï‡OÈ Â ƒ¿≈∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿»≈¿ƒ
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קסג                
         

ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈLÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡BÓe ÔBnÚ ı‡e ÌÈˆÓ ı‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡OÈ ı‡Ï ˙BÈÒ Ì‰L11. ∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

קרקע ),4) חובת (היינו בארץ  תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ ". אלא נוהגת ישראל 5)אינה שכל בזמן ודווקא

נביאים".6)שם. מעשה "בבל ג: משנה ד פרק  ידים
ועמון 8)בבל.7) ממצרים יותר היא שרחוקה פי  על [אף 

היא  סמוכה - בשביעית שני  מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב 
אחרות]. מארצות יותר ישראל שם:במשנה 9)לארץ 

ולפי זקנים. מעשה ומואב  עמון ואף  זקנים". מעשה "מצרים
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב  היו שלא

בקדושת 10) מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי  על נכבשו שלא
ישראל. ישראל.11)ארץ  לארץ  קרובים כלומר,

.˙Bˆ‡a ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ Ï‡OÈ ı‡12 ∆∆ƒ¿»≈»¬»¿»»ƒ»¬»
Ï‡OÈ CÏÓ ÔLakL13‡È B‡14Ï‡OÈ  ˙ÚcÓ15. ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ««…ƒ¿»≈

B‡ Ï‡OiÓ „ÈÁÈ Ï‡ .ÌÈa Leak ‡˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¬»»ƒƒƒ¿»≈
ÔÓˆÚÏ eLÎÂ eÎÏ‰L ËL B‡ ‰ÁtLÓ16,ÌB˜Ó ƒ¿»»≈∆∆»¿¿»¿¿«¿»»

ı‡ ‡˜ BÈ‡  Ì‰‡Ï ‰zpL ı‡‰ ÔÓ elÙ‡¬ƒƒ»»∆∆ƒ¿»¿«¿»»≈ƒ¿»∆∆
˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL È„k Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈
ÏÚ Û‡ ÌÈËMÏ Ï‡OÈ ı‡ Ïk BÈc ˙Èe ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ ËLÂ ËL Ïk ‰ÏÚiLk¿∆«¬∆»≈∆»≈∆¿ƒ¿∆¿

לאברהם.12) שניתנה הארץ  גם אחרים 13)כולל בספרים
שופט ". "או הנביא 14)נוסף  ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה ישראל את שלא 15)הוציא אבל
כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב  מדעת

כא. זרה בעבודה יוסי  רבי  רוב 16)וכדעת מדעת שלא
כשהלכו 17)ישראל. חלקו שבט  לכל שחלקו [שכיוון

ישראל]. רוב  מדעת זה הרי  לכבוש,

.‚Ì‡ ÔB‚k ,ÔÚk ı‡Ï ıeÁ „Âc LkL ˙Bˆ‡‰»¬»∆»«»ƒ¿∆∆¿««¿¬«
ÏÁ‡Â ‰Bˆ Ì‡Â ÌÈ‰18Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬«ƒ«¬«»¿«¿»¿«≈»∆««ƒ

‡e‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È Èt ÏÚÂ ‡e‰ Ï‡OÈ CÏnL∆∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ«»
‰OBÚ19‰ˆeÁk ‡ÏÂ c ÏÎÏ Ï‡OÈ ı‡k ÔÈ‡  ∆≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿…¿»

e‡ˆÈ ‡l‡ ;ÌÈˆÓe Ïa ÔB‚k ,c ÏÎÏ ı‡Ï»»∆¿»»»¿»∆ƒ¿«ƒ∆»»¿
‡Ï Ï‡OÈ ı‡k Ô˙BÈ‰ÏÂ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏÏkÓƒ¿«»»»∆¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈…
ÈtÓ ?Ï‡OÈ ı‡ ˙ÏÚnÓ e„È ‰Ó ÈtÓe .eÚÈb‰ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
‡l‡ ,Ï‡OÈ ı‡ Ïk LaÎiL Ì„˜ Ì˙B‡ LkL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰ÚMÓ da ‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙BÁ‡ ˙Bˆ‡ Lk Ck Á‡Â ‰È˙BÏe‚Ï20‰È‰  ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ‡‰Â .c ÏÎÏ Ï‡OÈ ı‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡ÈeÒ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ „Âc LkL∆»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»

הוריש 18) לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב  זו [אין
לארץ . חוצה אינה שההיא אחלב ", ואת וגו' עכו יושבי  את

ולמלחמת 19) הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי 
של  הגדול דין בית פי  על אלא מוציא המלך אין הרשות
מלחמת  שהיא ישראל ארץ  במלחמת אבל ואחד, שבעים
רבינו  הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה

ישראל]. רוב  אלא הקודמת דין 20)בהלכה בית פי  על
מתקדש  אינו הגדול דין בית פי  על שלא אבל הגדול,
היא  שאף  גופה, ישראל ארץ  אלא יהא לא ישראל, בקדושת
ולא  ישראל. רוב  מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף  שם בגיטין התוספות כדעת

.„Ï‡OÈ ı‡k Ô‰a ‡È‰L ÌÈc LÈ  ‡ÈeÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ı‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈc LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»

˙BÓez ÔÈÚÏ Ï‡OÈ ı‡a ‰B˜k  Ú˜«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÈeÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈLe ˙BOÚÓe23. ««¿¿ƒƒ¿«…¿¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

לו 21) מותר הגוי , מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
תרומות  ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב  לגוי  לומר

ושביעית. גט 22)ומעשרות והמביא טמא, שעפרה
ובפני נכתב  בפני  לומר: וצריך לארץ  מחוצה כמביא מסוריא
לארץ . לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.‰e˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk  ‰BL‡ƒ»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡BÏ „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈

‰ÏBb‰26ı‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»
‡BÏ „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»

ÌÈˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
eÈ‰Lk Ïa ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29ÌehÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿

˙BOÚn‰Â ‰Óez‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆
˙ÈÚÈMa ÌÈiÚ31LB„w‰ eaÂ .32Ô‡L ˙Èa Èz‰ ¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»

Ï ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡Ó33. ≈»«¿∆…∆¡ƒ»∆≈»∆
ÔBÏ˜L‡ ÏÚ ‰Ó ‡e‰Â34˙BOÚn‰ ÔÓ dhÙe35. ¿ƒ¿»««¿¿ƒ¿»ƒ«««¿

בכיבוש.24) קנו הארץ 25)כלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל  עזרא.26)מידיהם ש"הרבה 27)בימי 

בבל". עולי  כבשום ולא מצרים עולי  כבשו כרכים
עזרא 28) שעלה "וכיוון כתב : שם הבחירה בית בהלכות

בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
בקדושת  ונתקדש בבל עולי  בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך
הארץ  שנלקח  פי  על ואף  היום מקודש הוא השנייה עזרא
חזקה  כח  מה יודע  "איני  תמה: שם משנה והכסף  ממנו".
משנלקחה  כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח  גדול
בכיבוש  שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ 
פי על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי 
קונה  גוי  שמלך כתב , משנה הכסף  א. שלפנינו: ההקדמות
דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף  קניין
הקנאה  אינו דמלכותא" ש"דינא כתב , מקובצת בשיטה ב .
אלא  אינו שכיבוש הרי  קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
שבאותה  ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי , קניין
את  להפקיע  לגוי  קניין שאין להלכה, פוסק  רבינו ג. מלכות.
הקדושה  מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ 
שהיו  פי  על ואף  הכללי , הכיבוש ידי  על הייתה הראשונה
כמפורש  חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר
לקדש  נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין
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הכיבוש  ידי  על נתקדשה שכבר מאחר הארץ , את בהן
ידי על בטל הכללי , הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי ,
אבל  הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי  הקניין הכיבוש,

כ  בה היה שלא השנייה חזקה הקדושה אלא כלל, יבוש
פי על אף  - הארץ  נתקדשה ידה ועל כורש, המלך ברשיון
אחד  כל של החזקות קנייני  בטלו שלא כיוון שנכבשה,
הקדושה  בטלה לא - הכללי  הכיבוש ידי  על מישראל ואחד
בקרקע  פרטי  קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי  גם
כמבואר  יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה
מקדושתה]. ישראל ארץ  את להפקיע  לגוי  קניין אין למעלה,

קדשום.29) ולא כבשום לא מעשר 30)כלומר, כלומר,
-31)עני . מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי  על ואף 

העניים. בשביל עני  ובמעשר בתרומה הוא 32)חייבים
הנשיא. יהודה רבי  - כמו 33)רבי  מעשרות, מן ופטרה

כך  כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני  והיינו אשקלון.
כיבוש  של הישוב  מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו

בבל.34)שני ". עולי  כבשוה מפורש 35)שלא כן
המעשרות. מן שפטרוה בעת השתתף  שרבי  שם, בירושלמי 

.Âı‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ ÔÈÚÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓƒ¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆
,‡ÈeÒÂ ,Ï‡OÈ ı‡ :˙B˜BÏÁÓ LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿»«¬∆∆ƒ¿»≈¿¿»
Ïk :ÌÈLÏ ˙˜ÏÁ Ï‡OÈ ı‡Â .ı‡Ï ‰ˆeÁÂ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡∆∆ƒ¿«ƒ…
e˜ÈÊÁ‰L ÏÎÂ ;„Á‡ ˜ÏÁ  Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ  „Ïa ÌÈˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

ÚLÂ ÌÈˆÓ ı‡ :ÌÈLÏ36 ‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
‡Le ;ÌÈ‡Èe ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰a ˙B‚‰B ˙BOÚÓe ˙BÓez ÔÈ‡  ˙Bˆ‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי  בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ  וכלנה ואכד

.ÊÌ˜Ó ?ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡OÈ ı‡ ÁÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡OÈ ı‡ ÌB„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

Cc‰ ÁÊÓ ‡e‰L ,BÈÓÈ40‰ˆeÁ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰  ¿ƒ∆ƒ¿««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«»
ı‡Ï41ÌÈnÚ‰ ı‡ ÌeMÓ ‰‡ÓËe ,42ÔÓ ‰eËÙe , »»∆¿≈»ƒ∆∆»«ƒ¿»ƒ

B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈM‰ ÔÓe OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡OÈ ı‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡OÈ ı‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰  Cc‰ ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
OÚna ˙iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı‡ ÌeMÓ ‰B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈMe«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ ÈehÓ „BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡OÈ ı‡ 46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ ÈehÓ ;47‰ˆeÁ  ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B  »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ ÈehÓ Ì‰ÈÏÚ Áe˙Ó49ÔÓ , »«¬≈∆ƒ≈¬»¿«««ƒ¿«ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ËeÁ‰50ıeÁÏÂ ËeÁ‰ ÔÓ ,Ï‡OÈ ı‡ 51 «¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿«
:d˙eˆ ‡È‰ BÊÂ .ı‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿ƒ»»

לכם 37) והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב , הגבול שהוא
וגבול". הגדול על 38)הים עכו נכבשה הרמב "ן [לדעת

את  הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי  ידי 
פי על ואף  הכנעני ". בקרב  האשרי  וישב  וגו' עכו יושבי 
"ולא  כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש
אמרו  כן פי  על ואף  וגו'", שאן בית יושבי  את מנשה הוריש
(כאן  רבינו מדברי  אבל ישראל. מארץ  שהיא ז. בחולין
מצרים, עולי  גם כבשוה שלא נראה ט ), הלכה ולהלן
(שם) בה שנאמר שאן בית ורק  הנ"ל, הפסוק  וכפשטות
שלא  בעכו אבל כיבושה, זהו - למס " הכנעני  את "וישם
עולי ידי  על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר
(כדלהלן, מזרח  לצפון ואילך שמעכו השטח  כל מצרים
חוצה  היא בה שהמזרח  הארץ  כל - לכזיב  מעכו שהמהלך
מצרים, עולי  כבשו אמנום טורי  עד מערב  ולצד  לארץ ),
בלבד]. כזיב  עד אלא זה משטח  כבשו לא בבל עולי  ואילו

מעכו.39) צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב  היא
הוי40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב  מעכו שהולך שכיוון

הדרך. מצרים.41)למזרח  עולי  גם כבשוה שלא
ירושלים.42) איש יוחנן בן ויוסי  יועזר בן יוסי  תקנת היא
בבל.43) עולי  גם בספר 44)שכבשוה הנזכר ההר הר הוא

שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ  של הצפוני  בגבולה במדבר
אומנים". למקומות 46)לדרום.45)"טוורוס  [פרט 

לארץ ]. חוצה שהם לעכו, מזרח  היינו 47)שבצפון
שבמערב .48)לצפון. הים ארץ 49)איי  תחום והוא

מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב  שנאמר: כמו ישראל,
אומרים  ויש הנילוס , שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו
כתב  למעלה שהרי  עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי  שהוא

אשקלון. הוא הדרומי  לדרום.51)לצפון.50)שהגבול

.ÁÌÈÙÏÂ ÈÊkÓ ?Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
ÁÊn‰53ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  ÌÈˆÓ ÏÁ ‡e‰Â ,57. ¿««»»¿««ƒ¿«ƒ…∆¡ƒ
.da e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï  dÓˆÚ ÈÊÎe¿ƒ«¿»…∆¡ƒ»

שהחזיקו 52) "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב ". ועד ישראל מארץ  בבל לצד 53)עולי  [היינו

מכזיב .54)מערב ]. אבל לצפון.55)כלומר, היינו
אלא 57)בדרום.56) בבל, עולי  בו החזיקו לא כלומר,

מצרים. עולי 

.Ë‰hÓÏe Ï‡OÈ ı‡Ó ?‡ÈeÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ïa „Ú ˙t „È Ïk ,‰Bˆ Ì‡Â ÌÈ‰ Ì‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙bÓe ÔÁÂ ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»

ı‡Ï ‰ˆeÁ  BkÚ Ï‡ .‡ÈeÒk ‡È‰ È‰  ‰ˆÂ59, ¿««¬≈ƒ¿¿»¬»«»»»∆
ÔBÏ˜L‡k60.Ï‡OÈ ı‡ ÈÓeÁz Ì‰Â , ¿«¿¿¿≈¿≈∆∆ƒ¿»≈

ישראל 58) שארץ  לפי  "למטה" וכתב  לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל שם 59)גבוהה גיטין במשנה הוא כן

כצפון", "ועכו מצרים): עולי  כיבוש לעניין מפרש (שרבינו
כבשוה. לא מצרים עולי  שגם שם:60)הרי  במשנה

אפילו  כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון
התוספות  העירו כבר אבל עכו. לגבי  כנ"ל מצרים, עולי 
ואולי אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק 
חוצה  "עכו רבינו שכתב  מה אבל (רדב "ז). אשקלון שני  היו
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שהיא  יותר לו פשוט  שבאשקלון שמשמע  כאשקלון", לארץ 
זה. לו מניין עיון צריך לארץ , חוצה

.ÈÏ‡OÈ ı‡a Ú˜˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÂˆn‰ ÔÓ dÚÈ˜Ù‰ ‡Ï 61‡È‰ È‰ ‡l‡ , …ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆»¬≈ƒ

d˙M„˜a62 epnÓ dÁ˜Ïe Ï‡OÈ ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈¿»»ƒ∆
„ÈÁÈ LeaÎk dÈ‡63˙BOÚÓe ˙BÓez LÈÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰kÓ ‡Ï el‡k ,‰Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈeka ‡ÈÓe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ64„BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈

‡ÈeÒa ÌÈÎBk65˙BOÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈM‰. «¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

מעשר.61) מידי  להפקיעה ישראל בארץ  לגוי  קניין שאין
מהם 62) להפריש הוא חייב  מפירותיה הישראל קנה [שאם

התורה]. מן ומעשרות ואינו 63)תרומות כיבוש שאינו
התורה. מן במעשר שם תרומות 64)חייב  [לעניין

ואפילו  הקרקע , את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
תרומות  להפריש חייב  ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם
המעשרות, עונת לפני  אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות
ולקחה  ישראל "חזר רבינו, שכתב  ומה בנתינה. גם חייבים
פירות  הלוקח  שאף  ביכורים, משום אלא אינו ממנו"
הקרקע . גוף  גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל
הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי  שדהו "המוכר רבינו כתב  וכן

התורה". מן ביכורים ממנה מביא בה 65)זה שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי  קנה אם ולא בלבד, הפירות

הקרקע .

.‡È‰wL Ú˜wa eÏ„bL ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙Bt≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ Ì‡ :Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁÓe ÌÈÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈeËt  ÌÈÎBk „BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÎBk „BÚ Ô‚c ‡ÏÂ  E‚c :Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÓ‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL Á‡ Ï‡OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡OÈ70‰Óez LÈÙÓe .‰Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈiÁ  ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

dÎBÓe OÚÓ ˙Óe˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ .BlL ‡e‰ ÔBL‡ OÚÓe , «…≈«¬≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈

ÁkÓ È˙‡a È‡ :OÚÓ ˙Óe˙a Ô‰kÏÂ OÚna ÈÂlÏ«≈ƒ««¬≈¿«…≈ƒ¿««¬≈¬ƒ»ƒƒ…«
‰Ó ÈtÓe .ÌeÏk epnÓ ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ ÔÈ‡L LÈ‡ƒ∆≈«∆¿ƒƒ…ƒ∆¿ƒ¿≈»
‰Óe˙k Ô‰kÏ OÚÓ ˙Óez ÔzÈ ‡Ï eÓ‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :OÚÓ ˙Óe˙a Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
OÚn‰ ˙‡ Ï‡OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L ÏË ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ OÚÓ ˙Óez epnÓ LÈÙÓ ‰z‡  Ï‡OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
 ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L ÏË Ï‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈÙ‰L OÚÓ ˙Óez Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ dÎBÓ ‡l‡∆»¿»«…≈¿≈«»∆»

מלאכה.67) גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון
ביד  כשהם הגוי  מירחם אם אבל הגוי , ידי  ועל הגוי  ברשות
מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל

חייבים]. הם אף  גוי  ביד כשהם לומר:69)הישראל רוצה
ולא  "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא
בתשובה  רבינו וכתב  גוי ) מירוח  ולא (כלומר, גוי " דיגון

חכמים  שגזרו הגוי  שמירוח  לי  יראה הגוי  מירוח  "בעניין
בעלי גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב  והוא עליו
מעשרות  רוב  על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין
דגן  הוא ממעשר") ליה ומפקע  הגוי  וימריחום לגוי  ויקנוהו
- המעשרות לעונת שבא אחר לגוי  ישראל שמכרו ישראל
שמרחו  עצמו הגוי  דגן אבל וכו' כיסין בעלי  משום - חייב 
לגמרי הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי ,
הדברים  אלו וכל וכו' גוי  דגון ולא דגנך וכו' התם כדאמרינן
שהוא  זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים

תורה". כשהם 70)משנה נתמרחו אם דווקא [כלומר,
התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות
אינם  הישראל, ברשות כשהם גוי  ידי  על נתמרחו אם אבל
ישראל  ידי  על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים
אלא  התורה מן במעשר חייבים אינם גוי  ברשות כשהם
הוא  ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב  וכן מדרבנן.
חייב "]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח  אשר

באכילה,71) לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא לפי 
לכהן. מוכרה מוכרה.72)ולפיכך אלא בנתינה,

המעשר".73) מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר
בנתינה  דינה - פסוק  באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל

לכהן.

.ÈÔ‰Lk Ï‡OÈÏ BlL ˙Bt‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜wa ÔÈaÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓez‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈiÁ  Ï‡OÈ „Èa eÓ‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙BOÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL Á‡ ÔÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,OÚÓe OÚÓ ˙Óez LÈÙÓ  ˙BOÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡ez Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È‰L Á‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰ÚeÊ¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙BOÚÓe ˙BÓez LÈÙÓ  Ï‡OÈ „Èa ‰Ó‚Â¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿
ÈLe ÈÂlÏ OÚn‰ ÈLÈÏL ÈL Ô˙BÂ ,e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈¿≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ¿≈
.LÈÏM‰ BÏ ÎBÓe ,Ô‰kÏ OÚÓ ˙Óez ÈLÈÏL¿ƒ≈¿««¬≈«…≈≈«¿ƒ

ומקור 74) ללוי . והמעשר לכהן מעשר ותרומת התרומה
ירק  שדה שהלוקח  ה, משנה ה פרק  במעשרות זו הלכה
שגם  הרי  חייב , - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא
אם  מעשרות מידי  להפקיעה לגוי  קניין בה שיש בסוריא
ביד  נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע  לפני  הישראל קנה
לכהן. נתינה חיוב  לעניין ישראל לארץ  הדין והוא ישראל.

שאם 75) אומר שרבי  בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
הדין  והוא חשבון לפי  לעשר חייב  המעשרות לעונת בא
כולה  נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ 

לכהן.

.‚ÈÌ„˜ ÌÈÎBk „BÚÏ ÂÈ˙Bt ÎnL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
 ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ‚e ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡BiL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙BOÚn‰ ÔÓe ‰Óez‰ ÔÓ ÔÈeËt76Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„BÚ‰ ÔÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰ÈcÓ Ïka iÁ  ÌÈÎBk77ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡OÈ ˙Bt ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙BOÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰ÈcÓ78. ƒƒ¿≈∆
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קסו               
         

מכלום.76) שפטורים הגוי , שמרחן הגוי  כפירות שהם
עונת 77) בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי 

חייבים  גוי  ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות,
כיסין.78)מדרבנן. בעלי  גזירת משום

.„ÈÁ‡ ÔÈaÁÓ ˙Bt Ï‡OÈÏ ÌÈÎBk „BÚ ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÁÓe ,˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ

;˙BOÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ ÔÈ‡  Ï‡OÈ ˙eLaƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈÎBk „BÚ ˙eLa ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÁÓe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי  כפירות הם הרי 
מכלום. שפטורים גוי , שמירחן המעשרות)

.ÂË‡ÈeÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe˙a iÁ  «∆»∆¿¿»«»ƒ¿
‰Bw‰ ‰Bz‰ ÔÓ iÁ˙iL BÓk Ì‰ÈcÓ ˙BOÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆

e‡aL BÓk ,ÌÈÏLeÈa81ÔÓ ˙Bt ‰Bw‰ Ï‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰82,ÌÈaÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡ÈeÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.eËt  BlL Ú˜wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡OÈ ÔÁnL∆≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«¿«∆»

הגיעו 80) שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
לעשר. חייב  - המעשרות ד,81)לעונת הלכה [למעלה

כיוון  - מעשרות מידי  להפקיע  בסוריא לגוי  קניין שיש שאף 
זה  שקניין פי  על שאף  נתחייבה, הקרקע , ממנו וקנה שחזר
שהרי מדרבנן, פנים כל על חייב  יחיד, ככיבוש אלא אינו
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל

בסוריא 82) ירק  שדה "הלוקח  ה: משנה ה פרק  [במעשרות
משום  טעמו כי  וייתכן "פירות", וכתב  שינה ורבינו וכו'"
תרומות  מפרישין שאין רבינו, פסק  וכן בירושלמי  שאמרו
במקומות  ואפילו לארץ  בחוצה הירק  על ומעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים

.ÊË˙BÙe ‡ÈeÒa ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ú˜˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈
„Èa ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈaÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈeËt  ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
 Ú˜w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙BOÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.OÚÏ iÁ«»¿«≈

.ÊÈ ‡ÈeÒa ÌÈÎBk „BÚÏ ÒÈ‡ ‰È‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙BOÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt ÂÈ˙Bt≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜w‰83‡ÈeÒa ÔÈ˜ ÌÈÎBk „BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e‡aL BÓk ,˙BOÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡ÈeÒa ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙BOÚn‰ ÔÓe ˙BÓez‰ ÔÓ eËt »ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי  אינה ששכירות
הגוף .

.ÁÈÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡ÈeÒa Á˜lL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈÎBk „BÚÏ dÎÓe ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡OÈ ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È‰L Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»

È‰L ,˙BOÚÓe ˙BÓe˙a iÁ ‰Ê È‰  ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¬≈∆«»ƒ¿««¿∆¬≈
Ï‡OÈ „Èa ‰iÁ˙86. ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»≈

הקרקע .85) לקח  ישראל,86)כלומר, ביד שהקרקע  כיוון
ולקח  חזר לא אם אבל בידו, והמירוח  המעשרות עונת וגם
כלוקח  זה שהרי  לעשר, חייב  הישראל אין ממנו, הקרקע 
אף  שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי  מן פירות

הישראל. שמירחם פי  על

.ËÈ,ÒÈ‡ dÏ „ÈB‰Â ‡ÈeÒa Ú˜˜ BÏ ‰È‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙Bt ÒÈ‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ È‡L ;ÌÈeËt el‡ È ¿»«»»ƒ≈¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ

ÈeˆÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÁ˜Ï ˜eM‰ ÔÓ :ÓB‡≈ƒ«¿»»¿∆ƒ¿∆«ƒ»
˜eMa88. «

מעושרין".87) אלו הרי  "ואמר נוסף : שם בירושלמי 
לקולא.88) דרבנן שספק  בשדהו, המין מאותו יש ואפילו

.Î˙BÓe˙a ˙iÁ  ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈÎBk „BÚÂ Ï‡OÈ ?„ˆÈk .˙BOÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ90ÔÈlÁÂ ÏË È‰ 91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ

,ÌÈÎBk „BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
ÌeiÁÂ .ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰ÈcÓ92.e‡aL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

של 89) זה שחצייה למפרע  הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי  על אף  גוי , של זה וחצייה ישראל

ברירה,90) שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. נתערבו מירח ,91)שהרי  כשהגוי  המדובר

מדרבנן. חייב  הישראל ושל לגמרי , פטור שלו כן ואם
חיוב 92) שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא

כמו  ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ  הפירות
התורה. מן שהוא בדבר

.‡Î,Ï‡OÈ ı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ;‰a ÔÈ‡ ‰Bz ÏLe ,‰Bz ÏL ˙BOÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙BOÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ÈeÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„BÚ ÏL B˜ÏÁ  LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ eËt ÌÈÎBk93. »ƒ»ƒ¿

שחלק 93) מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן
כאן  הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא  הגוי  שלקח 
גם  הגוי , מירחם אם כי  וייתכן הפירות. את מרח  מי  רבינו
של  בפירות הגוי  מירוח  חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו
שחייבת  ישראל בארץ  אלא כיסין, בעלי  גזירת משום ישראל

התורה]. מן

.Îı‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL Ï‡OÈ ı‡ ˙Bt94 ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙BOÚn‰ ÔÓe ˙BÓez‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL  ‰nL ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡ÈeÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈeËt  ı‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈiÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰ÈcÓ ÔÈiÁ 95eÒÎpL ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı‡Ï96Ìz‡ ‰nL  ‰nL :Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈiÁ  »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆
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.ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙BÙa ÔÈa ı‡‰ ˙BÙa ÔÈa ÔÈiÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡OÈ „Èa98eÒÎpL Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰ÈcÓ ˙BOÚÓa ÔÈiÁ  ı‡Ï99. »»∆«»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆

נתחייבו 94) אם אבל הגלגול. לפני  - ובחלה המירוח , לפני 
בחוצה  נפטרו לא שוב  ישראל, בארץ  ובחלה במעשרות

בסוריא 95)לארץ . פירות "המוכר יא: משנה ו פרק  דמאי 
לעשר". חייב  הן ישראל ארץ  משל במעשרות 96)ואמר
הגלגול. לפני  - ובחלה המירוח , לפני  הדין 97)- והוא

לארץ .98)לחלה. בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ  נקבעו ואם

.‚Î‰ÈÙÒa ‡aL ı‡Ï ‰ˆeÁ ÙÚ100ÔÓÊa ,ı‡Ï ¬«»»»∆∆»ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿«
˙LLB‚ ‰ÈÙq‰L101iÁ Ba ÁÓBv‰ È‰  ı‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡OÈ ı‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈLe ˙BOÚÓe ‰Óe˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי100) כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי  על שאף  עץ , של
העץ . דרך עוברת -101)שהרטיבות וגוש בארץ  "דבקה

עפר". כמו

.„Î,ı‡Ï ‰ËB BÙBÂ ı‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈¿»»»∆¿∆»»∆
Ïk‰  ı‡Ï ‰ˆeÁÏ ‰ËB BÙBÂ ı‡a „ÓBÚ B‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…

wÚ‰ Á‡ CÏB‰102ı‡a ÂÈLL ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆
ÏÈcÓ ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ

Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ ÔÈlÁÂ ÏË È‰ 104. ≈≈∆¬≈∆∆¿Àƒ¿…»ƒ∆»∆

נוטה 102) שנופו פי  על אף  לארץ  בחוצה העיקר שאם
שאחר  פי  על ואף  ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ ,
- התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ , המירוח 
בעודם  מהם תרם אם ואף  לגמרי  פטורים הם המירוח  לפני 
ואם  גוי . של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
לארץ  לחוצה נוטה שנופו פי  על אף  ישראל, בארץ  העיקר
תרומה  תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ  דינו -
פטור  לארץ , בחוצה מירח  שאם אלא מעשר. ומעשרותיו

ומעשרות. מתרומות מחבירו.103)הוא מובדל אחד וכל
ובדבר 104) ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי 

בשותפות  אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי 

.‰ÎLÈL‰ ‡lL ÚÊ Ba ‰È‰L e˜ ıÈˆÚ105, »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ
Á‡ ÌÈÎÏB‰  ı‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı‡a BwÚ ‰È‰Â¿»»ƒ»»»∆¿»»»∆¿ƒ««

.ÛBp‰«

השריש 105) שאם ישראל, ארץ  קרקע  בתוך לנקב  חוץ 
העיקר. אחר הולכים בוודאי 

.ÂÎÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óez‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰Bz‰ ÔÓ dÈ‡  ‡ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ïa»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰ÈcÓ106ı‡a ‡l‡ ‰Bz ÏL ‰Óez EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :Ó‡pL ;ÌL Ï‡OÈ ÏkL ÔÓÊe ,„Ïa Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡ ‰MÈa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa  e‡B»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰MÈa ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰MÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«

‰‡È ÔÎÂ .‰Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆
˙BOÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈiÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆

‰Óezk Ì‰ÈcÓ ‡l‡108. ∆»ƒƒ¿≈∆«¿»

דרבנן".106) הזה בזמן לתרומה "הנח  מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי 
סח .108) שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב  וכן

רבינו  שכתב  ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר
בפני בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק , בתחילת
בבית  תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני  שלא בין הבית

כולם. בביאת תלויים אבל המקדש,

   1 
אם 1) ופאה ושכחה לקט  בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

אם  ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים
איפכא. או לארץ  לחוצה מהארץ  תרומה מוציאין

.‡Ì„‡ ÏÎ‡ Ïk2ÓLp‰ ,3ı‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4 »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe˙a iÁ5˙ÈL‡ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c ˙ÈL‡ :Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó  ‰ˆÈÂ LBÈz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙BOÚÓa ÔÎÂ ˙BÓe˙a iÁ7. «≈»∆«»ƒ¿¿≈¿««¿

נאמר:2) א, משנה א פרק  במעשרות בהמה. מאכל ולא
אמרו: סח . ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל
ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל "מעשר

הפקר.3) ופיטריות,4)למעט  כמהין למעט  שם, מעשרות
שם, המשנה (פירוש הארץ  מן יונקים) =) גדלים שאינם
ב ). הלכה עניים מתנות מהלכות פ "ב  למעלה וראה

מזה 5) כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור חוץ  כלומר:
רש"י ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב 

מדאורייתא. ד"ה מז: שכל 6)גיטין רבינו, דעת הרי 
וראה  (כסף ֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות

ט . הלכה מעשר מהלכות פ "א בירושלמי7)להלן
יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות
רבינו  כתב  וכן זרעך". תבואת כל את תעשר "עשר כב ):

עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש

.ÔÈÈLk‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe˙a ÔÈiÁ  ÔBÚ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙ÈBw‰Â BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙BOÚÓe10ÔÚfL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .OÚÓa ÔÈiÁ  ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚÊ . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙LÁnL ;ÔÈeËt  ÔÈaÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙Bt ˙nLÓ‰ ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈiÁ el‡ È‰  »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈeËt  ‰È˙Bt ˙nLÓ dÈ‡ Ì‡Â ;Ì„‡Ï16. ¿»»¿ƒ≈»¿«∆∆≈∆»¿ƒ

בשלש 8) עליהם שגזרו ד. הלכה סוף  פ "ד חלה ירושלמי 
דוד. בימי  הרעב  אינם 9)שנות אדם בני  מיעוט  אף  כלומר,

(להלן  כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם אותם, אוכלים
שם). מעשר מהלכות עשבים 10)פ "א הם אלו שלשה
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(פירוש  אותם שיזרעו מבלי  ובבתים בגנות שצומחים
ט ). משנה פ "ג מעשרות נא.11)המשניות נדה

בהמה.12) למאכל וגם אדם למאכל גם הראויים מינים
לקרקע .13) מחובר שהזרע  בשעה האדם שחושב  המחשבה
במעשרות.15)שם.14) וחייב  "נשמר", זהו כן, ואם
הפקר.16) שהם

.‚‰p‚ ÈBÚÊ17ÚÊÂ ˙ÙÏ ÚÊ ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa ÚÊÂ ÔBˆ18ÔÈeËt 19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BOÚn‰ ÔÓe ‰Óez‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï‡20iÁ 21.˙BOÚÓe ‰Óe˙a ¬»«∆««»ƒ¿»¿««¿

הזרע 17) אותו של והפרי  אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח ). הלכה כלאים מהלכות (פ "א אדם" זרע 18)מאכל

(שם). חציר וזרע  ח .19)שומים משנה פ "ה מעשרות
וכמון".20) קצח  "והפיץ  כה: כח , בישעיה נזכר
ו.21) משנה פ "ג בעוקצין כביתֿהלל

.„˙BÓz22Ôl‰ ÏBt ÏLÂ ÏcÁ ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒÙw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈeËt  ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈

Èt ÔÈ‡L25?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .26ÔÚfLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÌÈiÁ el‡ È‰  ˜ÈÏ ÔÚÊ Ï‡ ;ÚÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈

˙BBi‡‰27.Èt Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈiÁ  ÛÏˆ ÏL »¬ƒ∆»»«»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

שכשמתחיל 22) ו). משנה פ "ד מעשרות (פיה"מ  פרחים
(רע "ב ). גרגיר כמין צמיחתו במקום נראה מין 23)לצמוח 

שם). המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן
לו:).24) (ברכות הצלף  לפרי  השומר כלומר,25)הוא

"אין  שאמר עקיבא, רבי  לדעת שם משנה הפרי . עיקר אינם
שבא  רבינו וסובר פרי ". שהן מפני  אביונות אלא מתעשר
הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק 
ר"ע  אמר זה ועל במעשרות, הם חייבים תנא ֿקמא שלדעת

הפרי . עיקר אלא מתעשר הלכה 26)שאין שם ירושלמי 
(כסף ֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי , עיקר שהן

.‰aÒk28˜È  ÚÊÏ dÚfL29‰Óez‰ ÔÓ eËt À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙BOÚn‰ ÔÓe30˙BÓez LÈÙÓ  ˜ÈÏ dÚÊ ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Úf‰ ÔÓe ˙B˜È‰ ÔÓ ˙BOÚÓe31˙M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙OÚ˙Ó  ˜ÈÏ dÚÊ ;eËt d˜È  ÚÊÏ dÚfL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈÊ ˙OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜ÈÂ ÚÊ33ÔÈÊÏ ‰ÚÊ .34 ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜i‰ ÔÓe Úf‰ ÔÓ ˙BOÚÓe ‰Óez LÈÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈf‰35ÌÈÏÁM‰36bb‰Â37ÚÊÏ ÔÚfL38 «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜ÈÏe ÚÊÏ ÔÈOÚ˙Ó „ˆÈk .˜ÈÂ ÚÊ ÔÈOÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙BOÚÓe ‰Óez LÈÙÓ  BÏÎ‡Ï ˜i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
 BlL Úf‰ ÛÒ‡ÈÂ LÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Úf‰ ÔÓ LÈÙÓ«¿ƒƒ«∆«

בתורה 28) הנזכר גד זרע  והוא ה. משנה שם מעשרות
א). משנה פ "א בדמאי  המשנה "ירקה".29)(פירוש צ "ל:

הנכרת  והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן
שם). המשנה (פירוש העלין לזרע ,30)מן שזרעה שכיון

חשוב . הירק  (ראה 31)אין אדם מאכל שהוא כנראה
ג). הלכה הנקרא 32)למעלה תבלין מין והוא שם, משנה

ודלא 33)"אנעס ". חכמים. כדעת שם ירושלמי  גבעולים.
זירים. גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר'

שם.34) אינה 35)ירושלמי  שהשבת כשם כלומר,
זירים, מתעשרים אינם שחלים כן כמו זירין, מתעשרת
לזרע . זרעם אם ירק , לענין שונה שדינם אף ֿעלֿפי 

חכמים.36) כדעת שם משנה ירק . מין שמו 37)הוא כן
שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי 

.ÂÔÈiÁ ÔÈ‡  Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰ÈcÓ ‡l‡ ˙BOÚÓa39:OÚna Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚÊ ˙‡ez40˙B˜È‰ Ï‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ez  ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .‰‡ez‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óeza41 E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c :da Ó‡ È‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰ÈcÓ  ˜i‰ ˙Óez Ï‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.OÚnk««¬≈

יב .39) השנה ראש ובבלי  א, הלכה פ "א מעשרות ירושלמי 
שם.40) מפורש 41)ירושלמי  זה הרי  עיון: צריך

לתרומה  אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ "ד חלה בירושלמי 
למעשרות  עקביא בן איסי  דתני  כהדא חשו לא גדולה
ירק  "בתרומת עו. זבחים בבבלי  הוא וכן מדבריהם". לירקות

דרבנן".

.ÊÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡42˜i‰ ÔÓ ˙BOÚÓe ˙BÓez ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁa43eÓ‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜È ÔÎÂ .˙BOÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰ÈwÚa ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡Ï ı‡Ï45È‰  »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡ez‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa  ˜ÈÏ ÔÚfL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»

.˙BOÚÓe ‰Óe˙a iÁ Úf‰Â ,eËt Ô‰lL∆»∆»¿«∆««»ƒ¿»««¿

שם.42) חלה עמון 43)ירושלמי  מצרים, שנער, כגון
טו. הלכה פ "א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב .

א.44) הלכה גם בארץ .45)שם גידולין להוסיף  וממשיך
סימן 46) ביו"ד (הגר"א הלכה סוף  שם בירושלמי  הוא כן

יב ). ס "ק  לארץ 47)שלא, חוצה שפירות אף ֿעלֿפי 
- כב ) הלכה פ "א (למעלה במעשרות חייבים לארץ  שנכנסו

גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק  אלא פ "ב , שביעית תוספתא
"הפול  כט . בעירובין וכן (כסף ֿמשנה). משובשת שם
וירקן  חייב  זרען דעתו, בטלה לירק  שזרען והשעורים

פטור".

.ÁeL˜iLk Ì„‡ ÏÎ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÏz‰49, «ƒ¿»««ƒ∆≈…∆»»¿∆ƒ¿
Ô˙lÁ˙a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡‰ Â ÏÈ‡B‰50Ô‰ È‰  ƒ¿…»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¬≈≈

OÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ51. «»ƒƒ¿»«¬≈

הותרו 49) מה "ומפני  ט ): הלכה (פי "א להלן גם כתב  כן
אדם" למאכל ראוי  שאינו מפני  בתלתן, שערן לחוף  הכהנים
(פי "ב  להלן כתב  ועוד פ "י ). תרומות מהתוספתא (מקור
ואינו  הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה
בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה הרי  אדם, מאכל

ג). משנה פ "ב  שני  במעשר לא 50)(מקורו כן, לא שאם
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות אותה מחייבים היו
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משתצמח "51) "התלתן ג משנה פ "א במעשרות מפורש
חייבות  אינן התלתן של שהתמרות ד הלכה למעלה (וראה
אלא  חייבים שאינם אומרים ויש פרי ). שאינן לפי  במעשר
פ "ד  מעשרות בירושלמי  הפנים (מראה הוקשו שלא זמן כל

פליגין). מה ד"ה ה, הלכה

.Ë‰Óez‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡Â52:˙BOÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰53˙BÏÏBÚ‰Â Ët‰Â54elÙ‡ , «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ

Ô‰Ó „ÈÓÚ‰55Èk56 ‰„Oa Ôb Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ∆¡ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆
˙BOÚÓÏ eÚa˜‰57.˙BOÚÓe ‰Óez Ô‰Ó LÈÙÓe , À¿¿¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿

ÔÈeËt  ÈÚa Ôb‰ ‰OÚ Ì‡ Ï‡58LÈ ÏB˜ È‰L ; ¬»ƒ»»«…∆»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
.‰‡t B‡ ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ,Ô‰Ï»∆∆«…¿ƒ∆≈∆∆ƒ¿»≈»

ג.52) משנה פ "א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל
במעשר  שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
- עמך" ונחלה חלק  לו אין כי  הלוי  "ובא כט ): יד, (דברים

שם). (ירושלמי  שוין וידו שידך הפקר, הפרט 54)יצא
ממתנות  והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות
מהפסוק  ממועטים הם והרי  בהם, חלק  לעני  יש הרי  עניים,
לעני שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק  לו אין "כי  הנ"ל

בהם. (כלאים 56)העני .55)חלק  שבירושלמי אף ֿעלֿפי 
וכו' חייב  וכו' הלקט  מן כרי  "העושה אמרו ב ) הלכה פ "ו
מ : (ברכות הבבלי  כדעת רבינו פסק  - העין" מראית מפני 
[רוצה  (כסף ֿמשנה). גורן אלא כרי  הזכירו שלא מג:) וסוטה
גמר  הוא שאז הכרי , פני  כשמירח  אלא לחייבו שאין לומר,
אם  אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה
שמן  למרחו, דעתו שאין אף ֿעלֿפי  מירחו, ולא כרי  העמיד
(פ "ג  ומעשרות בתרומות לחייב  מלאכה גמר זהו הדין
שאולי כאן, אין העין מראית - יג) הלכה מעשר מהלכות

למרחו]. עוד שהרואה 57)דעתו מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). סוטה (רש"י  בשדהו שגדלו שם.58)חושב 

.È‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰59ÌÈÎBk „BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ
˙BOÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ  ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈

È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡ez‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙BOÚn‰ ÔÓe ‰Óez‰ ÔÓ ÔÈeËt 63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«

˙ÁÓˆÓe dÚBfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È‰L Úe„Èa  …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ
 LÈÏL e‡È‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡ezÓ LÈÙ‰Â Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ

‰Óez dÈ‡65. ≈»¿»

ט .59) משנה פ "ד שכחה 60)פאה בלקט  חייב  הגוי  שאין
ולא  לעניים כהפקר זה הרי  לעניים השאירם ואם ופאה,
פירות  הם והרי  א). משנה פ "ו (שם הפקר שאינם לעשירים,
אצלו, נתמרחו לא אם ומעשרות בתרומות שחייבים גוי  של
פ "א  (למעלה מקדושתה הארץ  להפקיע  לגוי  קנין אין שהרי 

י ֿיא). הפקר 61)הלכות הוא ואז ולעשירים, לעניים
הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור

משיכניסו 62) והזיתים "התבואה ב : משנה פ "א מעשרות
ה. הלכה מעשר מהלכות בפ "ב  גם רבינו והביאה שליש".
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי  כאן וכתבה

ט . בהלכה בה שהתחיל הלכה 63)ומעשרות שם ירושלמי 
צמיחה 64)ב . שדין מפני  ומצמיחים", "שזורעם כתב  [לא

תלוי הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר לא

ג  הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב "פרי "
ה]. סב :65)והלכה קידושין

.‡ÈeËt  ˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óez‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ BÈ˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙BOÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67iÁ  ˜Ù‰ ‰„O ÚBf‰ Ï‡ .68‰Óe˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙BOÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ "א תרומות
משנה 67) (פ "ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאף ֿעלֿפי  בזה, [והשמיענו ט ).
מצווה  ואינו נדרים, בדיני  אינו וגוי  יד), הלכה פ "ב  (נדרים
זאת  ובכל א), הלכה פ "ט  נזיר (ירושלמי  יחל" "בל על
בדפוס  והנה להלן. וראה כסף ֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ "ל  ואולי  כסף ֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי 
מירוח , בלי  כרי  שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי ", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ "ג מלאכה, גמר שאינו
כמפורש  המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח  לאחר
הלכות  שם מעשר בהלכות ולהלן ו, משנה פ "א בפאה

והמדובר 68)כֿכא]. א. הלכה שם מעשרות ירושלמי 
אחת  שהיא הזריעה, ידי  על בשדה לזכות נתכוין כשלא
בפ "ב  ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ "א החזקה מקניני 
חייב  ואף ֿעלֿפי ֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב "ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.È‰Ó˜ È˜Ù‰69‰pnÓ LÈÙ‰Â ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óez70ÌÈÏaL È˜Ù‰ Ì‡ Ï‡ .‰Óez BÊ È‰  ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡  ‰Óez Ô‰Ó LÈÙ ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óez71‰Óez iÁ BÈ‡L cÓ LÈÙn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

 Cc ÔÈ‡L ÌÈc .˙BOÚÓa ÔÎÂ .‰Óez dÈ‡ ≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„Oe ˙Bp‚a ÔÚÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙BOÚn‰ ÔÓe ‰Óez‰ ÔÓ ÌÈeËt  ˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿

ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ ÏL Ïˆe ,73ÒÈ‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Biˆn‰ ÌÈL„ÚÂ ,75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,76. «ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

שם.69) פטורה,70)ירושלמי  היא הדין מין שהרי 
שהמפקיר  כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ "ה כמפורש

המעשרות. מן פטור בו וזכה שם 71)כרמו בירושלמי 
שלא  עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב "ד): (הובא
תרומה  אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה
שלא  עד שבלים ראב "ד), - כלום הפקיע  לא (וכשהפקירה
תרומה" זו הרי  תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו
ראב "ד). - ונפטרו התרומה מן אותם הפקיע  - (וכשהפקירם
דבריו, בסוף  הראב "ד שכתב  מה עלֿפי  נראה הדבר [וטעם
משום  והיינו בעיר, אפילו חייבים גורן מהם עשה שאם
שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל
הלכה  למעלה (וראה בעיר גם העין למראית חששו ולפיכך
תתחייב  המירוח  שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט  ט 
שפטור, אף ֿעלֿפי  מירוח , לפני  גם - ומעשרות בתרומות
בשבלים  תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי  והפריש עבר אם
הפקיר  אבל קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ "ג (להלן
הפרשת  של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים,
שאחר  ואף ֿעלֿפי  חיוב , הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
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תרומתו  אין מירח , שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב  המירוח 
מפירות  תורם בדין כד, הלכה פ "א למעלה וראה תרומה.

הישראל]. שמירחם לפני  משנה 72)גוי  ה פרק  מעשרות
ואינם  מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח .
נקרא  ולפיכך דמעות, יורדות עיניו והאוכלן לאכילה, ראויים

להלן). (וראה בכי " לו 73)בעל שאין בצל ו"הוא שם.
מדמע  האדם עין אל כשיקרב  מאד חריף  אחד גלד אלא
רכפת  יב ) כב , (שמואלֿב  מים חשרת תרגום רבות, דמעות
שם). (פיה"מ  המקומות" מן למקום מיוחסים הם ואולי  מיא,
שבעל  שכתב  שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה
א]. ב , בשופטים "בוכים" דרך על מקום, שם בכי ,

"ומן 74) שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
מיוחסים  מרובעין גדולים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים,

הקלקי ". כגריס  הידוע  והוא העדשים 75)למקום, "הם
אינם  מדבריות, הם המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה
מן  פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים

(שם). במשנה 76)המעשרות" שם המנויים מינים עוד
א, הלכה מעשר מהלכות פי "ג להלן [וראה ובתוספתא

יב ]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ "ח 

.‚È,iÁ BÈ‡L „a ‰Óe˙a iÁL c Ú˙ƒ¿»≈»»∆«»ƒ¿»¿»»∆≈«»
Ûew È˙ÈÊ ÔB‚k77˜ÈÒÓ È˙ÈÊa eÚ˙pL78ÈpÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙BÁ‡ ˙Bt BÏ LÈ Ì‡ :Èˆa ÈpÚa ˙BÏÏBÚ79 ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez LÈÙÓ 81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈÙÓe ,‰Óe˙a iÁ Ïk‰82ÈÙÏ ÈLÂ ÔBL‡ OÚÓ «…«»ƒ¿»«¿ƒ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ

iÁ‰ c ÔBaLÁ83. ∆¿»»««»

הם 77) נקוף  "זיתי  שם: ובפיה"מ  ט . משנה פ "ג חלה
מלאכת  - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים
נקוף  וזיתי  ב ). נקף  ערך בערוך, נראה וכן שם. שלמה

במעשרות". חייבים אינם הזיתים 78)העוללות "הם
וכו' בתים בעלי  בלשון שמלקטים יקרא הזיתים לקיטת כי  ,

(שם). מסיקה" המעורבות.79)חכמים אותן מלבד
בלבד.80) מסיק  מזיתי  המעורב  הדבר באותו שיש מה לפי 
שעשה 81) לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

חיוב  וטיפה טיפה ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם
(ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי  ופטור
להלן  וראה ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת

ד. הלכה המעורב .82)פי "ג בדבר שישאר ממה
בלבד"83) מסיק  מזיתי  המעורב  הדבר באותו שיש מה "לפי 

ושני ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
על  מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני 
מעשר  לפדות ולא ולעני , ללוי  לתת חייב  אינו אבל הכל,
שהן  מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי  אלא שני 

לכהן. - בהם המעורבים החולין גם הכל, נותן במיתה,

.„È‰‡ÓË ÔÈa ‰B‰Ë ÔÈa ,Ô‰kÏ  ‰Óez‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈÙiL Ì„˜ Blk LBÈz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È‰  ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óez epnÓ LÈÙ‰Ï iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡  È˙Óez ˙ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»««
,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡  ‰B‰h‰ .‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰B‰Ë¿»¿««¿≈»«¿»∆¡∆∆«…¬ƒ

ÔÈ˜ÈÏ„Ó  ÔÓL ‰È‰ Ì‡ .d˙ÙOa e‰È  ‰‡Óh‰Â¿«¿≈»≈»ƒ¿≈»»ƒ»»∆∆«¿ƒƒ
B˙B‡86˙‡ Ba ÔÈ˜ÈqÓ  B ‡ˆBiÎÂ Ô‚„ ‰È‰ Ì‡Â ,¿ƒ»»»»¿«≈«ƒƒ∆

epz‰87. ««

כה.84) לפני85)שבת שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
אין  - בטהרה להפרישה הכושר שעת לו שהיתה ההפרשה,
מהסוגיא  ח , הלכה פ "ה להלן (רדב "ז תרומה תרומתו

לג.). י .86)דפסחים משנה פי "א אבל 87)תרומות
הטמאה  התרומה שמצות לפי  לבהמה, אותו לתת אסור

ועל). ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה

.ÂË‡ÓË B‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,OÚÓ ˙Óez ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙ÙOa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.ÊËÚÓ ˙Óez B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óez LÈÙn‰ Ïk O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
CÓ89Ïk ÏÚ ÔÈÎnL C„k ,LÈÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»

˙Bˆn‰90˙BÎa e‡aL BÓk ,91. «ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿»

והמקור 89) טז, הלכה מעשר מהלכות פ "א להלן ראה
פ "ו. ברכות לעשייתן.90)מהתוספתא פי "א 91)עובר

יב . והלכה ג הלכה

.ÊÈ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ ı‡‰Ó ‰Óez ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆
‰‡ÓË elÙ‡92ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óez ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . ¬ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆

ı‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï  ‡È‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ˙ek‰ ı‡a ‰‡ÓË95:eÓ‡È ‡lL ,ÛOz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿

ÊÁz ‡ÏÂ ;˙ÙO ˙‡ÓË ‡lL ‰Óez eÈ‡»ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óez ÔÈ‡ÈˆBÓ :eÓ‡È ‡nL ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
ÁÒt‰ Ú ‡BiL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»

.ÛO˙Â ,ıÓÁ»≈¿ƒ»≈

תהיה 92) ששריפתה מעלה שעשו מפני  לשריפה, שעומדת
אותם  ששורפים פסולים בקדשים שמצאנו כמו בארץ ,
שם). ורע "ב  ור"ש ה, משנה פ "ו (שביעית במקומם

לחוצה 93) ויצאו אחריה הכהנים ירדפו שלא ו. משנה שם
שם). (ירושלמי  תחלת 94)לארץ  פ "ד חלה ירושלמי 

ה. טומאה.95)הלכה עליה לטמא 96)שגזרו [אבל
ורק  נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה
פי "ב  להלן כמפורש בידים, אף  לטמאה מותר לארץ  בחוץ 

א]. שם.97)הלכה ירושלמי 

   1 
התרומה 1) ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר

מעשרה  אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין
מקצת  או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה
מפריש  ומי  מעשר תרומת אחר. מכרי  ומקצת זה מכרי 
מעשר  שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה,
בשבלים. מעשר שלקח  לוי  בן או בשבלים, כשהוא ראשון
על  אחד ממין תורם אם ודין המוקף . מן שלא תורמים אם
כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל.
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קעי                
         

.‡eÚL dÏ ÔÈ‡  ‰ÏB„‚ ‰Óez2;‰Bz‰ ÔÓ ¿»¿»≈»ƒƒ«»
‡e‰L Ïk  E‚c ˙ÈL‡ :Ó‡pL3‰hÁ elÙ‡ . ∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»

‰lÁzÎÏe .Èk‰ ˙ËBt ˙Á‡4‡l‡ LÈÙÈ ‡Ï ««∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»
˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfe .ÌÈÓÎÁ e˙pL eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆

‰ÙOÏ5‡e‰L Ïk LÈÙ‰Ï BÏ LÈ  ‰‡Óh‰ ÈtÓ ƒ¿≈»ƒ¿≈«À¿»≈¿«¿ƒ»∆
‰lÁzÎÏ6. ¿«¿ƒ»

ב .2) קלז, ה"ב .3)חולין סוף  פ "ד תרומות 'ירושלמי '
שם.4) חולין, לידי5)מדרבנן. לבוא עלולה כלומר,

ולכשתוכשר  הוכשרה, לא שעוד לפעמים שיש שריפה,
להלן). וראה שמח ', ('אור כשיעור,6)תטמא יפריש שאם

רק  מפרישים לכן ולשרפה, תרומה לטמא אחרֿכך יבוא
כבר. ונטמאה הוכשרה הרי  שנילושה חלה אבל כלשהו.
בפ "ה  כמפורש ממ "ח , אחד הזה בזמן גם מפרישים ולכן
תרומה  שהיתה ובזמן שמח '), ('אור ה"ט  ביכורים מהל'
מששים, אחד להפריש בטמאה גם החמירו בישראל, טהורה

ה"ג. כדלהלן

. ‰ÙÈ ÔÈÚ ?ÌÈÓÎÁ e˙pL deÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»∆»¿¬»ƒ«ƒ»»
ÌÈÚa‡Ó „Á‡7‰Ú ,ÌÈMÓÁÓ „Á‡  ˙ÈBÈa‰Â , ∆»≈«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬ƒƒ»»

˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .ÌÈMMÓ „Á‡ 8.ÌÈMMÓ „Á‡Ó ∆»ƒƒƒ¿…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ

מ "ג.7) פ "ד שם.8)תרומות חולין,

.‚‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óez Ïk9ÔB‚k , »¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
ÔÈeÁ‰ ˙BÓez10ÔÈÒÈÏw‰Â11‰lÁzÎÏ ˙Ïh  ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓ „Á‡12˙Óez :ÌÈMMÓ „Á‡ ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«
‰Óez ÈÏecb13‰Óez ÈeÚÂ14‰‡ÓË ‰Óe˙e ,15 ƒ≈¿»¿≈≈¿»¿»¿≈»

‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L16˙Óe˙e , ∆»¿»«À¿»¿…∆ƒ¿»»¿«
Lc˜‰17Áˆw‰ ˙Óe˙e ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe˙e , ∆¿≈¿«»»»∆¿««∆«

˙BiÊÓb‰Â ÔÈeÁ‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â18ÔÈÒBÓez‰Â ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ıÈˆÚ ˙BÙe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈBÚOeBÈ‡L ¿ƒ¬ƒ¿«≈»∆≈»ƒ∆≈

e˜19˙Bt ÔÈÓBzLk ,ÔÈÒtBËBt‡‰ ÔÎÂ . »¿≈»«¿¿ƒ¿∆¿ƒ≈
ÌÈÓB˙È20.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓBz  ¿ƒ¿ƒ∆»ƒƒƒ

פ "ה.9) תרומות בחרובים 10)תוספתא כאן מדובר
מהל' בפ "א כמפורש התורה, מן במעשרות שחייבים רגילים
על  מקפידים הכהנים אין ואף ֿעלֿפי ֿכן ה"ג, שני  מעשר
אלא  במעשר חייבים שאינם צלמונה חרובי  אבל זו, תרומה
שאינו  עציץ  בכלל הם שהרי  להשמיענו, צורך אין מדרבנן,

(משנהֿלמלך). שלמה'11)נקוב  ('מלאכת קטניות מין
עיי "ש). מ "ד, פי "א שם.12)תרומות בתוספתא, זה כל

פי "א 13) (להלן תרומה הם הגידולים שכל גזרו חכמים
(שם  ובמעשרות בתרומה חייבים ואף ֿעלֿפי ֿכן הכ"א)
(ראה  בזול לו ונמכרים לכהן, הגידולים שכל ומכיון הכ"ז),
חכמים  חייבו לא מ "ד), פ "ט  תרומות שם' אנשי  'תוספות
כפשוטה'). ('תוספתא מששים יותר גדולה תרומה להפריש

הסמוכה. בהערה בטבל.14)וראה שנתערבה תרומה
נראה  תרומה", "עירובי  אלא "מדומע " אמרו שלא ומכיון
של  סאה במאה תרומה סאה נתערבה אם אפילו שהמדובר
ונותן  סאה מוציא אלא מדומע , איסור כאן שאין טבל,
('תוספתא  ומותר כדין ומפרישו גמור טבל והשאר לכהנים

כיון  אלא הראב "ד). דברי  עלֿפי  ארץ ' ו'מעדני  כפשוטה'
השבט  גזל משום לכהן, סאה להוציא חכמים שחייבוהו
גדולה  תרומה בהפרשת עליו החמירו לא ה"א), פי "ג (להלן

הקודמת. בהערה וראה מששים, למעלה 15)יותר ראה
הזה. בזמן הקילו.16)בתרומה לא - במזיד בנטמאה אבל

מ "ז. פ "ב  חלה לאחר 17)וראה טבלו המקדיש כגון
והגזבר  ומעשרות, תרומות חיוב  ממנו פקע  שלא מירוח ,
ה"א  פ "א תרומות ב 'ירושלמי ' שנראה כמו להפריש, חייב 
הקילו  המפריש, הוא שההקדש ולפי  כפשוטה'), ('תוספתא

מששים. אחד להפריש תאנים 18)חכמים = ) שקמים מין
ב . נה, בפסחים רש"י  - בתרומה 19)רעים) חייב  שאינו

הט "וֿטז. פ "ה להלן ראה מדרבנן, להם 20)אלא ויש
לתרום  רשאים אינם ואף ֿעלֿפי ֿכן נב .), (גיטין לכך רשות
יתומים  נכסי  שהרי  הקדש, של גזבר כמו מששים, אחד אלא

כפשוטה'). 'תוספתא – (שם כהקדש הם

.„ÔÈÓBz ÔÈ‡21BÊ ‰Óez22Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï ≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
eÚL da Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ23‡l‡ , ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»

„ÓB‡24ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈÙÓe25Ï‡ ; ≈«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»
„e„n‰ ˙‡ ‡e‰ ÌBz26‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â ≈∆«»¿∆«»¿∆«»¿…

‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜e ÏÒa Ì˙È27‡e‰ ÌBz Ï‡ ; ƒ¿…¿«¿À»∆ƒ»»¿»¬»≈
,dÈˆÁ ‰‡Òa Ì˙È ‡ÏÂ .ÔLÈÏL B‡ ÔÈˆÁ Ô‰a»∆∆¿»¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ¿»∆¿»

dÈˆÁL28.‰cÓ ∆∆¿»ƒ»

לתרום 21) אסור אם להלן, [וראה מ "ז. פ "א תרומות
אין 22)במדה]. מעשר תרומת אבל גדולה. תרומה

ה"י ֿיא). (להלן במדה אלא אותה [מהלשון 23)מפרישים
להלן]. וראה איסור, שאין נראה, ב 'ירושלמי '24)הזו

במדה  לא תורמין שאין מנין אומר: גימל בן אליעזר שם:
לכם  ונחשב  לומר: תלמוד במנין? ולא במשקל ולא
במדה  תורם אתה ואין תורם אתה במחשבה תרומתכם,
בתרומת  מדבר הכתוב  שזה "ואע "פ  ובמנין". ובמשקל
העיקר  בו נאמר כדלהלן], במדה, דוקא ניטלת [והיא מעשר
ענין  תנהו מעשר, לתרומת ענין אינו אם - אצלנו הידוע 
בתרומת  הפסוק  זה על נסמוך שלא ומה גדולה. לתרומה
שיעורה  על התורה והקפידה ידוע , ששיעורה לפי  מעשר,
שם). המשניות' ('פירוש המעשר" מן מעשר ואמרה

וכן 25) מחמשים". "אחד כתוב  הראב "ד, שהביא בציטטה
בינונית, עין שזוהי  בכסף ֿמשנה), (הובא קורקוס  הר"י  הגיה
דעת  כי  [ויתכן רעה. בעין לא כבינוני  לנהוג צריך אדם וכל
במדה, לתרום איסור שאין - ב  יג, בביצה רש"י  כדעת רבינו
ידי יצא באומד לתרום רוצה ואם למדוד, צורך שאין אלא
חיטה  פחות ויתן כשיעור, יכוין לא אם אפילו שהרי  חובתו,
וכן  א. לא, בגיטין גם כתב  (וכן הכרי  כל את פוטרת - אחת
להלן. וראה כן). שאומרים רבים בשם שם, הרמב "ן הביא
לתרום  שאסור ראיה אין וכו'", תורמין "אין שכתב  וממה
צורך  אין לפרשה: ויש המשנה, לשון זוהי  שהרי  במדה,
שלפנינו  הגירסא לקיים יש זה ולפי  וכנ"ל. במדה, לתרום
בעין  התורמים רק  שלא בזה, והשמיענו מששים", "אחד
כנ"ל, יפחתו שמא לחשוש צריכים אינם בינונית ובעין יפה
בידו  יעלה שאם מששים, אחד רעה בעין התורם אפילו אלא
להשלים  כדי  שניה פעם לתרום צריך מששים, פחות
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לחשוש  צריך אינו תורם כשהוא - ה"ו) (כדלהלן השיעור
ש  לה אין התורה שמן כיון פוטרת כך, אחת וחיטה יעור,

אירע  שאם אלא שם). בביצה, רש"י  כתב  (וכן הכרי  כל את
להפריש  במחשבה שתרם כיון מששים, פחות בידו שעלה
במדה, להשלים וצריך כמחשבתו לתרום נתחייב  כשיעור,
רבינו, כתב  שם המשניות' ב 'פירוש אולם ה"ו. להלן ראה
ה'מאירי ' נקט  וכן במדה. גדולה תרומה להוציא שאסור

רבינו]. כדעת שם שהוא 26)בגיטין הדבר אותו שמודדים
באומד  ממנו ומוציאין עצמה] התרומה [ולא בתרומה חייב 

שם). המשנה, שם.27)(פירוש רומי28)משנה, בדפוס 
נכון. וכן "שחציה",

.‰‰Óe˙a ‰an‰29ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó iLÂ ÏÈ‡B‰ ,30 ««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ
el‡‰ ˙Bt‰ Ïk :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰Óez BÊ È‰¬≈¿»¬»ƒ»«»«≈»≈

ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰Óez31„Á‡ Ì˙Ï Ôek˙n‰ . ¿»…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»
‰OÚÓ32B˙Óez  ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ , ≈¬»»¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»
‰Óez33B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì˙Ï Ôek˙ . ¿»ƒ¿«≈ƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»

‰Óez dÈ‡  ÌÈMÓÁÓ „Á‡34. ∆»≈¬ƒƒ≈»¿»

עקיבא.29) ורבי  טרפון כרבי  מ "ה, פ "ד תרומות
ולא 30) מראשית כא) טו, (במדבר יתעלה השם "למאמר

שם  ב 'ירושלמי ' והוא שם, המשנה (פירוש ראשית" כל
.31)ה"ד). . . תרומה גרני  כל "האומר מ "ט : פ "א חלה

מקצת". שישייר עד כלום אמר תרומות 32)לא תוספתא
שיעור 33)פ "ה. בידו שעלה מחשבתו, נתקיימה שהרי 

(כסף ֿמשנה). מנה מאתים ובכלל שחשב , ממה פחות שהוא
ממה 34) יותר בידו עלה שהרי  מחשבתו, נתקיימה שלא

(שם). שחשב 

.ÂLÈÙn‰35„Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óez ««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»
„Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ìz .‰Óez B˙Óez  ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒ¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»

ÌÈMMÓ36d˙B‡  ‰Óez ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ÊÁÂ , ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿≈¿»»
Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈÙÓe ,˙BOÚÓa ˙iÁ ˙ÙÒBz‰«∆∆«∆∆¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈

Ìz .‰pÏÎ‡È Ck Á‡Â ˙BOÚn‰37B„Èa ‰˙ÏÚÂ «««¿¿««»…¿∆»»«¿»¿»¿»
ÌÈMMÓ „Á‡38Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,‰Óez BÊ È‰  „Á‡Â ∆»ƒƒƒ¿∆»¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…

BzÚ„aL eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
dLÈÙ‰Ï BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â40B‡ ‰cÓa ¿«∆∆«…≈¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈÙÈ ‡Ï Ï‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬»…«¿ƒ∆»∆»ƒ
Ûwn‰41‰BL‡k42. «À»»ƒ»

ב .35) צט , מ "ג.36)כתובות פ "ד בכוונה 37)תרומות
רבינו. בדברי  כדלהלן חכמים, שאמרו כשיעור לתרום

שם.38) למוד".39)משנה, שהוא "כמות שם: במשנה,
מארבעים, אחד בו: רגיל שהוא השיעור כפי  הר"ש: ופירש
והתוספת  רבינו. בפירוש ועיי "ש מששים, או מחמשים
ועלתה  המפריש של כהתוספת במעשרות, חייבת אינה הזאת
דעת  על תרם שהרי  למעלה), (ראה מששים אחד בידו
('משנה  מכשיעור פחות בידו ועלה כשיעור, לתרום

שם).רא  שאף ֿעלֿפי40)שונה' להפרישה. צריך [כלומר,
בה  נאמר שלא לפי  במדה, להפריש צריך אינו שבראשונה
לתרום  בכוונה הפריש שכבר כיון - ה"ד) (למעלה שיעור
לתרום  צריך ולפיכך כמחשבתו, לתרום נתחייב  כשיעור,

המשנה  בפירוש אולם יפחות. שלא במדה, הזו התוספת
להוציא  אסור (שבראשונה שם דעתו לפי  רבינו כתב  שם,
במדה, זו תוספת להוציא לו שמותר במדה), גדולה תרומה

למעלה]. וראה שכתבנו, כמו יהודה,41)ולא כרבי  דלא
הפרשת  דין אין מדה שבענין אף ֿעלֿפי  [כלומר, שם.
ב 'כסף  וראה בראשונה, התרומה הפרשת כדין זו תוספת
לתרום  הצורך עיקר שכל ה"ו, מעשר מהל' בפ "א משנה'
תורם  זאת בכל - באומד שתורמים מאחר אלא אינו במוקף 

כבראשונה]. המוקף  גדולה 42)מן תרומה תורמין שאין
הי "ז). (להלן המוקף  מן אלא

.Ê‰Óez‰ ˙ˆ˜Ó LÈÙn‰43BÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡  ««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
Èk‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È‰Â ,‰Óez44ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈

LÈÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óez LÈÙ‰Ï CÈ»̂ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ
˙BÁ‡ ˙BtÓ ÂÈÏÚ45. »»ƒ≈¬≈

דומה 43) זה ואין עוד. להפריש בדעתו שהיה מ "א, שם
אחד  בידו ועלתה בתרם הקודמת) (בהלכה שכתב  למה
היה  ולא פחות, בידו שעלה ידע  לא ששם ואחד, מששים

תרומה. תרומתו ולכן להוסיף , בדעתו הוא 44)אז והרי 
שם). המשנה, (פירוש לא 45)טבל "אבל שם: במשנה,

אחר", ממקום לא "אבל גרס : רבינו אבל אחר", למקום
קצת  שהוא לדעת הוציאו שהוציא, שזה "כיון ופירש:

הט "ו. מעשר מהל' בפ "א ועי ' תרומה".

