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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה איזה זמן שהנני מתייעץ בעצמי אם לכתוב לו ע"ד הענין דלהלן, אבל סוף סוף באתי לידי 
ילבשו  תחי'...  בתו  אשר  הדבר  מוכרח  לכתוב...  מצדי  ומוכרחני  אחרת  ברירה  לי  אין  כי  החלטה, 
שייטלען. מבין אני אשר יש כאן כמה קישויים וד"ל, אבל איני רואה אפשריות אחרת, וכבר הורגל 
הדבר בארצות הברית וביותר מקומות, אשר הדור הצעיר אוחז במנהגים והידורים שהאבות עדיין 
לא החזיקו בהם, ובפרט שבנדון דידן אין זה ענין של הידור ומנהג אלא הרבה יותר מזה, ומטעמים 
מובנים איני רוצה להאריך בזה, ואף שכותב הנני בלשון הקדש, הנה בטח יוכל להסביר זה הן לעצמו 
והן לבתו וזוגתו תחינה, ואחכה לבשורה טובה אשר נתקבל אצלו הענין בהנחה טובה, אשר אז בטוח 
הדבר שיצא הענין לפועל און גלאטערהייט, וקידוש השם אשר בזה )ובפרט בסביבה שמביטים עליהם 

בשבע עינים והיא בהתנגדות וכו'( גדול ביותר. ומכלל הן וכו'.

בבקשת סליחה, אם נצרך לבקש סליחה על זה, הנני בתקוה לקבל ממנו ידיעה בהקדם היותר 
וכלי  צנור  זה  יהי'  אשר  ובודאי  גלאטערהייט,  און  גוטערהייט  טוב  בכי  הדבר  נסתדר  אשר  אפשרי, 

נוספים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת להזוג הצעיר בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת נשי ובנות חב"ד )ובטח אשר גם במחנם יתחילו בעבודה זו( ומה 
זה  דערפון, הנה  ווייט  נאך  נדמה שהדבר הנדרש האלט מען  לפעמים  להנ"ל, אשר אם אף  ג"כ  שנוגע 
למדים אנו ג"כ מבריאת העולם הכללי, שההתחלה היתה במצב של תהו ובהו וחשך היתה דוקא בבריאת 
אור, ואור כזה שגם לאחר תקון העולם אין ראוי להשתמש בו )אשר לכן נגנז לעתיד לבוא ולצדיקים 

ובתורה(, ודוקא על ידי התחלה כזו, הי' סדר בהבריאה בהדרגה ממטה למעלה, צומח חי מדבר,

ואכפול עוד הפעם שלא לדרשא קאתינא, אלא ובלבד שיבוא הדבר לפועל אז אייער טאכטער 
תחי' זאל אנטאן א שייטל, ותהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת,

המחכה לבשו"ט בברכה.

סוף זמן קידוש לבנה: יום שלישי בערב, י"ג מרחשון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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‰M‡Â אל צעקה  ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וג ֹו' ר ּבנּו1אליׁשע  ׁשל  ּבּמאמר  ּומבאר  . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2ה ּזקן  ׁשּבס ּפּור  הענינים  ּפרטי ּכל  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהק ּדים  ב ). (סעיף  ּכדלק ּמן ה ', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעב ֹודת 

מ ּפאריט ׁש ה ּלל  ר ּבי ׁשל  ּבּמאמר  3ּׁשּכת ּוב  ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ה ּנ"ל ) ה ּזקן אדמ ּו"ר  מאמר  על  מיּוסד  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה 

הק ּדמה  ה ּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל  יד ּוע  ּדה ּנה  , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפ ׁשּוטם , ׁשהיּו הגם  ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוט ֹו מידי ּבחר ּו5יֹוצא  ל ּמה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם  ּדיקא  א ּלּו ס ּפּורים  ְְְְִִִִֵַַַַָָָָה ּנביאים 

וס ֹוד ֹות  רזין ּבהם  ׁשרמזּו מ ּפני ל ֹומר   ּכרח ֿ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעל 

ּכאן  (עד  ה ' לעב ֹודת  ּדרכים  וכ ּמה  ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים 

ׁשּכׁשם  ּומ ּובן, ה ּלל ). ר ּבי ׁשל  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההק ּדמה 

הן  ׁשּבּתֹורה  ודינים  ׁשּבהלכ ֹות  ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהה ֹורא ֹות 

ּכל ׁשֹון  מק ֹום , ּובכל  זמן ּבכל  נצח ּיֹות  ְְְְְִִִַָָָָה ֹורא ֹות 

ה ּזקן  ּגם 6אדמ ּו"ר  [וזה ּו נצחית  היא  ה ּתֹורה  : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ח ּיינּו הם  ּכי ׁשּכת ּוב  ּבמה  רק 7ה ּפיר ּוׁש (לא  ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער ), לע ּבט  ּדעם  (אין ח ּיּות ֹו היא  ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה 

את  ּפֹועלת  ׁשה ּתֹורה  ּגם ) א ּלא  ח ּיּות , מ ּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה 

ּובכל  זמן ּבכל  יׂשראל  איׁש ׁשל  ׁשח ּיּות ֹו והינּו לחיֹות ), (ּכיצד  הח ּיים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(א ֹופן)

ה ּתֹורה  ׁשּבס ּפּורי הה ֹורא ֹות  ּגם  ּכ ה ּתֹורה ], ה ֹורא ֹות  ֿ ּפי על  להיֹות  צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמק ֹום 

להפריד  ֿ אפ ׁשר  ואי אחת , ּתֹורה  היא  ה ּתֹורה  ּכל  ּכי נצח ּיֹות , ה ֹורא ֹות  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מ ּזּולת ֹו. אחד  ענין ֿ וׁשל ֹום  הרמ ּב"ם חס  ֿ ּדין ה ּתֹורה 8סק  ּׁשאין ׁשהא ֹומר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּפס ּוק  ּבין הפר ׁש [ואין אחת  ּתבה  אפיל ּו אחד  ּפס ּוק  אפיל ּו ה ', "אנכי 9מעם  ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּפס ּוק  ּובין "אלקי ּפלג ׁש"10הוי' היתה  אמר ֹו11"ותמנע  מ ׁשה  אמר : אם  ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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ואילך. 332 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב  שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב  (כט , יב ֿיג שערים מאה סד. ח "ג נסתרות (בגנזי  מזמן כבר שנדפס  מה גם וישנו מהשבי ',

קלו. ע ' שם וראה קלז. ע ' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי  ולאח "ז קלים. בשינויים בחצע "ג)), הערות (בתוס ' ע "ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי  בנוגע  מהידוע  ולהעיר - ואילך). א (נח , וירא ס "פ  הרמון בפלח  נדפס 

וש"נ). קפב . ע ' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח , א.5)שם סג, פי "ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע "פ  ערבית דתפלת עולם" ה"ח .8)"אהבת פ "ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב . כ, יב .10)יתרו לו, וישלח 

העיקרים).11) מי "ג השמיני  (בעיקר פ "י  סנהדרין להרמב "ם פיה"מ 

    
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת

'B‚Â ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡Èp‰ Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â1. ¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»¿
Ô˜f‰ ea ÏL Ó‡na ‡Óe2etÒaL ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ïk ¿»≈««¬»∆«≈«»≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

‰ËÙ‰‰שהם ‰'כפי  ˙„BÚa, ואחד אחד  כל  (ÛÈÚÒשל  Ôn˜Ï„k ««¿»»«¬«¿ƒ¿«»¿ƒ
e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰e .(¿«¿ƒ«∆»
Ïl‰ Èa ÏL Ó‡na««¬»∆«ƒƒ≈

LËÈ‡tÓ3 של החסידים מגדולי  ƒ«ƒ
הזקן , רבנו  של  בנו  האמצעי , אדמו "ר 

של  נכדו  צדק, הצמח אדמו "ר  ושל 

הזקן  של (pkL‡‰רבנו  מאמרו  ∆«ƒ¿∆
הלל  Ó‡Óרבי  ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««¬«

ÔÈÚk (Ï"p‰ Ô˜f‰ "eÓ„‡«¿«»≈««¿≈
‰Óc˜‰4 ההפטרה סיפור  לביאור  «¿»»

ה', בעבודת מתבטא שהוא ≈p‰c¿ƒ‰כפי 
ÌÈetq‰ ÏkL Úe„È»«∆»«ƒƒ

eÈ‰L Ì‚‰ ,C"zaL התרחשו ∆«««¬«∆»
˜Ó‡בפועל  ÔÈ‡ Èk ,ÌËeLÙkƒ¿»ƒ≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5ŒÏkÓ , ≈ƒ≈¿ƒ»
ÌÈ‡Èp‰ eÁa ‰nÏ ÌB˜Ó»»»»¬«¿ƒƒ

‡˜Èc el‡ ÌÈetÒ דווקא ƒƒ≈»¿»
C"za Ì˙ÎÏ שכמובן למרות ¿»¿»«««

סיפורים  התרחשו  השנים במשך 

בתנ "ך , נכתבו  שלא »ŒÏÚנוספים
EÁk בהכרחÓBÏ אלו שסיפורים »¿¬«

Ì‰aנכתבו  eÊÓL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»∆
ÌÈBÈÏÚהנביאים  ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»ƒ¿∆¿ƒ

„Ú) '‰ ˙„BÚÏ ÌÈÎc ‰nÎÂ¿«»¿»ƒ«¬««
.(Ïl‰ Èa ÏL ‰Óc˜‰‰ Ô‡k»««¿»»∆«ƒƒ≈

L ,ÔeÓe˙B‡B‰‰L ÌLk »∆¿≈∆«»
Ô‰ ‰BzaL ÌÈÈ„Â ˙BÎÏ‰aL∆«¬»¿ƒƒ∆«»≈
ÔÓÊ ÏÎa ˙BiÁˆ ˙B‡B‰»ƒ¿ƒ¿»¿«

,ÌB˜Ó ÏÎe נצחי בתוקף והן  ¿»»
Ô˜f‰ "eÓ„‡ ÔBLÏk6: ƒ¿«¿«»≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒƒ¿ƒ¿∆«
e˙kL ‰Óa LeÈt‰ דברי על  «≈¿«∆»

eÈiÁהתורה Ì‰ Èk7˜ ‡Ï) ƒ≈«≈…«
‰ÊaL התורה B˙eiÁבדברי  ‡È‰ ∆»∆ƒ«

Ú ËaÚÏ ÌÚc ÔÈ‡) הוא בזה ƒ∆∆¿∆

eiÁ˙חי  CBzÓ ‰Bz „ÓBlL Bz‰L‰והתלהבות,), (Ìb ‡l‡ ∆≈»ƒ«∆»«∆«»
˙ÏÚBt האדם BÈÁÏ˙)אצל  „ˆÈk) ÌÈiÁ‰ (ÔÙB‡) והיא ‡˙ ∆∆∆∆««ƒ≈«ƒ¿

החיים, ואורח החיים אופי  את B˙eiÁLהקובעת eÈ‰Â החיים וצורת אופן  ¿«¿∆«
Ï‡NÈ LÈ‡ ÏL יהודי˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌB˜Ó ÏÎe ÔÓÊ ÏÎa ∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¿»»»ƒƒ¿

,[‰Bz‰ ˙B‡B‰ ÈtŒÏÚ וכשם «ƒ»«»
להוראות  בנוגע אמורים שהדברים

‰‰B‡B˙ולהלכות  Ìb Ck»««»
‰Bz‰ ÈetÒaL שיש והלקחים ∆¿ƒ≈«»

בעבודת  מהם ≈‰Ôה'להפיק
˙BiÁˆ ˙B‡B‰ בכל בתוקף והן  »ƒ¿ƒ

מקום,זמן  ‰Bz‰ובכל  Ïk Èkƒ»«»
LÙ‡ŒÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Bz ‡È‰ƒ»««¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ ÌBÏLÂŒÒÁ „ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

B˙ÏefÓ „Á‡ מקום אין  ולכן  ∆»ƒ»
ההוראות  שרק של לגישה וההדרכות

אלא  נצחיות, הן  בתורה אחד  חלק

חלק  של  ההוראות שגם היא האמת

ה' בעבודת ההוראות וגם ההלכה

באותה  נצחיות הן  התורה מסיפורי 

‰Ì"aÓמידה. ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ8 ¿ƒ¿«ƒ»«¿«
ÌÚÓ ‰Bz‰ ÔÈ‡M ÓB‡‰L∆»≈∆≈«»≈ƒ

eÏÈÙ‡ זאת ‰', אומר  לא הוא אם ¬ƒ
לגבי  רק אלא התורה כללות «eÒt˜על 
‰z eÏÈÙ‡ Â‡ „Á‡ מילה ∆»¬ƒ≈»

ÔÈ‡Â] ˙Á‡ÔÈa LÙ‰ ««¿≈∆¿≈≈
˜eÒt‰9"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" «»»…ƒ¬»»¡…∆

עשרת  את הפותח הפסוק שהוא

בה' האמונה בנושא ועוסק הדברות

˜eÒt‰ ÔÈe10‰˙È‰ ÚÓ˙Â" ≈«»¿ƒ¿«»¿»
"L‚Ït11 של במשפחתו  העוסק ƒ∆∆
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    ה ואשה אחת  "מאמר ד  ) ג

 ה   .......................   ה "כה'תש , חשון-מר ח"י, ויראש"פ 

 אי  ......  מרחשון, ה'תשכ"ה חי", ויראפ שיחת ש"  )ד

 כה  ..............  א  ,טוך כר פרשת ויראות שיח-לקוטי  )ה

 ל  .................  ב , טוכרך  פרשת וירא –חות י שיטולק  )ו

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

 ג ל  ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ו ל  ................  פרשת וירא –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  לז  ...........  פרשת וירא לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 זע  ................  פרשת ויראלשבוע תהלים  ורישיע  )י

    ה)(מוגפר התיא בס יםרשיעו  )יא

 ח ע  ......................................  פרשת ויראלשבוע  

 ח פ  .............. פרשת ויראלשבוע ם" וי םהיו "לוח   )יב

 אצ  ........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 דצ  .............  פרשת ויראלשבוע  ,םולים קיר' פג –  )יד

 עזק  ..........  פרשת ויראלשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טו

 רא  ..............  פרשת ויראלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתיביא  )יז

 רה  ...............................  ה פרק  חמיה   ,יב-אי פרק  יחזקאל

  מכשירין מסכת  –משיות   ) יח

 רז  ...................................................  אור קהתי יב

 ריג   ...........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )יט

  ביאוריםעם  ראש השה תמסכ  )כ

 ידר  ..............................................  יד ףד עד ח  ףמד

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 מגר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

  מדר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  וח רב יומילפי ל

    יהו את הוא חדלאפתח  אור הרתו  ) כג

 מור  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 ג ר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 הר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כז

 ור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 חר  .............................................  והריי''צדמו''ר מא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחר הספ  )כט

 סר  ..............................................  צ'י' ירמוה  ראדמו''

 סבר..........................................  ט עפרק  כרוותזה ספר  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 סהר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 

 סזר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 עור  .................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לג

 עח ר  ......................  פרשת ויראלשבוע  ים מוח זל  )לד

 עטר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לה



ו        

וקד ֹוׁש, אמת  ׁשּזה ּו מ ֹודה  אם  (אפיל ּו עצמ ֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמ ּפי

ׁשּב"אנכי  ה ּקד ּוׁשה  ּדר ּגת  ּבזה  ׁשאין ּׁשא ֹומר  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא ּלא 

"אלקי ה )ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל  ּכֹופר  זה  הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד  ענין על  אפיל ּו ּכן א ֹומר  אם  ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא  אם  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ֿ ּפה ). ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעל 

נצח ּיֹות , ּכה ֹורא ֹות  ה ּתֹורה  ׁשּבס ּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלה ֹורא ֹות 

א ּלא  א ּלּו, ה ֹורא ֹות  ׁשחסר ֹות  ּבלבד  זֹו לא  ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹה ּנה 

ועד  ה ּתֹורה , ׁשּבהלכ ֹות  הה ֹורא ֹות  ּגם  ְְְֲִֵֶַַַַָָחסר ֹות 

ֿ ּתֹורה  ספר  ּובד ּוגמת  ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל "אנכי

ּכל  ּבכ ׁשר ּות  ּפֹוגם  זה  הרי אחת , א ֹות  ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר 

ֿ ּתֹורה  אינֹו13ה ּספר  ּבּתֹורה  מס ּוים  ׁשחלק  ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצל ֹו, ק ּים  אינֹו זה  ׁשּבזמן הינּו: אצל ֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצל ֹו. ׁשהיא  ּכפי ה ּתֹורה  ּבכל  ּפס ּול  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

ׁשאף ֿ זֹו, ׁשּבהפטרה  ל ּסּפּור  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועל 

[ּדנֹוסף  ּבג ׁשמ ּיּות  ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּסּפּור  ׁשהיה  ֿ ּפי ְְְְִִִִֶַַַָָָעל 

הרי  ּכּנ"ל , ּפׁשּוט ֹו, מידי יֹוצא  מקרא  ׁשאין  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  ה ּמֹופתים  מט "ז אחד  ה ּוא  זה  ְְִִִֶֶֶֶַָָס ּפּור 

ּפס ּוק  על  ז"ל  ר ּבֹותינּו (ּוכמאמר  "ּפי 14אליׁשע  ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמ ֹונה  ּדֹור ׁש א ּתה  מ ּכאן ," ּבר ּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים 

לאליׁשע  ע ׂשרה  ׁשׁש ּבאל ּיה ּו, ה ּנה 15מ ֹופתים  ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ל ֹומר  ואין ה '. ּבעב ֹודת  ה ֹוראה  ּבֹו ׁשּיׁש מ ּובן ּבּתֹורה , נק ּבע  ׁשה ּסּפּור  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמ ּזה 

ּכי  ׁשנים ", ּד"פי ה ּבּקׁשה  ׁשּנתק ּימה  לס ּפר  ּכדי רק  ּבּתֹורה  נק ּבע  זה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור 

ׁשהי  ל ֹומר  מס ּפיק  זה  זה ,ּבׁשביל  ס ּפּור  מס ּפרת  ׁשה ּתֹורה  וכיון מ ֹופתים . ט "ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה  ׁשּנק ּבע ּו ּפרטיו וכל  ה ּסּפּור  ׁשּכלל ּות  מ ּוכח  ּפרטים , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכ ּמה 

ה '. ּבעב ֹודת  נצח ּיֹות  ְֲִִַַָה ֹורא ֹות 
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ב .12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י  בסיני  שמע  הרי  ב ) לא, (מגילה עצמו מפי  משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ "ש הקודש, ברוח  הי ' דמשה עצמו" "מפי  שגם זה על נוסף * -

שברמב "ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע  גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח  בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי  כל - אלא שם ממש, הוי ' דבר הם מסיני , למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק  תלמיד ע "י  ו

שם). ובהנסמן דברים, פ ' ח "ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע , תכ"ה תקו"ז א. עא, זח "ג ראה

סשע "א. חיו"ד נזר אבני  שו"ת סק "ט . או"ח  מהד"ת נו"ב  ט .14)שו"ת ב , יד.15)מלכיםֿב  שם, רד"ק 

משה , של  ברוה "ק  גם  נתלבשו לא  הראשונים  ספרים  שד' ורק  משה , של  רוה "ק  מבחי' למעלה  שהיא  התורה , כל  כמו הוא  בסיני ששמע  מה  כי (*

.(9 הערה  שם  לקו"ש (ראה  תורה  משנה  ספר משא "כ 

    
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל  כי  ‡Ó:עשו , Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ BÓ‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו  באמונה לו  חסר  שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או 
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙bc ‰Êa ÔÈ‡L ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰Bz(‰ Ïk)a ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל  כי  מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר  אם כמו  בדיוק זה הרי  ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר  לא היא בתורה מסויים

גם כך  בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
ÈetÒaL ˙B‡B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡B‰k ‰Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל  זמן  בכל  ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡B‰ ˙BÒÁL „Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙BÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ, כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי  כל  כאמור ,

BzŒÙÒ‰אחד . ˙Ó‚e„e¿¿«≈∆»
‰Ê È‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ÒÁL∆»≈««¬≈∆
ŒÙq‰ Ïk ˙eLÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰Bz13,, הספר חלקי  ששאר  למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד 

BÈ‡ ‰Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד  ‰Èובוודאי  ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו  ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁea",רבו  ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL LBc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰Bza Úa˜ etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B‡‰נצחית, Ba LiL ÔeÓ»∆≈»»
'‰ ˙„BÚa. זמן ובכל  מקום בכל  «¬«

‰Ê etqL ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ˜אסוך  ‰Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן  ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר 

אליהו , Ê‰שעשה ÏÈLa Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך  ואין  ¿ƒ
נעשו . בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê etÒ ˙tÒÓ ‰Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈËt ‰nÎe מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי  באופן  ה'מופת' בציון 

רבים, פרטים בו  «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈËt ÏÎÂ etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו  הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין 

.'‰ ˙„BÚa ˙BiÁˆ ˙B‡B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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ז      

ּבּביכלא ÔBLÏŒ‰ÊÂב ) ה ּנ"ל  ּכׁשם 16מאמר  : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רח ּוק ֹו על  ּב'יחיד ּות ' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים 

ּבעל ֹות ּה נׁשמה  ּכל  מ ּכן ויֹותר  ּכן ח ּיים , ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים 

מאלקים  רח ּוק ּה על  מר  ּבק ֹול  צ ֹועקת  - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה 

ּבני  מ ּנׁשי אחת  "וא ּׁשה  ּפס ּוק  על  ואמר  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָח ּיים .