.Á‰Óez ˙ˆ˜Óe ‰Ê ÈkÓ ‰Óez ˙ˆ˜Ó LÈÙn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì˙È ‡Ï ‰Ê È‰  BÈnÓ Á‡ ÈkÓ46. ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆

ÓB‡‰47BBÙˆa :Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê Èk‰ ˙Óez : »≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈÙ‰Ï iÁÂ ,ÌL ‡˜  BÓB„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆

ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óez48. ¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

כרי46) תרומת "מקצת על זה" כרי  תרומת מ "מקצת היינו
בהלכה  כמבואר והטעם ה"א. פ "ד תרומות 'ירושלמי ' אחר",
ממנו. אלא אחרות, מפירות עליו יפריש שלא הקודמת,

מ "ה.47) פ "ג ד):48)שם יח , (דברים נאמר שבתרומה
לז:). (עירובין ניכרים שיריה שיהיו וצריך דגנך", "ראשית
ואיפה  התרומה איפה ניכר לא המקום, ציין לא ואם

=החולין). ) השיריים

.ËÓ‡49‰Ê Èk‰ ˙Óez :50‰Êk ‰f‰ Èk‰Â ,51 »«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆
‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡ ÏL B˙Óez ‰ÓizÒpL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»

.ÈL ÏL B˙Óez¿»∆≈ƒ

ה"ג.49) פ "ג שם בצפונו 50)'ירושלמי ' המקום את וסימן
(כסף ֿמשנה). בדרומו או הכרי  בדפוסים 51)של הוא כן

והיינו  והרדב "ז. משנה' ה'כסף  נוסחת והיא חדשים,
השני ), הכרי  (של בתוכו השני  הכרי  תרומת את  שהתפיס 

הראשון. הכרי  מקום בתרומת סיים שלא ואף ֿעלֿפי 
הראשון, הכרי  כתרומת מקומה נסתיים השני , הכרי  לתרומת
[ואף ֿעלֿפי נדרים). מהל' בפ "א (ראה בנדר מתפיס  כדין
כלום  אמר לא - כתרומה עלי  הללו הפירות הרי  שהאומר:
חולין  של פירות במתפיס  אלא אינו זה - הי "א) (שם
שם, רבינו שכתב  כמו ובנדבה, בנדר באה שאינה בתרומה
זו  תרומה הפרשת של מקום סיום מתפיס  הוא כאן אבל

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



קעג                
         

בדברי הנוסחא רומי , בדפוס  אולם זו]. תרומה בהפרשת
פירש  זה, ולפי  שם. ב 'ירושלמי ' הוא וכן "בזה", רבינו
ותרומת  תרומתו הראשון בכרי  שקובע  שם, הפנים' 'מראה
שנסתיימה  בדרום) או (בצפון מקום ובאותו השני , הכרי 
נסתיימה  ידו, על כרי , באותו במקום, בו הזה, הכרי  תרומת

השני . הכרי  תרומת גם

.È‡l‡ ,„Ó‡a d˙B‡ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  OÚÓ ˙Óez¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
deÚLa ˜c˜„Ó52deÚL È‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â , ¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰Bza LÙÓ¿…»«»

עיי "ש),52) בה"ד, למעלה (הובא ה"ד פ "א שם 'ירושלמי '
גמלא, בן אלעזר כאבא ודלא מ "ו. פ "ד שם המשנה לפי 

א. לא, גיטין

.‡È Ï˜Lp‰ „Â ,„„BÓ  „cÓÏ BkcL c»»∆«¿ƒ¿…≈¿»»«ƒ¿»
LÙ‡ ‰È‰ .‰BÓ  B˙BÓÏ LÙ‡L cÂ ,Ï˜BL≈¿»»∆∆¿»ƒ¿∆»»∆¿»
„„Bn‰Â ,ÁaLÓ ‰Bn‰  B„„ÓÏe BÏ˜LÏe B˙BÓÏƒ¿¿»¿¿»¿«∆¿À»¿«≈

Ô‰ÈMÓ ÁaLÓ Ï˜BM‰Â ,epnÓ ÁaLÓ53. ¿À»ƒ∆¿«≈¿À»ƒ¿≈∆

ב 'ירושלמי '53) ואמרו משלשתן". "משובח  שם: בתרומות,
משניהם" "משובח  והיינו בשלשתן", "משובח  ה"ה שם

רבינו. שכתב 

.Èd˙B‡ LÈÙiL  OÚÓ ˙Óez ˙ÂˆÓ54ÈÂÏ Ôa ƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :Ó‡pL ;BOÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆

LÈÙ‰Ï Ï‡OÈÏ LÈÂ .OÚn‰55dzÏÂ d˙B‡ ««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
epnÓ LÈÙiL Á‡ ÈÂlÏ OÚn‰ ÔzÈÂ ,Ô‰kÏ«…≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆

.OÚn‰ ÔÓ OÚÓ ‡È‰L ,B˙Óez¿»∆ƒ«¬≈ƒ««¬≈

מעשר.54) - התרומות רשות 55)את לישראל שיש היינו
אלעזר  אבא וכדעת הלוי . על מוטלת המצוה אבל להפריש,
בתרומת  שנאמר ממה כן שלמד שם, גיטין במס ' גמלא בן
מן  כדגן תרומתכם לכם "ונחשב  כז): יח , (במדבר  מעשר

הוקשה - שיש הגורן" "כשם גדולה, לתרומה מעשר תרומת
רשות  לו יש כך גדולה, תרומה לתרום הבית לבעל רשות לו
שלדעת  ואף ֿעלֿפי  מעשר", תרומת לתרום הבית לבעל
ואין  באומד, הפרשה בענין גם הוקשו גמלא, בן אלעזר אבא
לישראל  רשות לענין - ה"י ) למעלה (ראה כמותו הלכה
כמותו, סובר בתרא, שהוא אשי , שרב  לפי  כמותו, הלכה

(רדב "ז). שם בגמרא

.‚ÈOÚÓ LÈÙ‰L Ï‡OÈ56‡e‰Lk ÔBL‡ ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆
B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óez LÈÙÈÂ Le„iL Ì„˜ ,ÌÈÏaLƒ»ƒ…∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»

ÔÈ‡  ÈÂlÏ‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ LÈÙ‰Ï iÁ ÈÂl‰ «≈ƒ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»
„Ïa OÚÓ ˙Óez ‡l‡ ,epLe„iL Á‡57Ì‡ Ï‡ . ««∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ

Ï‡OÈ Lc58Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ OÚn‰ LÈÙ‰Â »ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆
ÈÂl‰ iÁ  ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óez LÈÙiL∆«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ
;OÚÓ ˙Óe˙e [‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ LÈÙ‰Ï¿«¿ƒƒ∆¿»¿»¿««¬≈
˙ÈL‡ :Ó‡pL ,‰Óe˙a iÁ˙ Ô‚„ ‰OÚpL Á‡Ó≈««∆«¬»»»ƒ¿«≈«¿»∆∆¡«≈ƒ

E‚c59. ¿»¿

א.56) מז, (שם,57)ברכות שנאמר ממה כן למדו שם
"מעשר  המעשר", מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם כו):

מעשר  ותרומת גדולה תרומה ולא לך, אמרתי  המעשר מן
המעשר". רבינו 58)מן כתב  וכן (כסף ֿמשנה), מירח  וגם

"אי שם: בגמרא וכן מ "א. פ "ז בברכות המשנה בפירוש
וכו'". נמי  בכרי  הקדימו אפילו כן 59)הכי , למדו שם

[מתנותיכם] (מעשרותיכם) "מכל כט ): (שם, שנאמר ממה
כל  את להפריש שחייב  הרי  - ה'" תרומת  כל את תרימו
אחר  כשהפריש והיינו, בכלל. גדולה תרומה וגם התרומות,

המירוח .

.„ÈÌÈÏaL OÚÓ Á˜lL ÈÂÏ Ôa60B˙Óez ÔzÈ ‡Ï  ∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ61˙BÊÏÂ Le„Ï B˙B‡ «…≈ƒ√ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿

ÔzÏ iÁ BÈ‡Â ,Ô‚c‰ ÔÓ OÚn‰ ÔÓ OÚÓ BÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒ««¬≈ƒ«»»¿≈«»ƒ≈
‰ˆÚ‰ B‡ Ôz‰ ÔÓ OÚÓ BÏ62˙Óez LÈÙ‰ Ì‡Â . «¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«

Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È‰  BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
Ôz‰ ˙‡Â Úf‰ ˙‡ Ô‰kÏ63e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe . «…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»

?LzÎÏ64ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ65. ƒ∆¿»¿»

מ "ו.60) פ "י  תרומות ומשנה א. יג, ביצה את 61)ברייתא
לכהן  והפסיד הדישה קודם בשבילם מעשר שלקח  הלוי 
שם, המשניות' ('פירוש מעשר באותו שיש גדולה תרומה

שם). בביצה רש"י  ועי ' בסמוך. כתב  משנה,62)וכן
את  להפריש צריך ואינו הזרע  את "ומפריש שם: תרומות,
ומכיון  ומעשרות. בתרומות חייב  ואינו אוכל שאינו העץ ",
הם  הרי  אלא לכהן, ליתנם חייב  אינו מהם, מפריש שאינו

להלן. וראה יאמר 63)שלו, לא הפריש, "אם שם: משנה,
עם  העץ  נותן אלא הזרע  את ואתן העץ  את ואטול אכתוש
לכהן" ליתנו צריך תרומה, שם עליו שקרא "שכיון הזרע ",

שם). ש"קונסין 64)(רע "ב  שלמעלה מה על מוסב  זה
ולזרות". לדוש שם,65)אותו המשנה בפירוש כתב  כן

למעלה. ראה

.ÂËÈÂÏÏ Ó‡L Ï‡OÈ Ôa66:‡a‡ ÈÏ Ó‡ Ck : ∆ƒ¿»≈∆»«¿≈ƒ»»«ƒ«»
OÚÓ ˙Óe˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  È„Èa EÏ OÚÓ«¬≈¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿««¬≈

BaL67e‰eˆ CÎÈÙÏe ,B˙Óez LÈÙ‰ ÂÈ‡ È‰L ; ∆∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ OÚn‰ ‰fL68Ó‡ Ck :BÏ Ó‡ Ì‡Â . ∆∆««¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«»»«

˙Óe˙Ï ÔÈLLBÁ  È„Èa EÏ LÈ OÚÓ Bk :‡a‡ ÈÏƒ«»«¬≈≈¿¿»ƒ¿ƒƒ¿«
BaL OÚÓ69. «¬≈∆

אשי .66) רב  של תירוצו לפי  ב . ל, אין 67)גיטין כלומר,
גירסת  היא וכך מעשר. תרומת ממנו להפריש הלוי  צריך
שם. בברייתא הוא שכן (כסף ֿמשנה), שם בגמרא רבינו
הברייתא  להפך צריך שם, בגמרא נוסחתנו לפי  ואילו

להפריש 68)(רדב "ז). צריך ואינו לפלוני  כולו המעשר
(כסף ֿמשנה). מעשר תרומת לו 69)ממנו שהזכיר שכיון

מעשר, תרומת הפריש לא שעוד מסתבר מעשר, כור מדה,
(שם). חשבון לפי  הלוי  ממנו שיפריש וכוונתו

.ÊËOÚÓ ˙Óez70‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
˙ÈÈÓLa71BÈ‡  ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ  ƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈

dÙBOÂ e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï ÏthÓ72. ƒ«≈¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»
ÔÓLe ÔÈÈe73.Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ  ‡e‰L Ïk elÙ‡ , ¿«ƒ¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈

‰B‰Ëe ˙È‡cÂ OÚÓ ˙Óez ‡‰zL „Ïe74Ï‡ ; ƒ¿«∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»
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‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡75È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡76ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈
.dÙBO ‡l‡ ,da ÏthÓ BÈ‡  eÚMk da»«ƒ≈ƒ«≈»∆»¿»

(70.(161 17ֿ19 עמ ' ליברמן (הוצ ' פ "י  תרומות תוספתא
להלן. בתרומות 71)וראה המשניות' ('פירוש הלוג של

ומדובר  ישראל'). ('תפארת קורטוב  והיינו מ "ח ), פי "א
(ראה  ושמן ביין ולא פירות, שאר של מעשר בתרומת
ראה  מהן, היוצאין במשקין אלא עצמם בפירות ולא להלן),

מעשר 72)להלן. "בתרומת שם: בתוספתא הוא כן
למעלה  האמור =) הזה כשיעור יש אם הפירות, כל שבשאר
לאו  ואם לכהן, נותנה בשמינית) משמונה אחד דהיינו שם,
במים  שמדובר שכיון [ונראה ושורפה". לאור משליכה -
זיעה  אלא שאינם הראב "ד), כתב  (וכן הפירות מן היוצאים
להפסידם  חששו לא ה"ב ), פי "א להלן (ראה בעלמא

כזה]. מועט  התורה.73)בשיעור מן שתרומתם
בתרומת 74) יהא "כמה :(160 14 (עמוד שם בתוספתא

בשמינית. משמונה אחד לכהן, ויוליכנה דמיי  של מעשר
[ראה  דמיי  בשל שיעור] שצריך =] אמורים דברים במי 
אסור  זה הרי  ודיי  בשל אבל בתרומות], המשנה מן להלן
שאסור  =] אמורים דברים במי  שהו], בכל אפילו [כלומר:
- שהו כל (אפילו בטמאה אבל בטהורה, שהו] בכל אפילו
אתה  וכן כפשוטה') 'תוספתא אלו, מלים גרס  לא רבינו
כשיעור  יש אם הפירות, כל שבשאר מעשר בתרומת אומר
כאן  מפורשים הרי  למעלה. וראה וכו'", לכהן נותנה הזה
ושמן, ביין מדברת התוספתא של הרישא רבינו: דברי  כל
כל  שבשאר מעשר ("בתרומת דלהלן מהא נראה וכן
ראה  מ "ח , (פי "א תרומות מס ' במשנה נראה וכן הפירות").
היא  ואם בכלשהו. אסור וטהורה, ודאי  של היא ואם להלן),
אחד  שיעורה טמאה, והיא ודאי  של אפילו או דמאי , של
הפירות. כל שבשאר מעשר כתרומת בשמינית, משמונה

כנ"ל.75) בסיפא, שם ברישא,76)תוספתא שם תוספתא
- ומיצה החבית) הטה =) "הרכינה שם: במשנה הוא וכן
דמאי של מעשר בתרומת תהא וכמה תרומה, זו הרי 
התחלת  מן ונראה לשמינית". משמונה אחד לכהן, ויוליכנה
כנ"ל, ושמן, יין של מעשר בתבואת שמדובר המשנה,
כנ"ל. שיעור, צריכה היא דמאי , של היא אם ואף ֿעלֿפי ֿכן

.ÊÈ‰ÏB„‚ ‰Óez ÔÈÓBz ÔÈ‡77Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡78. ≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙Èa ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈÙÈ ‡Ï  Á‡ ˙Èa¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈

‰Óez B˙Óez  Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈÙ‰ Ì‡Â79. ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»
Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;eÓL LÙn‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈

ÔÈÈ80Ô‰ È‰ :Ó‡Â ÔÈazLnL ‰‡Â ÔÓL B‡ «ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  È˙ÈaL ˙Bt ÏÚ ‰Óez81. ¿»«≈∆¿≈ƒ…»«¿

מעשר.77) תרומת בדין ה"כ, להלן פ "א 78)ראה חלה
שם). (רע "ב  וסמוך" קרוב  מוקף , "ופירש כן 79)מ "ט .

נראה  וכן (כסף ֿמשנה). שנשתברו בכדים דלהלן מהא נראה
בערב  לתרום התירו - א צג, וביבמות א. לב , בעירובין
אלא). ד"ה שם: ב 'תוספות' (עי ' המוקף  מן שלא יוםֿטוב 

תרומה. תרומתו שבדיעבד ב .80)הרי  קטו, בבאֿקמא

בעולם,81) שאינם כמו הם הרי  להשתבר, שעומדים שכיון
אם  לבין הדחק  עלֿידי  להציל יכול אם בין כאן חילקו  ולא
שני מעשר מהל' פ "ד להלן שחלקו כמו להציל, יכול אינו
עוד  נעשתה לא ששם לפי  כנגדו, בא אנס  ראה לגבי  הי "ב 
פעולת  נעשתה כבר כאן ואילו המעות, בגוף  ההיזק  פעולת

שני ). ממעשר פ "א כפשוטה' ('תוספתא השבירה

.ÁÈÔÈfÙÓ‰ ˙Bt82˙Be‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a83 ≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ÌBz  „Á‡ ˙ÈaL84‰‡ez ÈwO .85 ∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»

‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B‚Bb ÏL ˙BiÁÂ ‰Ï„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
˙Á‡86ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ÌBz 87„Ú : ««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«

Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ÌBz  Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL88; ∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ÌBz  Ì˙qMÓ89. ƒ∆»«≈ƒ»««¿««

פ "ג.82) תרומות שבבית 84)אוצרות.83)תוספתא
לזה. זה ומוקפים סמוכים כאילו הם הרי  אחת, וברשות אחד
בעליה  מגורות "שתי  כתוב : שם שלפנינו בתוספתא כי  ואם
לו  היתה שרבינו כנראה - ואחת", אחת מכל תורם אחת,
יש  כי  [ויתכן ורדב "ז). (כסף ֿמשנה בתוספתא אחרת גירסא
עשויים  המגורות ושתי  בו, שאוכלים בית בין לחלק 
לא  ושם לאוצר, אלא משמשת שאינה עליה לבין להצטרף ,
מקור  את רבינו שאב  מהיכן צריךֿעיון אבל לעולם. יצטרפו

שלו]. (כסף ֿמשנה).85)ההלכה שם תוספתא
לזה.86) זה סמוכים מי "ב .87)כלומר, פ "ג שני  מעשר
שם).88) המשנה, (פירוש כמעורבות נחשבות שכולן
עצמה.89) בפני  רשות נחשבת סתומה, חבית שכל

.ËÈËwÏÓ ‰È‰90˜È Ètb91ÌBz  ‰pba ÁÈpÓe »»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó92„Á‡ ÔÈÓ ‡È‰ .93ÌBz  Ô‰ÈÈa ≈∆»««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈

‰a‰ ÔÈÈÓ ‡È‰ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ94ek ,‰t˜a ƒ»∆»¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿
‡Ï  ÚˆÓ‡a Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ eÎe ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…

ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ì˙È95‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»
ÌÈeaˆ96wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ÌBz  Ôba ƒƒ«…∆≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ«

Ìi˜ Ôb‰97Ìi˜ Ôb‰ wÚ ÔÈ‡ ;98„Á‡ ÏkÓ ÌBz  «…∆«»≈ƒ««…∆«»≈ƒ»∆»
„Á‡Â99. ¿∆»

שם.90) תרומות, ירק .91)תוספתא שכל 92)אגודות
הלכה  (פ "ב  תרומות ב 'ירושלמי ' שאמרו כמו אחד, הגינה
אחד". הגרנות בית כל אחד, הגיתות בית "כל א):

ליברמן.93) הגר"ש - אחר" "מין לומר: צריך
שם.94) תרומות, מפני95)תוספתא אחד, מין שהם אף 

מפסיק . אחר כרבי97)שם.96)שדבר מחברם. שהגורן
חכמים. דברי  לפרש שבא שם, מן 98)יהודה פינה שכבר

צבורים. חמשה אלו ונשארו מן 99)הגורן, זה שאין
אחר. למקום אלה את גם לפנות שעתיד משום המוקף ,

.ÎÔÓ ‡lL B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  OÚÓ ˙Óez¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ
Ûwn‰100eÓÈz ÌÎÈ˙BOÚÓ ÏkÓ :Ó‡pL . «À»∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ
‰Óe˙101BÊ ‰È„Óa „Á‡ OÚÓ elÙ‡ ;102OÚÓe ¿»¬ƒ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈

ÏÚ „Á‡Ó ‰Óez LÈÙÓ  ˙Á‡ ‰È„Óa „Á‡∆»ƒ¿ƒ»«∆∆«¿ƒ¿»≈∆»«
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰103Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓBz ÔÈ‡ «…¿«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»ƒ«À»

.OÚÓ ˙Óez elÙ‡Â«¬ƒ¿««¬≈
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מ "ה.100) פ "ב  "תרימו 101)ביכורים כב . יח , במדבר
בפסוק . אין ה"א:102)תרומה" פ "ב  תרומות ב 'ירושלמי '

בגליל". ואחד ביהודה ועיי "ש 103)"אחד ב . ל, גיטין
נחשדו. וכי  ד"ה ב 'תוספות'

.‡ÎÈÂÏ Ôa104‰Ïh ‡lL ÔBL‡ OÚÓ BÏ ‰È‰L ∆≈ƒ∆»»«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óez epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

BÏËa ‡e‰105ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó 106Èk :Ó‡pL . ¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ
 ‰Óez '‰Ï eÓÈÈ L‡ Ï‡OÈ Èa OÚÓ ˙‡∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»

.Á‡Ï ‰Óez Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L ,„nÏÓ¿«≈∆∆∆À¿»¿«≈

בתרומת 104) רבינו ומפרשה (כסף ֿמשנה). זוטא 'ספרי '
"תרומה  בה שגרס  מ "ה) פ "א (תרומות כהר"ש ודלא מעשר,

ולא 105)גדולה". בטבלו, כולו אותו שמניח  כלומר,
עליו. גם בהפרשה כולו 106)התכוין להפרישו ויכול

אחר. מקום על מעשר כתרומת

.ÎepnÓ LÈÙ‰107Ck Á‡Â ‰lÁz OÚÓ ˙Óez ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  Ô‰kÏ BzÈÂ OÚÓ ˙Óez108. ¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿
 BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
 BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈÁ‡Ï ‰Óez B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙Bt ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈÁ‡Ï ‰Óez B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈˆ  ‰ÏB„‚ ‰Óez Ì‰ÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿

‰Óe˙Ï ÔÈÏeË109Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
OÚÓÏ ÔÈÏeË eÈ‰iL CÈˆ  OÚÓ110. «¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

(כסף ֿמשנה).107) שם לעשותו 108)'ספרי ' יכול ואינו
אחר. על מעשר על 109)תרומת הפטור מן תורמין שאין

הי "ב ). פ "ה (להלן הפטור 110)החיוב  מן מעשרין שאין
ה"ז). מעשר מהל' פ "א (להלן החיוב  על

.‚ÎÔ˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  OÚÓe ‰Óez ÔÈLÈÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
‰lÁz ÌÈeka LÈÙÓ ?„ˆÈk .„q‰ ÏÚ111,ÏkÏ ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…

,ÔBL‡ OÚÓ Ck Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óez Ck Á‡Â¿««»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ OÚÓ B‡ ÈL OÚÓ Ck Á‡Â¿««»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ

ÔBL‡Ï112,ÌÈekÏ ‰Óez B‡ ,‰Óe˙Ï OÚÓ B‡ , ¿ƒ«¬≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ
.ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««…«¬∆«∆»»»

?‰OÚ˙ ‡Ïa ‡e‰L ÔÈpÓe113E˙‡ÏÓ :Ó‡pL ƒ«ƒ∆¿…«¬∆∆∆¡«¿≈»¿
Èe‡L c Á‡˙ ‡Ï  Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈»»∆»

BÓÈc˜‰Ï114‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .115. ¿«¿ƒ¿≈ƒ«»∆

לתרומה?111) הבכורים שיקדמו "ומנין מ "ז: פ "ג בתרומות
אלא  וראשית? תרומה קרוי  וזה וראשית, תרומה קרוי  זה

ביכו  שהם ביכורים היא יקדמו לראשון ותרומה לכל, רים
בו  שיש לשני  ראשון ומעשר רבינו ראשית, וכתב  ראשית",

ד): יח , (דברים באמרו ראשית, התרומה השי "ת "קרא שם:
באמרו  תרומה וקראה ויצהרך", תירושך דגנך "ראשית
תרומותי ", משמרת את לך נתתי  הנה "ואני  ח ): יח , (במדבר
"ולקחת  ב ): כו, (דברים באמרו ראשית, הביכורים וקרא
יב , (שם באמרו תרומה, וקראם האדמה", פרי  כל מראשית
ב 'ספרי ': ואמר ידך", תרומת ואת . . . שמה "והבאתם ו):

ראשית, בו יש ראשון מעשר - הביכורים אלו ידך, ותרומת
כו): יח , (במדבר השי "ת אמר שבו מעשר, תרומת ר"ל
התרומה  כי  ביארנו וכבר ה'", תרומת ממנו "והרמותם

ראשית". מ "ו.112)נקראת  שם.113)שם
בכלל 114) והוא תרומה, זו ודמעך ביכורים, אלו "מלאתך

שם). (ר"ש תאחר" שהוא 115)לא משום ב . ד, תמורה
הסדר, על מחדש ולהפריש לתקן שיכול לעשה, הניתק  לאו

עליו. לוקים אין - לעשה הניתק  לאו וכל

.„ÎLÈÙ‰Ï ‰ˆB‰116˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óez »∆¿«¿ƒ¿»¿»¿«
ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈÙÓ  „Á‡k OÚÓ«¬≈¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ

LÈÏLe117Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :ÓB‡Â118È‰  ¿ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈
ÔÈlÁ ‡e‰ È‰Â ÈzLÙ‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰119; ¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ

‡Lp‰Â120.Ïk‰ ÏÚ ‰Óez ‡e‰  ÈzLÙ‰L ‰fÓ ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»««…
el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ˙BÈ‰Ï Èe‡L OÚn‰Â121È‰  ¿««¬≈∆»ƒ¿¿≈»Àƒ≈¬≈

ÏÚ ˙È ‡Lp‰ ‰ÊÂ ;ÈzLÙ‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«
‰Óez‰122˙Óez ‡e‰ È‰  ÈzLÙ‰M ‰nÓ «¿»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¬≈¿«

Ïk‰ ÏÚ OÚÓ123. «¬≈««…

מ "ב .116) פ "ה ממאה,117)דמאי  חלקים שלשה  שהם
ותרומת  ממאה, חלקים שני  שהם מחמישים, חלק  שהתרומה

ממאה. אחד הוא 119)בכלל.118)מעשר הרי  כלומר,
(ראב "ד). התרומה שיפריש עד החלקים.120)חולין שני 

רדב "ז.121) ועי ' שנים, מהם חסרו שהרי  דוקא, לאו מאה
ממאה.122) האחד כסדרם:123)היינו מפריש ונמצא

מעשר. תרומת ואחרֿכך מעשר, ואחרֿכך תרומה,

ה'תשע"ט  טבת כ"ח ש "ק יום 

   1 
הראוי1) הוא ומי  לתרום, שליח  אדם עושה אם יבאר

ותרום  צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום.
חייבים  אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם יודע  ואינו
שתרם  אריס  ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה,
לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב . הבית בעל ובא
ואמר  תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי 
מה  הגורן את והתורם תנאי . על תרומה המפריש מעשר.

בלבו. שיכוון צריך

.‡˙BÓez BÏ LÈÙ‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙BaÏ  Ìz‡ Ì‚ eÓÈz Ôk :Ó‡pL ;˙BOÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È Èa  Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È Èa  ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

  

        
    

והפיכתו  חולי עני לקיחת הוא  תרומה  מצות תוכ
ליהודי הוראה  והיא  . האד שיחיה  ראוי  שעל־ידו  לקדושה ,
קדושה . ענייני  לעשות צרי  שמכול ,בחולי ענייניו  בכל
ישראל, באהבת הוראה  ישנה  תרומות מהלכות , ובנוס
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קעו               
         

ע מתאחד  יהודי  שכל הרי  הקב "ה , ציווי  על וכשמדובר
וכול ישראל נשמות ריבוא   ששי שיש   הג אחר, יהודי 
שהוא  שליח  להיות יכול אחד  כל אעפ"כ  , בדרגת  שוני

המשלח .  ע אחד  דבר
בשווה , הדרגות ובכל אחד  בכל הוא  השליחות עני  עצ
עשרי ב   אד בני  שבי  ההבדלי שלמרות על־דר
צד  בכול יש  זאת בכל כוחו "), (ש "תשש   חמשי וב לכח 
ג מתבטא  זה  ועני . החיי נקודת  עצ היינו  השווה ,
כל  את דוחה  ספיקו  שאפילו  פיקוח ־נפש  בדי בהלכה 
או  יומו  ב תינוק  על מדובר  א הבדל ללא  כולה , התורה 
 מ ובטל ועבר מת ש "כאילו  מאה  ב או   תשעי ב על

." העול
דרגות  חילוקי   ישנ אחד  שמצד  ברוחניות, הוא  על־דר־זה 
לכל  התורה  לימוד  נוגע  שני  ומצד  התורה , לימוד  בחיוב 
 בי עשיר בי" התורה  בלימוד   חייבי  וכול מישראל, אחד 
בו  "והגית שנאמר כו '" יסורי בעל בי בגופו   של בי עני ,

ולילה ".  יומ
      

.Ô˙Óez ÔÈ‡  eÓz Ì‡Â ,eÓ˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
LÁ‰ :‰Óez2ÌÈÎBk „BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eLa elÙ‡Â Ï‡OÈ ÏL ˙‡ ÌzL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eLa ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ ÌBz‰Â4Ï‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óez BÊ È‰  ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ BlMÓ ÌBz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL  ‰‡‰ ˙BËÂ .Ì‰È˙Bt6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆiL∆ƒ¿∆

פי2) על ואף  כשוטה. הוא והרי  מדבר ואינו שומע  שאינו
לזה  גם קוראים חז"ל - שומע  שאינו הוא בלשוננו שחרש
שסיבת  "לפי  "חרש", בשם מדבר ואינו שומע  שאינו
ולא  אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות
אחר  החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע ,
מדבר  שהיה אחר נשתתק  או מדבר) הוא כן (ואם ששמע 
שם  שכתב  [ומה תרומה. תרומתם שומע ), הוא כן (ואם
לומר  ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב  משנה

תרומה]. שליח .3)שתרומתו נעשה הגוי  שאין
מהבעלים 4) דעת גילוי  כך אחר היה כשלא והמדובר

למעשיו]. מסכימים הפירות,5)[=שהם לבעל היא שזכות
מטעם  שזכייה כשלוחו, הוא והרי  פירותיו שמתקנים

התורם.6)שליחותו. של

.‚BÁ ‰„O CB˙Ï „iL B‡ ,˙eLa ‡lL ÌBz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì˙Â ÌÁwiL È„k ˙eLa ‡lL ˙Bt ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»
BÈ‡ È‰L ,‰Óez B˙Óez  ÌzM ‰nÓ ˙BÙÈ»ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈

„Èt˜Ó7B˙Óez ÔÈ‡  ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»
ÈeÁÓ Cc ÏÚ ‡l‡ BÏ Ó‡ ‡lL ,‰Óez8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»

ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈
.‰Óez B˙Óez  BÏ ÔÈ‡≈¿»¿»

בעל 7) בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
כשלו  הם הרי  לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית

תרומה. תרומתו אילו 8)וממילא מחאה: דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת

.„:‰Óez Ô˙Óez  eÓz Ì‡Â ,eÓ˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â a„Ó LÁ9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Îa‰10,ÌÚ‰Â ,a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
CÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈÙ‰Ïe ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆«»∆

חמישה:9) נאמרו שם ו שבמשנה פי  על ואף  ב . משנה שם
השמיט  - קרי " ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם
"בטלוה  כב . בברכות שאמרו מפני  קרי , בעל רבינו
יכול  כן ואם לברך, לו ומותר - קרי " דבעל לטבילותא

לכתחילה. גם צריך 10)לתרום כולן הברכות ו"כל
אומר". שהוא מה לאזנו מדבר,11)שישמיע  שאינו האלם

בך  ייראה ולא קדוש מחניך והיה שנאמר: משום  והערום
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות

לשכרותו 12) הגיע  לא אבל המלך. בפני  לדבר יכול שאינו
כשוטה. הוא הרי  לוט  של לשכרותו הגיע  שאם לוט , של

את 13) ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל

.‰ÌÈ„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜14‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ««ƒ∆…
 Ìz Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙BÚO ÈzL ‡È‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰Bz ÏL ‰Óe˙a elÙ‡Â ,‰Óez B˙Óez¿»¿»«¬ƒƒ¿»∆»ƒ
e‡aL BÓk ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÓi˜ ÔLc˜‰Â Ô‰È„Â¿ƒ¿≈∆¿∆¿≈»«»ƒƒ«»¿∆≈«¿

.ÌÈ„aƒ¿»ƒ

והוא 14) בו, קיימים האדם שנדרי  הזמן הוא נדרים ו"עונת
עשתי בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה

אחד". ויום שנה עשרה

.ÂBÈ‡Â ,Ì˙Ï CÏ‰Â ,ÈÏ Ì˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…ƒ¿»«ƒ¿…¿≈
Ìez Èk ‡ˆÓe ‡e ,Ìz ‡Ï Ì‡Â Ìz Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈeq‡a ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L .Ìez B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ ≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL ‡lL Ìz Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.ÊÏL BzÚ„k ÌBz  Ì˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈÙÓ 18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰ÚO19Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa‡Ó „Á‡ LÈÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈÙÓ  BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈÏ¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óez B˙Óez  ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡  ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óez B˙Óez¿»¿»

הבית.17)השליח .16) הבית.18)בבעל בעל
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יפה.19) לעין מארבעים 20)ביטוי  אחד תורם שיש כיוון
בכך  לו: לאמר השליח  יכול משישים, אחד תורם ויש
שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח , ודווקא אמדתיך.
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו

בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע  כשאינו

.Á;˙BOÚÓe ‰Óe˙a ˙BiÁ  ÔÈÙzM‰ ˙Bt≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡  ÌÎÈ˙OÚÓ :Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL ÏhÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡22ÌBz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡e ,Ô‰Ó „Á‡ Ìz .‰Óez B˙Óez  Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ìz BÁL Ú„È ‡Ï È‰L ,‰iL ‰Óez Ì˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óez  ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óez24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡‰ Ì˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ìz ‡Ï ;‰Óez ÈM‰ ˙Óez ÔÈ‡)  eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
eÚMk ÔBL‡‰26‰Óez Ô‰ÈL ˙Óez  (27. »ƒ«ƒ¿«¿≈∆¿»

אלא 22) כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו". רשות בלא אחד תורמין וממחין 23)"השותפין

כלומר, חנווני ", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא
חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שאילו 24)שכל

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו לא 25)ידע  כלומר,
זה. על זה סומכים שהם שתרם 26)ידוע  כשיעור כלומר,

השני ,27)חבירו. של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
על  לתרום שליח  ואינו לתרומתו מסכים השני  אין בוודאי 
נמצא  השני , של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו,

חלקו. על מפריש ואחד אחד כל

.ËB˙Èa ÔÏ B‡ BÙzLÏ ÓB‡‰28BcÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïhe ,Ì˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆

‰Óez B˙Óez  ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»
Ì˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ìz :BÏ Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«

Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïhe ÏÈ‡B‰ ,ÌBc‰ ÔÓ31dÈ‡  ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»
.‰Óez¿»

לתרומה,29)משמשו.28) שליח  שנעשה כנעני , עבד
ברית. בן שהוא שלא 30)מפני  עד אם "בטל שם: במשנה

תרומתו  ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם
פי31)תרומה". על אף  שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.ÈÌzL ÒÈ‡32„Ú Ì‡ :kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óez B˙Óez ÔÈ‡  kÚ Ìz ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtBËBt‡‰Â .‰Óez B˙Óez  kÚ ÌzMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓBz34.ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

עבודתו.32) תמורת בתבואה, חלק  לו ומה 33)שיש
שם  ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו
בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי  אין "אבל נוסף :
נתינה, למצוות הכוונה כי  וייתכן זה. כל השמיט  ורבינו
ולתת, להוציא רשאי  אינו קיימת, שהפרשתו פי  על שאף 

חלקו. על את 34)אלא מאכילין שאין להאכילן, "כדי 

כדי יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים
מתוקנין". פירות להניח 

.‡ÈÒp‡‰Â ÔÏÊb‰Â pb‰35‰Óez Ô˙Óez 36Ì‡Â . ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰ÈÁ‡ ÔÈÙ„B ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óez ÔÈ‡  »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óez¿»

לו.35) לתת חבירו את רבינו 36)שהכריח  שכתב  ממה
המדובר  שכאן משמע  רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך
גם  כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא
חולין, (=מקודם) מעיקרא השם: שינוי  וגם בעלים יאוש

תרומה. (=ועכשיו) שכיוון 37)והשתא שם. תוספתא
נתייאשו. לא וודאי  אחריהם שרודפין

.È‰Ó ÏÚ ÔÈÓBz  ‰M‡‰Â „Ú‰Â ÈÎO‰Â Ôa‰«≈¿«»ƒ¿»∆∆¿»ƒ»¿ƒ««
Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ïk‰ ÏÚ eÓ˙È ‡Ï Ï‡ ;ÔÈÏÎB‡ Ô‰M∆≈¿ƒ¬»…ƒ¿¿««…∆≈»»
ÂÈ‡ ÌÚ ÏÎB‡Lk Ôa‰ .BlL BÈ‡L c ÌBz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eLa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓBz  ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿

שהזכיר 38) והבן אביו. שולחן על סמוך שהוא היינו
סמוך  באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה

אביו. שולחן כלומר 39)על מעיסתה, שקמצה לפרש אין
רשות  צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן
והמדובר  הבית, של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל.
רשות  לה נותן בוודאי  שלה המצוה שזוהי  שכיוון בחלה,

מדעתו. שלא גם ומפרישה

.‚È˙ÚcÓ ‡lL Ì˙Ï ˙eL Ô‰Ï ÔÈ‡  ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ≈»∆¿ƒ¿…∆…ƒ««
ÏÚa˙ba ÔÈÎBc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆÈ Ì‡L ; ««««ƒƒ«¿ƒ««∆ƒƒ¿

ÒnL ÈÙÏe ,„iÓ ÌÈ‡nËÓ Ô‰ È‰  ÔÈi‰ ˙‡ ‡nËÏ¿«≈∆««ƒ¬≈≈¿«¿ƒƒ»¿ƒ∆»«
Ôk ÏÚ ÔÈÓ‡‰Â Ô‰Ï41ÔÈÁeÏLk Ô‰ È‰ 42Ì‡Â , »∆¿∆¡ƒ»«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.‰Óez Ô˙Óez  eÓz»¿¿»»¿»

וערב .40) שתי  בו שהלכו והיינו לתרום, להם שמותר
יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,

טומאה. לידי  שיבוא לפני  בכך, צורך יראו אם

.„È,Ì˙e È‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óez B˙Óez  Òk Ck Á‡Â Ì˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי  ותרום", "כנוס  לו שאמר פי  על שאף 
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי  קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס  הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני , לי  כנוס  הבית בעל
שלא  פי  על שאף  הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס  לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.ÂË‰Óez LÈÙ‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óez dÈ‡L ‰Bz ÔÈc  ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

eÊb Ô‰ÈcÓe ;ÔÈiÁ45,‰Óez B˙Óez ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈

BËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿
LÈÙ‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Be¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ
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קעח               
         

‰Óez47Ï‡OÈ ˙Ú„a :Ó‡ Ì‡ :48 ‰ÈzLÙ‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÈ‚ ‰eÚË  Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ

ÌÈÓMÏ50;Ï‡OÈ ı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰ˆeÁa ‰Óez LÈÙ‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ Ï‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï  ı‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óez dÈ‡Â¿≈»¿»¿»

תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי  על אף  היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי  משום גזרו הגוי , תרם אם - הגוי 

תרומה. הגוי46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי 
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי  תרומה.
ב . ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי 
מתרומות  לגמרי  שפטורים מפירותיו, הגוי  תרם אם
לגוי ימסרו שלא כדי  והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב  ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב  כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.ÊËOÚÓ ,OÚÓ Ó‡Â ‰Óez ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰Óez Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BzLÁÓa ‰Óez LÈÙ‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ LÁÂ :Ó‡pL ;‰Óez BÊ È‰  ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „Ïa ‰LÁÓa  Ôb‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óez¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óez¿»

.ÊÈ È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óez LÈÙn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óez dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óez ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙BOÚÓe ‰Óez LÈÙn‰51‰Ê È‰  Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆
‡L BÏ ÔÈÈznL C„k ,BÏ ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ÊÁ˙Â ,ÌÈ„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙BÁ‡ ˙Bt B‡ ‰lÁz LÈÙ‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי , או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.ÁÈ‰Ê È‰ :Ó‡Â ÔÈÈ ÏL Ba ÌBz‰52ÏÚ ‰Óez «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈˆ]  ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ ,54‰aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ 55ÌL Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È‰  ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי  מעלה אדם שאלו
את  וידמע  יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו

בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי55)עלה בדימוע , אוסרת אינה כלומר,

התנאי . נתקיים לא שהרי  תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.ËÈ‰ÏB„‚ ‰Óe˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na58Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk  Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì˙Ï znL ,OÚÓ ˙Óe˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â OÚÓ ˙Óez ‡È‰ È‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף .58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק  כלומר:
את  להוציא יכול היה ולא המוקף , מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי 
היין  דימוע  שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק  - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע  לא
תורמים  חכמים תלמידי  שרק  מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף  ניטלת היא הדין מן אבל המוקף , מן אותה
היין  דלי  להוציא לו היה דימוע  למנוע  כוונתו אם המוקף ,
לו  ולקרוא ולדימוע  הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע . למנוע  כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי  על אף  תרומה זו הרי 

.ÎB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óez ‰ÏÚÓlL :ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈc  ‰Óez ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz c‰L60ÌBz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע 
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
חוש  ואינו כמה שלמטה, שנתערבו פי  על שאף  לדימוע . ש

כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע  שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על
דרבנן  באיסורי  שהרי  יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף ,

ברירה. על סומכים

.‡Î‰È‰zL BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈˆ  Ôb‰ ˙‡ ÌBz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ Èk‰ ÏÚ ‰Óez BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ôz‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ ÌBz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈˆ  «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL Ba‰ ˙‡ ÌBz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈˆ  ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ËÙ  Ì˙Ò Ìz ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk ÌBz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óez‰L ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¿»««…«≈«¿«»
el‡ È‰  ‰lkÏk‰ „ˆa ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿«««¿«»¬≈≈

.Ïk‰ ÏÚ Ì˙Ï BaÏaL ÈtÓ ,ÔÈeËt¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿…««…

נידושו.62) שלא קטועות הכרי .63)שיבולים שבצידי 
הנגלה 64) כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי 

לתוכו.65)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני  חיבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי  עיון וצריך זיתים.
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קעט                
         

   1 
תורם )1 אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

מאימתי הגורן. את תורמין ומאימתי  מינו. שאינו על ממין
על  הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא.
אם  הישן. על החדש ומן היבש על הלח  מן תורמין אם
המפריש  איפכא. או לה, חוצה של על הארץ  מפירות תורמין
פירות  על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה
שתורמין  והדברים הדמאי , מן והתורם נקוב , עציץ  אחרים.
בשלשה  מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה
עליו. להפריש שהניחו היין את לבדוק  צריך בשנה פרקים

.‡‰Ùi‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓBz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ‰a :Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ ÌBz  Ô‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .epnÓ BaÏÁ ˙‡∆∆¿ƒ∆¿ƒ≈»…≈≈ƒ

Ìi˜˙n‰3.Ìi˜˙Ó BÈ‡L ‰ÙÈ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«≈««ƒ∆≈»»∆∆≈ƒ¿«≈
˙B‚Bb‰ ÏÚ ÌÈ‡z ÌBz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Óe , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B‚Bb ÌBz  Ô‰k ÌL5ÏÈ‚ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B‚Bb ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ ÌBz  «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B‚Bb‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B‚Bb‰ ÔÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡  ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôkc «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B‚Bb¿»

  

        


 אינ התורה  דיני  "רוב  תמורה  הלכות  בסו  " הרמב כתב 
בהלכה   ג וכ ," המעשי כל וליישר הדעות לתק אלא ...
 הזמ את  שג ה ', בעבודת כללית הוראה  ללמוד  יש  זו 
ובשעות  קדושה , לענייני  להקדיש  יש  , ביו מובחר היותר
משרתי  ה  שג החולי בענייני  לעסוק   "יפות" הפחות
זה  עניי .כשלעצמ 'קדושה ' שאינ  הג הקדושה , את
מיטה , היינו  עריסה , מלשו " עריסותיכ" במילה   ג מרומז
מהמיטה , הקימה  זמ על מרמז " עריסותיכ "ראשית כי 
יש  שאות יפות, היותר השעות שה הבוקר שעות היינו 

וצדקה . תפילה  תורה  ללימוד  להקדיש 
ממנה  שהרי  ישראל, אחדות על מלמדת בכלל, תרומה 
לרבות  , את  ג תרימו  כ" :עני בכל שליחות די נלמד 
מודגש  והטוב , היפה  מ התרומה  בעניי  וג ." שלוחכ
שאינ  היו חלקי  בי דווקא  שמתבטא  האחדות עניי
ובשיתו  בצירו דווקא  כי  הקב "ה , ברא   ושאות , שווי
האחדות  נגרמת  במהות  השוני  הדברי שבי

בשלימותה .
      

ד.2) משנה פ "ב  כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואף ֿעלֿפי  שם). המשניות
תרומה  תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו"

הוא  שהרי  הרעה, מן לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו

יבשות.4) מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים
יותר.שהגרוג 5) מתקיימות נה.6)רות ואם 7)מנחות

יתקלקלו. לא שם.8)כן,

.ÌÏL Ïˆa ÔÈÓBz9Ï‡ ;ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»»≈««ƒ∆»»¬»
ÌB˜Ó ÏÎa .ÏB„‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïˆa ÈˆÁ ‡Ï10 …¬ƒ»»««ƒ∆»¿»»

BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡11Ô‚ck :Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»
˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ôb‰ ÔÓ12ÔÈ‡  Ìz Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈

.‰Óez B˙Óez¿»¿»

יהודה.9) כרבי  ולא תנאֿקמא כדעת ה', משנה שם תרומות
"בכל 10) להלן אלו מלים שתי  מחוברות חדשים, [בדפוסים

בפירוש  הוא וכך מינו" שאינו על ממין תורמין אין מקום
למה  אותן חיברו והכסף ֿמשנה קורקוס  הר"י  אבל הרדב "ז.
בין  כהן, שיש בין כלומר מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה,
שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב  וכן כהן". שאין
שהוא  לפי  כהן שיש במקום בין יותר, שוה תנאֿקמא לדעת
וראה  מתקיים". שהוא לפי  כהן שאין במקום בין יפה, אצלו
בברכות  הגמרא סוגיית עם רבינו דברי  יישוב  קורקוס  בר"י 

ד.11)לט :). משנה שם דגן 12)תרומות תורמין כלומר,
על  אחד כל שלו, היקב  מן יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן
ממה  זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו
תירוש  חלב  וכל יצהר חלב  "כל יב ): יח , (במדבר שנאמר
וראה  רדב "ז. ועיין לזה". וחלב  לזה, חלב  "תן - ודגן"
הפנים  ומראה ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב ' 'תוספות

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי 

.‚˙eMw‰13„Á‡ ÔÈÓ  ÔBÙÙÏÓ‰Â14ÔÈÓ Ïk , «ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈhÁ15ÌÈ‡z ÔÈÓ Ïk ,„Á‡ 16 ‰Ï„e ˙B‚B‚e ƒƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈»

ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÌB˙Â ,„Á‡17BÁa ∆»¿≈ƒ∆«∆¿…∆ƒ¿«ƒ«¬≈
.Ú‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì˙È ‡Ï …ƒ¿…ƒ∆«∆¬ƒƒ«»∆«»«
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ÔÈhÁ ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»ƒƒ«¬ƒƒ¿»
ÔÈ‡Ò ÈL Ïk‰ ÏÚ LÈÙ‰Â ,„Á‡ ˙Èa ÌÈBÚO¿ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒ

‰Óez ÔÈ‡  ÔÈhÁ18 BÁa ÌÈ‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ . ƒƒ≈»¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈
;‰Ùi‰ ÏÚ Ú‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ ,Ú‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ÌBz≈ƒ«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆

‰Óez B˙Óez  Ìz Ì‡Â19ÔÈef‰ ÔÓ ıeÁ .20ÏÚ ¿ƒ»«¿»¿»ƒ«ƒ«
Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈhÁ‰21. «ƒƒƒ¿≈∆≈»…∆»»

קישות 13) יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת ו, משנה שם
שם). (רע "ב  בערבית "פאקוס " לענין 14)היא גם שכן

להלן. וראה ב ), משנה פ "א (כלאים אחד מין הן כלאים
ד.15) משנה שם ולבנה. שם.16)שחורה משנה
ו.17) משנה על 18)שם אפילו תרומה אינם [כלומר,

תורמין  "אין ד: משנה פ "א בתרומות מפורש וכן החטים.
שמאי בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים
תרומתן  אין אומרים הלל ובית בהם, עצמן תרומת אומרים
כאן  אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה".
לא  כאילו הוא והרי  השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה
ו"נדר  נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע "ב  כלל" תרם
לדעת  כה: בנדרים כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר
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קפ               
         

על  חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית
כאן]. ובחזוןֿאיש שם, אנשי  בתוספת וראה ושעורים. חטים

שנאמר 19) ממה פט :) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
חלבו  את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב ): (שם,
ואם  חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי  - ממנו"
שבדיעבד  הרי  - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע  החיטה, ממיני  מין
ומפרש 21) אוכל", שאינן "מפני  שם: משנה פ "ב  בתרומות

אֿב . הלכות ב  בפרק  למעלה וראה אדם. אוכל שאינם רבינו

.„BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL cÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡22c ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»
‰Ó‚ ‡lL cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»∆…ƒ¿¿»
cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»
;BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿«»»∆ƒ¿¿»¿«¿

Ó‡pL23ÔÓ  ˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ôb‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óez Ô˙Óez  eÓz Ì‡Â .eÓb‰ ÏÚ eÓb‰24. «»««»¿ƒ»¿¿»»¿»

עיין 22) המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י . משנה פ "א שם
שם. יוםֿטוב ' קרח .23)'תוספות פרשת בספרי  הוא כן

שלמעלה 24) ואף ֿעלֿפי  יח . הלכה להלן וראה שם. משנה
על  ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק  רבינו למד ב  הלכה
לענין  - בדיעבד אף  תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו
שתרומתו  שילמדנו מיוחד פסוק  מצאנו לא מינו בשאינו מין
יו"ד  ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה,
מה  על להקשות אין הטעם ומאותו פ ). ס "ק  שלא, סימן
אינה  קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ "ב  (חלה שאמרו
(עיין  חלה חלתו שתהא מיוחד לימוד אין שם שגם חלה",

שם). שלמה ומלאכת ר"ש

.‰È˙ÓÈ‡Ó25iMÓ ?Ôb‰ ˙‡ ÔÈÓBz26a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .ea BÈ‡L ÏÚ ea‰ ÔÓ ÔÈÓBz  ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È‰  ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
ÌBz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ

פ "ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח , מעשה כסף ֿמשנה, קורקוס , (מהר"י 
 ֿ וכסף  קורקוס  (מהר"י  "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה).
ראשון, דפוס  נוסחת לפי  שם בתוספתא הוא וכן משנה).
יג). הלכה מעשר מהלכות פ "ג (להלן ערימה העמדת והיינו

יהודה.27) ב "ר יוסי  כרבי  ולא רבי  כדעת יג. ביצה
מן.28) לבוא 29)צ "ל: סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו

להלן. וראה שם). (רש"י  גרנן וזהו אחר, גורן לידי 

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó30È˙L da eÎl‰iMÓ ?˙b‰ ˙‡ ÔÈÓBz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓBz È˙ÓÈ‡Ó .32. »≈∆≈≈»«¿ƒ∆«≈ƒƒ∆ƒ¿»

יקב 30) גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא
פ "א  (תרומות בירושלמי  שאמרו למה מתאים וזה וגת.
דבר  על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה
להלן  וראה בלבד". ויקב  גורן אלא מלאכתו, נגמרה שלא
לעשותן  העומדים ענבים על יין שתורמים יח , הלכה

בה.31)צמוקים]. הקורה 32)לדרוך משישימו כלומר,
הזיתים. על

.ÊB‰h‰ ÔÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡33 Ìz Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óez B˙Óez34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ïc ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓBz  B˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ∆¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
BaL ‡Óh‰ ÏÚ BaL B‰h‰37,„Ïa ÏebÚ‰ ‡ÏÂ . «»∆««»≈∆¿…»ƒƒ¿«

˜È ÏL ‰c‚‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„Á‡ Ûe‚ ‡e‰L38elÙ‡ , ∆∆»∆»¬ƒ¬À»∆»»¬ƒ
ÌÈhÁ ÏL ‰ÓÚ39ÔÓ ÔÈÓBz  d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓÚ ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ B‰h‰ ÔÓ Ì˙È ‡Ï  dcˆa ‰B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40OÚÓ ˙Óez ÔÈÓB˙Â .41ÔÓ «»≈¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈ƒ
BLc˜Ó ˙‡ :Ó‡pL ;‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»∆∆¡«∆ƒ¿¿

BaL Lc˜Ó‰ ÔÓ ÏË  epnÓ42. ƒ∆…ƒ«¿À»∆

ממה 33) כן למדו שם ובירושלמי  א. משנה פ "ב  תרומות
"מה  - היקב ", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם "ונחשב  שנאמר
טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי ) ויקב  גורן
משאי ֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אף ֿעלֿפי  וזה

או  טמא כולו יהא שתרם מה כדיכלומר: טהור כולו
(ר"ש). הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור מן שיתרום
מן  ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל

ההלכה). (בסוף  הטמא על שם.34)הטהור משנה
- תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי 
ה'" תרומת ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב ". ממנו
הטהור  מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום -

הטמא. העגול 35)על אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
מקום  "וכל המשנה בפירוש רבינו וכתב  וכו'". דבילה של
ור"ש  ברע "ב  ועיין מסיני ". למשה הלכה הוא באמת, שאמר

ונקראת 36)שם. היבשים התאנים מן שעושים גדול "ככר
(פיה"מ ). רבים,37)דבלה" מחלקים מחוברת שהיא "לפי 

טומאה  ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף  אותם נחשב  לא
(שם). ידוע 38)כולה" שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם). האגודה" יותר 39)לכל שהיא חיטים של "כרי 
(שם). בדבוק " האגודה מן תרומתו 40)פחותה - ובדיעבד

ההלכה. בתחילת למעלה שכתוב  כמו תרומה,
שם.41) מן 42)ירושלמי  תקח  שתמיד היינו שם, הוא כן

טמא. בו יש אם אף  - שבו הטהור

.ÁÔÈÓBz ÔÈ‡43B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ìz Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óez B˙Óez  ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï  „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈÈM‰46‰Óez  ÌÈ‰L ‰ÊÂ ,47Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì˙Ï znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ ƒ»«¿»«∆À»ƒ¿…ƒ«»≈««»
OÚÓ ˙Óe˙a ÔÎÂ .„ÈÊÓk ‡e‰ È‰ 52. ¬≈«≈ƒ¿≈ƒ¿««¬≈

ההלכה.43) בסוף  - מעשר תרומת ולענין גדולה. תרומה
ב .44) משנה פ "ב  שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא

שנתלשה  בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר
הסוגיא  ע "פ  כאן (רדב "ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן
וראה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן לג. בפסחים

יד). הלכה פ "ב  הטבל.46)למעלה מן 47)את שהרי 
נתן  כרבי  צ . (יבמות במזיד אפילו תרומה, תרומתו התורה
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אושעיא). השירים.48)ברבי  את לתקן כדי 
תרומה.49) תרומתו בתרומות 50)שבשוגג יהודה  כר'

כר' הלכה שאין כתב  ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם.
דפוסים  ברמב "ם (הגהה יוםֿטוב ' 'תוספות ועיין יהודה,

משנה).51)חדשים). (כסף  א הלכה שם ירושלמי 
מן 52) ניטלת מעשר "תרומת שם: בירושלמי  הוא כן

על  הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור
במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא

וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי  בן "וכן שם:

.ËÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ aÁÓ‰ ÔÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ

el‡ ˙Bt ÏÚ ‰Óez eÈ‰È el‡ ˙Bt :Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈
ÌÈaÁÓ‰55eLÏziLÎÏ Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»

˙B‚eÚ ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚eÚ ˙Bt :Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿
ÌÈaÁÓ BÊ ‰‚eÚ ˙Bt ÏÚ ‰Óez58:Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«

˙Bt ÏÚ ‰Óez eÈ‰È ÌÈaÁÓ BÊ ‰‚eÚ ˙Bt≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈
ÔÈLeÏz BÊ ‰‚eÚ59‡Ï ÌeÏk Ó‡60Ì‡ Ï‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ

˙Bt ÏÚ ‰Óez eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚eÚ ˙Bt :Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈
eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚eÚ61B„Èe ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»

 Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ qÁÓ BÈ‡  ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆
ÔÈÓi˜ ÂÈc62LÈÏL e‡ÈiL ‡e‰Â .63.Ó‡L ˙Úa ¿»»«»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»«

(לבמדבר 53) קורח  פרשת ובספרי  ה. משנה פ "א תרומות
"שלא  - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת למד כו) יח ,
המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום
פי "א  להלן (וראה אין ד"ה סב . קידושין בתוספות ועיין

כו). ואילו 54)הלכה שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,
וראה  שלו, אינם מפריש, הוא שעליהם המחוברים, הפירות

עליהם 55)להלן]. ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב ]. הלכה פ "ד למעלה כמפורש תרומה, תרומתו משלו,

והרי56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
 ֿ בכסף  קורקוס , בר"י  (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
מחוברים  "פירות גם רבינו כתב  ולא ובאורֿשמח ). משנה
בידו  - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על

תרומה]. ותרומתו ששתי57)לתלשם [והיינו סב . קידושין
התלושה]. וגם המחוברת גם שלו, הן עכשיו 58)הערוגות

שיתלשו. מחוברים.59)לפני  בעודם שכיון 60)עכשיו
כדבר  זה הרי  לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו

שם). (קידושין לעולם בא הכסף ֿמשנה 61)שלא לדעת
פירות  שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים, זו ערוגה
בסמוך: רבינו שכתב  ממה נראה וכן לכשיתלשו".
זו  הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד שניהם". "ולכשיתלשו
פירות  על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על
שתי על נאמרה ע "ב  ושם לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה

על 62)הבבות. שם, ולמפרע . משנתלשו תרומתו כלומר,
פ "ב  תרומות ותוספתא תלושים, על מחוברים האור:
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה

ומעשרות 63) מתרומות הם פטורים שליש, הביאו לא שאם
פ  תרומות (למעלה מהם הפריש אם ואפילו י ). הלכה "ב 

פרק  תחילת תרומות (ירושלמי  קיימים דבריו אין ומעשרות,

אין  הרי  שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואף ֿעלֿפי  ט ).
שם, בקידושין יעקב  בן אליעזר כר' ודלא לגמרם, בידו זה
אדם  שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר

לעולם. בא שלא דבר מקנה

.ÈLi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Li‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óez B˙Óez  Ìz Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡  ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL nzL‰Ï Bkc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL nzL‰Ï BkcL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿
ÏÚ ‰fÓ ÌB˙Â ,ÛËˆÓ  ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„Ïa „Á‡ ÌBÈ nzL‰Ï BkcL ˜È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÌBz  Úa ËwÏÂ ˙ÈÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ "ד.64) שם תוספתא

.‡ÈBÊ ‰L ˙BtÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡65‰L ˙Bt ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙Bt ÏÚ ‰ÚL ‰L ˙BtÓ ‡ÏÂ ,‰ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óez dÈ‡  Ìz Ì‡Â66‰L ‰L :Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
ËwÏ68˜È69‰M‰ L‡ Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»

ÔÈÓBz ÔÈ‡  LÓM‰ ‰‡aL Á‡ ËwÏÂ ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈««∆»»«∆∆≈¿ƒ
ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÔLÈ ‰ÊÂ ,L„Á ‰fL ;‰Ê ÏÚ ‰fÓ71 ƒ∆«∆∆∆»»¿∆»»¿≈ƒƒ≈

‚B˙‡72‰‡a ‡lL „Ú ËLa OÚ ‰MÓÁ Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
 LÓM‰ ‰‡aMÓ Á‡ ‚B˙‡ ËwÏÂ ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡  ÈL˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡ez ˙BOÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
ËLa OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙BOÚÓÏ ‰M‰ L‡ 75. »»ƒ¿»…«»»¿«¿¿»ƒ»

פ "ב .65) שם ותוספתא ה, משנה פ "א משנה 66)תרומות
השדה 67)שם. היוצא זרעך תבואת כל את תעשר "עשר

שם. ראה פרשת וספרי  נג: בכורות עיין שנה". שנה
יב .68) השנה בראש והובאה שם, שבו 69)תוספתא

ד). הלכה שני  מעשר מהלכות (פ "א לקיטה אחר הולכים
התבואה 70) למעשר השנה ראש שהוא בתשרי , אחד

(להלן). יד:71)והירקות השנה כירק 72)ראש שהוא
ה). הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין

ב .73) שם שם.74)משנה במשנה גם 75)כביתֿהלל
לענין  - כירק , דינו לקיטה שלענין ואף ֿעלֿפי  בכלל. אתרוג

טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.Èı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt ÏÚ ı‡‰ ˙Bt ÔÈÓBz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı‡‰ ˙Bt ÏÚ ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙BtÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡ÈeÒ ˙Bt ÏÚ ı‡‰ ˙BtÓ77‡ÈeÒ ˙BtÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈiÁ ÔÈ‡L ˙BtÓ ‡ÏÂ [.ı‡‰ ˙Bt ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙Bt B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe˙a ÔÈiÁL ˙Bt ÏÚ Ô˙Óez ‰Ó˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙Bt ÏÚ ‰Óe˙a ÔÈiÁL ˙BtÓÌ‡Â .ÔÈe ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óez dÈ‡  Ìz»«≈»¿»

שם:76) המשנה בפירוש וכתב  ה. משנה פ "א תרומות
(ויקרא  הארץ " מזרע  הארץ  מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם
יש  מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואף ֿעלֿפי  ל), כז,
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אין  מעשר, בתרומת שבאו מהם ויש במעשר, שבאו מהם
שבאו  הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי  קושיא בזה
על  במעשרות שבאו ובפסוקים המעשרות, על בתרומות
מזה  שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי  התרומות,
לארץ  באו אם שאפילו אומרים ויש החק ". מן בו שחייב  מה
התורה  מן במעשרות שחייבים בארץ  ונתמרחו מירוח  לפני 
פירות  על בהם תורמים אין - כב ) הלכה פ "א למעלה (ראה
(משנה  עליהם ישראל ארץ  מפירות ולא ישראל, ארץ 

שם). פ "ב .77)ראשונה תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף  ושם שם.

.‚ÈLÈÙn‰80‰Óez81‰Ïh ‡lL ÔBL‡ OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óez82ÈL OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óez Ô˙Óez ÔÈ‡  ˙BÁ‡ ˙Bt≈¬≈≈¿»»¿»

ראשון 80) ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ "א תרומות
ממעשר  ולא תרומתו, אחרים) ספרים (כנוסחת ניטלה שלא
וראה  אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני 

גדולה.81)להלן. תרומה  תרומת 82)היינו היינו
לפני הכרי  מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר.
תרומה  גם ממנו להפריש שחייב  גדולה, תרומה שהפריש
ומכיון  יג) הלכה פ "ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה
ממנו  להפריש יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה
והיא  וזכות חוק  מעשר באותו לכהן שיש לפי  גדולה, תרומה
יכול  מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר . תרומת
וכסף ֿמשנה  ראב "ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש

שם. יוםֿטוב ' ו'תוספות המשנה שהפרישו 83)ופירוש
גדולה. תרומה שהפריש מן 84)לפני  פטור שהקדש

מהלכות  (פ "ג הוא גבוה ממון שני  מעשר וגם המעשרות,
תרומה  מהם מפריש נפדו, אם אבל יז). הלכה שני  מעשר

ג. הלכה מעשר מהלכות פ "ז להלן ראה גדולה,

.„È‰Bz‰ ÔÓ iÁ ‡e‰L cÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰ÈcÓ iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈcÓ iÁ ‡e‰L c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆

Ìz Ì‡Â ;‰Bz‰ ÔÓ iÁ‰ ÏÚ86B˙Óez  «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óez87Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב  עציץ  גבי  י ֿיא, משניות פ "ה מדמאי  נלמד
 ֿ (כסף  טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי , ודמאי  נקוב ,

ורדב "ז). כשתרם 86)משנה השני , הדין על רק  מוסב  זה
(כסף ֿמשנה, התורה מן המחויב  על מדרבנן המחויב  מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי88)מדרבנן. התורה, מן בתרומה החייב  על
שאינו  מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זה  והרי  פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב 
שהוא  מדבר הפריש ואם החיוב . על הפטור מן כמפריש
- מדבריהם חייב  שהוא דבר על התורה מן בתרומה חייב 
אבל  באכילה, מותר מדבריהם שחייב  והדבר תרומה, זו הרי 
חייבת  שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה
ואינה  מדרבנן אלא אינה זו ותרומה התורה, מן בתרומה
הלכה  להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת

טז.

.ÂËe˜ ıÈˆÚ89ı‡k ‡e‰ È‰ 90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ LL È„k ?˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92ÚÊ . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡ez93Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È‰  e˜ ‡e‰Â ‰‡ez‰ ‰Ó‚Â Bw Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡ÈiL Ì„˜ epwiL „Ú ,e˜ BÈ‡La ÁÓBˆk¿≈«¿∆≈»«∆ƒ¿∆…∆∆»ƒ

.LÈÏL¿ƒ

י .89) משנה שם בארץ .90)דמאי  הפרי  צמח  כאילו
י .91) משנה פ "ב  צה:92)עוקצין בשבת נראה כן
(93 ֿ (כסף  ב  הלכה פ "ה מעשרות וירושלמי  ע . מנחות

משנה).

.ÊËı‡a ÔÈÏ„b‰ ˙BtÓ ÌBz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ e˜ ıÈˆÚ ˙BtÓ B‡ ,e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óez B˙Óez  ı‡a95ÏÚ e˜ BÈ‡MÓ Ìz . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óez B˙Óez  e˜p‰96Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ìz . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óez B˙Óez  e˜ BÈ‡L ÏÚ e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙BOÚÓe ‰Óez ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»

Á‡100. «≈

שם.94) התורה.95)דמאי  מן צריך 96)ששניהם ואין
מפני השניה, בהלכה כמו ומעשרות, תרומות עליה להוציא
(רע "ב ). כלל ומעשרות בתרומות חייב  אינו התורה שמן

שאינו 97) העציץ  (שאין הפטור מן שהפריש לפי  הנקוב , על
החייב . על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב  נקוב 

נקוב ,98) שאינו ממה ולהפריש ולתרום לחזור צריך ואין
ביבמות  (רש"י  כבר הפריש והרי  היא, מדרבנן שלו שתרומה

לאכול,99)פט :). לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי  לכהן,
מן  בתרומה חייב  אינו נקוב  שאינו בעציץ  בגדל דבר שכל

המשניות). (פירוש שם,100)התורה ביבמות הוא כן
לחשוש  שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין
תרומה  כולה ובאמת השיריים, את זרים יאכלו שמא
ממקום  ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן,

אחר).

.ÊÈÌBz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óez B˙Óez  È‡ce‰ ÏÚ103Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ìz .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óez B˙Óez 106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙BOÚÓe ‰Óez108. ¿»««¿

על 101) שהרי  מעשר, תרומת והיינו יא. משנה שם דמאי 
גזירות  עליה גזרו ולא הארץ , עמי  נחשדו לא גדולה תרומה
(תפארת  א הלכה מעשר מהלכות פ "ט  להלן כמפורש דמאי ,

שם). ואפשר 102)ישראל פטורים, ששניהם שאפשר
מהם  ואחד פטור מהם שאחד ואפשר חייבים, ששניהם

הודאי "103)חייב . על ב "דמאי  לכהן. באכילה ומותר
ממנו  (שהופרשו פטורה היא אם ממהֿנפשך: מותרת
היא  ואם באכילה, מותרת היא הרי  ומעשרות) תרומות
את  גם ותקנה תרומה היא הרי  ומעשרות, בתרומות חייבת
כן  גם הדמאי " על וב "דמאי  ראשונה). (משנה הודאי 
והשניה  חייבת היא שמא לחשוש שיש אף ֿעלֿפי  מותרת,
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קפג                
         

התורה  מן כי  מדרבנן, אלא אינו דמאי  שאיסור כיון - פטורה
שנקרא  כיון - הן" מעשרין הארץ  עמי  "רוב  על סומכים
כפי לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם עליה
בדמאי כמפורש הארץ , עם חלת על דמאי  איסור גזרו שלא
(תוספת  יג הלכה מעשר מהלכות פי "ג ולהלן ג, משנה פ "א

שם). זה 104)הגרע "א והרי  פטורה, התרומה היתה שמא
החיוב . על הפטור ומן 105)מן הודאי , על הודאי  מן

עליו. אחר מדמאי  ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי 
טבל,106) הוא אם ממהֿנפשך: לאכילה מתוקן והדמאי 

פטור. הוא הרי  פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי 
שהפריש 108)לכהן.107) ונמצא פטור, הדמאי  היה שמא

הלכה  (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב  מן
בתורם  רק  כי  אחר", "ממקום רבינו כתב  לא [וכאן יב ).
שמא  עצמו, ממנו לתרום אין נקוב  שאינו על נקוב  מעציץ 
וזו  חייבת שזו יחשבו כי  השיריים, את לאכול זרים יבואו
חייבת  וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי , פטורה
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן,
יבואו  לא הוא, שספק  בדמאי  אבל טז), הלכה למעלה
מספק ]. רק  ותורמים שחוזרים ידעו כי  השיריים, להתיר
תקלה, מידי  לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום אם ואדרבה
היא  אף  אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק , שזה מאחר כי 
(תוספות  וכו' אחר ממקום שוב  עליה להפריש ויצטרכו ספק 

חדשים).

.ÁÈÔÈÓBz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡  Ìz Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óez113LzÎÏÂ C„Ï Ô‰k‰ ÁÈËÈ ‡nL ‰Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓBz Ï‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈÚ117ÌB˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú‰119Lk È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓBz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
Lk È˙ÈfÓ ‡Ï Ï‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈

ÏMÓ122ÏMÓ‰ ÏÚ123ÏÚ ÏMÓ‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏMÓ BÈ‡L124Ï‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B‚Bb125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B‚BbÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B‚Bb ÏÚ ÌÈ‡z ‡Ï Ï‡ , ¿ƒ»¬»…¿≈ƒ«¿»¿ƒ»¿…

ÔÈÚa ÌÏBÚÏ Ì˙iL È„k ,ÔÈÓa ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B‚B‚¿»««¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿…¿»¿«ƒ
˙t‰ ÏÚ ÌÈhÁ ÔÈÓB˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129 Ìz Ì‡ ,el‡ ÏÎe . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óez B˙Óez130. ¿»¿»

ד.109) משנה פ "א שנגמרה 110)תרומות לאחר
שומע  כז) יח , במדבר קרח , (פרשת ספרי  "ולשון מלאכתן.
שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני 
המשניות  (פירוש הגמור" מן הגורן, מן כדגן תלמודֿלומר

לשמן.111)שם). מהן 112)העומדים לעשות העומדים
ביתֿהלל.113)יין. כדעת שם, ירושלמי114)משנה

שלא  מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב  ומה שם.
תרומה  תרומתו מלאכתו, שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה
שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם -

ט .115) משנה שם ובמלח .116)תרומות במים השרויים
הפרד 117) תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ "א בירושלמי 

פ "ג  להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים
יצחק  רבי  בשם יוסי  בן יוסי  רבי  יב ) הלכה מעשר מהלכות
שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן
הלכה  למעלה וראה בלבד", ויקב  גורן אלא מלאכתו נגמרה

סו.).118)ד. זרה (עבודה מינים שני  הם ויין ענבים שהרי 
"משנה 119) (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שתורמין

תיקון). צריכים ודבריו מ "ד, שם בתרומות ראשונה"
"זיתי120) שם: המשנה בפירוש רבינו וז"ל מ "ו. פ "ב  שם

הרבה, שמנם כי  שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן
למיעוט  לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים משמן וטוב 
וחלבו  ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם,
הארץ ". חלב  את ואכלו שאמר כמו שבו, והיפה הטוב  הוא

שם).121) (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע  מן שזהו
שם.122) מן 123)משנה יותר טוב  מבושל, שאינו שיין

(הוצאת 124)המבושל. פ "ד תרומות בתוספתא הוא כן
שלפנינו  הנוסחאות לפי  (10 123 עמוד ליברמן הגר"ש

בכסף ֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ "ב  תרומות וירושלמי  נד: מנחות

תאנים  תורם ואינו ד. פרק  תחילת שם בתוספתא להגיה יש
גדול  התאנים של שהנפח  לפי  כדלהלן, במדה, הגרוגרות על
[ואין  בתרומה. ממעט  ונמצא הגרוגרות, של הנפח  מן יותר

הדבר  את וגם התרומה את גם ומונה שמודד הנתרם,הכוונה
במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי 
שמודד  אלא ד), הלכה פ "ג (למעלה במנין" ולא במשקל לא
ונמצא  הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה

באומד]. במדה 127)שתורם עולות יבשות שהן שגרוגרות
יפה. בעין תורם ונמצא לדעת 128)יותר, שם. תוספתא

פת, לגבי  הן יפות שחיטים משום שהיינו הכסף ֿמשנה
יותר  שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי 
בניגוד  בתרומה, ממעט  ואינו א). הלכה למעלה (וראה

דלהלן. החיטים על הפת מן רבינו 129)לתורם בספרי 
במעשה  הוא וכן (כסף ֿמשנה). חשבון" לפי  "אלא המגוהים
(תוספתא  כתבי ֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י , בשם רוקח 
לפי שתורם והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה).
הפת  של הנפח  חשבון לפי  ולא שבפת, החיטים חשבון

יפה. בעין תורם ונמצא ועלה 130)עצמו, התורם שהרי 
פ "ג  (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד בידו
תרומה  תרומתו - היפה על הרע  מן התורם וגם ו), הלכה

ג). הלכה (למעלה

.ËÈÔÈÓBz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132, ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ
˙BÎ„p‰ ÌÈÚ ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÂ133ÌB˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 ¿…«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰Ó‚ ‡lL c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
ÊÁÈÂ ,‰Óez B˙Óez  Ìz Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì˙ÈÂ135‰BL‡‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÚ‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ iÁ  ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙BeÓb ˙BÓez ‡Lk139‰iM‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ ;140. ƒ¿»¿¿¬»…ƒ«¿ƒ»

ח .131) משנה פ "א במכתש 132)תרומות שנכתשו היינו
מלאכתן. נגמרה ולא שמן, מהן שנדרכו 133)לעשות
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מלאכתן. נגמרה ולא יין, רבינו 134)לעשות רצה בזה
על  ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל
כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות, ענבים
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין
אמרו  ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו מלאכתו,
לא  כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור
יודעים  הכל שהרי  כן, לעשות יוסיף  שמא חכמים חששו
הזיתים  אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין
מלאכת  בהם התחילה שכבר הנדרכות, והענבים הנכתשים
עליהם  ולתרום טעות, לידי  בהם לבוא עלולים והיין השמן

ראשונה). (משנה מלאכתם כל שנגמרה משנה 135)לפני 
למעלה. וראה שם 136)שם. ואין בחולין, נתערבה אם

ב . הלכה פי "ג להלן ראה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה
בפ "ג 137) שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

"אם  חומץ : של ונמצאת יין של חבית בתורם א, משנה שם
תרומה  לאחריה) או ההפרשה לפני  החמיצה (אם ספק 
וכן  וכו' עצמה בפני  מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור
התרומות  ששתי  שכיון - כב ) הלכה להלן (הובא השניה"
עד  עצמה, בפני  מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק , הן
אבל  כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו
מן  תרומה ושהראשונה ספק , כאן שאין שלפנינו, בנידון
בפני מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה התורה

כלל]. מדמעת אינה והשניה האוכלה.138)עצמה זר
ו.139) הלכה פ "ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא שאינה

.ÎÔÓL ÌzL ÈÓ141ÔÏÎ‡Ï BzÚcL ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ142, ƒ∆»«∆∆«≈ƒ∆«¿¿»¿»
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰ ÏÚ BzÚ„Â ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ B‡≈ƒ«≈ƒ¿«¿««…«¬ƒ»
ÏÚ ÌÈÚ B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈÚ ÏÚ ÔÈÈ ÌzL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈÚ143C„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈˆ BÈ‡  Ì‰ÈÏÚ Ìz kL ÌÈÚ‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ÊÁÏÌ144. «¬…¿ƒ¿…

ט .141) משנה פ "א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי 
שמן. מהם להוציא רוצים שאין הזיתים 143)כיון שאותם

שם). (פיה"מ  מלאכתם נגמרה לא כאילו פעם 144)חזרו
נגמרה  מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי  שניה,

(שם). כוונתו לפי  שעה באותה היה מלאכתן

.‡ÎÔÈÈ ÏÚ ıÓÁ ÔÈÓBz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓBz Ï‡ , ≈¿ƒ…∆««ƒ¬»¿ƒ«ƒ«
Ô‰ „Á‡ ÔÈÓ ıÓÁ‰Â ÔÈi‰L ;ıÓÁ146‰È‰) .147BaÏa …∆∆««ƒ¿«…∆ƒ∆»≈»»¿ƒ

dÈ‡  ıÓÁ B„Èa ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈi‰ ÔÓ Ì˙Ïƒ¿…ƒ««ƒ«««ƒ¿ƒ¿»¿»…∆≈»
(.‰Óez148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óez B˙Óez  ÔÈÈ ÌzL ıÓÁ‰ ‡ˆÓÂ150. ¿ƒ¿»«…∆∆»««ƒ¿»¿»

היפה 145) על הרע  מן תורם שזהו פ "ד. תרומות תוספתא
ועיין  ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין

פד: בתרא וראה 146)בבא כרבי . ולא שם כחכמים
בכלאים. תלוי  שהכל שם, אחרים 147)למעלה בספרים

שכתב  כמו הנכונה. הגירסה היא זו אבל זה. קטע  אין
בבא  ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסף ֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ  שיין אף ֿעלֿפי 
היא  הרי  הרע , מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסף ֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה

וחומץ . יין ד"ה פד: שם הגירסא 149)התוספות היא "כך
שהיא  אלא בתוספתא, שם כן גם והוא רבינו, בדברי  הנכונה

(כסף ֿמשנה). בשיבוש" בלבו 150)כתובה שהיה כיון
והרי הרע , על היפה מן בידו ועלה הרע , על הרע  מן לתרום
רבינו  שכתב  ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם
ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ "ג למעלה
לתרום  נתכוין שאם הרי  תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה  בעין
מששים  אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין [ואם
למעלה  ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =)

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ  מן בתרם

.ÎÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÌBz‰151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡  dÓz ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óez152BÊ È‰  ‰ˆÈÓÁ‰ dÓzL Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óez153‰Óez  ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ ÌBz‰155,ÁeÒ ‡ˆÓÂ ÁÈh‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈe˜ e‡ˆÓpL B‡156˙ÈÁ Ìz .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,‰Óez 159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
,dÓˆÚ ÈÙa ˙Ún„Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â .‰iL¿ƒ»¿≈««ƒ¿≈∆¿«««ƒ¿≈«¿»

.LÓÁ iÁ BÈ‡  Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎB‡‰Â¿»≈««ƒ¿≈∆≈«»…∆

א.151) משנה פ "ג היתה 152)תרומות שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, נתכוין והוא הואיל בטעות,

יין.153) היה הרמה תרומה 154)שבשעת איסורי  כל
עד  חומץ  היתה שמא בזה, נתקן לא הטבל אך מספק , עליה

נתרמה. שדין 155)שלא רבינו מלשון ומשמע  שם. משנה
מרה  היתה שאם חומץ , ונמצא יין בתורם כמו להם, אחד
מדובר  שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד
שנעשית  או התרומה, הרמת בשעת מרה היתה אם בספק ,
פט . יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה
מרה  שהיתה בידוע  אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה
שני שהם וחומץ  יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם,
קישות  לבין תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות,

כך. כל טעות שאינה מרה ויש 156)ונמצאת נקב  בו שיש
שם). (ירושלמי  ארס  והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו

(157.(421 עמ ' ליברמן (הוצ ' ד פרק  תרומות תוספתא
ב ).158) הלכה רוצח  מהלכות (פי "ב  הסכנה מפני 
אם 159) ידוע  שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור לפי 

מספק  ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני  היו הפגמים
ויתרום.ה  ויחזור תרומה היא רי 

.‚ÎÔ‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙ ?„ˆÈk160dÈ‡  ÔÈlÁ‰ ÏÚ ≈«»¿»««≈∆««Àƒ≈»
˙Ún„Ó161dÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iL ‰ÏÙ ; ¿«««»¿»¿ƒ»¿»«≈≈»

˙BÚn„Ó  „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ô‰ÈzL eÏÙ ;˙Ún„Ó¿«««»¿¿≈∆¿»∆»¿«¿
Ô‰ÈzLaL ‰pËwa162 Ô‰ÈzL Ê ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«»¿≈∆

dLÓÁÂ Ô‰ÈzLaL ‰pËwa ÌlLÓ163‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆¿À¿»¿≈«
Ô‰k‰ ÔÓ ÏËBÂ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙B ?Ô‰ÈzLa ‰OBÚ∆ƒ¿≈∆¿»¿…≈∆»¿≈ƒ«…≈

‰ÏB„b‰ ÈÓc164. ¿≈«¿»

ב .160) משנה פ "ג בפחות 161)תרומות נפלה אם אפילו
מחולין. חלקים גדולה 162)ממאה האחת כו' היתה "אם
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ובשניה  סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת מן
שיעור  לדעת אלו צריכים בחולין סאין השלש ונפלו סאתים,
קטנה  והיא בהם נפלה תרומה סאה כי  ונחשב  חולין, אותן
במאה  תעלה סאין מאה חולין באותה היו ואם שבשתיהן,
המשנה  (פירוש מדומע " הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד,

ומשלם 163)שם). תרומה אופן בכל הקטן שהשיעור
הגדולה 164)חומש. את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא מספק ,

.„Î˙ÈÁ‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óez dLÈÙ‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óez dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈÁ‡ ÏÚ«¬≈ƒ«∆≈»∆À»¿»¿ƒ¿∆»«…≈
‰lÁz d˜„aL ˙ÚÓ :ıÓÁ d‡ˆÓe d˜„a ÔÓÊ Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿»»…∆≈≈∆¿»»¿ƒ»
Ô˙B‡ LÁL ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ  ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú«¿»»ƒ«««ƒ¿»«ƒ∆»«»
;Ôw˙Ó ‡e‰ È‰  BÊ ˙ÈÁa BlL ‰Óez‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ  CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óez epnÓ LÈÙ‰Ï CÈˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי165) וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, תוספתא
שם. שהפריש 166)יוחנן ונמצא החמיץ , כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על החומץ  מן תרומה

.‰ÎÌÈ˜t ‰LÏLa167˜cÏ CÈˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈÙ‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169„Óq‰ ˙‡ˆB‰e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚLe171ÔÈLÈÙÓ  BzbÓ ÔÈÈÂ . ƒ¿«¿ƒ««ƒ«…∆¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ

ÌBÈ ÌÈÚa‡ [„Ú] ÔÈÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÂÈÏÚ172. »»¿∆¿«∆«ƒ««¿»ƒ

במשנה.167) לא. תורמין 168)גיטין ואין החמיץ  שמא
עליו  מפריש השנה ימות בשאר אבל היין, על החומץ  מן

יין. שהוא חג 169)בחזקת במוצאי  קדים רוח  כשמנשבת
באשכול 170)הסוכות. נראים וענביו (ה)פרח  "כתום

שם). (רש"י  הערוך 171)כסדרן" כנוסחת שם, משנה
נכנסת  כשלחלוחית לומר: ורצה שם. ותוספות ורש"י 
מהן  לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה
כותשים  היו אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל
חומץ  ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים

שם). (רש"י  הוא 172)לטיבול וכן להיות. צריך כן
משום  והיינו ג, פרק  סוף  גיטין ובירושלמי  שם, בתוספתא

(כסף ֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ  רגיל שאינו

.ÂÎ˙Bt ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óez ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈÙ‰ Ì‡ ,176Ô‰ È‰  ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È‰  e„‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈÙ‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óez LÈÙÓ CÎÈÙÏ .e„‡L178. ∆»¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒ»

שם.173) למעלה 175)כולם.174)משנה ראה בסמוך,
יז. הלכה במ 176)פ "ג שאמרו [ומה שם:בדיעבד. שנה

שני במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו עליהם", "מפריש
בתרומה  אלא במוקף  צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר
הלכה  (שם חכמים לתלמידי  מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ "א  המוקף  מן שלא אף  מפריש ראשון מעשר אבל כ),

שני למעשר הדין שהוא ופשוט  ו) הלכה מעשר מהלכות
פ "ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסף ֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק  ד, הלכה

המניח ]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק .

   1 
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי  יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי 

.‡ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez2ÔÈa , ¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈
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."אוכלי אלו  הרי  שמרדה , כה ואשת שברח  "עבד  : ומוסי
 כה נקרא  שהקב "ה  הוא   הענייני בפנימיות ועניינו 
מסיבה   א  ג ולכ ,כה עבד  הוא  יהודי  וכל לט.) סנהדרי)
שברח ", כה "עבד  של למצב  והביאו  יצרו  תקפו  כלשהי 
אלו  "הרי  זאת בכל עוד , אדונו  תחת שאינו  לו  שנדמה  עד 
עוד ולא  הוא ". ישראל שחטא , אע "פ "ישראל כי  "אוכלי
הקדושה  שניצוצי   גור הקב "ה  משל שאוכל שזה  אלא 
ובזה  . הקוד למצבו  לחזור עליו  ויפעלו  יעוררוהו  שבזה 
בני של  אחדות  שבתרומה  האחדות עניי ־כ ג מודגש 

יהיו . שבו  ומצב  מעמד  בכל הקב "ה   ע ישראל
      

(כסף ֿמשנה).2) מקומות בכמה פרשת 3)פשוט  'ספרא '
ה"א. פ "ה אלא 4)אמור לה הותר שלא אומרים יש

פ "ה  למעלה (ראה בהמה למאכל שעיקרם תרומה כרשיני 
לבהמה. לתת אסור אדם, למאכל שעיקרו דבר אבל ה"ב ),
הם  ביתו "ויליד הפסוק  על ה"ו, שם ב 'ספרא' הוא וכן
לא  יכול אוכלת, בהמה ואין אוכלים "הם - בלחמו" יאכלו
ורע "ב  ר"ש ועי ' נפש". לומר: תלמוד בכרשינים? תאכל
להלן  וראה כאן. למלך' ב 'משנה וראה מ "ט . פי "א בתרומות

הכ"ח . ופי "א ה"ז, תרומות 5)פ "ט  ותוספתא ב . יב , גיטין
שם).6)פ "י . (גיטין, בעלה קנינו 7)על שהם בתרומה,

כהן. של

.‰Bz ÏL ‰Óez8Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡  ¿»∆»≈≈»∆»…≈
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התורה.8) מן להפרישה יוחסין 9)שחייבים עדי  לו שיש
כד:). (כתובות ודאי  כהן שהוא המתייחס  כתב  או

דבר 10) להוציא יכולים ביתֿדין ואין כהנים שהוחזקו
(רש"י יחוס  כתב  ולא יחוס  עדי  לא להם אין אבל מחזקתו,

מדברי11)שם). אלא בה חייבין שאין תרומה היינו
כה.). (שם להלן.12)סופרים ב :13)ראה קל, בחולין

שאין  מנין יונתן, רבי  אמר נחמני  בר שמואל רב  "אמר
לא, הימיםֿב  (דברי  שנאמר עםֿהארץ ? לכהן מתנה נותנים
והלוים  הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי  לעם "ויאמר ד):
מנת. לו יש - ה' בתורת המחזיק  כל ה'", בתורת יחזקו למען
פ "ד  בחלה אבל מנת". לו אין - ה' בתורת מחזיק  ושאינו
ושמן  וכו' והבכורות החרמים כהן, לכל ניתנין "ואלו מ "ט 
(בחלת  הקודמת המשנה על שם וב 'ירושלמי ' שריפה",
חבר, לכהן "בין אמרו: - כהן" לכל "וניתנת לארץ ) חוצה
כהן" לכל "ניתנין גם כן ואם עםֿהארץ ", לכהן בין
עםֿהארץ . כהן בין חבר כהן בין היינו השניה, שבמשנה
אלא  מתנות נותנין אין שאמרו שמה רבינו, למד זה ומתוך
שיהיה  אבל והיפה, הטוב  דרך על אלא אינו חבר, לכהן
שם. במשנה פירש וכן שמענו, לא הארץ , לעם לתתם אסור
בהם  שאין דברים רק  שם המשנה שהזכירה זה  ומתוך
של  שמן היינו שריפה, שמן גם ובכללם וטהרה, טומאה
מעשר  תרומת גדולה, שתרומה רבינו למד טמאה, תרומה
יטמאם  שמא עםֿהארץ , לכהן לתתם אסור טהורות, וחלה

המשנה. בפירוש עיי "ש בטומאה, ויטמאנה 14)ויאכלם
 ֿ עם אין טמאה שתרומה [ואף ֿעלֿפי  יאכלנה. ואחרֿכך
מחזיק  אינו עםֿהארץ  – להלן) (ראה לאכלה חשוד הארץ 

שמח ']. 'אור – להלן וראה לטמא, שם:15)עצמו בחלה,
של  שמן היינו שריפה", ושמן וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו
כהן  בין חבר כהן בין היינו כהן, וכל טמאה. תרומה
ודעתו  זה, על חולק  והראב "ד למעלה. כמבואר עםֿהארץ ,
 ֿ שעם ואף ֿעלֿפי  מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
שאינו  לפי  ידו, על שנטמאה טהורה תרומה אוכל הארץ 
תרומה  לאכול חשוד אינו - למעלה) (ראה טמא שהוא סבור

שמח '). ('אור משנה' ב 'כסף  וראה ממש, טמאה

.‚˙ÈÏ‡OÈ16˙‡OpL17˙a ‰pË˜ elÙ‡ ,Ô‰ÎÏ ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈¿…≈¬ƒ¿«»«
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL18‰Óe˙a ÏÎ‡z 19‰ÊÁÂ »»ƒ¿∆»…«ƒ¿»¿»∆

˜BLÂ20‰Bz ÔÈ„Â .21È‰L ,‰Ò‡˙pMÓ ÏÎ‡zL »¿ƒ»∆…«ƒ∆ƒ¿»¿»∆¬≈
BÈ˜ ‡È‰22ÒkzL „Ú ÏÎ‡zL ÌÈÓÎÁ eÒ‡ Ï‡ ; ƒƒ¿»¬»»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈

ÏÈÎ‡z ‡nL ‰Êb ,‰tÁÏ23‰ÈÁ‡Ïe ‰È‡Ï ‰Óez «À»¿≈»∆»«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»
.‰È‡ ˙Èa ‰Òe‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»¿≈»ƒ»

ב .16) מד, נדה בהלכה 17)משנה, (ראה אביה עלֿידי 
אישות  מהל' (פ "ג התורה מן איש אשת שהיא הסמוכה)

שם).18)הי "א). (נדה, ביאה ביאתה אין כן, לפני  אבל
אביה.19) עלֿידי  נישאה אם דאורייתא, בתרומה אפילו
לכהנים 20) נאכלים שהם השלמים, מקרבן המורמים

מעשה  מהל' ופ "י  א. נה, זבחים (משנה ולעבדיהם ולנשיהם
ה"ה). ב .21)הקרבנות נז, (ויקרא 22)כתובות ונאמר

בו" יאכל הוא כספו, קנין נפש יקנה כי  "וכהן יא): כב ,
שם.23)(שם). עולא, כדעת

.„˙LÁ24˙ÏÎB‡ dÈ‡  Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
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.ÏÏk Ï‡OÈ ˙a ˙LÁ ÏÎ‡z…«≈∆∆«ƒ¿»≈¿»

א.24) קיג, בתרומה 25)יבמות ובין דרבנן בתרומה בין
(שם). התורה 26)דאורייתא מן גמורה איש אשת שהיא

הי "א). אישות מהל' תופשים 27)(פ "ג אינם חרש ונישואי 
ה"ט ). פ "ד (שם מדרבנן דאורייתא,28)אלא תרומה

שם  [ובגמרא שם). (יבמות, אוכלת היא דרבנן תרומה שהרי 
[ו  הוא נבלות אוכל קטן "וליכול, זה: על מצווין הקשו אין

בפקחת". חרש יאכיל שמא "גזירה ומתרץ : להפרישו]",
אוכל  קטן שסובר למי  שאף  - א קיד, שם הסוגיא לפי  אבל
אסור  בידים להאכילו להפרישו, מצווין ביתֿדין אין נבילות
אין  - הכ"ז) אסורות מאכלות מהל' בפי "ז רבינו פסק  (וכן
הנישואין  עלֿידי  שהרי  הנ"ל, הגמרא לקושיית מקום
זה  והרי  תרומה, אוכלת היא וחרשת לחרש חכמים שתיקנו
ועי ' שם). ריטב "א (ועי ' בידים לה נותנים חכמים כאילו

רוקח ']. ו'מעשה משנה' 'כסף 

.‰˙BÓez ÏÎ‡Ï eÒ‡ f‰29‡Ï Ê ÏÎÂ :Ó‡pL , «»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
:Ó‡pL ,BÈÎO B‡ Ô‰k LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
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ÌÏBÚ30ÌÈL ÈÎO ‰Ê  ÈÎO ,31ÈÚ „ÚÂ .32È‰  »»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
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Êk34BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa  Ê ÏÎÂ :Ó‡pL ;35. «»∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

ב .29) פג, עברי30)סנהדרין עבד והיינו א. ע , יבמות
(פ "ב  בשש יוצא שאינו שנים, שש על ליתר עצמו שמכר

שמח '. 'אור – ה"ג) עבדים והיינו 31)מהל' שם. יבמות,
('אור  שנים שש בסוף  שיוצא סתם, עצמו שמכר עברי  עבד

עבדים 32)שמח '). הם שלמעלה ושכיר תושב  [כלומר,
אותם  קראה שכן שמח '), ב 'אור (ראה עצמם שמכרו עבריים
לך  ונמכר עמך אחיך ימוך "וכי  לט ֿמ ): כה, (ויקרא התורה
זה  הוא עברי " "עבד ואילו וכו'", כתושב  כשכיר וגו'
"כי ב ): כא, (שמות התורה קראתו שכן ביתֿדין, שמכרוהו

עברי "]. עבד יותר 33)תקנה אצלו קבוע  שהוא אף ֿעלֿפי 
אסור  עצמו שמכר שזה עצמם), שמכרו מעבדים =) מהם
מכרוהו  ואילו ה"ג) עבדים מהל' (פ "ג כנענית בשפחה
שמח '. 'אור – (שם) כנענית שפחה לו מוסר רבו - ביתֿדין

ב .34) פה, יבמות א.35)משנה, סח , שם
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.ÓB‚Â B˙ÈLÓÁ ÛÒÈÂ ‰‚‚La L„…̃∆ƒ¿»»¿»«¬ƒƒ¿≈

א.36) פג, פ "ו:37)סנהדרין תרומות בתוספתא הוא [כן
וטהור  הטהור, את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי 
את  שאכל וטמא הטהור, את שאכל וטמא הטמא, את  שאכל
"והאוכלה  מ "ג: פי "א בפרה הוא וכן במיתה". כולם הטמא,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קפז                
         

ועיי "ש  האוכלה. זר והיינו מיתה", חייב  טמאה) תרומה =)
דאכל, ד"ה - א נד, גיטין ברש"י  ועי ' שלמה'. ב 'מלאכת

ה  שאכל ובגליון "וזר פ "א: כריתות ובתוספתא שם. ש"ס 
זבחים  בתוספתא שהרי  היא, וטעותֿסופר טהורה", תרומה
לעמוד  שם כפשוטה' 'תוספתא וראה "טהורה", ליתא פי "ב 

.[137 קודש"38)24 יאכל לא זר "וכל נאמר: ואחריו
הראשון, הענין על מוסיפה "וכל" של וי "ו שם). (סנהדרין,
דוד' 'חסדי  – זר לאכילת גם בו" "ומתו הפסוק  את ומחברת
שם), (סנהדרין, שאמר כרב  ודלא שם. כריתות, בתוספתא
הענין. הפסיק  מקדשם" ה' ש"אני  מפני  מיתה, חייב  שאינו
למדו  יחללוהו", כי  בו "ומתו הנ"ל שמהפסוק  ואף ֿעלֿפי 
(ראה  מיתה חייב  אינו תרומה שאכל טמא שכהן (שם) חז"ל
מחוללת  היא טמאה שתרומה מפני  ה"א), פ "ז להלן
טמאה  בתרומה גם הפסוק  מאותו מיתה חייבו וכאן ועומדת,
ואוכל  קדוש שהוא כהן שלגבי  לזר, כהן בין הבדל יש -
שאינו  זר אבל מחוללת, נקראת הטמאה זו טהורה, בתרומה
כאן, (רדב "ז מחוללת אינה טמאה תרומה גם לגביו קדוש,
שאמר  מה [וזהו ה"ב ). סנהדרין מהל' בפי "ט  ולחםֿמשנה
מפני - מקדשם" ה' אני  יחללוהו, כי  בו "ומתו (שם) הכתוב 
אינם  שם), ב 'ספורנו' (וראה לכהנים מקדשם, ה' שאני 
קדושה. אינה שלגבם מחוללת, תרומה על מיתה חייבים
ואפילו  תרומה, כל לגביו - קודש" יאכל לא זר "וכל אבל
מ "א, פ "ו בתרומות אמרו זה ומטעם קודש. היא טמאה,
משלם  - טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה ש"אחד
יאכל  כי  "ואיש בפסוק  שגם ה"ב ), פ "י  להלן (ראה חומשה"
ב 'משנה  ועיי "ש בכלל. טמאה תרומה בשגגה", קודש

שלדבריו 39)ראשונה']. אלא שם, בסנהדרין רב  אמר כן
ראה  כמותו, הלכה אין ובזה שמים, בידי  מיתה חייב  אינו

קלג. ל"ת המצוות' ב 'ספר וראה 'ירושלמי '40)למעלה.
שאינו  התראה בלי  במזיד אכל אם אבל ה"א. פ "ז תרומות
ומיתה  ה"ה), פ "י  (להלן הקרן את לשלם הוא חייב  לוקה,
אבל  ב . ל, בכתובות רבא כדעת פוטרתו, אינה שמים בידי 
לוקה  "אינו אמרו שלא מבואר שם שהרי  עיון, צריך
כגון  אחת, בבת והממון המלקות כשבאו אלא ומשלם",
זאת  השמיט  ורבינו הבליעה, בבית חבירו לו שתחב 

(משנהֿלמלך).

.Êk Ô‰k ˙e˙Óe˙a ‡È‰ ,Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ È «…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ¿«
ÌÈÈÚ ÈL .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰41:‰Ê Â‡Ïa eÏÏÎ «√»ƒ……≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿¿»∆

ÏÚaz Ì‡L42‰BÊ ‰OÚ˙Â dÏ eÒ‡Ï43‰ÏÏÁ B‡44, ∆ƒƒ»≈¿»»¿≈»∆»¬»»
‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk45‡È‰ È‰  ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ

,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓeza ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡¬»∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»
c ÏÎÏ Êk ÏÏÁ‰L46Ï‡OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .47 ∆∆»»«»¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈

‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ìena ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰¬≈ƒ¬»∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆
˙Ó B‡ dLbL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ,˜BLÂ ‰ÊÁ48. »∆»¿»««ƒ∆≈¿»≈

ב .41) סח , שהיא 43)שם.42)יבמות לאדם נבעלה אם
איסורי מהל' (פי "ח  לכל השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). (שם 44)ביאה לכהן ונבעלה גרושה שהיהת כגון

ה"א). ושם.45)פי "ט  במקדש,46)שם לעבודה פרט 
מקדש  ביאת מהל' (פ "ו עבודתו מחלל אינו החלל שהרי 
בין  חלל מנה שלא הט "ו, שם בפ "ט  נראה וכן ה"י ).

תהיה  כי  לפי "ז: מתפרש והפסוק  עבודה. פסולי  שמונהֿעשר
בתרומה, - הקדשים בתרומת לפסול, תבעל כי  - זר לאיש

תאכל. א.47)לא פז, שם ומשנה, שם. יבמות,
לחזה 48) חוזרת אינה ואף ֿעלֿפי ֿכן לתרומה, שחוזרת

כי - לזר תהיה כי  לפי "ז: מתפרש והפסוק  תנשא ושוק .
לא  הקדשים, מן במורם - הקדשים בתרומת לישראל,

תאכל.

.ÁÏ‡49Ï‡Oi‰ dLbL Á‡ ˙ÏÎB‡  ‰Óez‰ ¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈
Ô‰k ˙e :Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰LÂ ,dÏ ÔÈ‡ ÚÊÂ ‰Le‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È‡ ÌÁlÓ ,‰ÈeÚk ‰È‡ ˙Èa≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

שם.49)

.Ëe„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50;ÌÁÏ Ïk ‡ÏÂ  ÌÁlÓ : ƒƒ«¿»»¿ƒ∆∆¿…»∆∆
.˜BLÂ ‰ÊÁÏ ‡ÏÂ ,‰Óe˙Ï ‡È‰ ˙ÊBÁ∆∆ƒƒ¿»¿…¿»∆»

לא 50) הקדשים "בתרומת מהפסוק  גם כן למדו ושם שם.
ה"ז. למעלה רבינו שהביא תאכל",

.È˙ÈÏ‡OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ51 ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ eÒ‡Ï ‰ÏÚpL52‰eÒ‡  ∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»

ÚÊ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»¿»¿««ƒ∆≈»∆«
.Ô‰kÓƒ…≈

א.51) סח , "חללה",52)שם גם כתב  ה"ז, [למעלה
כאן]. השמיטה למה וצריךֿעיון

.‡È‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ ‰ÈeM‰ CÎÈÙÏ53ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰ÈeL ÏÎÂ .È‡ ‰B‰Ë ˙ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«

È‡ ‰B‰Ë54„Ú dÏ LiL B‡ ,55˙zÓ ‰È‰zL È„k ¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆
˙Úap‰Â .‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  dÏÚÏ¿«¿»¬≈∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿««

‰Ó‰Ï56.˙ÏÎB‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡Ï  ƒ¿≈»…ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿∆∆

ב .53) לו, וכתובות מ "ו, פ "ג עדיות נטמאה. שמא
ויש 54) אוכלת, שבויה "יש שם: עדיות במשנה שנינו

נשביתי שאמרה האשה כיצד? אוכלת. שאינה שבויה
ואם  שהתיר. הפה הוא שאסר שהפה אוכלת, - אני  וטהורה
אוכלת". אינה - אני  טהורה אומרת והיא שנשבית, עדים יש

לבעלה. להתירה - א כב , בכתובות שנינו אפילו 55)וכן
נטמאה, שלא אחד עד להאמין הקילו שבשבויה אחד, עד

הי "ז. אישות מהל' בפי "ח  ב .56)כמבואר נט , יבמות

.ÈÔ‰kÓ ÚÊ dÏ LiL ˙ÈÏ‡OÈ57ÏÈLa ˙ÏÎB‡  ƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿

ÒBÈ‚Bc‡Â58;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Úf‰ ÚÊ elÙ‡Â , ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»
dÏ ÔÈ‡ ÚÊÂ :Ó‡pL59. ∆∆¡«¿∆«≈»

ב .57) פו, שם שמאכיל 58)משנה, אמרו - א עב , שם
אמו. את שמאכיל והואֿהדין עבדיו, ודרשו 59)את

סוף  עד בן לה חפש כלומר, עליה", "עיין ע .) (שם חכמים
הסמוכה. בהלכה וראה הדורות, כל

.‚ÈÏ‡OÈ ÚfL ÌLk60d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ61Ck , ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»
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קפח               
         

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡OiÓ Ô‰k ÚÊ∆«…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆
ÏeÒt ÚÊ62B‡ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡OÈ ˙a ?„ˆÈk . ∆«»≈««ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈

ÈÓ ˙a‰ ÏÚ ‡e ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡OÈÏ ˙‰k…∆∆¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«»«««ƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,ÊÓÓÏ ˙‡OpL B‡ ‰ÈÏÚ ‰ÂÚ ‡e‰L∆∆¿»»∆»∆ƒ»¿«¿≈≈»««

Ìi˜ ÊÓn‰ È‰Â63Ô‰ÎÏ Ï‡OÈ ˙a Bn‡ Ì‡ ‰˙È‰ . «¬≈««¿≈«»»¿»≈ƒ«ƒ¿»≈¿…≈
.ÏÎ‡z ‡Ï  Ï‡OÈÏ Ô‰k ˙a ;‰Óe˙a ÏÎ‡z …«ƒ¿»«…≈¿ƒ¿»≈……≈

כשם 60) לה, אין וזרע  "שנאמר הקודמת: להלכה מחובר זה
(משנהֿלמלך). וכו'" ישראל ב .61)שזרע  פו, שם משנה,

בת 62) (של זה שלימוד [ואף ֿעלֿפי  ב . סט , שם משנה,
פרשת  ב 'ספרא' נדחה לישראל) כהן מבת לכהן, ישראל
את  שיאכיל לבן "מניין שם: אמרו שכן ה"ו), (פ "ה אמור
הזרע  את נעשה לפסול, כאב  זרע  אם הוא ודין בתרומה, אמו
שמדת  לפסול, כאב  הזרע  את עשה אם הין להאכיל, כאב 
ביתו  ויליד יא) כב , (ויקרא לומר תלמוד וכו' מרובה הפסול
ביה  "קרי  א: מד, בנדה גם הוא (וכן יאכיל" יאכלו] [הם
למדו  ביתו", מ "יליד למדו שכבר לאחר - בלחמו") יאכילו
הבדל  אין שבה שכשם כהן, בבת הנאמר לה" אין מ "זרע  גם
וכן  ישראל, בבת כן כמו פסול, זרע  לבין כשר זרע  בין

ע .]. ביבמות במשנה,63)מפורש עי ' אמו, אם את ומאכיל
שם.

.„ÈÏÚ Û‡Â dÚÊ ÏÈLa ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
Ï‡OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Úf‰ B˙B‡L Èt64ÔÈ‡Â . ƒ∆«∆«»«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÓ ˙a dÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆ƒ»¿»»«ƒ…≈««ƒ
Ï‡OÈÏ ‰‡eO ˙a‰L65‰ÏlÁ˙ elÙ‡Â ,66È‰  ∆««¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿»¬≈

.‰ÏeÒt‰ ˙a‰ ÏÈLa ˙ÏÎB‡ dn‡ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

לנישאת 64) והכוונה ישראל", "מאינו לומר רוצה [אולי 
אוכלת  אמה ואף ֿעלֿפי ֿכן בתרומה, מלאכול שנפסלה לגוי ,
שם]. יבמות, ובמשנה ה"י , שם ב 'ספרא' כמפורש עבורה,

אוכלת.65) אינה לכהונה.66)והבת פסול זרע  ונעשית

.ÂËdÚÊ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»
?„ˆÈk .ÌÈ‰k Úf‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡OinL∆ƒƒ¿»≈««ƒ∆«∆«…¬ƒ≈«

Ô‰k ˙a67˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ Ï‡OÈÏ ˙‡OpL68, «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«
‰Ê È‰  Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ˙a‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»««¿ƒ»¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¬≈∆

Bn‡ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï Èe‡69˙‡ ÏÒBÙe »ƒ¿…≈»«¬ƒ∆ƒ≈∆
Bn‡ ‰˙nL Èt ÏÚ Û‡Â ,Bn‡ Ì‡70˙‡ÊÂ .71:˙ÓB‡ ≈ƒ¿««ƒ∆≈»ƒ¿…∆∆

Èza Ôk ‡Ï72.‰Óez‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k …¿∆ƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

ב .67) סט , שם את 68)משנה, ופוסלת ישראלית שהיא
אביה. שמת אף ֿעלֿפי  הכהן.69)אמה אביו מות לאחר

שהרי70) אמה, את פוסלת עצמה היא חיה, שהיא זמן שכל
ישראל. אמו.71)אביה "כבני ".72)אם שם : במשנה,

רבינו. כלשון - א ע , שם בברייתא אבל

.ÊËÏÒBt BÈ‡  „Ú‰73.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ÚÊ ÌeMÓ »∆∆≈≈ƒ∆«¿≈«¬ƒ

˙‡OpL ˙ÈÏ‡OÈ B‡ Ï‡OÈÏ ˙‡OpL ˙‰k ?„ˆÈk≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈
LaÎÂ Ôa‰ CÏ‰Â ,Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰ÎÏ74ÏÚ ¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¿»««≈¿ƒ¿««

‰ÁÙM‰75„Ú epnÓ ‰„ÏÈÂ76„Ú‰ È‰Â Ôa‰ ˙Óe , «ƒ¿»¿»¿»ƒ∆∆∆≈«≈«¬≈»∆∆
Ô‰ÎÏ Ï‡OÈ ˙a ‰Ê „Ú ÏL ÂÈ‡ Ì‡ ‰˙È‰ :Ìi«̃»»¿»≈»ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»≈¿…≈
 Ï‡OÈÏ Ô‰k ˙a ‰˙È‰ ;‰Óe˙a ÏÎ‡z ‡Ï ……«ƒ¿»»¿»«…≈¿ƒ¿»≈

ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰L ,ÚÊ ‰Ê ÔÈ‡L .ÏÎ‡z77. …«∆≈∆∆«∆»¬»ƒ≈»∆ƒ

ב .73) סט , שם מכבש,74)משנה, לשון ונדבק , נדחק 
שם). (רש"י  הוא גנאי  הגויה 75)ולשון על וכלֿשכן

להלן.(רדב "ז), (רש"י ).76)וראה כמותה שפחה שוולד
סח :). (קידושין גויה ולד ואינו 77)וכן פוסל אינו ולפיכך

"הכל  א: סב , ביבמות שאמרו למה כוונתו [ואין מאכיל.
מהל' בפט "ו רבינו כתב  (וכן חיים" לו שאין בעבד מודים
אלא  כן אמרו שלא - יחוס "), לו אין "שהעבד ה"ו אישות
מתייחסים  בניו שנתגייר, בגוי  ואילו שנשתחרר, בעבד
בא  אם ובין הגויה על בא אם בין - בישראל אבל אחריו,

אחריו]. מתייחסים הוולדות אין השפחה, על

.ÊÈÏ‡OÈ ˙a78,Ôa epnÓ dÏÂ ,˙ÓÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈»≈¿»ƒ∆≈
‰Óe˙a ÏÎ‡z ‡Ï  Ï‡OÈÏ ˙‡OÂ ‰ÊÁÂ79˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿ƒ¿»≈……«ƒ¿»≈

ÈtÓ ‰Óe˙a ÏÎ‡z ‡Ï  Ôa epnÓ dÏÂ Ï‡Oi‰«ƒ¿»≈¿»ƒ∆≈……«ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‡OinL da80ÏÈLa ˙ÏÎB‡  Ï‡OiÓ da ˙Ó . ¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡‰ da¿»»ƒ

ב .78) פו, יבמות לישראל,79)משנה, שנישאת מפני 
הכהן. מזרע  מכהן,80)ונותקה בן גם לה שיש אף ֿעלֿפי 

לישראל. נישואיה עם ממנו נותקה שהרי 

.ÁÈÏ‡OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a81,Ôa epnÓ dÏ LÈÂ «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆≈
‰Óe˙a ÏÎ‡z  Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰ÊÁÂ82dÏÂ ˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿…≈…«ƒ¿»≈¿»

‰Óe˙a ÏÎ‡z  Ôa epnÓ83‰eÒ‡  Ô‰kÓ da ˙Ó . ƒ∆≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ…≈¬»
 Ï‡OinL da ˙Ó .Ï‡OinL da ÈtÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»∆ƒƒ¿»≈
‡Ï ,‰Óe˙a ˙ÏÎB‡Â ,‰ÈeÚk ‰È‡ ˙ÈÏ ˙ÊBÁ∆∆¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…

˜BLÂ ‰ÊÁa84. ¿»∆»

שם.81) הישראל.82)משנה, של מזרע  שנותקה
ממנו 83) נותקה שהרי  ישראל, בן גם לה שיש אף ֿעלֿפי 

לכהן. נישואיה זֿט .84)עם בהלכה למעלה כמבואר
אסורה  אביה, לבית בחוזרת "דוקא משנה': ה'כסף  וכתב 
לאכול  חוזרת והיא מישראל בנה כשמת אבל ושוק , בחזה
מפורש  וכן ושוק , לחזה אף  חוזרת - מכהן בנה בשביל

שם. בגמרא

.ËÈdÏ LÈÂ ‰lÁz Ï‡OÈÏ ˙‡OpL Ï‡OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈»
.‰Óe˙a ˙ÏÎB‡  Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰ÊÁÂ ,Ôa epnÓƒ∆≈¿»¿»¿ƒ»¿…≈∆∆ƒ¿»
È‰L ,ÔBÁ‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡  Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ
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ה'תשע"ט  טבת כ"ב ראשון  יום 


  

   1 
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס  גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס  כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈetk‰ ÌBÈÏ ÌÈetk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„BÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף  בהיכל שהוא הזהב  מזבח 
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי , מזבח  ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי  מהלכות ה בפרק  למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.ÌÈ‰k‰ Ïk e‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„BÚ ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡È Ï‡Â :Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê  ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
È‰Ê‰Ï  ˙ÎtÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי  (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף : שם טוב  ובלקח  הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט  והוא אחיו, נשבה כי  אברם וישמע 

המצוות 6) (ספר השכינה לפני  ויראה למקדש כבוד משום
סח ). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני "אל הפסוק : לסוף  והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".

לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב 
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי  הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa , «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

k‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈet ∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa‡ ?ÌÈetk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ iÁ  ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח ): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב  מדלא "פירוש הכיפורים"

שיש  פי  על שאף  הכתוב , הקפיד היום בעתות מינה שמע 
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי  שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„BÚÏ14 ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙tk‰ Èt Ï‡ :Ó‡pL .‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ  ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי13) הארון אל קרב  שלא שכל ב , הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ  בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי  להשתחוות,
היא. "אל 15)עבודה הפסוק  תחילת הביא שלא מכיוון

ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק , סוף  אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני  על אלא מיתה חייב  שאינו יהודה,

הארון.

.‰ „Ïa ‰„BÚ‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ iÁ16:Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰Ó e‡ˆ˙Â ‰„BÚ eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈
ÁÈpÈ ‡lL ,„Ïa ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ ≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«

.‡ˆÈÂ B˙„BÚ¬»¿≈≈

(16 ֿ מב  הלכה דמילואים (מכילתא שמיני  פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי  יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי  אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי  יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי  לומר תלמוד
פי על שאף  הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף  שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי  ז) י , (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח  הוא רק  לדורות שהרי  גדול, בכהן אלא
על  נמשחתם", הקדש בשמן "כי  נאמר שלא מכיוון המשחה.
אלא  בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו
ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף 
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני  בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב  בניו "ואת ידֿטו) מ , (שמות
בשם  משנה (כסף  עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
צו). פרשת סוף  התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב "ן

.ÂBÊ ‰‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„BÚa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚ BÈ‡  ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„BÚ ÏlÁ  ‰Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„BÚ ÏB„b Ô‰k Ï‡ .eaˆ Ôa˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„BÚ „ÚÈÂ LÈ ,ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆
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קצ                
         

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי  על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף  לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני  שם) (ויקרא המפורש מהפסוק  לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח  הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב  עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח  גבי  על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק  שהיה עבודה רק  משמע  יגמור". אומר יוסי 

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„BÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ  „Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡ ÈzÏÎ‡ ‡Ï :Ó‡pL ,ÌÈL„˜a eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc  epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק  רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב ) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.ÁeÒ‡  ÔB‡ „BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡  „ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;ÏË ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ÚÈ‚a Ï‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב  גדול "כהן יב : הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי  שעה. לקדשי  אלא זה מפסוק  ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני , ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני  פי25)אכלתי  על [שאף  צט . צח : זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק  אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי  מהלכות ה פרק  (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח ) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י  פרק  ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
יצא  "לא הכתוב  מדקדוק  או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף  וראה הדין, מן עונשים ואין צח :27)ז. שם
מהלכות  י "ב  בפרק  כתב  וכן שלפנינו. הנוסחא לפי  במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ  נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע ".

שם). טוב  יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני 

שם). הטומאות

.ËÌÈBw‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L29 „Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰Bz ÔÈc ÔB‡ ‡˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
ÈcÓÌÈÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק  מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי . שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk  a˜ Ck Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰ÈcÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰ew‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰ew‰ ÌBÈ Ïk  ‰˙Èn‰ ÌBÈ Á‡Ï B˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
ÏBËÂ ,Ì‰ÈcÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â È˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰B˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰e˜ ÌBÈk ‡e‰ È‰  ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÏBË CÎÈÙÏ .Ì‰ÈcÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï eÒ‡L ÌLk  ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï‡ .ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï eÒ‡ Ck ,‰Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

ÚÏ35.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי  כדעת ולא ק : שם חכמים כדעת
לילו. תופס  למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק : בזבחים ברייתא
הרי מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט 

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰ÚL Ïk ÂÈ˙Ba˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰BÏ B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37ÚˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡ÈÏ Èe‡ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï‡ .‰˜‰Ï Èe‡ BÈ‡ 40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

 ÂÈÏÚ eÈ˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י "א  פרק  תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח  "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח  מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב  וגו' בואו "וביום כז) מד , (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי  שאינו בזמן להקרבה, ראוי  לביאה שראוי 

להקרבה". נשלח 39)ראוי  שהמצורע  לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק  ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני  ביום
פשוט  זה ולפי  לויה. מחנה שהוא ב ) הלכה כפרה מחוסרי 
שאינו  לויה, למחנה מחוץ  נשלח  הוא שאף  לזב , הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ  טמא אבל קרבנותיו. לו משלח 
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קצי                 
         

קרבנותיו]. הוא משלח  לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס 
(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי על ואף  טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע  לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי  שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי  שאינו למצורע , דומה שאינו ייתכן -

יחידי . לבוא ראוי  מנודה ואילו שלא 41)יחידי , שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק . לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.ÈB ‡ˆBiÎÂ ıL ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ ÏÚ‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ıL ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï‡ .‡a˙iL BÓk ,ÁÒt ÏÚ‰46ÔÈ‡  ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa˜ ÂÈÏÚ ÔÈÈ˜Ó47‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי  שאינו זב  אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ  בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח , קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק  כמפורש פסח , קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח  קרבן "בכל 43)מהלכות סב . בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב : שראוי  מי  על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי  איש "איש י ֿיא) ט , (במדבר בפסח  שנאמר
אם  ואפילו וגו'", השני  בחודש לה' פסח  ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח  בערב  להיות שלו שביעי  חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי  שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח  קרבן מהלכות ו בפרק  כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני  לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני  שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,

ה'תשע"ט  טבת כ"ג שני יום 

   1 
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח  המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :Ó‡pL3Ê ÏÎÂ Úeˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה  המצוות , ספר היו:3)ראה מחנות  שלש 
פ "ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב  הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ  אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי  ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»

ÌÈÙÏÂ Ï‡OÈ ˙ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ
„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe f‰Â Úˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»

‰ÁnÏ ıeÁÓ ,LÈ „„a :ÚˆÓa ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆
Ï‡OÈ ‰ÁÓ ‰Ê  BLBÓ10ÌÈÏLeÈ Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ

ÌÈÙÏÂ11Úˆn ‰Ó .12‰eÓÁ B˙‡ÓhL ,13eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»
BÁ ÁelMÓ BÁelL14,‰eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»

˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .BÁ ÁelMÓ BÁelL eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆
˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Úˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆

ÌÈÏLeÈÏ16‰‡Èa ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈
‡nËÓ f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח . ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי 
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ ' ספרי 
זה  ציווי  נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי  יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ  אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ  באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי  המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח  ועד ירושלים מפתח 
ניקנור  משערי  לויה, מחנה – ניקנור שערי  ועד הבית הר
פ "א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ ' צוקרמנדל הוצאת
ח . משנה א פרק  כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע  כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק 
שם. בספרי  זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,

בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי  כי 
משנה). (כסף  במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב ",

שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ ' שהרי13)ספרי 
ההלכה. סוף  להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק  שהרי 

ישראל. ממחנה גם משולח  שהוא פ '15)שמענו ספרא
יד. הלכה יב  פרק  כלים 16)תזריע  ממסכת בפ "א ראה

וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח  הוא כי  ז, משנה
הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה

בימי17)ח . בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי 
אשר  כל נטמא לבית נכנס  כיצד? הסגר, בימי  בין החלט 
יב , הלכה צרעת טומאת מהלכות י  פרק  (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ "א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ "א ג, הלכה (להלן ובמושב  במשכב  אלא
"מאי אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב  משכב  טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע , חומריה
בזה  שכתב  מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙BÊÂ ÔÈÊ ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ LBn‰Â kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק  למעלה ראה
ח . משנה א פרק  רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי . שם
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"היו  שאם ה, הלכה ומושב  משכב  מטמאי  מהלכות בפ "ו
למרכב  או למשכב  העשוי  הכלי  מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב  נטמא מלמעלה, האבנים על הזב  ונישא

טומאה". אב  נראה 21)ונעשה וכן סט : בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„‰Ï Òk‰Ï zÓ  BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק  קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈÎBk È„BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ  «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚBe ˙Ó24ÌBÈ ÏeË Ï‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

ÏË kL26. ∆¿»»«

כי23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב  מקיף  סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק  שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח . משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב  ולא שטבל
אותו.26) משלחים נשים מעזרת שרק  שם במשנה נראה כן

מן  יום טבול נרחיק  "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב  וכן
כבר  יום שטבול לפי  מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי  וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,

.ÂÌBÈ ÏeË epnÓ ÔÈÁlLÓ  ÌÈLp‰ ˙ÊÚ27Ï‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈetk qÁÓ ‡Ï28ÈÚ‰ ÌÈetk qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29ÈcÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ ÏeË eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק  ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק  שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע  וזבה, זב  הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב  שטבלו

א. הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות פ "א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב  כיון – חמורה היתה טומאתו כי  אף 
שמשו. העריב  לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
 ֿ שטבול כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי 
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק  למעלה רבינו כתב  וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב : פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב : וזבחים

.ÊÏ‡OÈ ˙ÊÚÓ31ÌÈetk qÁÓ elÙ‡  ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰eÓ‚ ‰‰Ë ‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ tÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙‰Ë ‰Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח . הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק  כן למדו

שנאמר  אחר, מפסוק  למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט , (במדבר
המוריה. בהר וראה ח :) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34BÚ  ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê  ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê  ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37 ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL ÚˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈÚ‰ ‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡  LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק  למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ "א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק 
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י  הלכה להלן וראה

מחניהם". ֿ 37)את לא המצוות בספר הוא עח ,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח . בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ "ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ  אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי  הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ  אל ויצא אומר: התימני  "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסף ֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח ): משנה א פרק  כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס  "מצורע  סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי  יתכן לעשה", הכתוב  שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע  מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק 
ימכור  כי  איש בהר בפ ' דדרשינן חומה ערי  דבתי  דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב  בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב  בית ת"ל

שם. הר"ש כתב  וכן נון". בן שם:40)יהושע  בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק  למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב  כן
רבינו  מפרש כן כי  (ויתכן ח . משנה בסוף  א פרק  לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב  דברי 

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ  ˙Èa‰ ‰Ï Úˆn‰ ÒÎ42Ï‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ ÏeË B‡44B‡ ,ÌÈL ˙ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈetk qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס  מצורע 
תוספתא  הביא ח  משנה א פרק  כלים במסכת רבינו שהרי 
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי  ביארנו ה הלכה למעלה
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ז  פרק  למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס  מת לטמא
יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה

 ֿ לטבול מותר התורה מן כי  שם, הבחירה בית ובהלכות ו,
נשים. לעזרת ליכנס  בברייתא 45)יום שאמרו אף ֿעלֿפי 

(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי  כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב  בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ ' צוק "מ  הוצ ' פ "א ב "ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי  כפרה, מחוסרי  הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב "ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב " דזב , כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב " לאו דזב , כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי "ח  הוא וכן בכסף ֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי 
הלכה  ופ "ט  ד, הלכה פ "ד ולהלן יח , הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈBÚ 49‡ÏÂ :Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê  Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ  "ויצא ח  הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי  יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח . הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa Ó‡pL ?eËt  ‰ÈBÁ‡Ó ‰ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב  שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי  אמרו ט ) הלכה א פרק  תזריע  פ '
אני שומע  לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני 
מאחוריו  במקדש הנוגע  גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב  טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙k LeÚ  „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁÈ ‡Ï BOe ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ  ‚‚BLa .54:Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË c ÏÎa Úbz L‡ LÙ B‡55˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡OÈ ˙ÊÚÓ ‡l‡ Ôa˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק  אחרי  בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס  על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ  לא ובשרו תלמודֿלומר

בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב  טומאה, ידי  על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי  על להלן שחייב  קרבן מה טומאה, ידי 
ידי על כאן האמורים ואזהרה עונש אף  וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף  בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע  "כל כ) – יג יט , (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי  הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י  בפרק  להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק  רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס 

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י  ובפרק  ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק  להלן

י )55)א. הלכה יב  פרק  דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב  טומאה ידי  על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי  על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי  על כאן שחייב  קרבן אף  וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י  פרק  להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק  כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח , משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ  שם), (במדבר כתיב  ומקדש
שוגג  לעזרה שנכנס  ט ) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ "ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב 

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב .58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק  למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙k iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙eÈÊa Lt˙ kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡Ï ÈL ‡e‰ È‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B‡ ‡La63eLt˙iL ‰Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע , ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ  "מאמר כי  המשנה בפירוש כתב  וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק  נזירות אף ֿעלֿפי61)בהלכות
(נזיר  מגלח  אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע 
שוודאי במת שנגע  באדם שהנוגע  וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואף ֿעלֿפי ֿכן מגלח , אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח  הנזיר
גילוח , בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע  דם רביעית למעט 
של  שעיקרה במת, שנוגע  בכלים או באדם הנוגע  אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח  הנזיר המת, דהיינו טומאה,
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יטמא  אשר "ואיש כ) יט , (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ "ז נזיר (ירושלמי  למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי ) שלישי  (=הזאה חיטוי  צריך אם אלא חייב  שאינו
במי שנגע  כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע  גם חייב  ולפיכך חייב , – חיטוי  צריך שהוא
(כסף  חיטוי  טעון אינו השני  שזה אף ֿעלֿפי  במת, שנגע 

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי  מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע  אשר "נפש ב ) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ  הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙k iÁ  ‰Bz‰66Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ÈÚiL „Ú ,ÏhL67‡nË˙n‰ Ï‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ eËt ‰Ê È‰  ‰ÚL ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק  פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי  מים ביאת הטעון
חייב ". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני  בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óez ÔÈÚÏ ÔBL‡ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ eËt ‰Ê È‰  ÌÈL„˜ Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈcL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע  לראשון שלישי  הוא השני  שהנוגע 
וראה  חיטוי . הצריכים בכלים שנגע  אף ֿעלֿפי  חייב ,

שם. לראשון,70)בירושלמי  שלישי  אלא אינו כאן אף 
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי 

(פ "ה  ראשון שהוא בו הנוגע  והשני  אב , שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי  – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב , אלא מיעטו

בכסף ֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËıL ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È‰L ,˙k iÁ ‰Ê È‰  »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜Bf‰ Ï‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï‡ ,˙k‰ ÔÓ eËt  ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰ »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי  רב  "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ  חייב , למקדש שרץ  טמא המכניס 
קא  בהא לאו מאי  וכו'. במקדש שנמצא שרץ  כתנאי , לימא
מיפלגי קא בהא והכא חייב , עלמא דכולי  לא וכו', מיפלגי 

דהכי משמע  חייב , עלמא דכולי  דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע  שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף  הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ "ד
הוא  הרי  כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע ) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב  כמו עצמו, על וחייב  שרץ  טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב ", למקדש, שרץ  טמא "המכניס  שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי  שמכניס  מפרש שם ורש"י  טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה  בשרץ .
ט ). הלכה מת טומאת מהלכות בפ "ה כמפורש

משנה).76) (כסף  ד הלכה פ "ז נזיר ספרא 77)ירושלמי 
שם  בירושלמי  גם וראה יג, הלכה יא פרק  אחרי  פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י  ודברי  א. פסקה נשא ובספרי 
ועיין  צ "ע . במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב  טמא כלי 

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ‡78‡e‰L „‚a Ï‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡  Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק  שלמד נראה
אינו  טמא חרס  כלי  שהמכניס  שם, בעירובין שאמרו ממה
 ֿ שהוא רבינו וסבור הטומאה, אב  נעשה שאינו לפי  חייב ,
(הר  חייב  שאינו הטומאה, אב  הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב  שאדם ואף ֿעלֿפי  המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב  שיהיה
חיה  בנבלת תגע  אשר "נפש בפסוק  מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי  מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ " בנבלת וגו'
אלא  חייב  אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ  Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿
Ì‰Èc ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס  טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב . בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי  אמר רבין אתא "כי  אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף , לא ופירש"י  איתמר", בקודש שנגע  טמא לענין
איירי ולא בקודש, שנגע  לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאף ֿעלֿפי  רבינו וסובר ע "ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף  מת טומאת מהלכות בפ "ה ראה
י . הלכה ומושב  משכב  מהלכות ובפ "ב  אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב  שלא אף ֿעלֿפי  שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ "ט  עיין מרדות,

ה. משנה פי "א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי  מים ביאת
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קצה                 
         

(=במים) ביאתו לפני  בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב  פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי  מקדש, ביאת על חייב  "ואינו
שנטמא  מי  על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק  מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב 
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ  בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע 
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי  דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק  עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני 

.ËÈbb Cc Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;eËt  ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰iÁ ‰‡Èa Cc  ‡˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙kÓ eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ85[ÈÂ‡a ÁBt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa 86ÔÈa ˙Bbb Cc ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס  אף  שחייב  השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב ", ושהה, שם ונטמא שנכנס  מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב  נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע  "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף  מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי , וויניציאה בדפוס 
פתחים" דרך בו שנכנס  "בין שכתב  דבריו המשך זה,
ובכסף ֿמשנה  כרת. חייב  פתחים, דרך הנכנס  שהרי  תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב  רבינו, מספרי  מוגה ספר מצא כי  כתב 
שכתב  ה, ס "ק  ג הלכה פ "ב  למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב : בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי  כי 

באויר. פורח  במגדל דהיינו פטור, משופש לפי87)דרך
פורח  במגדל שנכנס  הדברים פירוש הכסף ֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואף ֿעלֿפי ֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÌÈiÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
Ôa˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ  ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk  »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙BaÏ95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י  – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב . הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ  במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי  ולמזבח  האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי  ננס .
עקיבא, כרבי  ופסק  אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע  שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י  ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק  להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ .93)תמידין של ראה 94)בצבת

י . הלכה כלים מהלכות פ "א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ  במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ , של בצבת אומר יהודה רבי  ברוקא. בן יוחנן ר' דברי 
לו  ונוח  האבנט  "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק  וכן יהודה, כר' רבינו ופסק  שם).