נׁשמה  ּבחינת  היא  "א ּׁשה " כ ּו': ְְְִִִִִַַָָָה ּנביאים "

היא  א ׁשר  - "אחת " ה '. יראת  א ּׁשה  ְְֲִִִִֵֶַַַַָה ּנקראת 

ׁשה ּוא  ה ּנביאים " ּבני "מ ּנׁשי הוי'. עם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת 

ניב  מל ׁשֹון ה ּנב ּואה  ׁשענין ה ּנב ּואה , ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר  מ ּבחינת  ׁשּמק ּבלים  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגיל ּוי  ה ּׂשג ֹות  לק ּבל  קיּבּול  ּכלי היא  ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה 

"אלי 18אלק ּות  נֹוטריק ֹון אליׁשע ", אל  "צעקה  . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפיר ּוׁש כ ּו', הבל  אל  ה ' וּיׁשע  מ ּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע "

ה ּוא  - איּׁשי ּפיר ּוׁש: מת ", איׁשי עב ּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19א ׁש ׁשהיה  יּו"ד  א ׁש ׁשּבחינת  ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

א ׁש ּבר ׁשפי  אהבה  והתלהט ּות  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהב ּות 

- עילאה  חכמה  יּו"ד  ּבבחינת  ּולה ּבטל  ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלה ּכלל 

את  ירא  היה  עב ּד ּכי ידע ּת "וא ּתה  אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת 

ּבֹו ׁשהיה  יאר , א ֹות ּיֹות  - ירא  ּפיר ּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "וה ּנֹוׁשה  ּבהוי', א ֹור  ּתֹוספת  לה ֹוסיף  ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפיר ּוׁש: לעבדים ", ל ֹו ילדי ׁשני את  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת 

אלקים " נּׁשני "ּכי מ ּלׁשֹון - ׁשּזה 21"וה ּנֹוׁשה " , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

א ֹותי  מ ׁשּכחת  ׁשהיא  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש על  ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את  לקחת  "ּבא  דחיל ּומאלק ּות , הם  לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  ל ֹו ׁשּיהיּו ר ֹוצה  וה ּוא  22ּורחימ ּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זר ֹות ' ּול 'ירא ֹות  ה ּגּוף , ּתא ֹות  זר ֹות ' ְְְֲֲִֶַַַָָל 'אהב ֹות 

 ל ּיׁש מה  אליׁשע  אליה  "וּיאמר  לחמ ֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר 
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שם:16) בכותרת פיסוק ). סימני  (בלא [94 [בוך וואלף " ב "ביכל ב ) .[1201 [בוך הורוויץ " ב "ביכל א) מצאתיו: ָלע "ע 

וכו': נסתרות בגנזי  וואלף , בביכל הורוויץ . בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי . שאמר מה זי "ע  נבג"מ  הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט .17)שהשיב  נז, ישעי ' - הכתוב  שם.18)לשון הרמון בפלח  ראה - הנביאים בני  הדיוק 

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי ' דשם הוי '. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי  ד) (מד, שלח  בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס ' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי ' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי ' דשם נמחקין, שאין

בהוי '". בכחה.20)אור נשמה כל כי  הורוויץ : נא.21)בכת"י  מא, אותי22)מקץ  גו' רעות שתים יג) ב , (ירמי ' (עפמש"נ

האהוי "ר  את ח "ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב  זאת דלבד לבאר:) יש אולי  - גו' להם לחצוב  גו' עזבו

    
Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ ( הזקן C‡ÏÎÈaaרבנו  Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד : ÌÈ˜ÚBvLכתבי  ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל  ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ ∆∆¿««
Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡Èp‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡È ‰M‡ הכתוב כלשון  ƒ»ƒ¿«
חיל '. 'אשת בפרק במשלי  "˙Á‡"««

˙Á‡ ‡È‰ L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ
'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»

בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך 

‰ÌÈ‡Èp"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל  של  הקשר  ∆

הוא ‰ep‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡ep‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿

ÌÈ˙ÙN È17 הדיבור עניין  ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל  ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל  של  ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי  כלי  ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי . אור  לקלוט ראוי  כלי  ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל  ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜ÈËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן  Ï‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" LeÈt, כלומר ≈«≈ƒ
 ֿ הקדוש אל  פנייה משמעו  "אלישע"

את  ומתאר  ממשיך  והכתוב ֿ הוא. ברוך 

הריחוק  על  הזועקת הנשמה של  מצבה

של  רצוי  הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר  ¿¿»"EcÚהנשמה
‡e‰  ÈMÈ‡ :LeÈt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של  eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙLa '‰Ï ‰‰‡ את לבטל  ותשוקה רצון  העצמית מתוך  הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן  כדי  עד  לגמרי  להתבטל  ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁaבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר  העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של 

של  יו "ד  באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד ) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי '
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר  הזו  והתשוקה

‰È‰ EcÚ Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡È :LeÈt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,‡È ˙Bi˙B‡ ƒ»≈∆»»

Ák20B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר  ועתה «¬»»

עוד , קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„ÚÏ,מקרא של  פשוטו  לפי  «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי  חובו ,

ÔBLlÓ  "‰LBp‰Â" :LeÈt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fL מכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני  ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁe eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו  לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של  לעניינים

'˙BÊ ˙B‰‡'Ï של אהבות שהן  ¿«¬»
'˙BÊ ˙B‡È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈכמו  Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי  רצוי  לא דבר  שהיא «¿

פרנסתו . את לו  שיספק בה' לבטוח צריך 
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ח        

ׁשמן",23ּבּבית  אס ּו ֿ אם  ּכי לי אין וּתאמר  כ ּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ה ּנׁשמה . נק ּודת  עצם  ֿ אם  ּכי ל ּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפיר ּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפיר ּוׁש: ג ֹו', רקים " ּכלים  ג ֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר 

ֿ עדן  ּבגן נה ֹורא 24מתיבתא  ּביּה סליק  ּדלא  אעא  ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  ּגּופא  ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמב ּטׁשין

ליּה מב ּטׁשין כ ּו'.25ּדנׁשמתא  נה ֹורא  ּביּה וסליק  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להת ּבֹונן  ׁשּצרי ג ֹו' רקים " "ּכלים  ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזה ּו

ּדעת 26הר ּבה  ׁשּום  ּבלי ריקן, ּכלי ׁשה ּוא  אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר  ּורחימ ּו, דחיל ּו ׁשּום  ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח 

מאלקים  רח ּוק ֹו על  הוי' אל  ויצעק  רח ּוק ֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל 

הא ֹור  ליתר ֹון יבא  ּכ ֿ ואחר  הח ּיים , מק ֹור  ְְְְִִִַַַַַָָָֹח ּיים 

הח ׁש לא ֹור 27מן יתר ֹון יׁש - לאמ ּתֹו ּבאמת  ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "וא ּת וזה ּו ּדוקא . הח ׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשה ּוא 

הם 28ּבּנֹותר " "ּובני" ה ּנׁשמה , עצם  ה ּוא  "א ּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר " "ּתחיי - נׁשמה  ׁשּבכל  ּורחימ ּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחיל ּו

יהיֿ ּכן ה ', יזּכנּו ּכן .הח ׁש מן א ֹור  ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתר ֹון

ל ׁשֹונֹו). ֿ ּכאן (עד  אמן ְֵַָָָרצ ֹון,

ּבּמאמר LÈÂג ) המבאר  ֿ ּפי ׁשעל  לה ֹוסיף , ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  וה ּׁשּיכ ּות  ה ּקׁשר  לבאר  יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָה ּנ"ל ,

התחלת  עם  וג ֹו') אחת  (וא ּׁשה  ההפטרה  ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת 

ּובהק ּדים , הוי'. אליו וּירא  ה ּׁשב ּוע , ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפר ׁשת 

זֹו הפטרה  ׁשל  ה ּׁשּיכ ּות  הענינים , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפ ׁשט ּות 

מס ּוּפר  ׁשּבהפטרה  ּבגלל  היא , ה ּׁשב ּוע  ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפר ׁשת 

ה  ׁשאליׁשע  ה ּׁשּונּמית , ּבן "א ּתא ֹוד ֹות  ל ּה בטיח  ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" ק ּיּום 29ח ֹובקת  ׁשּיהיה  ּפעל  ֿ כן לאחרי וגם  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כ ּו' א ֹוד ֹות 30לה ּבן ּבּפר ׁשה  ה ּסּפּור  ּבד ּוגמת  וזה ּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

ל ׂשרה  ּבן "וה ּנה  ּביׂשר   ׁשה ּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק ,

"ּבּמדר ׁש31א ׁשּת ּכדאיתא  ה ּבן, ׁשל  לק ּיּומ ֹו ּבנֹוגע  וגם  ה ּפס ּוק 32. "וּיע ׂש33על  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  ל ֹועג  ע ֹוג  והיה  ׁשם , היּו ע ּמֹו ּגד ֹולים  וכל  ע ֹוג  ּגד ֹול ", מ ׁשּתה  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם 
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כו'. יהיו שהאהוי "ר לעבדים, לו ילדי  שני  את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי ' זח "ג 24)בלקוט "י :

א. במימרא 25)קסח , ומתחברי  תבירי , מאני  לה הביאו הכלים, שככלות ו) ד, שם ברד"ק  (הובא ואגדה התרגום יומתק  עפ "ז

בהם. גם השמן ויצקה תמעיטי .26)דה', אל פירוש: זהו הערכים 27)כנראה ספר וראה יג. ב , קהלת - הכתוב  לשון ע "פ 

וש"נ. ס "ח . לחושך ביחס  - אור ערך מסעי .28)חב "ד ס "פ  לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב  פרשתנו 31)שם,

י . י .32)יח , פנ"ג, ח .33)ב "ר כא, פרשתנו

    
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:LeÈt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי  ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או  ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר  ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜ ÌÈÏk 'B‚ Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

LeÈt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד  מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או  השגה לה נשאר 

שעליה  הנביא לה אומר  לאלוקות,

ריקים': 'כלים של  באופן  ה' את לעבוד 

‡˙È˙Ó  Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLhÓ ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור  בו  עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו ), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו  Ck»»
‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLhÓ ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור  בו  עולה

ועולה  אותו  (של ומבטלים האור  בו 

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈvL 'B‚ "ÌÈ˜ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו 
‰a‰26 החמור ‡CÈבמצבו  «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏeהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁe eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

ÓÓ˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒÁ‡Â ,ÌÈiÁ‰ B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל  לאחר 

ÔB˙ÈÏשלו והמציאות  ‡È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של  בסופו  יבוא מאד , שנתרחק

שאור  כשם מאד , גדולה להתקרבות

מעלה  לו  יש חשיכה מתוך  המאיר 

רגיל  אור  על  e‰Lk‡ויתרון  B‡Ï ÔB˙È LÈ  BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

"˙Bpa ÈÈÁz CÈe z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆
Ì‰ "CÈe" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁeהאמורים,שני  eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ואהבה  יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»
"˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר " ƒ¿ƒ«»

ויתרון  מעלה מלשון  אלא "נשאר "

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ B‡ ÔB˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר  של  «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ Ó‡na ‡Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â Lw‰ ‡Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙Lt ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ ,ÚeM‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני  הפשט, בדרך  »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד  ֿ פי  על  הענין 

BÊ ‰ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ ÚeM‰ ˙LÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ teÒÓ ‰ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈÁ‡Ïמת הבן  ÏÚtכאשר  ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו . Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰Lta etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול " נחשב שהמשתה »
בו , השתתפו  הדור " ÏÎÂ"גדולי  ‚BÚ¿»
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ט      

(והינּו, ּבאצ ּבע ֹו לב ּטל ֹו ׁשּיכ ֹול  וא ֹומר  ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק ,

א ּתה  מה  ה ּקּב"ה : ל ֹו אמר  ק ּים ), ּדבר  זה  ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש א ֹות ֹו ׁשל  ס ֹופ ֹו אין ואדר ּבה , כ ּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמב ּזה 

ק ּים  ּדבר  היה  ׁשּלא  (א ֹו ּביד ֹו א ּלא  ליּפֹול  ְִֶֶַָָָָָָָֹ(ע ֹוג )

ג ֹו' לע ֹולה " ׁשם  "והעלה ּו האמירה  ,34מ ּצד  ְְֲֲִִֵַַָָָָ

ל ֹו ּתע ׂש "אל  – ה ּקּיּום  נע ׂשה  ּכ ֿ ְֲִַַַַַַַָָואחר 

ה ּסּפּור 35מא ּומה " רק  הרי ֿ זה , ֿ ּפי על  אבל  .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ֿ ּכן ואם  ל ּפר ׁשה , ׁשּי ה ּׁשּונּמית  ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָא ֹוד ֹות 

(ּובפרט  זה  ּבס ּפּור  להתחיל  צריכה  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה 

ויֹותר  ּפס ּוקים  כ "א  ּבֹו ההק ּדמה 36ׁשּיׁש ללא  ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ֿ ּפי  על   א ג ֹו'. ה ּנביאים " ּבני מ ּנׁשי אחת  ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"וא ּׁשה 

ׁשל  ה ּקׁשר  ּגם  לבאר  יׁש ה ּנ"ל , ּבּמאמר  ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר 

ה ּפר ׁשה . עם  ג ֹו') אחת  (וא ּׁשה  ההפטרה  ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת 

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד ) ּׁשּכת ּוב  מה  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף  הוי', אליו וּירא  ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָה ּפר ׁשה 

ׁשּנמ ֹול  ׁשּכיון , ל ֿ  ל ּפר ׁשת  לס ֹוף  ּבהמ ׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא 

הח ֹולה  את  לב ּקר  אליו, וּירא  לכן ,37אברהם , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חד ׁש, ענין ׁשּזה ּו ׁשּמֹורה  חד ׁשה , ּפר ׁשה  זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמ ֹול  נאמר   ל ֿ  ל ּפר ׁשת  ּבס ֹוף  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

א ּתֹו. נּמֹול ּו ג ֹו' ּבית ֹו אנׁשי וכל  ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל 

נאמר  וּירא  ּבפר ׁשת  ואיל ּו ּביחד . ּכּולם  ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשה ּוא  ּדוקא , לאברהם  הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא 

"וע ּמ אני ג ֹו'38"ונפלינּו ֿ וּירא  ּד ה ּגיל ּוי וה ּנה , . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לב ּקר  ענינֹו ּכי ּביֹותר , נעלה  ּגיל ּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָה ּוא 

מ "ט  ּבגימטר ּיא  ּד'ח ֹולה ' ׁשהיה 39הח ֹולה , ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמ ׁשי ׁשּיּוכל ּו ל ּנבראים  ׁשּנּתן מה  ׁשּזה ּו ּבינה , ׁשערי מ "ט  רק  אברהם  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמם , וכ ּולן 40ּבכח  ּבע ֹולם , נברא ּו ּבינה  ׁשערי חמ ּׁשים  ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

ל ּנברא  ּבׁשּיכ ּות  אינֹו החמ ׁשים  ׁשער  ואיל ּו אחד , חסר  - למ ׁשה  א ּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לב ּקר  אליו", "וּירא  וזה ּו מ ּלמעלה . ּׁשּמק ּבלים  מה  ׁשּזה ּו אחד , ּבחינת  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָל ּבֹורא ,

ריּפא  מ ּלמעלה  ׁשה ּגיל ּוי הח ֹולה , ׁשּנת ּבּטל 42את  והינּו אברהם , ׁשל  הח ֹולי את  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב .34) כב , יב .35)שם ענינא.36)שם, סליק  בלאוֿהכי  שלום") ב "ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י37)מגילה

טז.38)עה"פ . לג, תש"ג.39)תשא אלול חי  (בקונטרס  תרנ"ג שע "ב  חמישים ד"ה וירא. ר"פ  (להאריז"ל) טעמ "צ  ראה

ואילך). ער ע ' תרנ"ג בסה"מ  - ולאח "ז .201 ע ' תש"ג לסה"ש ב .40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב "ן פתיחת

237).42)התורה. ע ' ריש חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ס "ב  בהשיחה ראה

    
ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏhÏ ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰fÓ ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ Ó‡ ,(Ìi˜ c,‰a„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של  ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של  lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ c »»»»«»ƒ«
‰ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒÁ‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של  NÚzמציאותו  Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»

,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï‡ הקשר הסבר  לפי  ¬»«ƒ∆
פרשת  השבוע, פרשת בין  והשייכות

הפשט לפי  וההפטרה ˜וירא, È‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰LtÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL ËÙe) ‰Ê etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד  זה ÌÈ˜eÒtבסיפור  ‡"Î¿ƒ
˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ Ó‡na ‡Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על  אלו  פסוקים של  הפירוש

‰Lwחסידות  Ìb ‡Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»

.‰Lt‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»
‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰Lt‰ ˙ÏÁ˙‰a e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור 
,EÏŒCÏ ˙Lt ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
ֿ לך  לך  בפרשת iÂ‡שמסופר  ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך  הקדוש ≈»
‡˙אליו , wÏ אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰Lt»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
ֿ לך  לך  לפרשת כהמשך  רק לא עצמו ,

Â Ì‰‡ ÏBÓpL Ó‡ EÏŒCÏ ˙Lt ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של  ביתו  אנשי  וגם LÙa˙ישמעאל  eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ Ó‡ ‡iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי  בתורה שנאמר  כמו 

האומות. מכל  ישראל  עם

'B‚ '‡iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ wÏ BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של  הפנימית והמשמעות

היא  iËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa ÈÚL Ë"Ó ˜ Ì‰‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡ ‰Èa ÈÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
 ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ÒÁ ניתנו אדם שלבני  היינו  »≈∆»
בינה  שערי  ÚLמ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי  «ƒ¿»

הנו "ן  לשער  זכה לא רבנו  משה ואפילו 

‡l‡ לבחינת שייך  הנו "ן  שער  ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו . בכוח להשיג  ∆¿e‰ÊÂיכול 

,"ÂÈÏ‡ ‡iÂ" לו האלוקות שגילוי  «≈»≈»
כדי  היה אבינו  אברהם ≈»¿wÏזכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

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



י        

ּכיון  מ "ט ), (ּבגימטר ּיא  ח ֹולה  ׁשהיה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם  וה ּנה , החמ ׁשים . ׁשער  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל 

מ ּיׂשראל , אחד  לכל  אחריו, לבניו אברהם  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָה ֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם  מה  רק  לא  ּביר ּוׁשה  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ה ּגיל ּוי  ּגם  א ּלא  ּבעב ֹודת ֹו, ה ּיגיעה  ֿ ידי  על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה ּׂשיג 

ׁשּיֹור ׁש לפי והינּו מ ּלמעלה , ׁשּנמ ׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא "

ה ּכל . ְֵַַֹמק ּבל 

ÌÓ‡ ה ּגּוף אבל  ה ּנׁשמה , מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על   א כ ּו'. ּומס ּתיר  מעלים  ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַַַהרי

ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  וא ּׁשה  ּבהפטרה : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר 

ה ּנׁשמה  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו וג ֹו', אליׁשע  אל  ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה 

ּכ ּכדי עד  ה ּוא  וההעלם  ה ּמעלים , ּבּגּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת 

"א ּׁשה ׁש"עב ּד היא  הרי אז ּגם  ה ּנה  מת ", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם  (מא ּוחדת ) "אחת " ׁשהיא  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת ",

ה ּמאמר : וכל ׁשֹון ההעלם , ל ּה ואכ ּפת  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע 

אמנם  ׁשּזה ּו והינּו, מר ", ּבק ֹול  צ ֹועקת  ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה 

צ ֹועקת  היא  הרי ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  והס ּתר , העלם  לילה , ׁשל  ּומ ּצב  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּנֹותר ", ּתחיי ּובני "א ּת א ׁשר  ּפֹועלת  זֹו ּוצעקה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכ ּו'.

ּוכמאמר  ֿ ה ּוא 43יתר ֹון, ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ּכד  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה ', יזּכנּו ּכן ּדוקא . הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  ׁשּיתר ֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכ ּוּלה ּו

אמן. ֿ רצ ֹון, ְִֵָָיהי
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(סה"מ 43) בתחלתו תש"י  לגני  באתי  ד"ה ג). (סה, פ "ב  יאמרו כן על ד"ה חוקת פ ' שם פקודי . ר"פ  לקו"ת פכ"ז. תניא ראה

.(111 ע ' ה'שי "ת

    
‡iËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»

ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו  "וירא של  זה גילוי  ידי  ÚLעל  Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈÏאף Ì‰‡ LÈB‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈÁ‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜ ‡Ï ‰LeÈa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ‡ Ì‰‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„BÚa ‰ÚÈ‚i‰, עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו  ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו  גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד  אחד  ÈÙÏלכל  eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó LBiL שהיה מה כל  ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן  «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל 

‰e‡אבינו , È‰ Ûeb‰ Ï‡¬»«¬≈
'eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול . להתגלות האלוקי  »‡Cמהאור 
:‰ËÙ‰a Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
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ּכיון  מ "ט ), (ּבגימטר ּיא  ח ֹולה  ׁשהיה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם  וה ּנה , החמ ׁשים . ׁשער  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל 

מ ּיׂשראל , אחד  לכל  אחריו, לבניו אברהם  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָה ֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם  מה  רק  לא  ּביר ּוׁשה  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ה ּגיל ּוי  ּגם  א ּלא  ּבעב ֹודת ֹו, ה ּיגיעה  ֿ ידי  על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה ּׂשיג 

ׁשּיֹור ׁש לפי והינּו מ ּלמעלה , ׁשּנמ ׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא "

ה ּכל . ְֵַַֹמק ּבל 

ÌÓ‡ ה ּגּוף אבל  ה ּנׁשמה , מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על   א כ ּו'. ּומס ּתיר  מעלים  ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַַַהרי

ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  וא ּׁשה  ּבהפטרה : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר 

ה ּנׁשמה  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו וג ֹו', אליׁשע  אל  ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה 

ּכ ּכדי עד  ה ּוא  וההעלם  ה ּמעלים , ּבּגּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת 

"א ּׁשה ׁש"עב ּד היא  הרי אז ּגם  ה ּנה  מת ", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם  (מא ּוחדת ) "אחת " ׁשהיא  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת ",

ה ּמאמר : וכל ׁשֹון ההעלם , ל ּה ואכ ּפת  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע 

אמנם  ׁשּזה ּו והינּו, מר ", ּבק ֹול  צ ֹועקת  ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה 

צ ֹועקת  היא  הרי ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  והס ּתר , העלם  לילה , ׁשל  ּומ ּצב  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּנֹותר ", ּתחיי ּובני "א ּת א ׁשר  ּפֹועלת  זֹו ּוצעקה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכ ּו'.