.‡ÎB‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
iÁ ‰Ê È‰  Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È‰L ,˙k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ‰ÓÈ 100‰ˆ˜ C„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב . הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס  "טמא של הפשוט 

מהלכות 97) יח  פרק  דלהלן מהאי  כן, לרבינו יצא אולי 
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי 
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת, חייב 
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב  ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס  באופן פירשו ולא א בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב  זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי , רב  "בעי  יז. שם
גמירי לא במזיד שהייה, גמירי  באונס  מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס  ל"ש שהייה, גמירי  בפנים דילמא או שהייה.
מלקות, לענין הוא שהספק  רבינו, ופירש תיקו". במזיד,

המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק  דכל מבואר
אם  רבא, "בעי  טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי  לא למלקות שהייה, גמירי 
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי 

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק  להלן ראה
כד. והלכה כב 

.Î˙B‰LÏ BÏ eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k‡ ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k‡ C„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙k iÁ  ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa˜ ‡ÈÓ 105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ ' השתחוואה" בכדי  ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי  שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ  כלפי  ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק , אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י  ראה מסיני , למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,iÁ BÈ‡  ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



קצו                
         

ÌÈt‡ eÚÎiÂ :˙B˜Ï È„k ?B˙i‰L eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ‰ ÏÚ ‰ˆ‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי107)שם שבפסוק  השניה המחצית
ג). (ז, נחמני108)בימיםֿב  בר יצחק  ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי  כמימריה אמר חד פזי , בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק  כל קריאת
מתיבת  הפסוק , של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ "ג יומא ובירושלמי  הסוף ). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסף ֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי . השני  האמורא כדעת רבינו ופסק 

.„ÎLÙ‡L Ïk ?‰k‡ C„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰ˆ˜ C„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

eËt  ÌBi‰109˜Á„Â ıL Èt ÏÚ Û‡ ,‰k‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

iÁ  ‰k‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ ÛËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡ÈÓ BÈ‡  ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡  „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ c‰L ÈtÓ ,Ôa˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ecÓ112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב  אפילו במשנה)

כן.110) לו ופשט  מרבה, אביי  מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף  לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק  מקומות, בכמה רבינו פסק 
ז, הלכה שם פי "ז א, הלכה ביאה איסורי  מהלכות ג' (פרק 
בפ "ט  וראה ג, הלכה מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו ולהלן
שם). רוקח  ומעשה ובכסף ֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות

ה'תשע"ט  טבת כ"ד שלישי יום 

   1 
ודיני1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„BÚ ÏlÁ  Lc˜na „ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„BÚ ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡OÈ È ÈL„wÓ eÊpÈÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „BÚÏ ‰‰Ê‡ BÊ È‰  ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B e˙Óe :ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ  [ÌL]6‰˙ÈÓ  Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ  ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב .2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב . יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב .6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן

בפי "ט  ועי ' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות
ה"ב . סנהדרין מהל'

.˙Èa iÁ BÈ‡  ‰‡ÓËa „Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙ÈÏ8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי  שנינו: ושם ב . פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי "ח  רבינו העתיק  וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ  אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב  למלך' וב 'משנה "לעזרה", השמיט 
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ  אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי  ה"הֿט ) פ "ג (למעלה מדרבנן שם להכנס 
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב , זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ  רבינו העתיק  שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ ' שם סנהדרין ל'מאירי ' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ  אותו מוציאין כהונה פרחי  אלא לב "ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב  כיון
פב :). (סנהדרין שמים בידי 

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „ÚÏ BÏ LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙k iÁ˙È12„Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰ÊÚa ‡ÓËpL13‰ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈe , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ‡ Ba CÙ‰Â B„Èa Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙ÙO15‰„BÚk ‡e‰ È‰  ‰„BÚ e˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב .12) פ "ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי "ב . שם למעלה ראה כרת. חייב  כשנכנס  מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב  שהה לא אם אף  בארוכה, אבל
הכ"ב . להלן 15)שם וראה אביי , דברי  - ב  יז, שבועות
ה"ד. קרובי16)פ "ט  דכל קמ "ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„ BLÓL ÈÚiL Ì„˜ „ÚÂ ÏhL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„BÚ17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„ÚL ÌBÈ ÏeËÏ ‰‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰ËÂ LÓM‰ ‡e :Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„ÚL ÌÈetk qÁÓ Ï‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„BÚL21eËt ‰Ê È‰ 22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב : טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב .18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב .19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסף ֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק  למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב  ב , בברכות שהרי 
ה"ב . תרומות מהל' בפ "ז בעצמו רבינו כתב  וכן היום, על
וב 'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב 'תוספות' ועי '

יום. וטבול ד"ה מ "א, פ "ב  זבחים משנה,21)יוםֿטוב '
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי  לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
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קצז                 
         

מחוסר  מנה ב ) (הלכה סנהדרין מהל' בפי "ט  עצמו ורבינו
 ֿ (כסף  מלקות שחייבים מיתה מחוייבי  בכלל כיפורים
כי נשמע  הי "א פ "ט  להלן גם שהרי  תמוה, גם משנה).
הראב "ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב  כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח :) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ "ג  למעלה גם עוד ועי ' עיי "ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט .

.‰Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„BÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙‰Ë ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈetk ÈqÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי  "מחוסר ב : יט , בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב  אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב . עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב  לענין זה דרש

מחוסרי25) מהל' פ "א להלן ראה ומצורע , וזבה זב  היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck Á‡Â „ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt È˜‰L ˙Baw‰ Ïk 27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„BÚ È‰L28 ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰vÓ ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ È˜‰L ˙Baw‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

 ˜ÊÂ Ìc‰ ˜ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e‡a Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙eÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק  ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב  סו, בקידושין ועי ' ה"א. למעלה
ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע  המזבח , גבי  על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק  למדו חלל לגבי 

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי "ח ). נזירות מהל' (פ "ו העולם בסוף  משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח  פסח , לענין - ב  פ , פסחים
אין 30)(כסף ֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק  משמע 

שעושה  - כתב  הי "א, פסח  קרבן מהל' בפ "ו אבל לזרוק , לו
לשאר  חובה, שהוא פסח  בין לחלק  ויש לכתחילה, גם

(כסף ֿמשנה). הלשון 31)קרבנות כפי  ב . פא, פסחים
אשי . רב  בר מר של מהל'32)השני  בפ "ד גם וראה שם.

ה"ב . פסח  קרבן

.ÊÔÈw‰ ÌÈc ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰ ÔÎÂ33; ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô‰‡ ‡OÂ Ô‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬

ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ BÈ‡ Ï‡ .ÌÈL„w‰34, «√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‡ÏÂ35;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ¿…«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»

eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡36ıÈv‰L , ∆»ƒ≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ
‰ÈÏÚ ‰vÓ37. ¿«∆»∆»

עז.).33) בפסחים (רש"י  והאימורים הקומץ  הדם, היינו
מרבי34) חוץ  התנאים כל לדעת שם, בפסחים הוא כן

(רש"י המנחה ושיירי  הקרבן בשר היינו ו"נאכלין" אליעזר.
במשנה.35)שם). - ב  פ , ביומא 36)שם ששת רב  כדעת

שהרי בציבור", הותרה "טומאה שאמר נחמן כרב  ולא ב . ו,
וראה  הי "ד). להלן (כסף ֿמשנה באיסורין ששת כרב  הלכה

הי "דֿטז. היתר 37)להלן שאינה שכיון ב . ז, א. ז, יומא
בציבור. בין ד"ה רש"י  ועי ' ציץ , לריצוי  היא צריכה גמור

.ÁBÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡Â38; ¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
„ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :Ó‡pL39ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆÏ ∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

.ÈÈ¿»

שכן 38) שמעון, כרבי  ולא - ב  ז, ביומא יהודה רבי  כדעת
כרבי הלכה שמעון, ורבי  יהודה "רבי  ב : מו, בעירובין אמרו
טומאה  יהודה שלרבי  אמרו, שם בגמרא והנה יהודה".
הכיפורים  ביום נעשה מה כן, לא שאם בציבור, הותרה
מצחו  על הציץ  ואין בגדי ֿלבן לבוש הגדול כשהכהן
רבינו, דברי  מוקשים זה ולפי  בקרבן. טומאה אז ואירעה
הציץ  שאין פסק  ואעפ "כ בציבור, דחויה שטומאה שפסק 
משנה', ב 'כסף  וראה מצחו. על כשהוא אלא מרצה
וב 'הר  מהר"ן בציוני  שמח ', ב 'אור המשנה', ב 'מרכבת

שמעון 39)המוריה'. רבי  למד הזה מהפסוק  הרי  צ "ע ,
למד  יהודה ורבי  מרצה, הוא - מצחו על אינו שאפילו

שם. ביומא, הגרצה"ח  הגהות ועי ' אחר. מפסוק 

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡  ÔÓÊ BÏ Úe˜ ÔÈ‡L Ôa˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡40ÌBi‰ ˜È ‡Ï Ì‡L ; ∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««

BÏ ÚewL Ôa˜ ÏÎÂ .ÁÓ ˙ÁÓÏe ÁÓÏ ˜È ƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
„ÈÁÈ Ôa˜ ÔÈa eaˆ Ôa˜ ÔÈa ,ÔÓÊ41˙‡ ‰ÁBc  ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰42‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ . ««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿
dcÏ ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„43. ∆∆»À¿««≈¿«»

א.40) יד, תמורה ופר 41)משנה, גדול כהן חביתי  כגון
שם). (משנה, הכיפורים ביום גדול במשנה.42)כהן שם

עוד  וראה הטומאה, את דוחה כיצד מבואר הי "ב  ולהלן
הט "ז. סוף  כב ,43)להלן ובזבחים א. סז, בפסחים הוא כן

שאיש  לנפש, טמא שהיה במי  נאמר זה דין עיקר שכל ב .
בטומאה. עושה אלא נדחה אינו וציבור שני  לפסח  נדחה

הט "ז. להלן וראה

.Èeav‰ ˙Ba˜ Ïk44Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe˜ »»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»¿∆À¿««≈

לפר 44) פרט  הלשכה, מתרומת הבאים הקרבנות היינו
שהם  שאף ֿעלֿפי  עבודהֿזרה ושעירי  ציבור, של דבר העלם
נב . (מנחות הלשכה מתרומת באים אינם – ציבור קרבנות
ה"ב ) שקלים מהל' בפ "ד רבינו פסק  וכן יהודה, רבי  לדברי 

כסף ֿמשנה). ועי ' שמח '. ('אור קבוע  זמנם ואין

.‡ÈÏÎ‡ BÈ‡  ‰‡ÓËa wL Ô‰Ó Ôa˜ ÏÎÂ45, ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈ„ epnÓ ÔÈÈË˜Ó ‡l‡46, ∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»

ÌÈL„˜ ‡Lk ,ÛO ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ
e‡ÓËpL47. ∆ƒ¿¿

פסח 45) לקרבן פרט  א. ז, יומא וראה ב . עו, פסחים משנה,
ה"ח ). פסח  קרבן מהל' ופ "ז שם. (משנה, לאכילה שעיקרו

שאמרנו 46) וכמו להקטרה, אלא בא לא מתחילה שהרי 

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



קצח                
         

הרי לאכילה, אלא מתחילתו בא שלא שכיון למעלה בפסח 
הקטרה. לענין הקרבנות בכל כן כמו נאכל, ראה 47)הוא

המוקדשין. פסולי  מהל' בפי "ט 

.ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
ÔÈÈ˜nL Ï‰w‰  eÈ‰Â Ôa˜48,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ »¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈

ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈB‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡49ÔÈÈ˜n‰50 ∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ‡ÓË51˙ÓÏ52eÈ‰Â ÔÈB‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ , ¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ˙M‰ ÈÏk53˙ÓÏ54,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È‰  ¿≈«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
„Á‡k ÌÈB‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ55eÒkÈÂ , ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿

‰ÊÚÏ Ôlk56ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï‡ . À»»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿
[˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙BÊÂ ÔÈÊ57‰Ïe ıL È‡ÓËe »ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ58ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï Û‡Â ,‰ÊÚÏ eÒkÈ ‡ ¿«≈»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿«
‰‡ÓËa ‰OÚpL Èt ÏÚ59eÚ Ì‡Â .60B‡ eOÚÂ «ƒ∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»

‰‡Èa‰ ÏÚ ˙k ÔÈiÁ  ‰ÊÚÏ eÒÎ61‰˙ÈÓe62ÏÚ ƒ¿¿»¬»»«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«
„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ ‡lL ;‰„BÚ‰63. »¬»∆…ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

שייך 48) ובו אותו, יעשו ישראל עדת שכל פסח , קרבן היינו
תמידין  כגון ציבור בקרבנות אבל הקהל, רוב  נטמא לומר
או  הכהנים נטמאו אלא הקהל רוב  נטמא שייך לא ומוספין,

הי "ד. להלן וראה איש'). ('חזון השרת לא 49)כלי  אפילו
וראה  הי "ד. (להלן בירושלים הנכנסים הכהנים רוב  נטמאו
בפירוש  כתב  וכן ה"ו). החודש קידוש מהל' בפ "ד גם

שם. להקריב .50)המשנה, הראויים כלומר,
שהיו 51) או רובו או קהל "נטמא במשנה: - א עט , בפסחים

גם  ראה בטומאה". יעשו טהורים, והקהל טמאים הכהנים
ה"א. פסח  קרבן מהל' פ "ז בין 52)להלן הבדל ואין

ולא  נדחית מת בטומאת רק  שבכולם הכהנים, לבין הבעלים
הותר  שלא - ב  כב , בזבחים הגמרא וכדברי  אחרת, בטומאה
=) שמכפרים בשרץ , ולא מת בטומאת רק  בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף  לא, שרץ  אין,

שרת 53) וכלי  טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח , קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב  "אמר שם: בפסחים,
"בחלל  טז) יט , (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי  חרב  – חרב "
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף  בטומאת מתעביד כי 
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ  בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב 'הר ה"ט , שם פסח  קרבן בהל' וראה

חלוק ",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק , בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י  ראה
עושה  היחיד אף  בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי אותו, עושין הציבור שרוב  מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח , קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי '
הי "ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ  דטמא - ב  כב , באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב  שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב , בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס  להתעסק  כדין 61)במזיד.60)והיולדות

כרבי ולא הי "ב ). פ "ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס  טמא
אינם  מת וטמאי  הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט .63)בידי  למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈeËt 65‡l‡ ez‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈeËt el‡ È‰ 68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי64) רבא, שפשט  וכמו שם) (פסחים, יוסף  רב  של בעיה
שכיח  שבפסח  משום "פסח " ונקט  להלן. וראה השני . הלשון
היתה  הפסח  שנשחט  שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ "א (ראה דוחק  ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי "א), פסח  קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח  צרכי  שהרי 
ה"ג. פסח  קרבן מהל' פ "א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי  עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס  הותרו שהרי  בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי  ונפשטה יוסף , רב 
והיינו  (כסף ֿמשנה). לקולא ב ' כלשון רבינו ופסק  לקולא, ב '
שמים  בידי  במיתה אבל ביתֿדין, בידי  שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי  שהרי  לקולא, ספק  שייך לא

הי "ג). הקרבנות מעשה מהל' פ "ט 

.„È‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈB‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ eÈ˜È ‡Ï  ˙Ó È‡ÓË ÔaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈB‰h‰70e‡ÈÈ  ˙Ó È‡ÓË ‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
Á‡ ‡ ˙Èa71‰ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72 ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙Á‡ ‰ÓLÓ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰  eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ
eOÚÈ  ÔÈ‡ÓË Úew‰ ÔÓfa ÌÈÏLeÈa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬

‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי  הי "א, המקדש כלי  מהל' פ "ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי  משמרו מחלק  ומשמר משמר

דכולי70)אחר. אליבא זהו - ב  ו, ביומא אחד לשון לפי 
דחויה  טומאה שסובר למי  רק  זהו השני  הלשון ולפי  עלמא,

ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,
בקושי כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי  לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט "ו). המקדש 72)(להלן כלי  מהל' פ "ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסף ֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב  רק  בגמרא שהזכירו
מהל' פ "ד למעלה המוריה' וב 'הר המשנה' ב 'מרכבת וראה
קי , בבאֿקמא הגמרא מדברי  שהביאו מה ה"ט , המקדש כלי 

לענין 74)א. ה"ו, פסח  קרבן מהל' בפ "ז רבינו כתב  כן
רוב  אם לידע  הפסח , משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב 
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ  שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי "ש ה"ו). פ "ז (פסחים ה'ירושלמי '
מיעוט  עלֿידי  הקרבן את לעשות שאי ֿאפשר באופן
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קצט                 
         

הרוב  עלֿידי  גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט  גם מותרים הטמא,

הי "ב . למעלה ראה חלוק , ציבור

.ÂË?Á‡ ‡ ˙ÈaÓ B‰h‰ ÏÚ ÔÈÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
deq‡a ‡l‡ ,eaˆa ‰z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙BvÏ ıÈˆ ‰ÎÈˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב  א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
 ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L eaˆ Ï‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ ÚewL Ôa˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע  כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי "ב . פרשת ו'ספרי ' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח  קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט ) כט , (במדבר
ה"ט . למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈe˙ka LÙÓ c‰ È‰Â81Èk :ÌL Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï L‡ Ï‰wa ˙a«««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙ÈaÓ Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏÊe Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈÙ‡Ó ˙a ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ eaÚL ÈtÓ ?e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLeÈa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈOÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬

Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
L„Á‰ Lec˜a e‡a85‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L , ≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

הטומאה.81) את דוחה קבוע  קרבן (שם,82)כי  וכתוב 
בטומאה. אותו שעשו הרי  וגו'". הפסח  "וישחטו טו)
ורבים  להטהר, הספיקו לא השנה, את שעיברו שאף ֿעלֿפי 

המוריה'). ('הר בטומאתם תאמר 83)נשארו אם "כלומר,
ציבור  קרבן מפני  נדחית אינה שטומאה ראיה, משם ,אדרבה

כי עליו כתוב  בטומאה, שעשה אותה, שדחה חזקיהו, שהרי 
כן  שעשה על רחמים לבקש ככתוב , בלא הפסח  את אכלו
שעיברו  מפני  אדרבה, אלא כן, עליו כתוב  כך מפני  לא –
יב , סנהדרין וראה (כסף ֿמשנה) הטומאה" מפני  שנה אותה
מחלוקת  פ "ב , סנהדרין ותוספתא פ "ח , פסחים ותוספתא א.

הי "ח . להלן וראה בזה, השנה 84)תנאים לעבר כלומר,

גמרא  ראה ניסן, חודש יהיה השני  שהחודש באופן
שם. ה"ו.85)ותוספתא פ "ד

.ÁÈaÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈
,„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡ ˙BÈ‰Ï Èe‡L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆

ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL „‡86ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L , ¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ
L„Á‰ Lec˜a e‡aL BÓk ,‰Ê ÌBÈa87ÈtÓe . ¿∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈

˙‡ eÏÎ‡ Èk :Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL el‡ ÌÈ„¿»ƒ≈∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆
e˙kÎ ‡Ïa ÁÒt‰88ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ Lwe . «∆«¿…«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿«

ÌÈÓÎÁ‰89Èk :Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L «¬»ƒ∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒ
.„Úa tÎÈ Bh‰ '‰ Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬≈∆≈…«¿«≈¿«
 ÌÚ‰ ˙‡ ‡tiÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰ ÚÓLiÂ :Ó‡Â¿∆¡««ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»

.Ìa˜ ‰ˆpL∆ƒ¿»»¿»»

חזקיהו 86) עשה דברים ששה רבנן, "תנו ב : י , ברכות
ניסן  עיבר וכו', לו הודו לא ג' ועל לו, הודו ג' על המלך,
שמואל  דאמר בדשמואל, שטעה וכו', לו הודו ולא בניסן
וראוי הואיל אדר, של ל' ביום השנה את מעברין אין
פסחים  וראה אמרינן". לא וראוי  הואיל סבר ניסן, לקובעו

ב . יב , וסנהדרין א. הי "ד.87)נו, בגמרא 88)שם
של  תנאֿקמא לדעת שיטות: שלש בזה ישנן שם , סנהדרין
עיברוה  ואם הטומאה, מפני  מעברין אין יהודה, רבי 
לכתחילה. שיעברו על רחמים לבקש והוצרכו מעוברת,
לבקש  והוצרכו לכתחילה, אפילו מעברין שמעון רבי  לדעת
רבי ולדעת אדר. של שלשים ביום שעיברוה על רחמים
שני . פסח  שעשו על רחמים לבקש הוצרכו יהודה בן שמעון
שם  החודש קידוש בהל' (ראה תנאֿקמא כדעת רבינו ופסק 
שכן  בניסן, ניסן שעיברוה שמעון, רבי  כדעת גם ה"ו)
חולק . זה על שאין הרי  שם, בברכות גם מפורש

לו,89) הודו לא רובם שהרי  החכמים, מקצת על כלומר,
"החכמים" במקום "שריו" כתב  ובסמ "ג למעלה. ראה

(כסף ֿמשנה).

ה'תשע"ט  טבת כ"ה רביעי יום 

   1 
לפני1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈe Ô‰‡ eˆÁÂ :Ó‡pL ;„ÚÈ Ck Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙ÈÁL ÂÈÏ‚Â4‰˙ÈÓ iÁ 5:Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„BÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁÈƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב  רבינו דקדק 
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי  למעט  ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
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כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י "ט  בפרק 
ולזרעו 6) לו עולם חק  להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר

לדורותם".

.˙wÁ :Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„BÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚e ,BÚÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e‡aL BÓk ,‰„BÚ ÏlÁÓ ÌÈ„‚a qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„BÚ ÏlÁÓ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ıÁ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק .7) להיות: צריך

.‚,‰„BÚÂ ‰„BÚ Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „BÚÂ ˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ  ÔzÚa‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי  על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח  הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח  דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב : הלכה ג פרק  יומא ובירושלמי  משנה). (כסף  דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ  פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
- עבד אם ולפיכך מספק . אלא ולקדש לחזור צריך שאינו

כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „ÚÂ ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰Lk B˙„BÚ  BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
ÏBË ‡e‰L „Ú ,B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק  ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח . [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי  הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס  אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס  אדם ואין שגם רבינו מדברי  ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי  במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ "]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י 
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח  וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף  "לא ג הלכה ג פרק  יומא בירושלמי 

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי  זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב  בפרק  רבינו כתב  וכן  ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈË ÔeÚË 18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË  ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21 ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈË ÔeÚË ÊBÁLk]22 [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„Ïa ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…

Lc˜ ‡ÏÂ ÏË23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…
‰Lk B˙„BÚ  ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»

ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡  ‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…
.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ ,16) יצא המלים לפני  להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח . יומא

שהצריך  לפי  נד:), (נזיר הארץ  על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע  גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י  שאין 18)רגליו קבוע , כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי  של  ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי  על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף  ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף  פי  על הוגה חוץ 23)המוקף  שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף  ראה מספק , לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ 26BÈ‡Â ,˙BB‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈ»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,ÏËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL Ú‰ CÈ28Lc˜Óe ÊBÁ  ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈË Á‡29ÏBË ÏkL ;30ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„BÚ Ck Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï  BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף . החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח  שמש, הערב  שצריך כיוון ליה תיפוק  ורגלים,
דבר  שהוא ומפני  החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב  לכן שכיח , שאינו
הרי כן: על ויתר משנה). (כסף  שמש הערב  צריך שאינו
מיל  רבעי  שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף  הבית כתב  וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק 
הדעת, היסח  כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב  צריך שאינו באופן רבינו כתב  ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני  שמא
לעבודה. ראוי  אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי  שבזה שמש הערב  הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי  על אף  רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי  על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף  עבודתו פוסלין אין ומספק  שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב  (שצריך טובל כל על גם מוסב 
של  דין אלא ממש, הדעת היסח  כאן שאין לפי  ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח 

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ ÏË ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
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רי                 
         

ÌÈ„‚Ï ÌÈ„‚a32‰„BÚÏ ‰„BÚ ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿
‰Lk B˙„BÚ  „ÚÂ ÌÈetk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»

,ÂÈe Ô‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈh‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ c  epnÓ ÂÈe Ô‰‡ eˆÁÂ :Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡ Lec˜ ‡e‰L ,kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי  כשפושט  שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב ]. בלבישת 33)ובגדי  שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי  חוץ , לעבודות הזהב  בגדי 
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,ÁÓÏ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ  ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
 ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÏÁ‰ ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ35.ÌBi‰ ˙„BÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי  רבי  כדעת
על  ומקריב  עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח  גבי 

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe˙Ï ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈˆ BÈ‡  LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ È‡‰L Á‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ36˙lÁ˙ È‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„BÚ37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ  אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי  שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ  היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב , הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב  פרק  להלן [וראה
עלות  אחרי  הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
Lk ‰Ê È‰  ˙M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„BÚ  „ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙M‰ ÈÏk CB˙a B‡ Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ  epnÓ ÂÈe Ô‰‡ eˆÁÂ41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï  „ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי  לרבות ירחצו אמרו: כב . בזבחים
ירחצו", המזבח  אל "ובקרבתם לב ) מ , (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי  הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י  כלי39)המזבח " למעוטי  ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע  שהרי  בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח  ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק  ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף  מספק 

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»

ÈÏk ÏÎe .ÈÏÎa ıÁiL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ ≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈

.˙ÈÚÈ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי  "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב  אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י ) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח  שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי  בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי  שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף  אחר שרת כלי  יהא שלא ממנו,

.ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈLk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡Ó ‰pzLÈ ‡lL „Ïe ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜Bp‰ ËÈË .‰ÏÈËÏ ÌÈLk‰ ÌÈnk44‰t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ  »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ  ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי .44) אל  מכלי  להוריקו שראוי  דק  שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב .

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈe Ô‰‡ :Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa‡ È‰  Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,Ó˙È‡Â ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

  

         
        

  

מפני הוא  בפשטות ואביהוא , נדב  את  ג מנה  שלא  ומה 
שמיני  ליו עד   המילואי בימי  אלא  שימשו  שלא 
אמנ ופנחס . איתמר אלעזר, רק  נשארו  ואח "כ   למילואי
– מתולדתו  כה היה  שפנחס  למא־דאמר רק  הוא  זה  כל
ש "לא  לדעה  אבל – "הכה אהר ב אלעזר ב "פנחס 
היה  זמרי  מעשה  הרי  לזמרי ", שהרגו  עד  פנחס  נתכה
רק  היו   שני ותשע   שלושי שכל ונמצא  , הארבעי בשנת
לרחו כדי   מי  צריכי היו  מדוע  וא "כ  , כהני שלושה 
אלא  צרי אי זה  שלמ "ד  לומר ואי . כהני ארבעה   מה
פלוגתא  הוא  אז כי  , כהני שלושה  לקדש  כדי   מי
שג לומר צרי כ על הכיור. של בגודלו  שפליגי  במציאות
במקדש  היו  לזמרי " שהרגו  עד  פנחס  נתכה "לא  למ "ד 
אחר  מפסוק  זאת שלמד  אלא  , כהני ארבעה  לקדש   מי

.( ש ובפירש "י  ב . יט,  זבחי (עי '
      

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק  הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק  הביא ורבינו לב , מ , שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט ,
שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי  עמהם פינחס  את
ואביהו  נדב  היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
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רב                
         

או  חמשה לקדש כדי  מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,
כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók  ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח : הלכה ג פרק  יומא בירושלמי 
מושכת  המים אמת הוא? כלי  ולא ו) ד, הימיםֿב  (דברי  בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
 ‰ÏÈËa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„BÚk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„BÚ ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙LÏ „ÓÚÏ :Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ  בגוף  בטבילה שחוצץ  "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי לשרת, המזבח  אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י ). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈLBÈ ‡e‰Â „BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„BÚÂ ,ÏlÁ  ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„BÚÓ ‰„BÚa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»

‰tˆ‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈˆ 51„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜w‰ ÔÈe BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

BÁ ÈÏ‚ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt  ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
e B„È ÔÈa ıˆBÁ „ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt  Ba „BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי  על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי  מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף  כו' חוצץ  דבר יהא לא שרת כלי 
כלי שמקדשין כמו בתוכה הנכנס  תקדש "העזרה כי  חוצץ ".

בהן". הנכנס  הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי  על ואף 
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי  על בעמידה - חוצץ 

חוצץ . במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי  שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי  לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח 

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„BÚ ÔÈ‡Â55 Ï‡ÓOa „Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚Â Ô‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚ ,‰tˆ‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ‰ ÏÚ57Ô‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B  «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰Lk B˙„BÚ  ˙Á‡ BÏ‚ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ

BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„BÚ  Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿
.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰Lk B˙„BÚ ¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח  כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי אצבע  שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף  פי  על נוסף 

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי  על
חוצץ . הוא הרי  בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰ÊÚ‰ È‡Ó Ô‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï  ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
 „Ú Ì‡Â .ı‡a aÁzL „Ú ‰„BÚ ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Óe ÏÈ‡B‰ ,‰Lk B˙„BÚ¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי  רבי  "בעי  שם בזבחים
חייצא, דוודאי  לך תיבעי  לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי , לחברה, דדעתו לך תיבעי  כי 
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי  ומסתימת
(שם) זוטי  רבה דעת שלפי  משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי  רבי  הסתפק  לא
פי על אף  חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי  מזה ונראה
הלשונות  שתי  בין רבינו הכריע  ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק  ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ה'תשע"ט  טבת כ"ו  חמישי יום 

   1 
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע . מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡È ‡Ï ˙Ît‰ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ  ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt  Lc˜na „Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„BÚ ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„BÚ‰7.˜È ‡Ï ÌeÓ B ‰È‰È L‡ :Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

˜È ‡lL BÊ ‰‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„BÚÏ8. »¬»

  

           
    

תמימי" להיות  צריכי שהקרבנות  שכש והיינו 
." תמי" להיות צרי המקריב  הכה  ג כ ,"ומובחרי

התפילה , בעבודת הזה  בזמ  ג שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב  ו "עבודה  ," תקנו  תמידי כנגד  "תפילות שהרי 
שהרי מישראל, ואחד  אחד  כל על־ידי  ונעשית תפילה ",
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רג                 
         

 צרי שהוא  צרכיו  שואל  אד שיהא  "מצות־עשה ... היא 
יהודי כל של בקשתו  ממלא  שהקב "ה  ובוודאי  כו '",  לה
של  באופ היא  כשתפילתו  ועאכו "כ  לו , המצטר בכל
ג ישנו  , תמי להיות צרי שכה הדי  שג ומוב יגיעה .
" תמי" של במצב  להיות המתפלל שצרי הזה  בזמ
מצוות  שס "ה  ושמירת מצוות־עשה  רמ "ח  כל  קיו על־ידי 

ל"ת.
      

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י ). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי  "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל  קבוע .
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני  פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב ", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני  הפסוק  מביא ולכן קבוע . מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב  שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח  וכן וההיכל", והאולם ולמזבח  האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח  "ואל הפסוק 
ולמזבח . האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ "א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי  כניסה של זה שבדין ואף ֿעלֿפי 
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק  פ "א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי  שאין וכו' ולמזבח  האולם "בין ט :
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב "ן סט . לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס  מום בעלי  לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי  ערבה, מצות לקיים כדי  ולמזבח  האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ט  אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס  אם אלא לוקה שאינו נראה כח )
שלמעלה  יין, שתויי  בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף 
לוקה, ולפנים המזבח  מן נכנס  שאם כתב  אֿטו הלכה פ "א
לוקה  שאינו נראה כט ) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח . במעשה ועיין להיכל, נכנס  אם טז:6)אלא זבחים
למזבח .7) הכניסה על שלוקה למה  כלומר,8)נוסף 

לחם  "להקריב  אלא נאמר לא שם שבפסוק  אף ֿעלֿפי 
בו  שנאמר לחם, קרוי  שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי " לחמי  קרבני  "את ב ) כח , (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי  גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף 

.‰˜BÏÂ ,ÏÒt  „ÚL BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .˜È ‡Ï ÌeÓ Ba L‡ LÈ‡ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .BÚ ÌeÓ ÏÚ «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי 

.‚B˙ia ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈBÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

eÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È‰  ÔÈBÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי  "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי  מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È L B‡ Ï‚ L ÔB‚k  Úe˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
BÚ ÌeÓe14b ÔB‚k 15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„Ïa ‰Bza ÔÈe˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ  ÌeÓ Ba L‡ Ïk :Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰Bza ÌÈe˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט .13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי  מהלכות ופ "ב  י , הלכה פ "ז להלן ראה לח ,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי  "אין א: הלכה ג פרק  שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„ÚlÓ „Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :eÓ‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ Ï‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„BÚ BÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואף ֿעלֿפי20)בכורות במשנה. שם בכורות
ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע  מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני  משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי  אבל
– גמור מום זה שאין אף ֿעלֿפי  פ "ח ), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„BÚ  „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„BÚ ÏlÁ ‡Ï 24„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡  ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈcÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰Lk B˙„BÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע  שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב  כן

מג: בבכורות שהרי  עיון, צריך אבל ג). משנה פ "ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי  אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי  עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי  במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י 
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
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תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי  שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא  בין
(ויקרא  דכתיב  עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי  משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ ewpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰ÙË26B‡ Ï‚ L :Ó‡pL .‰Lk B˙„BÚ  ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó  „È L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ "ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי  מום המיוחדין, ופסח  עור מה ופסח , עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏÚ‰27Î Ôk ‡e‰ È‰ 28Ôa Ïk :Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
Oa ÏÚÂ Ï ÏÚ Î29ÏlÁ  „ÚL ÏÚ ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡ Ï‡ ;„ÚL Êk ,‰˜BÏÂ B˙„BÚ30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח  קרבן מהלכות (פ "ט  נכר" אל העובד

ט )29) מד, (יחזקאל בוזי  בן יחזקאל "מדברי  כב : שם
מקדשי אל יבא לא בשר וערל לב  ערל נכר בן כל למדנו,
בני בהביאכם ז) (שם, דכתיב  עבודה, דמחלי  ומנלן לשרתני .
ביתי ". את לחללו במקדשי  להיות בשר וערלי  לב  ערלי  נכר
(שם  רש"י  לדעת שם: ותוספות רש"י  נחלקו ערל, ובביאור
שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב : שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס  מילה, מחמת אחיו שמתו מי 

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„BÚ BÈ‡  ‰Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L‚Óe „BÈÂ „BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt  ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙Èa34ÈciL Ì„˜ „ÚÂ Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï  ‰Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„BÚ35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ "ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח ). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי  נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט 
כך  על נשבעתי  אני  "שיאמר כתב  אלא יד), סעיף  רכח  סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי " וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו

מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף 
לה: לגיטין במאירי  וראה י , הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰Lk B˙„BÚ  ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜cÂ „ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï  „Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „BÚ BÈ‡Â ,ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡  ‰ˆz ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ Ca :Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆz BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ "ח  בתרומות יהושע  כרבי 
לא 37)סו: כן גם שנודע , לאחר עבד אם שאף  משמע 

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף  שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף  שנודע  לאחר לבין שנודע  לפני  בין לחלק 
(תרומות  מהירושלמי  ויסודו שם. בקידושין המאירי  כתב 
מותר  הדם שקבל בשעה נודע  שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע  וכן ולזרוק , לגמור
בנידון  נאמר אם שרק  בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע  בטל ואינו מת,
מה  לפי  אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני  בין לחלק 
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק  וכן שם), (רש"י  כהן היה לא כי  למפרע  הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי  – יב  הלכה רוצח  מהלכות בפ "ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני  בין
ועל, ד"ה יב : ובקידושין עדי , ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י  חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈLBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈLBÈ eÈ‰L  È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓe ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„Be ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈBÁL LBÏ  BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈBÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈
ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈÏ LBÏ  LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»

.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ "ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח  לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ "כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב ). הלכה ביאה איסורי 

.ÈLBÈ  ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ "ה וראה ה. משנה פ "ב  מדות
ח . (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ  ש"כל

הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות פ "ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב ). פ "י  להלן וראה במשנה, צח : זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה
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ה'תשע"ט  טבת כ"ז שישי יום 

   1 
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ  ‰Ó‰e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔËÙ e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ב  להלן ראה
שם  מזבח  איסורי  ובהל' באדם, רק  המיוחדים המומין פ "ח ,
שיבלת  ואף ֿעלֿפי  בבהמה. רק  המיוחדים המומין ה"ב ,
נכתבו  לא ותבלול ודק  אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ 

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
Ì‚ta Ôtv‰ bÁzL È„k5ÒeÁÒÏ Ûwn‰ BÚ‰ Ï‡ . ¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿
ÌeÓ Ba ÔÈ‡  ÔÊ‡‰6˜cÒ ÔÈa w ÔÈa ,7. »…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י  חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס ". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס ", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי  שם -5)וב 'תוספות' ב  לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב  והיינו בגמרא.

שם). (רש"י  סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי  מומא, הוי  ולא בריא "דהדר רש"י  ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק  ולא המקיף  העור
אין  בדין והי "א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב ' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ  שם נשנה לא שזה אף ֿעלֿפי 
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
ÒÁ ‡lL9wpL ÈÓ .10‰ÈLÎk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È‰  ‰ÈLÎÏ ÛËˆÓ Ì‡ ,C‡ ˜ ÔÈa Ï‚Ú ˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
ÌeÓ ‰Ê12‡ÈˆBz ‡ÏÂ ˜pzL È„k BÊ‡ ‰LiL ÈÓ . ∆ƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ

Ì„13BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓ .14ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk15elÙ‡ . »ƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ
˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡ CcL ,È„b‰16„Ïe . «¿ƒ∆∆∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈÒeÁÒ ÈL BÏ eÈ‰iL17‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¬»ƒ≈»∆»
Lk  ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k ‡e‰ È‰Â „Á‡ ÒeÁÒ18. ¿∆»«¬≈¿∆»∆ƒ¿«»≈

להלן.8) וראה שם). (רש"י  חסרון בלי  הוא סדק 
(שם 9) ובגמרא חסרה", שלא אע "פ  "נסדקה שם: במשנה,

שהוא". כל הסדק  רבנן, "תנו בלי10)לז:) הוא זה (נקב 
שהרי כרשינה, בשיעור צורך אין חסרון, בו יש שאם חסרון,
ה"ב ), (למעלה ציפורן בה שתחגור בכדי  אפילו פסול נפגם

להלן). כרשינה".11)וראה מלא "ניקבה במשנה: שם
(שם) ובגמרא כרשינה". גרגר "שיעור המשנה: ובפירוש
מן  צמח  "והוא הינדא", שרביא רב : אמר כרשינה, "מאי 
שם). (רש"י  בהמה" מאכל והוא לעדשים הדומה הקטניות,
שם. מו להערה ובהוספה ה"ח , עבדים מהל' בפ "ג וראה
קטן, שיעור שהוא הציפורן, בחגירת פסול שבנפגם (ומה
כנ"ל. חסרון, בו אין ניקב  אבל חסרון, שם שיש משום היינו
בו  אין הוא שאף  אף ֿעלֿפי  שהוא, בכל בנסדק  שפסלו ומה

או"ח  (שו"ע  כשר שניקב  שופר, בדיני  גם מצאנו – חסרון
בכל  אפילו פוסלים יש לארכו בנסדק  ואילו ס "ז), תקפו סי '
והסדק  ומרחיב . הולך אינו שהנקב  לפי  ס "ח ), (שם שהוא
בנסדק  וכאן שם), השו"ע  במפרשי  (ראה ומרחיב  הולך
ויותר). יותר ויתרחב  שילך להם ידוע  היה הסחוס ,

הושעיא12) רב  מיניה "בעא שם: רבה,בבכורות, הונא מרב 
לא  זו לו אמר העומדת, כרשינה או ויוצאה הנכנסת כרשינה
שחסרו  והגולגולת השדרה דתנן שמעתי , בה כיוצא שמעתי ,
היתה  שזו רבינו ומפרש וכו'". מקדח  כמלא וכו' כמה
תהיה  שהכרשינה עגול, להיות הנקב  צריך אם הבעיה,
מצטרף , הוא ארוך הוא אם אפילו או בו, ויוצאת נכנסת
מקדח , כמלא הוא בו החסר ששיעור מגולגולת לו ופשט 
אפילו  ארוך, אחד נקב  בה "יש שאם מה.) (חולין אמרו ושם
גם  למד ומזה מקדח ", למלא מצטרפין הרבה, נקבים בה יש
ארוך  הנקב  אם גם הוא כרשינה" ש"מלא שלפנינו בנידון

שמח '). יבשה,13)('אור איזהו שיבשה, "או במשנה: שם
אומר, המשולם בן ר"י  דם. טיפת מוציאה ואינה שתינקב  כל
גם  וראה כתנאֿקמא, רבינו ופסק  נפרכת". שתהא יבשה

המשנה. במשנה.14)בפירוש - ב  מ , "שיש 15)בכורות
שם). (רש"י  אוזן" בתוך אוזן אחד, מצד אזנים שתי  לו

וכו'".16) כפולה היתה הגדי  "אוזן במשנה: שם ראה
בגדי , אפילו כי  לרבותא גדי  התנא נקט  כי  רבינו ומפרש
באם  למום, נחשב  זה וכפולות, נוטות להיותן אזניו שדרך

סחוסין. שני  לו נפרדים.17)היו תנוכים שני  כלומר,
אמרו 18) כפולה, היתה הגדי  "אוזן במשנה: שם ראה

אחד  עצם אינה ואם מום, אחד עצם שהוא בזמן חכמים:
ומפרשה  מום". אינו שבמשניות) ובמשנה ברש"י  (כ"ה
הוא  הנוסף  שהאוזן היינו אחד", עצם שהוא "בזמן רבינו:
אחד", עצם שאינו "בזמן מום. זה הרי  – עצמו בפני  עצם
מום  זה אין – עצמו בפני  עצם אינו הנוסף  שהאוזן היינו
בברייתא  גורס  שהוא ונראה שט ). סי ' יו"ד יוסף ' ('בית
"אזניו  שלפנינו: מהנוסחא להיפך שם) (בכורות בגמרא
מום" זה הרי  חסחסיות בשתי  מום, אינו בחסחסת כפולות
(הוצאת  פ "ד בכורות בתוספתא הוא וכן שם). יוסף ' ('בית
לא  אחת בחסיסה מגופפות, "אזניו :(18 539 עמ ' צוקרמנדל
שהוא  =) ישחט " חסיסות בשתי  למקדש), חוץ  =) ישחט 

שם. המשניות בפירוש וראה מום).

.„ÒÈa ‰LÏL19ÒÈ wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ20ÈÒÈÓ ÒÈ ˜cÒpL ÈÓ . ≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈

‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ21ÌbÙpL ÈÓ] .22ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ ÒÈ ≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
[.‡e‰L ÏÎaıeÁ ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe23 ¿»∆¿»ƒ≈ƒ¿«»

‰Bza eÓ‡‰24. »»«»

אמר 19) הריס , "מאי  לח :) (שם ובגמרא א. לח , שם משנה
המשנה  בפירוש רבינו ומפרש דעינא". ברע  תורא פפא רב 
העין". עפעפי  משני  האחד העפעף  שם העין, "ריס 

נאמר 20) שלא ומכיון שניקב ". עין של "הריס  שם: במשנה,
שהוא. בכל שהוא רבינו קבע  הנקב , שם,21)שיעור

לענין  - ב  לז, שם ראה שהוא, בכל שכתב  ומה במשנה.
- א לז, שם ראה חסרון, ובלא שהוא", בכל "הסדק  סחוס 

וצריך 22)במשנה. א. לח , במשנה שם נחסר. כלומר,
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שהוא  בכל פסולים חסרון, בהם שאין ונסדק , ניקב  אם עיון:
וראה  שהוא. בכל שפסול חסרון, בו שיש נפגם, כל ֿשכן –

של 23)להלן. ריס  "חרוץ  הי "ב : פ "ז אמור פ ' 'ספרא'
ושנסדק ". שנפגם שניקב  "עורת 24)עיניו כב  כב , בויקרא

אלא  בבשר, חרוץ  שאין ואף ֿעלֿפי  חרוץ ". או שבור או
בבשר  אינם העינים שריסי  נראה – הי "א) (להלן בעצם

איש'). ('חזון

.‰eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL25˙Á‡a ÔÈa , ¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««
Ô‰È˙MÓ ÔÈa ÂÈÈÚÓ26ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B BÈ‡L ÈÓ . ≈≈»≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»

ÈepL Ô‰a ‰‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a B‡¿««≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ
ÏÏk27ÂÈ˙B‡ „‚k ÌÈÚe˜ ÌÈÓ e„iL ˙ÓÁÓ ,28. ¿»≈¬«∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»

‰ea ‰i‡ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa ‰‡B BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»
ÌÈÚe˜ ÌÈÂÒ da ‰È‰L ˙ÓÁÓ29BÓk BÈÚaL ÈÓ . ≈¬«∆»»»«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿

‰‡B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú30˙È Oa ‡ˆiL ÈÓ . ≈»««ƒ∆∆ƒ∆»»¿«»≈
BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ ‰tÁL „Ú BÈÚa31ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¿≈«∆ƒ»¿«ƒ«¿∆«ƒƒ

„Ú ,BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ ÔÈÚ ÏL Ôl‰ CLÓpL∆ƒ¿««…∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«
Ïelz ‡e‰Â .Ôla ÚÓ BÁM‰ ‡ˆÓpL32eÓ‡‰ ∆ƒ¿»«¿¿…»«…∆¿¿«»»

‰Bza33 Ôl‰ CB˙Ï BÁM‰ ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ . «»¬»ƒ»»ƒ«¿¿«»»
Ôla ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡34‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓ . ≈∆≈ƒ«»»ƒ∆»¿»¿À»
˜„ e‰ÊÂ .BÁM‰ CB˙a ‰Ï35‰Bza eÓ‡‰36. ¿»»¿«¿¿∆«»»«»

‡Ï Ì‡ Ï‡ ;BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿¬»ƒ…
.ÌeÓ BÈ‡  BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»∆»¿»¿À«««¿≈
‰Ùˆ elÙ‡ ,Ôl‰ CB˙a ‰BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿«»»¬ƒ»»
‰BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ .Ôla ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ ≈∆≈ƒ«»»»¿»¿À»¿»
Ì‡ Ï‡ .˜„ ‡˜ ‰Ê Û‡  BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL««¿«¿«∆ƒ¿»«¬»ƒ
BÈ‡  BÁMa ‰BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈

.ÌeÓ

לא 25) מום בו אשר איש כל "כי  יח ) כא, (שם שנאמר
(ראה  אחת עין או עיניו שנעקרו והיינו וגו'", עור איש יקרב ,

א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי  סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב  לח , בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי "ג מזבח  איסורי  מהל' פ "ב  להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע  שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב 'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע  "חרוור ה"ו פ "ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי "ב , שם מזבח  ראה 30)איסורי 
עצב ". נחש חלזון תבלול דק  בעינו "הרי  א. לח , שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב ", במקום "עינב " גרס  ורבינו
רומי כת"י  הי "ב  שם וב 'ספרא' שם. וברע "ב  שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק ): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י  גם הוא וכן עינב ". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני  נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח 
ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור

הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם

הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס  בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב  והוא בלול, מן ונגזר הערבוב ,
דבר  שום נכנס  הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי  העין בשחור

בשחור". ונכנס  דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס  "שחור שם: משנה

היא, יוסי  רבי  מני  "מתניתין לח :) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי  בלבן, ונכנס  שחור בשחור, ונכנס  לבן דתניא
זה  הרי  בשחור ונכנס  לבן אומר, יוסי  רבי  מאיר. רבי  דברי 
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס  שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב  יוסי , דרבי  טעמא מאי  רב ,
שבעינו, שמן מרוב  רעה, לתרבות רשע  יצא =) עינימו
העין) חלב  =) דעינא תרבא רש"י ) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי ". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי 

מכאן 35) רבינו דברי  וכל דק ", בעינו "הרי  שם: במשנה
ב . לח , שם בגמרא הוא ההלכה סוף  כ 36)ועד כב , שם

תבלול". או דק  או גבן "או

.ÂÌËÁa ‰LÏL37elÙ‡ ,BÓËÁ wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
„Á‡ „vÓ38ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .39.BÓËÁ ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

א.37) לט , שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי  אחד.
וראה  מום, זה הרי  אחד, חוטם ניקב  אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה "ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי  – מבחוץ 
לו  היה אם וכו', נקבים לשני  באף  המפסיק  הבשר ניקב 
היה  ואם מום. הוא הרי  – האדמה פני  על הנראה בחלק 
מום" אינו – האף  מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי מהל' פ "ב  להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי  בהמה, של במומים ה"ב  מזבח 
המוריה'). ('הר מבחוץ  ניכר יהיה האמצעי  שבדופן שהנקב 

להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה
כאן. גם

.ÊB˙ÙO ‰wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰ML40elÙ‡ , ƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡41.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ . ««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»

fÓ ˜„qzL ‡e‰Â42ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈
ÌÈL‡43ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓ . »ƒƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿

‡e‰L Ïk44ÌÏ ÂÈtL ÈÓ .45.B˙ie BÙeb ˙ÓÁÓ »∆ƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»
ÌeÓ BÈ‡  Áe‰ ˙ÓÁÓ ÌÏ Ì‡ Ï‡46ÏhpL ÈÓ . ¬»ƒƒ¿»≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«

BBLÏ ÏL a„Ó‰ 47. …«¿«≈∆¿

שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ "ל אולי 

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב  "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי  כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב  לא למה צריךֿעיון "נסדקה",

בחוטם. וה"ו בריס , ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ , שם
רבן  ושאל העליון, על עודף  התחתון שהלחי  "ומעשה
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רז                 
         

מ :) (שם ובגמרא מום". זה הרי  ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי  אבל העליונה,
פ "ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני45)ה"ח . ברש"י , שם וראה ב . מ , שם ברייתא
יוסף ' ה'בית וכתב  נפוח . פיו ב ) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י , השני  כפירוש מפרש שרבינו שט , סי ' ביו"ד
להלן  וראה השני . הפירוש רק  כאן משנה' ב 'כסף  הביא

ה"ז. ופ "ח  פיו 46)ה"ט , רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח  מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ "ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי  העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי  עצמו מחמת מום, אינו – הרוח 
ה"ט  להלן וראה (כסף ֿמשנה). רש"י  כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי  א: מ , שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב  הרי  אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב  מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י ). במלקוחיו"

המשנה).

.ÁÚf‰ ÈÈ‡a OÚ ÌÈL48CÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
L „Èb‰˙zÎ B‡ ,Bl49˜z B‡ ,50˙Î B‡ ,51ÈÓ . «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰ eÎÚÓpL52B‡ e˙zÎ B‡ , ∆ƒ¿¬«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿
e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚Bc‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק  וכתות "ומעוך כד): (כב , בויקרא
ורבי יהודה רבי  בזה נחלקו - ב  לט , ובבכורות לה'". תקריבו
אלו  מומין יהודה רבי  לדעת יוסי : ורבי  יעקב  בן אליעזר
יעקב , בן אליעזר רבי  לדעת בגיד. וגם בביצים גם הם כולם,
בביצים  גם הם וכתות מעוך יוסי , רבי  ולדעת בגיד. רק  כולם
בביצים, ולא בגיד אלא אינם וכרות נתוק  ואילו בגיד, וגם
בגיד. וגם בביצים גם שכולן יהודה, כרבי  רבינו ופסק 

והיינו 49) שם) התורה, על (רש"י  ממעוך יותר כתוש
שם). בכורות, (רש" שנימוח  עד באבנים שנכתתו

רש"י50) (ראה מעורה נשאר ולא לגמרי  ביד שניתק  היינו
שם).51)שם). (רש"י  מעורה נשאר ועדיין בסכין

הרי52) אחת, ביצה אלא לו שאין שמי  דלהלן מהא נלמד
מום. שתלויין 53)זה חוטים שנפסקו עד ביד תלושין

(רש"י נתלש לא והכיס  הכיס  בתוך הם נתונים אבל בהם,
שם). בכורות, רש"י  גם וראה שם, ויקרא בחומש

הוא 54) שכרות קצת, ומעורין בכיס  תלויין ועדיין בסכין
שם) בחומש רש"י  וראה שם, בכורות (רש"י  מנתוק  פחות
לגמרי , שכרתן הוא שכרות כתב  - ב  לג, שם ברש"י  אבל
הכיס , מן גם שמשליכן הוא נתוק  ואילו בכיס , תלויין הם רק 

להביא. ד"ה שם ב 'תוספות' –55)וראה א מ , שם
כי סובר תנאֿקמא מחלוקות, שלש שם ובגמרא במשנה.
כיסין, שני  לו שיש כיון סובר ישמעאל ורבי  מום, הוא
כי סובר עקיבא ורבי  מום. ואינו ביצים, שני  לו שיש בידוע 

סופה  – נוספת ביצה לו יש אם ומועך, עכוזו על מושיבו
וגם  עקיבא, כרבי  פסק  ה"ה בכורות מהל' פ "ג ולהלן לצאת.

אחת. ביצה אלא לו שאין נתברר אם כוונתו שם 56)כאן
כולם. לדעת ובגמרא, שם 57)במשנה ישמעאל רבי  כדעת

ה"ג. מזבח  איסורי  מהל' פ "ג להלן וראה במשנה. - א מא,

.ËÁqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚e ÌÈ„ia ‰ML58ÈÓe . ƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
BÎÈ ‰ËÓLpL59‰Bza eÓ‡‰ ÚeO ‡e‰ .60ÈÓ . ∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ

dzÁÓ ‰‰Bb ÂÈ˙BÎiÓ ˙Á‡L61aLpL ÈÓ . ∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«
B„È ÌˆÚ62k ‰È‰iL ‡e‰Â .63ÌˆÚ aLpL ÈÓ . ∆∆»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆

k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .k ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ‚«¿¿∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»
ÌeÓ ‰Ê È‰  Cl‰iLk k Ì‡ ,„ÓBÚLk64ÈÓ . ¿∆≈ƒƒ»¿∆¿«≈¬≈∆ƒ

‚L˙BÓlÓ ÂÈÏ65Ô˙ie ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ66Ì‡ Ï‡ . ∆«¿»¿À»≈¬««¿»¿ƒ»»¬»ƒ
.ÌeÓ BÈ‡  Áe‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓlÓ eÈ‰»¿À»≈¬«»«≈

אשר 58) איש כל "כי  יח ) כא, (ויקרא שנאמר כמו הצולע .
וגו'". פסח  או עור איש יקרב , לא מום שנשתרבבה 59)בו

משנה  חברתה. מירך יותר גדולה אחת ירך כלומר, יריכו.
להלן, וראה יריכו". שנשמטה שחול, "איזהו א: מ , שם

הסמוכה. שרוע ".60)בהערה או חרום "או שם: ויקרא
וראה  וקלוט ". שרוע  ושה "ושור כג) כב , (שם כן וכמו
ומפרש  יריכו", לו שנשתרבב  שרוע  וכו' "תנא שם: בגמרא
אמור  וב 'ספרא' מחבירתה, גדולה מירכותיו שאחת רש"י 
ונשמט  נשתרבב  כי  הרי  יריכו", שנשמטה "שרוע  ה"ו פ "ז
ד"ה  שם ו'תוספות' במשנה שם ברש"י  וראה הך. היינו

מירכיים 61)שנשמטה. שאחת "וכסול במשנה: שם
במקום  גבוהה אלא במידתה גדולה לא כלומר, גבוהות",
למעלה  עלה זה, ירך של דאטמא" "בוקא שמקום חיבורה,
שם. במשנה, רש"י  ראה מחבירתה, יותר הגב  על

רגל 62) שבר בו יהיה אשר איש "או יט ) כא, (שם שנאמר
יד". שבר רגלו 63)או ועצם ידו עצם "נשבר במשנה: שם

הוי קא מי  ניכר "אינו שם: ובגמרא ניכר", שאינו אע "פ 
ניכר  אבל עצמו, מחמת ניכר אינו פפא: רב  אמר מומא,

מלאכה". ובפירוש 64)מחמת המשנה בפירוש שם ראה
ניכר  אבל עומד, כשהוא עצמו מחמת ניכר אינו כי  רש"י 
מלאכה. זו הרגל והילוך שצולע , הילוכו בשעת

ה"ז.65) למעלה ראה בברייתא:66)נפוחות, - ב  מ , שם
אינו  הרוח  מחמת מבולמות, ורגליו בלום פיו רבנן, "תנו
מחמת  רבינו ומפרש מום", זה הרי  העצם מחמת מום,
התוספתא  וכדברי  וברייתן, עצמן מחמת כלומר העצם,
עצמו  מחמת מום, אינו הרוח  "מחמת שם) ברש"י  (מובא

שם. למעלה ראה מום", זה הרי 

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡ ‰Úa‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
b Ba LiL67‡e‰L Ïk LÈ68eÓ‡‰ b‰ e‰ÊÂ . ∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»

‰Bza69‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ . «»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
‰Bza ‰eÓ‡‰ ˙ÏaÈ70˙ÈˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .71 «∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L Ïk»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆
‰Bza ‰eÓ‡‰72. »¬»«»

שחין.67) אי68)מין לח  גרב  אבל קבוע , מום הוא נו שאז
להלן  ראה להתרפא, שיכול לפי  עובר מום אלא קבוע  מום
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- א מא, בבכורות ומבואר ה"ז. מזבח  איסורי  מהל' פ "ב 
יבש  וגרב  מבחוץ , ולח  מבפנים לח  הוא שמתרפא לח  שגרב 
ולח  מבפנים יבש כן וכמו מתרפא. אינו ומבחוץ  מבפנים
מבפנים  לח  גם משנה' ה'כסף  ולדעת מתרפא. אינו מבחוץ 
המוריה'. ב 'הר וראה מתרפא, אינו מבחוץ  ויבש

כז.69) כח , דברים כב . וכב , יט . כא, ויקרא 70)ויקרא
ילפת, או גרב  או יבלת או חרוץ  או שבור או "עורת כב  כב ,
"יבלת" כי  - ב  מ , בבכורות וראה לה'". אלה תקריבו לא
ובין  בגופו בין מום הוא והרי  עצם, בה שיש הוא שבקרא

(שם 71)בעינו. שבמצרים מכות בעשרת שהיתה שחין
מצרית. שאינה חזזית יש כי  שם להלן וראה מא.).

שם.72) בכורות, מס ' וראה כ. כא, ויקרא

.‡È‰Ê È‰  ıÈÁ Ba ıÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÌeÓ73‰Bza eÓ‡‰ ıeÁ ÏÏÎa ‡e‰Â ,74ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰75. «¿»ƒ¿«¬»∆«»

ורגלו".73) ידו עצם "ושנפגם ב : מ , בכורות משנה ראה
א:74) מא, שם ובגמרא חרוץ ". או שבור "או כב  כב , שם

עצם, במקום שבור מה דשבור, דומיא חרוץ  וכו' אביי  "אמר
ה"ד. למעלה וראה עצם". במקום חרוץ  ראה 75)אף 

שבר  שנאמר "לפי  שבר, לענין הי "א פ "ז אמור פ ' ב 'ספרא'
נשברה  או ידו שנשברה אלא לי  אין שיכול, רגל. שבר או יד
שבר  תלמודֿלומר צלע , שבר מרבה שאני  יכול וכו', רגלו
ואינן  גלוי  שמומם מיוחדים אלו מה רגל, שבר או יד
לענין  והואֿהדין בגלוי ". מומו שאין צלע  שבר יצא חוזרים,
בתוספתא  גם הוא וכן ה"ז). פ "ו למעלה (וראה חרוץ 
נשתברו  יוצאין. שהכסלים כל כסול, "איזהו פ "ד: בכורות
עור  שנאמר מום, אינו מבפנים מום שהיה או צלעותיו, רוב 

שב  מום המיוחדים ופסח  עור מה חוזר".ופסח , ואין גלוי 

.ÈÌL LÈ „BÚÂ76ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL77el‡Â , ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈
‡e‰Lk „ÚBÂ ˙˙B ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆

„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿
Ì„‡a Lk  ‰Ùh‰ Ï‡ .BÁk79‰Ó‰a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»

ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰a ÏeÒÙe Ì„‡a Lk 82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי  מהל' בפ "א ראה
שופטים 77) פ ' ב 'ספרי ' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי , "מנהני  שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט  י ), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי  משיביא
עד  חנינא, רבי  אמר אלעא רבי  אמר כמה, עד שיזקין
וב 'משנה  ה"ו, מזבח  איסורי  מהל' פ "ב  להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי  ב . מה, בכורות משנה,
ה"ז. פ "ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי , מום, מטעם לא

את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק  מן נתמעטה
ה"י ). (פ "ב  דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח  עלֿידי  במשנה.82)הוציאוהו שם
פרט  יולד", כי  עז או כשב  או "שור כז) (כב , שנאמר משום

ה"ד. שם פ "ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB  B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»

„BÚÂ ÌOa BÙeb Ïk84Ô˙B  Ú ÂÈt ÁÈ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈
ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈbÊ B‡86Ì‡Â .„BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ

,B˙„BÚ ÏlÁ È‰  ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»
.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע " שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות

ה'תשע"ט  טבת כ"ח ש "ק יום 

   1 
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz  Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡a ‰BÓL :ÔËt¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈBÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡L ÈÓ .˙wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ Á BL‡L ÈÓ .BtÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡ BÓk B‡eˆ ÏÚ BL‡ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.wÚ Ïk ÚO BL‡ ÏÎa ÔÈ‡L Áw‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈBÁ‡Ó ˙ÙwÓ ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .Lk  ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È‰  ‡e‰ Á˜ L‡‰ ‡Le ,„Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb  ÚˆÓ‡a ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈÁ‡Óe ÂÈÙlÓ ÈÒ»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á˜ ‰Ê∆≈≈«»

.‰a‰ Ú˜BL B‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈
ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡pL „Ú ‰a‰ C‡ B‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡Óa dzÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע  לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי  לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי  וכו', כגון שינוי  אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני  שינוי  בעל עניינו זגדס  ויקרא
כלומר, שניים, דוס : שניים, זוג: ו"פירוש שינוי " בהן שיהא

עניינים. בשני  - הזוג

.„ÌÈÈba ‰MÓÁ3ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈbL ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈbÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ˙È ÔÈÈ‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,ˆ˜ ‰Ê ÏL BÚOe C‡ ‰Ê ÏL BÚOL ÔÈa .BÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
ÔÏ ÈM‰ ÏL BÚOe BÁL „Á‡ ÏL BÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
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‰Ê È‰  ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆
ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני  כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי  ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי  מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈa ‰Úa‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈa ÏÏk6‰aÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ „Á‡ ÚOL ÈÓ .‰a‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,ÔÏ „Á‡Â BÁL „Á‡L ÔB‚k .Á‡ ÒÈ ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

LB „Á‡L8˙Be‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ‡Lk ‰a‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי  "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני  או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙BB˜ ,Ì‰Ï Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙BÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ B‡ ‰‡BL ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙aÚÓ BÈÚ ˙i‡L ÈÓ .‰i‡a ˜c˜„Ï ‰ˆB∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â „Á‰ ˙‡ ‰‡BL∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡Â BÁ ÌÚ a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dzÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt  ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
ÌeÁ ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈÈ‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈÈ‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
 ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»

˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆
.ÂÈtÓ „BÈ BÈÂ ÈeÙ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰ˆ BÒkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ BeahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È‰  dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .Lk  ‰˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt »ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?eÓ‡ ˜t ‰Ê È‡a .Lk  ˜t‰ „Ú ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡ ˜Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È h‡ ‡e‰L9 ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י  וכתב  פסול". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע  שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי  כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי  שהרי 
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף  נראה, רבינו מדברי 
עבד  סוף  סוף  שהרי  "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי  אלא ימין, ביד

חילל. רבי10)לא ידיו בשתי  "השולט  במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי ) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק  שמאל)", ביד

.ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Úf‰ ÈÈ‡a ‰Úa‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰Bza eÓ‡‰ CL‡ ÁBÓ ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚e ÌÈ˜BMa OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚Ï Ï‚ aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
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רי        
  

„vÓ ˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈBÁ‡Ï ‡ˆBÈ B˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙BÁ ÂÈ˙BÒtL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰˙È Úaˆ‡ BÏ‚a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Lk  dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓ ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .Lk  ÔLÈÙ‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
Ák ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt Á ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡ ÈL Ì‰ el‡k B˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı‡‰ ÏÚÓ dBb dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B˜Ú ÏÚ „ÓBÚ  „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚a h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב , ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י 

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈÈ‡Ó13.˙BÈa C‡‰ .ÂÈÈ‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈

‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .˙BÈa ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",

גופו, לשיעור הראוי  כשיעור משוערים גופו אברי  להיות
קצתם". אל קצתם

.ÂËÔl‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,Oa‰ BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È‚ BÓk ˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈB‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙ˆ ÔB‚k ,Á‡ c ˙ÓÁÓ BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈB‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È‰  Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .LÁ‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙ÚÓ ‰Ú ÁeL ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰ÚLÂ .ÌÈÈba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈa¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰ÚLÂ .ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚a ÌÈOÚÂ .Úf‰ ÈÈ‡a OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰ÚLÂ .Oa‰ BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eËÙ Îe .BÁÈÂ Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ eLpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .ÔwÚa ÚO‰ ‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»



     

ה'תשע"ט  טבת כ"ב ראשון  יום 

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

   ּכלאי ,ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: והּוא  , ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

 ּבּנֹואפים  ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה

יחּדו" ֿ ּובחמר ּבׁשֹור  ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ
― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. מן מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ֿ ׁשני ּכל על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.