ּוכמאמר  ֿ ה ּוא 43יתר ֹון, ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ּכד  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה ', יזּכנּו ּכן ּדוקא . הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  ׁשּיתר ֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכ ּוּלה ּו

אמן. ֿ רצ ֹון, ְִֵָָיהי
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È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ‡ Ì‰‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„BÚa ‰ÚÈ‚i‰, עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו  ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו  גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד  אחד  ÈÙÏלכל  eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó LBiL שהיה מה כל  ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן  «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל 

‰e‡אבינו , È‰ Ûeb‰ Ï‡¬»«¬≈
'eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ
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‰ÓLp‰ L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dpyd y`x(iriax meil)

*
:`ziixaa epipy.äpçå ìçø äøN äã÷ôð äðMä Làøazx`an §Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¨¥§©¨

:`xnbdàéúà ,øæòìà éaø øîà ,ïìðîdey dxifba,'äãé÷t' 'äãé÷t' §¨¨¨©©¦¤§¨¨¨§¨§¦¨§¦¨
eàéúàdey dxifba,'äøéëæ' 'äøéëæ',cenild `ed jkeìçøa áéúk ¨§¨§¦¨§¦¨§¦§¨¥

(ak l ziy`xa)äpça áéúëe ,'ìçø úà íéäìà økæéå'(hi ` '` l`eny) ©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥§¦§©¨
áéúëc ,äðMä Làøî 'äøéëæ äøéëæ' àéúàå ,''ä äøkæiå'(ck bk `xwie) ©¦§§¤¨§¨§¨§¦¨§¦¨¥Ÿ©¨¨¦§¦

dpyd y`x iabl,'äòeøz ïBøëæ ïBúaL'dxen`d dxikfd mb jke ©¨¦§§¨
dey dxifb cenlle jiyndl yie .dpyd y`xa dzid dpge lgxa

äpça áéúk ,'äãé÷t äãé÷t'(`k a '` l`eny),'äpç úà 'ä ã÷ô ék' §¦¨§¦¨§¦§©¨¦¨©¤©¨

äøNa áéúëe(` `k ziy`xa)t 'äå','äøN úà ã÷dcwtp dpgy myke §¦§¨¨©¨©¤¨¨
dxy jk ,'dxikf' ly dey dxifba epcnly enk ,dpyd y`xa

.dpyd y`xa dcwtp
*

:`ziixaa epipy.'ïéøeñàä úéaî óñBé àöé äðMä Làøa'zx`an §Ÿ©¨¨¨¨¥¦¥¨£¦
:`xnbdáéúëc ,ïìðî(eÎc `t mildz)(àñëá) øôBL Lãçá eò÷z' §¨¨¦§¦¦§©Ÿ¤¨

,'Bâå 'àeä ìàøNéì ÷ç ék ,eðbç íBéì [äñka]exn`p el` miweqte ©¤¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥§
,xteya ea mirwezy dpyd y`x lr
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום רביעי עמ' א



יי

zgiy .c"qa*d"kyz'd ,oeygxn g"i ,`xie t"y.
d"kyz'd,oeygxng"i,̀xiet"yzgiy

ראשון ‡. מיום החל הקודם, לשבוע רק לא שייכות לה יש מהתחלתה, בתורה, סדרה כל

נקרא - ראשון שמיום זה, בשבוע (כמו הסדרה ע"ש נקרא ראשון, מיום החל השבוע, כל (א) ולכן:
רש"י  פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד צריך ראשון מיום (ב) וירא); (פרשת) בשם השבוע

השבוע) (בסוף בשבת שיקראו -1מהסדרה

מתברכין lkאלא  ש"מיניה בשבת נקראת היא שהרי הבא, השבוע לימי גם שייכות לה יש הסדרה
יומין" השבת,2כולהו שלאחרי הימים ,

הם השבת שלפני הימים השבת: שלאחרי הימים לגבי השבת שלפני הימים בין החילוק dpkd(שזהו
רז"ל  כמאמר והם3לשבת, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח שכתוב miyerd"מי כמו השבת, zeyrl"4את

השבת". "את השבת שלאחרי משבת)oikxaznוהימים "-

את רק לא שמקבלים הקב"ה, של כברכתו הוא הברכה ו"תוספתו ואופן תוספת, - גם אלא ה"עיקר",
העיקר" על שמרובה הקב"ה בשבת.5של שקוראים מהסדרה -

[שפירושו·. רש"י מפרש הסדרה, בהתחלת אליו" "וירא התיבות של על "יינה הוא החומש על
במארז"ל 6תורה" וכמרומז שבתורה, והסוד הפנימיות את מגלה שרש"י דהיינו, סוד"]7, יצא יין "נכנס

החולה". את "לבקר -

תהיה" "בקורת מענין "לבקר" ב) חולים. ביקור כפשוטו, א) ענינים: ב' בזה מנת 8ויש על לבקר -
רפואה 9לתקן  גם נמשכת כפשוטו חולים ביקור  שעלֿידי כיון בזה, זה קשורים אלה ענינים ושני .10.

שקוראים  מהסדרה - תוספות עם ועוד - מתברכים השבת שלאחרי הימים שכל לעיל, האמור ועלֿפי
שנמשכת  החולה", את "לבקר  - הוי'" אליו ה"וירא ונמשך נתברך הבא השבוע  ימי  שבכל  נמצא, בשבת,

קרובה. ורפואה שלימה רפואה - רצון ויהי ישראל, לחולי רפואה

רש"י ‚. מוסיף ואחרֿכך החולה". את "לבקר - אליו" "וירא הפסוק על רש"י מפרש לעיל, כאמור
"אמר  ענין: בשלומו".11עוד ושאל הקב"ה ובא היה, למילתו שלישי יום חנינא, בר חמא  ר'

- לכלֿלראש - רש"י מפרש הקודמות, בהתוועדויות ששני כמדובר מובן, ומזה  מקרא. של  פשוטו 
ש "וירא  - כאן מביא  שרש"י מוכרחים הענינים  - למילתו" שלישי וב"יום החולה", את "לבקר היה אליו"

מהפסוק.

להבין  :12וצריך

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק ההכרח מהו

נאמר - (ולא סתם הוי'" אליו "וירא בפסוק שנאמר כיון הרי החולה", את "לבקר היה שזה בשלמא
לאחריֿזה  מיד נאמר נתגלה, שהקב"ה מספרים שכאשר בפסוקים, כרגיל הדבר, היה מטרה איזו בשביל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 312 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
(1.27 ע' תש"ב סה"ש ראה - אדה"ז תקנת
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
סע"א.3) ג, ע"ז
(סה"מ 4) ספ"ג ש"ת שבתותי את ד"ה וראה טז. לא, תשא

.(85 ע' ה'ש"ת
יג.5) פ"א, דב"ר
ב"היום 6) הובא .197 ס"ע תרצ"ז סה"ש - אדה"ז מאמר

- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת וראה שבט. כט יום"
.(192 ע' חמ"א התוועדויות

א.7) לח, סנהדרין א. סה, עירובין
שלא 8) הדבר את "לבקר שם: פירש"י וראה כ. יט, קדושים

כו'". לחייבו
לו 9) ("שהי' פרשתנו ריש רמב"ן וראה רע"א. מ, נדרים

פרשתנו. ריש אוה"ת המילה"). למחלת ריפוי השכינה במראה
ב.10) ל, ב"מ ב. לט, שם
ב.11) פו, מב"מ
ואילך.12) 77 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dpyd y`x(iriax meil)

*
:`ziixaa epipy.äpçå ìçø äøN äã÷ôð äðMä Làøazx`an §Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¨¥§©¨

:`xnbdàéúà ,øæòìà éaø øîà ,ïìðîdey dxifba,'äãé÷t' 'äãé÷t' §¨¨¨©©¦¤§¨¨¨§¨§¦¨§¦¨
eàéúàdey dxifba,'äøéëæ' 'äøéëæ',cenild `ed jkeìçøa áéúk ¨§¨§¦¨§¦¨§¦§¨¥

(ak l ziy`xa)äpça áéúëe ,'ìçø úà íéäìà økæéå'(hi ` '` l`eny) ©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥§¦§©¨
áéúëc ,äðMä Làøî 'äøéëæ äøéëæ' àéúàå ,''ä äøkæiå'(ck bk `xwie) ©¦§§¤¨§¨§¨§¦¨§¦¨¥Ÿ©¨¨¦§¦

dpyd y`x iabl,'äòeøz ïBøëæ ïBúaL'dxen`d dxikfd mb jke ©¨¦§§¨
dey dxifb cenlle jiyndl yie .dpyd y`xa dzid dpge lgxa

äpça áéúk ,'äãé÷t äãé÷t'(`k a '` l`eny),'äpç úà 'ä ã÷ô ék' §¦¨§¦¨§¦§©¨¦¨©¤©¨

äøNa áéúëe(` `k ziy`xa)t 'äå','äøN úà ã÷dcwtp dpgy myke §¦§¨¨©¨©¤¨¨
dxy jk ,'dxikf' ly dey dxifba epcnly enk ,dpyd y`xa

.dpyd y`xa dcwtp
*

:`ziixaa epipy.'ïéøeñàä úéaî óñBé àöé äðMä Làøa'zx`an §Ÿ©¨¨¨¨¥¦¥¨£¦
:`xnbdáéúëc ,ïìðî(eÎc `t mildz)(àñëá) øôBL Lãçá eò÷z' §¨¨¦§¦¦§©Ÿ¤¨

,'Bâå 'àeä ìàøNéì ÷ç ék ,eðbç íBéì [äñka]exn`p el` miweqte ©¤¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥§
,xteya ea mirwezy dpyd y`x lr
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שלפניֿזה  לפסוקים בהמשך בא שזה לומר, צריך כן על וכדומה), "וידבר" בשביל) היה לפני 13(שזה :
לךֿלך  פרשת (בסוף חולה,14זה אז היה שאברהם מובן שמזה אברהם", נימול הזה היום "בעצם נאמר (

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק מוכרח היכן אבל החולה". את "לבקר - הוי'" אליו "וירא ולכן

חולים ב) ביקור מצות בחליו? אברהם את לבקר מיד הגיע לא הקב"ה למה להקשות: יש מזה יתירה
בחליו  אברהם את לבקר בא שהקב"ה מזה שנלמדת הראשון 15- מהיום היא המתין 16- למה ואםֿכן ,

השלישי? היום עד חולים בביקור הקב"ה

בעבודתנו?ג) - היה" למילתו שלישי מ"יום ההוראה היא מה

המוסגר:„. מאמר

מהפסוק  למדים חולים ביקור מצות מובן: אינו - החולה" את "לבקר בא שהקב"ה הענין 17בעצם

תלכו" אלקיכם ה' מהפסוק 15"אחרי או ילכו"18, הדרך את להם נאמרו 19"והודעת הפסוקים ב' והרי ,
מתןֿתורה  מתןֿתורה 20לאחרי קודם חולים ביקור ענין מהו ואםֿכן ,21?

אבינו  אברהם שקיים אב כיבוד למצות בנוגע גם היא זו הקודמת 22קושיא בשבת הרי 23(שדובר :(
אברם  קיים ש"לא אבינו אברהם על להיות יכולה טענה איזו ואםֿכן, זה, לאחרי רק נצטוו אב כיבוד על

אביו"? כבוד את

הגמרא  כדברי נח, בני אצל גם היתה שהמצוה שיתכן לתרץ, אפשר חולים לביקור שכמה 24בנוגע ,
נכללים  מצוות בשבע כי מצוות, בשבע נכללים שאינם אף נח, בני גם בהם נצטוו עשה" "קום של ענינים
נצטוו  אב כיבוד על שהרי כן, לתרץ אפשר אי - אב לכיבוד בנוגע אבל תעשה"; ואל "שב של ענינים רק

במרה 25במרה  בציווי צורך היה לא זה, על מצווים היו נח בני גם ואם ,26.

חולים: לביקור בנוגע לתרץ יש עוד

(ואףֿעלֿפי  חסדים גמילות במצות נכללים וכו') אבלים ניחום אורחים, הכנסת (וכן חולים ביקור
נפרדות  מצוות הן מתןֿתורה חסדים).27שלאחרי בגמילות כלולות היו מתןֿתורה, קודם שהיו כפי הנה ,

ביקור  גם אצלו היה במילא - ענינו עיקר היה זה ואדרבא, - אברהם אצל גם היה חסדים שגמילות וכיון
אורחים). (והכנסת חולים

הפסוק  המשך יובן עי 28ועלֿפיֿזה לא "וישא היא (שהשייכות הוי'" אליו "וירא לפסוק גו'" וירא ניו
והכנסת  חולים ביקור כי - הפסוק) לתחילת גם אלא רש"י), (כדפירש היום" "כחום הפסוק: לסיום רק
בביקור  אורחים הכנסת להחליף הקב"ה ורצה חסדים, בגמילות נכללים ששניהם אחד, ענין הם אורחים

חולים.

הרי - אבינו, מאברהם להיות צריכה היתה אורחים והכנסת מהקב"ה, היה חולים שביקור ואףֿעלֿפי
קיום עלֿידי חד: כולא וחיבור zevnזה צוותא מלשון מצוה - אורחים ופועל 29הכנסת אברהם מתחבר -
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מהרש "א13) במקומו. רש"י במפרשי פרישה ראה שם. ב"מ
סק"א. סשל"ה יו"ד

כו.14) יז,
א.15) יד, סוטה
ס"ה.16) כדלהלן
ה.17) יג, ראה פ'
כ.18) יח, יתרו
שם.19) תיב"ע ב. ל, ב"מ
יג.20) שם, רש"י
כו'21) דייקא במצותיו במצותיו "קדשנו ד): (לד, תו"א ראה

(סח, ושם כו'". גורם ה' מצות האדם בעשיית שבאתדל"ת וקדשנו
חולים". מבקר הקב"ה כו' מצותי כו' "וישמור א):

נח.22) ס"פ רש"י

(23- מנחם (תורת ואילך סט"ז לך לך ש"פ שיחת
ואילך). 226 ע' חמ"א התוועדויות

סע"ב.24) נח, סנהדרין
ב.25) נו, שם
(תורת 26) סי"ח וישלח ש"פ שיחת ראה - זה על התירוץ

ואילך). 343 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם
"קורין27) בתחלתו): תפלות  סדר  אלו (רמב"ם זו משנה

שבת  וראה אורחים". והכנסת כו' ובקו"ח כו' וגמ"ח כו' דברים
אבל  הל' מרמב"ם ולהעיר - סס"ד. רש"ל שו"ת סע"א. קכז,

רפי"ד.
ב.28) שם,
ובכ"מ.29) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה



יג d"kyz'd ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

שמדת  כמו ה"ז למטה, שנמשך כפי הקב"ה של חולים וביקור  אורחים, מכניס שהקב"ה כמו זה שיהיה
אברהם  של ענינו שזהו למטה, ומשמשת עומדת שלמעלה -30חסד

שניהם). להתקיים יכולים (שהרי אברהם נצטער לכן - שיעור" להם שאין מ"דברים שזהו כיון אבל

ביקור  מאשר יותר חסדים גמילות של ענין היא אברהם עלֿידי אורחים שהכנסת לומר, אפשר גם
מאמר  כאן עד וגו'". אנשים שלושה והנה עיניו "וישא להיות צריך והיה נצטער, ולכן דהקב"ה, חולים

המוסגר.

הראשון מתרצים 31מפרשים ‰. ביום כי - השלישי ביום רק אברהם את הקב"ה ביקר למה הקושיא
כסף" ומקנת בית יליד ביתו "אנשי במילת עסוק אברהם רז"ל 32היה מאמר עלֿפי - לומר יש (גם על 33.

.34הפסוק  זקן שהיה מתיירא "היה שאברהם הברית", עמו -"וכרות עמו" ואחז ידו (הקב"ה) שלח .
לבקרו). כדי "וירא" להיות צריך היה ולא אותו, וביקר אברהם אצל הקב"ה כבר היה הראשון שביום

השלישי  וביום הראשון ביום רק היא הסכנה כי סכנה, אין - השני .35וביום

רש"י  (ב) מסוכן, שאינו לחולה גם היא חולים ביקור מצות (א) כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל
ואםֿכן 36סובר  השלישי, היום לגבי יותר גדולה סכנה יש אז ואדרבא, סכנה, יש השלישי היום לפני שגם

אומר היה"i"yxלמה למילתו שלישי ?37"יום

לפי  הוא, השלישי היום עד חולים בביקור המתין שהקב"ה שהטעם מתרץ, הקדוש' החיים ה'אור
והלאה" שלישי מיום אלא החולה את מבקרין לבקרו"38ש"אין מיד נכנסים ש"קרובים ואףֿעלֿפי .39,

שכתוב  (כמו לבניֿישראל קרוב הוא הקב"ה אליו"),40והרי קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי
מפני  הוא לבקרו" מיד נכנסים ש"קרובים זה כי השלישי, היום עד לבקרו הקב"ה בא לא מכלֿמקום
"אוושא  פרסום, נעשה רחוקים של ביקור עלֿידי (מהֿשאיןֿכן חוליו דבר מתפרסם לא ביקורם שעלֿידי

העולמות".41מילתא") כל "בפרסום זה הרי קרוב, שהוא אףֿעלֿפי כי הקב"ה, אצל שייך לא זה וטעם ,

גם  (ב) פרסום, יהיה שלא באופן לבקרו לבוא יכול היה הקב"ה (א) כי: מובן, אינו זה תירוץ אבל
ושבים  עוברים היו ולא היום", "כחום זה היה שהרי פרסום, של באופן היה לא הוי'" אליו .42ה"וירא

להבטיח  צריך (שהרי מפורסם זה היה לא למעלה שגם מוכח, מפורסם, הדבר היה לא שלמטה ומזה
מצד למעלה, גם מילתא" "אוושא יהיה משתלשלים שלא שלמטה הענינים שכל דכיון המקטרגים),

שלמעלה, בדוגמתם.מהענינים שהם מובן הרי

.Â בחסידות המבואר בהקדם זה שקיים 43ויובן מה לגבי אבינו אברהם שקיים מילה מצות במעלת
ניתנה  שלא עד כולה התורה :44כל

הכח  בהם היה לא שקיים המצוות (ב) עצמו, בכח (א) היה אבינו, אברהם עלֿידי התורה כל קיום
קדושים. ייעשו - הגשמיים הדברים - שהם המצוות, נעשו שבהם הגשמיים בדברים בקדושתם לחדור

- האבות שקיימו המצוות לגבי מתןֿתורה לאחר מקיימים שאנו שבמצוות מהמעלות הוא זה ענין
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וידבר 30) ד"ה פ"ד. שכ"ב בפרדס (נתבאר ב רסד, זח"א
ע)). ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד לאמר גו' אלקים

במקומו.31) רא"ם
לך.32) לך ס"פ
רש"י 33) תתרעא). (רמז עה"פ נחמי' יל"ש ב. פמ"ט, ב"ר

לך. לך ס"פ
ח.34) ט, נחמי'
ב.35) קלד, שבת הר"ן וכמ"ש
שם.36) שבת
עצמו.37) הרא"ם שם שהקשה וכמו
שרק 38) כתב שם באוה"ח - ה"ה. פי"ד אבל הל' רמב"ם

ליכא  ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

ב', ליום א' יום בין הפרש שאין שהסוברים שם, (וכתב  סכנה
רש"י  שהרי וצ"ע, עיי"ש. ג', יום כתב שלא הטור כגירסת גורסים
שלישי  יום כתב עה"ת ובפירושו כנ"ל, כו' הפרש שאין ס"ל
רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, לפימ"ש אך הי'). למילתו

הביאו 39) שלא על התמי' (וידועה סשל"ה יו"ד טושו"ע
הרמב"ם).

ז.40) ד, ואתחנן
שם.41) ביו"ד ב"ח
במקומו.42) עה"ת פירש"י ב. פו, ב"מ
ואילך,43) 758 ע' ח"ג .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה

שם. ובהנסמן
א.44) פב, קידושין ב. כח, יומא
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מ  ציוויים הם (א) מתןֿתורה שלאחרי עליהםd"awdשהמצוות dxezÎoznשציוה zrya45 ממשיכות הן (ב) ,
קדוש. ייעשה שהגשם הגשמיים, בדברים קדושתן את

הרמב"ם  בדברי .46[וכמרומז הגדול העיקר על לבך "ושים עושים : או מרחיקים שאנו מה שכל .
עלֿידי  קיומם מצד ולא עליוֿהשלום", רבינו משה עלֿידי הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום,

האבות].

(קודם  האבות עלֿידי המצוות קיום שדוקא לבנים", סימן אבות ד"מעשה הענין מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
הכח  את לנו נתן צריכה 47מתןֿתורה) היתה - בגשמיות המצוות את לקיים שנוכל מתןֿתורה) (לאחרי

בדוגמת  שתהיה האבות של אחת מצוה לכלֿהפחות מצות 48להיות היתה וזו מתןֿתורה. שלאחרי המצוות
קדושה  המשיכה מתןֿתורה) קודם (גם זו מצוה (ב) מהקב"ה, אבינו אברהם נצטווה עליה (א) מילה:

הגשמי  המצוה.49בדבר קיום לאחרי גם הגשמי בדבר נשארה המצוות שקדושת באופן ,

בנגלה  גם - בחסידות ענין ככל - מרומז זה :50וענין

ירכי" תחת ידך נא "שים לו: אמר אליעזר, את השביע אבינו אברהם "תחת 51כאשר למה ולכאורה .
הצניעות? היפך של ענין זה הרי - דוקא ירכי"

הדין  יובן: הנ"ל והמצוה 52ועלֿפי מצוה", של "חפץ להחזיק הנשבע צריך השבועה שבעת הוא,
מילה. מצות היתה - בחפץ הקדושה נשארה שבה מתןֿתורה קודם היחידה

שקיום  אופן באותו אבינו אברהם קיים מתןֿתורה) קודם שהיתה (אף מילה שמצות מובן, ומזה
מתןֿתורה. לאחרי להיות צריך המצוות

.Ê שיש טבע,מהענינים עלֿפי יהיה המצוות שקיום ההשתדלות - מתןֿתורה לאחרי המצוות בקיום
נס  עלֿידי קדושה53לא ולהמשיך זיכוך לפעול צריכות מתןֿתורה שלאחרי שהמצוות דכיון ,a דברים

אלא) יתבטל, (לא העולם טבע שגם בכדי טבע , עלֿפי להיות עליהם לכן הטבעי, שבעולם הגשמיים
יזדכך.

וכידוע  טבע. עלֿפי להיות צריכה למצוה ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מזו: 54יתירה

ש  הפקיד על שפעל עד לבנה קידוש ברכת עם שהמתין הזקן, רבינו אודות הסירה ed`הסיפור את יעצור
בדרכי  מלובשת תהיה למצוה ההכנה שגם בכדי בנס), בעצמו הסירה את הזקן רבינו עצר שלפניֿזה (אף

הטבע.
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דעליונים45) החיבור נעשה אז רק (שמו"ר כי ותחתונים 
וגשמיות . רוחניות  ג), שהיתה פי"ב, (אף מ"ת שלפני מילה ומצות

ציווי בכח d"awdמצד האבות שקיימו המצוות כשאר ולא
רק היתה קיום dpkdעצמם), גם שלכן הנ"ל), (ולחיבור למ"ת

עצמו  מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו "אין מילה מצות
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו ואנשי

ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ שנמול"
"שנמול  שם שמסיים הרמב"ם לשון יומתק בפנים מ"ש עפ"י
א"א  להזכיר מקום מה (דלכאורה, - ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני מלין אנו אבות והרי מעשה כי -
מ"ת, דלאחרי (מילה) המצוות על כח הנתינת היא א"א) (מילת

דאברהם, מילה מצות כללות idy`ובמיוחד את המקשרת
בפנים. כנ"ל לבנים", כח) (ונתינת "סימן שיהיו אבות" "מעשה

בסיני  "שצוה החי: מן אבר איסור בענין הרמב"ם לשון
miiwziy"שיתקיים" והלשון לנדו"ד שייך אינו אבמה"ח", איסור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטוה כבר כי ,d"awdn
ולכאן)`l"z(אף לכאן סברא (כי לאחר - אבמה"ח שאיסור -

אותו, קיימו האבות שגם אף נח דאיסור כח הנתינת ע"י אינו מ"ת

כ"א אבות בתור שלא הי' שקיומם ובאיסור כיון ב"נ). בתור
סתם הרמב"ם כתב כתב גדה"נ ולא מרע"ה" מצות "אלא

יעקב קיים גדה"נ כי - זה envrn"שיתקיים" על שנצטווה ולא
שם). ובכ"מ רפ"ט מלכים הל' (רמב"ם מהקב"ה

שם.46) פיה"מ
לך 47) ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ראה

לך.
(4845 הערה כנ"ל ממש, בשוה לא .אבל
רק גוף49) (שנזדכך העולם בגשם לא אבל המצוה, מקיים

ואכ"מ. א). עד, תו"א - דמצרים הברזל כור ע"י
(50.316 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.51) כד, שרה חיי
סי"גֿיז.52) ספ"ז חו"מ שו"ע ב. לח, שבועות
נס 53) וכמו לזה במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

נסים. ממעשי נהנין שאין אף המן שאכלו וכמו דחנוכה. השמן
ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק

ב.54) תשנב, ד') (כרך לקו"ד
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בנוגע אמורים שהדברים בנוגעzepkdlוכשם גם הטעם) (מאותו הוא כן המצוה ze`vezlלמצוה, של
שאז  כיון להסירם, כדי בנס להשתמש אין המצוה, קיום עלֿידי לבוא צריכים טבע שעלֿפי שהענינים -

המצוה. בקיום חסר

.Á בקיום הם הקשיים (אם מסויימים קשיים עם טבע, עלֿפי קשורה, המצוה שכאשר מובן, ומזה
בלתי  באופן להחלישם או להסירם אין המצוה), של בתוצאות או להמצוה, בהכנה או עצמה, המצוה

המצוה. בקיום חסר שאז כיון טבעי,

בזוהר  שכתוב מה לא 55ועלֿדרך שאז (כיון ובמגנא" "בריקנייא שלא להיות צריך המצוות שקיום ,
שכתוב  וכמו "מצרים", של סדר זהו - דקודשא"). "רוחא המצוה עלֿידי במצרים 56נמשך נאכל "אשר

שלים". ו"באגר חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלא צריך אלא - חנם"

האריז"ל  אודות שכתוב מה גם ממנו,57וזהו שביקשו כמה ושילם למצוה, בנוגע מתווכח היה שלא ,
בגמרא  זוז 58וכמסופר באלף אתרוג שקנה גמליאל, רבן .59אודות

לא  במשהו להשתמש אין טבע, עלֿפי שישנם הקשיים אבל קשיים, לחפש שצריך לומר הכוונה אין
אותם. למנוע כדי טבעי

להסיר  אין כך למצוה, ההכנות עם הקשורים הקשיים את זה באופן להסיר שאין שכמו לעיל, וכאמור
מהמצוה. תוצאות הם טבע שעלֿפי הקשיים את

.Ë:"היה למילתו שלישי ש"יום הפירוש יובן עלֿפיֿזה

בשני  גם להיות צריך חולים ביקור אדרבא, שהרי חולים, ביקור של הענין מצד (לא הוא לזה ההכרח
שענין אנשים", שלשה והנה "וירא - השני מהפסוק אלא) כנ"ל, הראשונים שהיה dfהימים לומר בהכרח

זמן  באותו היו הוי'" אליו ו"וירא אנשים" שלשה והנה ש"וירא וכיון (כדלהלן), השלישי כן 60ביום על ,
השלישי. ביום היה הוי'" אליו "וירא שגם לומר צריך

הימים  בשני גם כי ליתא), מעיקרא - ג' יום לפני ביקר לא למה (דקושיא לומר יש ועלֿפיֿזה
ביום  היה בפסוק שנאמר הוי'" אליו "וירא הסיפור רק החולה", את "לבקר הקב"ה בא הראשונים
בזה  כי - הראשונים הימים בשני גם ביקרו שהקב"ה התורה מספרת לא למה להקשות: ואין השלישי.
הסכנה  הראשונים הימים בשני שהרי השלישי, ביום שביקרו מזה ובמכלֿשכן מעצמו, ומובן חידוש, אין

כנ"ל. השלישי, ביום מאשר יותר גדולה היא
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א.55) קכח, ח"ב
שם.56) בפרש"י הובא - שם ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.57) מצות ראה פ' בהנהגת ielirdeבטעמ"צ

ע"י  שאפילו - הזוהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת לגבי האריז"ל
כו'. למעט או לבטל רצה לא שבטבע פעולות

ב"ק 58) אילימא, (ד"ה בתוס' הל' מובא (וכן ב. מא, סוכה
אתרוג  "כשקונים שם: לזח"ב בזהח"מ וראה אתרוג). - ב) ט,

כו'".
האריז"לzellkaהראי'59) שהנהגת -dfnxp(1 בנגלה: גם

ענין  שזהו (2 שווים, בערך שלא סכומים מצוות בעד illkששלמו
שלכן  פרטית, המצוה לתוכן שייך ואינו המצוות קיום באופן

המצוות. לכל בפשיטות נלמד אחת ממצוה
רחוק  כי - בפנים. המדובר לענין גם מכאן ראי' שי"ל אלא
שלא  שהוא זוז, דאלף המחיר להוריד בשו"א הי' שא"א לומר

llk jxraהכלל מן יוצא מקרה זהו באם - גם ;ixnbl בכלל הרי ,
אפילו מחידוש". למדין שם)"אין ב"ק מתוס' (כדמשמע את"ל

הוא  זוז באלף שקנה והחידוש יותר, בזול אתרוג מצא לא שר"ג
כ" לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד אלא כי המצוה, קיום בשביל כ

במצב  אף לקיימן רצה - עליהן המצוות "חביבות" שמפני
החביבות  חלה מה על - לכאורה קשה - ע"ז נצטווה לא ש(האדם)

משו"ע  (ולהעיר - מצוה). שאין - (היינו ציווי עליו כשאין - שלו
ור"ס צג סו"ס או"ח וי "ל אדה"ז - יג ). כלל  דאורייתא  אתוון קח.

ענין ההסברה  כשאין דגם - (שזהו aeigdבזה  רק שבמצוה
עלי') מציאותdpyiכשנצטווה מצד העשי'המצוה (וכח האתרוג

דרביע "ארי' חיצונית מניעה שלולא האתרוג ilr'שלו) על (ולא "
פעולה  - המצוה תתקיים שבו ענין להעשות יכולים - כו')
- במצוות) עיקרי ענין זהו מ"ת שלאחרי (שבמצוות בהאתרוג

"כמה שם).zeaiagוזהו (סוכה כו'"
שהאריז"ל לעיל המובא (על שבזה על החידוש מסרב הי' לא

אי"ז זוז האלף שהאתרוג bexz`dyהשער): א"א כי ביותר, יקר
וענין סיבה מפני כ"א כ"כ, שויו ממון iccvיהי' "כל (וע"ד -

הב' הנהגה וזוהי סע"א). לא, קדושין - נותנים" אתם שבעולם
עם  הכיס לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם) (מובא דהאר"י
דמזה  שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות,
עצמו, שבהדבר המניעות רק (לא להסיר להשתדל שאין נלמד
אלו  ענינים שני - ובנדו"ד הצדדיות. מניעות לא) גם אפילו אלא
צ"ל  הי' (שלכן זקן שהי' זה מצד ב) עצמה. המילה סכנת א) הם:
להביא  אין זה על דגם מר"ג, ונלמד ס"ה), כנ"ל - עמו" "וכרות

ואכ"מ. בטבע. הזמן בוא קודם רפאל מלאך
בפרשתנו 60) פירש"י א. קכז , משבת ג.כמובן יח,
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היה  למילתו שלישי יום חנינא בר חמא ר' אמר החולה, את "לבקר רש"י לשון יומתק ועלֿפיֿזה
המשך הוא היה" למילתו שלישי ש"יום אחד, ענין שזה פשוטו דלפי - בא mrheכו'" שהקב"ה לכך

למילתו  שלישי "יום ולומר לקצר יכול רש"י היה בא), לא הראשונים הימים (ובשני החולה" את "לבקר
מקדים (א) שרש"י ומזה החולה"? את לבקר הקב"ה ובא ומפסיק dligzהיה (ב) החולה", את "לבקר

חמ  ר' "אמר בתיבות אליו"באמצע ש"וירא - אחד ענין שונים: ענינים שני שהם מוכח - חנינא" בר א
ענין (ומצד החולה" את "לבקר ענין dfהיה ועוד כנ"ל), ואדרבא, השלישי, ביום זה שהיה הכרח אין

השני  מהפסוק רק הוא לזה שההכרח היה", למילתו שלישי ש"יום חנינא" בר חמא מ"ר' רש"י .61מביא

.È:השלישי ביום היה אנשים" שלשה והנה ש"וירא לכך ההכרח

אברהם" את "לרפאות שבא רפאל, המלאך היה אבינו לאברהם שבאו המלאכים משלושת .42אחד
את  "לרפאות מלאך שלח שהקב"ה לומר אפשר אי ימים, שלושה חולה הנימול טבע, שעלֿפי וכיון
מצות  (שהרי מהמצוה לבוא צריכים טבע שעלֿפי אלו קשיים ממנו להסיר השלישי, היום לפני אברהם"
שלישי  ביום זה שהיה לומר, בהכרח ולכן כנ"ל). מתןֿתורה, לאחרי כמו היתה מתןֿתורה קודם גם מילה

הדין  (שלכן טבע עלֿפי שזהו זה, ביום יתרפא שאברהם פעל רפאל והמלאך שלאחרי 62למילתו, הוא
מרחיצין). אין השלישי יום

.‡È רפאל אך במלאך היה צורך מה טבע, עלֿפי מתרפאים השלישי שביום כיון מובן: אינו ?63עדיין

הרמב"ם  שכתב מה עלֿפי זה "מלאכים".64ויובן בשם לפעמים נקראים טבעיים כחות שגם ,

רז"ל  וכמאמר למעלה, שורש לו יש למטה ענין כל הדבר: מזל 65וטעם לו שאין למטה עשב לך "אין
נקראים  לכן מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכחות וכיון גדל", לו ואומר בו המכה מלמעלה

שרשם. שם על "מלאכים", בשם לפעמים

רפאל  מלאך מצד זה הרי השלישי, היום במשך הנימול מתרפא טבע שעלֿפי שהעובדה ונמצא,
הרפואות  על טבעי.66(הממונה ובלבוש זה בפרט שמתלבש עד השתלשלות, בריבוי משתלשל שזה אלא ,(

בהעלם  הוא - לזה השורש - רפאל ומלאך הטבע, ובלבוש הפרטי הענין רק נראה אחרים שאצל אלא,
רפאל  מלאך את שראה "וירא", - בעולם בגילוי השורש האיר אברהם אצל ואילו .67ובשרשו;

.·È:היא בעבודתינו רש"י ופירוש זה מפסוק ההוראה

אלקיכם  הוי' "אחרי שהרי חולים, ביקור מצות במעלת כפשוטו) מהפסוק (שלמדים ההוראה על נוסף
כו'" חולים ביקר הקב"ה "מה ,15תלכו",

"וירא- הלשון בפסוק נאמר אברהם "),`eilשלכן  "אל (ולא  החולה"הוי'" את "לבקר רש"י אומר וכן
אברהם  של מעלתו מצד היא אברהם את לבקר הגיע שהקב"ה לכך שהסיבה לפרש אפשר כי (סתם),
זה  שאין שידעו כדי "אברהם", תיבת הושמטה ולכן יהודי, סתם לבקר שצריכים ראי' מזה ואין אבינו,

חולים  דביקור הענין "חולה", מצד אלא "אברהם", -68מצד
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ושאל 61) הקב "ה "ובא רש"י שמסיים בכדי ומה - בשלומו"
כנ"ל  חולים, ביקור מצד ג"כ הי' השלישי ביום שבא שזה לרמז

מה (א) מחדש: ענינים (ושני והוא ay`בפנים. השלישי, ביום
- בשלומו" ושאל הקב"ה "ובא חולים, ביקור הג's`yמצד ביום

מה  (ב) סכנה. לענין שם בשבת רש"י ועדמ"ש - הוא חולה עדיין
iyilydשקרה meia.("'גו וירא גו' היום "כחום שהי' -

ס"ט.62) סשל"א או"ח שו"ע ב. קלד, שבת
היום"63) מ"כחום האחדות שעות בשביל שזהו לומר וקשה

סופו. עד ח) פמ"ח, (ב"ר שעות שש -
פ"י.64) ח"ב מו"נ

א.65) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
ב.66) כו, מזח"א ולהעיר בראשית. י"ר כונן. מדרש
(נוסף 67) - אנשים בדמות המלאכים נראו לאברהם שגם ואף

מלאכים, שהם ידע שאח"כ צ"ל י) (יח, רש"י פירוש שלפי על
- אשוב") "למועד אומר איך לאברהם הוקשה לא למה דאל"כ

את ראה e`txאברהם `ede l`tx(ב) הפרט, את (א) ולא
טבע - טבעי בלבוש שנתעלם ועד לעולם מעולם sebdשנשתלשל

מעצמו. שיתרפא
במקומו.68) חכמים בשפתי וכמש"כ
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ושקיום  המצוה, קיום על "להקל" כדי נסים לחפש שאין - המצוות קיום באופן הוראה גם ישנה
לאלקות. כלי מהטבע ולעשות הטבע, בדרכי מלובש להיות צריך המצוה

***

.‚È אדמו"ר 69בשבת מו"ח כ"ק סיפר תרצ"ג, וירא (מהורש"ב)70פרשת אדמו"ר כ"ק אביו, שכאשר ,
שנים  חמש או ארבע בן ילד היה נשמתוֿעדן

שנת - מרֿחשוון, בכ' נולד נשמתוֿעדן שאדמו"ר מזה הוא חמש, מגיל יותר היה שלא לכך ההכרח
ל"חדר"71כתר"א  שנכנס מזה הוא ארבע, בן כבר שהיה וההכרח תרכ"ו; ניסן בי"ג נסתלק וה'צמחֿצדק' ,

ומחצה  שלש בן -72בהיותו

ההולדת, יום שלפני השבת או מרֿחשוון, כ' הולדתו ביום אז שהיה וירא, פרשת בשבתֿקודש
שאלו  בבכי. פרץ צדק', ה'צמח אל כשנכנס הברכה. לקבל צדק' ה'צמח אל רבקה הרבנית אמו הכניסתו

ב"חדר" שלמד וענה, בוכה. הוא למה צדק' ה'צמח

חומש - גם אלא סידור, או "עברי" רק לא ב"חדר" אז למד שכבר רואים -מזה

צדק': ה'צמח וענהו בוכה. הוא כך ועל מתגלה, אינו אלינו ואילו אבינו, לאברהם נתגלה שהקב"ה
יתגלה  שהקב"ה לכך הוא ראוי אזי עצמו, את למול שעליו מחליט, שנה, ותשע תשעים בן כשיהודי

כשיהודי נוסח: ועוד הראשון).wicvאליו. בנוסח (כנ"ל וכו' שנה ותשע תשעים בן

אפשרות היתה כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אז עצמו izylוהסביר נשמתוֿעדן שאדמו"ר כיון - נוסחאות
המספרים. מפי באות והנוסחאות קטן), ילד אז שהיה (כאמור, זאת זכר לא

.„È ממ ההוראה -כללות הנוסחאות ב' לפי - צדק' ה'צמח של זה :73היא אמר

שעלֿפי  רק לא - עבודתו עבד שנה ותשע תשעים שבמשך היינו, ותשע, תשעים בן יהודי אפילו
שכתוב  כמו אלא ותשע, תשעים בגיל הוא "יומין 74ה"לוח" אצלו שהיו בימים", "בא שהיה באברהם

מאה" מ"בן למטה אחת ) (בדרגא שאוחז היינו, ותשע , תשעים בן רק שהוא כיון ֿ פיֿכן, אףֿעל שלמין",
העולם. והעלם כיסוי מפני עצמו את  להבטיח היינו, עצמו, את "למול" עליו -

נאמר - מאה" "בן על אבל 75רק עליו; מסתיר אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
במדריגה אפילו - העלם `zgכשנמצאים מפני עצמו את להבטיח צריך אזי מאה", מ"בן למטה - בלבד

העולם.

.ÂË מצוה נוספה לנח מצוות; שש על נצטוה הראשון אדם אברהם. עלֿידי נפעלה מילה מצות
מילה  מצות את גם פעל אבינו אברהם ואילו ענינו 76שביעית; עיקר היתה מילה שמצות אומרת, זאת .

אברהם. של

בן  בהיותו אברהם להחלטת בנוגע מובן ותשע ומזה הכוונה תשעים שאין עצמו, את למול שצריך
שצריך  עבודתו,siqedlשהחליט כל שלאחרי - היא ההחלטה אלא הקודמת, עבודתו על "משהו" עוד
עדיין אצלו ענינו.xwirחסר

לעיל  שנתבאר מה לפי שאר 77ובפרט כל את חיברה זו ומצוה תורה, למתן הכנה היתה מילה שמצות ,
ונמצא, לבנים". "סימן יהיה אבות" שה"מעשה מתןֿתורה, שלאחרי המצוות עם אברהם שקיים המצוות
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ואילך.69) 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
מנחם 70) תורת וראה חשון. ט יום" ב"היום (בקצרה) נדפס

וש"נ. רעו. ע' היומן רשימת -
חשון).71) כ יום" ("היום הצ"צ לשון
(72.4 הערה שם לקו"ש ראה
שם.73) היומן ברשימת שנסמנו בשיחות גם ראה

ב.74) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א א. כד, שרה חיי
מנחם 75) (תורת סט"ו לך לך ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות

וש"נ. .(225 ע' חמ"א התוועדויות -
ה"א.76) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
"ו.ס 77)
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לו  שחסר בלבד זו (שלא להחלטה הגיע שנה, ותשע תשעים במשך אבינו אברהם של העבודה שלאחרי
cerעבודותיו שאר בכל גםֿכן לו שחסר אלא) עיקרי, וענין עצמו,zencewdענין, את למול צריך הוא ;

בשלימות. שיהיו הקודמות, עבודותיו בכל גם לפעול בכדי

מאה" "בן למדריגת עדיין הגיע שלא זמן כל - הרי גדול, שיהיה שככל ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
גם  צריך הוא אלא עיקרית, ועבודה נוספת עבודה לעבוד וצריך עבודתו, סיים לא שעדיין בלבד זו לא -

הקודמת. עבודתו בכל שלימות לפעול

.ÊË המספרים מפי הם שהנוסחאות ואףֿעלֿפי נוסחאות, ב' צדק' ה'צמח במאמר יש לעיל, כאמור
הוראה  שיש לומר צריך כן על בישראל, נשיא רבי, עלֿידי סופרו הנוסחאות שב' כיון מכלֿמקום, (כנ"ל),

הנוסחאות. בב' צורך יש שלכן בזולתו), (שאין חידוש ישנו נוסח ושבכל הנוסחאות, מב'

(בנוסח  שאומרים כיון צדיק): -) השני על סתם) - (יהודי הראשון בנוסח החידוש מהו מובן, ואינו
צדיק  אברהם היה המילה קודם גם (שהרי - צדיק" "יהודי שאפילו ניתוסף 78השני) "תמים" התואר ורק ;

המילה  עלֿידי להחלטה 79לו זקוק בודאי צדיק שאינו יהודי הרי עצמו, את למול שעליו להחלטה זקוק - (
מנה" מאתיים בכלל "יש שהרי הראש 80זו, בנוסח החידוש מהו ואםֿכן ?81ון .

למתןֿתורה: הכנה היתה מילה שמצות לעיל, האמור עלֿפי ויובן

שאברהם  המצוות לגבי - מילה מצות של גם ועלֿדרךֿזה - מתןֿתורה שלאחרי במצוות החידוש
שמצוות הוא, לפניֿזה שהיה `elקיים שלפניֿזה המצוות קיום כמו (לא המאציל כח הבורא, כח מצד הם

הנבראים). בכח רק

ענין לגבי כי "צדיק", תיבת אומר אינו הראשון בנוסח אין dfולכן, מילה, מצות עלֿידי שנפעל
דרגות  עולם 82חילוקי ה'מאציל', שלגבי (וכידוע צדיק שאינו או צדיק הוא אם נוגע שלא בלבד זו לא ;

שוין  העשיה ועולם - 'אדםֿקדמון' הלשון גם מובא ולפעמים - לבוא 83האצילות צריכה ההחלטה אלא ,(
`lצריך מאציל, בחינת גילוי לקבל כדי (ואדרבה: דרגות חילוקי שייכים שבו בנפש המקום lhazdlמצד

שמצינו  ממה ובמכלֿשכן שיוכל 84ממדרגותיו. כדי בבלי תלמוד לשכוח צריך שהיה זירא, לרבי בנוגע
ירושלמי). תלמוד ללמוד

המאציל, מצד - לאמיתתו שהוא כפי הענין על מדבר הראשון הנוסח הנוסחאות: בב ' הביאור וזהו
הוא  שהענין כפי  מדבר  השני והנוסח שוין. ושבאדם) (שבעולם העשיה ועולם האצילות עולם שלגביו

עצמו. את למול צריך צדיק שאפילו חידוש זה הרי הנבראים ובהרגש הנבראים, הרגש מצד

.ÊÈ:היא - תורה מתן לאחרי - אלינו מהנ"ל ההוראה

וחיבור  צוותא מלשון - מצוה כל בת 29עלֿידי הקב"ה עם מאוחדים נעשים רבינו - שאומר כפי מידות,
ועד".85הזקן  לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד

הגמרא  כדברי יהודי, כל אצל הוא המצוות קיום עלֿידי שנעשה זה ישראל 86ויחוד פושעי אפילו :
ובשם zeevnמלאים המצוות, דברכת הנוסח מישראל אחד כל אומר שלכן וחיבור. צוותא מלשון -

ספיקא  וספק ספק בזה שאין (דהיינו "אלקינו"87ומלכות - גם אלא העולם", "מלך התיבות את רק לא - (
קדשנוeply(אלקה ו"אשר (epeve eizeevna.(וחיבור צוותא (מלשון "
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צדיק".78) והי' עולם של "יחידו כו: לך (בובער) תנחומא
ובפרש"י.79) א יז, לך לך
ב.80) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
יותר 81) הרבותא - ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

שיש  אלא זה. שכר מביאה החלטתו שגם סתם, שנה צט' בבן
לעבודתו. בנוגע גם רבותא לבאר

צו82) איד "א אומר: זה בנוסח שגם wivpiipומה oe` oiip ַ
x`iהיא בזה שהכוונה ,"ezcear cary אינו - כנ"ל שנה 99 ¨

(כי  להמול שעליו להחליט צריך הוא גם אשר החידוש בשביל
לפי - אם כי בזה), חידוש כל אין המאציל dfמצד `lay אין ,

אינו  להמול, שצריך כשיחליט וגם ועבודה חידוש כל בהחלטתו
כו'. לוירא ראוי

וש"נ.83) .90 ס"ע שם לקו"ש ראה
(המשך 84) ואילך תרס"ו היום זה בד"ה ונת' סע"א. פה, ב"מ

קונטרסים  (סה"מ תרצ"א מיומיים יחיינו ד"ה ואילך). יג ע' תרס"ו
בסופו. ואילך) רמח ס"ע תרצ"א סה"מ א. קמז, ח"א