ה'תשע"ט  טבת כ"ג שני יום 

מב. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג טבת 

רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות
― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
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ריי         
  

עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

ׁשעטנז"  נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹותּבׁשּבת .ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
ּפאה והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה מן ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: אמרֹו  ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היאהּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד  אמרֹו הּוא ― והעׂשה :: ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ֿ הּמצוה ּכל מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת ֿ תכּלה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
 וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ֿ הּזרּוע, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּואמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה ּבמצות    ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
 ֿ מן חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .ּבּמּסכּתא ְְֶֶַַָָָֻ

שליש  ה'תשע"ט יום  טבת כ"ד י

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
   קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא  זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
לאו  ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זֹומּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ֶָָּבארץ.

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַָָָֻהּׁשּבלים

תלּקט" לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו וגםוהּוא . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
לעׂשה נּתק זה  .ּבּפאה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר   . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות הּנקראֹות    , ְִֵַָ

אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן וגם  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ֶָָּבארץ.

― הרי"ב ֿ הּמצוה את מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת הּכרם   אמרֹו והּוא , ְְְְִִֶֶַַָָ

ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹותעֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
הּקיצֹונּיֹות  אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ

לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה ּדבר  ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
 לא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

"אחרי תפאר  הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּדין נלמד ֿ הּזית ּומן .האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ

זה וגם  ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה   . ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ט  טבת כ"ה רביעי יום 

ריג. תעשה לא מצות קכד. עשה מצות
ריד. תעשה לא מצות קכב. עשה מצות

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ "ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
 ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינּה
יום שלישי ֿ רביעי כ "ד ֿ כ "ה טבת 

ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

― הרי"ג ֿ הּמצוה את מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגםלענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

   .

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
הּׁשכחה   אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה לּיתֹום  לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו העׂשה  אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה   . ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּביןלקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

ולאלמנה" ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
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ריב        
  

ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.
ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשּקּים עׂשה, קּיּום   ְֲִִֵֵֵֶֶָ

― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה
קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיבלֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
 ֿ מה ׁשעּור ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאתמּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו : ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
אחרת"          ֶֶַ

    ונתקּים ,   ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" ׁשאֹותּה ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאהלאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו מענין    אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו       ְְְִִֹ
קּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
ֿ תכּלה "לא אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב "לא הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ֿ אּלּו ׁשּכל מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תשע"ט  טבת כ"ו  חמישי יום 

קצה. קל. עשה מצות

רלב. תעשה לא מצות
― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ

אחרי ּבּׁשליׁשית וגם ֿ הּׁשמּטה, מן ׁשליׁשית ֿ ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
ֿ מעׂשר ֿ ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת  חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ּפאה ּבמּסכת זֹו ּדמאי ּובמּסכת ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות מּׁשאר  וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
   .

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּולחּזק

"יד ֿ את ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות זֹו  ְְְִִִֶַַַָָָֹ
"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,  ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

"עּמ אחי "וחי ואמר: ,  ֿ ּבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות ּובתרארּבם  ,ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי יד ֿ את תקּפץ ולא לבב ֿ את  ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ט  טבת כ"ז שישי יום 

קכט. קכו. עשה מצות
יום חמישי ֿ שישי כ "ו ֿ כ "ז טבת 

― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ּגדֹולה,      ְָ
"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

  אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
 ֿ מן מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

הּמעׂשר"  הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את מּמּנּו ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה ֿ הּמבחר מן זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם חטא    ְְְֲִֵֶֶֶַ

מּמּנּו" לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
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מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
 ֿ מן להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון הרע.  ,אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ט  טבת כ"ח ש "ק יום 

קנד. תעשה לא מצות
― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

מחמּׁשים עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר

מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" לא  תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

   ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה "מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

  .לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ― ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים
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מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
 ֿ מן להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון הרע.  ,אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ט  טבת כ"ח ש "ק יום 

קנד. תעשה לא מצות
― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

מחמּׁשים עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר

מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" לא  תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

   ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה "מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

  .לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ― ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר מו' ויחי, ות"ח על הבשו"ט אודות התועדות המלוה מלכה 

בקודש,  מעלין  רז"ל  פסק  על  לעוררם  למותר  ובודאי  אודותם,  שכותב  ללימוד  עתים  והקביעות 

וכשפותחין להקב"ה כחודה של מחט הרי נותן הוא הצלחה כפתחו של אולם.

ב( בהנוגע למ"ש אודות ארגון נשי ובנות חב"ד, אשר יש כבר ארגון מעין זה שמתאספים בכל 

שבת. הנה פשיטא שאין כדאי לגרום לפירוד הלבבות, אבל לאידך גיסא אין לוותר גם על ענין הפצת 

הוראות החסידות דרכי' ומנהגי', ושני דרכים בזה, אם באפשרי להפוך הארגון שכבר ישנו שיתאים 

גם לתכלית זו הרי מה טוב, ואם יגרום זה למחלוקת וכיו"ב, אזי יש לארגן ארגון כנ"ל אשר יתאסף 

הלימוד  על  ותוספת  העדפה  כעין  ג"כ  יהיו  והלימודים  ישנו,  שכבר  הארגון  מאסיפת  שונים  בזמנים 

שכבר קבעו בהארגון שישנו, אבל לא כעין התחרות )קאנקורענציא( ובודאי יש למצוא דרך דיפלומטי 

לזה.

ג( נהניתי ממ"ש שיש לו קביעות לימוד בדא"ח עם האברך... ובטח ישתדל למשוך עוד אברכים 

ללימוד כזה ע"י האברך הנ"ל או באופנים מתאימים אחרים.

בברכה.
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(„)      בשעתא זימנין  תלת

קדמוהי: מתחזין  (Ë)אתון    בתמיה
לכם: ההיכל  ויועיל  תעשו  אלה (È‡)וכי

:בתמיה הזה הבית בעיניכם היה 
בעיניכם: הוא (È„)שכך    בימי

(ÂË)עלי:  :השבטים עשרת

 
(‚).‰Î˘‡Â: ממנו תגלו  ולא הזה  במקום אתכם אשכין 
(„).˜˘‰ È„ Ï‡ אומרים שהם ממש  בו שאין דבר  אל

יחריב ולא בתוכנו המה ה' היכל  הלא ר "ל המה וכו' ה' היכל
וההיכל  האולם על  ה' היכל פעמים  שלשה ואמר  היכלו  את ה '
בלשון  המה אמר  ולזה היכל בשם נקראים שכולם  והדביר

המה : שלשה כי  ÌÎÏ.(Â)רבים  ÚÏ תמשך מעבודתם אשר
טובה: ולא רעה  זה:È˙Î˘Â.(Ê)לכם בזולת ולא הזה במקום אתכם  אשכין  אז תעשו  כן ÌÏÂÚ.כאשר ÔÓÏ שמה בואכם מעת

עולם: ימות ‰˘˜.(Á)עד È„ ÏÚ:הזה בבטחון  תועלת שאין  ההיכל  בטחון וגו':‰‚Â.(Ë)הוא ותרצחו תגנבו וכי
(È).Ì˙‡Â מעשים על  לבוא הראוי מהעונש  נצלנו  בזה הנה ותאמרו  שמה להתפלל ההיכל  אל תבואו האלה המעשים אחר 

Â˘Ú˙.כאלה: ÔÚÓÏ בבוטחכם התועבות לעשות  ועזר סיבה ה' בית ותהיה  האלה המעשים שוב  ולעשות לחטוא תשובו למען
במערה:‰ÚÓ˙.(È‡)בו: להחבא ילכו  התועבות  יעשו שכאשר  הפריצים  כמערת בעיניכם וכו ' הזה הבית שהיה חשבתם האם 

.ÈÎ‡ Ì‚ לבבכם עם הוא שכן רואה אני כן גם הבית ביאת בטחון  על  התועבות לעשות  לבבכם עם  הזה הדבר שיש  כמו  ר "ל 
ממני: נכחד ÈÓÂ˜Ó.(È)ולא Ï‡ ‡ ÂÎÏ: בשילו עמד  אשר המשכן  אל עתה התבוננו ירושלים:Â˘‡‰.ר "ל נבחר  לא עד 

.ÂÏ È˙È˘Ú ˘‡ עליו :‡˙ חששתי  ולא הכהן  עלי בימי  ישראל  רעת מפני  אותו  „Â.(È‚)שהחרבתי ÌÎ˘‰ומדבר משכים אני 
הנביאים : ‡˙ÌÎ.ע"י ‡˜‡Â: בתשובה אלי וכו ':È˙È˘ÚÂ.(È„)לשוב  לבית אעשה ÂÎÂ'.ולכן ÌÂ˜ÓÏÂ:ירושלים הוא

(ÂË).'ÂÎÂ È˙ÎÏ˘‰Â:אחרת ‡ÌÎÈÁ.לארץ ÏÎ אפרים ע "ש  וקראם השבטים עשרת בני והם אפרים זרע  כל את ומפרש  וחוזר
אפרים: מזרע  היה ראשונה בהם שמלך  ירבעם כי 

 
(‚).ÂÈËÈ‰ ראשה את ותיטב  וכן  ותיקון טוב ט)מלשון  :(מ"ב

.ÌÎÈÏÏÚÓÂ: מעשיכם(Á).È˙ÏÏ: לא כמו ‰ÏÈÚÂ.עניינו 
תועלת: הצלה:ÂÏˆ.(È)מלשון  ענין ‰ÚÓ˙.(È‡)מל'
בקרקע : הדעת:ÌÈˆÈÙ.חפירה  וקלי Ì˙ÈÚ.(È‚)רשעים

ותשובה: עניה מל'
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(Â)   וסכת ורחצת לה אמרה היא

לא  והיא הגורן  וירדת כך  ואחר  עליך  שמלותיך  ושמת
הפוגע  מקושטת כשאני ארד  אם אמרה אלא כן  עשתה
בתחלה  ירדה לפיכך  זונה שאני יאמר  אותי והרואה בי
צותה  כאשר  עצמה את קשטה כך  ואחר  הגורן 

(Ê)חמותה: :בתורה עסק 
(Á)בנחת:  לזעוק ובקש הוא שד  כסבור 

בזרועותיה: ולפפתו  אחזתו  כמו והיא ואחז 
שמשון : וילפת טז ) (שופטים  על ידו  נתן 

אשה: שהיא והכיר  (Ë)ראשה  כנף
נישואין : לשון  והוא בטליתך  לכסותי בגדך  

 ובא כה) (ויקרא שנאמר  כמו  אישי נחלת לגאול 
צריכות  ואני וחמותי וגו ', וגאל  אליו  הקרוב גואלו 
עמה  אותי גם קנה לקנות עליך  ועתה נחלתנו  למכור 
יאמרו  השדה על  כשאבא נחלתו  על  המת שם שיזכר 

מחלון : אשת (È)זאת  עם עשית אשר 
(È)חמותך :   קרי ולא כתיב אם

(ס"א  ממנו , קרוב גואל  יש ודאי ספק משמע כלומר 
לוי  בן  יהושע רבי אמר  ודאי), והוא ספק משמע אם
לאחינו  אשר  ומהו  היו , אחים וטוב ואלימלך  שלמון 
כענין  אחיו  דודו  את אדם קורא לעולם לאלימלך ,
אחיו  נשבה כי אברם וישמע יד ) (בראשית שנאמר 

בן  לאלימלך  בועז  היה כך  היה, דודו  אברהם  והלא
יותר : קרוב היה טוב אבל  מחלון  של  קרובו  אחיו 

: אח בן  ואני אח  (È‚)שהוא  ליני
איש: בלא ,מוציאני אתה בדברים לו  אמרה

מרבותינו  ויש בדברים. מוציאה שאינה לה ונשבע קפץ
והיא  פנוי אתה מקטרגו  יצרו  שהיה נשבע ליצרו  אמרו 
ידי  על  אלא עליה יבא שלא ונשבע עליה, בא פנויה

(È„)נישואין :   בטרם ותקם על  מוסב
שיודע  כבודי אין  בלבו  אמר  כי לקום זירז  הוא יכיר 

האשה באה (ÂË)הגורן :כי  אפשר אי
כמשאוי  לשאת אשה של  דרכה שאין  סאין  שש לומר 
לצאת  שעתיד  לה ורמז  ממש שעורים שש אלא זה
עצה  ובינה חכמה רוח  ברכות בשש שמתברך  בן  ממנה

ה': ויראת דעת רוח  (ÁÈ)וגבורה   האיש
היום: הדבר  את

(‡) : לגאול אבה שלא לפי שמו  נכתב ולא
  כסי כא) א' (שמואל  בנביאים מתורגם

יפלא וטמיר : כי יז ) (דברים לשון  ונעלם מכוסה
דבר : מה' היפלא יח ) מבלי (בראשית אלמון 

לדרוש  לו  שהיה מד "ת אלמן  שהיה אלמוני (ס"א שם,
פן  אמר  והוא מואבית ולא מואבי עמונית ולא  עמוני

נחלתי): את אשחית



רטו     
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(„)      בשעתא זימנין  תלת

קדמוהי: מתחזין  (Ë)אתון    בתמיה
לכם: ההיכל  ויועיל  תעשו  אלה (È‡)וכי

:בתמיה הזה הבית בעיניכם היה 
בעיניכם: הוא (È„)שכך    בימי

(ÂË)עלי:  :השבטים עשרת

 
(‚).‰Î˘‡Â: ממנו תגלו  ולא הזה  במקום אתכם אשכין 
(„).˜˘‰ È„ Ï‡ אומרים שהם ממש  בו שאין דבר  אל

יחריב ולא בתוכנו המה ה' היכל  הלא ר "ל המה וכו' ה' היכל
וההיכל  האולם על  ה' היכל פעמים  שלשה ואמר  היכלו  את ה '
בלשון  המה אמר  ולזה היכל בשם נקראים שכולם  והדביר

המה : שלשה כי  ÌÎÏ.(Â)רבים  ÚÏ תמשך מעבודתם אשר
טובה: ולא רעה  זה:È˙Î˘Â.(Ê)לכם בזולת ולא הזה במקום אתכם  אשכין  אז תעשו  כן ÌÏÂÚ.כאשר ÔÓÏ שמה בואכם מעת

עולם: ימות ‰˘˜.(Á)עד È„ ÏÚ:הזה בבטחון  תועלת שאין  ההיכל  בטחון וגו':‰‚Â.(Ë)הוא ותרצחו תגנבו וכי
(È).Ì˙‡Â מעשים על  לבוא הראוי מהעונש  נצלנו  בזה הנה ותאמרו  שמה להתפלל ההיכל  אל תבואו האלה המעשים אחר 

Â˘Ú˙.כאלה: ÔÚÓÏ בבוטחכם התועבות לעשות  ועזר סיבה ה' בית ותהיה  האלה המעשים שוב  ולעשות לחטוא תשובו למען
במערה:‰ÚÓ˙.(È‡)בו: להחבא ילכו  התועבות  יעשו שכאשר  הפריצים  כמערת בעיניכם וכו ' הזה הבית שהיה חשבתם האם 

.ÈÎ‡ Ì‚ לבבכם עם הוא שכן רואה אני כן גם הבית ביאת בטחון  על  התועבות לעשות  לבבכם עם  הזה הדבר שיש  כמו  ר "ל 
ממני: נכחד ÈÓÂ˜Ó.(È)ולא Ï‡ ‡ ÂÎÏ: בשילו עמד  אשר המשכן  אל עתה התבוננו ירושלים:Â˘‡‰.ר "ל נבחר  לא עד 

.ÂÏ È˙È˘Ú ˘‡ עליו :‡˙ חששתי  ולא הכהן  עלי בימי  ישראל  רעת מפני  אותו  „Â.(È‚)שהחרבתי ÌÎ˘‰ומדבר משכים אני 
הנביאים : ‡˙ÌÎ.ע"י ‡˜‡Â: בתשובה אלי וכו ':È˙È˘ÚÂ.(È„)לשוב  לבית אעשה ÂÎÂ'.ולכן ÌÂ˜ÓÏÂ:ירושלים הוא

(ÂË).'ÂÎÂ È˙ÎÏ˘‰Â:אחרת ‡ÌÎÈÁ.לארץ ÏÎ אפרים ע "ש  וקראם השבטים עשרת בני והם אפרים זרע  כל את ומפרש  וחוזר
אפרים: מזרע  היה ראשונה בהם שמלך  ירבעם כי 

 
(‚).ÂÈËÈ‰ ראשה את ותיטב  וכן  ותיקון טוב ט)מלשון  :(מ"ב

.ÌÎÈÏÏÚÓÂ: מעשיכם(Á).È˙ÏÏ: לא כמו ‰ÏÈÚÂ.עניינו 
תועלת: הצלה:ÂÏˆ.(È)מלשון  ענין ‰ÚÓ˙.(È‡)מל'
בקרקע : הדעת:ÌÈˆÈÙ.חפירה  וקלי Ì˙ÈÚ.(È‚)רשעים

ותשובה: עניה מל'
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(Â)   וסכת ורחצת לה אמרה היא

לא  והיא הגורן  וירדת כך  ואחר  עליך  שמלותיך  ושמת
הפוגע  מקושטת כשאני ארד  אם אמרה אלא כן  עשתה
בתחלה  ירדה לפיכך  זונה שאני יאמר  אותי והרואה בי
צותה  כאשר  עצמה את קשטה כך  ואחר  הגורן 

(Ê)חמותה: :בתורה עסק 
(Á)בנחת:  לזעוק ובקש הוא שד  כסבור 

בזרועותיה: ולפפתו  אחזתו  כמו והיא ואחז 
שמשון : וילפת טז ) (שופטים  על ידו  נתן 

אשה: שהיא והכיר  (Ë)ראשה  כנף
נישואין : לשון  והוא בטליתך  לכסותי בגדך  

 ובא כה) (ויקרא שנאמר  כמו  אישי נחלת לגאול 
צריכות  ואני וחמותי וגו ', וגאל  אליו  הקרוב גואלו 
עמה  אותי גם קנה לקנות עליך  ועתה נחלתנו  למכור 
יאמרו  השדה על  כשאבא נחלתו  על  המת שם שיזכר 

מחלון : אשת (È)זאת  עם עשית אשר 
(È)חמותך :   קרי ולא כתיב אם

(ס"א  ממנו , קרוב גואל  יש ודאי ספק משמע כלומר 
לוי  בן  יהושע רבי אמר  ודאי), והוא ספק משמע אם
לאחינו  אשר  ומהו  היו , אחים וטוב ואלימלך  שלמון 
כענין  אחיו  דודו  את אדם קורא לעולם לאלימלך ,
אחיו  נשבה כי אברם וישמע יד ) (בראשית שנאמר 

בן  לאלימלך  בועז  היה כך  היה, דודו  אברהם  והלא
יותר : קרוב היה טוב אבל  מחלון  של  קרובו  אחיו 

: אח בן  ואני אח  (È‚)שהוא  ליני
איש: בלא ,מוציאני אתה בדברים לו  אמרה

מרבותינו  ויש בדברים. מוציאה שאינה לה ונשבע קפץ
והיא  פנוי אתה מקטרגו  יצרו  שהיה נשבע ליצרו  אמרו 
ידי  על  אלא עליה יבא שלא ונשבע עליה, בא פנויה

(È„)נישואין :   בטרם ותקם על  מוסב
שיודע  כבודי אין  בלבו  אמר  כי לקום זירז  הוא יכיר 

האשה באה (ÂË)הגורן :כי  אפשר אי
כמשאוי  לשאת אשה של  דרכה שאין  סאין  שש לומר 
לצאת  שעתיד  לה ורמז  ממש שעורים שש אלא זה
עצה  ובינה חכמה רוח  ברכות בשש שמתברך  בן  ממנה

ה': ויראת דעת רוח  (ÁÈ)וגבורה   האיש
היום: הדבר  את

(‡) : לגאול אבה שלא לפי שמו  נכתב ולא
  כסי כא) א' (שמואל  בנביאים מתורגם

יפלא וטמיר : כי יז ) (דברים לשון  ונעלם מכוסה
דבר : מה' היפלא יח ) מבלי (בראשית אלמון 

לדרוש  לו  שהיה מד "ת אלמן  שהיה אלמוני (ס"א שם,
פן  אמר  והוא מואבית ולא מואבי עמונית ולא  עמוני

נחלתי): את אשחית



i`רטז dpyn ipy wxt `rivn `aa zkqn

Èúôøa dàöî–da áiç Bðéà;íéaøä úeLøa–da áiç.úBøáwä úéa äúéä íàå–dì ànhé àG.íà §¨¨¨¤¤¥©¨¨¦§¨©¦©¨¨§¦¨§¨¥©§¨¦©¥¨¦
åéáà Bì øîà:ànhä,Bì øîàL Bà:øéæçz ìà–Bì òîLé àG.ïòèå ÷øt,ïòèå ÷øt,äMîçå äòaøà elôà ¨©¨¦¦©¥¤¨©©©£¦¦§©¨©§¨©¨©§¨©£¦©§¨¨©£¦¨

íéîòt–áiç,øîàpL(ä ,âë úåîù):"áæòz áæò".Bì áLéå Cìä,øîàå:éìòå ìéàBääåöî E,íàðBöøC §¨¦©¨¤¤¡©¨Ÿ©£Ÿ¨©§¨©§¨©¦§¨¤¦§¨¦§¨
÷øt ÷Bøôì–øeèt,øîàpL:(íù)"Bnò";äìBç Bà ï÷æ äéä íà–áiç.÷Bøôì äøBzä ïî äåöî,àG ìáà ¦§§Ÿ¨¤¤¡©¦¦¨¨¨¥¤©¨¦§¨¦©¨¦§£¨

ïBòèì.ïBòîL éaøøîBà:ïBòèì óà.éñBé éaøéìéìbäøîBà:BàOî ìò øúé åéìò äéä íà–Bì ÷e÷æ Bðéà, ¦§©¦¦§¥©¦§©¦¥©§¦¦¥¦¨¨¨¨¨¥©©¨¥¨
øîàpL(íù):"BàOî úçz",Ba ãîòì ìBëiL éeàOî. ¤¤¡©©©©¨©¤¨©£Ÿ
‡Èåéáà úãáàå Búãáà–úîãB÷ Búãáà;Baø úãáàå Búãáà–úîãB÷ BlL;Baø úãáàå åéáà úãáà– £¥¨©£¥©¨¦£¥¨¤¤£¥¨©£¥©©¤¤¤£¥©¨¦©£¥©©

úîãB÷ Baø ìL,äfä íìBòì Bàéáä åéáàL,àaä íìBòä éiçì Bàéáî äîëç BãnlL Baøå;íëç åéáà íàå– ¤©¤¤¤¨¦¡¦¨¨©¤§©¤¦§¨§¨§¦§©¥¨¨©¨§¦¨¦¨¨

iiii.ztxa d`vn:äìåòð äðéàù ïåâë äá úøîúùî äðéàù ô"òà.zexawd ziaa dzid m`eíáéùú áùä ,äùò äãáà úáùäù .äì àîèé àì .ïäë àåäå
åéäé íéùåã÷ã äùò ,ïäë úàîåèáå .êéçàì(à"ë àø÷éå)åéîòá àîèé àì ùôðìã äùòú àìå ,(íù):äùòå äùòú àì úà äçåã äùò ïéàå .el xn`y e`

.xifgz l`áéúëã .åì òîùé àì äæ éøä .øéæçäì äåöîù íå÷îá äãéáàäå(è"é àø÷éå)êì øîåà êéáà íàù ,åøîùú éúåúáù úàå åàøéú åéáàå åîà ùéà
úáùä úà ììç:úåöîä ìë øàùá ïëå .åì òîùú ìà.el ayie jld:øåîçä ìòá.wextl dxezd on devn:íðçá.oerhl `l la`:øëùá àìà .íðçáy"x

.oerhl s` xne`:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .íðçá.'eke xne` ililbd iqei iax:éñåé éáøë äëìä ïéàå
`i`i`i`i.zncew ezca`àø÷ øîàã(å"è íéøáã):ïåéáà äúà äéäú àìù øäæä ,ïåéáà êá äéäé àì éë ñôà.zncew eax lyãîìù ,÷äáåî åáø äéäéù àåäå

åéáàì ïéîãå÷ù ïéúéðúîá ïðéøîàã åáø êðä ìë ïëå .åðîî åúîëç áåø:÷äáåî åáøá àìà ïðéà ,
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úôøa dàöî משתמרת שאינה פי על אף ברפת, הבהמה את מצא – ÀÈÈÈÆÆ
להתעות  עשויה אינה הרפת אם מקום מכל  נעולה, שאינה כגון שם,

ותברח ממנה שתצא הבהמה, da(xnb`),את áiç Bðéà חייב אינו – ÅÇÈÈ
אבידה. זו  שאין  לבעליה, להחזירה כדי בה íéaøäלטפל  úeLøaÄÀÈÇÄ

שהיא  בה שניכר  וכגון הרבים, ברשות הבהמה את מצא אם אבל  –

daתועה, áiç.אבידה כדין  בה, לטפל חייב –úéa äúéä íàå ÇÈÈÀÄÈÀÈÅ
úBøáwä:גורסים ויש –zexawd ziaa,(,(,(,( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא)))):אוzexawd oia ÇÀÈ

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות כהן ,((((עייןעייןעייןעיין אותה dìוראה ànhé àGכדי – ÄÇÅÈ
השבת  של  "עשה" מצוות לקיים שבא שבזמן  לבעליה, להחזירה

יהיו " "קדושים של עשה מצוות מבטל  הוא הרי  כא כא כא כא ,,,,אבידה, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

בעמיו"וווו),),),), יטמא לא "לנפש  של תעשה" "לא על עובר שם שם שם שם ,,,,ואף ((((שם שם שם שם 

תעשה א א א א ),),),), "לא דוחה "עשה" שאסורואין לנזיר הדין  והוא ו "עשה". "
תעשה": ו"לא "עשה" יש  בו שאף לפי  לה, "קדושdyrלהיטמא –

ה ה ה ה ),),),),יהיה" וווו,,,, dyrz((((במדבר במדבר במדבר במדבר  `le"יבוא לא מת נפש  "על שם שם שם שם ,,,,– ((((שםשםשםשם

ànhäוווו).).).). :åéáà Bì øîà íàלהחזיר כדי הקברות, לבית היכנס – ÄÈÇÈÄÄÇÅ
האבידה, øéæçzאת ìà :Bì øîàL Bà והיא האבידה, את – ÆÈÇÇÇÂÄ

להחזירה, שחייב Bìבמקום òîLé àG,עבירה לעבור  לאביו  – ÄÀÇ
גגגג):):):):שנאמר  יטיטיטיט,,,, תשמורו ((((ויקראויקראויקראויקרא שבתותי  ואת תיראו ואביו  אמו  "איש 

בכבודי חייבים כולכם – ה'" xnba`).אני `ziixa)ïòèå ÷øt– ÈÇÀÈÇ
בתורה ה ה ה ה ):):):):נאמר  כגכגכגכג,,,, e`yn...((((שמותשמותשמותשמות zgz uaex j`pey xeng d`xz ik"

,"enr aefrz aefr לפרוק לו  שתעזור היינו  בפריקה, מדבר  זה פסוק

נאמר וכן החמור; מעל  המשא דדדד):):):):את כבכבכבכב,,,, xeng((((דברים דברים דברים דברים  z` d`xz `l"
,"enr miwz mwd ...jxca miltep exey e` jig`מדבר זה שפסוק ופירשו ,

לאחר וכן מעליו , שנפל משאו  להטעין  לו  שתעזור  היינו  בטעינה,

שתוסיף  היינו  עמו , תקים הקם אלא ותלך  תניחנו אל לפרוק, לו  שעזרת
החמור  על  משאו  בהטענת לו  בבבב).).).).לעזור יגיגיגיג,,,, רוצח רוצח רוצח רוצח  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

שאם ללמד, באה orheמשנתנו wxtושוב ורבץ, ïòèå,וחזר ÷øtÈÇÀÈÇ
íéîòt äMîçå äòaøà elôà,פעמים הרבה אפילו  כלומר – ÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ

áiç, ולטעון ולפרוק לחזור –"áæòz áæò" :øîàpL:וכן –mwd ÇÈÆÆÁÇÈÙÇÂÙ
,miwz: ודרשו"mwd" ,"aefr"פעמים מאה אפילו –epx`ay dn oiir)

.("maiyz ayd" oipra zncewd dpynaBì áLéå Cìä,החמור בעל  – ÈÇÀÈÇ
øîàå, משאו תחת רובץ חמורו את וראה שעבר למי –ìéàBä ÀÈÇÄ

äåöî Eéìòå,לפרוק –÷øt ÷Bøôì CðBöø íà המשא את – ÀÈÆÄÀÈÄÀÈÄÀÀÙ
החמור, מלפרוק,øeètמעל הרואה –"Bnò" :øîàpL עזב" – ÈÆÆÁÇÄ

בפריקה. העוסק החמור, בעל עם עמו", äéäתעזוב íàבעל – ÄÈÈ
äìBçהחמור, Bà ï÷æ,לפרוק כוח לו  ואין –áiç לפרוק הרואה – ÈÅÆÇÈ

Bøôì÷לבדו . äøBzä ïî äåöîצער כאן  ויש  שהואיל  בחינם, – ÄÀÈÄÇÈÄÀ
השכר  על להתנות הפריקה את משהים אין חיים, ìáàÂÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בעלי

ïBòèì àG.בשכר אלא בחינם לטעון  מצּווה אדם שאין  כלומר – ÄÀ
ïBòèì óà :øîBà ïBòîL éaø אף התורה מן  מצוה כלומר  – ÇÄÄÀÅÇÄÀ

בחינם, oerny.לטעון  iaxk dkld oi`e:øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅ
BàOî ìò øúé åéìò äéä íà מה על יתיר בעליו  שהטעינוהו  – ÄÈÈÈÈÈÅÇÇÈ

לשאת, יכול Bìשהוא ÷e÷æ Bðéà להזקק חייב אותו הרואה אין  – ÅÈ
הבעלים, פשיעת כאן ויש  הואיל בפריקה, לו ולעזור  øîàpLÆÆÁÇ:לו

,"BàOî úçz": היינוBa ãîòì ìBëiL éeàOîהראוי כלומר  – ÇÇÇÈÇÆÈÇÂÙ
בו . לעמוד  יכול  שאינו משא תחת רובץ כשהוא לא אבל לו, ומתאים

,ililbd iqei iaxk dkld oi`e אף משאֹו, תחת רובץ שהחמור כל  אלא
בפריקה  לו לעזור  מצוה לו , הראוי המשא על  יתיר עליו  שהיה פי  על 

א א א א ).).).). יגיגיגיג,,,, נפשנפשנפשנפש ושמירתושמירתושמירתושמירת רוצח רוצח רוצח רוצח  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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åéáà úãáàå Búãáàשל ואחת שלו  אחת אבידות, שתי מצא – ÂÅÈÇÂÅÇÈÄ
כאחת, שתיהן  את להחזיר יכול ואינו חברו , של שכן וכל BúãáàÂÅÈאביו ,

úîãB÷שנאמר הטעם, מבואר בגמרא באבידתו. תחילה מטפל  – ÆÆ
דדדד):):):): טוטוטוטו,,,, אתה ((((דברים דברים דברים דברים  תהיה שלא היזהר  אביון", בך  יהיה לא כי "אפס

מן ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););אביון  "הרמז למשנתנו): (בפירושו  כותב והרמב"ם

התורה: שאמרה מה הוא זולתו  על  עצמו להקדים לאדם שיש התורה
להסיר חייב אתה אין  אמרה: כאילו  אביון ", בך יהיה לא כי  "אפס
ממנו , שהסירות הרעה אותה כעין  לך  תבוא כשלא אלא מאחר רעה

חייב  אינך  כמותו, עני אתה תשוב מחסוריו , די  לאביון כשתתן שאם
שאמרו וזה לו , וכן(xnba`):לתת אדם". כל לשל  קודם BúãáàÂÅÈשלך 

Baø úãáàå מצ ואינו – רבו , של  ואחת שלו  אחת אבידות, שתי א ÇÂÅÇÇ
שתיהן, את להחזיר  ÷úîãBיכול BlL.לעיל שהבאנו  מהטעם – ÆÆÆ

úîãB÷ Baø ìL ,Baø úãáàå åéáà úãáà,מבואר בגמרא – ÂÅÇÈÄÇÂÅÇÇÆÇÆÆ
ממנו, חכמתו  רוב שלמד  המובהק, רבו היה אם Bàéáäדווקא åéáàLÆÈÄÁÄ

àaä íìBòä éiçì Bàéáî äîëç BãnlL Baøå ,äfä íìBòìÈÈÇÆÀÇÆÄÀÈÀÈÀÄÀÇÅÈÈÇÈ
לאביו . רבו להקדים חייב הלכך –íëç åéáà íàå;חכם תלמיד – ÀÄÈÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úîãB÷ åéáà ìL.éeàOî ïéàNBð Baøå åéáà eéä–Baø ìL úà çépî,åéáà ìL úà çépî Ck øçàå.åéáà eéä ¤¨¦¤¤¨¨¦§©§¦©©¦©¤¤©§©©¨©¦©¤¤¨¦¨¨¦
éáMä úéáa Baøå–Baø úà äãBt,åéáà úà äãBt Ck øçàå;íëç åéáà äéä íàå–øçàå åéáà úà äãBt §©§¥©¤¦¤¤©§©©¨¤¤¨¦§¦¨¨¨¦¨¨¤¤¨¦§©©

Baø úà äãBt Ck. ¨¤¤©
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡eáðâðå íéìk Bà äîäa Bøáç ìöà ãé÷ônäeãáàL Bà;òáMì äöø àGå ílL,eøîà éøäL:ípç øîBL ©©§¦¥¤£¥§¥¨¥¦§¦§§¤¨§¦¥§¨¨¦¨©¤£¥¨§¥¦¨
àöBéå òaLð;ápbä àöîð–ìôë éîeìLz ílLî;øëîe çáè–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî;ílLî éîì? ¦§©§¥¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¦§©¥

ïBãwtäL éîìBìöà.ì äöø àGå òaLðílL;ápbä àöîð–ìôë éîeìLz ílLî;øëîe çáè–éîeìLz ílLî §¦¤©¦¨¤§¦§©§¨¨§©¥¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥
äMîçå äòaøà;ílLî éîì?ïBãwtä ìòáì. ©§¨¨©£¦¨§¦§©¥§©©©¦¨

·øçàì dìéàLäå Bøáçî äøt øëBOä,dkøãk äúîe–dkøãk äúnL øëBOä òáMé,øëBOì ílLé ìàBMäå. ©¥¨¨¥£¥§¦§¦¨§©¥¥¨§©§¨¦¨©©¥¤¥¨§©§¨§©¥§©¥©¥
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גורסים: eaxויש  cbpk lewy eia` m`e,,,,בבבב אבידהאבידהאבידהאבידה הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;

÷úîãBב ב ב ב ),),),), åéáà ìL שאביו ונמצא תורה, לימדו  אביו גם שודאי  – ÆÈÄÆÆ
רבו. גם ìLהוא úà çépî ,éeàOî ïéàNBð Baøå åéáà äéäÈÈÈÄÀÇÀÄÇÇÄÇÆÆ

Baø,תחילה רבו של המשא את פורק –ìL úà çépî Ck øçàå ÇÀÇÇÈÇÄÇÆÆ
åéáà; לעיל הטעם כמבואר  –éáMä úéáa Baøå åéáà eéä– ÈÄÈÈÄÀÇÀÅÇÆÄ

משם, לפדותם Baøוצריך  úà äãBt,תחילה –äãBt Ck øçàå ÆÆÇÀÇÇÈÆ
åéáà úà זה כשהיה דווקא המשא הנחת ובענין זה בענין  ואף – ÆÈÄ

ממנו. חכמתו  שרוב המובהק, íëçרבו  åéáà äéä íàå אפילו – ÀÄÈÈÈÄÈÈ
נפשות סכנת כאן ויש  הואיל  רבו, כנגד  שקול היה יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),לא ("("("("ביתביתביתבית

åéáà úà äãBt,תחילה–Baø úà äãBt Ck øçàå,כותבים יש  – ÆÆÈÄÀÇÇÈÆÆÇ
פי על אף חכם, תלמיד  אביו  שאם המשא, הנחת לענין  הדין שהוא

ואחר אביו של  מניח הגוף, צער כאן ויש הואיל  כרבו, שקול שאינו 
רבו  של  בשם בשם בשם בשם כך שמביא שמביא שמביא שמביא  מה מה מה מה  שלמהשלמהשלמהשלמה"""" """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת עייןעייןעייןעיין ישראלישראלישראלישראל";";";"; ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

""""הלבוש הלבוש הלבוש הלבוש ").").").").

בברייתא  ברם, המובהק. ברבו  אלא לאביו  רבו  שמקדים שנו שלא בארנו ,

חכמה שלמדו  רבו – שאמרו "רבו  תנאים: בזה נחלקו  inrhבגמרא zxaq)

`ede ,xehtde aeigde xzide xeqi` inrhe ,ef z` ef zexzeq edi `ly ozpade dpynd

± `xnb :`xwpdמקרא שלמדו  רבו  ולא miaezkeרש"י), mi`iap dxez)(רש"י –

±ומשנה oda yxetn onrh oi`e ,zeiepy ody enk)רבי מאיר. רבי דברי  רש"י);

הימנו חכמתו  שרוב כל  אומר : ±יהודה `xnb m` dpyn m` `xwn m`).( רש"י

אחת במשנה אלא עיניו  האיר לא אפילו  אומר : יוסי dpynרבי  mrh ericedy)

± oiadl leki `ly zg`."רבו הוא זה dcedi;רש"י ), iaxk dkldeבארנו מכאן,

הרמב"ם  כותב וכן  – ממנו. חכמתו  רוב שלמד  המובהק, ברבו משנתנו 

המשנה  מן אחד  דבר זולתי לו יפרש לא אפילו  כי "דע למשנתנו): (בפירושו 

– שנזכר  במה מאביו יותר  ולכבדו להקדימו מחוייב אינו אבל  רבו, נקרא

רוב  שתהיה והוא המובהק, רבו  היה כן אם אלא – ולפרוק בשביה באבידה,

ממנו ". חכמתו
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וגונב  לשמור  כלים או כסף רעהו  אל איש  יתן "כי ו-ז ): כב, (שמות בתורה כתוב
הבית  בעל ונקרב הגנב ימצא לא אם שנים. ישלם הגנב ימצא אם האיש, מבית

האלהים  בשומר אל  חכמים פירשוה זו  פרשה רעהו". במלאכת ידו  שלח לא אם ,
ממנו נגנב שאם ללמדנו , התורה ובאה שמירתו ; בעד שכר נוטל  שאינו  חינם,
ושלא  בשמירתו , פשע שלא שיישבע ובלבד מלשלם פטור  הריהו אבד, או הפיקדון,

יד  בו ea);שלח ynzyd `ly) רוצה אינו ואם השומרים". "שבועת הנקראת וזוהי 
שנגנב  חינם בשומר דנה משנתנו  – הפיקדון. בעד לשלם חייב הריהו  להישבע,
שיש ללמד, המשנה ובאה הגנב; משלם למי  הגנב, נמצא כך  ואחר  הפיקדון, ממנו

להישבע. רצה ולא ששילם או שילם ולא השומר נשבע אם בזה הבדל 

íéìk Bà äîäa Bøáç ìöà ãé÷ônä ראובן שהפקיד  כגון – ÇÇÀÄÅÆÂÅÀÅÈÅÄ
חינם, שומר  עליהם שיהא כלים, או  בהמה שמעון Bàאצל  eáðâðåÀÄÀÀ

eãáàLאבל השומרים, בשבועת עצמו  לפטור  שמעון רשאי –והרי  ÆÈÀ
הפיקדון ,ílLשמעון דמי  את –òáMì äöø àGå שבועת – ÄÅÀÈÈÄÈÇ

eøîàהשומרים, éøäL:חכמים –àöBéå òaLð ípç øîBL– ÆÂÅÈÀÅÄÈÄÀÇÀÅ
מלשלם  ופטור בפיקדון , יד שלח ושלא בשמירתו  פשע שלא נשבע

,(epzpynl dncwda epx`ay enk);ושילם להישבע, רצה לא ושמעון

בבית  שאמר כגון  אפילו אלא ממש , שילם דווקא לאו מבואר : ובגמרא
משלם; הריני ápbäדין : àöîðהגנב הרי  הפיקדון , של  –ílLî ÄÀÈÇÇÈÀÇÅ
,ìôë éîeìLzואםøëîe çáè או שור  היה שהפיקדון כגון  – ÇÀÅÆÆÈÇÈÇ

הריהו  מכרו , או  טבחו והגנב äòaøàשה, éîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
éîì ;äMîçåílLî? אלו תשלומים הגנב –ïBãwtäL éîì ÇÂÄÈÀÄÀÇÅÀÄÆÇÄÈ

Bìöà ושילם שהואיל  לשמירה, הפיקדון לו  שנמסר לשמעון, כלומר – ÆÀ
(mlyl oic ziaa eilr laiwy e`)בכל זכה פיקדונו , דמי  לראובן

המשנה שנקטה ומה eca`y",תשלומיו . e`" אין שהרי דווקא, לאו

בריווח, זוכה והשומר  יש  כשאבדו  שאף מפרשים, ויש  באבידה. כפל
הפיקדון  נמצא פיקדונו , דמי לראובן שמעון  ששילם לאחר  אם כגון

יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").ונתייקר ílLì("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי äöø àGå òaLð נשבע אם אבל – ÄÀÇÀÈÈÀÇÅ
חינם: שומר כדין מלשלם עצמו ופטר  השומרים ápbä,שבועת àöîðÄÀÈÇÇÈ

äòaøà éîeìLz ílLî ,øëîe çáè ;ìôë éîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅÆÆÈÇÈÇÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
ïBãwtä ìòáì ?ílLî éîì ;äMîçå,מהסיפא מדייקים יש  – ÇÂÄÈÀÄÀÇÅÀÇÇÇÄÈ

הגנב, נמצא כך ואחר  ושילם, נמלך  שנשבע לאחר אם מקום שמכל 

הכפל בתשלומי  "zetqezזכה oiire ;` ,gw `nw `aa `xnba `ax zrc)
.(o`k "aeh mei
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וכל שה או  שור  או  חמור  רעהו אל איש  יתן  "כי  ט-יא): כב, (שמות בתורה כתוב
אם  שניהם בין תהיה ה' שבועת רואה. אין  נשבה או  נשבר או  ומת לשמור , בהמה
ישלם  מעמו , יגנב גנב ואם ישלם. ולא בעליו ולקח רעהו, במלאכת ידו  שלח לא
בעד שכר  הנוטל  בשומר היינו שכר, בשומר חכמים פירשוה זו  פרשה לבעליו".
שמתה  כגון ונאנסה, לשמירה, בהמה קיבל שאם ללמדנו , התורה ובאה שמירתו,
לא  והוא שנאנסה, נשבע הוא הרי נשבתה, או מאבריה באחד  נשברה או מעצמה
הוא  הרי אבדה, או  נגנבה אם אבל מלשלם. ופטור  בה, להשתמש  יד  בה שלח

מלאכתו בהם לעשות מחברו  כלים או בהמה השוכר  וכן  לשלם; כשומר חייב דינו ,
מיתה  או כשבירה האונסין, על  ופטור האבידה, ועל הגניבה על שחייב שכר,
שנאמר  באונסין , אפילו הוא שחייב השואל, של דינו  כן לא ח). ז, להלן (כמבואר 

רעהו מעם איש ישאל  "וכי יג): שם, melyz(שם `ll ea ynzydl xey e` xeng)
,(xky מחמת הבהמה מתה אם ברם, ישלם". שלם עמו, אין בעליו  מת, או ונשבר 

להלן יבוארו עוד  השומרים ארבעת של  הדינים (פרטי  פטור השואל אף מלאכה,
ז -ח). בפרקים

izdw - zex`ean zeipyn
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åéäé íéùåã÷ã äùò ,ïäë úàîåèáå .êéçàì(à"ë àø÷éå)åéîòá àîèé àì ùôðìã äùòú àìå ,(íù):äùòå äùòú àì úà äçåã äùò ïéàå .el xn`y e`
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`i`i`i`i.zncew ezca`àø÷ øîàã(å"è íéøáã):ïåéáà äúà äéäú àìù øäæä ,ïåéáà êá äéäé àì éë ñôà.zncew eax lyãîìù ,÷äáåî åáø äéäéù àåäå

åéáàì ïéîãå÷ù ïéúéðúîá ïðéøîàã åáø êðä ìë ïëå .åðîî åúîëç áåø:÷äáåî åáøá àìà ïðéà ,
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úôøa dàöî משתמרת שאינה פי על אף ברפת, הבהמה את מצא – ÀÈÈÈÆÆ
להתעות  עשויה אינה הרפת אם מקום מכל  נעולה, שאינה כגון שם,

ותברח ממנה שתצא הבהמה, da(xnb`),את áiç Bðéà חייב אינו – ÅÇÈÈ
אבידה. זו  שאין  לבעליה, להחזירה כדי בה íéaøäלטפל  úeLøaÄÀÈÇÄ

שהיא  בה שניכר  וכגון הרבים, ברשות הבהמה את מצא אם אבל  –

daתועה, áiç.אבידה כדין  בה, לטפל חייב –úéa äúéä íàå ÇÈÈÀÄÈÀÈÅ
úBøáwä:גורסים ויש –zexawd ziaa,(,(,(,( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא)))):אוzexawd oia ÇÀÈ

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות כהן ,((((עייןעייןעייןעיין אותה dìוראה ànhé àGכדי – ÄÇÅÈ
השבת  של  "עשה" מצוות לקיים שבא שבזמן  לבעליה, להחזירה

יהיו " "קדושים של עשה מצוות מבטל  הוא הרי  כא כא כא כא ,,,,אבידה, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

בעמיו"וווו),),),), יטמא לא "לנפש  של תעשה" "לא על עובר שם שם שם שם ,,,,ואף ((((שם שם שם שם 

תעשה א א א א ),),),), "לא דוחה "עשה" שאסורואין לנזיר הדין  והוא ו "עשה". "
תעשה": ו"לא "עשה" יש  בו שאף לפי  לה, "קדושdyrלהיטמא –

ה ה ה ה ),),),),יהיה" וווו,,,, dyrz((((במדבר במדבר במדבר במדבר  `le"יבוא לא מת נפש  "על שם שם שם שם ,,,,– ((((שםשםשםשם

ànhäוווו).).).). :åéáà Bì øîà íàלהחזיר כדי הקברות, לבית היכנס – ÄÈÇÈÄÄÇÅ
האבידה, øéæçzאת ìà :Bì øîàL Bà והיא האבידה, את – ÆÈÇÇÇÂÄ

להחזירה, שחייב Bìבמקום òîLé àG,עבירה לעבור  לאביו  – ÄÀÇ
גגגג):):):):שנאמר  יטיטיטיט,,,, תשמורו ((((ויקראויקראויקראויקרא שבתותי  ואת תיראו ואביו  אמו  "איש 

בכבודי חייבים כולכם – ה'" xnba`).אני `ziixa)ïòèå ÷øt– ÈÇÀÈÇ
בתורה ה ה ה ה ):):):):נאמר  כגכגכגכג,,,, e`yn...((((שמותשמותשמותשמות zgz uaex j`pey xeng d`xz ik"

,"enr aefrz aefr לפרוק לו  שתעזור היינו  בפריקה, מדבר  זה פסוק

נאמר וכן החמור; מעל  המשא דדדד):):):):את כבכבכבכב,,,, xeng((((דברים דברים דברים דברים  z` d`xz `l"
,"enr miwz mwd ...jxca miltep exey e` jig`מדבר זה שפסוק ופירשו ,

לאחר וכן מעליו , שנפל משאו  להטעין  לו  שתעזור  היינו  בטעינה,

שתוסיף  היינו  עמו , תקים הקם אלא ותלך  תניחנו אל לפרוק, לו  שעזרת
החמור  על  משאו  בהטענת לו  בבבב).).).).לעזור יגיגיגיג,,,, רוצח רוצח רוצח רוצח  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

שאם ללמד, באה orheמשנתנו wxtושוב ורבץ, ïòèå,וחזר ÷øtÈÇÀÈÇ
íéîòt äMîçå äòaøà elôà,פעמים הרבה אפילו  כלומר – ÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ

áiç, ולטעון ולפרוק לחזור –"áæòz áæò" :øîàpL:וכן –mwd ÇÈÆÆÁÇÈÙÇÂÙ
,miwz: ודרשו"mwd" ,"aefr"פעמים מאה אפילו –epx`ay dn oiir)

.("maiyz ayd" oipra zncewd dpynaBì áLéå Cìä,החמור בעל  – ÈÇÀÈÇ
øîàå, משאו תחת רובץ חמורו את וראה שעבר למי –ìéàBä ÀÈÇÄ

äåöî Eéìòå,לפרוק –÷øt ÷Bøôì CðBöø íà המשא את – ÀÈÆÄÀÈÄÀÈÄÀÀÙ
החמור, מלפרוק,øeètמעל הרואה –"Bnò" :øîàpL עזב" – ÈÆÆÁÇÄ

בפריקה. העוסק החמור, בעל עם עמו", äéäתעזוב íàבעל – ÄÈÈ
äìBçהחמור, Bà ï÷æ,לפרוק כוח לו  ואין –áiç לפרוק הרואה – ÈÅÆÇÈ

Bøôì÷לבדו . äøBzä ïî äåöîצער כאן  ויש  שהואיל  בחינם, – ÄÀÈÄÇÈÄÀ
השכר  על להתנות הפריקה את משהים אין חיים, ìáàÂÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בעלי

ïBòèì àG.בשכר אלא בחינם לטעון  מצּווה אדם שאין  כלומר – ÄÀ
ïBòèì óà :øîBà ïBòîL éaø אף התורה מן  מצוה כלומר  – ÇÄÄÀÅÇÄÀ

בחינם, oerny.לטעון  iaxk dkld oi`e:øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅ
BàOî ìò øúé åéìò äéä íà מה על יתיר בעליו  שהטעינוהו  – ÄÈÈÈÈÈÅÇÇÈ

לשאת, יכול Bìשהוא ÷e÷æ Bðéà להזקק חייב אותו הרואה אין  – ÅÈ
הבעלים, פשיעת כאן ויש  הואיל בפריקה, לו ולעזור  øîàpLÆÆÁÇ:לו

,"BàOî úçz": היינוBa ãîòì ìBëiL éeàOîהראוי כלומר  – ÇÇÇÈÇÆÈÇÂÙ
בו . לעמוד  יכול  שאינו משא תחת רובץ כשהוא לא אבל לו, ומתאים

,ililbd iqei iaxk dkld oi`e אף משאֹו, תחת רובץ שהחמור כל  אלא
בפריקה  לו לעזור  מצוה לו , הראוי המשא על  יתיר עליו  שהיה פי  על 

א א א א ).).).). יגיגיגיג,,,, נפשנפשנפשנפש ושמירתושמירתושמירתושמירת רוצח רוצח רוצח רוצח  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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åéáà úãáàå Búãáàשל ואחת שלו  אחת אבידות, שתי מצא – ÂÅÈÇÂÅÇÈÄ
כאחת, שתיהן  את להחזיר יכול ואינו חברו , של שכן וכל BúãáàÂÅÈאביו ,

úîãB÷שנאמר הטעם, מבואר בגמרא באבידתו. תחילה מטפל  – ÆÆ
דדדד):):):): טוטוטוטו,,,, אתה ((((דברים דברים דברים דברים  תהיה שלא היזהר  אביון", בך  יהיה לא כי "אפס

מן ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););אביון  "הרמז למשנתנו): (בפירושו  כותב והרמב"ם

התורה: שאמרה מה הוא זולתו  על  עצמו להקדים לאדם שיש התורה
להסיר חייב אתה אין  אמרה: כאילו  אביון ", בך יהיה לא כי  "אפס
ממנו , שהסירות הרעה אותה כעין  לך  תבוא כשלא אלא מאחר רעה

חייב  אינך  כמותו, עני אתה תשוב מחסוריו , די  לאביון כשתתן שאם
שאמרו וזה לו , וכן(xnba`):לתת אדם". כל לשל  קודם BúãáàÂÅÈשלך 

Baø úãáàå מצ ואינו – רבו , של  ואחת שלו  אחת אבידות, שתי א ÇÂÅÇÇ
שתיהן, את להחזיר  ÷úîãBיכול BlL.לעיל שהבאנו  מהטעם – ÆÆÆ

úîãB÷ Baø ìL ,Baø úãáàå åéáà úãáà,מבואר בגמרא – ÂÅÇÈÄÇÂÅÇÇÆÇÆÆ
ממנו, חכמתו  רוב שלמד  המובהק, רבו היה אם Bàéáäדווקא åéáàLÆÈÄÁÄ

àaä íìBòä éiçì Bàéáî äîëç BãnlL Baøå ,äfä íìBòìÈÈÇÆÀÇÆÄÀÈÀÈÀÄÀÇÅÈÈÇÈ
לאביו . רבו להקדים חייב הלכך –íëç åéáà íàå;חכם תלמיד – ÀÄÈÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úîãB÷ åéáà ìL.éeàOî ïéàNBð Baøå åéáà eéä–Baø ìL úà çépî,åéáà ìL úà çépî Ck øçàå.åéáà eéä ¤¨¦¤¤¨¨¦§©§¦©©¦©¤¤©§©©¨©¦©¤¤¨¦¨¨¦
éáMä úéáa Baøå–Baø úà äãBt,åéáà úà äãBt Ck øçàå;íëç åéáà äéä íàå–øçàå åéáà úà äãBt §©§¥©¤¦¤¤©§©©¨¤¤¨¦§¦¨¨¨¦¨¨¤¤¨¦§©©

Baø úà äãBt Ck. ¨¤¤©
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡eáðâðå íéìk Bà äîäa Bøáç ìöà ãé÷ônäeãáàL Bà;òáMì äöø àGå ílL,eøîà éøäL:ípç øîBL ©©§¦¥¤£¥§¥¨¥¦§¦§§¤¨§¦¥§¨¨¦¨©¤£¥¨§¥¦¨
àöBéå òaLð;ápbä àöîð–ìôë éîeìLz ílLî;øëîe çáè–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî;ílLî éîì? ¦§©§¥¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¦§©¥

ïBãwtäL éîìBìöà.ì äöø àGå òaLðílL;ápbä àöîð–ìôë éîeìLz ílLî;øëîe çáè–éîeìLz ílLî §¦¤©¦¨¤§¦§©§¨¨§©¥¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥
äMîçå äòaøà;ílLî éîì?ïBãwtä ìòáì. ©§¨¨©£¦¨§¦§©¥§©©©¦¨

·øçàì dìéàLäå Bøáçî äøt øëBOä,dkøãk äúîe–dkøãk äúnL øëBOä òáMé,øëBOì ílLé ìàBMäå. ©¥¨¨¥£¥§¦§¦¨§©¥¥¨§©§¨¦¨©©¥¤¥¨§©§¨§©¥§©¥©¥

b`̀̀̀.rayil dvx `le .ciwtnd:ãé äá çìù àìùå äá òùô àìù òáùð íà øèôéì ìåëé äéäù .ïéøîåùä úòåáù.elv` oecwtdy inlíìéùã ïåéëã
:äùîçå äòáøà éîåìùú àðù àìå ìôë éîåìùú àðù àì ,äéîåìùú ìë äð÷ ,íìùî éðéøä ïéã úéáá øîàù ïåéë àìà íìéù àì åìéôàå .äéîåìùú ìë äð÷

aaaa.exiagn dxt xkeyd:áééç øîåùì øñîù øîåù ,ïì àîéé÷ àä ,úåùø øéëùîä åì ïúð àì íàù .øéëùîä úåùøá øçàì äìéàùäå øëåù ãîòårayi

`xephxa yexit

גורסים: eaxויש  cbpk lewy eia` m`e,,,,בבבב אבידהאבידהאבידהאבידה הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;

÷úîãBב ב ב ב ),),),), åéáà ìL שאביו ונמצא תורה, לימדו  אביו גם שודאי  – ÆÈÄÆÆ
רבו. גם ìLהוא úà çépî ,éeàOî ïéàNBð Baøå åéáà äéäÈÈÈÄÀÇÀÄÇÇÄÇÆÆ

Baø,תחילה רבו של המשא את פורק –ìL úà çépî Ck øçàå ÇÀÇÇÈÇÄÇÆÆ
åéáà; לעיל הטעם כמבואר  –éáMä úéáa Baøå åéáà eéä– ÈÄÈÈÄÀÇÀÅÇÆÄ

משם, לפדותם Baøוצריך  úà äãBt,תחילה –äãBt Ck øçàå ÆÆÇÀÇÇÈÆ
åéáà úà זה כשהיה דווקא המשא הנחת ובענין זה בענין  ואף – ÆÈÄ

ממנו. חכמתו  שרוב המובהק, íëçרבו  åéáà äéä íàå אפילו – ÀÄÈÈÈÄÈÈ
נפשות סכנת כאן ויש  הואיל  רבו, כנגד  שקול היה יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),לא ("("("("ביתביתביתבית

åéáà úà äãBt,תחילה–Baø úà äãBt Ck øçàå,כותבים יש  – ÆÆÈÄÀÇÇÈÆÆÇ
פי על אף חכם, תלמיד  אביו  שאם המשא, הנחת לענין  הדין שהוא

ואחר אביו של  מניח הגוף, צער כאן ויש הואיל  כרבו, שקול שאינו 
רבו  של  בשם בשם בשם בשם כך שמביא שמביא שמביא שמביא  מה מה מה מה  שלמהשלמהשלמהשלמה"""" """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת עייןעייןעייןעיין ישראלישראלישראלישראל";";";"; ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

""""הלבוש הלבוש הלבוש הלבוש ").").").").