פכ"ה.85) תניא
וש"נ.86) א. נז, ברכות
פי"א.87) אגה"ת תניא ראה
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הוא  יכול  - ועד" "לעולם הקב"ה עם מאוחד הוא שעלֿידיֿזה במצוות, "מלא" יהודי שכל וכיון
עצמו. את למול שצריך לדעת יש שתמיד ההוראה, היא זה ועל שלם. כבר שהוא לחשוב

לאופן  ועד אליו, יתגלה שהקב"ה הוא ראוי - צדק' ה'צמח מאמר כסיום - אזי כן, שמחליט ובשעה
המהות  ראיית מחכמה), למעלה (שהיא נבואה בחינת - אבינו לאברהם שנתגלה .88כפי

***

.ÈÁ היה אבינו שאברהם איך - חז"ל ממדרשי שמביא רש"י פירוש עלֿפי - מסופר הסדרה בתחילת
יותר  אורחים בהכנסת עצמו את יטריח חולה, שהיה כך על הבט שמבלי חשש והיה גדול, מכניסֿאורחים
שלא  מצטער שראהו ולפי באורחים, להטריחו שלא מנרתקה, חמה הקב"ה "הוציא ולכן כוחותיו, מכפי

אנשים"היו  בדמות עליו המלאכים הביא באים, ,42אורחים

יבואו שהמלאכים הטבע, שינוי עשה שהקב"ה `epiaוהיינו, mdxa`l בדמות" במלאכים) רגיל (שהיה
" רש"י לשון וכדיוק הביאitleאנשים", אנשים"dכו' בדמות עליו הידיעה) (בה"א ,89מלאכים

מפרש - שרש"י כפי לבוא, צריכים המלאכים היו בלאוֿהכי חידוש: אינה כשלעצמה המלאכים ביאת
ואחד  סדום, את להפוך ואחד שרה, את לבשר "אחד המלאכים: שלושת בכל צורך שהיה השני, בפסוק

אנשים" "בדמות באו שהמלאכים בזה היה כאן החידוש אברהם"; את -לרפאות

אורחים. הכנסת מצות בהם ויקיים אנשים, שהם סבור יהיה שאברהם כדי

בגמרא  למדים אבינו 90ומזה שאברהם רואים שהרי השכינה", פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה :
האורחים. את לקבל ורץ להמתין, מהקב"ה ביקש

.ËÈ הכנסת מצות אבינו אברהם בזה קיים לא שבאמת נמצא, בפשטות, הסיפור את שלומדים כפי
ש" ורק אכלו, לא ואכן לאכילה, צריכים שאינם מלאכים אלא אנשים, היו לא באמת שהרי d`xpאורחים,

שאכלו" .91כמו

הדיעה - לפי אברהם"92ואפילו של כבודו "מפני רק זה הרי ממש", ושותין מפני 93ש"אוכלין או ,
בנימוסי'" הלך לקרתא הכנסת 94ש"אזלת זה היה לא ובמילא ושתי'; לאכילה צריכים שהיו לא אבל ,

ל) חסדים -`migxe(וגמילות

עצומה: תמיהה - ועלֿפיֿזה

ש  יתכן אמיתי?dlrnlnאיך שאינו דבר בשביל הטבע היפך של ענין יעשו

(באמת) שהרי השכינה", פני "הקבלת לעזוב אבינו לאברהם היה אסור שבאמת נמצא, הנ"ל עלֿפי
השכינה"? פני "הקבלת בעזיבת נכשל אבינו שאברהם אפשר ואיך אורחים, הכנסת מצות קיים לא

און" כל לצדיק יאונה "לא - בשוגג אפילו אבל בשוגג, זה שהיה אמת האבות,95הן מדריגת ובפרט ,
נאמר  יכול 96שעליהם איך ואםֿכן - סתם מ"צדיק" למעלה היא ו"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות

אבינו? אברהם אצל שוגג של ענין (אפילו) להיות

מיד  הרי מהוגנים, שאינם לעניים ונתנם צדקה של מעות שלקח אבינו אברהם על אומרים היו אילו
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סי"ט.88) אגה"ק תניא ראה
אורחים 89) הכנסת שייך שאין רש"י) (דדעת מוכח שמזה

במלאכים.
וש"נ.90) א. קכז, שבת
ב).91) פו, (מב"מ ח יח, פרשתנו רש"י
בזח"א 92) גם וכ"ה רבה. אלי' מסדר שם) (ב"מ נראין תוד"ה

ח"א  תרס"ג (סה"מ בתחלתו תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה א קמד,

הדיעות. שתי מובאות א קב, שם ובזוהר - כד)). ע' ח"ב נ. ע'
הנ"ל. עומד והוא ד"ה ראה דא"ח, ע"פ הביאור

שם.93) תוס'
ה.94) פמ"ז, שמו"ר
כח :95) סו"ס  אגה "ק  ובתניא כא . יב, שהן משלי "השגגות

שמנוגה". נפה"ב מהתגברות
ו.96) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
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בשוגג  אפילו אבינו, אברהם על כזה דבר לומר שייך איך הקושיא: נשאלת ומכלֿשכן 97היתה .
הם  עניים שעלֿכלֿפנים מהוגנים, שאינם לעניים צדקה מנתינת יותר שגרוע ש"אינן 98בנידוןֿדידן, אלא ,

אורחים  הכנסת היתה לא כאן ואילו ?ixnblמהוגנים",

מענין  - כו'" אורחים הכנסת "גדולה - אמת דין שילמדו כזה באופן קבעה אמת" ש"תורת יתכן איך
ה  (באמת) שהיתה מפעולה אמיתי, הדין?שאינו יפך

" רק שהיו שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן של zencaועל אורחים" ב"הכנסת דבר חסר היה לא אנשים",
האמת. היתה זו אלא אורחים, הכנסת מצות שמקיים לו נדמה שהיה הכוונה אין אבינו. אברהם

.Î לעיל והובא בחסידות המבואר בהקדם יובן בזה 77הביאור

"תורה- ששניהם התורה, פנימיות עם דתורה גליא של היחוד גם נראה כאמור `zgובזה - שלכן ,"
פעמים  הבנה 99כמה והעדר בקושיא נשארים התורה, פנימיות שבלי דתורה בנגלה ענינים כמה ישנם --

מתןֿתורה: לאחרי מקיימים שאנו למצוות מתןֿתורה, קודם האבות שקיימו המצוות בין החילוק

אור' ב'תורה וכמובא ברוחניות. היה האבות של המצוות מצוות 100קיום וכמה מכמה לדבר, ראיה
כתוב  התפלין שבפרשיות תפלין, מצות ולדוגמא: בגשמיות. לקיימם כלל יכולים היו לא האבות שבימי

מצרים. דיציאת הענין כל עדיין היה לא האבות ובימי מצרים, יציאת אודות

גם  עשו הם בגשמיות; פעולות ללא ברוחניות, רק היה האבות של המצוות שקיום הכוונה אין אבל
מצוות), בכמה (עלֿכלֿפנים בגשמיות פעולות

בזוהר - איתא גופא: תפלין ממצות ההמשכות 101וכדמוכח את המקלות עלֿידי המשיך שיעקב ,
בגשמיות  תפלין מצות לקיים יכלו לא שהאבות ֿ פי שאףֿעל מוכח, ומזה תפלין. מצות עלֿידי  שנמשכות

כמו אופן בגשמיות,ixg`lבאותו פעולה גם היתה ברוחניות בקיומם מכלֿמקום כנ"ל, תורה, מתן
במקלות  -הפעולה

הא  שעבודת שאומרים לאמה עבודתם שעלֿידי - בזה הכוונה ברוחניות, היתה קדושת erawבות את
לאחרי  קדושה, במקלות נשארה לא עבודתם; עבדו שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות המצוה

אורחים  הכנסת מצות אבינו אברהם קיים שבהם ומשתה למאכל בנוגע גם וכך בהם. העבודה .102סיום

נפעל שלא לומר הגשמיים),dne`n[קשה  דברים בו (וכיוצא  נשארובמקלות קודם weicaוהם כמו
עלֿכלֿפנים  דוגמא איזה להיות מוכרחת היתה לבנים", סימן אבות ש"מעשה כיון - ובפרט העבודה.
שממשיכים  מתןֿתורה, לאחרי המצוות קיום כמו זה אין ֿ פיֿכן, אףֿעל אבל מתןֿתורה. שלאחרי למצוות
קדוש, דבר נעשים עצמם שהם המצוה, נעשית שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות קדושה

המצוה]. קיום לאחרי גם בגלוי בהם נשארת והקדושה

.‡Î:לויתן שבבחינת הנשמות עבודת ובין האבות של המצוות קיום בין חילוק שיש מובן, עלֿפיֿזה

תורה' ב'לקוטי בגשמיות 103מבואר להיות צריכה שעבודתם הבר, שור שבבחינת הנשמות בין החילוק
אלי" אישי "ילוה מלשון - לויתן שבבחינת לנשמות שפשוט 104דוקא, (אף ברוחניות עבודתם שעלֿידי -

המצוות. קיום עלֿידי הנמשכות ההמשכות כל ממשיכים הם כפשוטן) המצוות כל בקיום שמחוייבים
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לי97) "אוי רבי (ב"בizzpyוכמאמר פי'כו'" ב' ועי' א. ח,
לשו"ע בברכ"י - סי"א).הריטב"א סרנ"א יו"ד

(98" ב) ט, ב"ב ב. טז, (ב"ק בש"ס מדייק `mcשלכן ipa
רמאי  דהיינו - שכר" עליהן יקבלו לא דוקא) (שאז מהוגנים שאינן

ושם). סע"ב (סז, דכתובות
וש"נ.99) .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.100) מא, ד. יא,

ג.101) כג, ויצא תו"א וראה א. קסב, ח"א
לאחרי 102) שמקיימים האופן באותו קיים זו שמצוה אף

סה"מ  וראה המקלות). ע"י שהיתה תפלין מצות כקיום (ולא מ"ת
בהערה. 223 ע' תש"י

עיי"ש.103) ואילך. א יח, שמיני
לד.104) כט, ויצא
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הם האבות ועבודת לויתן שבבחינת הנשמות שעבודת לפרש, שרוצים כאלו ynnיש oipr eze` עלֿפי .
שונים:הנ"ל ענינים שהם מובן,

היא לויתן דבחינת על wxהעבודה דוגמא שם שמביא מזה (כמובן בגשמיות אחיזה ללא ברוחניות,
המשיך  ואףֿעלֿפיֿכן וכו', מצה שם לו היה שלא במערה, בהיותו יוחאי בן שמעון מרבי לויתן בחינת
בגשמיות, אחיזה לה היתה האבות עבודת מהֿשאיןֿכן ברוחניות), עבודתו עלֿידי - ההמשכות כל את

זה מצד בדברים mlerdyורק הקדושה המשכת לפעול יכולה עבודתם היתה לא עדיין, מזוכך היה לא
בפנימיות. הגשמיים,

.·Î הגשמיים בדברים פעלו לא עבודתם עלֿידי שהאבות כיון מובן: אינו לכאורה הנ"ל כל עלֿפי
ברוחניות  רק עבודותיהם כל את לעשות יכלו הרי בגשמיות, (גם) עבודתם להיות צריכה היתה מה לשם -

לויתן)? דבחינת העבודה (בדוגמת

לעיל המדובר בהקדם בזה לבנים",77והביאור סימן אבות "מעשה (סימן ענין היה אבות" ש"מעשה
פועל  מתןֿתורה, אחרי המצוות, שקיום גופא הא מתןֿתורה: שלאחרי ה"בנים" לעבודת כח' ו)'נתינת

אבות". מ"מעשה הוא זה על הכח הנה בפנימיות, הגשמיים בדברים קדושה וממשיך זיכוך

להיות  צריך היה לכן לבנים, כח' ו'נתינת סימן היה המילה, ענין אלולי אפילו אבות", ש"מעשה וכיון
להיות  צריכה היתה האבות לעבודת גם ולכן, מתןֿתורה. שלאחרי המצוות למעשה עלֿכלֿפנים, בדוגמא,

בגשמיות  (דבנים)105אחיזה המצוות לקיום כח' ו'נתינת סימן להיות יכולה היתה דוקא שעלֿידיֿזה ,
מתןֿתורה. שלאחרי

הדברים  של הענינים פרטיות ובפרטי מדוייק שיהיה מצינו לא האבות שאצל לכך ההסברה גם וזוהי
שגם  שהצורך דכיון - תפלין) במקום שהיו דיעקב, המקלות (כמו אבות מעשה נעשו שבהם הגשמיים
מתןֿתורה, לאחרי רק נעשה זה שהרי  הגשמי, בדבר לפעול בכדי (לא הוא בגשמיות תהיה האבות עבודת

של באופן חיבור שיהיה בכדי גשמיים,oniqאלא) ענינים מתןֿתורה, שלאחרי המצוות לא עם לכן
הגשמי  הדבר של הפרטים כלֿכך .106מדוקדקים

.‚Î גופא מתןֿתורה שלאחרי בענינים מצינו הנ"ל :107בדוגמת

פעולות  לעשות גם עליו צוה נבואה, איזו לומר לנביא צוה שהקב"ה שבשעה נבואות, בכמה מצינו
. השמאלי צדך על "שכב הנביא ליחזקאל צוה שהקב"ה וכפי לנבואה. בהתאם בגשמיות, ושכבת שונות .

הימני" צדך גולה"108על כלי לך "עשה צריך 109, היה מה לשם ולכאורה: הגלות. אודות לנבואה בהתאם ,
בזה  ומבואר גשמית? פעולה עם הנבואה את רק 110לקשר להישאר יכולה עצמה) (מצד שנבואה ,

אותה  וקישרה והורידה מרוחניות, הנבואה את הוציאה הגשמית והפעולה בגשמיות; לירד ולא ברוחניות,
בגשמיות. הנבואה תתקיים הזמן, שבבוא מבטיח, שזה גשמיות, עם

פעולה  גם הספיקה הגשמי, הזה עולם עם הנבואה את לקשר כדי רק היא הגשמית שהפעולה וכיון
רק שהיו יחזקאל, שלקח גולה" ה"כלי כמו הנבואה. על דוגמא רק (א)nbec`שהיא שהרי גלות, על

וכו'. ושלוה שלום מתוך גולה" ה "כלי את לקח יחזקאל (ב) לאחריֿזה, שנים כמה רק באה הגלות

ש "מעשה  שבכדי אף לבנים ": סימן  אבות ל "מעשה בנוגע הוא ֿ זה כח'ועל ֿדרך 'נתינת יהיה אבות"
הקב"ה  ציווי וכמו בלבד. דוגמא לזה הספיקה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו לבנים,
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מרכבה 105) היו שהאבות לפי מבואר: 888 ע' ח"ג בלקו"ש
"שכל פכ"ג: תניא (ראה גופם באברי גם כו'"),`mdixaלאלקות

והתבטאה  גופם אברי את גם החדירה הרוחנית עבודתם ולכן
מצד  ושגם מוכרח שזהו איך מבאר וכאן - גשמית בפעולה
(סה"מ  ס"ט תרס"ה זכור ד"ה גם וראה - כן. צ"ל בעולם הפעולה

ואילך). רכ ע' תרס"ה
שם.106) זכור ד"ה גם ראה

לענין 107) גם זו דוגמא מבוארת 758 ע' שם בלקו"ש ראה
ע"י  שנעשה מ"ת, שלאחרי המצוות עם האבות מצוות קישור

מילה. מצות
דֿו.108) ד, יחזקאל
ג.109) יב, שם
שם.110) לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך עה"ת רמב"ן

ד"ב. הר"ן דרשות ג"כ וראה
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"ק  ולרחבה"לאברהם לארכה בארץ התהלך כח'111ום 'נתינת היה שזה (בבוא 112, ישראל ארץ כיבוש על
בפועל  כיבוש היה לא גו'" בארץ ש"התהלך אף - לכיבוש.113הזמן) דוגמא רק אלא ,

המצוות  קיום על כח' 'נתינת שיהיו שבכדי שאףֿעלֿפי האבות, של המצוות לקיום בנוגע הוא וכן
פעולת  (א) נוגע היה לא אבות" ב"מעשה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו מתןֿתורה, שאחרי 

הגשמיaהעבודה רקדבר diyrd(נוגע ,dceardy ש מה לא אבל בגשמיות, תהיה ,mybda lrtp עלֿידי
ש  כיון הגשמי, דבר פרטי כלֿכך ומדוקדק נוגע לא עצמה, ועבודה בפעולה גם (ב) עצמו eaהעבודה),

דוגמא רק זהו אלא דבר, נפעל .oniqeלא

.„Î יובן הנ"ל כל לא ,עלֿפי מכלֿמקום מלאכים, באמת היו לאברהם שבאו שהאורחים שאףֿעלֿפי
אבינו: אברהם של אורחים בהכנסת דבר נחסר

כח' 'נתינת שתהיה בכדי בגשמיות, להיות צריכה אמנם היתה אבינו אברהם של אורחים הכנסת
תורה  מתן שלאחרי אורחים הכנסת שעבודת114למצות רק נוגע היה זה בענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,mdxa`

החלק  את עושה שאברהם לאחרי המאכלים עם נעשה מה אבל (כנ"ל), בגשמיות בגשמיות elyתהיה הן
בענין. עיקר זה אין - לא או האורחים עלֿידי שימוש בהם נעשה אם ברוחניות, והן

הדבר  גילה ובמילא אנשים", "בדמות נראו אבינו שלאברהם כיון הרי מלאכים, היו שבאמת אף ולכן,
שלו, האמיתית אורחים והכנסת החסד מדת את גו'"ede`אצלו בקר בן "ויקח הפעולות את עשה ,115גם

אורחים בהכנסת הנה - מאומה,elyבגשמיות חסר היה לא לבנים, כח' 'נתינת לפעול צריכה שהיתה ,
ש  בגשמיות.ecivnכיון אחיזה לזה היה

לנהוג  צריך כיצד העולם לכל הדרך את הראה שלו אורחים הכנסת עלֿידי אבינו שאברהם הענין [גם
אנשים, בתור אותם ראה שהעולם כך אנשים, בדמות היו המלאכים שהרי בשלימות, היה - החסד בדרכי

ש"ויאכלו"]. ראו וגם

.‰Î עם התעסק ובעצמו לו, להמתין מהקב"ה שביקש אבינו אברהם שהנהגת נמצא, עלֿפיֿזה
היתה  שלו אורחים שהכנסת דכיון דין, עלֿפי אלא) חסֿושלום, בשוגג עבירה (לא היתה האורחים,
אורחים  הכנסת "גדולה כי השכינה", פני "הקבלת על בגללה לוותר דין, עלֿפי הוצרך (כנ"ל), בשלימות

השכינה". פני מהקבלת יותר

גם  הרי - מתןֿתורה לאחרי אורחים" שב"הכנסת המעלה בה היתה לא שלו אורחים" ש"הכנסת ואף
"הכנסת  ובמילא, מתןֿתורה, שלאחרי השכינה" פני "הקבלת כמו היתה לא שלו השכינה" פני "הקבלת

השכינה"elyאורחים" פני מ"הקבלת גדולה -elyהיתה מתןֿתורה שלאחרי הזמן על למדים ומזה .
הענינים נשתנו.cgiששני

.ÂÎ:אפשר בדרך לומר ויש

" של הגילוי עלֿידי אצלו בא - אורחים" היו "שלא זה על אבינו אברהם של הוי'",xie`הצער אליו
לפנים" הפנים שצריך 116"כמים מי אורח, שיש שבשעה בכך שלו החסד מדת התבטאה זה, גילוי לפני .

היה  שאליו הענין ("וירא") ראיית אצלו פעל הוי'" אליו ד"וירא הענין ואילו לו; משפיע אזי לעזרתו,
שלא  "מצטער היה שלכן מקבלים, כשאין גם בגילוי היתה שלו החסד שמדת - החסד) (מדת "מרכבה"

אורחים" .117היו
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יז.111) יג, לך לך
(ב"ב 112) שיהאוכמארז"ל "כדי א): לפני gepק, לכבוש

47 הערה לעיל בהנסמן וראה .בניו".
מקום 113) רק - לר"א (ואפילו שם בב"ב הדיעות ב' ראה

פמ"ד, ב"ר קנה). (דמאמרוהילוכו d'כב lyמעשהozepe הארץ
לזרעו).

ה"ב.114) פי"ד אבל הל' רמב"ם 765.ראה ע' ח"ג  לקו"ש
ואילך. 313 ע ' חל"ד  התוועדויות - מנחם תורת

ז.115) יח, פרשתנו
יט.116) כז, משלי
שמתחילה117) מה א) יומתק חמה ועפי"ז הקב"ה "הוציא

בשביל שלאח"ז,ezaehמנרתקה", אף באורחים", להטריחו "שלא
xrhvd(הצער (סיבת חסדו התעוררות כי - לאח "כ dycgzpע"ז

הוצאת  ב) ד"וירא". הגילוי לבטלה ע"י היתה לא מנרתקה חמה
הל' דיוק ג) "וירא". אשר עד - לו הי' לא צער אפי' כי כלל,

שהצטער".ed`xy"ולפי "ולפי שיאמר די דלכאורה - מצטער"
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שלפניֿזה  לפסוק אנשים" שלושה והנה וירא עיניו "וישא הפסוק של השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסוק) לתחילת גם אלא היום", "כחום לתיבות רק אינה (שהשייכות הוי'" אליו מצד 118"וירא כי -

אנשים". שלושה "והנה הקב"ה עשה זה ומצד אורחים, היו שלא זה על אברהם הצטער הוי'" אליו "וירא

.ÊÎ בכך המדות, משאר נבדלת שמלכות דראשֿהשנה, ב'המשכים' המבואר עלֿפי ביותר ויומתק
עם" בלא מלך "אין וכמאמר זולת, בלא מלכות שייך .119שלא

רק- הנה המדות,zlertבמדות, התעוררות להיות יכולה אבל זולת, בלא להיות יכולה אינה המדות
אורחים") היו שלא "מצטער (שלכן חסדו במדת אבינו אברהם התעורר זולת, היה שלא שאף שרואים כפי

שכתוב  כמו העולמות, בשביל הם שמדות מקומות בכמה להמבואר סתירה זה אין (ולכן "זכור 120-
מלכות, מהֿשאיןֿכן לפעול). המדות התגלות אודות מדובר שם כי המה", מעולם כי וחסדיך רחמיך

זולת.zexxerzdאפילו בלא להיות יכולה אינה המלכות

עצמם, מצד להתעורר הם יכולים ולכן במציאות, שישנו העלם בבחינת הן המדות כי לזה, והטעם
דוקא  זולת עלֿידי מתעוררת היא ולכן במציאות, שאינו העלם בבחינת היא מלכות .121ואילו

במציאות]. שאינו מהעלם ולהמשיך להגיע שצריך השנה, שבראש המלכות בנין ענין גודל מובן [ומזה

החסד  שמדת זה מצד היא - אורחים היו שלא זה על הצטער אבינו שאברהם העובדה לעניננו: ובנוגע
נמשך  הוי'" אליו "וירא שעלֿידי - היה וכן - להיות יכול היה ולכן במציאות. שישנו בהעלם נמצאת

ממש. במציאות זה

.ÁÎ אצל החסד המשכת אופן אודות מספרת התורה וירא פרשת שבריש שבפסוקים מובן, הנ"ל מכל
אבינו: אברהם

אבינו  שאברהם פעל זה וענין דלעילא. אתערותא - גו'" "וירא - מלמעלה הגילוי היה לכלֿלראש
בעשי' והוריד המשיך זו והתעוררות חסדו. במדת וגו'"lretaנתעורר לקראתם "וירץ בגשמיות, בפעולה ,

באריכות). כנ"ל מתןֿתורה, שלאחרי אורחים הכנסת על כח' 'נתינת נעשה זה הרי (ועלֿידיֿזה

היא: בעבודתנו מזה ההוראה

לקשר  מיד צריך דלעילא), אתערותא מצד בא (שזה מצידו הכנות ללא פתאום, מתעורר אדם כאשר
להתבטל  ההתעוררות יכולה - לאו ובאם פועל, של ענין עם .122זאת

היא  האמת אם ואפילו לו, (נדמה אם אפילו אזי פועל, של ענין עם מיד זאת שמקשר ועלֿידיֿזה
ובפנימיות, אליו יומשך זה הרי סוף כל סוף הנה - שמלמעלה ההתעוררות כל את לקבל כלי ש)אינו כך,

הכנסת  מצות לקיים יכול היה לא אליו" ש"וירא שבשעה שאףֿעלֿפי אבינו, אברהם מעשה כמו
עלֿידיֿזה  הנה לזה), כלי היה לא העולם מתןֿתורה קודם (כי בהגשם תחדור שהמצוה באופן אורחים
יומשך  מתןֿתורה שלאחרי לבנים, כח' 'נתינת נעשה זה הרי בגשמיות, פעולה עם ההתעוררות את שקישר

בפנימיות. זה

.ËÎ תפלתי "ואני שבת במנחת אומרים שלכן רצון", "עת המנחה, בעלות השבת ביום עתה נמצאים
חסדך" ברב "אלקים - מזו ויתירה רצון", עת הוי' נהפך 123לך הדין, מדת על שמורה "אלקים", שגם ,

חסדך" .124ל"ברב
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ס"ד.118) לעיל גם ראה
גאולה 119) פ' החיים ס' רפ"א. המלך שעשועי שער עמה"מ

רפ"ז. ח"ב תניא ל. לח, וישב בחיי פ"ב.
"רחמיך120) כתוב ושם ו. כה, אבל ied'תהלים וחסדיך",

כמ "ש  הועתק בדא"ח  נוסף בכ"מ השם, כבוד מפני כנראה כאן,
תוס' (ראה הכתובים לקצר שהדרך הש"ס כללי בספרי הידוע על

הש"ס). ובכללי א קכח, שבת ונתן ד"ה

פ"ג121) ש"ת החודש ד"ה בכ"ז ה'ש"ת ראה (סה"מ ואילך
ר"ה המשך ואילך). 21 47ע' ע' תש"ח (סה "מ ואילך פכ "ז תש"ח

טו).ואילך). ע' תש"ט (סה"מ פ"י תש"ט ר"ה המשך
ואילך.122) ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
א.123) קנו, זח"ב וראה יד. סט, תהלים
תש"ד 124) (סה"מ תש"ד  תפלתי  ואני 170).סד "ה ע'
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ובנים, אבות בדוגמת הם החול וימי ששבת - החול לימי תומשך השבת דיום שההתעוררות ובכדי
(הנקראות  מדות שש בחינת הם החול ימי וששת אבות), (הנקראים מוחין (בינה) בחינת היא שבת (א) כי

יומין  כולהו מתברכין משבת ו(ב) ובעלות 2בנים), בכלל, שבת (של ההתעוררות את לקשר מיד צריך -
ה"מעשה  הנה שעלֿידיֿזה  בשבת), גם לעשותם שמותר כאלו (בענינים פועל של ענין עם בפרט) המנחה

החול. ימי לבנים", "סימן יהיה שבת, של אבות"

***

.Ï.'גו הנביאים בני מנשי אחת ואשה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

•
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6

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מרחשון, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מו"ה משה הכהן שי' שייעוויץ

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום הראשון לפ' לך, עם המוסג"ב תרומתו למרכז לעניני חינוך ולקה"ת, 
והקבלות מצורפות בזה.

תקותי חזקה שיבשרני טובות ממצב בריאותו ומצב בריאות זוגתו שתחי', וכן ג"כ מפעולותיו 
הטובות בעסקנותו הציבורית. וידוע מרז"ל אין טוב אלא תורה, היינו שהפעולה נקראת פעולה טובה 

אם מביאה, ועל כל פנים גורמת, להרמת קרן התורה בעצמו ובהסביבה.

הגבלה,  להן  אין  התורה  קרן  להרמת  הפעולות  ג"כ  הרי  מדה,  מארץ  ארוכה  שהתורה  וכמו 
וכמרז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, היינו שכל המוסיף בפעולות הנ"ל מוסיפין לו עוד כח וגבורה וגם 

חשק ורצון להמשיך ולהגדיל הפעולות הן באיכות הן בכמות.

ובכללות לא רק בתורה כן הוא, אלא ג"כ בכל הענינים דקדושה, כי כלל הוא בסטרא דקדושה 
מעלין בקדש ולא מורידין. וידוע שיש כמה דיעות שהכלל דמעלין בקדושה הוא מדאורייתא.

ועל פי הנ"ל יומתק ג"כ הסיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר 
אביו, בהיותו בן ד' או ה' שנה, נכנס ביום ההולדת )כ' מרחשון אל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לקבל 
ברכתו, ופרשת השבוע הי' אז פ' וירא. וכשנכנס התחיל לבכות, וכששאלו אדמו"ר הצ"צ מהי סיבת 
משתוקק  הוא  גם  ולכן  אבינו,  לאברהם  נראה  הקב"ה  אשר  מסופר  השבוע  בפרשת  כי  ענה  בכיתו, 

שיראה אליו, ומשום זה בוכה הוא.

ויענהו אדמו"ר הצ"צ: אז א איד א צדיק גמור, צו יאר, ווייס אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער 
ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך צו עם באווייזן.

באיחול בריאות הנכונה לו ולזוג' שתי'.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
ÍÎ

הפסוק  אשתך..."1מן שרה איה אליו "ויאמרו
"נקוד  ומפרש: אליו" "ויאמרו המילים את רש"י מצטט

ותניא  שבאליו, אי"ו כל 2על אומר אלעזר בן שמעון רבי
וכו' הכתב דורש אתה הנקודה על רבה שהכתב מקום
שאף  הנקודה, דורש אתה הכתב על רבה הנקודה וכאן

למדנו  אברהם. איו שאלו באכסניא 3לשרה אדם שישאל
ולאשה  האשה על לאיש מכן 4שלו (ולאחר האיש" על

ס"ב). כדלהלן אומרים...", מציעא "בבבא רש"י ממשיך

מובן: אין

"אליו" המילה על לכאורה, הוא, רש"י פירוש א)
מצטט  הוא מדוע – שבאליו") אי"ו על ("נקוד בלבד

"ויאמרו"? המילה את גם

ציון  כאשר רק המאמר בעל שם את מציין רש"י ב)
הענין  בהבנת נוסף מה – הענין להבנת תורם השם
נאמר  שהכתב...") מקום ("כל זה שכלל הציון עלֿידי

`xfrlעלֿידי oa oerny iax?

יש  מה לשם הסבר: דורש מקום..." "כל הכלל ג)
הכתב  על רבה "נקודה שיהיה עד נקודות להרבות
שהכתב  מקום "כל הרי – הנקודה" דורש אתה (ואז)
לנקד  די כך, ואם הכתב", דורש אתה הנקודה על רבה

אתhrnאת ידרשו ואז נדרשות, שאינן `ozeהאותיות
מנוקדות  בלתי כתב, שהן הרבות, ?5האותיות

האותית  את לדרוש שצריך לרמוז כדי ובעניננו:
בנקודה היה די היו `zgאי"ו, ואז למ"ד, האות על

שכ"שהכתב  הכלל מפני אי"ו האותיות את דורשים
יש  מה לשם – הכתב" דורש אתה הנקודה על רבה

על בניקוד אותיות?yelyצורך

כאן  יש זה, רש"י שבפירוש הקשיים על בנוסף ד)

המילים  על יותר: מאוחר רש"י לפירוש סתירה גם
ובקומה" בשכבה ידע "ובקומה...6"ולא רש"י אומר

בא  שהניקוד מכך, רואים ידע". שבקומה לומר נקוד,
המילה xewrlכדי הדברים 7את מתאימים וכיצד ,

אתה  הכתב על רבה "נקודה שכאשר כאן רש"י לדברי
yxec?"הנקודה את

.·

,ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙Ï‡˘Ï ÌÈÓÚË‰ ÏÚ È"˘¯ È¯·„
Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â

המתחיל", "דיבור באותו רש"י, ממשיך מכן לאחר
מציעא  "בבבא מלאכי 8ואומר: היו יודעים אומרים,

שצנועה  להודיע אלא היתה, היכן אמנו שרה השרת
חנינא  בר יוסי רבי אמר בעלה. על לחבבה כדי היתה,

ברכה". של כוס לה לשגר כדי

מובן: אין ובכך

לה..." לשגר כדי לחבבה... כדי היו... "יודעים א)
eppi`– אשתך" שרה "איה על אלא "אי"ו", על הסבר

ב"דיבור  זאת לכתוב לכאורה, צריך, היה ורש"י
על  "נקוד לפירושו בהמשך ולא עצמו, בפני המתחיל"

אי"ו"?

נאמר היו..." ש"יודעים רש"י מציין מדוע aaa`ב)
`rivn?

"כדי  האומר של שמו את רש"י מזכיר מדוע ג)
– pipg`לשגר..." xa iqei iax xn`9?

ש  מדוע ברכה ד) של מכוס לשרה המלאכים גרו
mdly אברהם הרי הצניעות? היפך לכאורה, שזהו, –

ברכה של מכוס לה לתת היה ?ely10יכול

כאן מציין רש"י לשאלת dyelyה) טעמים
באכסניא  אדם "שישאל (א) שרה...": "איה המלאכים

dy`dשלו lr yi`l,"...היתה שצנועה "להודיע (ב) ,"
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ט.1) יח, פרשתנו
טו.2) פמ"ח, ב"ר
(פז,3) מב"מ כ"א מב"ר, אינו – האיש" על "למדנו.. רש"י מ"ש

שבב"מ  אלא שלו", באכסניא אדם שישאל ד"א תורה לימדה כו' "תני א):
ובארוכה  שם. ב"מ למה תוד"ה ראה – האיש" על "לאשה נזכר לא

כאן. ועוד) דוד דברי (מהרש"ל), שלמה יריעות (רא"ם, רש"י מפרשי
ב"מ 4) מהרש"א חדא"ג ראה אבל אלו. תיבות גריס לא כאן ברא"ם

כאן. רש"י מפרשי ובארוכה שם.
העולם).5) מקשין שם: ב"מ (ובנמוק"י המפרשים כקושיית

לג.6) יט, פרשתנו
(7.(24 (ובהערה ה' סעיף לקמן בארוכה ראה
א.8) פז,
כו'".hinynyובפרט9) ד"לחבבה המאמר בעל שם

כי 10) – לכש"ב? יין להם שנתן בכלל לרש"י מנ"ל להקשות: ואין
היתה  שהסעודה פשוט אורחים, בהכנסת אבינו אברהם שהצטיין מכיון
כו' פרים "ג' ז) (יח, לעיל פרש"י וע "ד ברכה. של כוס – גם בשלימות,

לשונות נרמזlcxgaג' לא שבכתוב אף – "llk.חרדל ע"ד
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צורך  יש מה לשם מובן: אין לה...". לשגר "כדי (ג)
dyelya?באחד די ואין טעמים,

אמר כבר רש"י יתרֿעלֿכן: okו) iptl11 שאחת ,
את  "לבשר היתה המלאכים של שליחותם ממטרות

ומובן12שרה" ,zehyta"אשתך שרה "איה שהשאלה
לבשר כדי הבשורה dlנועדה מיד 13את שנאמר כפי ,

ושרה 14בהמשך  אשתך לשרה בן והנה "ויאמר...
טעמים  לחפש בכלל רש"י צריך מדוע שומעת..."

אשתך"? שרה "איה לשאלתם אחרים

הם רש"י שמביא הטעמים שלושת ואין mipeyז) ,
אחד  בהמשך רש"י מביאם איפוא מדוע קשר. ,15ביניהם
ביניהם? שיפריד וכדו' אחר" "דבר כמו ביטוי ללא

(לפי  מציעא8 בבא במסכת יותר: חזק זה קושי
לחבבה... "כדי נאמר pipg`גירסתנו) xa iqei iaxxn`

אמר" חנינא בר יוסי "רבי הביטוי לשגר...". כדי
המאמר בעל שם מראה iptl(הזכרת שרבי 16מאמרו)

חנינא בר ורש"י wlegיוסי לחבבה...". "כדי הטעם על
dpyn17 זה שביטוי חנינא...", בר יוסי רבי "אמר וכותב

מראה  חנינא) בר יוסי רבי לפני ש"כדי 16("אמר"
בא לחבבה"?jyndaלשגר..." ל"כדי

.‚

‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù Y "Â"È‡" ÏÚ „Â˜È‰

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לקושי: רש"י עונה אליו" "ויאמרו על בפירושו
של  בהקשר אשתך" שרה "איה השאלה באה בפשטות,
קשה: כך ואם כדלעיל, שרה", את "לבשר כדי

למלאך נמסרה לשרה לבשר (כפי `cgהשליחות
wiicny כן לפני ואשר `cg"11רש"י שרה". את לבשר

שוב  "ויאמר בהמשך כאן כתוב רש"י, כדברי לכן,
בלשון  – "ויאמר" אשתך", לשרה בן והנה אשוב...
רבים, בלשון "ויאמרו" כאן כתוב מדוע כך, ואם יחיד),

שרה"? "איה שאלו המלאכים שלושת שכל

המילה  את גם רש"י מצטט מדוע מובן (בכך
כתוב  מדוע להסביר רוצה רש"י כי "ויאמרו",

רבים). בלשון "ויאמרו"

באכסניא  אדם שישאל "למדנו רש"י עונה כך ועל
האשה", על לאיש שרה lkשלו "איה שאלו המלאכים

שצריך  משום אלא שרה", את "לבשר כדי לא אשתך"
האשה. על לאיש באכסניא לשאול

לומדים  רבים) (בלשון "ויאמרו" המילה שמן וכיון
"לאיש  הן היא שהכוונה – באכסניא"... אדם "שישאל

האיש" על "לאשה והן האשה" מביאים 18על ולכן –
לא  מדוע כך, אם – אברהם" איו שאלו לשרה "שאף
הכרחי  שלפיכך רש"י, עונה בתורה? זאת כתוב
שב"אליו" "אי"ו" הניקוד קשור שכאן להסביר,

מקרא  של מקומות 19לפשוטו שבמספר למרות ,20oi`
חלק  זה אין לשיטתו, כי הניקוד, את מפרש רש"י

igxkd מקרא של פשוטו .21להבנת

.„

¯‚˘Ï È„Î ...‰··ÁÏ „Î

זהו, באכסניא" אדם "שישאל מובן: אין עדיין אך
שלום  שאלת של ענין החשיבות 22בפשטות, ומהי ,

מדוע okidלדעת בשלומה, שאלה לצורך שרה נמצאת
" המלאכים שרה"?`diשאלו

מציעא  "בבבא ואומר רש"י ממשיך לפיכך
השימוש  – לשגר..." כדי לחבבה... כדי אומרים...
"כדי  היה בשלומה השאלה לצורך שרה" "איה בלשון

לשגר..." ו"כדי .23לחבבה..."

.‰

‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ˘ÈÏÁÓ Y ˙Â‡‰ ÏÚ „Â˜È‰

"להודיע  גם מציעא מבבא מצטט שרש"י בכך
נוספת: שאלה מתרץ הוא היתה" שצנועה
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ב.11) יח,
"למבשרא12) – ות"י בתיב"ע אבל סע"ב). (פו, בב"מ ",izi'כ"ה

לאבונא את`mdxa"לבשרא "לבשר לפרש הפשט ע"ד וההכרח ."dxy"
אברהם כי – אברהם) (יז,xak(ולא לך בפ' כמפורש הקב"ה, ע"י נתבשר

טזֿכא).
כאן.13) ברד"ק וכ"פ
י.14) יח,
ו"כדי 15) כו'", שאלו לשרה "אף כי זל"ז, בסתירה שהם ובפרט

לכאורה הם כו'" לה היתה"),jtidלשגר שצנועה ("להודיע הצניעות
בפנים. כנ"ל

ואילך)16) א'תעה ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה

ביאור 17) צריך עדיין – זו גירסא מצא שרש"י לומר שמוכרח ואף
רגילה? בלתי בגירסא רש"י בחר למה

אושפיזו.18) אשת באכסניא: ד"ה שם ב"מ מפרש"י להעיר אבל
באכסניא 19) אדם ד"ישאל הענין לרמז הכתוב בא שבהניקוד היינו,

רבים. לשון "ויאמרו" מש"נ מתורץ שעי"ז כו'", שלו
ועוד*.20) ה. טז, לך
לפשש"מ 21) שנוגע במקום רק מפרשו שרש"י שבמקרא חסר ע"ד

ועוד). א. יט, א. יח, (פרשתנו
(22i"yxtk.(ס"ו סכ"א אה"ע בשו"ע (וכ"ה ידי על ד"ה שם ב"מ

bilte.שם התוספת על
כאן.23) המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר פירש וכן

.'ek dxeza zecewp xyr :c ,c"lt p"xc` ,b"d e"t mixteq 'qn d`x (*
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שונה  שהיא מראה ניקוד, עליה שיש אות, או מילה,
(בדרך  לומר אפשר אי השינוי? מהו אחרות. ממילים

כדי24הפשט  בא שהניקוד (wegnl כי לגמרי, אותה
לומר, הכרחי בכלל? כתובה היא מדוע אםֿכך,

המנוקד yilgnשהניקוד על 25את אומר שרש"י כפי ,
לבו".26"וישקהו" בכל נשקו שלא כלומר זו "נקודה :

"נשקו השני הפירוש גם איננה lkaוכך שהכוונה לבו",
של רגילה ליעקב".eyrלנשיקה שונא שעשו "הלכה כי ,

ממקומה, המילה את עוקר הניקוד מכך: יותר או
האבן" "נעקרה כמו מחיבורה לפחות, כפי 27או, ,

ובקומה" בשכבה ידע "ולא על רש"י ,6שאומר
– ידע" ש"בקומה לומר בא "ובקומה" על שהניקוד

אינה המילה כדלהלן, :zwgnpאבל,

בתורה  נאמר ובקומה" בשכבה ידע "ולא  :28לאחר
מובן: ואין הלילה...". גם יין נשקנו ממחרת... "ויהי

"בקומה יין"?rciאם "נשקנו בעצה התועלת מה – "
נאמר ידע" ש"בקומה הוא, לכך ההסבר ביחס wxאלא

ולכן  ידע, לא בקומה שגם חשבו בנותיו ואילו ללוט,
נעקרת  "בקומה" המילה – יין" "נשקנו אמרו הן
"הבכירה" לגבי קיימת היא אך ידע", מ"ולא

ו"הצעירה".

.Â

"ÌÈ¯ÓÂ‡" ÈÂËÈ·ÏÂ "Â"È‡" ÏÚ „Â˜ÈÏ ¯·Ò‰‰

"אי"ו  האותיות על שהניקוד בעניננו, מובן מכך
(אברהם)" "איו לשרה שהשאלה מוכיח, "(שב"אליו")
"אליו", שהשאלה כמו כלֿכך, בהדגשה נאמרה לא

לאברהם.

שלוש  על ניקוד להיות צריך מדוע מובן (מכך
נדרשות  היו אלו שאותיות למרות שב"אליו", האותיות
"כל  שהרי בלבד, למ"ד האות על ניקוד היה אילו גם

שה  –מקום הכתב" דורש אתה הנקודה על רבה כתב
שהשאלה  יודעים, אי"ו האותיות על שמהניקוד מפני

מודגשת  היתה לא אברהם" ).29"איו

אברהם" "איו השאלה הובלטה לא ?30מדוע

מציעא  מבבא מצטט שרש"י מכך מובנת לכך התשובה
צנועה, היתה ששרה כיון היתה": שצנועה "להודיע

אברהם" "איו השאלה את שגם ההגיון, l`מחייב
אלא  וגילוי, פרסום של באופן המלאכים אותה שאלו

.31בצניעות 

"להודיע  מציעא מבבא רש"י שציטוט מובן, מכך
מהווה שאינו בלבד זו לא – היתה" dxizqשצנועה

אלא  אברהם", איו שאלו לשרה "שאף לפירוש
אדרבה:

אי"ו. האותיות של הניקוד מובן כך עלֿידי דוקא

.Ê

"...‰Ï ¯‚˘Ï È„Î" ÌÚË·˘ ˙ÂÂ¯˙È‰

"יודעים  פירושו לפני מקדים שרש"י לכך הסיבה
מציעא  "בבבא ומציין היתה" שצנועה להודיע היו...
רבי  של (הכלל הדברים שהתחלת מפני היא, אומרים",

רבה" ב"בראשית גם כתובה אלעזר) בן ולכן 32שמעון ,
מבבא  דוקא ההמשך את מביא שהוא רש"י מדגיש
זה  של בהמשכו זה באים החלקים ושני מציעא,

זה. את זה ומשלימים

מציעא "בבבא רש"י מדגיש ",`mixneלפיכך
שצנועה dfשענין "להודיע – מציעא בבבא הכתוב ,

מתאים  הוא סתם: "אומרים" של ענין הוא – היתה"
האומר  אלעזר בן שמעון רבי לדעת וגם הדעות, לכל

שאלו...". לשרה "ואף

לשגר  "כדי האומר חנינא בר יוסי רבי לדעת ואפילו
לה" "לשגר גם כי היתה",`eppiלה...", ל"צנועה סותר

כדלהלן.

.Á

"‰¯˘ 'È‡" ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÂÏ‡˘˘ ‰·ÈÒ‰

מספק, איננו היתה..." שצנועה "להודיע הפירוש
צנועה  ששרה ידע אברהם הלא המלאכים 33כי: וגם ,

רק  היא ששאלתם אפוא ויוצא זאת, יודע שהוא ידעו
הכי xxerlכדי בלאו הקיימת בעלה, על חביבותה .34את
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(24– ראה ההלכה ד i"yxtע"ד ב צג, ד"ה פסחים שם ב"מ נקוד. "ה
לבוש, (גו"א, רש"י מפרשי – ובארוכה שם. ב"מ נמוק"י וראה למדה.