בברייתא  ברם, המובהק. ברבו  אלא לאביו  רבו  שמקדים שנו שלא בארנו ,

חכמה שלמדו  רבו – שאמרו "רבו  תנאים: בזה נחלקו  inrhבגמרא zxaq)

`ede ,xehtde aeigde xzide xeqi` inrhe ,ef z` ef zexzeq edi `ly ozpade dpynd

± `xnb :`xwpdמקרא שלמדו  רבו  ולא miaezkeרש"י), mi`iap dxez)(רש"י –

±ומשנה oda yxetn onrh oi`e ,zeiepy ody enk)רבי מאיר. רבי דברי  רש"י);

הימנו חכמתו  שרוב כל  אומר : ±יהודה `xnb m` dpyn m` `xwn m`).( רש"י

אחת במשנה אלא עיניו  האיר לא אפילו  אומר : יוסי dpynרבי  mrh ericedy)

± oiadl leki `ly zg`."רבו הוא זה dcedi;רש"י ), iaxk dkldeבארנו מכאן,

הרמב"ם  כותב וכן  – ממנו. חכמתו  רוב שלמד  המובהק, ברבו משנתנו 

המשנה  מן אחד  דבר זולתי לו יפרש לא אפילו  כי "דע למשנתנו): (בפירושו 

– שנזכר  במה מאביו יותר  ולכבדו להקדימו מחוייב אינו אבל  רבו, נקרא

רוב  שתהיה והוא המובהק, רבו  היה כן אם אלא – ולפרוק בשביה באבידה,

ממנו ". חכמתו

i p y m e i
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וגונב  לשמור  כלים או כסף רעהו  אל איש  יתן "כי ו-ז ): כב, (שמות בתורה כתוב
הבית  בעל ונקרב הגנב ימצא לא אם שנים. ישלם הגנב ימצא אם האיש, מבית

האלהים  בשומר אל  חכמים פירשוה זו  פרשה רעהו". במלאכת ידו  שלח לא אם ,
ממנו נגנב שאם ללמדנו , התורה ובאה שמירתו ; בעד שכר נוטל  שאינו  חינם,
ושלא  בשמירתו , פשע שלא שיישבע ובלבד מלשלם פטור  הריהו אבד, או הפיקדון,

יד  בו ea);שלח ynzyd `ly) רוצה אינו ואם השומרים". "שבועת הנקראת וזוהי 
שנגנב  חינם בשומר דנה משנתנו  – הפיקדון. בעד לשלם חייב הריהו  להישבע,
שיש ללמד, המשנה ובאה הגנב; משלם למי  הגנב, נמצא כך  ואחר  הפיקדון, ממנו

להישבע. רצה ולא ששילם או שילם ולא השומר נשבע אם בזה הבדל 

íéìk Bà äîäa Bøáç ìöà ãé÷ônä ראובן שהפקיד  כגון – ÇÇÀÄÅÆÂÅÀÅÈÅÄ
חינם, שומר  עליהם שיהא כלים, או  בהמה שמעון Bàאצל  eáðâðåÀÄÀÀ

eãáàLאבל השומרים, בשבועת עצמו  לפטור  שמעון רשאי –והרי  ÆÈÀ
הפיקדון ,ílLשמעון דמי  את –òáMì äöø àGå שבועת – ÄÅÀÈÈÄÈÇ

eøîàהשומרים, éøäL:חכמים –àöBéå òaLð ípç øîBL– ÆÂÅÈÀÅÄÈÄÀÇÀÅ
מלשלם  ופטור בפיקדון , יד שלח ושלא בשמירתו  פשע שלא נשבע

,(epzpynl dncwda epx`ay enk);ושילם להישבע, רצה לא ושמעון

בבית  שאמר כגון  אפילו אלא ממש , שילם דווקא לאו מבואר : ובגמרא
משלם; הריני ápbäדין : àöîðהגנב הרי  הפיקדון , של  –ílLî ÄÀÈÇÇÈÀÇÅ
,ìôë éîeìLzואםøëîe çáè או שור  היה שהפיקדון כגון  – ÇÀÅÆÆÈÇÈÇ

הריהו  מכרו , או  טבחו והגנב äòaøàשה, éîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
éîì ;äMîçåílLî? אלו תשלומים הגנב –ïBãwtäL éîì ÇÂÄÈÀÄÀÇÅÀÄÆÇÄÈ

Bìöà ושילם שהואיל  לשמירה, הפיקדון לו  שנמסר לשמעון, כלומר – ÆÀ
(mlyl oic ziaa eilr laiwy e`)בכל זכה פיקדונו , דמי  לראובן

המשנה שנקטה ומה eca`y",תשלומיו . e`" אין שהרי דווקא, לאו

בריווח, זוכה והשומר  יש  כשאבדו  שאף מפרשים, ויש  באבידה. כפל
הפיקדון  נמצא פיקדונו , דמי לראובן שמעון  ששילם לאחר  אם כגון

יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").ונתייקר ílLì("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי äöø àGå òaLð נשבע אם אבל – ÄÀÇÀÈÈÀÇÅ
חינם: שומר כדין מלשלם עצמו ופטר  השומרים ápbä,שבועת àöîðÄÀÈÇÇÈ

äòaøà éîeìLz ílLî ,øëîe çáè ;ìôë éîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅÆÆÈÇÈÇÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
ïBãwtä ìòáì ?ílLî éîì ;äMîçå,מהסיפא מדייקים יש  – ÇÂÄÈÀÄÀÇÅÀÇÇÇÄÈ

הגנב, נמצא כך ואחר  ושילם, נמלך  שנשבע לאחר אם מקום שמכל 

הכפל בתשלומי  "zetqezזכה oiire ;` ,gw `nw `aa `xnba `ax zrc)
.(o`k "aeh mei
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וכל שה או  שור  או  חמור  רעהו אל איש  יתן  "כי  ט-יא): כב, (שמות בתורה כתוב
אם  שניהם בין תהיה ה' שבועת רואה. אין  נשבה או  נשבר או  ומת לשמור , בהמה
ישלם  מעמו , יגנב גנב ואם ישלם. ולא בעליו ולקח רעהו, במלאכת ידו  שלח לא
בעד שכר  הנוטל  בשומר היינו שכר, בשומר חכמים פירשוה זו  פרשה לבעליו".
שמתה  כגון ונאנסה, לשמירה, בהמה קיבל שאם ללמדנו , התורה ובאה שמירתו,
לא  והוא שנאנסה, נשבע הוא הרי נשבתה, או מאבריה באחד  נשברה או מעצמה
הוא  הרי אבדה, או  נגנבה אם אבל מלשלם. ופטור  בה, להשתמש  יד  בה שלח

מלאכתו בהם לעשות מחברו  כלים או בהמה השוכר  וכן  לשלם; כשומר חייב דינו ,
מיתה  או כשבירה האונסין, על  ופטור האבידה, ועל הגניבה על שחייב שכר,
שנאמר  באונסין , אפילו הוא שחייב השואל, של דינו  כן לא ח). ז, להלן (כמבואר 

רעהו מעם איש ישאל  "וכי יג): שם, melyz(שם `ll ea ynzydl xey e` xeng)
,(xky מחמת הבהמה מתה אם ברם, ישלם". שלם עמו, אין בעליו  מת, או ונשבר 

להלן יבוארו עוד  השומרים ארבעת של  הדינים (פרטי  פטור השואל אף מלאכה,
ז -ח). בפרקים

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàéñBé éaø:Bøáç ìL Búøôa äøBçñ äNBò älä ãöék?íéìòaì äøtä øBæçz àlà !. ¨©©¦¥¥©©¨¤§¨§¨¨¤£¥¤¨©£©¨¨©§¨¦
‚ì øîàíéðL:äðî íkî ãçàì ézìæb,íkî äæéà òãBé éðéàå;Bà:ãçà ìL åéáàäðî éì ãé÷ôä íkî,éðéàå ¨©¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤¨¦¤¤¨¦¤¦§¦¦¨¤§¥¦

àeä äæéà òãBé–äðî äæìå äðî äæì ïúBð,Bîöò étî äãBäL. ¥©¥¤¥¨¤¨¤§¨¤¨¤¤¨¦¦©§
„ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðL,äðî äæ,íéúàî äæå;øîBà äæ:íéúàî élL,øîBà äæå:íéúàî élL–ïúBð §©¦¤¦§¦¥¤¤¨¤¨¤§¤¨©¦¤¥¤¦¨©¦§¤¥¤¦¨©¦¥

äðî äæìå äðî äæì,eäiìà àáiL ãò çpî àäé øàMäå.øîàéñBé éaø:ïk íà,éànøä ãéñôä äî?ìkä àlà ¨¤¨¤§¨¤¨¤§©§¨§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨¨©©¦¥¦¥©¦§¦¨©©¤¨©Ÿ
eäiìà àáiL ãò çpî àäé. §¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨

‰íéìë éðL ïëå,äðî äôé ãçà,æeæ óìà äôé ãçàå;øîBà äæ:élL äôé,øîBà äæå:élL äôé–úà ïúBð §¥§¥¥¦¤¨¨¤¨¤§¤¨¨¤¤¤¤¥¨¤¤¦§¤¥¨¤¤¦¥¤

.xkeyd.øéëùîìdkxck dzny:ïéñðåàä ïî øåèô øëåùäù .øåèôå.l`eyde:øéëùîì òáùð àåäù äòåáùá ,øëåùì íìùî ,ïéñðåàá áééç àåäùxn`
dxegq dyer dld cvik iqei iax:éñåé éáøë äëìäå .'åëå

bbbb.mkn cg`l izlfb mipyl xn`:íéîù éãé úàöì àá àåä àìà ,íåìë åì íéòáåú íðéà íäå.dpn dfle dpn dfl ozepäãåäå åäåòáúù íéðù ìáà
ãçà ìë .ãçàì åòáúù íéðù ïëå .ìåæâú àì ìò øáòù éðôî íéîëç åäåñð÷ ñð÷ .äæì äðîå äæì äðî ïúåðå ,ìæâ åìù íäî ãçà ìë òáùé ,íäî ãçàì ìæâù

ùð íäî ãçà ìë éøä ,åäæéà òãåé éðéàå äðî éì çéðä íëî ãçà ìù åéáà øîåà àåäå ,äðî êìöà ãé÷ôä éáà øîåàäðî ïúåðå ,äðî åìöà çéðä åéáàù òá
:äðîä åìöà çéðä éî øåëæìå ÷ãéîì äéì äåäã äéùôðá òùô åäéàã ,äæì äðîå äæì

cccc.miz`n dfe dpn df cg` lv` eciwtdy mipy:äæ éðôá äæ éããä éë åäééååøú åãé÷ôàã ïåâë.'eke dpn dfle dpn dfl ozepåúéãô÷ àì ïåúà åäì øîàã
úåàî ùìùä ìë åçéðä åìéàë åùòðå .ïä éî ìù íéúàîä ÷ãéîì éàùôðà éàîø àì éîð àðà .íéúàîä òáúé åøéáç àîù äæ úà äæ íúãùç àìå ,éããäà

:åøéáçì ùé äîå åëåúá äæì ùé äî ÷ãéîì äéì éåä àìã ,ãçà øåøöá.i`nxd ciqtd dn:úîàä ìò äãåé àì íìåòìå
dddd.milk ipy oke,äðî äæìå äðî äæì ïúåð ïðáø åøîà ,éìë úøéáùã àãéñô àëéìã íéúàîå äðîá àéòáéî àì ,éðú÷ åæ óà åæ àìå .äéì àëéøèöà ïðáøì

`xephxa yexit

Bøáçî äøt øëBOä,שכירות דמי  תמורת מלאכה, בה לעשות – ÇÅÈÈÅÂÅ
dìéàLäå,תשלום ללא השוכר, –øçàìבימי בה להשתמש – ÀÄÀÄÈÀÇÅ

היינו  הפרה, בעל ברשות השוכר  שהשאילה מבואר , בגמרא שכירותו .
שכירתך, לימי להשאילה אתה רוצה אם לשוכר: הפרה בעל  שאמר  כגון

מקפיד לשומר((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אינני שמסר ששומר הוא הדין  הרי  כן , לא שאם
dkøãkחייב. äúîe ואילו חייב, השואל  זה שבכגון  השואל , אצל – ÅÈÀÇÀÈ

פטור , øëBOäהשוכר òáMé,הפרה לבעל  –dkøãk äúnL– ÄÈÇÇÅÆÅÈÀÇÀÈ
האונסים, מן  פטור  שהשוכר  מלשלם, פטור  הוא –ìàBMäåוהרי ÀÇÅ

למשנתנו), בהקדמה שבארנו  (כמו  האונסים על  אף חייב ílLéÀÇÅשהוא
øëBOì הבעלים מרשות יצאה כדרכה שמתה שמשעה הפרה, דמי – ÇÅ

השוכר  äøBçñ(xnb`).וקנאה äNBò älä ãöék :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÅÇÇÈÆÀÈ
Bøáç ìL Búøôa הפרה דמי מרוויח שהשוכר  הדבר  אפשר היאך  – ÀÈÈÆÂÅ
שלו ?! היתה íéìòaìשלא äøtä øBæçz àlàשהשואל כלומר – ÆÈÇÂÇÈÈÇÀÈÄ

שהרי יוסי, רבי של  טעמו  מבאר  הרא"ש  לבעליה. הפרה דמי משלם

יש הלכך  הפרה, בעל  בשליחות לשואל השוכר  השאילה כאילו  זה
עצמו. השואל עם ודברים דין הפרה iqei.לבעל  iaxk dklde

i y i l y m e i
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íéðLì øîà:אנשים לשני –äðî íkî ãçàì ézìæb מאה – ÈÇÄÀÇÄÈÇÀÄÀÆÈÄÆÈÆ
íkîזוז, äæéà òãBé éðéàå;גזלתי משניכם למי זוכר  אינני –Bà ÀÅÄÅÇÅÆÄÆ

לשניים: äðîשאמר éì ãé÷ôä íkî ãçà ìL åéáàהפקיד – ÈÄÆÆÈÄÆÄÀÄÄÈÆ
זוז, מאה àeäאצלי äæéà òãBé éðéàå, שהפקיד –äðî äæì ïúBð ÀÅÄÅÇÅÆÅÈÆÈÆ

äðî äæìå,זוז מאה מהם אחד לכל נותן –Bîöò étî äãBäL ÀÈÆÈÆÆÈÄÄÇÀ
ידי לצאת בא שהוא אלא כלום, אותו תובעים אינם שהם כלומר –

ליתן  חייב אינו  הדין מן אבל מנה. ולזה מנה לזה נותן  הלכך שמים,
תובע  כאן אין שהרי  ביניהם, יחלקו  והם בלבד, מנה תשלומי  אלא

יייי).).).). דדדד,,,, ואבדהואבדהואבדהואבדה גזלהגזלהגזלהגזלה הלהלהלהל'''' שגזל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  והודה תבעוהו , שניהם אם ברם,

מנה  ונותן מנה, ממנו שגזל מהם אחד  כל יישבע מנה, מהם לאחד
"לא  על שעבר  מפני  חכמים, שקנסוהו הוא שקנס לזה, ומנה לזה

אבי אומר: אחד כל  פיקדון, בענין לאחד שתבעו שניים וכן תגזול ".
מנה  אצלי הפקיד מכם אחד  של אביו  אומר: והוא מנה, אצלך הפקיד

ונ  מנה, אצלו הניח שאביו  נשבע מהם אחד כל  איזהו, יודע ותן ואיני
ולזכור לדייק לו שהיה בנפשו , פשע שהוא לפי  לזה, ומנה לזה מנה

המנה את אצלו הניח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מי  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

מכם  "אחד  אמר: שאילו מנה", לי  הפקיד  מכם אחד  של  "אביו נקטה משנתנו 
ידי לצאת בא כשהוא אפילו  פטור  מי , זוכרים אינם והם והוא אצלי " הפקיד

ולזכור לדייק לו  היה עצמו  שהמפקיד  .(y"`xd)שמים,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðL:מעות –äðî äæ, זוז מאה –äæå ÀÇÄÆÄÀÄÅÆÆÈÆÈÆÀÆ
íéúàî; זוז –élL :øîBà äæå ,íéúàî élL :øîBà äæ ÈÇÄÆÅÆÄÈÇÄÀÆÅÆÄ
íéúàî שהפיקדון מהם אחד כל  טוען פקדונותיהם, לתבוע כשבאים – ÈÇÄ

שלו , הוא מאתיים äðîשל äæìå äðî äæì ïúBð מנה שהרי – ÅÈÆÈÆÀÈÆÈÆ
מהם, אחד לכל מגיע ודאי çpîאחד àäé øàMäå,אצלו –ãò ÀÇÀÈÀÅËÈÇ

eäiìà àáiL שיתפשרו עד או  הזה, המנה למי  ויברר הנביא, – ÆÈÙÅÄÈ
בכגון  כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא מהם. אחד יודה או  ביניהם,

הוא  והרי  אחד, בצרור זוז  מאות שלוש כאחד  שניהם לו  שהביאו
והבאתם  זה, על זה מקפידים אתם שאין שראיתי כיון  להם: אומר
המאה  בעל מכם מי לזכור לב שמתי לא אחד, בצרור פקדונותיכם

מונח  יהא והשאר  מנה, ולזה מנה לזה נותן  הלכך המאתיים, בעל ומי
נתן  אחד  שכל צרורות, בשני  הפקידו  אם אבל אליהו . שיבוא עד 

מאתיים  ונותן  מאתיים, שהפקיד  מהם אחד  כל  יישבע בצרורו, מעותיו
כתב  שלא פשע, שהוא מפני משלו , מאה ומפסיד לזה, ומאתיים לזה

כספו צרור על  אחד  כל של  הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם).).).).שמו  מפרשים,((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; ויש 
נותן  זה, בפני זה שהפקידו אלא צרורות, בשני  מעותיהם נתנו  שאפילו 

הקפדתם  לא ואתם הואיל להם: לומר הוא שיכול מנה, ולזה מנה לזה
הפיקדון  את יתבע חברו  שמא זה, את זה חשדתם ולא רעהו על  איש

ומי מאתיים נתן מכם מי לדקדק, לב שמתי  לא אני אף מאתיים, של
ïk.((((רש רש רש רש """"יייי))))מנה íà :éñBé éaø øîà,מנה מקבל אחד שכל  –äî ÈÇÇÄÅÄÅÇ

éànøä ãéñôä,שהפקיד שלו  המנה את קיבל  והרי  המנה? בעל – ÄÀÄÈÇÇ
האמת, על  יודה לא àáiLולעולם ãò çpî àäé ìkä àlàÆÈÇÙÀÅËÈÇÆÈÙ

eäiìàיודה כך ידי על ואולי יפסיד , הרמאי  שאף כדי  ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת – ÅÄÈ
nw`.שלמהשלמהשלמהשלמה")")")") `pzk dklde .

i r i a x m e i
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כלים. בשני  דין אותו  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

íéìë éðL ïëå:כלים שני אחד  אצל שהפקידו  שניים –äôé ãçà ÀÅÀÅÅÄÆÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäî ãçàì ïèwä,éðMì ïè÷ éîc ïúBð ìBãbä CBzîe,øàMäåeäiìà àáiL ãò çpî àäé.øîàéñBé éaø:íà ©¨¨§¤¨¥¤¦©¨¥§¥¨¨©¥¦§©§¨§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨¨©©¦¥¦
ïk,éànøä ãéñôä äî?eäiìà àáiL ãò çpî àäé ìkä àlà. ¥©¦§¦¨©©¤¨©Ÿ§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨
ÂBøáç ìöà úBøt ãé÷ônä,ïéãáBà ïä elôà–ïäa òbé àG.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:a éðôa ïøëBîúé ©©§¦¥¥¤£¥£¦¥§¦¦©¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¥¥

ïéc,íéìòaì äãáà áéLîk àeäL éðtî. ¦¦§¥¤§¥¦£¥¨©§¨¦
ÊBøáç ìöà úBøt ãé÷ônä–úBðBøñç Bì àéöBé äæ éøä:æøàìå ïéhçì–øBkì ïéa÷ éàöç úòLz;ïéøBòOì ©©§¦¥¥¤£¥£¥¤¦¤§©¦¦§¨Ÿ¤¦§©£¨¥©¦©©§¦

ïçcìå–øBkì ïéa÷ úòLz;ïzLt òøæìe ïéîñkì–GLøBkì ïéàñ L;äcnä éôì ìkä,ïîfä éôì ìkä.øîà §©Ÿ©¦§©©¦©©ª§¦§¤©¦§¨¨§¦©©Ÿ§¦©¦¨©Ÿ§¦©§©¨©
éøeð ïa ïðçBé éaø:ïéøaëòì ïäì útëà äî éëå,àlà !àòîwî ïéáe äaøäî ïéa ïéìëBà àGäå,Bì àéöBî Bðéà ©¦¨¨¤¦§¦¨¦§©¨¤¨©§¨¦©£§¦¥¥©§¥¥¦¦§¨¤¨¥¦

ãáìa ãçà øBëì àlà úBðBøñç.äãeäé éaøøîBà:äaøî äcî äúéä íà–úBðBøñç Bì àéöBî Bðéà,éðtî ¤§¤¨§¤¨¦§©©¦§¨¥¦¨§¨¦¨§ª¨¥¦¤§¦§¥

éìëä øáùðù ãéñôä ìåãâä éìëä ìòáù àöîð åäéìà àáéùëìå ,ïè÷ä éîã åðîî úúì éãë ìåãâä éìëä øáùì êéøöù àãéñô àëéàã íéìë éðùá åìéôà àìà
:íéîëçë äëìäå .ïì òîùî÷ .åäéìà àáéù ãò çðåî àäé ìëäù éñåé 'øì ïðáø åãåî àäáã àðéîà êúòã à÷ìñå ,åìù

eeee.micea`:ïåá÷ø åà íéøáëò éãé ìò.oda rbi `läòùúî ,åá ìîòù é"ò åéìò áéáç åìù á÷ .åøéáç ìù ïéá÷ äòùúî åìù á÷á íãà äöåøù éôì ïøëîì
æøåàìå íéèçì ,åðéúðùîá ùøåôîä ïðåøñç éãë ãò àìà åãáà àìù àìà ,ïäá òâé àì äæ éøä ïðáø åøîà àìå .íøëîé íà ïäéîãá ç÷éù íéøçà ìù ïéá÷

:íéîëçë äëìäå .ïéã úéáá ïøëåîã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøì íéîëç íéãåî ,ïðåøñç éãëî øúåé åãáà íà ìáà .'åëå øåëì ïéá÷ éàöç äòùú
ffff.exiag lv` zexit ciwtndäîë úåçôé ,úåðåøñç åì àéöåé ïøéæçäì àáùë .ìëàù äî øåòéù òãåé åðéàå ïäî ÷ôúñî äéäå åéúåøéô íò ã÷ôðä ïáøéòå

:øåñçì íéìéâø íä.xekl oiaw i`vg dryz:ïéá÷ äùù äàñäå ,ïéàñ íéùìù øåëä.dcnd itl lkd:øåëå øåë ìëì ïë.onfd itl lkd.åãéá íçéðäù
:êë åì äëðé äðùå äðù ìëì.mixakrl edl ztki` dnäøùòì ïéá øåëì ïéá äðùì ïéá÷ éàöç äòùú êëìä .äáåøî äãîî åîë úèòåî äãîî íéìëåà êë

:ïéøåë.daexn dcn dzid m`:úåðåøñç åì àéöåé àì ,äìòîìå íéøåë äøùòî ,äáøä åìöà ãé÷ôäù.zexizen ody iptníéãé÷ôîùë ïøåâä úåîéáù

`xephxa yexit

äðî,זוז מאה שווה אחד כלי –æeæ óìà äôé ãçàåכלומר – ÈÆÀÆÈÈÆÆÆ
וכשבאים  זוז ; אלף השווה כלי וזה זוז מאה השווה כלי הפקיד  זה

הכלים, את élLלתבוע äôé :øîBà äæ זוז אלף השווה הכלי  – ÆÅÈÆÆÄ
שלי, élLהוא äôé :øîBà äæåבעל מהם מי זוכר  הנפקד  ואין – ÀÆÅÈÆÆÄ

מדובר  כאן  שאף היפה, zncewd),הכלי  dpyna epx`ay enk) שהביאו
אחת בחבילה כליהם את שניהם zrcl),(m"anxdשניהם שהפקידו  או 

זה בפני זה i"yx),כאחד zhiyl)שהואיל לומר, הנפקד  יכול זה שבכגון 
שם  לא הוא אף רעהו, את איש  חשדו ולא זה על  זה הקפידו ולא

הלכך  זה; כלי  ומי  זה כלי נתן  מי  ולזכור לדקדק ïèwäלבו úà ïúBðÅÆÇÈÈ
– מנה השווה הכלי  –éîc ïúBð ìBãbä CBzîe ,ïäî ãçàìÀÆÈÅÆÄÇÈÅÀÅ

éðMì ïè÷ זוז מאה מדמיו ונותן  זוז  אלף של  הכלי  את שמוכר – ÈÈÇÅÄ
יוסףיוסףיוסףיוסף");");");");לשני כשיעור("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי הגדול  מהכלי שישבור  מפרש , רש "י  ברם,

הקטן  מברטונראמברטונראמברטונראמברטונרא););););דמי  הרבהרבהרבהרב מבאר מבאר מבאר מבאר  כאן ((((וכן וכן וכן וכן  מדובר רש "י  שלדעת ונראה
כולו מפסידתו  שבירתו  שאין ãò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););בכלי  çpî àäé øàMäåÀÇÀÈÀÅËÈÇ

eäiìà àáiL.ביניהם שיתפשרו  או הספק, את ויברר  –éaø øîà ÆÈÙÅÄÈÈÇÇÄ
ïk íà :éñBé, הקטן הכלי דמי מקבל  אחד  שכל  –ãéñôä äî ÅÄÅÇÄÀÄ

éànøä לא ולעולם שלו, את קיבל והרי מנה? ששוויו  הכלי  בעל  – ÈÇÇ
האמת, על eäiìàיודה àáiL ãò çpî àäé ìkä àlàכדי – ÆÈÇÙÀÅËÈÇÆÈÙÅÄÈ

להשמיע  באה שמשנתנו מבואר , בגמרא יודה. שמא יפסיד, הרמאי  שאף

מנה  שהפקידו  שבשניים בלבד  זו שלא קמא, תנא לדעת רבותא
לא  הדבר, שיתברר  לאחר  שהרי לזה, ומנה לזה מנה נותן  ומאתיים

כלים, שני שהפקידו  בשניים אפילו  אלא המאתיים, לבעל  הפסד יהא
לכשיתברר הרי  הגדול , מתוך  הקטן דמי  מהם לאחד שנותן ידי שעל

לשבור שצריך משום או הגדול: הכלי  לבעל  הפסד  כאן יהא הדבר
הגדול  הכלי את i"yx),עכשיו  yexit itl)למכרו שצריך  משום (itlאו 

,(m"anxd בזה אף מקום מכל  לבעליו , בעינו הכלי יחזור שלא ונמצא
דמי נותן  הגדול  ומתוך מהם לאחד הקטן  את שנותן  קמא, תנא סובר

לשני . nw`.הקטן `pzk dklde
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ïéãáBà ïä elôà ,Bøáç ìöà úBøt ãé÷ônä הולכים שהם – ÇÇÀÄÅÅÆÂÅÂÄÅÀÄ
מהם, אוכלים שהעכברים או  ïäaונרקבים, òbé àG,למכרם – ÄÇÈÆ

של קבים מתשעה שלו בקב אדם שרוצה לפי בגמרא, הטעם ומבואר 
מפירות  שדהו של מעטים פירות האדם על  שחביבים כלומר  חברו ,

מאחרים. קונה שהוא øîBà:מרובים ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
íéìòaì äãáà áéLîk àeäL éðtî ,ïéc úéa éðôa ïøëBîÀÈÄÀÅÅÄÄÀÅÆÀÅÄÂÅÈÇÀÈÄ

המפקיד . של  ממונו שמציל  –.`nw `pzk dklde, אמרו בגמרא ברם,
הבאה), במשנה שיבואר (כפי הרגיל חסרונם מכדי יותר אבדו שאם

דין . בית בפני  שמוכרם שמעון , לרבי  מודים חכמים אף

i y i n g m e i
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ואינו ועירבם, עבר ואם פירותיו , עם יערבם לא זה הרי  חברו , אצל  פירות המפקיד
להחזירם? בא כשהוא חסרונם את מחשב הוא כיצד  משלו , בהם יש כמה יודע

משנתנו. דנה כך על

Bøáç ìöà úBøt ãé÷ônä והיה פירותיו, עם חברו  ועירבם – ÇÇÀÄÅÅÆÂÅ
כמה יודע ואינו מהם, úBðBøñç(xnb`),אוכל Bì àéöBé äæ éøäÂÅÆÄÆÀ

לחסור שרגילים מה לו  ינכה למפקיד , הפירות את להחזיר כשבא –

העכברים: אכילת ידי æøàìåעל  ïéhçì לאורז מבואר: בגמרא – ÇÄÄÀÈÙÆ
øBkìקלוף, ïéa÷ éàöç úòLz והסאה סאה, שלושים הוא הכור – ÄÀÇÂÈÅÇÄÇ

קבים jxra),ששה mixhil 2 awd);קב ושמונים מאה הכור  נמצא
היינו  לכור, הקב וחצי  קבים ארבעה לו שמוציא ללמד  המשנה ובאה

) מארבעים אחוזים);Ôאחד 2ïéa÷ úòLz ,ïçcìå ïéøBòOìÇÀÄÀÇÙÇÄÀÇÇÄ
øBkì;(אחוזים 5) מעשרים אחד היינו –,ïzLt òøæìe ïéîñkì ÇÇËÀÄÀÆÇÄÀÈ
GLøBkì ïéàñ L,(אחוזים 10) מעשרה אחד  היינו  –éôì ìkä ÈÀÄÇÇÙÀÄ

äcnä; וכור כור לכל לו מנכה הוא שיעור אותו –ïîfä éôì ìkä ÇÄÈÇÙÀÄÇÀÇ
ושנה. שנה לכל  לו  מנכה זה שיעור שלפי –ïa ïðçBé éaø øîàÈÇÇÄÈÈÆ

ïéøaëòì ïäì útëà äî éëå :éøeð?אצלו הפקיד  כמה –àGäå ÄÀÄÈÄÀÇÈÆÈÇÀÈÄÇÂ
ïéìëBà,שיעור אותו העכברים –àòîwî ïéáe äaøäî ïéa– ÀÄÅÅÇÀÅÅÄÄÀÈ
ãáìaממעט! ãçà øBëì àlà úBðBøñç Bì àéöBî Bðéà ,àlàÆÈÅÄÆÀÆÈÀÆÈÄÀÇ

ברייתא: מובאת בגמרא הרבה. כורים אצלו הפקיד  אפילו  –el exn`
odn zexftzn daxd ,odn zecae` daxd :opgei iaxl שלדעת כלומר  –

אף  אלא האמור, השיעור  מנכים בלבד  העכברים משום לא קמא תנא

הטובה  וברבות מתפזרות, הרבה אובדות, הרבה שכן  אחרות, מסיבות
אותה המפסידות הסיבות הטעם,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););רבו  מבואר ובירושלמי

שם: אמרו  שכן  הרבה, תבואה כשרואים לרוב מתקבצים שהעכברים
להם  די לא פירות הרבה שכשרואים הם, רשעים הללו  העכברים

חבריהם  את גם מזמינים אלא בעצמם עמהם.שאוכלים éaøÇÄלאכול
äaøî äcî äúéä íà :øîBà äãeäé מידה אצלו  הפקיד  אם – ÀÈÅÄÈÀÈÄÈÀËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàéñBé éaø:Bøáç ìL Búøôa äøBçñ äNBò älä ãöék?íéìòaì äøtä øBæçz àlà !. ¨©©¦¥¥©©¨¤§¨§¨¨¤£¥¤¨©£©¨¨©§¨¦
‚ì øîàíéðL:äðî íkî ãçàì ézìæb,íkî äæéà òãBé éðéàå;Bà:ãçà ìL åéáàäðî éì ãé÷ôä íkî,éðéàå ¨©¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤¨¦¤¤¨¦¤¦§¦¦¨¤§¥¦

àeä äæéà òãBé–äðî äæìå äðî äæì ïúBð,Bîöò étî äãBäL. ¥©¥¤¥¨¤¨¤§¨¤¨¤¤¨¦¦©§
„ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðL,äðî äæ,íéúàî äæå;øîBà äæ:íéúàî élL,øîBà äæå:íéúàî élL–ïúBð §©¦¤¦§¦¥¤¤¨¤¨¤§¤¨©¦¤¥¤¦¨©¦§¤¥¤¦¨©¦¥

äðî äæìå äðî äæì,eäiìà àáiL ãò çpî àäé øàMäå.øîàéñBé éaø:ïk íà,éànøä ãéñôä äî?ìkä àlà ¨¤¨¤§¨¤¨¤§©§¨§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨¨©©¦¥¦¥©¦§¦¨©©¤¨©Ÿ
eäiìà àáiL ãò çpî àäé. §¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨

‰íéìë éðL ïëå,äðî äôé ãçà,æeæ óìà äôé ãçàå;øîBà äæ:élL äôé,øîBà äæå:élL äôé–úà ïúBð §¥§¥¥¦¤¨¨¤¨¤§¤¨¨¤¤¤¤¥¨¤¤¦§¤¥¨¤¤¦¥¤

.xkeyd.øéëùîìdkxck dzny:ïéñðåàä ïî øåèô øëåùäù .øåèôå.l`eyde:øéëùîì òáùð àåäù äòåáùá ,øëåùì íìùî ,ïéñðåàá áééç àåäùxn`
dxegq dyer dld cvik iqei iax:éñåé éáøë äëìäå .'åëå

bbbb.mkn cg`l izlfb mipyl xn`:íéîù éãé úàöì àá àåä àìà ,íåìë åì íéòáåú íðéà íäå.dpn dfle dpn dfl ozepäãåäå åäåòáúù íéðù ìáà
ãçà ìë .ãçàì åòáúù íéðù ïëå .ìåæâú àì ìò øáòù éðôî íéîëç åäåñð÷ ñð÷ .äæì äðîå äæì äðî ïúåðå ,ìæâ åìù íäî ãçà ìë òáùé ,íäî ãçàì ìæâù

ùð íäî ãçà ìë éøä ,åäæéà òãåé éðéàå äðî éì çéðä íëî ãçà ìù åéáà øîåà àåäå ,äðî êìöà ãé÷ôä éáà øîåàäðî ïúåðå ,äðî åìöà çéðä åéáàù òá
:äðîä åìöà çéðä éî øåëæìå ÷ãéîì äéì äåäã äéùôðá òùô åäéàã ,äæì äðîå äæì

cccc.miz`n dfe dpn df cg` lv` eciwtdy mipy:äæ éðôá äæ éããä éë åäééååøú åãé÷ôàã ïåâë.'eke dpn dfle dpn dfl ozepåúéãô÷ àì ïåúà åäì øîàã
úåàî ùìùä ìë åçéðä åìéàë åùòðå .ïä éî ìù íéúàîä ÷ãéîì éàùôðà éàîø àì éîð àðà .íéúàîä òáúé åøéáç àîù äæ úà äæ íúãùç àìå ,éããäà

:åøéáçì ùé äîå åëåúá äæì ùé äî ÷ãéîì äéì éåä àìã ,ãçà øåøöá.i`nxd ciqtd dn:úîàä ìò äãåé àì íìåòìå
dddd.milk ipy oke,äðî äæìå äðî äæì ïúåð ïðáø åøîà ,éìë úøéáùã àãéñô àëéìã íéúàîå äðîá àéòáéî àì ,éðú÷ åæ óà åæ àìå .äéì àëéøèöà ïðáøì

`xephxa yexit

Bøáçî äøt øëBOä,שכירות דמי  תמורת מלאכה, בה לעשות – ÇÅÈÈÅÂÅ
dìéàLäå,תשלום ללא השוכר, –øçàìבימי בה להשתמש – ÀÄÀÄÈÀÇÅ

היינו  הפרה, בעל ברשות השוכר  שהשאילה מבואר , בגמרא שכירותו .
שכירתך, לימי להשאילה אתה רוצה אם לשוכר: הפרה בעל  שאמר  כגון

מקפיד לשומר((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אינני שמסר ששומר הוא הדין  הרי  כן , לא שאם
dkøãkחייב. äúîe ואילו חייב, השואל  זה שבכגון  השואל , אצל – ÅÈÀÇÀÈ

פטור , øëBOäהשוכר òáMé,הפרה לבעל  –dkøãk äúnL– ÄÈÇÇÅÆÅÈÀÇÀÈ
האונסים, מן  פטור  שהשוכר  מלשלם, פטור  הוא –ìàBMäåוהרי ÀÇÅ

למשנתנו), בהקדמה שבארנו  (כמו  האונסים על  אף חייב ílLéÀÇÅשהוא
øëBOì הבעלים מרשות יצאה כדרכה שמתה שמשעה הפרה, דמי – ÇÅ

השוכר  äøBçñ(xnb`).וקנאה äNBò älä ãöék :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÅÇÇÈÆÀÈ
Bøáç ìL Búøôa הפרה דמי מרוויח שהשוכר  הדבר  אפשר היאך  – ÀÈÈÆÂÅ
שלו ?! היתה íéìòaìשלא äøtä øBæçz àlàשהשואל כלומר – ÆÈÇÂÇÈÈÇÀÈÄ

שהרי יוסי, רבי של  טעמו  מבאר  הרא"ש  לבעליה. הפרה דמי משלם

יש הלכך  הפרה, בעל  בשליחות לשואל השוכר  השאילה כאילו  זה
עצמו. השואל עם ודברים דין הפרה iqei.לבעל  iaxk dklde
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íéðLì øîà:אנשים לשני –äðî íkî ãçàì ézìæb מאה – ÈÇÄÀÇÄÈÇÀÄÀÆÈÄÆÈÆ
íkîזוז, äæéà òãBé éðéàå;גזלתי משניכם למי זוכר  אינני –Bà ÀÅÄÅÇÅÆÄÆ

לשניים: äðîשאמר éì ãé÷ôä íkî ãçà ìL åéáàהפקיד – ÈÄÆÆÈÄÆÄÀÄÄÈÆ
זוז, מאה àeäאצלי äæéà òãBé éðéàå, שהפקיד –äðî äæì ïúBð ÀÅÄÅÇÅÆÅÈÆÈÆ

äðî äæìå,זוז מאה מהם אחד לכל נותן –Bîöò étî äãBäL ÀÈÆÈÆÆÈÄÄÇÀ
ידי לצאת בא שהוא אלא כלום, אותו תובעים אינם שהם כלומר –

ליתן  חייב אינו  הדין מן אבל מנה. ולזה מנה לזה נותן  הלכך שמים,
תובע  כאן אין שהרי  ביניהם, יחלקו  והם בלבד, מנה תשלומי  אלא

יייי).).).). דדדד,,,, ואבדהואבדהואבדהואבדה גזלהגזלהגזלהגזלה הלהלהלהל'''' שגזל((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  והודה תבעוהו , שניהם אם ברם,

מנה  ונותן מנה, ממנו שגזל מהם אחד  כל יישבע מנה, מהם לאחד
"לא  על שעבר  מפני  חכמים, שקנסוהו הוא שקנס לזה, ומנה לזה

אבי אומר: אחד כל  פיקדון, בענין לאחד שתבעו שניים וכן תגזול ".
מנה  אצלי הפקיד מכם אחד  של אביו  אומר: והוא מנה, אצלך הפקיד

ונ  מנה, אצלו הניח שאביו  נשבע מהם אחד כל  איזהו, יודע ותן ואיני
ולזכור לדייק לו שהיה בנפשו , פשע שהוא לפי  לזה, ומנה לזה מנה

המנה את אצלו הניח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מי  ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

מכם  "אחד  אמר: שאילו מנה", לי  הפקיד  מכם אחד  של  "אביו נקטה משנתנו 
ידי לצאת בא כשהוא אפילו  פטור  מי , זוכרים אינם והם והוא אצלי " הפקיד

ולזכור לדייק לו  היה עצמו  שהמפקיד  .(y"`xd)שמים,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðL:מעות –äðî äæ, זוז מאה –äæå ÀÇÄÆÄÀÄÅÆÆÈÆÈÆÀÆ
íéúàî; זוז –élL :øîBà äæå ,íéúàî élL :øîBà äæ ÈÇÄÆÅÆÄÈÇÄÀÆÅÆÄ
íéúàî שהפיקדון מהם אחד כל  טוען פקדונותיהם, לתבוע כשבאים – ÈÇÄ

שלו , הוא מאתיים äðîשל äæìå äðî äæì ïúBð מנה שהרי – ÅÈÆÈÆÀÈÆÈÆ
מהם, אחד לכל מגיע ודאי çpîאחד àäé øàMäå,אצלו –ãò ÀÇÀÈÀÅËÈÇ

eäiìà àáiL שיתפשרו עד או  הזה, המנה למי  ויברר הנביא, – ÆÈÙÅÄÈ
בכגון  כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא מהם. אחד יודה או  ביניהם,

הוא  והרי  אחד, בצרור זוז  מאות שלוש כאחד  שניהם לו  שהביאו
והבאתם  זה, על זה מקפידים אתם שאין שראיתי כיון  להם: אומר
המאה  בעל מכם מי לזכור לב שמתי לא אחד, בצרור פקדונותיכם

מונח  יהא והשאר  מנה, ולזה מנה לזה נותן  הלכך המאתיים, בעל ומי
נתן  אחד  שכל צרורות, בשני  הפקידו  אם אבל אליהו . שיבוא עד 

מאתיים  ונותן  מאתיים, שהפקיד  מהם אחד  כל  יישבע בצרורו, מעותיו
כתב  שלא פשע, שהוא מפני משלו , מאה ומפסיד לזה, ומאתיים לזה

כספו צרור על  אחד  כל של  הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם).).).).שמו  מפרשים,((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; ויש 
נותן  זה, בפני זה שהפקידו אלא צרורות, בשני  מעותיהם נתנו  שאפילו 

הקפדתם  לא ואתם הואיל להם: לומר הוא שיכול מנה, ולזה מנה לזה
הפיקדון  את יתבע חברו  שמא זה, את זה חשדתם ולא רעהו על  איש

ומי מאתיים נתן מכם מי לדקדק, לב שמתי  לא אני אף מאתיים, של
ïk.((((רש רש רש רש """"יייי))))מנה íà :éñBé éaø øîà,מנה מקבל אחד שכל  –äî ÈÇÇÄÅÄÅÇ

éànøä ãéñôä,שהפקיד שלו  המנה את קיבל  והרי  המנה? בעל – ÄÀÄÈÇÇ
האמת, על  יודה לא àáiLולעולם ãò çpî àäé ìkä àlàÆÈÇÙÀÅËÈÇÆÈÙ

eäiìàיודה כך ידי על ואולי יפסיד , הרמאי  שאף כדי  ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת – ÅÄÈ
nw`.שלמהשלמהשלמהשלמה")")")") `pzk dklde .
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כלים. בשני  דין אותו  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

íéìë éðL ïëå:כלים שני אחד  אצל שהפקידו  שניים –äôé ãçà ÀÅÀÅÅÄÆÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäî ãçàì ïèwä,éðMì ïè÷ éîc ïúBð ìBãbä CBzîe,øàMäåeäiìà àáiL ãò çpî àäé.øîàéñBé éaø:íà ©¨¨§¤¨¥¤¦©¨¥§¥¨¨©¥¦§©§¨§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨¨©©¦¥¦
ïk,éànøä ãéñôä äî?eäiìà àáiL ãò çpî àäé ìkä àlà. ¥©¦§¦¨©©¤¨©Ÿ§¥ª¨©¤¨Ÿ¥¦¨
ÂBøáç ìöà úBøt ãé÷ônä,ïéãáBà ïä elôà–ïäa òbé àG.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:a éðôa ïøëBîúé ©©§¦¥¥¤£¥£¦¥§¦¦©¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦§¥¥

ïéc,íéìòaì äãáà áéLîk àeäL éðtî. ¦¦§¥¤§¥¦£¥¨©§¨¦
ÊBøáç ìöà úBøt ãé÷ônä–úBðBøñç Bì àéöBé äæ éøä:æøàìå ïéhçì–øBkì ïéa÷ éàöç úòLz;ïéøBòOì ©©§¦¥¥¤£¥£¥¤¦¤§©¦¦§¨Ÿ¤¦§©£¨¥©¦©©§¦

ïçcìå–øBkì ïéa÷ úòLz;ïzLt òøæìe ïéîñkì–GLøBkì ïéàñ L;äcnä éôì ìkä,ïîfä éôì ìkä.øîà §©Ÿ©¦§©©¦©©ª§¦§¤©¦§¨¨§¦©©Ÿ§¦©¦¨©Ÿ§¦©§©¨©
éøeð ïa ïðçBé éaø:ïéøaëòì ïäì útëà äî éëå,àlà !àòîwî ïéáe äaøäî ïéa ïéìëBà àGäå,Bì àéöBî Bðéà ©¦¨¨¤¦§¦¨¦§©¨¤¨©§¨¦©£§¦¥¥©§¥¥¦¦§¨¤¨¥¦

ãáìa ãçà øBëì àlà úBðBøñç.äãeäé éaøøîBà:äaøî äcî äúéä íà–úBðBøñç Bì àéöBî Bðéà,éðtî ¤§¤¨§¤¨¦§©©¦§¨¥¦¨§¨¦¨§ª¨¥¦¤§¦§¥

éìëä øáùðù ãéñôä ìåãâä éìëä ìòáù àöîð åäéìà àáéùëìå ,ïè÷ä éîã åðîî úúì éãë ìåãâä éìëä øáùì êéøöù àãéñô àëéàã íéìë éðùá åìéôà àìà
:íéîëçë äëìäå .ïì òîùî÷ .åäéìà àáéù ãò çðåî àäé ìëäù éñåé 'øì ïðáø åãåî àäáã àðéîà êúòã à÷ìñå ,åìù

eeee.micea`:ïåá÷ø åà íéøáëò éãé ìò.oda rbi `läòùúî ,åá ìîòù é"ò åéìò áéáç åìù á÷ .åøéáç ìù ïéá÷ äòùúî åìù á÷á íãà äöåøù éôì ïøëîì
æøåàìå íéèçì ,åðéúðùîá ùøåôîä ïðåøñç éãë ãò àìà åãáà àìù àìà ,ïäá òâé àì äæ éøä ïðáø åøîà àìå .íøëîé íà ïäéîãá ç÷éù íéøçà ìù ïéá÷

:íéîëçë äëìäå .ïéã úéáá ïøëåîã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøì íéîëç íéãåî ,ïðåøñç éãëî øúåé åãáà íà ìáà .'åëå øåëì ïéá÷ éàöç äòùú
ffff.exiag lv` zexit ciwtndäîë úåçôé ,úåðåøñç åì àéöåé ïøéæçäì àáùë .ìëàù äî øåòéù òãåé åðéàå ïäî ÷ôúñî äéäå åéúåøéô íò ã÷ôðä ïáøéòå

:øåñçì íéìéâø íä.xekl oiaw i`vg dryz:ïéá÷ äùù äàñäå ,ïéàñ íéùìù øåëä.dcnd itl lkd:øåëå øåë ìëì ïë.onfd itl lkd.åãéá íçéðäù
:êë åì äëðé äðùå äðù ìëì.mixakrl edl ztki` dnäøùòì ïéá øåëì ïéá äðùì ïéá÷ éàöç äòùú êëìä .äáåøî äãîî åîë úèòåî äãîî íéìëåà êë

:ïéøåë.daexn dcn dzid m`:úåðåøñç åì àéöåé àì ,äìòîìå íéøåë äøùòî ,äáøä åìöà ãé÷ôäù.zexizen ody iptníéãé÷ôîùë ïøåâä úåîéáù

`xephxa yexit

äðî,זוז מאה שווה אחד כלי –æeæ óìà äôé ãçàåכלומר – ÈÆÀÆÈÈÆÆÆ
וכשבאים  זוז ; אלף השווה כלי וזה זוז מאה השווה כלי הפקיד  זה

הכלים, את élLלתבוע äôé :øîBà äæ זוז אלף השווה הכלי  – ÆÅÈÆÆÄ
שלי, élLהוא äôé :øîBà äæåבעל מהם מי זוכר  הנפקד  ואין – ÀÆÅÈÆÆÄ

מדובר  כאן  שאף היפה, zncewd),הכלי  dpyna epx`ay enk) שהביאו
אחת בחבילה כליהם את שניהם zrcl),(m"anxdשניהם שהפקידו  או 

זה בפני זה i"yx),כאחד zhiyl)שהואיל לומר, הנפקד  יכול זה שבכגון 
שם  לא הוא אף רעהו, את איש  חשדו ולא זה על  זה הקפידו ולא

הלכך  זה; כלי  ומי  זה כלי נתן  מי  ולזכור לדקדק ïèwäלבו úà ïúBðÅÆÇÈÈ
– מנה השווה הכלי  –éîc ïúBð ìBãbä CBzîe ,ïäî ãçàìÀÆÈÅÆÄÇÈÅÀÅ

éðMì ïè÷ זוז מאה מדמיו ונותן  זוז  אלף של  הכלי  את שמוכר – ÈÈÇÅÄ
יוסףיוסףיוסףיוסף");");");");לשני כשיעור("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי הגדול  מהכלי שישבור  מפרש , רש "י  ברם,

הקטן  מברטונראמברטונראמברטונראמברטונרא););););דמי  הרבהרבהרבהרב מבאר מבאר מבאר מבאר  כאן ((((וכן וכן וכן וכן  מדובר רש "י  שלדעת ונראה
כולו מפסידתו  שבירתו  שאין ãò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););בכלי  çpî àäé øàMäåÀÇÀÈÀÅËÈÇ

eäiìà àáiL.ביניהם שיתפשרו  או הספק, את ויברר  –éaø øîà ÆÈÙÅÄÈÈÇÇÄ
ïk íà :éñBé, הקטן הכלי דמי מקבל  אחד  שכל  –ãéñôä äî ÅÄÅÇÄÀÄ

éànøä לא ולעולם שלו, את קיבל והרי מנה? ששוויו  הכלי  בעל  – ÈÇÇ
האמת, על eäiìàיודה àáiL ãò çpî àäé ìkä àlàכדי – ÆÈÇÙÀÅËÈÇÆÈÙÅÄÈ

להשמיע  באה שמשנתנו מבואר , בגמרא יודה. שמא יפסיד, הרמאי  שאף

מנה  שהפקידו  שבשניים בלבד  זו שלא קמא, תנא לדעת רבותא
לא  הדבר, שיתברר  לאחר  שהרי לזה, ומנה לזה מנה נותן  ומאתיים

כלים, שני שהפקידו  בשניים אפילו  אלא המאתיים, לבעל  הפסד יהא
לכשיתברר הרי  הגדול , מתוך  הקטן דמי  מהם לאחד שנותן ידי שעל

לשבור שצריך משום או הגדול: הכלי  לבעל  הפסד  כאן יהא הדבר
הגדול  הכלי את i"yx),עכשיו  yexit itl)למכרו שצריך  משום (itlאו 

,(m"anxd בזה אף מקום מכל  לבעליו , בעינו הכלי יחזור שלא ונמצא
דמי נותן  הגדול  ומתוך מהם לאחד הקטן  את שנותן  קמא, תנא סובר

לשני . nw`.הקטן `pzk dklde
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ïéãáBà ïä elôà ,Bøáç ìöà úBøt ãé÷ônä הולכים שהם – ÇÇÀÄÅÅÆÂÅÂÄÅÀÄ
מהם, אוכלים שהעכברים או  ïäaונרקבים, òbé àG,למכרם – ÄÇÈÆ

של קבים מתשעה שלו בקב אדם שרוצה לפי בגמרא, הטעם ומבואר 
מפירות  שדהו של מעטים פירות האדם על  שחביבים כלומר  חברו ,

מאחרים. קונה שהוא øîBà:מרובים ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
íéìòaì äãáà áéLîk àeäL éðtî ,ïéc úéa éðôa ïøëBîÀÈÄÀÅÅÄÄÀÅÆÀÅÄÂÅÈÇÀÈÄ

המפקיד . של  ממונו שמציל  –.`nw `pzk dklde, אמרו בגמרא ברם,
הבאה), במשנה שיבואר (כפי הרגיל חסרונם מכדי יותר אבדו שאם

דין . בית בפני  שמוכרם שמעון , לרבי  מודים חכמים אף

i y i n g m e i
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ואינו ועירבם, עבר ואם פירותיו , עם יערבם לא זה הרי  חברו , אצל  פירות המפקיד
להחזירם? בא כשהוא חסרונם את מחשב הוא כיצד  משלו , בהם יש כמה יודע

משנתנו. דנה כך על

Bøáç ìöà úBøt ãé÷ônä והיה פירותיו, עם חברו  ועירבם – ÇÇÀÄÅÅÆÂÅ
כמה יודע ואינו מהם, úBðBøñç(xnb`),אוכל Bì àéöBé äæ éøäÂÅÆÄÆÀ

לחסור שרגילים מה לו  ינכה למפקיד , הפירות את להחזיר כשבא –

העכברים: אכילת ידי æøàìåעל  ïéhçì לאורז מבואר: בגמרא – ÇÄÄÀÈÙÆ
øBkìקלוף, ïéa÷ éàöç úòLz והסאה סאה, שלושים הוא הכור – ÄÀÇÂÈÅÇÄÇ

קבים jxra),ששה mixhil 2 awd);קב ושמונים מאה הכור  נמצא
היינו  לכור, הקב וחצי  קבים ארבעה לו שמוציא ללמד  המשנה ובאה

) מארבעים אחוזים);Ôאחד 2ïéa÷ úòLz ,ïçcìå ïéøBòOìÇÀÄÀÇÙÇÄÀÇÇÄ
øBkì;(אחוזים 5) מעשרים אחד היינו –,ïzLt òøæìe ïéîñkì ÇÇËÀÄÀÆÇÄÀÈ
GLøBkì ïéàñ L,(אחוזים 10) מעשרה אחד  היינו  –éôì ìkä ÈÀÄÇÇÙÀÄ

äcnä; וכור כור לכל לו מנכה הוא שיעור אותו –ïîfä éôì ìkä ÇÄÈÇÙÀÄÇÀÇ
ושנה. שנה לכל  לו  מנכה זה שיעור שלפי –ïa ïðçBé éaø øîàÈÇÇÄÈÈÆ

ïéøaëòì ïäì útëà äî éëå :éøeð?אצלו הפקיד  כמה –àGäå ÄÀÄÈÄÀÇÈÆÈÇÀÈÄÇÂ
ïéìëBà,שיעור אותו העכברים –àòîwî ïéáe äaøäî ïéa– ÀÄÅÅÇÀÅÅÄÄÀÈ
ãáìaממעט! ãçà øBëì àlà úBðBøñç Bì àéöBî Bðéà ,àlàÆÈÅÄÆÀÆÈÀÆÈÄÀÇ

ברייתא: מובאת בגמרא הרבה. כורים אצלו הפקיד  אפילו  –el exn`
odn zexftzn daxd ,odn zecae` daxd :opgei iaxl שלדעת כלומר  –

אף  אלא האמור, השיעור  מנכים בלבד  העכברים משום לא קמא תנא

הטובה  וברבות מתפזרות, הרבה אובדות, הרבה שכן  אחרות, מסיבות
אותה המפסידות הסיבות הטעם,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););רבו  מבואר ובירושלמי

שם: אמרו  שכן  הרבה, תבואה כשרואים לרוב מתקבצים שהעכברים
להם  די לא פירות הרבה שכשרואים הם, רשעים הללו  העכברים

חבריהם  את גם מזמינים אלא בעצמם עמהם.שאוכלים éaøÇÄלאכול
äaøî äcî äúéä íà :øîBà äãeäé מידה אצלו  הפקיד  אם – ÀÈÅÄÈÀÈÄÈÀËÈ

izdw - zex`ean zeipyn



hרכ dpyn iyily wxt `rivn `aa zkqn

úBøéúBnL. ¤¦
Áïéiì úeúL Bì àéöBé.äãeäé éaøøîBà:Lîç.GL Bì àéöBéäàîì ïîL ïébì úL:íéøîL äöçîe âG,âG ¦§©©¦©¦§¨¥Ÿ¤¦§¤ª¦¤¤§¥¨¤¡¨§¨¦

òìa äöçîe.÷wæî ïîL äéä íà–íéøîL Bì àéöBî Bðéà;íéðLé íép÷ð÷ eéä íà–òìa Bì àéöBî Bðéà. ¤¡¨¤©¦¨¨¤¤§ª¨¥¦§¨¦¦¨©§©¦§¨¦¥¦¤©
äãeäé éaøøîBà:äðMä úBîé ìk Bøáçì ÷wæî ïîL øëBnä óà–íéøîL äöçîe âG åéìò ìa÷î äæ éøä ©¦§¨¥©©¥¤¤§ª¨©£¥¨§©¨¨£¥¤§©¥¨¨¤¡¨§¨¦

äàîì. §¥¨
ËBøáç ìöà úéáç ãé÷ônä,íB÷î íéìòaä dì eãçé àGå,äøaLðå dìèìèå;äøaLð Bãé CBzî íà,Bkøöì ©©§¦¨¦¥¤£¥§¦£¨©§¨¦¨§¦§§¨§¦§§¨¦¦¨¦§§¨§¨§
–áiç,dkøöì–øeèt;äøaLð dçépäMî íà,dkøöì ïéa Bkøöì ïéa–øeèt.íB÷î íéìòaä dì eãçé, ©¨§¨§¨¨¦¦¤¦¦¨¦§§¨¥§¨§¥§¨§¨¨¦£¨©§¨¦¨

êëìä ,ïéøåë äøùòî íéøáëò éìëà àì éàä éìåëã ,øåëå øåë ìëì êë ìë ïéøñçð ïðéà íéøáëò úìéëàáå .úåçôåð ïøéæçîùë íéîùâä úåîéáå ,íéùáé ,íéèçä
øàùá ìáà .íéàðúä éîéáå ìàøùé õøàá åììä íéøåòéùä ìëå .éøåð ïá ïðçåé éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .íéìëåà íéøáëòù äîì úîìùî åúçéôð

:ïîæ åúåàáå äðéãî äúåàá øñçì íéòøæä íéìéâøù äî éôë ìëä ,åììä íéðîæáå úåöøà
gggg.oiil zezy el `ivei:úåúù íéòìåá íéð÷ð÷ä ,åðéé íò åáøéòå ïéé åìöà ãé÷ôä íà.yneg xne` dcedi iaxíéð÷ð÷ä åðîî íéùåò åéäù ò÷ø÷äù

:íå÷îä éôì ìëäå .ùîåç òìá äãåäé éáøã äéøúàá.'eke xkend s`êåúî åì ïúåðå åøéáçì ïîù øëåîäù .øëåîá åøîà êë ,ãé÷ôîá íéøîù åøîàù íùë
ì íéøîù úîçî äöçîå âåì åì úåçôì åéìò ìá÷î ç÷åìä éøä ,åðîî ÷ôúñî àåäù ãéîú ÷÷åæî ïîù åéúåéáç:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .âåì äàî ìë

hhhh.mewn milrad dl ecgi `l:éðìéàùä åæ úéåæ åì øîåì ,øîåù úéáá.ekxvl:äá ùîúùäì.dkxvl:øáúùäì äáåø÷ù íå÷îá äúéäù.dgipdyn m`
,äìçúáë íéìòáä úåùøá àéä éøä äøéæçäùî ïðéøîàã .øåèô ,äëøöì äìèìèù ïéá ,åëøöì äìçúî äìèìèù ïéá .øîúùî íå÷îá äçéðä åùéîùú äìëù

`xephxa yexit

כורים, עשרה שהיא בגמרא בברייתא ומבואר àéöBîמרובה, BðéàÅÄ
úBðBøñç Bì,העכברים אכילת ידי  על שחסרו מה לו  מנכה אינו – ÆÀ

úBøéúBnL éðtî התבואה שמפקידים, בזמן הגורן, בימות שכן  – ÄÀÅÆÄ
בעשרה  והרי תפוחה, התבואה כשמחזירים, הגשמים, ובימות יבשה,
העכברים  אכילת ידי  שעל  החסרונות את התפיחות משלימה כורים

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; zexizenyויש iptn עשרה שהמפקיד –

בצמצום, מחזירם הנפקד ואילו  גדושה, במידה נותן  הריהו ויותר , כורים
החסרונות כנגד עולות שהיתרות יהודה רבי  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וסובר ((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד;;;;

.`nw `pzk dkldeישראל בארץ אלא נאמרו  לא הללו השיעורים וכל
שרגילים  מה כפי  הכל הללו, ובזמנים ארצות בשאר אבל  התנאים, ובימי 

זמן  ובאותו מדינה באותה לחסר המשנה המשנה המשנה המשנה הזרעים פירושפירושפירושפירוש ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).
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חברו אצל  שהפקיד במי  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
חסרונות? לו  יוציא כמה שמנו, עם או יינו  עם חברו  ועירבו  שמן , או  יין

ïéiì úeúL Bì àéöBé עם חברו  ועירבו חברו, אצל יין  המפקיד  – ÄÀÇÇÄ
יינו , את למפקיד  כשיחזיר  נטל , כמה יודע ואינו ממנו, ונסתפק יינו ,

הקנקנים  ידי על היין  שחסר מה כנגד מפיקדונו, מששה אחד לו  ינכה
הקנקנים. לשולי ששקעו  השמרים מעט וכנגד  מעט, éaøÇÄשספגו 

Lîç :øîBà äãeäé,מבואר בגמרא מחמישה. אחד לו ינכה – ÀÈÅÙÆ
מחרס  הקנקנים את עושים היו שבמקומו לפי יהודה, רבי של שטעמו 

המקום. לפי והכל  יותר ; בולע שהיה GLכזה Bì àéöBéïébì úL ÄÀÆËÄ
äàîì ïîL שמנו עם חברו ועירבו חברו אצל  שמן המפקיד  – ÆÆÀÅÈ

והשמן  הואיל  שמנו , את למפקיד  כשיחזיר ביין , לעיל שבארנו  כדרך

3) למאה לוגין שלושת אלא לו  ינכה לא היין , כמו  כך  כל  נבלע אינו
כנגד  היינו: íéøîLאחוזים), äöçîe âGלשולי השוקעים – ÆÁÈÀÈÄ

וכנגד òìaהקנקנים, äöçîe âG;בקנקנים ונספג שנבלע מה – ÆÁÈÆÇ
ליטר). (כחצי הקב רביעית הוא wæî÷לוג ïîL äéä íà אם – ÄÈÈÆÆÀËÈ

שמרים, בלי  מזוקק, שמן  היה אצלו  שהפקיד  Bìהשמן àéöBî BðéàÅÄ
íéøîL.בלבד בלע כנגד  אלא שמרים כנגד  לו  מנכה אינו –íà ÀÈÄÄ

íéðLé íép÷ð÷ eéä,בולעים אינם ושוב הרבה שמן  שספגו  –Bðéà ÈÇÀÇÄÀÈÄÅ
òìa Bì àéöBî.הקנקנים בליעת כנגד  לו  מנכה אינו  –äãeäé éaø ÄÆÇÇÄÀÈ

äðMä úBîé ìk Bøáçì ÷wæî ïîL øëBnä óà :øîBà– ÅÇÇÅÆÆÀËÈÇÂÅÈÀÇÈÈ
במוכר, אמרו  כך במפקיד  שמרים לנכות שאמרו כשם סובר : יהודה רבי

קנה  שחברו  וכגון  מזוקק, שמן  לו ונתן  סתם, שמן לחברו  שהמוכר
מאתיים, או לוגים מאה השנה, לכל שמן  הזיתים כתישת בשעת אצלו 

מעט מעט לו  ומוסרו  המוכר , של בחביותיו  השמן  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ועומד

äæ éøä,הלוקח –åéìò ìa÷î,המוכר לו  שינכה –äöçîe âG ÂÅÆÀÇÅÈÈÆÁÈ
îì íéøîLäà.השמרים כנגד לוג מאה לכל  ומחצה לוג כלומר – ÀÈÄÀÅÈ

דרכו  אחת בבת שהמוכר וסוברים, יהודה רבי  על  חולקים חכמים ברם
כלום; לו  מנכה ואינו  זה, ניכוי על minkgk.למחול dklde,מפרשים ויש

כך שאמר  כלומר מזוקק, שמן  לו  מכר  אפילו יהודה רבי שלדעת

סוברים: וחכמים למאה; ומחצה לוג לוקח עליו  מקבל  ללוקח, במפורש 
שמרים  מקבל  אינו  מזוקק, שמן  לו  שנותן במפורש  המוכר ואמר  הואיל 

לדעת  אף מזוקק, שמן  לו  ונתן סתם, שמן  לו  מכר  אם ברם, כלל .
למאה ומחצה לוג מקבל מכירה מכירה מכירה מכירה חכמים הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל משנהמשנהמשנהמשנה"""" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

ט ט ט ט ).).).). יח יח יח יח ,,,,
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הריהו בו, להשתמש ונטלו דבר אצלו שהופקד  שמי  להקדים, יש  משנתנו  להבנת
רבי בזה נחלקו  למקומו, כך  אחר  החזירו  ואם באחריותו. ונתחייב עליו  גזלן  נעשה
שלא  לדינו השומר  חזר  שהחזירו  כיון  ישמעאל , רבי  שלדעת עקיבא, ורבי  ישמעאל 
הריהו כך על  לבעלים הודיע שלא זמן  כל  עקיבא, רבי  ולדעת באונסיו, להתחייב
שדין כגזלן, ודינו ממנו, שמירתו כלתה יד בו ששלח שמשעה באחריותו, חייב
בברייתא  ושנו לגזול . או  לגנוב דעת על הנוטל  כדין להשתמש דעת על הנוטל 

qikd on rlqe xcrd on dlh apebd :(`xnba) לשמירה עדר  לו  שנמסר  מי (כלומר 
אחד סלע ממנו  וגנב סלעים, מלא ארנק בפיקדון  לו שנמסר  או  טלה, ממנו  וגנב

l`rnyi iax ixac ;xifgi apby mewnl ,(a ,giw `nw `aa `xnb שלדעת ± (כלומר
שומר). בתורת לדינו חוזר הריהו  למקומו  יחזיר אם ישמעאל `xne:רבי `aiwr iax

milra zrc jixv,לבעלים כך  על  שיודיע עד לו  מועילה החזרתו שאין (כלומר
באחריותו ). חייב הריהו  הבעלים, ידיעת שאין זמן וכל

íB÷î íéìòaä dì eãçé àGå ,Bøáç ìöà úéáç ãé÷ônä– ÇÇÀÄÈÄÅÆÂÅÀÄÂÈÇÀÈÄÈ
החבית,ש את בו להעמיד השומר  בבית מיוחד  מקום המפקיד  קבע לא

dìèìèå,למקום ממקום שהעבירה השומר, –äøaLðå:באונס – ÀÄÀÀÈÀÄÀÀÈ
äøaLð Bãé CBzî íà,ונשברה ידו מתוך נפלה שטלטלה שבשעה – ÄÄÈÄÀÀÈ

Bkøöìבשביל בה להשתמש שרצה כגון עצמו , לצורך טלטלה אם – ÀÈÀ
שבבית, גבוה ממקום דבר איזה ליטול  עליה בתשלומיáiçלעלות – ÇÈ

שלא  השואל וכל הבעלים, מדעת שלא שואל  שנעשה לפי החבית,

אונסין בכל להתחייב גזלן  נעשה אם dkøöì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),מדעת – ÀÈÀÈ
להישבר היתה שעלולה במקום שעמדה כגון החבית, לצורך טלטלה

המשתמר , למקום להעבירה עלøeètובא שפטור  שומר  כדין – È
äøaLðאונסים. dçépäMî íà החבית את שהניח שלאחר – ÄÄÆÄÄÈÄÀÀÈ

שם, נשברה המשתמר, dkøöìבמקום ïéa Bkøöì ïéa בין – ÅÀÈÀÅÀÈÀÈ
החבית, לצורך  שטלטלה בין  עצמו  לצורך  שאנו øeètשטלטלה – È

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn iyily wxt `rivn `aa zkqn

äøaLðå dìèìèå;dçépäMî ïéáe Bãé CBzî ïéa,Bkøöì–áiç,dkøöì–øeèt. §¦§§¨§¦§§¨¥¦¨¥¦¤¦¦¨§¨§©¨§¨§¨¨
ÈBøáç ìöà úBòî ãé÷ônä,ïìéLôäå ïøøöåéøBçàì,íépèwä Bzáìe Bðáì ïøñnL Bà,àHL íäéðôa ìòðå ©©§¦¨¥¤£¥§¨¨§¦§¦¨©£¨¤§¨¨¦§§¦©§©¦§¨©¦§¥¤¤

éeàøk–áiç,íéøîBMä Cøãk øîL àHL;íéøîBMä Cøãk øîL íàå–øeèt. ¨¨©¨¤¨©§¤¤©§¦§¦¨©§¤¤©§¦¨
‡ÈéðçìL ìöà úBòî ãé÷ônä,ïéøeøö íà–ïäa LnzLé àG,eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç Bðéà;ïéøzî ©©§¦¨¥¤ª§¨¦¦§¦¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§¥©¨§©£¨¨ª¨¦
–ïäa LnzLé,eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç.úéaä ìòa ìöà,íéøzî ïéáe ïéøeøö ïéa–LnzLé àG ¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§©¨§©£¨¨¥¤©©©©¦¥§¦¥ª¨¦¦§©¥

äìè áðåâá øîàã ,àéä ìàòîùé éáø ïéúéðúîã àùéøå .äéúøæçäå äéúìèð øîåì íéìòáì òéãåä àìù ô"òàå ,äéñðåà ìò øåèôå íðç øîåùë àìà äéìò åðéàå
íéìòáä äì åãçé àéòáéî àì ,øîà÷ àéòáéî àì ,íå÷î íéìòáä äì åãçé àì éðú÷ã éàäå .íéìòá úòã ïðéòá àìã øåèô àåäù åîå÷îì åøéæçäå øãòä ïî
äì åãçé àì åìéôà àìà ,äì ãçåéîä íå÷îì äøéæçä éøäù ,íéìòáì òéãåä àìù ô"òàå ,øåèô àåäù åëøöì äá ùîúùðù øçàì äîå÷îì äøéæçäå íå÷î

:íéìòá úòã ïðéòá àìã ,øîúùî íå÷îì äøéæçäå ìéàåä ,øåèô ,äøéæçä äì ãçåéî íå÷îì åàìã ,íå÷î íéìòáä.aiig ekxvl dgipdyn oiaeåæ àôéñ
äá ùîúùðù øçàì éîð àëäå .øéæçäå áðâù íéìòáì òéãåéù ãò ,áééç àåä íìåòì ,ñðàðå åîå÷îì åøéæçäå øãòä ïî äìè áðåâá øîàã àáé÷ò éáøì ïàúà
àåäù åãçé àì àéòáéî àì ,øîà÷ àéòáéî àì ,íå÷î íéìòáä äì åãçé àôéñá éðú÷ã éàäå .áééç ,øîúùîä íå÷îá äçéðäù ô"òà äéìò ïìæâ äùòðå åëøöì
.íéìòá úòã ïðéòáã ,áééç ,äîå÷îá äçéðäå øæçù íå÷î äì åãçé åìéôà àìà ,äì ãçåéîä íå÷îá äçéðä àì àäã ,åëøöì ùîúùðù øçàì äçéðäùî áééç

:àøîâá äì ïðéî÷åî éëäå .ò"ø àôéñå ìàòîùé éáø àùéøå
iiii.oxxv:åøãåñá.eixeg`l oliytdeáéúëã ,åãéá àìà äøéîù íäì ïéà íå÷îì íå÷îî ïåã÷ô ìù úåòî êéìåîäù ,áééç ,àéä äìåòî äøéîùù ô"òà

(ã"é íéøáã)êãéá åéäé ,íä íéøåøöù ô"òà ,êãéá óñëä úøöåçôèá åà äø÷úì êåîñä çôèá ,ìúåëáå ,ò÷ø÷á àìà äøéîù íäì ïéà ,àåä úéáá íàå .
ìá÷î àåä ïë úðî ìòù ãé÷ôîä íò äìçúî äðúä ïë íà àìà .áééçå éåä òùåô ,øçà ïéðòá øîù íàå .íù ùôçì íéáðâä êøã ïéàù .õøàì êåîñä

:åììä úåøéîùä ìëá áééçúé àìù ïåã÷ôä.miphwd ezale epaløñîù øîåù àäá ïðéøîà àìå .øåèôå íéøîåùä êøãë åøîùù íä íéòáùð ,íéìåãâì ìáà
:ãé÷ôî àåä åéðáå åúùà ãéá ã÷ôðä íðúéù úòã ìò ,ãé÷ôîä ìëå .åéðáå åúùà ãéá ,åãéá ã÷ôåäù äî ãé÷ôäì íãàä êøãù ,áééç øîåùì

`i`i`i`i.oixexv m`:äðåùî øù÷ íéøåù÷ åà ,ïéîåúçå.oda ynzyi `lïéøúåîë ïä éøä ,ïéøåøöù ô"òà äðåùî øù÷ íéøåù÷ åà íéîåúç íðéà íà ìáà
:ïäá ùîúùäì øúåîå ,ììë íéøåù÷ íðéà åìéàëå.ozeixg`a aiigáééçå ,íäá ùîúùäì ìåëéù éðôî ,øëù øîåù íäéìò éåä ïäá ùîúùð àì åìéôàå

`xephxa yexit

עליה  ואינו כבתחילה, הבעלים ברשות היא הרי  משהחזירה אומרים:

משנתנו  של זה שדין  מבואר , בגמרא אונסיה. על  שפטור  שומר אלא
למקומו , והחזירו העדר מן טלה בגונב הסובר ישמעאל רבי לדעת הוא

בהקדמה  שהבאנו  כמו באונסיו, חייב ואינו כשומר דינו  שעדיין
לרבותא; מקום" הבעלים לה יחדו  "ולא המשנה ונקטה למשנתנו.

לאחר למקומה והחזירה מקום, הבעלים לה כשייחדו לומר  צורך שאין
לבעלים, כך  על  הודיע שלא פי על ואף פטור , שהוא לצרכו, שנשתמש

הבעלים  לה יחדו לא אפילו אלא לה, המיוחד למקום החזירה שהרי 
החזירה, לה המיוחד  למקום שלא ונמצא הואילמקום, מקום מכל

שלא  אף מועילה שהחזרה פטור , הריהו  המשתמר, למקום והחזירה
בעלים. íB÷îמדעת íéìòaä dì eãçé מקום המפקיד  שקבע – ÄÂÈÇÀÈÄÈ

החבית, את בו  להעמיד  השומר  בבית השומר,dìèìèåמיוחד  – ÀÄÀÀÈ
äøaLðå,באונס –Bãé CBzî ïéa,שטלטלה בשעה שנשברה – ÀÄÀÀÈÅÄÈ

dçépäMî ïéáe,במקומה שהניחה לאחר שנשברה –Bkøöì– ÅÄÆÄÄÈÀÈÀ
בה, להשתמש  שרצה עצמו, לצורך טלטלה בתשלומיáiçאם – ÇÈ

שמירתה,dkøöìהחבית, לצורך החבית את טלטל אם אבל  –øeèt ÀÈÀÈÈ
טלה  בגונב הסובר עקיבא, רבי לדעת היא שהסיפא מבואר, בגמרא –
לבעלים  שיודיע עד  באונסיו  חייב שהוא למקומו, והחזירו  העדר  מן

ואף  עליה, גזלן  נעשה לצרכו  שטלטלה כיון  כאן ואף והחזיר ; שגנב
הריהו  כך , על  לבעלים הודיע ולא הואיל למקומה, שהחזירה פי  על 

לרבותא  זו הרי  מקום", הבעלים לה "יחדו הסיפא שנקטה ומה חייב.
מקום, הבעלים לה יחדו כשלא לומר  צורך  שאין  עקיבא; רבי לדעת

לא  שהרי  משהניחה, נשברה אפילו חייב, שהוא לצרכו, טלטלה שאם
מקום, הבעלים לה יחדו אפילו אלא החזירה, לה המיוחד  למקום

הודיע  ולא לצרכו, בה והשתמש  הואיל מקום מכל למקומה, והחזירה
למשנתנו . בהקדמה שבארנו כמו חייב, הריהו  לבעלים,

רבי כדעת היא שהרישא הגמרא), (לפי  המפרשים כרוב משנתנו , בארנו 
ש  (בגמרא), מפרשים יש ברם, עקיבא. רבי כדעת היא והסיפא משנתנוישמעאל 

לאחר החבית, את שהניח מדובר  שבסיפא אלא ישמעאל, כרבי  היא כולה
לדעת  שאף חזרה, נקראת אינה הלכך לה, המיוחד במקומה שלא שטלטלה,
למקומה  החזירה אם אבל  שגנב. למקום להחזיר הוא חייב ישמעאל  רבי
לדינו חזר והחזירה שהואיל פטור, לצרכו , שטלטלה פי על  אף לה, המיוחד 

מאונסים פטור להיות ixi`nd).כשומר , mb yxtn oke)
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אלא  אחרים, אונסים ועל  אבידה ועל  גניבה על חייב אינו חינם ששומר  בארנו כבר 
ללמד באה משנתנו  כראוי. הפיקדון את שמר  שלא היינו בשמירתו , פשע כן אם

מעות. של  לפיקדון  דרושה שמירה איזו 

ïøøö ,Bøáç ìöà úBòî ãé÷ônä המעות את חברו קשר  – ÇÇÀÄÈÅÆÂÅÀÈÈ
åéøBçàìבסודרו, ïìéLôäå, כתפו על  הצרורות המעות את והניח – ÀÄÀÄÈÇÂÈ

לביתו , להביאו  צריך והיה בדרך  הפיקדון את שקיבל  ïøñnLוכגון BàÆÀÈÈ
המעות, את חברו שמסר –íépèwä Bzáìe Bðáìבני שאינם – ÄÀÀÄÇÀÇÄ

íäéðôaשמירה, ìòðå,הקטנים בפני  –éeàøk àHL:גורסים ויש – ÀÈÇÄÀÅÆÆÈÈ
,ie`xk `ly mdipta lrp e` בביתו המעות את שהניח או  כלומר:

כראוי; שלא המעות בפני  ונעל  elld,ובתיבתו  mixwnd lka נגנבו אם

אבדו , למפקיד,áiçאו  לשלם השומר –Cøãk øîL àHL ÇÈÆÈÇÀÆÆ
íéøîBMä להן אין  למקום, ממקום פיקדון של  מעות שהמוליך  – ÇÀÄ

שנאמר  בתורה, רמז  לכך  מצאו  וחכמים בידו, אלא ידידידיד,,,,שמירה ((((דברים דברים דברים דברים 

ברם,"ו כה כה כה כה ):):):): בידך; יהיו  שצרורין, פי  על  אף – בידך" הכסף צרת

הסמוך טפח בתוך בכותל  או בקרקע, אלא שמירה למעות אין  בבית
באופן  המעות את שמר ואם לקרקע. הסמוך  טפח בתוך  או לתיקרה

כן  אם אלא חייב, נאנסו ואם השומרים, כדרך שמירה זו אין  אחר ,
פיקדונו  את מקבל  הוא כן  מנת שעל  המפקיד, עם מתחילה התנה

ולבתו  לבנו  המעות את מסר  ואם הללו . השמירות בכל  יתחייב שלא
אם  אבל  שמירה. בני  שאינם לעיל , שבארנו מהטעם חייב, הקטנים,

ששמרו נשבעים הם הרי  הגדולים, ולבתו לבנו השומרים מסרן כדרך
–mcil zernd z` xqny xneyd raypy xg`l(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם)))) ופ ואין – טור ,

פיקדון  להפקיד האדם שדרך חייב, לשומר שמסר שומר  בזה: אומרים
שיתנם  מפקיד  הוא כן  דעת על  המפקיד , וכל ובניו, אשתו  ביד  שקיבל 

ובניו. אשתו ביד íéøîBMäהשומר Cøãk øîL íàå או ונגנבו – ÀÄÈÇÀÆÆÇÀÄ
האבידה.øeètשאבדו, ועל  הגניבה על  פטור חינם ששומר מלשלם, – È
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שחייב  שכר, כשומר ודינו  שיש  לפיקדון , מעות שקיבל במי ללמד באה משנתנו
האבידה. ועל הגניבה על

éðçìL ìöà úBòî ãé÷ônä וזקוק מטבעות, ופורט המחליף – ÇÇÀÄÈÅÆËÀÈÄ
תדיר , ïéøeøöלמעות íà,המעות הן  –ïäa LnzLé àG– ÄÀÄÄÀÇÅÈÆ
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úBøéúBnL. ¤¦
Áïéiì úeúL Bì àéöBé.äãeäé éaøøîBà:Lîç.GL Bì àéöBéäàîì ïîL ïébì úL:íéøîL äöçîe âG,âG ¦§©©¦©¦§¨¥Ÿ¤¦§¤ª¦¤¤§¥¨¤¡¨§¨¦

òìa äöçîe.÷wæî ïîL äéä íà–íéøîL Bì àéöBî Bðéà;íéðLé íép÷ð÷ eéä íà–òìa Bì àéöBî Bðéà. ¤¡¨¤©¦¨¨¤¤§ª¨¥¦§¨¦¦¨©§©¦§¨¦¥¦¤©
äãeäé éaøøîBà:äðMä úBîé ìk Bøáçì ÷wæî ïîL øëBnä óà–íéøîL äöçîe âG åéìò ìa÷î äæ éøä ©¦§¨¥©©¥¤¤§ª¨©£¥¨§©¨¨£¥¤§©¥¨¨¤¡¨§¨¦

äàîì. §¥¨
ËBøáç ìöà úéáç ãé÷ônä,íB÷î íéìòaä dì eãçé àGå,äøaLðå dìèìèå;äøaLð Bãé CBzî íà,Bkøöì ©©§¦¨¦¥¤£¥§¦£¨©§¨¦¨§¦§§¨§¦§§¨¦¦¨¦§§¨§¨§
–áiç,dkøöì–øeèt;äøaLð dçépäMî íà,dkøöì ïéa Bkøöì ïéa–øeèt.íB÷î íéìòaä dì eãçé, ©¨§¨§¨¨¦¦¤¦¦¨¦§§¨¥§¨§¥§¨§¨¨¦£¨©§¨¦¨

êëìä ,ïéøåë äøùòî íéøáëò éìëà àì éàä éìåëã ,øåëå øåë ìëì êë ìë ïéøñçð ïðéà íéøáëò úìéëàáå .úåçôåð ïøéæçîùë íéîùâä úåîéáå ,íéùáé ,íéèçä
øàùá ìáà .íéàðúä éîéáå ìàøùé õøàá åììä íéøåòéùä ìëå .éøåð ïá ïðçåé éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .íéìëåà íéøáëòù äîì úîìùî åúçéôð

:ïîæ åúåàáå äðéãî äúåàá øñçì íéòøæä íéìéâøù äî éôë ìëä ,åììä íéðîæáå úåöøà
gggg.oiil zezy el `ivei:úåúù íéòìåá íéð÷ð÷ä ,åðéé íò åáøéòå ïéé åìöà ãé÷ôä íà.yneg xne` dcedi iaxíéð÷ð÷ä åðîî íéùåò åéäù ò÷ø÷äù

:íå÷îä éôì ìëäå .ùîåç òìá äãåäé éáøã äéøúàá.'eke xkend s`êåúî åì ïúåðå åøéáçì ïîù øëåîäù .øëåîá åøîà êë ,ãé÷ôîá íéøîù åøîàù íùë
ì íéøîù úîçî äöçîå âåì åì úåçôì åéìò ìá÷î ç÷åìä éøä ,åðîî ÷ôúñî àåäù ãéîú ÷÷åæî ïîù åéúåéáç:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .âåì äàî ìë

hhhh.mewn milrad dl ecgi `l:éðìéàùä åæ úéåæ åì øîåì ,øîåù úéáá.ekxvl:äá ùîúùäì.dkxvl:øáúùäì äáåø÷ù íå÷îá äúéäù.dgipdyn m`
,äìçúáë íéìòáä úåùøá àéä éøä äøéæçäùî ïðéøîàã .øåèô ,äëøöì äìèìèù ïéá ,åëøöì äìçúî äìèìèù ïéá .øîúùî íå÷îá äçéðä åùéîùú äìëù

`xephxa yexit

כורים, עשרה שהיא בגמרא בברייתא ומבואר àéöBîמרובה, BðéàÅÄ
úBðBøñç Bì,העכברים אכילת ידי  על שחסרו מה לו  מנכה אינו – ÆÀ

úBøéúBnL éðtî התבואה שמפקידים, בזמן הגורן, בימות שכן  – ÄÀÅÆÄ
בעשרה  והרי תפוחה, התבואה כשמחזירים, הגשמים, ובימות יבשה,
העכברים  אכילת ידי  שעל  החסרונות את התפיחות משלימה כורים

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; zexizenyויש iptn עשרה שהמפקיד –

בצמצום, מחזירם הנפקד ואילו  גדושה, במידה נותן  הריהו ויותר , כורים
החסרונות כנגד עולות שהיתרות יהודה רבי  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וסובר ((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד;;;;

.`nw `pzk dkldeישראל בארץ אלא נאמרו  לא הללו השיעורים וכל
שרגילים  מה כפי  הכל הללו, ובזמנים ארצות בשאר אבל  התנאים, ובימי 

זמן  ובאותו מדינה באותה לחסר המשנה המשנה המשנה המשנה הזרעים פירושפירושפירושפירוש ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).
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חברו אצל  שהפקיד במי  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
חסרונות? לו  יוציא כמה שמנו, עם או יינו  עם חברו  ועירבו  שמן , או  יין

ïéiì úeúL Bì àéöBé עם חברו  ועירבו חברו, אצל יין  המפקיד  – ÄÀÇÇÄ
יינו , את למפקיד  כשיחזיר  נטל , כמה יודע ואינו ממנו, ונסתפק יינו ,

הקנקנים  ידי על היין  שחסר מה כנגד מפיקדונו, מששה אחד לו  ינכה
הקנקנים. לשולי ששקעו  השמרים מעט וכנגד  מעט, éaøÇÄשספגו 

Lîç :øîBà äãeäé,מבואר בגמרא מחמישה. אחד לו ינכה – ÀÈÅÙÆ
מחרס  הקנקנים את עושים היו שבמקומו לפי יהודה, רבי של שטעמו 

המקום. לפי והכל  יותר ; בולע שהיה GLכזה Bì àéöBéïébì úL ÄÀÆËÄ
äàîì ïîL שמנו עם חברו ועירבו חברו אצל  שמן המפקיד  – ÆÆÀÅÈ

והשמן  הואיל  שמנו , את למפקיד  כשיחזיר ביין , לעיל שבארנו  כדרך

3) למאה לוגין שלושת אלא לו  ינכה לא היין , כמו  כך  כל  נבלע אינו
כנגד  היינו: íéøîLאחוזים), äöçîe âGלשולי השוקעים – ÆÁÈÀÈÄ

וכנגד òìaהקנקנים, äöçîe âG;בקנקנים ונספג שנבלע מה – ÆÁÈÆÇ
ליטר). (כחצי הקב רביעית הוא wæî÷לוג ïîL äéä íà אם – ÄÈÈÆÆÀËÈ

שמרים, בלי  מזוקק, שמן  היה אצלו  שהפקיד  Bìהשמן àéöBî BðéàÅÄ
íéøîL.בלבד בלע כנגד  אלא שמרים כנגד  לו  מנכה אינו –íà ÀÈÄÄ

íéðLé íép÷ð÷ eéä,בולעים אינם ושוב הרבה שמן  שספגו  –Bðéà ÈÇÀÇÄÀÈÄÅ
òìa Bì àéöBî.הקנקנים בליעת כנגד  לו  מנכה אינו  –äãeäé éaø ÄÆÇÇÄÀÈ

äðMä úBîé ìk Bøáçì ÷wæî ïîL øëBnä óà :øîBà– ÅÇÇÅÆÆÀËÈÇÂÅÈÀÇÈÈ
במוכר, אמרו  כך במפקיד  שמרים לנכות שאמרו כשם סובר : יהודה רבי

קנה  שחברו  וכגון  מזוקק, שמן  לו ונתן  סתם, שמן לחברו  שהמוכר
מאתיים, או לוגים מאה השנה, לכל שמן  הזיתים כתישת בשעת אצלו 

מעט מעט לו  ומוסרו  המוכר , של בחביותיו  השמן  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ועומד

äæ éøä,הלוקח –åéìò ìa÷î,המוכר לו  שינכה –äöçîe âG ÂÅÆÀÇÅÈÈÆÁÈ
îì íéøîLäà.השמרים כנגד לוג מאה לכל  ומחצה לוג כלומר – ÀÈÄÀÅÈ

דרכו  אחת בבת שהמוכר וסוברים, יהודה רבי  על  חולקים חכמים ברם
כלום; לו  מנכה ואינו  זה, ניכוי על minkgk.למחול dklde,מפרשים ויש

כך שאמר  כלומר מזוקק, שמן  לו  מכר  אפילו יהודה רבי שלדעת

סוברים: וחכמים למאה; ומחצה לוג לוקח עליו  מקבל  ללוקח, במפורש 
שמרים  מקבל  אינו  מזוקק, שמן  לו  שנותן במפורש  המוכר ואמר  הואיל 

לדעת  אף מזוקק, שמן  לו  ונתן סתם, שמן  לו  מכר  אם ברם, כלל .
למאה ומחצה לוג מקבל מכירה מכירה מכירה מכירה חכמים הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל משנהמשנהמשנהמשנה"""" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

ט ט ט ט ).).).). יח יח יח יח ,,,,
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הריהו בו, להשתמש ונטלו דבר אצלו שהופקד  שמי  להקדים, יש  משנתנו  להבנת
רבי בזה נחלקו  למקומו, כך  אחר  החזירו  ואם באחריותו. ונתחייב עליו  גזלן  נעשה
שלא  לדינו השומר  חזר  שהחזירו  כיון  ישמעאל , רבי  שלדעת עקיבא, ורבי  ישמעאל 
הריהו כך על  לבעלים הודיע שלא זמן  כל  עקיבא, רבי  ולדעת באונסיו, להתחייב
שדין כגזלן, ודינו ממנו, שמירתו כלתה יד בו ששלח שמשעה באחריותו, חייב
בברייתא  ושנו לגזול . או  לגנוב דעת על הנוטל  כדין להשתמש דעת על הנוטל 

qikd on rlqe xcrd on dlh apebd :(`xnba) לשמירה עדר  לו  שנמסר  מי (כלומר 
אחד סלע ממנו  וגנב סלעים, מלא ארנק בפיקדון  לו שנמסר  או  טלה, ממנו  וגנב

l`rnyi iax ixac ;xifgi apby mewnl ,(a ,giw `nw `aa `xnb שלדעת ± (כלומר
שומר). בתורת לדינו חוזר הריהו  למקומו  יחזיר אם ישמעאל `xne:רבי `aiwr iax

milra zrc jixv,לבעלים כך  על  שיודיע עד לו  מועילה החזרתו שאין (כלומר
באחריותו ). חייב הריהו  הבעלים, ידיעת שאין זמן וכל

íB÷î íéìòaä dì eãçé àGå ,Bøáç ìöà úéáç ãé÷ônä– ÇÇÀÄÈÄÅÆÂÅÀÄÂÈÇÀÈÄÈ
החבית,ש את בו להעמיד השומר  בבית מיוחד  מקום המפקיד  קבע לא

dìèìèå,למקום ממקום שהעבירה השומר, –äøaLðå:באונס – ÀÄÀÀÈÀÄÀÀÈ
äøaLð Bãé CBzî íà,ונשברה ידו מתוך נפלה שטלטלה שבשעה – ÄÄÈÄÀÀÈ

Bkøöìבשביל בה להשתמש שרצה כגון עצמו , לצורך טלטלה אם – ÀÈÀ
שבבית, גבוה ממקום דבר איזה ליטול  עליה בתשלומיáiçלעלות – ÇÈ

שלא  השואל וכל הבעלים, מדעת שלא שואל  שנעשה לפי החבית,

אונסין בכל להתחייב גזלן  נעשה אם dkøöì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),מדעת – ÀÈÀÈ
להישבר היתה שעלולה במקום שעמדה כגון החבית, לצורך טלטלה

המשתמר , למקום להעבירה עלøeètובא שפטור  שומר  כדין – È
äøaLðאונסים. dçépäMî íà החבית את שהניח שלאחר – ÄÄÆÄÄÈÄÀÀÈ

שם, נשברה המשתמר, dkøöìבמקום ïéa Bkøöì ïéa בין – ÅÀÈÀÅÀÈÀÈ
החבית, לצורך  שטלטלה בין  עצמו  לצורך  שאנו øeètשטלטלה – È
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äøaLðå dìèìèå;dçépäMî ïéáe Bãé CBzî ïéa,Bkøöì–áiç,dkøöì–øeèt. §¦§§¨§¦§§¨¥¦¨¥¦¤¦¦¨§¨§©¨§¨§¨¨
ÈBøáç ìöà úBòî ãé÷ônä,ïìéLôäå ïøøöåéøBçàì,íépèwä Bzáìe Bðáì ïøñnL Bà,àHL íäéðôa ìòðå ©©§¦¨¥¤£¥§¨¨§¦§¦¨©£¨¤§¨¨¦§§¦©§©¦§¨©¦§¥¤¤

éeàøk–áiç,íéøîBMä Cøãk øîL àHL;íéøîBMä Cøãk øîL íàå–øeèt. ¨¨©¨¤¨©§¤¤©§¦§¦¨©§¤¤©§¦¨
‡ÈéðçìL ìöà úBòî ãé÷ônä,ïéøeøö íà–ïäa LnzLé àG,eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç Bðéà;ïéøzî ©©§¦¨¥¤ª§¨¦¦§¦¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§¥©¨§©£¨¨ª¨¦
–ïäa LnzLé,eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç.úéaä ìòa ìöà,íéøzî ïéáe ïéøeøö ïéa–LnzLé àG ¦§©¥¨¤§¦¨¦¨§©¨§©£¨¨¥¤©©©©¦¥§¦¥ª¨¦¦§©¥

äìè áðåâá øîàã ,àéä ìàòîùé éáø ïéúéðúîã àùéøå .äéúøæçäå äéúìèð øîåì íéìòáì òéãåä àìù ô"òàå ,äéñðåà ìò øåèôå íðç øîåùë àìà äéìò åðéàå
íéìòáä äì åãçé àéòáéî àì ,øîà÷ àéòáéî àì ,íå÷î íéìòáä äì åãçé àì éðú÷ã éàäå .íéìòá úòã ïðéòá àìã øåèô àåäù åîå÷îì åøéæçäå øãòä ïî
äì åãçé àì åìéôà àìà ,äì ãçåéîä íå÷îì äøéæçä éøäù ,íéìòáì òéãåä àìù ô"òàå ,øåèô àåäù åëøöì äá ùîúùðù øçàì äîå÷îì äøéæçäå íå÷î

:íéìòá úòã ïðéòá àìã ,øîúùî íå÷îì äøéæçäå ìéàåä ,øåèô ,äøéæçä äì ãçåéî íå÷îì åàìã ,íå÷î íéìòáä.aiig ekxvl dgipdyn oiaeåæ àôéñ
äá ùîúùðù øçàì éîð àëäå .øéæçäå áðâù íéìòáì òéãåéù ãò ,áééç àåä íìåòì ,ñðàðå åîå÷îì åøéæçäå øãòä ïî äìè áðåâá øîàã àáé÷ò éáøì ïàúà
àåäù åãçé àì àéòáéî àì ,øîà÷ àéòáéî àì ,íå÷î íéìòáä äì åãçé àôéñá éðú÷ã éàäå .áééç ,øîúùîä íå÷îá äçéðäù ô"òà äéìò ïìæâ äùòðå åëøöì
.íéìòá úòã ïðéòáã ,áééç ,äîå÷îá äçéðäå øæçù íå÷î äì åãçé åìéôà àìà ,äì ãçåéîä íå÷îá äçéðä àì àäã ,åëøöì ùîúùðù øçàì äçéðäùî áééç

:àøîâá äì ïðéî÷åî éëäå .ò"ø àôéñå ìàòîùé éáø àùéøå
iiii.oxxv:åøãåñá.eixeg`l oliytdeáéúëã ,åãéá àìà äøéîù íäì ïéà íå÷îì íå÷îî ïåã÷ô ìù úåòî êéìåîäù ,áééç ,àéä äìåòî äøéîùù ô"òà

(ã"é íéøáã)êãéá åéäé ,íä íéøåøöù ô"òà ,êãéá óñëä úøöåçôèá åà äø÷úì êåîñä çôèá ,ìúåëáå ,ò÷ø÷á àìà äøéîù íäì ïéà ,àåä úéáá íàå .
ìá÷î àåä ïë úðî ìòù ãé÷ôîä íò äìçúî äðúä ïë íà àìà .áééçå éåä òùåô ,øçà ïéðòá øîù íàå .íù ùôçì íéáðâä êøã ïéàù .õøàì êåîñä

:åììä úåøéîùä ìëá áééçúé àìù ïåã÷ôä.miphwd ezale epaløñîù øîåù àäá ïðéøîà àìå .øåèôå íéøîåùä êøãë åøîùù íä íéòáùð ,íéìåãâì ìáà
:ãé÷ôî àåä åéðáå åúùà ãéá ã÷ôðä íðúéù úòã ìò ,ãé÷ôîä ìëå .åéðáå åúùà ãéá ,åãéá ã÷ôåäù äî ãé÷ôäì íãàä êøãù ,áééç øîåùì

`i`i`i`i.oixexv m`:äðåùî øù÷ íéøåù÷ åà ,ïéîåúçå.oda ynzyi `lïéøúåîë ïä éøä ,ïéøåøöù ô"òà äðåùî øù÷ íéøåù÷ åà íéîåúç íðéà íà ìáà
:ïäá ùîúùäì øúåîå ,ììë íéøåù÷ íðéà åìéàëå.ozeixg`a aiigáééçå ,íäá ùîúùäì ìåëéù éðôî ,øëù øîåù íäéìò éåä ïäá ùîúùð àì åìéôàå
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עליה  ואינו כבתחילה, הבעלים ברשות היא הרי  משהחזירה אומרים:

משנתנו  של זה שדין  מבואר , בגמרא אונסיה. על  שפטור  שומר אלא
למקומו , והחזירו העדר מן טלה בגונב הסובר ישמעאל רבי לדעת הוא

בהקדמה  שהבאנו  כמו באונסיו, חייב ואינו כשומר דינו  שעדיין
לרבותא; מקום" הבעלים לה יחדו  "ולא המשנה ונקטה למשנתנו.

לאחר למקומה והחזירה מקום, הבעלים לה כשייחדו לומר  צורך שאין
לבעלים, כך  על  הודיע שלא פי על ואף פטור , שהוא לצרכו, שנשתמש

הבעלים  לה יחדו לא אפילו אלא לה, המיוחד למקום החזירה שהרי 
החזירה, לה המיוחד  למקום שלא ונמצא הואילמקום, מקום מכל

שלא  אף מועילה שהחזרה פטור , הריהו  המשתמר, למקום והחזירה
בעלים. íB÷îמדעת íéìòaä dì eãçé מקום המפקיד  שקבע – ÄÂÈÇÀÈÄÈ

החבית, את בו  להעמיד  השומר  בבית השומר,dìèìèåמיוחד  – ÀÄÀÀÈ
äøaLðå,באונס –Bãé CBzî ïéa,שטלטלה בשעה שנשברה – ÀÄÀÀÈÅÄÈ

dçépäMî ïéáe,במקומה שהניחה לאחר שנשברה –Bkøöì– ÅÄÆÄÄÈÀÈÀ
בה, להשתמש  שרצה עצמו, לצורך טלטלה בתשלומיáiçאם – ÇÈ

שמירתה,dkøöìהחבית, לצורך החבית את טלטל אם אבל  –øeèt ÀÈÀÈÈ
טלה  בגונב הסובר עקיבא, רבי לדעת היא שהסיפא מבואר, בגמרא –
לבעלים  שיודיע עד  באונסיו  חייב שהוא למקומו, והחזירו  העדר  מן

ואף  עליה, גזלן  נעשה לצרכו  שטלטלה כיון  כאן ואף והחזיר ; שגנב
הריהו  כך , על  לבעלים הודיע ולא הואיל למקומה, שהחזירה פי  על 

לרבותא  זו הרי  מקום", הבעלים לה "יחדו הסיפא שנקטה ומה חייב.
מקום, הבעלים לה יחדו כשלא לומר  צורך  שאין  עקיבא; רבי לדעת

לא  שהרי  משהניחה, נשברה אפילו חייב, שהוא לצרכו, טלטלה שאם
מקום, הבעלים לה יחדו אפילו אלא החזירה, לה המיוחד  למקום

הודיע  ולא לצרכו, בה והשתמש  הואיל מקום מכל למקומה, והחזירה
למשנתנו . בהקדמה שבארנו כמו חייב, הריהו  לבעלים,

רבי כדעת היא שהרישא הגמרא), (לפי  המפרשים כרוב משנתנו , בארנו 
ש  (בגמרא), מפרשים יש ברם, עקיבא. רבי כדעת היא והסיפא משנתנוישמעאל 

לאחר החבית, את שהניח מדובר  שבסיפא אלא ישמעאל, כרבי  היא כולה
לדעת  שאף חזרה, נקראת אינה הלכך לה, המיוחד במקומה שלא שטלטלה,
למקומה  החזירה אם אבל  שגנב. למקום להחזיר הוא חייב ישמעאל  רבי
לדינו חזר והחזירה שהואיל פטור, לצרכו , שטלטלה פי על  אף לה, המיוחד 

מאונסים פטור להיות ixi`nd).כשומר , mb yxtn oke)
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אלא  אחרים, אונסים ועל  אבידה ועל  גניבה על חייב אינו חינם ששומר  בארנו כבר 
ללמד באה משנתנו  כראוי. הפיקדון את שמר  שלא היינו בשמירתו , פשע כן אם

מעות. של  לפיקדון  דרושה שמירה איזו 

ïøøö ,Bøáç ìöà úBòî ãé÷ônä המעות את חברו קשר  – ÇÇÀÄÈÅÆÂÅÀÈÈ
åéøBçàìבסודרו, ïìéLôäå, כתפו על  הצרורות המעות את והניח – ÀÄÀÄÈÇÂÈ

לביתו , להביאו  צריך והיה בדרך  הפיקדון את שקיבל  ïøñnLוכגון BàÆÀÈÈ
המעות, את חברו שמסר –íépèwä Bzáìe Bðáìבני שאינם – ÄÀÀÄÇÀÇÄ

íäéðôaשמירה, ìòðå,הקטנים בפני  –éeàøk àHL:גורסים ויש – ÀÈÇÄÀÅÆÆÈÈ
,ie`xk `ly mdipta lrp e` בביתו המעות את שהניח או  כלומר:

כראוי; שלא המעות בפני  ונעל  elld,ובתיבתו  mixwnd lka נגנבו אם

אבדו , למפקיד,áiçאו  לשלם השומר –Cøãk øîL àHL ÇÈÆÈÇÀÆÆ
íéøîBMä להן אין  למקום, ממקום פיקדון של  מעות שהמוליך  – ÇÀÄ

שנאמר  בתורה, רמז  לכך  מצאו  וחכמים בידו, אלא ידידידיד,,,,שמירה ((((דברים דברים דברים דברים 

ברם,"ו כה כה כה כה ):):):): בידך; יהיו  שצרורין, פי  על  אף – בידך" הכסף צרת

הסמוך טפח בתוך בכותל  או בקרקע, אלא שמירה למעות אין  בבית
באופן  המעות את שמר ואם לקרקע. הסמוך  טפח בתוך  או לתיקרה

כן  אם אלא חייב, נאנסו ואם השומרים, כדרך שמירה זו אין  אחר ,
פיקדונו  את מקבל  הוא כן  מנת שעל  המפקיד, עם מתחילה התנה

ולבתו  לבנו  המעות את מסר  ואם הללו . השמירות בכל  יתחייב שלא
אם  אבל  שמירה. בני  שאינם לעיל , שבארנו מהטעם חייב, הקטנים,

ששמרו נשבעים הם הרי  הגדולים, ולבתו לבנו השומרים מסרן כדרך
–mcil zernd z` xqny xneyd raypy xg`l(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם)))) ופ ואין – טור ,

פיקדון  להפקיד האדם שדרך חייב, לשומר שמסר שומר  בזה: אומרים
שיתנם  מפקיד  הוא כן  דעת על  המפקיד , וכל ובניו, אשתו  ביד  שקיבל 

ובניו. אשתו ביד íéøîBMäהשומר Cøãk øîL íàå או ונגנבו – ÀÄÈÇÀÆÆÇÀÄ
האבידה.øeètשאבדו, ועל  הגניבה על  פטור חינם ששומר מלשלם, – È

y c e w z a y
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שחייב  שכר, כשומר ודינו  שיש  לפיקדון , מעות שקיבל במי ללמד באה משנתנו
האבידה. ועל הגניבה על

éðçìL ìöà úBòî ãé÷ônä וזקוק מטבעות, ופורט המחליף – ÇÇÀÄÈÅÆËÀÈÄ
תדיר , ïéøeøöלמעות íà,המעות הן  –ïäa LnzLé àG– ÄÀÄÄÀÇÅÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäa,eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç Bðéà.úéaä ìòák éðåðçä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:éðåðçä ¨¤§¦¨¦¨§¥©¨§©£¨¨©¤§¨¦§©©©©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¤§¨¦
éðçìMk. ©ª§¨¦
·ÈïBãwta ãé çìBMä–éànL úéaíéøîBà:øúéáe øñça ä÷ìé;ìlä úéáeíéøîBà:äàöBä úòLk;éaø ©¥©¨©¦¨¥©©§¦¦§¤§¨¥§¨¥¥¦¥§¦§¨©¨¨©¦

àáé÷òøîBà:äòéázä úòLk.ì áLBçäïBãwta ãé çBìL–éànL úéaíéøîBà:áiç;ìlä úéáeíéøîBà: £¦¨¥§¨©©§¦¨©¥¦§©¨©¦¨¥©©§¦©¨¥¦¥§¦
áiç Bðéà,ãé Ba çìLiL ãò,øîàpL(æ ,áë úåîù):íà"-Bãé çìL àG"eäòø úëàìîa.ãöék?úéáçä úà ähä ¥©¨©¤¦§©¨¤¤¡©¦¨©¨¦§¤¤¥¥¥©¦¨¤¤¨¦

úéòéáø äpîéä ìèðå,äøaLðå–úéòéáø àlà ílLî Bðéà;äøaLðå úéòéáø äpîéä ìèðå däéaâä–ílLî §¨©¥¤¨§¦¦§¦§§¨¥§©¥¤¨§¦¦¦§¦¨§¨©¥¤¨§¦¦§¦§§¨§©¥
dlë éîc. §¥ª¨

:ïéñðåàá óà áééçå äéáâ äåìî ååä ,ùîúùð íàå .äãáàå äáéðâá.ipgleyk xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìäå
aiaiaiai.xziae xqga dwliíìùî ,ãé äá çìùù øçàì äãìé åà äææâðå ,úøáåòî åà ,øîö äðåòè ìçø åìöà ãé÷ôäù ïåâë .øéúåäù äîáå ,ïåã÷ôä øñçù äîá

úøáåòîå äðåòè äúåà íìùî ,åìöà àéäùë øîö äðòè åà äøáòúð íàù ,øúéáå ,åìöà äøñçù äîá ä÷åì àåäù àöîðå ,äéúåãìå úàå äéúåæéâ úàå äúåà
:øúéá ä÷åì éøäå ,åéùëò àéäù úåîë.d`ved zryk mixne` lld ziaeíàå ,äðåòè äðåòè íà ,íéìòáä úéáî:úéð÷ø úéð÷øzryk xne` `aiwr iax

.driazdáéúëã .ïéãá äãîòä úòùá ïåã÷ôä àåäù åîë(ã àø÷éå).ïéãá åá áééçúîù íåéá ,åúîùà íåéá àåäù åîë ïúé ,åúîùà íåéá åððúé åì àåä øùàì
:ììä úéáë äëìäå.oecwta ci gelyl ayegd:éîöòì éðåìô ìù åðåã÷ô ìåèà íéãò éðôá øîà.miaiign i`ny ziaáéúëã(áë úåîù),òùô øáã ìë ìò

:òùåô éåä ãé çåìùì øáéãù äòùî.ci ea glyiy cråãáòì øîà ,ììä úéá äéá éùøã ,òùô øáã ìë ìò éàäå .åäòø úëàìîá åãé çìù àì íà áéúëã
:òùô øáã ìë ìò øîåì ãåîìú ,áééç àåäù ïéðî ïåã÷ôá ãé çåìùì åçåìùìå.ziagd z` dhd cvikíéøôñ úéàå .ììä úéáã åäééúìîì ùøôî àúùä

:àéä äùôð äôðàá àúìîå .ãöéë éñøâ àìã.dxaype:ïîæ øçàì.ziriax `l` mlyn epi`äéáâé åà êåùîéù ãò íéñðåàá áééçúî åðéà ãé úåçéìùã
:äéð÷ éåäã.lhpe ddiabdïééä õéîçäå úéáçä ïî úéòéáø ìèð íàå .íåìë äðîî ìèð àì åìéôà äéñðåàá áééç ìåèéì úðî ìò ääáâà éëîã ,ìèð à÷åã åàì

:äéì éðäàã àåä äéãéã éøéâå ,õéîçäù ïééì íøâ àåäù ,ïééä ìë íìùî úéáçä äéáâä àìù ô"òà ,ïë øçà úéáçá øàùðä
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שהן  או  וחתומות, צרורות כשהן  דווקא מבואר, בגמרא השולחני ;
רוצה  שאינו  דעתו  את המפקיד  גילה שבזה משונה, קשר קשורות

בהן ; ישתמש  eãáàשהשולחני íà Cëéôì,השולחני אצל המעות – ÀÄÈÄÈÀ
ðéàïúeéøçàa áiç B.חינם שומר אלא אינו שהרי  –ïéøzî– ÅÇÈÀÇÂÈÈËÈÄ

כשהן  הדין  והוא צרורות; שאינן  כלומר מותרות, המעות אם אבל 
אם  כי משונה קשר  קשורות שאינן  או חתומות שאינן  אלא צרורות

רגיל  ïäa(xnb`),קשר  LnzLé, בהן להשתמש  השולחני  רשאי – ÄÀÇÅÈÆ
אצלו; הפקידן כן מנת ועל למעות, זקוק שהשולחני המפקיד  שיודע

eãáà íà Cëéôì, בהן השתמש לא ואפילו  –ïúeéøçàa áiç– ÀÄÈÄÈÀÇÈÀÇÂÈÈ
שכר, כשומר  דינו  הרי  בהן , להשתמש לו  מזומנות והמעות שהואיל
מילווה  זה הרי בהן, השתמש אם ברם, ובאבידה. בגניבה חייב והלכך

באונסים. אף וחייב úéaäאצלו, ìòa ìöàאצל מעות המפקיד – ÅÆÇÇÇÇÄ
שולחני, שאינו  הבית, íéøzîבעל ïéáe ïéøeøö ïéa אין אפילו – ÅÀÄÅËÈÄ

קשורות, ïäaהמעות LnzLé àG, בהן להשתמש  רשאי אינו – ÄÀÇÅÈÆ
ïúeéøçàa áiç Bðéà ,eãáà íà Cëéôì.חינם שומר  כדין  – ÀÄÈÄÈÀÅÇÈÀÇÂÈÈ

éðåðçä,חנווני אצל מעות המפקיד  –úéaä ìòákשל דינו – ÇÆÀÈÄÀÇÇÇÇÄ
בהן; ישתמש  לא מותרין  שאפילו  הבית, בעל  כדין éaøהחנווני  éøácÄÀÅÇÄ

éðçìMk éðåðçä :øîBà äãeäé éaø .øéàîהחנווני שאף – ÅÄÇÄÀÈÅÇÆÀÈÄÇËÀÈÄ
בהן. להשתמש הוא רשאי  מותרין, הן ואם תדיר , למעות dkldeצריך

.dcedi iaxk
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חיובו. מהו  יד , בו  לשלוח שחשב או  בפיקדון יד ששלח בשומר דנה משנתנו 

ïBãwta ãé çìBMä, באונסיו אפילו ונתחייב גזלן, עליו  שנעשה – ÇÅÇÈÇÄÈ
øúéáe øñça ä÷ìé :íéøîBà éànL úéa בין ייענש  השומר  – ÅÇÇÀÄÄÀÆÀÈÅÀÈÅ

שהופקדה  כגון בגמרא, ומבואר שהותיר, במה ובין הפיקדון  שחסר במה
שחסרה  היינו  גזזה, יד בה ששלח ולאחר צמר, טעונה רחל אצלו 

שאמרו: וזהו  גיזותיה, ואת אותה משלם הריהו xqga";אצלו, dwli"
צמר, נטענה יד  בה ששלח ולאחר גזוזה רחל אצלו  שהופקדה כגון  או

שאמרו : וזהו  שנטענה, לאחר שווייה כפי  משלם הוא xzia,הרי dwli
äàöBä úòLk :íéøîBà ìlä úéáe טעונה אם הבעלים, מבית – ÅÄÅÀÄÀÈÇÈÈ

גזוזה גזוזה ואם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););טעונה בית ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; דברי מפרשים ויש

מרשות  הוציאה שאז  יד , בה ששלח כשעה כלומר  הגזילה, כשעת הלל:
ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").בעלים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  úòLk((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈÇ

äòéázä. בדין השומר  את המפקיד שתבע בשעה שהיתה כמו – ÇÀÄÈ
שבארנו  כמו  גזילה, בשבח מדבר אינו עקיבא שרבי מפרשים, ויש 

לדעת  בין  שכן וזול , יוקר בענין  אלא הלל, ובית שמאי  בית בדברי 
כשעה  משלם הפיקדון , נתייקר  אם הלל , בית לדעת ובין שמאי  בית

אצלו , שהופקדה יין של  בחבית יד השולח כגון העולם, מן שהוציאו 
בשעה  כשווייה משלם נתייקרה אם כולה, החבית את שבר  כך  ואחר

ששלח  כשעה היינו  הגזילה, כשעת משלם הוזלה, ואם אותה; ששיבר
תמיד שמשלם וסובר זה, בענין עליהם וחולק עקיבא רבי  ובא יד , בה

הוקרה בין  הוזלה בין בדין , התביעה בשעת בגמרא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).כשוויה

שנאמר  עקיבא, רבי  של טעמו  כדכדכדכד):):):):מבואר ה ה ה ה ,,,, לו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הוא "לאשר 
אשמתו " ביום שמתחייב יתננו ביום היינו אשמתו , ביום שהוא כמו  –

בדין . lld.בו  ziak dkldeïBãwta ãé çBìLì áLBçäשאמר – ÇÅÄÀÇÈÇÄÈ
בפיקדון , יד  שישלח עדים áiçבפני  :íéøîBà éànL úéa עליו – ÅÇÇÀÄÇÈ

שנאמר יד, בו  שלח כאילו ח ח ח ח ):):):):באונסים כבכבכבכב,,,, כל((((שמות שמות שמות שמות  x"על a c
פושע הריהו יד  לשלוח שדיבר  משעה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).פשע", úéáeÅ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

áiç Bðéà :íéøîBà ìlä,באונסים עליו –ãé Ba çìLiL ãò ÄÅÀÄÅÇÈÇÆÄÀÇÈ
ממש , –"eäòø úëàìîa Bãé çìL àG-íà" :øîàpL ומה – ÆÆÁÇÄÈÇÈÄÀÆÆÅÅ

כל  "על  xשכתוב a c: הלל בית דרשו  ed`פשע" `l` il oi` lekiy"
בפיקדון ), יד שלח עצמו  egelyle(שהשומר ecarl xn`יד (לשלוח

חייב)?oiipnבפיקדון) ryt".(שהוא xac lk lr" :xnel cenlzãöékÅÇ
באה  זה ולפי "כיצד" תיבת גורסים שאין  ויש יד? בשליחות חייב –

עצמו. בפני  דין עכשיו ללמד  úéáçäהמשנה úà ähä, יין של – ÄÈÆÆÈÄ
כולה, הגביהה ולא אצלו, úéòéáøשהופקדה äpîéä ìèðå הלוג – ÀÈÇÅÆÈÀÄÄ

באונס,äøaLðåיין, זמן , לאחר החבית –ílLî Bðéà,למפקיד – ÀÄÀÀÈÅÀÇÅ
úéòéáø àlà אינו הלכך  באונסיה, להתחייב החבית את קנה שלא – ÆÈÀÄÄ

החמיץ  היין  אם ברם, שנטל. רביעית אותה בעד  אלא לשלם חייב
מעשיו  מחמת אלא החמיץ שלא לפי  היין, כל בעד  משלם מכן , לאחר

,(jkl enxb ely mivig) בידים ומזיק חסר, בכלי  להחמיץ היין  דרך  שכן 

úéòéáøהוא. äpîéä ìèðå däéaâä דווקא לאו  מבואר : בגמרא – ÄÀÄÈÀÈÇÅÆÈÀÄÄ
שלא  פי  על  אף רביעית, הימנה ליטול  מנת על  הגביהה אלא נטל,

באונס,äøaLðåנטל, מכן  לאחר –dlë éîc ílLîכל דמי  – ÀÄÀÀÈÀÇÅÀÅËÈ
להתחייב  קנאה יד  בה לשלוח דעת על והגביהה שהואיל  החבית,

באונסיה.
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ïäa,eãáà íà Cëéôì–ïúeéøçàa áiç Bðéà.úéaä ìòák éðåðçä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:éðåðçä ¨¤§¦¨¦¨§¥©¨§©£¨¨©¤§¨¦§©©©©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¤§¨¦
éðçìMk. ©ª§¨¦
·ÈïBãwta ãé çìBMä–éànL úéaíéøîBà:øúéáe øñça ä÷ìé;ìlä úéáeíéøîBà:äàöBä úòLk;éaø ©¥©¨©¦¨¥©©§¦¦§¤§¨¥§¨¥¥¦¥§¦§¨©¨¨©¦

àáé÷òøîBà:äòéázä úòLk.ì áLBçäïBãwta ãé çBìL–éànL úéaíéøîBà:áiç;ìlä úéáeíéøîBà: £¦¨¥§¨©©§¦¨©¥¦§©¨©¦¨¥©©§¦©¨¥¦¥§¦
áiç Bðéà,ãé Ba çìLiL ãò,øîàpL(æ ,áë úåîù):íà"-Bãé çìL àG"eäòø úëàìîa.ãöék?úéáçä úà ähä ¥©¨©¤¦§©¨¤¤¡©¦¨©¨¦§¤¤¥¥¥©¦¨¤¤¨¦

úéòéáø äpîéä ìèðå,äøaLðå–úéòéáø àlà ílLî Bðéà;äøaLðå úéòéáø äpîéä ìèðå däéaâä–ílLî §¨©¥¤¨§¦¦§¦§§¨¥§©¥¤¨§¦¦¦§¦¨§¨©¥¤¨§¦¦§¦§§¨§©¥
dlë éîc. §¥ª¨

:ïéñðåàá óà áééçå äéáâ äåìî ååä ,ùîúùð íàå .äãáàå äáéðâá.ipgleyk xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìäå
aiaiaiai.xziae xqga dwliíìùî ,ãé äá çìùù øçàì äãìé åà äææâðå ,úøáåòî åà ,øîö äðåòè ìçø åìöà ãé÷ôäù ïåâë .øéúåäù äîáå ,ïåã÷ôä øñçù äîá

úøáåòîå äðåòè äúåà íìùî ,åìöà àéäùë øîö äðòè åà äøáòúð íàù ,øúéáå ,åìöà äøñçù äîá ä÷åì àåäù àöîðå ,äéúåãìå úàå äéúåæéâ úàå äúåà
:øúéá ä÷åì éøäå ,åéùëò àéäù úåîë.d`ved zryk mixne` lld ziaeíàå ,äðåòè äðåòè íà ,íéìòáä úéáî:úéð÷ø úéð÷øzryk xne` `aiwr iax

.driazdáéúëã .ïéãá äãîòä úòùá ïåã÷ôä àåäù åîë(ã àø÷éå).ïéãá åá áééçúîù íåéá ,åúîùà íåéá àåäù åîë ïúé ,åúîùà íåéá åððúé åì àåä øùàì
:ììä úéáë äëìäå.oecwta ci gelyl ayegd:éîöòì éðåìô ìù åðåã÷ô ìåèà íéãò éðôá øîà.miaiign i`ny ziaáéúëã(áë úåîù),òùô øáã ìë ìò

:òùåô éåä ãé çåìùì øáéãù äòùî.ci ea glyiy cråãáòì øîà ,ììä úéá äéá éùøã ,òùô øáã ìë ìò éàäå .åäòø úëàìîá åãé çìù àì íà áéúëã
:òùô øáã ìë ìò øîåì ãåîìú ,áééç àåäù ïéðî ïåã÷ôá ãé çåìùì åçåìùìå.ziagd z` dhd cvikíéøôñ úéàå .ììä úéáã åäééúìîì ùøôî àúùä

:àéä äùôð äôðàá àúìîå .ãöéë éñøâ àìã.dxaype:ïîæ øçàì.ziriax `l` mlyn epi`äéáâé åà êåùîéù ãò íéñðåàá áééçúî åðéà ãé úåçéìùã
:äéð÷ éåäã.lhpe ddiabdïééä õéîçäå úéáçä ïî úéòéáø ìèð íàå .íåìë äðîî ìèð àì åìéôà äéñðåàá áééç ìåèéì úðî ìò ääáâà éëîã ,ìèð à÷åã åàì

:äéì éðäàã àåä äéãéã éøéâå ,õéîçäù ïééì íøâ àåäù ,ïééä ìë íìùî úéáçä äéáâä àìù ô"òà ,ïë øçà úéáçá øàùðä

`xephxa yexit

שהן  או  וחתומות, צרורות כשהן  דווקא מבואר, בגמרא השולחני ;
רוצה  שאינו  דעתו  את המפקיד  גילה שבזה משונה, קשר קשורות

בהן ; ישתמש  eãáàשהשולחני íà Cëéôì,השולחני אצל המעות – ÀÄÈÄÈÀ
ðéàïúeéøçàa áiç B.חינם שומר אלא אינו שהרי  –ïéøzî– ÅÇÈÀÇÂÈÈËÈÄ

כשהן  הדין  והוא צרורות; שאינן  כלומר מותרות, המעות אם אבל 
אם  כי משונה קשר  קשורות שאינן  או חתומות שאינן  אלא צרורות

רגיל  ïäa(xnb`),קשר  LnzLé, בהן להשתמש  השולחני  רשאי – ÄÀÇÅÈÆ
אצלו; הפקידן כן מנת ועל למעות, זקוק שהשולחני המפקיד  שיודע

eãáà íà Cëéôì, בהן השתמש לא ואפילו  –ïúeéøçàa áiç– ÀÄÈÄÈÀÇÈÀÇÂÈÈ
שכר, כשומר  דינו  הרי  בהן , להשתמש לו  מזומנות והמעות שהואיל
מילווה  זה הרי בהן, השתמש אם ברם, ובאבידה. בגניבה חייב והלכך

באונסים. אף וחייב úéaäאצלו, ìòa ìöàאצל מעות המפקיד – ÅÆÇÇÇÇÄ
שולחני, שאינו  הבית, íéøzîבעל ïéáe ïéøeøö ïéa אין אפילו – ÅÀÄÅËÈÄ

קשורות, ïäaהמעות LnzLé àG, בהן להשתמש  רשאי אינו – ÄÀÇÅÈÆ
ïúeéøçàa áiç Bðéà ,eãáà íà Cëéôì.חינם שומר  כדין  – ÀÄÈÄÈÀÅÇÈÀÇÂÈÈ

éðåðçä,חנווני אצל מעות המפקיד  –úéaä ìòákשל דינו – ÇÆÀÈÄÀÇÇÇÇÄ
בהן; ישתמש  לא מותרין  שאפילו  הבית, בעל  כדין éaøהחנווני  éøácÄÀÅÇÄ

éðçìMk éðåðçä :øîBà äãeäé éaø .øéàîהחנווני שאף – ÅÄÇÄÀÈÅÇÆÀÈÄÇËÀÈÄ
בהן. להשתמש הוא רשאי  מותרין, הן ואם תדיר , למעות dkldeצריך

.dcedi iaxk

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

חיובו. מהו  יד , בו  לשלוח שחשב או  בפיקדון יד ששלח בשומר דנה משנתנו 

ïBãwta ãé çìBMä, באונסיו אפילו ונתחייב גזלן, עליו  שנעשה – ÇÅÇÈÇÄÈ
øúéáe øñça ä÷ìé :íéøîBà éànL úéa בין ייענש  השומר  – ÅÇÇÀÄÄÀÆÀÈÅÀÈÅ

שהופקדה  כגון בגמרא, ומבואר שהותיר, במה ובין הפיקדון  שחסר במה
שחסרה  היינו  גזזה, יד בה ששלח ולאחר צמר, טעונה רחל אצלו 

שאמרו: וזהו  גיזותיה, ואת אותה משלם הריהו xqga";אצלו, dwli"
צמר, נטענה יד  בה ששלח ולאחר גזוזה רחל אצלו  שהופקדה כגון  או

שאמרו : וזהו  שנטענה, לאחר שווייה כפי  משלם הוא xzia,הרי dwli
äàöBä úòLk :íéøîBà ìlä úéáe טעונה אם הבעלים, מבית – ÅÄÅÀÄÀÈÇÈÈ

גזוזה גזוזה ואם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););טעונה בית ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; דברי מפרשים ויש

מרשות  הוציאה שאז  יד , בה ששלח כשעה כלומר  הגזילה, כשעת הלל:
ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").בעלים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  úòLk((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈÇ

äòéázä. בדין השומר  את המפקיד שתבע בשעה שהיתה כמו – ÇÀÄÈ
שבארנו  כמו  גזילה, בשבח מדבר אינו עקיבא שרבי מפרשים, ויש 

לדעת  בין  שכן וזול , יוקר בענין  אלא הלל, ובית שמאי  בית בדברי 
כשעה  משלם הפיקדון , נתייקר  אם הלל , בית לדעת ובין שמאי  בית

אצלו , שהופקדה יין של  בחבית יד השולח כגון העולם, מן שהוציאו 
בשעה  כשווייה משלם נתייקרה אם כולה, החבית את שבר  כך  ואחר

ששלח  כשעה היינו  הגזילה, כשעת משלם הוזלה, ואם אותה; ששיבר
תמיד שמשלם וסובר זה, בענין עליהם וחולק עקיבא רבי  ובא יד , בה

הוקרה בין  הוזלה בין בדין , התביעה בשעת בגמרא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).כשוויה

שנאמר  עקיבא, רבי  של טעמו  כדכדכדכד):):):):מבואר ה ה ה ה ,,,, לו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הוא "לאשר 
אשמתו " ביום שמתחייב יתננו ביום היינו אשמתו , ביום שהוא כמו  –

בדין . lld.בו  ziak dkldeïBãwta ãé çBìLì áLBçäשאמר – ÇÅÄÀÇÈÇÄÈ
בפיקדון , יד  שישלח עדים áiçבפני  :íéøîBà éànL úéa עליו – ÅÇÇÀÄÇÈ

שנאמר יד, בו  שלח כאילו ח ח ח ח ):):):):באונסים כבכבכבכב,,,, כל((((שמות שמות שמות שמות  x"על a c
פושע הריהו יד  לשלוח שדיבר  משעה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).פשע", úéáeÅ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

áiç Bðéà :íéøîBà ìlä,באונסים עליו –ãé Ba çìLiL ãò ÄÅÀÄÅÇÈÇÆÄÀÇÈ
ממש , –"eäòø úëàìîa Bãé çìL àG-íà" :øîàpL ומה – ÆÆÁÇÄÈÇÈÄÀÆÆÅÅ

כל  "על  xשכתוב a c: הלל בית דרשו  ed`פשע" `l` il oi` lekiy"
בפיקדון ), יד שלח עצמו  egelyle(שהשומר ecarl xn`יד (לשלוח

חייב)?oiipnבפיקדון) ryt".(שהוא xac lk lr" :xnel cenlzãöékÅÇ
באה  זה ולפי "כיצד" תיבת גורסים שאין  ויש יד? בשליחות חייב –

עצמו. בפני  דין עכשיו ללמד  úéáçäהמשנה úà ähä, יין של – ÄÈÆÆÈÄ
כולה, הגביהה ולא אצלו, úéòéáøשהופקדה äpîéä ìèðå הלוג – ÀÈÇÅÆÈÀÄÄ

באונס,äøaLðåיין, זמן , לאחר החבית –ílLî Bðéà,למפקיד – ÀÄÀÀÈÅÀÇÅ
úéòéáø àlà אינו הלכך  באונסיה, להתחייב החבית את קנה שלא – ÆÈÀÄÄ

החמיץ  היין  אם ברם, שנטל. רביעית אותה בעד  אלא לשלם חייב
מעשיו  מחמת אלא החמיץ שלא לפי  היין, כל בעד  משלם מכן , לאחר

,(jkl enxb ely mivig) בידים ומזיק חסר, בכלי  להחמיץ היין  דרך  שכן 

úéòéáøהוא. äpîéä ìèðå däéaâä דווקא לאו  מבואר : בגמרא – ÄÀÄÈÀÈÇÅÆÈÀÄÄ
שלא  פי  על  אף רביעית, הימנה ליטול  מנת על  הגביהה אלא נטל,

באונס,äøaLðåנטל, מכן  לאחר –dlë éîc ílLîכל דמי  – ÀÄÀÀÈÀÇÅÀÅËÈ
להתחייב  קנאה יד  בה לשלוח דעת על והגביהה שהואיל  החבית,

באונסיה.
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ע"ב: יא נבוכדנצר:ד מלכות של   השני חשבו  סיו מל  שני כמה  נדע זה  לפי

ד  לא)נבוכדנצר, נב  (ירמיה        
          

          
 ועד ,יהויכי גלות אחר  שני ושבע  שלושי למלו התחיל  מרוד שאויל  הרי 

עוד ותוסי נבוכדנצר, מל יהויכי אז  גלות עד נבוכדנצר שמל  שני שמונה   
לעיל ], עוד [כמבואר ,יהויכי גלות שנות   שנות 

מלוכה 
לבאר: הגמרא ממשיכה   שנהמל , מפסוק נלמד לא 

בידינו אלא היא מסורת .את בלשצר הוסי זה  לחשבו מלכות שנות 
, עצמו של   נשלמו. בבל למלכות שנה  

ירמיה ,בלשצר,ו  נבואת נתקיימה  שלא    שוב  
ולכ , יגאל לא ה ' [ כלי ]הוציא    

ו  בסעודתו .   ( כג ה  (דניאל    
     הביאו ביתו  וכלי התגאית  השמי אדו על  – 

.לפני כד עונשו , בלשצר קיבל  ל)מיד ה  ש)   ההוא [בלילה  
נהרג]   (א ו  ש)   

     ב כשהיה  מלכותו  קיבל  בבל  מל דריוש   
שנה  ושתי  ששי.

כ [בלשצר]אחשורוש ,ועל   אבל נענש , ולכ בחשבונו  
היטב ,נבוכדנצר מלכות מתחילת שנה   שבעי חישב שבלשצר 

ד  טעות, וזו  שנה  שבעי מלאת לפי הלא  
המשמעות ו    זה ולפי לבבל , יהויכי משגלה    

בבל , לגלות שנה   לשבעי חסרות  שני כמה  בשנה שהרי , שני שמונה   
ולכהשמיני  לעיל , כמבואר ,יהויכי את הגלה  לנבוכדנצר אחשורוש ת 

, שה החסרות,  במקו אחרות  שני שמונה  והוסי   
למלכותו  השלישית השנה  מלכותשני עוד ,כלומר   עוד 

[ שנתיי], עצמו אחשורוש  מל שכבר  נשלמו לגלות שנה  
ו  בבל .  למלכו שלש  בשנת  שנה ישראל 

, מגלות  ו עוד, לחשוש  אי  ולכ  
    ש נענש , הוא  וג במשתה .    

 אחשורוש . 
הגמרא: מקשה   , השני  שבעי את כהוג חישב אחשורוש  הלא  

. לאחריה נגאלו  לא הגמרא:ומדוע [אחשורוש ]מתרצת   
 משו ,בחשבו  למנות צרי היה    

שנאמר לנבוכדנצר, עשרה  תשע בשנת  ירושלי ב )משנחרבה  ט לחרבת (דניאל ְְְַָ'למאת

נה '  בעי  לייר. ְְִִִַָָָ



     
    
   
    
   
   
   

  
  

 
    

    
    

  
    
   
     

  
    

  
  

    
   

   
   
    
    
    

    
    
      

 
   

 
    
   
   

   

העבודה שהייתה אצל בני ישראל במצרים לברר ולהפוך את מצרים לקדושה, היא האתערותא־דלתתא שממשיכה את האתערותא־
דלעילא.

ממאמר שבת פרשת וארא, ה'תשכ"ח
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רש"י                                                                                                                                     תוספות
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       חולין. פרק שני - השוחט דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד יי
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התלמיד מקבל מהרב לא רק את השכל עצמו, אלא גם את הנטייה שבשכל, לחסד או לגבורה, ועד שמקבל גם את כוח המעשה 
שבשכל הרב.

ממאמר שבת פרשת וארא, ה'תשכ"ח
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       חולין. פרק שני - השוחט דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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מבואר בספרי מוסר וחסידות הטעם שהאבות היו רועי צאן, בגלל שרצו להיות בהתבודדות, ולא לעסוק בענייני העולם.
ממאמר שבת פרשת וארא, ה'תשכ"ח
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנו הרה"ח  לחתונת  לבוא  בו שבדעתו  לקרות  ונהניתי  הנני קבלת מכתבו מט' טבת,  מאשר 

כו'... שי'.

ומה שכותב שקשה להסתדר מפני ריבוי ההוצאות, הנה מובן וגם בשכל אנושי שהכסף לעצמו 

נוכח בהחתונה  וכיון שהרצון להיות  )או למה שחפצים(  ענין כ"א בתור אמצעי למה שצריכים  אינו 

רק  עליו  ובמילא  הנסיעה  להוצאות  גם  לו השי"ת  יזמין  בטח  הרי  ושו"ע,  תורה  ע"פ  הוא  טוב  רצון 

לבטל המחשבה שאם לא הי' נוסע היו נשארים מעות אלו בכיסו ואין הדבר כן כיון שמלכתחלה ניתנו 

מלמעלה לתכלית מיוחדה זו...

בברכה.
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המשך בעמוד סד
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חייבים להכיר גם באמת הפשוטה, שהנשמה ממשיכה לחיות גם לאחר שחרורה ממסגרת החומר שלה, ואדרבה, ברמה גבוהה הרבה 
יותר, שכן היא כבר לא מוגבלת על ידי המגבלות של הגוף הפיזי.

ממכתב י"א טבת, ה'תשל"ו
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מוכרח הרב לצייר תחילה את שכל תלמידו והשגתו, ורק אחר־כך להשפיע לו אור שכלו, כדי שההשפעה תהיה לפי ערך כלי המקבל 
שישנם מקודם לכן.