ועוד. כאן. ועוד) הזכרון ס' דוד, דברי
(25.63 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ד.26) לג, וישלח
א.27) כד, זבחים
לד.28) יט, פרשתנו
הכתב.29) על רבה שהנקודה בכ"מ ועד"ז
כ"א 30) בפועל, שאלו שלא מלמד שהניקוד כ', כאן לדוד במשכיל

רק cenileהוא fnx אצל לשאול צריך (דהאיש כו' באכסניא לשאול ד"א
בשלום  בעה"ב אשת אצל לשאול צריכה ואשה אשתו שלום על בעה"ב
לומר  גדול דוחק אבל – עיי"ש) הרא"ם, קושיית עפ"ז ומתרץ – בעלה
וכמדובר  כפשוטו. לא הוא אברהם" איו שאלו לשרה "שאף רש"י דמ"ש

בסגנון פירושו כתב שרש"י למקרא.xexaכמ"פ חמש לבן
כאן.31) רזא בפענח כ"ץ מהר"י הגהת גם ראה
(32.3 הערה וראה .2 הערה לעיל נסמן
(33i"yxt.יא יב, לך
שם.34) ב"מ לע"י יעקב עיון גם ראה
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– נוספת סיבה למלאכים שהיתה רש"י, מוסיף לכן
ברכה". של כוס לה לשגר "כדי

" כי כשלעצמו, מספק אינו זה טעם גם mirceiאך
לשאול  צריכים היו לא הם כך ואם היתה", היכן היו...

"di` האריכו שהם רש"י, אומר לפיכך – שרה"
שאברהם  כדי אשתך", שרה "איה ושאלו בלשונם

"הנה להם לענות לכך ld`a"35יצטרך לב ולשית ,
היתה". "שצנועה

.Ë

"...‰Ï ¯‚˘Ï È„Î" ÌÚË‰· ÔÂ¯˙È „ÂÚ

פני  על לה..." לשגר "כדי בטעם נוסף יתרון יש
היתה": שצנועה "להודיע הטעם

קשורה היתה" "צנועה של `dlilyd–iלענין
ולא – גלוי במקום נמצאת aeigdהימצאותה שהיא ,

הטעם  לפי ואילו הידוע). האהל – קמוצה (ב' "באהל"
חשוב לשגר..." הימצאותה,mewndwiiecnd"כדי של

לה" "לשגר לאן לדעת .36כדי

.È

‚È˘Y ‰¯˘Ï ÌÈÎ‡ÏÓ‰ Ï˘ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ¯Â
˙ÂÚÈˆÏ „‚Â ÂÈ‡

לשרה  לשגר צריכים היו שהמלאכים לכך הסיבה
ברכה של היה mdlyמכוס יכול שלכאורה, למרות ,

מובנת  שלו, ברכה של מכוס לה לתת אברהם
:37בפשטות 

היה  השלמות בשיא אורחים הכנסת מקיים בהיותו
"והוא  – המלאכים בשימוש כלֿכולו עסוק אברהם

mdilr cner"נאמר 38ויאכלו המלאכים על רק –
אברהם  על ולא ברכה.39שאכלו, של כוס לו היתה ולא ,

עלֿידי  שלהם ברכה של כוס ששיגור מובן, בכך
לשרה כי l`המלאכים הצניעות, היפך של ענין היה

ברכה, של כוס לשרה שתהיה אחרת דרך היתה לא
שלהם  ברכה של מכוס שיגור עלֿידי ובמיוחד 40אלא .

הם אלא לה, נתנו עצמם הם לא עלֿידי eglyכאשר

("לשגר"). אחרים

.‡È

˙ÂÎ¯· 'ÒÓ· ‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡Ó

"תלמיד  הוא אם לטעון, עשוי למקרא חמש בן אך

לא  שרה עלֿידי ברכה של כוס שלקיחת ממולח",
רש"י  אומר לכן מושלמת. צניעות זאת בכל היתה

חנינא": בר יוסי רבי "אמר

ברכות  במסכת אומר חנינא בר יוסי "שהאשה 41רבי

ששרה  מובן זה ולפי האיש", מן יותר באורחים מכרת

פשוטים  אנשים אינם שהאורחים כוס 42הבחינה ולקבל ,
למלאכים), לפחות, (הדומים, כאלה מאנשים ברכה של

לצניעות. נוגד איננו בודאי

.·È

˙¯Á‡ ‰·ÈÒ Í‡ÏÓ ÏÎÏ

אמנם, הסבר: נדרש עדיין לעיל האמור לאחר

אינם הטעמים אפשר mixzeqשלושת (ולכן לזה זה

לכל  המלאכים התכוונו שרה" "איה שבשאלם לומר
טעמים הם זאת, בכל אך הטעמים), ,mipeyשלושת

כענין רש"י מביאם במקומות cg`43ומדוע כמו (שלא

אם  אף – פירושים מספר רש"י מביא כאשר אחרים,
הוא  – זה את זה משלימים והם לזה זה סותרים אינם

וכדומה)? אחר" "דבר אומר

סיבות  שלוש אומר רש"י הוא: לכך ההסבר

שלושה  עלֿידי נשאלה זו שאלה כי אחד, בהמשך

שאומר  (כפי אחרת סיבה בגלל אחד כל – מלאכים
הפרשה  בתחילת שתי 11רש"י עושה אחד מלאך שאין ,

למלאך קשורה סיבה וכל :44בלבד `cgשליחויות),
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לחבבה 35) כדי באהל מאי "אלא שם בב"מ שאיתא מה יובן ועפ"ז
כאן  תו"ת שם. לע"י הרי"ף (וכקושיית מובן אינו דלכאורה – כו'"

אברהם מענה הוא "באהל" הרי ולמה le`סקכ"ח): המלאכים, שאלת
"מאי בגמרא באהל"ld`aאומר ב"מאי הגמרא כוונת בזה: והביאור ?"

בכדי האריכו שהמלאכים לזה ועל mdxa`yהיא "באהל". לומר יצטרך
ש" מכיון מקשה: למה mirceiזה היתה" באהל אמנו ששרה כו' היו

(וראה  כו'" לחבבה "כדי ומתרץ: "באהל"? להם יאמר שאברהם הוצרכו
שם). ב"מ לע"י יוסף בעץ עד"ז

לשגר 36) ל"כדי גם שם) (בב"מ באהל" ד"מאי הקשר יובן ועפ"ז
הקודמת). הערה (ראה כו'"

כ'37) שם ב"מ (ובחדא"ג כאן וש"ח דוד בדברי תירוצים עוד וראה
עיי"ש). המברך, הוא האורח כי ליתא מעיקרא דקושיא

ח'.38) פסוק לעיל
יב.39) יח, יתרו מפרש"י להעיר
של 40) ברכה של מכוס לה לשגר יכול הי' לא שאברהם ופשוט

כאן. בגו"א כמ"ש המלאכים,
ב.41) י,
(42324 ע' ח"ה לקו"ש ראה אבל טו. פסוק כאן מרמב"ן להעיר

.i"yxבדעת
פירושים 43) ב' שהם האחרונים טעמים ב' על הוא הקושיא עיקר

mipeyשבכ"אiyew אומרים "בב"מ מביא שרש"י זה [משא"כ בהשני שאין
כנ"ל  בהכתוב, פרטים ב' שהם מפני הוא הראשון, לפירוש בהמשך כו'"

וס"ז]. ס"ד
שרה 44) את לבשר כדי גו'" "אי' שאל אחד שמלאך לומר שיש ואף
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אחד, במלאך די ברכה של כוס לשגר כוס lkakכדי
ישאל  אחד שמלאך די באכסניא" "לשאול ברכה; של

בעלה". על "לחבבה וכן כולם, בשם

.‚È

„Á‡Ï ÏÙË ÈÂ·È¯ Y ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯

מקום  "כל שהכלל מציין שרש"י לכך, ההסבר
עלֿידי נאמר הנקודה..." על רבה oernyשהכתב iax

xfrl` oa:הוא ,

"אתה  הכתב על רבה הנקודה שכאשר הכלל, כוונת
הנקודה" lelylדורש dppi`,הפשוט הפירוש את

הבנויה  התורה על בפירושו רש"י שיטת לפי במיוחד
אלאeheytעל מקרא, הפשוט,sqepayשל לפירוש

הניקוד  מראה מהמילה, חלק הן הנקודות האותיות שבו
שהן עצמן.mbשבהן בפני כמילה

אותיות  ובעניננו: – המנוקדות לאותיות כלומר,
מהמילה  חלק הן א) משמעויות: שתי יש – אי"ו

מבחינה עיקר ef"אליו". כי טפלות, הן אי"ו האותיות
למ"ד  האות היא "אליו" בפני 45המילה מילה ב) .

"אי"ו". – עצמה

"תלמיד  הוא אם למקרא, החמש בן שואל
(אי"ו), המנוקדות שהאותיות ייתכן, כיצד ממולח":

תהיינה daxשהן עצמן, בפני מילה גם והן הכתב, על
"למ"ד"? אחת, לאות טפלות

שהכלל  מציין שרש"י כך עלֿידי מתורצת זו שאלה
עלֿידי `xfrlנאמר oa oerny iax:

ביצה  אלעזר:46במסכת בן שמעון רבי אומר
יפה  נאפת שהפת מפני פת, התנור כל אשה "ממלאה
זקוקה  היא שליוםֿטוב למרות – מלא" שהתנור בזמן
כדי  מלא, תנור לאפות לה מותר זאת בכל אחת, לפת

יפה. תיאפה ליוםֿטוב שהפת

טפל  אלעזר בן שמעון רבי שלפי אפוא, רואים,
האותיות  שלוש בעניננו: וכך האחת, לפת הפת ריבוי

למ"ד. לאות טפלות אי"ו

.„È
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רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

בתורה  מתעסק שהוא שהזמן מהרהר, יהודי כאשר
באכילה  עסוק הוא זמנו וברוב מועט, הוא ובמצוות
הוא  – רשות דברי – וכדומה פרנסה שינה, ושתיה,
"חלל" בו שיש בחושבו בלבו, מועקה לחוש עלול

ומצוות. מתורה פנוי" "מקום גדול,

לשם  הם הרשות" "דברי אם ההוראה: באה כך על
הם להיות `mpiשמים הופכים הם אלא רשות, דברי

כל  אשה "ממלאה של כדוגמא ומצוות, מתורה חלק
רק  לעבוד שמותר למרות טוב, ביום פת..." התנור
שהפת  כדי נעשה בפת התנור מילוי כי יוםֿטוב, לצורך
הפת  כל הופכת ולפיכך יפה, תיאפה יוםֿטוב שלצורך
מלא  אינו כולו התנור וחלל יוםֿטוב, של פת להיות

יוםֿטוב. בעניני אלא חול, בעניני

ענינים  לצורך הרשות דברי את עושה יהודי כאשר
של  שה"לחם כדי ובמיוחד בכלל, ומצוות תורה של

תורה" ב"לקוטי כמבואר – יפה ייאפה שלו 47תורה"

הפסוק  אחד",48על בתנור לחמכם נשים עשר "ואפו
(תנור) "חמימות באמצעות "ייאפה" התורה" ש"לחם
נעשה, הוא אז – אחד" של מהתבוננות הבאה האהבה

הרמב"ם  בשעה 49כלשון אפילו תמיד ה' את "עובד ,
שלו  שינה ישן... שהוא בשעה ואפילו ונותן... שנושא

הוא", ברוך למקום עבודה

וגם  דרכיך", ו"בכל מעשיך" "בכל עובד הוא
שבהם, ב"תחתונים"

יתברך  לה' לעשות – העולמות בריאת תכלית וזוהי
ב"המשך  בהרחבה כמוסבר בתחתונים, דוקא דירה
זו  קודש שבשבת נ"ע, הרש"ב אדמו"ר כ"ק של רס"ו"

הולדתו  –50יום

"עתידה  כי לאפיה, יזדקקו שלא לזמן הכנה וזוהי
מילת" וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל בביאת 51ארץ ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח

(e"lyz `xie t"y zgiyn)
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להפסוק שייך כו'" לבשר "כדי הטעם הרי –f"g`ly ולכן בו, (ומפורש
`l) ומ"ויאמרו כאן), בפרש"י מוכח `eilמלאכים)b'נזכר (לאברהם)"

טעמים.efשבאמירה ג' יש
אחר: מיותרlkבסגנון באהל" "ויאמרו.. (ובפרט dxe`klהכתוב

yxetny וע"כ המלאך) שאחורי בפתח הייתה ששרה שלאחריו בכתוב
טעמים. מג' ה"ה – שבו אמירות שג' פרש"י

ויתן45) ז): (יח, זה דלפני להנער.`lע"ד ויתן כמו – הנער

א.46) יז,
ג.47) מח, בחוקותי
כו.48) כו, בחוקותי
ספ"ג.49) דעות הל'
לנער).50) (חנוך "כתר"א" בשנת
ב.51) ל, שבת
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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נאמר  הקדוש דקיימו 1בזוהר אינון "תלתא :
גורל, דיצחק, באר אינון: ואלין לאסהדא, בסהדותא
קיימים  דברים (=שלושה וכו' יהושע, דשוי ואבנא
של  ואבנו הגורל, יצחק, של בארו הם: ואלו לעדות
מנין?) יצחק (=באר מנלן, דיצחק באר וכו'). יהושע,

(פרשתנו  וגו'".2דכתיב לעדה לי תהיה בעבור (

תהיה  "בעבור הפסוק שהרי מובנים, אינם הדברים
ומדוע  אברהם, שחפר הבאר על נאמר לעדה" לי

יצחק". "באר הקדוש בזוהר נקראת

זו  תמיהה מזכיר ("בעבור 3הרמ"ז "זה ואומר:
שחפר  הבאר אלא אמרו, אברהם לעדה") לי תהיה

יצחק" באר הוא .4(אברהם)

לומר  ייתכן כיצד ביאור: דורש עצמו זה הסבר אך
יצחק"? "באר שהיא אברהם שחפר הבאר על

.·

ÂÊ ‰Ï‡˘ ÏÚ "˜ÁˆÈ ÈÂÏ ÈËÂ˜Ï"‰ ˙·Â˘˙

כותב  הזוהר גליון על בהערותיו ז"ל מורי 5אבי

זה  שכתוב אם ליצחק הבאר "יחס זה: בנושא
פלשתים  סתמו דאברהם שבאר מפני הוא באברהם,

כמ"ש  מחדש חפרו ויצחק מותו, יצחק 6אחרי "וישב :
כשמות  שמות להן ויקרא כו' להן 7ויחפור קרא אשר

תולדות,8אביו" פרשת ריש אור' ב'תורה מזה ועיין .
ליצחק". ייחסו לכן שם. עיין

מפירוש  ההיפך הוא מורי אבי של פירושו לכאורה,
הוא  (אברהם) שחפר ה"באר הרמ"ז פירוש לפי הרמ"ז:

wgvic x`a בארו בעיקרה היא שהבאר היא הכוונה ."

אברהם. ע"י היתה הבאר שחפירת אלא יצחק, של
ז"ל  מורי אבי של מפירושו משתמע זאת לעומת

כיוון  אך דאברהם", "באר זוהי בעיקרה ההיפך:
ליצחק. הכתוב אותה ייחס בשנית, חפרה שיצחק

יש  הבארות חפירת של הענין פנימיות שלפי מובן,

כן, אם להבין, צריך הפירושים. לשני והסבר מקום
מורי  אבי בחר ומדוע ביניהם, ההבדל מתבטא במה

הרמ"ז  מפירוש (והפוך) שונה באופן הענין את לפרש
בחסידות  רבות פעמים להסבירו.9(המובא במקום ,(

אחר  במקום לעיין אבי מפנה פירושו ,10בסוף

תולדות, פרשת ריש אור' ב'תורה מזה "ועיין באומרו:
שם". עיין

.‚

‰¯Â·‚‰ Â˜ Y ˜ÁˆÈ ,„ÒÁ‰ Â˜ Y Ì‰¯·‡

אור" ב"תורה זה במקור מדובר 11עיון כי מגלה,
יצחק: ושל אברהם של השונות עבודותיהם על שם

החסד  בקו עבודה היא אברהם של הורדת 12עבודתו –

היא  יצחק של עבודתו ואילו למטה, ממעלה השפע
הגבורה  בקו למעלה.12עבודה ממטה העלאה –

נאמר  אברהם שלגבי מוצאים אנו "אברהם 13לכן
iade` נאמר יצחק ולגבי ,"14"cgte שהרי יצחק",

מקורו  (יראה), ופחד החסד, ממידת נובעת אהבה

הגבורה. במידת

לעבודת  אברהם עבודת שבין להבדל בהתאם

אור" (ב"תורה שם הזקן אדמו"ר מבאר את 11יצחק, (
סתמו  – אברהם שחפר הבארות שאת לכך הסיבה

והיא: הבארות, נפתחו יצחק, ע"י ודווקא הפלשתים,

אך  הקדושה של החסד קו את לסתור יכולים פלשתים
הגבורה. קו את לא
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ב.1) רפד, ח"ג
ל.2) כא,
שם.3) לזהר אורות בניצוצי הובא
אבימלך 4) ובין בינו לעדות הבאר את ששם יצחק לזהר: ובאוה"ח

כו'.
תס).5) (ע' שם לזהר הערות יצחק לוי בלקוטי נדפס
יח.6) כו, תולדות
ובתו"א 7) וא"ו. חסר בכתוב אבל וא"ו). (מלא שם בלקולוי"צ כ"ה

החילוקים. ומבאר מדייק שמציין תולדות ר"פ
לב.8) שם, תולדות הרמב"ן כפי'

"ות"ל 9) ב ע' (לזח"א) יצחק לוי לקוטי וראה אאמו"ר. ובספרי
זיע"א". ז"ל הקדושה לדעתו שכיוונתי

(מפני 10) בקיצור נכתבו שההערות פעמים) כמה (כמדובר ובפרט
במק"א. המבואר על סמך ובכ"מ וכו') נייר חוסר

תולדות.11) ר"פ בתו"ח – ובארוכה
(12– בזו" זו  ו"מיוחדות מזו" זו כלולות המדות ש"כל שמכיון ורק

העבודה  – ביצחק וכן הגבורה, דקו העבודה (בהעלם) הי' באברהם גם
ובכ"מ). סי"ג. (אגה"ק החסד דקו

ח.13) מא, ישעי'
מב.14) לא, ויצא
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הוא: לכך ההסבר

"mizyltמבוי" מלשון הוא "yletnd"15 מבוי)
שנאמר  מה וזהו צדדיו), משני רז"ל 16הפתוח 17ע"י

"מצד  נובעת ליצנות כי היו", ליצנים "פלשתים
צד". מכל ומפולש פתוח שהוא ביותר, הלב פתיחות

הוא  גם נובע אברהם ע"י הבארות חפירת ענין
של zeagxzdמ  החסד מצד התרחבות של עבודה זוהי .

באלקות  ושמחה תענוג אהבה, של בכיוון – הקדושה
ולפיכך  המידה", מכפי ביותר גדולה "בהתגברות

"ויסתמום של האפשרות כי mizyltקיימת ,"
") כח נתינת מאפשרת הקדושה ")dwipiהתרחבות

הטומאה,mizyltל" כוחות של התרחבות שהם ,"
לקדושה. הסותרת

(כוחות  ה"חיצונים" של וההתנגדות שהיניקה אלא
של  שמידתו בשעה להתקיים יכולה אינה הטומאה)
שהאור  בעת כלומר האדם, בנפש בגלוי מאירה אברהם
האור  כאשר רק ובעונג. באהבה בגלוי מאיר האלקי
להוללות  להביא הלב התרחבות יכולה נסתרים, והעונג

(הטומאה). ה"קליפה" של ולשמחה

פלשתים "ויסתמום בפסוק מודגשת זו `ixgעובדה
mdxa` zenדווקא ."xg`l עבודת ממנו שנפרדה

רק  ונשארה אברהם"), ("מות הקדושה של האהבה
להתנגדות  מקום יש אז דווקא הלב, התרחבות

פלשתים"). ("ויסתמום "פלשתים"

את  לסתום יכולים הפלשתים אין זאת, לעומת
עבודה  היא יצחק ע"י הבארות חפירת כי יצחק, בארות

זה" "לעומת שהם ופלשתים דקדושה, ופחד יראה של
בארות cqgשל את לסתום יכולים אינם דקדושה,

שענינם שהרי dxeabיצחק, ביכולת 18דקדושה, "אין
מנוגד, להיות (בטומאה) זה" שב"לעומת מידה wxכל

בקדושה". שכנגדו למידה (=אלא)

.‰
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לסתום  פלשתים יכלו לא יצחק בארות את רק לא
הבארות  את גם מכך: יתירה אלא לעיל), שהוסבר (כפי
לסתום  פלשתים יכלו לא חסד, שענינם אברהם, של

יצחק  עלֿידי בשנית חפירתם .19לאחר

הוא: לכך וההסבר

עצמית  מציאות הרגשת עם קשורה האהבה מידת
")yi היא עול) (וקבלת יראה אבל שאוהב"), מי

המציאות" "ביטול התבטלות, כאשר 20בבחינת לכן, .
נמצא  הוא בלבד, ובשמחה באהבה היא היהודי עבודת
העצמית, הישות הרגשת "ישות", של במצב עדיין
להגיע  יכול הוא קדושה, של ישות שזוהי ולמרות
להידרדר  יכול הוא ואז פשוטה, "ישות" של למצב
בשעת  בה נמצא שהוא דקדושה, ההתרחבות ממדריגת
הוללות  – דקליפה ההתרחבות למדריגת התפילה,
עול, וקבלת ביראה מלווה העבודה אם אך וליצנות.

נתינת 21אין  את מאפשרים הישות והיפך ההתבטלות
אהבה  של התרחבות קיימת אם גם ל"חיצונים", הכח

ושמחה.

בארות  את לסתום יכלו לא שפלשתים מובן לכן
בבארות  יצחק. ע"י בשנית שנחפרו לאחר אברהם
גם  עתה נמצאת והשמחה) האהבה (עבודת אברהם
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פ"וֿז.15) שם תו"ח א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה – לקמן הבא בכל
– א) (תתח, תולדות באוה"ת [הובא ואילך ג סא, תו"א גם וראה
הם  שבקליפה ש"פלשתים תולדות], ר"פ שבתו"א להמאמר הגהות
התגלות  "בחי' של הלעו"ז היא זו ושהתרחבות כו'", פיו הרחבת הלצים...