ממאמר שבת פרשת וארא, ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד סד



רנב   


             

             
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נה  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

 
בחול.437) כך ללבוש דרך שאין אף  לבישה, בדרך שיכולים מה כל שמצילים י , סעיף 

•

           

„Î ולא מלאכה עשיית בשעת אלא לאכול רשאין אין
אכלתי ולא עתה עד עצמי  מנעתי  ויאמר הפועל שישב 

ואוכל. עתה אשב  כן ועל

כשהמשוי אלא אוכלת אינה משוי  הנושאת בהמה ולכן
מעצמה  ואוכלת ראשה מחזרת אם מעליה שיפרוק  עד עליה
הבית  בעל מדעת שלא ויאכילנה בידו בעליה יטול לא אבל
תאכל  שלא כדי  עמיר פקיעי  להאכילה הבית בעל ורשאי 
להרעיבה  בעליה ורשאי  נושאת או עושה שהיא ממה הרבה

הרבה. שתאכל כדי 

לאכול  שיוכל כדי  תחלה בציר פתו לטבל רשאי  הפועל וכן
שלא  יין להשקותו הבית בעל ורשאי  הרבה ענבים כך אחר

הרבה. ענבים לאכול יוכל

כדי אחר דבר או פת הענבים עם לאכול לפועל אסור אבל
ולא  ענבים ענבים ואכלת שנאמר הרבה ענבים שיאכל

במלח . יטבלם לא ולכן אחר ודבר ענבים

מוצץ . ולא ואכלת שנאמר הענבים למוץ  לו ואסור

שנאמר  בו שעושה מה מכל גסה אכילה לאכול לו ואסור
גסה: אכילה ולא שבעך

‰Î למעשר מלאכתם נגמרה שלא תלושים פירות השומר
מהם  לאכול רשאי  חטים וערימת יין גיתות כגון
אינו  שהשומר התורה מן לא אבל כן שנהגו מדינה מהלכות
מעשה  כעושה להחשיבו שנהגו אלא הדין מן מעשה כעושה
משל  הכל יאכל לא אדם בני  כמה של פירות משמר ואם
השומר  אבל חשבון לפי  כולם משל אוכל אלא אחד
ושומר  זו מרוח  שלוקטים לקיטתו בשעת אפילו במחובר

אוכל: אינו מיד שם ללקוט  שיבאו עד אחרת ברוח 

ÂÎ דיש מה בדישו שנאמר אוכל אינו והמגבן החולב 
קרקע . גידולי  כל אף  קרקע  גידולי  שהוא

לאכול  לו שאין בשעה או לאכול לו שאין מה האוכל וכל
או  תגזול לא משום עובר זה הרי  מלאכה בשעת שלא כגון
או  לאכול לו שיש ממה לביתו בידו הוליך ואם תגנוב  לא

תתן: לא כליך ואל משום עובר לאכול שנתן

*
ÊÎ מדבר ולא בו שעושה ממה אלא לאכול רשאי  ואינו

מין  שניהם ואפילו בשניהם לעשות שכרו אפילו אחר
אחד  כן אם אלא זה מגפן יאכל לא זה גפן בוצר כגון אחד
עד  בגת והדורך כאחד נחשבים שאז חבירו גבי  על מודלה
מפני תירוש שותה ואינו בענבים אוכל וערב  שתי  הלך שלא
אחר  בדבר כאוכל זה והרי  ביין ניכרת מלאכתו שאין
שמלאכתו  בתירוש ושותה בענבים אוכל וערב  שתי  משהלך

בשניהם: ניכרת

ÁÎ מותר מעים לבני  רע  שהוא בדבר עושה שהיא בהמה
היא  והרי  הנאתה על אלא תורה הקפידה שלא לחסמה

נהנית: אינה

ËÎ או שלך דישה בה ודוש פרתי  חסום לנכרי  לומר אסור
נהנה  הישראל שאין פי  על אף  נכרי  של אחרת מלאכה
משלו  לו מוסר שהישראל במה איסור ונעשה הואיל בזה
זה  בשר הילך לנכרי  לומר אסור שבשבת וכמו פרתו שהיא
האיסורים  בכל אסורה לנכרי  ואמירה לעצמך היום ובשלהו

ומועד. בשבת כמו שבתורה

פי על אף  ישראל של היא המלאכה אם לומר צריך ואין
בחסימתה. נהנה הישראל שהרי  נכרי  של שהבהמה

שלך  דישה בה ודוש פרתך חסום לו לומר מותר אבל
החסימה. על מוזהר אינו שהנכרי 

מלאכת  אפילו חסומה בפרה לעשות אסור ישראל אבל
הנכרי . חסמה ואפילו נכרי  של והפרה הנכרי 

במחובר) בין בתלוש (בין הנכרי  אצל העושה פועל אבל
כדרך  עושה שהוא ממה הנכרי  מדעת שלא לאכול אסור

נכרי : של ולא רעך שנאמר ישראל משל שאוכל

Ï אינו הדרך להן שירט  לפי  התבואה על המהלכות פרות
שהתבואה  פי  על אף  חסמן אם תחסום לא על עובר
מתכוין  ואינו הואיל עליה הילוכן דרך מאליה נידושה

בזה: כיוצא כל וכן כך בשביל שם להעבירן

וחסימה : ושכירות  שאלה  דיני
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רנג    

‰Ó„˜‰ נ"ע ז"ל אדמו"ר של הקודש בכתבי  מצאנו זאת
ה' כיד תניינא מהדורא הש"ע  לחבר שהתחיל
שיש  ואף  דינים חידושי  הרבה והוסיף  השכיל עליו הטובה
לא  למען לדלג שלא אמרנו נאמרו שכבר מה דברים הרבה

ממקומה: זזה לא ומשנה בו כל יחסר

כצבי‡ רץ  כנשר וקל כנמר עז הוי  אומר תימא בן יהודא
הוא  כנמר עז שבשמים אביך רצון לעשות כארי  וגבור
עיקר  כארי  וגבור המלעיגים אדם בני  מפני  להתבייש שלא
המתגבר  כגבור לנצחו יצרו על להתגבר בלב  הוא הגבורה
בבקר  אדם כל צריך וכן לארץ  ולהפילו לנצחו שונאו על
הבקר  אור קודם משינתו לקום כארי  יצרו על להתגבר
אעירה  כמ "ש השחר מעורר הוא שיהא כדי  בוראו לעבודת
מדה  וזו אותי  מעיר השחר ואין השחר מעורר אני  שחר

בינונית:

 בלבו ה' נגע  אשר החיל וכל שמים ירא לכל ראוי  אבל
בבל  נהרות על במזמור מעט  ולקונן הלילה בחצות לקום
המקדש  בית חורבן על בסידורים) שנדפס  (כמו בו וכיוצא
וגו' אשמרות לראש בלילה רוני  קומי  כמ "ש השכינה וגלות
לי אוי  ואומר ההיא בעת מקונן הוא ברוך שהקדוש וכמו
שלא  מהרבות בכוונה מעט  וטוב  כו' ביתי  את שהחרבתי 

היום: אור עד פה שבעל בתורה לעסוק  ואח "כ בכוונה

וכן ‚ הזוהר בספר זו במעלה שהפליגו מה כבר ונודע 
ויהי וכמ "ש רצון עת היא לילה שחצות בגמרא אמרו
העוסק  כל אמרו וגם וגו' בכור כל הכה וה' הלילה בחצי 
לראש  בלילה רוני  קומי  שנאמר כנגדו שכינה בלילה בתורה
שרויה  שכינה כלומר ה' פני  נוכח  לבך כמים שפכי  אשמרות
יכול  אינו (ואם הלילה חצות הוא אשמרות וראש אצלך
העוסק  וכל השלישית) האשמורה בראש יקום בחצות לקום

ב  יומם בתורה שנאמר ביום עליו משוך חסד של חוט  לילה
כמ "ש  ה' עבד הנקרא וזה עמי  שירה ובלילה חסדו ה' יצוה
תרנגול  להכין ונכון בלילות ה' בבית העומדים ה' עבדי  כל
שהיה  עקיבא רבי  עושה שהיה וכמו בחצות משנתו להקיצו
להקיצו  כדי  בדרך מהלך כשהיה גם תרנגול עמו מוליך

שיקיצנו: אדם לו ישכור מקיצו התרנגול אין ואם בחצות

*
לקום „ יצרו על להתגבר שיוכל כדי  משינתו שניעור ומיד

בינונית  במדה השחר עמוד קודם או בחצות בזריזות
המלכים  מלכי  שמלך וידע  שוכב  הוא מי  לפני  בלבו יחשוב 
כבודו  הארץ  כל מלא שנאמר עליו חופף  הוא ברוך הקדוש
היה  עליו העומד ודם בשר מלך לפני  שוכב  היה ואלו
הקב "ה: המלכים מלכי  מלך לפני  וחומר קל בנפשו מתחייב 

לפני‰ ההולכים הצדיקים ובמעלת בתורה גדול כלל וזה
ישיבת  אין כי  תמיד לנגדי  ה' שויתי  כמ "ש האלקים
כישיבתו  בביתו לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו האדם
והרחבת  דיבורו ואין גדול מלך לפני  והוא ועסקיו ותנועותיו
כל  המלך במושב  כדיבורו ביתו אנשי  עם והוא כרצונו פיו
מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים שכן
יסתר  אם כמ "ש במעשיו ורואה עליו עומד הקב "ה המלכים

ואת  השמים את הלא ה' נאם אראנו לא ואני  במסתרים איש
ה' בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע  מיד מלא אני  הארץ 
הרבה  יעמיק  מיד אליו יגיע  לא ואם תמיד ממנו ובושתו
כל  על שלימה בתשובה ישוב  וגם אליו שיגיע  עד זה בענין
עונותיכם  כמ "ש היראה אליו מהגיע  המונעים שהם עונותיו

וגו': מבדילים היו

Âאני (מודה משינתו שניעור מיד לומר עצמו להרגיל וטוב 
רבה  בחמלה נשמתי  בי  שהחזרת וקים חי  מלך לפניך
בזריזות  ויקום עליו העומד ה' את יזכור זה ידי  ועל אמונתך)
עד  מעט  ישהה אלא פתאום בפתע  ויעמוד יקום לא אך
בהל' שיתבאר כמו יושב  או שוכב  בעודו זה נוסח  שיגמור
שמות  מז' שם שום בו אין זה שבנוסח  ולפי  ארץ  דרך
אם  אף  ידיו שנטל קודם לאמרו איסור אין נמחקין שאינם
מטונפים  במקומות ידיו נגעו ומסתמא ערום מטתו על ישן
דברי להוציא אסור אבל ד' בסימן שיתבאר כמו שבגופו
מותר  תורה בדברי  להרהר אבל מטונפות בידים מפיו תורה
תורה  בדברי  להרהר] אפילו ולא לדבר לו [אין ואעפ "כ
ויעמוד  יקום אלא ידיו נטל אם גם מטתו על מושכב  בעודו

ה  שנאמר באימה ישב  ישראל:או אלקיך לקראת כון

*
Ê ידיו נגעו שלא להיות שיכול מאחר במלבושיו שישן ומי 

כשרות  אלו ידים סתם הרי  שבגופו מטונפים במקומות
התלמוד  מדין תורה דברי  ולדבר בברכות השם להזכיר
ליגע  לומר צריך ואין ד') בסי ' שיתבאר (כמו והפוסקים
עליהן  שורה רעה שרוח  אע "פ  ידים נטילת קודם במלבושיו
אך  שם שיתבאר כמו בלבד ומשקין באוכלין ליגע  שלא רק 
ליגע  שלא וכן ללמוד ולא לברך שלא מאד החמירו בזוהר
הטומאה  רוח  בעוד אמות ד' לילך שלא וכן במלבושיו
אמות  ד' והמהלך שחרית ידים נטילת קודם הידים על שורה
ה' קדושת חילל ידיו על זו טומאה בהשראת כי  מיתה חייב 
מקום  של בקדושתו המתקדשים ה' עבדי  כל כעל עליו אשר
טהרת  על יתירה וטהרה בקדושה הקדושה ותורתו הוא ברוך
אירע  אם מקום ומכל זו למדה הגיעו לא אשר עם המון
להעביר  כראוי  פעמים ג' ידיו ליטול מים לו שאין מקרה
מדברי ליבטל לו חלילה בלילה כשמשכים הטומאה רוח 
מעט  יטול אלא פעמים ג' ידיו ויטול היום שיאיר עד תורה
התלמוד  כדין וילמוד ויברך דמנקי  מידי  בכל ינקה או

והפוסקים:

Á י "ב לעולם ובחורף  בקיץ  שוה הוא לילה חצות וזמן
והיא  ממש הלילה אמצע  שהוא היום חצי  אחר שעות
והלילות  שהימים ואף  מקום ובכל זמן בכל למעלה רצון עת
ממזרח  מזו זו המדינות וריחוק  האקלימים לפי  משתנים
וזמן  ותפילה שמע  קריאת זמן וכמו כלום בכך אין למערב 
זמן  לפי  ומדינה מדינה בכל ג"כ שהוא ויו"ט  שבת כניסת
ויחודים  שלמעלה רצון עת (כי  שלה והלילות הימים
טוב  ויום שבת וקדושת ותפילה שמע  שבקריאת עליונים
לכל  למטה שמאיר רק  והזמן המקום מגדר למעלה הוא
ששורה  הטעם ג"כ וזהו לו הראוי  בזמנו ומקום מקום
ולכן  גליות של שני  טוב  ביום לארץ  בחוץ  עליונה קדושה
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רנד   

בקדושת  חייבים לארץ  לחוץ  הבאים ישראל ארץ  בני  גם
יו"ט ): בהלכות שנתבאר כמו לחזור שדעתם אף  היום

*
Ë אבות זכות לזכור העקידה פרשת יום בכל לומר טוב 

ביומו  יום דבר לחם נותן בה' לבטוח  המן ופרשת
ע  ויתר הדברות הקרבנות ועשרת פרשת לומר מאד טוב  כן ל

וקרבן  ותלוי  ודאי  ואשם וחטאת ותודה ושלמים עולה שהן
ככתוב  המנחות כל ושאר נסכים ופרשת ויורד עולה
שאמרו  וכמו שפתינו פרים ונשלמה מ "ש לקיים במעמדות
וגו' ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת פסוק  על חכמים
לב  לו שיש מי  מקום ומכל כו' עולה בתורת העוסק  כל
יום  בכל הקרבנות פרשת אפילו לומר אין ולהבין ללמוד
גדול  כי  מקומן איזהו פרק  באמירת לו ודי  לפרקים אלא
(כמ "ש  התורה ידיעת ולידי  מעשה לידי  המביא תלמוד
עולה  כגון קרבן באיזה שנתחייב  יודע  ואם ת"ת) בהלכות
ותודה  תעשה בלא הלב  הרהור על או עשה מצות ביטול על
שנתחייב  מיד הקרבן פרשת יאמר להודות הצריכים לארבעה
הקרבתם  זמן שהוא ביום יאמר הקרבנות פרשת וכשיאמר בו
שהיה  הכהן כמו מעומד לומר צריך אין אבל בלילה ולא
שבקריאתו  אלא העובד כהן איננו שהוא מאחר מעומד עובד
בשבת  לומר וטוב  הכהן לו הקריב  כאילו הכתוב  עליו מעלה

הפנים: לחם פרשת

הבוקר: השכמת  דין א 

צוו ‡ וחכמים רבות במקומות הכתוב  שיבח  הצניעות מדת
להתנהג  ולא אורחותיו בכל צנוע  להיות אדם לכל בה
כמו  עצמו לבין בינו אלא הבריות בפני  שלא אפילו בפריצות
בלילה  יחידי  כשהוא ואפילו צניעות בהלכות שיתבאר
הקב "ה  לפני  ובושת בצניעות לנהוג צריך חדרים ובחדרי 
יתברך  לפניו כאורה וכחשכה כבודו הארץ  כל מלא אשר
להיות  שדרכו מה כל מעט  ואפילו בשרו את יגלה לא ולכן
בלילה  מטתו על כשישן ואפילו לעולם בבגדים מכוסה
לעשות  הכסא לבית כשנכנס  ואפילו בסדין בשרו כל יכסה

לבד  שצריך כמה רק  יגלה לא בשרו לגלות שצריך צרכיו
שיתבאר: כמו מעט  אפילו הצורך על יותר ולא

*
 ערום מטתו על לישן וחלוקו מלבושיו כשפושט  וכן

בטרם  חלוקו תחת בסדין מעט  מעט  בשרו לכסות יזהר
זה  ממקום שכשיפשטנו בענין בבשרו זה ממקום יפשיטנו
אפילו  מגולה יהיה ולא בסדין מכוסה כבר זה מקום יהיה
ישן  שאינו מי  (וכן א' רגע  אפילו לצורך שלא מבשרו מעט 
תחילה  רגליו יכסה רגליו מעל האנפלאות שפושט  רק  ערום
ילבש  משינתו כשיקום וכן הסדין) תחת ויפשיטן בסדין
יהיה  שלא בענין שוכב  בעודו הסדין תחת מעט  מעט  חלוקו

מבשר  (וכן מעט  לצורך שלא אחד רגע  אפילו מגולה ו
לגלות  שלא הסדין תחת מעט  מעט  ילבשן שלנו באנפלאות
שאין  אלו במדינות לעולם מכוסות להיות שדרכן רגליו
חלוקו  כשמחליף  יזהר וכן בקיץ ) אפילו לעולם יחף  הולכין
הוא  כן אם אלא הלילה או היום באמצע  אנפלאותיו) (או
ואי ערומים שם לילך אדם בני  של שדרכן המרחץ  בבית
כשרוחץ  וכן פריצות משום בזה ואין אחר בענין אפשר
מה  כל לנהר סמוך וללבוש לפשוט  לו שיש (רק  בנהר
ואפילו  לצורך) שלא הגוף  בגילוי  לילך שלא בכדי  שאפשר
שהמכסה  אלא עוד ולא לנהר בירידתו לכסות א"צ  ערותו
אברהם  של בבריתו כופר וכאילו בדבר בוש שהוא נראה
ידו  ישים או ישחה העם כלפי  שפניו בעלייתו אך אבינו
וכן  שיתבאר כמו בה יגע  שלא ובלבד לכסותה ערותו כנגד
לכסותה  לו אפשר ואם אדם בני  עם במרחץ  כשרוחץ 

טוב : מה בבגד מעיניהם

כדרכו ‚ ללבשו בו וכיוצא בחלוקו לדקדק  ליזהר טוב 
ואמרי המגונות התפירות ויראו לחוץ  הפנימי  יהפך שלא
תלמיד  אם והפך נזהר לא ואם הבריות בעיני  ויתגנה החלוק 
יהיה  שלא כדרכו ללבשו ולחזור לפושטו צריך הוא חכם
ב ' מללבוש ליזהר יש הקבלה פי  ועל ח "ו משניאי בכלל

לשכחה: שקשה מפני  יחד מלבושים

בגדים : לבישת  דין ב 
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דאע"פ Ê"ÙÚÂ(כג) הנאצלי' עולם בכלליו ' ג"כ  יובן 
לעילה  מעילה ההשפעה ענין  שם שאין 
בהכרח  מ "מ  אבל  כנ "ל  צלם בבחי' רק דמות בבחי'
יבא  שבו  אלקי' בחי' שהוא שבעליון  אותיות שמבחי'
והמשכת  פעולת ע"ש וא"כ  כידוע לתחתון  ההשפעה
צורת  עצם לגבי דמות בחי' נק' שבעליון  הללו  ו אותיות

במקור  גם ולפ"ז  כו ' החות' אותיות כמשל  כו ' בעליון 
גליפו  גליף שאמר  ממש אא"ס דעצמות הראשון 
שנק' אלקי' דבחי' אותיות בחי' היינו  עילאה בטהירו 
עצם  לגבי למטה והמשכתן  פעולתן  ע"ש דמות בחי'
וז "ש  צלם בחי' הוי' בחי' שהוא שבעצמו ' ציורין 
יש  ממש בעצמות גם המעלו ' רום עד  כדמותנו  בצלמנו 
דמות  בחי' שאינו  רק ודמו ' דצל ' הללו  מדרגו ' ב' שם
ע"ש  רק שבשעוה אותיות כמו  נבדל  בדבר  ממש
ההשתלשלות  בכל  כן  גם יובן  וא"כ  כנ "ל . פעולתן 
בג' לעילה מעילה והחוט  הקו  בחי' ע"י אא"ס דעצמות
ודמות  צלם יש עליון  שבכל  כו ' וע"י א"ק אדם מיני
בחי' נעשה שבעליון  אלקי' בחי' שהוא דמות ומבחי'
וד "ל . כו ' שבו  הויה בבחי' שהוא בתחתון  העצמי צורה
הכל  האצילו ' שבכל  הגם הנ "ל  הקושי' מתורץ ומעתה
חד  וחיוהי דאיהו  משו ' צלם בחי' העצמי' צורה בבחי'

כו ' כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה אמר  מ "מ  אבל  כו '
פעולתו  ע"ש הוי' דמות נקר ' שהוא אלקי' שמבחי' לפי
הכל  אלא נבדל  דבר  בבחי' בא אינו  אבל  לבד  למטה
הכתוב  פשט  וזהו  וד "ל . כו ' דמאציל  עצמיות בבחי'
קדמון  לאדם גם אדם מיני ג' כל  על  וקאי אדם נעשה
הויה  בחי' העצמי' צורה בבחי' בצלמנו  כנ "ל  כו '
כנ "ל  כו ' ציורין  עצמו  מצד  כו ' גליפו  דגליף שבאותיות
אחר  באופן  ולא למטה פעולתו  כח  פי' כדמותנו 
בצלמו  רק הנברא יהיה שלא להיות יכול  שלפעמים
של  העצ' בבחי' שהוא העצמיות צורה כפי דהיינו 
המגביל  הכלי בבחי' כדמותו  לא אבל  והחיות האור 
בדמות  אלא כדמותו  שאינו  למטה ההשפעה בבחי'
ממש  לעצמו  מרבו  שמקבל  תלמיד  כמשל  אחר  ואופן 
למקבל  התלמיד  בהשפעת אבל  רבו  אצל  שהשפע כמו 
שבחותם  אותיות כמו  או  כו ' קבלתו  מאופן  משנה
משונה  בסדר  אלא זולתו  בדבר  כצורתם נחקקים שאינם
(או  וד "ל . כו ' אותיות בחילוף או  לשמאל  מימין 
לפי  בצלמו  ולא בדמותו  להיות שיוכל  להיפוך 
יוכל  שלא לפי הצלם כפי מכוון  הדמות אין  שלפעמי'
שבאין  באותיות העצמית שבצורה הדקות בחי' כל  לבא
פנימיות  להבין  יוכל  שלא התלמיד  כמו  כו ' בדמות
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רנט    

דברים  לבד  האותיות חיצוניות רק מרבו  שקיבל  השכל 
אור  אמיתית כפי אצלו  כלל  מכווני' אינן  אבל  כהוייתן 
אופן  כפי ולא החומר  רק הצורה קיבל  שלא לפי השכל 
אדעתיה  אינש קאי' דלא ממה לזה וראיה הצורה

וד "ל ): במ "א וכמ "ש כו ' דרביה
‰ÊÂ ולא יוסיף לא בשניה' כדמותנו  בצלמנו  שאמר 

בבחי' העצמי צורה מבחי' בצלמנו  שיהיה יגרע
הכלי  בחי' שהוא אלקי' בבחי' וגם זה שבאדם הויה

כדמו  יהיה למטה להביא אל המגביל  מכוון  שהוא תנו 
(ומ "ש  כו ' חד  וגרמוהי וחיוהי דאיהו  משום הצלם בחי'
משום  לבד  הדמיון  בכף כדמותנו  ממש בצלמנו  בצלמנו 
אבל  הנ "ל  מטעם שוין  הכל  דצלם העצמיות בחי' דמצד 
מעילה  וההמשכה הפעולה בחי' שהוא הכלי בבחי'
אותו  ע"פ שישפיע לעילתו  שידמה רק אינו  לעלול 
אותה  בחי' שישפיע לומר  א"א אבל  ג"כ  האופן 
וד "ל ): כו ' הימנו  למטה שהוא מאחר  עצמה ההשפעה
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ÌÓ‡Â ענין לומר  יתכן  לא מאצי' מעלה למעלה הנה
כו ' עמדי אלקים ואין  כדכתיב כנ "ל  הזיווג
ממהות  הוא זו  השפעה הרי כי להיות ל "ט ) ל "ב (דברים
והוא  כנ "ל  בדומה מוליד  הוא שלכן  המשפיע ועצמיות
יתכן  לא וא"כ  כו ' הדיבור  מהשפעת גם פנימי' הארה
יתכן  ושם כלים בחי' שם שיש ואילך  מאצי' אלא זה
ע"י  זו "נ  הולדת כמו  למדרגה ממדרגה ההשתלשלות
מן  משא"כ  דאצי' מזו "נ  דאצי' נשמות וכן  או "א
תדמיוני  מי אל  הרי א"ס בחי' שהוא עצמו  המאציל 
קדוש  שהוא כ "ה) מ ' (ישעי' כתיב קדוש יאמר  ואשוה
ומשוה  ושוה כלל  לו  ערוך  הנמצאים כל  ואין  ומובדל 
הוי' אני כתיב מלא ומקרא באריכות כנ "ל  וגדול  קטן 
כלל  לפניו  שינוי שאין  לומר  ו ') ג' (מלאכי שניתי לא
והיינו  שנבראו  לאחר  העולמות כל  בריאת קודם בין 
והשתלשלות  השפעה בדרך  ממנו  נמשכים שאין  משום
העצמות  שאין  מההעלם וגילוי וזיו  אור  בבחי' אלא
האור  המשכת ואין  האור  המשכת ע"י ומשתנה מתפעל 
מאור  הנק' בהעצמות ומגרעת תוס' גורם סילוקו  או 
שבגוף  הנפש מחיות גם קצת להבין  ויכולים כידוע
הנפש  מעצמיות הארה בחי' הוא והשמיעה הראי' שכח 
הנפש  כי לחלקים נחלקת ממש הנפש שעצמיות ולא
הכח  גילוי יוכלל  עינו  וכשמסתים רוחני פשוט  עצם היא
משתנית  הנפש ואין  בגלוי יתפשט  וכשיפתח  בהעלמו 
יובן  וכמ "כ  כידוע, בעין  אשר  בכח  הוא השינוי רק עי"ז 
רק  הוא בי"ס ב"ה מא"ס הנמשך  והחיות האור  שבחי'
ח "ו  וזיווג יחוד  בחי' לומר  יתכן  ולא בלבד  וזיו  הארה
בחי' יתכן  אז  די"ס בכלים ההארה התלבשות אחר  רק
ידוע  ובכלל  בתוכן  אשר  האור  ע"י די"ס בכלים הזיווג
מראה  כ "ו ) א' (יחזקאל  אדם כמראה כתיב דפעמים
אדם  לא כי כתיב ופעם כ "ח ) א' (יחזקאל  ה' כבוד  דמות

דאורות  ע"ס ובבחי' כ "ט ) ט "ו  א' (שמואל  כו ' הוא
למעלה  משא"כ  הזיווג, בחי' ויתכן  אדם נק' שם וכלים
הוא  אדם לא כי שנאמר  מכלים מופשטים כשהאורות
הוא  הרי דכלים די"ס והעצמות האור  בחי' והנה כו '
שמתלבש  אלא אדם לא כי בו  שנאמר  ב"ה א"ס הארת
התלבשות  וסוד  וכלים אורות וז "ס אדם הנק' בע"ס
חד , וגרמוהי וחיוהי דאיהו  בת"ז  כדאי' בי"ס אוא"ס
הענין  הנה אדם הנק' מי"ס הנשמות ששרש וכשאמרנו 
הכלים  פנימי' בחי' מצד  הבחי' ב' ג"כ  בהם שיש
הפשוט  החיות שזהו  שבהן  ב"ה אוא"ס והתלבשות
עבודה  מצות בענין  אצלינו  וכמשנ "ת הנשמה שמחי'
משא"כ  והזיווג ההולדה כח  ג"כ  בהן  יש וע"כ  כו ' ות"ת
ענין  וזהו  כנ "ל , הכלים מחיצוניו ' שנמשכים במלאכים
לליל  שבת מליל  ת"ח  ועונת והעונה הזיווג מצות שרש
ישראל  יחוד  דהיינו  מעולה היותר  יחוד  הוא אז  כי שבת
כי  בעולמות ב"ה א"ס גילוי תכלית בחי' שהוא ורחל 
ונוק' הא"ס עולמות סוף הוא ישראל  הנק' ז "א בחי'
א"ס  גילוי הוא בהן  והיחוד  הנבראים, מקור  היא
הנשמות  נמשכים ואז  כו ' כרובים שני שז "ס בנבראים
מצות  רז "ל  מ "ש עיקר  באמת ואמנם מעולות: היותר 
ציוהו  שכך  לכוין  היינו  א') י"ג (ברכות כוונה צריכות
ורצונו  מצותו  זו  במעשה שמקיים וידע עולם בורא
א"ס  והוא החיים מקור  הוא זה רצון  אשר  ב"ה העליון 
מחשבותי  לא כי בזה המכוין  מהו  יודע שאינו  הגם כו '
הוא  הנ "ל  ע"ד  ענינו  קצת שמובן  ומה מחשבותיכם
אין  כי מזה ויותר  בלבד  מאוקיינוס וכטיפה רמז  באמת
רוחני' משיג חומר  בעל  האדם אין  שהרי ממש ערוך 
הוא  שעה וכל  בג"ע שנה אלפים ג' זה מרע"ה והרי
נאמר  ועכ "ז  המצות בטעמי ההשגה בעומק מחיל  הולך 
מאד  רחבה עצמה והמצוה קץ ראיתי תכלה לכל  עליו 
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רס   

רק  כו ' עילוי אחר  עילוי בה יש כי צ"ו ) קי"ט  (תלים
דמקצת  ומקצת קצת גם נעים ומה טוב מה אעפ"כ 
וידע  להשכיל , הוא נחמד  וכי המובן  מיני' ושמץ
וחכמתו  טעמו  כמוס שבו  ית' רצונו  קיום הוא שהעיקר 

הון : כל  כעל  מזה ויגיל  וישמח  ית'

ÔÈÈÚÂ נש בר  איקרי ואימתי ע"א ז ' דף ויקרא פ' בזהר 
ויפיק  כו ' זוגי' בבת דאזדווג בשעתא שלים
כגוונא  שלים ב"נ  הוא וכדין  ובת, בן  ומנוקבי' מיניה
קדישא  דשמא כגוונא לתתא הוא ואשלים דלעילא

שם: במק"מ  הפירוש וע' עילאה
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וגם ÂÚÂ„ג) מקבל  בחי' הוא שהממוצע מזה מובן 
הוא  שבו  המקבל  ובחי' משפיע, בחי' הוא
הוא  שבו  המקבל  בחי' כי שבו , המשפיע מבחי' למעלה
וזהו "ע  כו '. ממש המשפיע מן  השפע שמקבל  מה
וזהו  עקב, פ' לקו "ת ע' עלינו  וקיים זאת כל  ואמונה
הוי' ענין  הוא ועד "ז  לשועלים, וראש לאריות זנב ענין 
יחשב, כאלקי' עתיקא לגבי בעלותו  ז "א האלקי' הוא
הוי' בחי' מהיותו  גבוה ומקבל , אלקי' בחי' היותו  א"כ 
במא"א  וע' בינה לשכוי הנותן  בדרוש ועי' כו '. ומשפיע
נק' הממוצע דבחי' המקבל  בחי' דהנה קמ "ו . ססעי' א'

מתעל  המשפיע של  השפע כי להיות ממש העלם, בו  ם
שהוא  שבו  המשפיע בחי' משא"כ  הממוצע, בעצמיות
גילוי  בחי' נק' להמקבל  וראש מקור  בחי' שנעשה מה
ממש  בגילוי בא הזה והמקור  הראש בחי' כי להיות
נה"י, חג"ת חב"ד  ענין  ג"כ  וזהו  המקבל , לבחי'
שבמשפיע  נה"י בחי' זהו  להמקבל  המתגלה שהבחי'

פ"א. הנסכים ענין  בד "ה עי' חב"ד , בחי' משא"כ 
„"ÚÂ ג"כ עד "מ  יובן  הגשמי הזה המשל  כל  דוגמת

הממוצע  בחי' שהוא דאצי' מל ' בבחי' למעלה
בחי' ממש בה ומתלבש שמתעלם לבי"ע, אצי' בין 
השפע  אח "כ  בא דוקא וע"י וממנה ממש, דאצי' השפע
לי  פתחי דוקא, בזאת אהרן  יבא בזאת ולכן  לבי"ע,
א', צ"ה זח "ג לי לאעלאה פתחא הוא אנת אחותי
ונמצא  פ"א. תירא למען  בד "ה ואתחנן  פ' ובלק"ת
משפיע, ובחי' מקבל  בחי' בחי', מב' כלולה היא שג"כ 
האצי' שפע שמקבלת מה היינו  שבה המקבל  ובחי'
אח "כ  שנעשית במה הוא שבה המשפיע ובחי' ממש,
ים  נק' אלו  בחי' וב' ממש. לבי"ע וראש מקור  בחי'
בחי' דהיינו  ואתגלייא, אתכסייא בחי' שהם וארץ
ים  נק' בה ומתעלמת שמתלבשת ממש, האצי' השפע
דט "ס  המל ' שבחי' כנ "ל , ואתכסייא העלם בחי' שהוא
הגילוי  בבחי' והיינו  המל ', בבחי' נמשכין  לבד  דז "א

ומתעלמי' נמשכין  הן  שהן  כנודע מל ' שנק' והתפשטות
בחי' שהם ע"ס בבחי' אח "כ  נבנית ואז  המל ', בבחי'
בחי' שהוא ארץ בחי' זו  בחי' ונק' ממש, לבי"ע מקור 
ביאור  ע' ממש, בבי"ע מתלבשת להיותה ממש גילוי
אני  שחורה במאמר  בלק בה"ז  וע' פ"ג. אני שחורה
מקור  שנעשית שהבחי' פי' ע"א ודכ "ג ע"ד  דכ "ב ושם
פנים  נק' שבאצי' והבחי' באחור  אחור  נק' לבי"ע
(וכנודע  כו ' ביניהם ערוך  שאין  ביאר  ושם בפנים,
וכמ "ש  ממש בבי"ע המתלבשי' הן  דמל ' ט "ס שבחי'
כנודע, כו ' קניניך  הארץ מלאה עשית בחכ ' כולם
לבדו  המרומם המלך  הנק' מל ' כתר  בבחי' משא"כ 
בחי' והוא כו ', בבי"ע מתלבש שאינו  כו ' המתנשא
ושרשו  כו ') האצי' שפע לבחי' שמעלים העצמי העלם
עליון  כתר  וכמ "ש עליון  כתר  דבחי' העלם בבחי' הוא
ולהסתיר  להעלים ביכולתו  שלזאת כו ' מל ' כתר  איהו 
נק' בכלל  האצי' דבחי' ידוע והנה האצי'. שפע לבחי'
שמאצי' השפע משא"כ  כו ', חכ ' בחי' הוא יו "ד  כי הוי',
בחי' כי וממלא, סובב ג"כ  ונק' כנודע, אלקי' נק' לבי"ע
א"ס  בבחי' כו ' וגרמוהי חיוהי ששם בכלל  האצי' עולם
בי"ע  משא"כ  כנודע, קוב"ה ג"כ  ונק' סוכ "ע, נק' ממש
מל ' שבחי' למעלה מבואר  כבר  והנה כו '. ממכ "ע נק'
מבחי' כלולה והיא לבי"ע, אצי' בין  הממוצע בחי' היא
ע"כ  כו ' לבי"ע וראש מקור  בחי' היא וגם ממש האצי'

הוי  בחי' נק' בחי'היא ג"כ  והוא אלקי'. בחי' ג"כ  ונק' '
בה  שמתעלם ממש האצי' שפע בחי' כי וממלא, סובב
האצי' עולם שבחי' כנ "ל  שבה, וסובב הוי' בחי' הוא
מקור  שנעשית ומה כו ', וסובב הוי' נק' הוא בכלל 
נק' כנ "ל  ממש בבי"ע שמתלבשת ממש לבי"ע וראש
העלם  בבחי' שבה הוי' ובחי' ממלא, ובחי' אלקים בחי'
הגילוי  בבחי' הוא שבה אלקים ובחי' כו ', סוף ים ונק'
דשם  אחרונה ה"א הוא שהמל ' זהו  וי"ל  כנ "ל , ארץ נק'
לבי"ע. מקור  כשנעשית זהו  אלקי' ש' שנק' ומה הוי',
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רסי    


         

    


שאינו  הזה עולם  של  המספר בין ההבדל  הפרק : תוכן

ע של  המספר לבין  אשר טוב "מספר וביאור הבא, ולם
ובאורות. בכלים - אופנים בב' יספר" לא 

הטעם את  באריכות, נ "ע הרבי ביאר הקודם בפרק
השראת על  מורה שהספירה  המדרש על  השל "ה לדברי

השכינה.
 עניינה שהספירה  המדרש  דברי על 

השכינה: השראת     
       

    אלא מצויה  הברכה שאין 
העין ? מן הסמוי בדבר

:לשונו וזה השל"ה ,    וסוגי
 הוא הראשון , הסוג     

     חכמים אמרו  ועליו
בו , שורה הברכה שאין     
    את מבטאת הזה בעולם ספירה

שונה הוא אחד  שדבר שבגלל  וההתחלקות , הפירוד 
כיחידה עצמו בפני נספר  אחד  כל  הרי מהשני, ונפרד 
מדגישים אנשים, של  דעות שסופרים וכמו  נפרדת.
שאינם לשני, אחד  שבין ההבדלים את בספירה 

מאוחדים.       בספירה
לא היה אם  שהרי הדבר, של  ההגבלה את מדגישים
מקום היה לא קץ, היה  לא ולהתפשטותו מוגבל 
גבול  של  עניין  כשיש  ורק האחר לבין  בינו  להבחנה
הזה, העולם  של  המספר וזה לספור. שייך  ומידה

טוב. אינו הוא ולכן  ופירוד  הגבלה מבטא שבמהותו 
  הוא השני, הסוג     

         
ידו  ועל  מוגבל , אינו הבא שבעולם המספר כלומר,
בהמשך  שיתבאר (כפי השכינה השראת נעשית 

באריכות).
  השל "ה    על

האופנים: שני      
  עולם של  המספרים, סוגי שני כלומר,

בחשיבותו  הדעות שתי כנגד  הם  הבא , עולם ושל  הזה 
כנגד  הוא למנות " שדרכו "את שבמניין . דבר של 

כנגד  הוא  למנות" שדרכו  ו "כל  הבא, עולם  של  המספר
הזה עולם של  .178המספר

הפנימיות: פי על  זה של  והמשמעות  
        

       שהוא והיינו ,
התורה, אותיות  - קדושה  של  מדרגה הנמשך  מספר
       כפי

הזה עולם של  המספר בין  הקשר את הבא  בפרק שיבאר
ה "כל ". לענין

        
      179את

בפסוקה לכאורה, סתירה 180שיש 
הים כחול  ישראל  ימד בני לא אשר ,

של  עניין  ישראל  בני אצל  שיש משמע הפסוק  שבתחילת
שבני משמע ובסופו  מספר"), ("והיה  ומידה  גבול 
זה ועל  יספר"), ("ולא ומספר לגבול  שייכים לא ישראל 

האופנים ): (באחד  תירצו  ,ומידה גבול  ללא שהם 
זה       גבול להם שיש

זה ומספר,     
   של המספרים , שני בין  ההפרש את  לבאר

הבא, עולם  ושל  הזה עולם    
      אינן ישראל  כשעם  ולכן 

לעולם בהכרח  קשורים הם מקום , של  רצונו  את  עושים 
וגבול  מדידה של  לענין  וממילא  הזה  

        
 וזהו וגבול . מעצור ללא נמשך  שהמספר היינו,

בני הם שאז מקום, של  רצונו  את עושים  ישראל  כשעם
הבא. עולם

הוא קצבה, לו שאין  הבא  עולם  של  והמספר 
  181    

     הם הזמן  כל  אלא
מעצור , ללא לדרגה מדרגה ועולים  182מתקדמים

    - הפסקה ללא  כלומר,
      

   ,הדברים בהמשך 
  חכמים תלמידי של  

    חכם התלמיד  אין  ולכן 
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המאמר. בתחילת בביאור

ב.179. כב, יומא

א.180. ב, הושע

א.181. סד , ברכות

ח .182. פד , תהילים



רסב   

הקדוש  את משיג  שבה לדרגה הגיע שכבר לומר יכול 
הוא, ברוך     ומתרבה

לספור  ממשיך  להגיעשתמיד  יכול  לא שלעולם  כיון 
סוף. אין  הוא  הוא ברוך  הקדוש שהרי  לשיא ,

  גבול של  עניין  היינו, - "מספר" נקרא זה
ש  כיון - והתחלקות    

       מצד ולכן 
מספר  נקרא הפרטים התחלקות    

       זה
פרטים התחלקות על  מורה שונות, השגות  שישנם
ההשגה פרטי אבל  "מספר", השם  זה על  שייך  וממילא
של  המספר כמו ואינם לעולם, נגמר שלא  בריבוי הם
גם אלא עצמו  בפני פרט בכל  רק לא המוגבל  הזה  עולם 

הפרטים. בכמות
 - הזה  בעולם שלנו בהשגה  

        לא 183ותו 
,מוגבלת ההשגה הגשמיים בעניינים רק  שלא היינו ,

וגבול  קץ יש האלוקית להשגה  אפילו  אלא   
    של עניין  על  מדובר שהרי

הגשמיים הדברים  כמו  ואינו  סוף, אין שהוא אלוקות,
מהותן , בעצם  מוגבלים  שהם     

    כיון הנבראים , מצידנו , היא ההגבלה 
לכן  קצרה , ודעתנו  מאוד , עמוק  הוא האלוקי שהעניין 
ומוגבל  מצומצם  באופן רק  ולהשיג  להשכיל  יכולים  אנו

    , הבא בעולם
       שאומר

,184הפסוק      
  הפסוק משתמש אחד  מצד  כלומר,

זה זאת , בכל  אך  מספר", "אין  גבול  בלי של  בלשון 
"אין  שלילה, של  באופן  (גם  "מספר" בלשון  שמשתמש 

גבול , של  לענין  שייכות  על  מורה מספר") 
( בגלל     וכל ולתבונתו"),

והתחלקות, בפרטים הוא ההבנה עניין   
  עולם של  אלוקית  השגה על  שמדובר  כיון 

מעצור. ללא  לדרגה  מדרגה עולים שבו  הבא,
לריבוי הסיבה את נ"ע הרבי  מבאר המוסגר (במאמר

שבהשכלה: הפרטים     
         
בכללותו  העניין את רואה  הוא בשטחיות לומד  כשאדם
לעומק ומגיע  יותר בעמקות שלומד  וככל  בלבד ,

פרטים יותר ומשיג רואה הוא  ההשכלה  

       רואה לא הוא 
מופשטים פרטים שהם כיון  שלהם, הגבול את  בפרטים
וכנראה ההתחלקות, כך  כל  בהם  ניכרת שלא ועדינים
של  שונות ובחקירות תורה, של  עדינות בסברות בחוש 
חיצוני שבמבט והאחרונים, הראשונים  המפרשים,
ביניהם. ההפרש ניכר ולא דבר אותו נראות  הן  וראשוני
        

  לדרגות להגיע  ניתן יהיה  ותמיד 
יותר  ומופשטות  עומקגבוהות  יתגלה שאז  כיון

המשיג". "קוצר יהיה ולא האלוקית, ההשכלה
   ,מציאות בבחינת רק לא 

גם אלא    הדרגה את יש כלומר,
השגת היא  ההשגה ששם מספר" אין "ולתבונתו  של 
כיון  גבול , ללא  פרטים  ריבוי שיהיה אלא המציאות,
יותר, נעלית דרגה יש אבל  להתקדם . לאן יהיה שתמיד
ישיג ואדם במהות גבול  בלי של  באופן תהיה שההבנה
והיינו , ההארה, את  רק ולא אלוקות  של  העצם  את
לאן  יהיה שתמיד  מצד  רק  יהיה לא  גבול  שהבלי
באופן  תהיה  ההשכלה שמהות  אלא ולהוסיף, להתקדם

סוף , אין  שהוא  ועצם , מהות של   
ויש 185רכז  המהות. בבחינת שיהיה  לעתיד , הראיה  אופן 

של  הראיה המשיח , ימות של  הראיה שונות, דרגות בזה
וכו '. המתים תחיית סוף אין  שיהיה רק  לא

ש  אלא השגות,  עצמה בפני 
  

         
   הם אך  ההשגה, של  מחולקים פרטים שיש

להוסיף שניתן  באופן  יהיו ותמיד  בהגבלה  כך  כל  לא
סוף. אין  עד עליהם 

   186חכמים תלמידי  על 
       שלכל כלומר,

לחברו , מאשר ושונה  רחוקה ("חופה") דרגה  תהיה אחד 
מהעניין  ריחוק (היינו , 'כוויה' של  עניין שיהיה )187עד 

ביניהם,        הלשון
חכמים שנקטו    החשיבות על  מורה

של  עניין  שזהו  עצמו , בפני אחד  כל  של  
        כפי

תערובות בהלכות ביטוי לידי בא נתערב188שזה שאם ,
אינו  היתר, בדבר שבמנין " "דבר שבגדר  איסור דבר

בטל .
: לסיכום,המספר סוגי שני   

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

יא.183. לח , איוב פי  על 

ה.184. קמז, תהילים

הגיליון.185. שולי  פי  על 

א.186. עה, בתרא בבא

התשח "י .187. פקודי , ויקהל  ש"פ מאמר

ושולחן 188. טור וש"נ. ב. ג , ביצה ז. משנה ג  פרק ערלה
ק"י . סימן ריש דעה יורה ערוך 



רסג    

         
  טוב ואיננו פירוד  המסמל  מספר והוא

         
 ברכה של  מספר שהוא   

       
בשל "ה, שמובא  כפי בכללותו  הרעיון  היה זה כאן  עד 
פי על  זה עניין  את  נ "ע הרבי  מבאר הבאות בשורות 

החסידות: הקבלה
   לא אשר "מספר של  הגבוהה הדרגה את 

- יספר" נ "ע הרבי יבאר הראשון  באופן 
האורות. מצד  שזה  יבאר השני  ובאופן  הכלים, מצד  שזה

  ) הקודם במאמר  
       
עניין  עיקר לכן וגבול , מדידה  הוא  המספר שעניין כיון
שהכלים כיון באורות , ולא בכלים  דווקא הוא  המספר

הגבלה, עניינם   עיקר שבה 
שאר הכלים של  הכלים בין ההפרש שם שנתבאר כפי 

שאר  שכלי  המלכות , ספירת  של  לכלים  הספירות
המלכות וכלי האור, את  לגלות  בעיקר עניינם הספירות

הגבלה. לפעול  בעיקר עניינם  
   אף כיצד  ביאור, דרוש כן  ואם 

"אשר  של  בחינה יש המספר, עניין עיקר שהם  בכלים
יספר ". לא

,הגבלה עניינם שהכלים  שאף הוא , בזה  הביאור
אלא מאין, יש - נברא של  בדרגה הגבלה הם אין

ש         , היינו
שלמעלה האלוקות  דרגות לגילוי  שייכות להם שיש
אור  שמגלים זה ומצד  ממש . חדשה  הוויה ואינם מהם 
גילוי את  יש "מספר" בחינת  שהם בכלים גם עליון,

יספר ". לא "אשר דרגת 
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‰ÊÂ (È משיחא עקבות של  בדורות המעלה יתרון  יש
בכוח  היא המעלה הראשונים, הדורות על 
הבית. בזמן  ולא הגלות בזמן  רק שקיים המסירותֿנפש
 ֿ רחמנא הגזירות בעת רבים בדורות רואים שאנו  כפי
ואז  המצוות. את לקיים ושלא תורה ללמוד  שלא ליצלן 
עמדו  פשוטים אנשים היהדות, נקודת נתעוררה דוקא
משום  להתפעל  ושלא גדול  בתוקף לעמוד  נפשם על 
קיים  מצוות ולקיים תורה ללמוד  והתוקף ומעכב. מונע

נקודת אצל  יש יהודי לכל  בשווה. ישראל  בני כל 
ואינו  רוצה אינו  יהודי, כל  זו , נקודה שמצד  היהדות
זו  ונקודה מאלוקות. נפרד  להיות חסֿושלום יכול 
נקודה  כי השם, לקידוש התוקף את יהודי לכל  נותנת
ממעל " אלוקה ה"חלק הנשמה, של  החוזק היא זו 
ועם  התורה עם יהודי של  הקשר  יהודי. כל  אצל  שקיים
נזהרים  שאינם אלה שאפילו  רואים אנו  לכן  אלוקות.
חסֿושלום  בא כאשר  מכל ֿמקום המצוות, בקיום ביותר 
בימי  שהיה כפי יהדות, לשמור  שלא שמכריחים זמן 
כמאמר  והיהדות, התורה את לעקור  שרצו  היוונים
באלקי  חלק לכם שאין  השור  קרן  על  לכם "כתבו 
של  המלחמה שכל  יודעים שכולם כפי ישראל ",
שישכחו  לגרום יהדות, לעקור  כדי היתה היוונים
"להשכיחם  שאומרים כמו  ישראל , שם את חסֿושלום

לבני  עוללו  והם רצונך ". מחוקי ולהעבירם תורתך 
איפשרו  לא ללמוד , איפשרו  ולא רבות נגיׂשֹות ישראל 
עורר  גופא זה הללו , והצרות הנגיׂשֹות וכל  להתפלל .
אז  כי יהדות, לשמור  וחיזוק התלהבות ישראל  בבני
זמן , ובכל  עת בכל  וכך  היהדות. נקודת התעוררה
ישראל , בני על  גזירה נעשית רחמנאֿליצלן  כאשר 
את  ולקיים תורה מללמוד  אותם ומעכבים ומונעים
שהוא  היהדות נקודת את מעורר  גופא זה הנה המצוות,
התורה  בשמירת חזק לעמוד  שבנשמה, התוקף
בחיזוק  התעוררות נעשית אז  ואדרבה, והמצוות.

גדולה. הצלחה בזה ומצליחים היהדות
Â‰ÊÂ (‡È של זו  מתנה אמנה". מראש "תשורי

בזמן  לאלוקות מתקרב שאדם קרבנות,
היהדות, נקודת של  התעוררות מצד  זה שהרי הגלות,
אבינו  אברהם הוא "אמנה" אמונה". "מראש נמשך  זה
נקרא  עליו ֿהשלום אבינו  אברהם עליו ֿהשלום.
הראשון  והוא למאמינים, ראש היה הוא כי "אמנה",
את  "ומצאת כתוב באברהם השם. קידוש על  שהלך 
 ֿ עליו  אבינו  אברהם הלב. תום שהוא נאמן " לבבו 
רצינות. הוא התמימות עניין  "תמים". היה השלום
ברצינות  מסור  היה עליו ֿהשלום אבינו  אברהם נאמנות.
אבינו  לאברהם ברוך ֿהוא. העליון  לרצון  ובנאמנות
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רסד   

לו  נתנה זו  והכרה באלקות. הכרה היתה עליו ֿהשלום
מנגד  היה נמרוד  והרי נמרוד , נגד  להתייצב התוקף את
שהיה  היינו  הקדושֿברוך ֿהוא, את שונא והיה לאלקות
ולהקניטו  יתברך , בו  למרוד  ומכוין  רבונו  את יודע
עמד  עליו ֿהשלום אבינו  ואברהם וגידוף. חירוף בדברי
שחבשֹו עד  בעולם, יתברך  אלוקותו  לפרסם כנגדו 
בתרא'. 'בבא בגמרא כמבואר  האסורים, בבית נמרוד 
בעבודתו  עליו ֿהשלום אבינו  אברהם עסק אז  וגם
ענייני  להם והסביר  לאלוקות, להתקרב אנשים לעורר 
הם  הטבע ענייני כל  ואשר  פרטית, השגחה כמו  אלוקות
הוא  העולם בריאת עניין  כל  ואשר  ממש, אלוקות
את  איש גמילותֿחסדים שיעשו  אדם בני טובת בשביל 
הנשמות. בחיי נצחיים לחיים יזכו  ועל ֿידיֿזה רעהו ,
כשם  תמיד . נמשכת בעולמות החיות והתחדשות

את  ברא הקדושֿברוך ֿהוא הרי ההתהוות, שבתחילת
לאחר  גם כמו ֿכן  הנה ליש, מאין  והנבראים העולם
הקדושֿברוך ֿהוא  הנה והנבראים, העולמות שנתהוו 
בכל  בטובו  "המחדש וזהו  ליש. מאין  תמיד  אותם מחי'
הוא  ויום יום שבכל  בראשית", מעשה תמיד  יום
עבודתו  וכל  בראשית. במעשה כמו  ממש בהתחדשות
במסירותֿנפש  הייתה עליו ֿהשלום אבינו  אברהם של 
להתפעל  מבלי גדול , בתוקף ממש מנגד  חייו  שהשליך 
אמנה" מראש "תשורי וזהו  כלל . ומעכב מונע משום
קיום  על  נפשו  למסור  יהודי בכל  שישנו  שהתוקף
ובזכות  מאבותינו , לנו  בירושה הוא ומצוות, התורה
נזכה  במסירותֿנפש ומצוות בתורה הטוב הפועל 

בקרוב. שלימה לגאולה
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א.1) אות תרצ"ו  שבט כה לקו "ד ראה
א.2) ח, ברכות
מכתבים 3) (בקובץ נ "ע (מהורש "ב) אדמו "ר לכ"ק רבה מודעה ראה

יוד). א,
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ח.5) עמוד יום" "היום ראה
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הבריאה.9) בימי  בראשית, פרשת ראה
ע'10) ה, חוברת "התמים" אודותיו  ראה תרכ"ד. - (לערך) תקנ "ה

נב. אות ה'תש "ג  חה"פ שיחת מב.
ב.11) סד, עירובין 

•
 

רצ "ד  ניסן, ו'

ווארשא 

מטרת  אביב, תל דין, עורך באך יעקב מר אותי ביקר

עבור  עזר" "ארגון לסדר בשביל הנה בא הוא ביקורו,

אחימאיר. ראזענבלאט, סטאבסקי, האסירים , שלשת

האסורים ציון בחורי מהשלשה לכם  נודע בטח הוא:

את  הרגו אשר הבלבול בדבר במאסר חדשים  כשמונה זה

הבא  נוראה, עלילה שזהו יודעים  הכל ארלזראוו, מר

ומנהליהם ראשיהם  עם  כולם  אשר השיטה מנגדי ממקור

חלאת  - הנגדית השיטה בעלי - והם  שקר, עדי שוכרים 

שבוים פדיון בשביל רב כסף דרוש  וכאשר האנושי, מין

בהוצאות  הכרוכים  דברים  ועוד מאנגליא דין עורכי להביא

וצדק  יושר אנשי סגולת מטעם  הנה שולחתי הנה רבות,

פדיון  למען ורוחני גשמי עזר פולין במדינת לארגון

האנושי  מין חלאת של מוקשים  בפח שנפלו השבוים 

עלה  וכבר מפלגה, עניני בשביל בהם  להתנקם  החפצים 

הביעו  בפולין השם  בעלי אשר בזה הרבה, לפעול בידי

פראפ' כהנא, הרב (אגודה), לוין מ. י. מר זה, בענין דעתם 

שפירא  הרבי פועלים ), (אגודת לעויטא מר ברית, בני שור,

כל  כולם  ועל ועוד. (מזרחי), ניסענבוים  הרב (גראדזעסק),

כאחד  כולם  המשכילים , בין בשם  והנודעים  המכ"ע עורכי

ובאתי  האסירים , של בזכותם  השקפתם  להביע נכונים 

להביע  בזה, להשתתף תואילו אתם  גם  אשר אליכם 

הזה. הדבר על השקפה לכם  יש  בודאי כי דעתכם 

אין  בפרט זה במקרה ודעתי השקפתי דבר על אני:

רק  אבל מוחלטת, דעה להגיד גם  ומה לדבר, בחפצי

בענין  שמי השתתפות בקשתו דבר על הפועל, אל בהנוגע

גמורה. בשלילה עונה הנני זה,

מדוע. הוא:

טעמא. בסבי ולא אני:
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רסז    

הידועים האנשים  על חשד איזה לכם  יש  האם  הוא:

של  עדותם  מספקת אינה האם  ישראל, עם  וסגולי לבחירי

כץ. ציון בן ומר זאבטאנסקי מר

לדבר, בחפצי אין הפרטי  בנידון כי אמרתי כבר אני:

לי  ואין הנאשמים , ולא האשמים  את לא מכיר אני אין

שהוא. מי את להרשיע ולא להצדיק לא הרשות

שהמנגדים מה יודעים  אתם  אין כי הנני רואה הוא:

בעלי  וכל נוראה, ותעמולה שקר עדי בשכירת עושים ,

פשוטים רוצחים  הם  תהלה בשם  הנקובים  גם  המפלגה

כי  ברור יודעים  הם  גם  ומלשינים , מוסרים  ושודדים 

קרבנות  הם  ורק דבר, שמץ מכל הם  נקיים  האלה האנשים 

פני' בשביל היא המנגדים  של חפצם  וכל גסה , עלילה של

שלשה  ילכו זה בשביל והאם  וכסף, ממשלה כבוד של גסה

ממות, ולהציל להגן חוב עליכם  הלא העולם , מן נפשות

תורה. דין עפ"י גם 

מצוה  לכל מיוחד דין  יש  מצוה לקיום  בהנוגע אני:

האדם . על חלה היא אימתי ומצוה

בעיניכם . חשודים  האסירים  אשר הנני רואה הוא:

ולא  להצדיק לא הרשות לי אין כי הגדתי כבר אני:

להרשיע.

מה. אבל הוא:

ואין  מאומה להגיד לי אין הלזה הפרטי בהמקרה אני:

"איך  בכללותו הענין על מביט הנני בזה, לכנוס חפץ אני

פון  פארשעמט זאגאר צערט פאר און פארצוייפילט ַבין

ענין  דער ואס צושטאנד כללות'דיקן נידעריקן דעם 

אונז". בעוייזט

שם נקובי צורה בעלי אנשים  אם  הדבר, כן הוא:

מוסרים הם  כהציונות גדולה תנועה בראש  העומדים 

הוא. מבהיל כי הדבר ודאי ומלשינים ,

בשם לקרוא הענין בפרטי נכנס אני אין כאמור אני:

הם  הנני מי ֿ אם  כי המלשינים , המה ומי הרוצחים ,

יודע  אתנו ואין נרצח, איש  בפועל, שבא מה עם  מתחשב

יודע  אתנו ואין ומלשינים  מוסרים  ישנם  רצחו, מי מה עד

והמוסרים . הרוצחים  מגיני וישנם  המה , מי

אלה, שלש  אבל שופטים , ע"י מתברר בעצמו הדבר

מבהיל  והמלשינים  הרוצחים  ומגיני מלשינים , רוצחים ,

עם אלינו בא מאין תמהון ומעורר הצד, מן העומד את

אשר  ומה מי בדבר? האשם  ומי כזו! חלאת אברהם ? אלקי

כמו  ימצאו אשר כזו שפלות לידי ישראל עם  את הביא

יהודא  זרע נכתרו ומקדם  מאז הלא יעקב? בזרע אלה

חסדים . וגומלי ביישנין רחמנים  תהלה בכתרי

האשם ? ומי הוא:

התורה  גדרי בפרצת החדש , החינוך פרי זהו אני:

האמצעים כל בהכשר וכוחם  המפלגות ובהגברת והמצוה,

בית  הגוים  ככל הנה והמטרה המטרה, אל לבוא בכדי

עם כי האמת, את יכירו מתי יודע הוא והאלקים  יהודא,

מאושר  לגוי יהי' הי' והמצוה התורה בשמירת רק ישראל

העולמים . בחייו גם 

יצחק  יוסף
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1

2
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א טבת, בו כותבת אודות זמן הקמת המצבה.

ובודאי שאין זה ענין להכנס בשבילו למחלוקת ח"ו, דבר שאיסורו ברור מן התורה, ובפרט 

שככתבה כל המשפחה )לבדה( בדיעה אחת לחכות עד שנה ולא תתנגד לזה.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט ובענינים טובים ומתוך מנוחה וטוב לבב.
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˙B‡‰ Ï‡ :‡‡Â( רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב ? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י  מ ֹוסיף  ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י  ׁשל רצ ֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב  יצחק  ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אב ֹות הּיּו ׁשהם מ ּׁשּום ּכי ֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האב ֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,
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‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „ÎBÈ ˙‡ ÌÓÚ ÁwiÂ(כ (ו , «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מ ּיח ּוד ׁשּנֹולד מ ׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגי ׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפס ּוק 

על  מ ֹורים ערי ֹות ׁשאּסּורי  ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבי ֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, זעירֿאנּפין (ּכיח ּוד ּבי ֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיח ּודים

ּבע ֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי  ּכי  נאסרּו, ולכן ואח ֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח 

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמ ׁש הּמּביט  ּוכדגמת נזק , לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מ ּתן  לפני  א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמס ּגל  למי  ּפגם ּבהם אין אּלּו, יח ּודים ׁשּנאסרּו לפני  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עב ּורֹו. מעלה זֹוהי  ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלק ּבל
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‰L˜‡ È‡Â( ג (ז , «¬ƒ«¿∆
È˙Beb ˙‡ eÈk˙Â( רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעני ׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי  לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹי ׁש

ׁשּיׁש ׁשּידע ּו ּכדי  וכן אנכי "), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי  ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומ ּדּוע  לֹומר,Ï‡NÈאלקים; וי ׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומ ּובן  י ׂשראל, ּוב ׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא הע ֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

י ׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימ ּיּות הּוא ּומארע  מארע  ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפ ֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל הע ּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף 

לבני ּביחס  נֹוספת מ ּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח  אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָי ׂשראל.
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Ô‰‡ ‰hÓ ÚÏiÂ(יב (ז , «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ÊÁL Á‡Ó( רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  י ׁש אחר, יהּודי  על ּבהׁשּפעה ע ֹוסק  יהּודי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי  עד הּזּולת, את ּולב ּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמ ּצב 

ׁשני ּדֹורׁשת זֹו ּפע ּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰Ôּתנאים. ‰hÓ להי ֹות ח ּיב  זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי  – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב . הּכהן. ּכאהרן י ׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁLחדּור Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמ ּטה אּפּוק , מ ּתֹו זאת לע ׂשֹות י ׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס  מ ּתֹו ְְְְִִַַַֹולא
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ı‡‰ ˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצ ֹונּיּות ׁשּבגלּוי  יהּודי  ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ ". "ּבקרב  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרב ֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני  ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפ ׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימ ּיּות ואף  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו i‡‰אצלֹו הּתֹורה עניני  את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמ ּמׁש.
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‰Út Ï „aÎiÂ( ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מ ּמה י ֹותר הרע  יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפ ׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמ ֹו. מ ּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מ ּצד אבל לעצמ ֹו, ּומ ּזיק  ׁשט ּות ע ֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע  יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי  .ּבכ חפץ  אינֹו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ ּצד

מ ּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממ ּלא והּוא ּבנּסי ֹון ע ֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפ ּלּו ּכיון רצ ֹון, ׂשביע ּות  הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָי ׁש

אליו. ׁשּׁשמע ּו מ ּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה
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„a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»
„a ואין הּזּולת ּכלּפי  ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע  ‰a„הּׁשני  CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות ס ּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמ ֹו. ּכלּפי  ּבתכלית חם הי ֹותֹו היא, ּופנימ ּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מק ֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמ ֹו ׁשק ּוע  להי ֹות לֹו ּגֹורם עצמ ֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ב( מובן מעצמו שמה שנדברנו זה כמה פעמים שאיש בריא הוא, אבל צריך לשמור בריאות 

הגוף ע"י שמירת הסדר אכו"ש ומנוחה כו' הרי זה עומד בתוקף...

מלאכת  עליהם  שהעמיסו  באלו  ובפרט  הסדרים  שהעדר  איך  באריכות  בזה  לבאר  ולמותר 

שמים ה"ז מתחבולותיו של היצר ובערמומיות גדולה מאד כיון שע"פ רוב מלבישים זה בטענות של 

יר"ש ושזה נוגע לעבודת התפלה ולימוד החסידות כו' וכו', אבל כיון שנשיאנו בתורתם שבכתב ושבע"פ 

כבר הזהירו ע"ז און מען האט דאס באווארנט אין כל מקום ושאלה בשלילת ענין זה, ובאם רוצים 

באמת מגשימים זה בחיים בלי כל קישויים אף שכמובן קשה לשנות אפילו טבע שני שנעשה ע"י ההרגל 

בבלתי סדר משך זמן ארוך לפ"ע.

ג( ובענין דומה להנ"ל הוא במה שנדברנו בהכרח הגמור להכניס סדר בעבודתו בקדש ובעניני 

צבור...

וכיון שאיש אחד אי אפשר לו לנהל כמה וכמה ענינים לכל פרטיהם ושנוסף על זה יהי' ג"כ 

הסדר שולט בהם, הרי לדעתי מוכרח שתיכף ומיד מבלי שיסתבכו )פארפלאנטערען( הלאה בהענינים, 

ימסור חלק חשוב מעבודתו הנ"ל לאנשים מתאימים לזה, ועליו תהי' רק השגחה בכללות ומזמן לזמן 

קבלת דו"ח, ובודאי יודיעני איך שסידר כל זה, ומפני טעמים הנ"ל הנה ההקדם בזה ישובח.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה ורוב נחת חסידותי מעצמו ומכל ב"ב 

שיחיו.



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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שקיעה
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7:417:419:019:039:489:5010:3310:3512:3012:3216:1816:2416:5617:0116:0517:15אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:188:348:369:239:2410:0710:0912:0112:0415:4415:5016:2316:2815:3116:43אוקראינה, דונייצק )ח(

7:327:318:468:479:359:3610:1910:2112:1212:1515:5315:5916:3216:3815:4016:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:049:139:1410:0410:0610:4710:4912:3812:4116:1116:1716:5216:5815:5817:13אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:597:589:069:079:579:5910:4010:4112:3012:3316:0216:0916:4416:4915:4917:05אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:269:2810:1210:1410:5811:0012:5612:5916:5116:5717:2517:3016:3817:44איטליה, מילאנו )ח(

6:136:158:418:449:139:1510:1510:1812:4712:5018:2118:2318:4518:4718:0518:57אקוואדור, קיטו )ח(

5:435:488:348:389:189:2110:3210:3513:3213:3520:1120:1120:4120:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:156:209:079:119:5910:0311:1711:2014:2614:2821:2121:2121:5721:5621:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:059:079:459:4710:3510:3712:3912:4216:5216:5717:2417:2916:3817:41ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:208:558:579:379:3810:2510:2712:2812:3116:3716:4317:1017:1516:2417:28ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:568:579:379:3910:2610:2812:2912:3216:3816:4317:1117:1616:2417:28ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:339:3510:1610:1811:0411:0613:0513:0817:0917:1417:4217:4816:5518:00ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:189:129:159:489:5010:4110:4412:5412:5717:3317:3718:0018:0417:1818:15ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:588:468:489:249:2610:1510:1812:2512:2716:5316:5717:2217:2716:3817:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:089:099:119:439:4510:3810:4012:5312:5617:4017:4418:0718:1117:2618:21ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:518:539:349:3510:2210:2412:2412:2716:3116:3717:0517:1016:1817:22ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:439:199:2110:0110:0210:4910:5112:5312:5517:0217:0717:3517:4016:4917:52ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:187:188:518:539:349:3510:2110:2312:2312:2616:2816:3417:0217:0716:1517:20ארה״ב, שיקגו )ח(

6:026:068:438:469:179:2010:2410:2713:0813:1119:0819:1019:3419:3518:5219:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:478:469:519:5210:4410:4511:2511:2713:1513:1816:4316:5017:2517:3116:3017:47בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:449:519:5210:4310:4411:2511:2713:1513:1816:4516:5217:2717:3316:3217:48בלגיה, בריסל )ח(

5:225:268:078:118:448:479:539:5712:4312:4619:0119:0319:2319:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:125:157:568:008:328:369:429:4512:3112:3418:4318:4419:1019:1118:2619:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:059:099:1110:0310:0410:4410:4612:3312:3616:0216:0816:4216:4815:5217:04בריטניה, לונדון )ח(

8:258:249:209:2110:1610:1710:5610:5812:4112:4415:5816:0516:4316:5015:4817:06בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:169:169:1810:1110:1210:5210:5312:3912:4216:0216:0916:4516:5115:5017:07גרמניה, ברלין )ח(

8:248:249:339:3410:2410:2511:0711:0812:5813:0116:3116:3817:1217:1816:1917:33גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:175:218:038:078:418:459:529:5512:4412:4719:1019:1119:3119:3218:5319:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:117:139:219:249:549:5610:5110:5313:1113:1418:1118:1518:3618:4017:5618:50הודו, מומבאי )ח(

7:067:089:179:209:499:5210:4710:4913:0713:1018:0818:1218:3318:3717:5318:47הודו, פונה )ח(

7:317:318:498:509:379:3810:2110:2312:1612:1916:0116:0716:3916:4515:4816:59הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:259:009:029:429:4410:3010:3212:3312:3616:4116:4617:1417:1916:2717:31טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:229:2410:0210:0410:5210:5412:5813:0017:1517:1917:4617:5117:0118:02יוון, אתונה )ח(

7:507:509:099:119:579:5810:4210:4312:3712:4016:2416:3017:0217:0716:1117:21מולדובה, קישינב )ח(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:097:119:199:229:529:5410:4910:5113:0813:1118:0818:1118:3318:3717:5318:47מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:424:487:327:378:358:399:559:5913:1113:1320:2120:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:546:558:538:559:289:3010:2210:2412:3612:3917:1817:2317:4617:5017:0418:00נפאל, קטמנדו )ח(

7:357:369:139:159:549:5610:4310:4512:4712:4916:5817:0317:3017:3516:4217:47סין, בייג'ין )ח(

7:057:089:339:3610:0410:0711:0611:0913:3713:4019:0819:1119:3219:3518:5319:45סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:458:468:479:409:4110:2110:2212:0812:1115:3215:3816:1516:2115:1916:37פולין, ורשא )ח(

5:465:498:248:278:568:5910:0310:0612:4312:4618:3618:3819:0019:0218:1919:12פרו, לימה )ח(

8:228:229:449:4610:3010:3211:1611:1813:1313:1617:0517:1117:4117:4716:5118:00צרפת, ליאון )ח(

8:448:449:579:5910:4710:4811:3011:3213:2313:2617:0417:1017:4217:4716:5118:02צרפת, פריז )ח(

6:036:068:288:318:599:0210:0010:0312:2912:3217:5517:5818:1918:2117:3918:31קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:519:199:2110:0410:0510:5010:5212:5012:5316:5316:5817:2417:3016:3917:43קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:588:599:449:4510:2910:3112:2712:3016:2116:2716:5617:0116:0717:15קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:548:408:429:189:2010:1010:1212:1812:2116:4316:4817:1317:1816:2917:29קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:1910:0910:1011:0811:0811:4611:4713:2913:3116:3716:4417:2517:3116:2517:49רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:589:439:4410:4410:4411:2111:2313:0213:0516:0916:1616:5417:0115:5717:19רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:089:269:2810:1410:1510:5811:0012:5412:5616:4016:4517:1717:2316:2617:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:319:3210:1910:2011:0311:0512:5813:0116:4916:5517:2217:2716:3617:41שוויץ, ציריך )ח(

6:416:438:579:009:299:3110:2710:3012:5112:5318:0018:0418:2518:2817:4518:38תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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Issue # 00661
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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