כו'". ובגלוי בפילוש ה' בדביקות השמחה
ועוד.16) ספ"ט. עירובין משנה
א.17) יט, ע"ז
דיצחק 18) והפחד היראה שמצד (פ"ז שם ובתו"ח שם. בלקו"ת כ"ה

" מזו] יתירה אלא פלשתים, לקליפת יניקה ממנה להיות שא"א רק l`[לא
lkeiליצים במושב ה'.pyie`לישב סעיף לקמן וראה ההוללות". מאוד

שם.yxetnכן19) בתו"ח
בס'20) בהמצויין (ראה ובכ"מ א. פא, ביאוה"ז ד. קיד, תו"א

ואילך). רעט ע' ח"א הערכיםֿחב"ד
יכולת 21) דקליפה ושמחה להוללות ש"אין שהטעם שם, בלקו"ת

כלל  ש"אינן לפי הוא דקדושה" והפחד היראה מדת נגד לעמוד כלל
ג"כ  לה יש לבדה, רק כשהיא היראה שגם [ושם, היראה" של זה לעומת

המדות  ב' והתכללות הצטרפות ע"י ורק דקליפה הגבורה מבחי' מנגד
זה  שבלעומת המנגדים יוכלו לא (דוקא) "אז ויראה) (אהבה דקדושה
בה  "אין שביראה הביטול שמצד שם, הזהר בביאורי אבל בהן"]. לנגוע
שם, מתו"ח גם ולהעיר החיצונים". יניקת להסתעפות מקור בחי' גם
בשמאל  אותו ומדחה יצה"ר... על מאד מרגיז "הוא והפחד היראה  שמצד

rxdדוחה... xraleaxwn."
שמהשמחה  שבכדי ד), (סא, בשלח בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

היראה לה להקדים "צריך הוללות של בשמחה יפול לא idy`דקדושה
dyxye dxwire dceard ziy`x מונעת שיראה זה אשר משמע, שמזה – "

שההוללות  מצד רק [לא היא דקליפה פלשתים בחי' של היניקה את
המיוחדת  המעלה מצד גם] אלא היראה, של הלעו"ז אינה דקליפה

שביראה.
וסד"ה  יצחק תולדות אלה ע"פ "ועמ"ש מציין שם שבלקו"ת ולהעיר
(המאמרים  פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא כו' פרעה בשלח ויהי

ואכ"מ. ע"ש". הנ"ל), שבתו"א
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דבר  עול), וקבלת יראה (התבטלות, יצחק חפירת
ולכן  הטומאה), (כוחות ל"חיצונים" כוח נתינת המונע

נביעתם".22"לא  עוד נפסק

.Â

˙„Â·Ú ‡Â‰ ˙Â¯‡·· ¯˜ÈÚ‰ ,‰Ê ¯·Ò‰ ÈÙÏ
Ì‰¯·‡

אברהם, שחפר שהבארות מובן הנ"ל ההסבר לפי
למרות  בשנית, חפר ויצחק סתמו שהפלשתים למרות

בארות בעיקרן הן זאת אהבה `mdxaכל של עבודה –
נעשתה  עול) וקבלת (יראה יצחק של פעולתו ושמחה.

והשמחה. האהבה על לשמור כדי

הקדוש  הזוהר שכוונת ז"ל מורי אבי מפרש לכן
של  היא הבאר שעצם איננה דיצחק" "באר בביטוי
"באר  היא שהבאר אלא הרמ"ז), (כפירוש יצחק

" ורק אברהם eqgiiדאברהם, שעבודת כיוון ליצחק",
zniiwzn.יצחק עבודת ע"י

.Ê

˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ ÈÙÏ ¯·Ò‰‰

תורת  עלֿפי הרמ"ז של הנ"ל בפירוש ההסברה
החסידות.

באופן הוא, הבארות חפירת עבודה illkענין ,
יצחק  של הגבורה מקו הנובעת עבודה למעלה, ממטה

מקומות  במספר המוסבר דבר הרמ"ז 23– מפרש לכן .
כלומר  דיצחק"), ("באר ליצחק בעיקר שייכת שהבאר

פעולת  של התערבות גם כאן היתה אך הגבורה, לקו
החסד. קו – אברהם

הבאר  על מדובר אין בזוהר להוסיף: יש כמוֿכן
נקראת  היא לכן כ"עדות". הבאר על אלא כשלעצמה,

להביא היא ה"עדות" שמטרת כיוון יצחק" meiwl"באר
הערעורים  את מבטלת (העדות מעידים שעליו הדבר

הדבר  יצחק 24על ע"י נגרם הבאר של וקיומה ,(25.

.Á
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להיות  צריכה היהודי עבודת האדם: בעבודת הענין
מעלתה  גדולת מפני אך והתבטלות, יראה של עבודה

השמחה  (אבל 26של השמחה קו גם בה להתערב צריך ,

בהעלם  מוסתרת, להיות השמחה ).27על

פרשת  (ריש אור" ב"תורה הזקן אדמו"ר דברי

נביעתם" עוד נפסק לא דיצחק "חפירה שע"י תולדות)
(קו  יצחק שפעולת מוכיחים אברהם), בארות (של

שבאמצעותה בכך, היא בארות eniiwzdהגבורה)

mdxa`.ושמחה אהבה של עבודה –

בקו  תהיה שהעבודה הוא, הדברים פירוש

הזוהר 28האהבה  כמאמר פולחנא 29והשמחה, "לית
האהבה), כעבודת עבודה (=אין דרחימותא" כפולחנא

לה  להקדים צריך השמחה בו ש"יתקיים כדי אך

שמים.30היראה" מלכות עול וקבלת

(d"lyz jlie t"y zgiyn)
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ב"נביעתם"22) והכוונה ג), (יז, תולדות ר"פ בתו"א אדה"ז לשון
פ"ז. שם בתו"ח כמפורש דאברהם, החסדים מי לנביעת – היא

בארות,23) חפר שיצחק שהטעם פ"ד, שם ובתו"ח שם תו"א ראה
תו"א  וראה (רפ"ה. שם ובתו"ח למעלה". ממטה גילוי בחי' "שהוא לפי
ג"כ  עוסק הי' החסד איש אברהם דגם בתורה מוצאים אנו למה שם):

בארות. בחפירת
(24331 ע' חי"ט לקו"ש ראה מקרא של פשוטו ע"פ זו עדות גדר
ואילך.

(25.4 הערה דלעיל האוה"ח פי' יומתק עפ"ז

ועוד.26) פכ"ו. תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה
ביו"ט)27) (משא"כ השנה שבכל ד) (פח, שמע"צ מלקו"ת להעיר

בעבודה". גנוזה "השמחה
ופ"ג.28) פ"א העבודה קונטרס ראה
ובזח"ב 29) ובכ"מ). ג. מב, שלח לקו"ת (ראה בדא"ח בכ"מ הובא כן

א: רסז, ובזח"ג רחימותא. כמה (אלא) לקב"ה פולחנא לי' לית ב: נה,
דקב"ה". רחימותא כמו פולחנא לך "דלית

ד.30) סא, תו"א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dpyd y`x(iyiy meil)

bg' xn`py dzr jk ,bgd my `ed 'zekeqd bg'y oeik ,eze`
.xac weqtdn yexcl oi` 'jtq`a siq`d

àúléî àä ,àøéæ éaø øîàweqtdn di`x yiy ,df xac - ¨©©¦¥¨¨¦§¨
,dlecib yily ixg` mikled d`eazayïãéa éàåä,epicia did - £©¦¨

àbøð äéa àãL ,àðéðç éaø àúàå,ofxba dvvwe `pipg iax `ae - ©£¨©¦£¦¨§¨¥©§¨
.ef di`x zegcl zgvip daeyz aiyd xnelk

:`xnbd zxxanïìðî àlà,yily z`ad xg` d`eaza mikledy ¤¨§¨¨

,øîBà óñBé ïa ïúðBé éaø ,àéðzãkzevn iabl weqta xn`p ¦§©§¨©¦¨¨¤¥¥
,dhinyd(`k dk `xwie)ziXXd dpXA mkl izkxA z` iziEve'úNòå §¦¦¦¤¦§¨¦¨¤©¨¨©¦¦§¨

ì äàeázä úàìL,'íéðMä Ldpya dcya erxfz `ly s` ,xnelk ¤©§¨¦§Ÿ©¨¦
dpya `le ziriayd dpya `l d`eaz mkl xqgi `l ziriayd
dwitqnd dcina d`eaz lcbz ziyiyd dpyay meyn ,zipinyd

,mipy ylyl
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שישי עמ' א



לג

בראשית מט, לג – ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף 
רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

והנה יעקב שהוא בחי'1 תפארת הבריח2 התיכון הרי 

הוא ג"כ בקו האמצעי כמו משה יוסף ודוד וכו'3.

יעקב,  לנגד  ביחוד  היא  דשבת  שלישית  וסעודה 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך, וא"כ הי' יעקב ג"כ צריך 

אמינא  הוי  וא"כ  שבת,  במנחת  ולהסתלק  למות  הי' 

שבאמת כן הוא שיעקב מת בזמן מנחת שבת.

אמת  תתן  כמ"ש5  מת4,  לא  אבינו  שיעקב  קמ"ל 

ליעקב, אמ"ת ליעק"ב הוא תיבות יעק"ב ל"א מ"ת.

וקברו  חנטיא  וחנטו  ספדניא  ספדו  בכדי  וכי  א"ל 

קבריא. הקשה מג' דברים מהספד וחניטה וקבר, ובכל 

אחד מהם נקט כפל לשון6 כי הוי יכול לומר וכי בכדי 

ספדו וחנטו וקברו.

כל אלו ג' כפולים בפסוק.

1( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויחי עמוד כט, ג וז"ל: 

כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח התיכון 

בבחינת  דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו'  המבריח 

כמה  יש  כאשר  התפארת  ענין  עיקר  שזהו  דוקא  מחו"ג  ההתכללות 

גוון אחד  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק 

אדום או לבן שאין זה תפארת כלל כידוע, ובחי' ההתכללות מאדום 

בחיר  נקרא  שיעקב  וזהו  כנודע,  מחו"ג  התכללות  בחינת  הוא  ולבן 

שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת החסד בלבד ובחי' יצחק 

רק במדת הפחד ואין שם בחינת תפארת כו' אבל בחינת יעקב כלול 

משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק הי' לי שכלולים בו 

אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' בריח התיכון כו' שכולל ב' 

הקוין דימין ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת, וז"ש ישראל אשר 

בך אתפאר בך דוקא אתפאר בבחינת התפארת. ע"ש.

2( מבריח מן הקצה אל הקצה: לשון זה מקורו מהנאמר גבי בריחי 

היו עשויים משתי  והתחתונים  קרשי המשכן, שהבריחים העליונים 

כו(,  כו,  תרומה  )רש"י  הכותל  חצי  עד  רק  הגיע  בריח  כל  חתיכות, 

)שם,  אל הקצה"  מן הקצה  גו' מבריח  גו'  התיכון  "הבריח  משא"כ 

כח(.

והענין ע"ד הסוד: "בריח התיכון" )האמצעי( קאי על מידת הרחמים, 

שהיא ספירת התפארת, שב"קו האמצעי", כידוע שחסד )אהבה( הוא 

באמצע  "גופא",  )רחמים(  ותפארת  בשמאל,  )יראה(  גבורה  בימין, 

)תקוני זהר בהקדמה(; ומעלת מידת הרחמים שב"קו האמצעי" היא, 

שמבריח מן הקצה אל הקצה, מקצה היותר עליון לקצה היותר תחתון 

)ראה ד"ה כנשר יעיר קנו תרע"ח לאדמו"ר הרש"ב(.

ראה גם אור התורה פרשת ויצא עמוד ריג, ב ואילך. פרשת תרומה 

עמוד א'תקלב. דברים עמוד לו ואילך.

3( וראה בפנים בתורת לוי יצחק שמבאר כי ביניהם גופא, יעקב הוא 

דהיינו  ועטרתו  יסוד  ואחריו  )בחי' משה(,  דעת  לו  מקודם  באמצע, 

יוסף ודוד שנחשבים לבחי' אחד.

4( ראה בפנים בתורת לוי יצחק שמבאר הענין עפ"י קבלה.

5( מיכה ז, כ.

6( ראה באריכות בפנים בלקוטי לוי יצחק הביאור עפ"י קבלה כפל 

הלשון.

כי בחנטה כתיב7 ויצו יוסף כו' את הרפאים לחנט את 

אביו ויחנטו הרפאים את ישראל, הרי כתיב ב' פעמים 

ויעשו כן הרפאים, ולמה  )כי הוי מצי למיכתב  חנטה, 

כתיב עוד הפעם חנטה, ויחנטו(.

ב'  כתיב  הרי  כו',  ויספדו שם מספד  כתיב8  בהספד 

פעמים הספד, )כי הוי מצי למיכתב ויעשו שם מספד(.

יוסף מצרימה כו' וכל העלים  וישב  בקבורה כתיב9 

אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו, הרי כתיב כאן 

ב' פעמים קבורה, )כי הוי מצי למיכתב וכל העלים אתו 

אחרי קברו את אביו, או וכל העלים אתו לקבר את אביו 

בלבד, ולמה כפל הקבורה(.

והיינו ששואל, מאחר שיעקב תפארת לא מת, א"כ 

חנטיא  וחנטו  ספדניא  ספדו  בכדי  וכי  צורך,  לאיזה 

וקברו קבריא, וכמובן.

א"ל מקרא אני דורש שנאמר ואתה אל תירא עבדי 

מארץ  זרעך  ואת  מרחוק  מושיעך  הנני  כי  כו'  יעקב 

שבים, מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. 

תולדות  אלה  כמ"ש11  יוסף  הוא10  דיעקב  זרעך  והיינו 

יעקב יוסף, כי זרע הוא טיפת היסוד והיינו יוסף בחי'12 

7( בראשית נ, ב.

8( שם פסוק י.

9( שם פסוק יד.

10( א( “זרעך" דיעקב הוא ביחוד על יוסף כמ"ש “אלה תולדות יעקב 

יוסף".

ב( “זרעך" הוא טיפת היסוד – בחינת יוסף, והוא נקרא ַחי, וזהו "מה 

זרעו בחיים".

ג( "זרעך" ב"גימטריא" החיבור דדכר ונוקבא – ע"י יסוד בחי' יוסף.

ד( זרעך בגימטריא "אוצר" שהוא יסוד דנוקבא )עירובין יח, ב(, הכלי 

קיבול שמקבל מיסוד דדכורא – יוסף.

יעקב  ע"ד  יופי(,  מלשון   – ָהָדר  מלך  )כנגד  תואר  יפה  הי'  יוסף  ה( 

בחי' תפארת.

ו( יוסף כנגד מלך השמיני הדר, שלא כתוב בו מיתה – זרעו בחיים.

ז( רמז מ"ש בפסוק "ואת זרעך מארץ שבים", שיוסף הי' בשבי בבית 

האסורים.

הוי'  שמות  בגי'  מקרא  דורש",  אני  "מקרא  הגמ'  בהלשון  רמז  ח( 

שד"י, והשני שמות אלו הם בחי' תפארת )יעקב( ויסוד )יוסף(.

11( בראשית לז, ב. ראה ב"ר פרשה פד, ו. אבות דרבי נתן פרק ב, 

ה וז"ל: אלה תולדות יעקב יוסף והלא אינו ראוי לומר אלא תולדות 

יעקב ראובן, ומה תלמוד לומר יוסף ע"ש.

ספר המאמרים תרנ"ד עמוד קז וז"ל: מ"ש אלה תולדות יעקב יוסף, 

שלכאורה הי' צ"ל אלה תולדות יעקב ראובן, שהרי ראובן הי' הבכור. 

אך הענין שבכאן אינו מחשב סדר תולדותיו כ"א סדר עבודתו, ואמר 

התיכון  בריח  שהי'  מעבודתו,  הגילוי  בחי'  היינו  יעקב  שתולדות 

עד קצה התחתון  אל הקצה מבחי' קצה העליון  מן הקצה  המבריח 

זהו ע"י יוסף, ע"ש.

ויסוד  “יסוד",  ויוסף בחי'  וע"ז מבאר כאן שיעקב בחי' “תפארת", 

נמשך – והוא התולדה – מן תפארת, וזהו "אלה תולדות יעקב יוסף".

12( יוסף בחי' יסוד, ראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לד

יסוד הנקרא13 חי, והשם אל חי14 הוא ביסוד, זרע"ך15 

גימטריא שם הוי' בד' מלואיו16 ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, עם 

שם אד'17 פשוט, והיינו חיבור הוי'18 אד', והוא ביסוד 

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 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

ובתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 15, 

הוא  שענינו  דאצילות,  יסוד  בחי'  הוא  "שיוסף  וז"ל:   21 ובהערה 

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" ע"ש. תורת 

מנחם – ספר המאמרים מלוקט – חלק ד' עמוד קז ואילך.

13( ראה מאורי אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד, ונק' 

יסוד חי, בעת הזווג נעשה מאבר מת חי.

היסוד  נק'  חי  אל  וז"ל:  פ'  סעיף  א'  אות  ערך  אור  מאורי  ראה   )14

אבר חי, גם בו הטיפה הנמשכת מח"י חוליות שבשדרה, וא"ל ח"י 

במלואו בגי' ברית, ע"ש. )היינו אל"ף בגי' 111, + למ"ד 74, + ח"ת 

408, + יו"ד 20 = 613, שהוא בגי' ברי"ת 612 עם הכולל(.

מצד  הן   – הוא  יוסף,  על  דקאי  “זרעך"  בפסוק  דמ"ש  מרמז   )15

יסוד אבר חי  זרע הוא ע"י  ו"תוכן" תיבת "זרעך" דטיפת  “פירוש" 

בחי' יוסף. והן ב"גימטריא", דמספר "זרעך" מורה על החיבור דדכר 

ונוקבא והוא ע"י יסוד – יוסף.

ם ס"ג כזה:  ם ע"ב כזה: יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )72(, + ׁשֵ 16( פירוש: ׁשֵ

ם מ"ה כזה: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א  יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )63(, + ׁשֵ

ם ב"ן כזה: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה )52( = 232 + שם אדנ"י  )45(, + ׁשֵ

)65( = 297 כמנין זרע"ך, וכן מנין אוצ"ר )297( כדלקמן.

ו  נוקבא: ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק  ֵׁשם אדנ"י...   )17

ופרק ז וז"ל: והנה שם אלקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן 

המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי  הטבע  בגימטריא  כן  גם  הוא 

הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם  כאילו  ונראה  העולם  ומחיה 

והחיות  להעלים האור  הוי"ה  ונרתק לשם  מגן  הוא  זה  ושם אלקים 

הנמשך משם הוי"ה ומהוה מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו 

במציאות..., הנה סיבת וטעם הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים 

הקדוש ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר 

הוא  בריאת העולם  כי תכלית  לכל  ידוע  הוא  הנה  בפני עצמו  נפרד 

מלשון  עם  פי'  עם  בלא  מלך  דאין  יתברך  מלכותו  התגלות  בשביל 

עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו 

אפילו היו לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו 

על שרים לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת 

מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה 

שהוא  כמות  עולם  להיות  העולם  ומקיימין  המהוין  הוא  זה  ושם  זו 

עכשיו יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו, ע"ש.

ם אדנ"י הוא ע"ד חיבור דכר ונוקבא  ם הוי' וׁשֵ 18( וביאורו: חיבור ׁשֵ

)אש ואשה(, ובעבודה הענין כך:

קפב  עמוד  ענינים  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  )ראה  בחסידות  דמבואר 

הוא  ע"ב  ם  דׁשֵ ועוד(  ואילך,  רמ  עמוד  ענינים  התורה  אור  ואילך. 

בחכמה )אמונה – מסירת נפש, ראה תניא פרק יט, פרק לה הגהה(, 

ם ב"ן מלכות )דיבור  ם מ"ה ז"א )המדות(, ׁשֵ ם ס"ג בינה )השכל(, ׁשֵ ׁשֵ

ומעשה(.

ובכל חיבור בין משפיע ומקבל )דכר ונוקבא( יש ד' אופנים ובחינות 

שיש בהמשפיע – דכר, ובדוגמא אדם העושה פעולת המצוה, יכול 

המחבר זו"ן.

יסוד  הוא  דדכורא,  דיסוד  לזרעך  קיבול  )והכלי 

כי אשה נמשלה לאוצר כמאמר19  דנוקבא הנק' אוצר, 

רז"ל, אוצ"ר הוא ג"כ מספר השמות הללו(.

ויוסף20 הי' יפה תאר ויפה מראה, הוא המלך21 הדר 

יוס"ף(.  גי'  פע"ו  עירו22  )ושם  מיתה  בו  כתוב  שלא 

כי  יסוד,   – לזרעו  תפארת23,   – יעקב  הוא  מקיש  הנה 

גוף וברית כחד24 חשבינן, מה זרעו )יוסף שהי' בארץ 

האדם לעשות המצוה מצד הד' בחינות: א( מצד אמונה, ב( שכל, ג( 

מדות – אהבה ויראה, ד( רק במעשה – מצות אנשים מלומדה. וכנ"ל 

שהם כנגד השמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן.

נמצא דאצל המשפיע – האיש, יש ד' בחינות, המרומז בשמות הוי' 

ם אדנ"י )כנ"ל הערה 27(, וזהו הרמז שתיבת  במילוי, והמקבל הוא ׁשֵ

עם  דכר(   – )המשפיע  הוי'  דשמות  החיבור  ע"י  בא  שהוא  "זרעך" 

ם הוי' בד' מילואיו  ׁשֵ אדנ"י )המקבל – הנוקבא( הוא ב"גימטריא" 

ם אדנ"י. + ׁשֵ

והחיבור הוא ע"י מדות היסוד, וכהלשון בפנים "כי זרע הוא טיפת 

היסוד" וד"ל.

ם הוי' אדנ"י לעיל סימן נד. נח. עה. צח. וראה עוד בהחיבור דׁשֵ

19( עירובין יח, ב. והיינו דמרמז, דהן מצד המשפיע )הדכורא( בחי' 

יסוד, תיבת “זרעך" )זרע – יסוד(, והן מצד המקבל )הנוקבא( תיבת 

“אוצר" מרומז גימטריא השמות הללו, המרמז לחיבור ויחוד הדכר 

והנוקבא.

20( בראשית לט, ו. “ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה".

21( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' )לפרק לו פסוקים לב-לח(, 

דבכל מלכי אדום כתוב וימלך וימת, משא"כ במלך השמיני )שם לט( 

“הדר ומהיטבאל" לא כתוב מיתה.

תורת לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רסו וז"ל: הד"ר קאי על 

יסוד יוסף שהי' יפה תואר ויפה מראה, הדורא* דגופא, כי** סריס 

אין לו הדרת פנים, ועיין ]זהר[ בפרשת תצוה דף קפו ע"ב. ע"ש.

וראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2204 וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' 

הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו שהוא 

ולזה הי'  המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו בבחי' התיקון 

יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' לפני מלוך מלך לבנ"י 

והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף יפ"ת ויפ"מ וכן הדר 

ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא מהתכללות כמה  הוא לשון הידור 

גוונין יחד שאז נמצא עיקר היופי והתפארת אבל בגוון א' אין כאן 

יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה התכללות ומזיגת 

הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי שיוסף ובחי' הדר 

גוונין משא"כ  הוא מקור העושה התיקון וההתכללות שיוכללו מג' 

בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז כו' לכך נז' בהם ל' יופי והידור. ע"ש.

*( זהר פרשת תצוה דף קפו ע"ב. )מובא לעיל סימן קלד הערה 12(.

אחרי  פרשת  תורה  לקוטי  ב(.  פ,  )יבמות  א.  קנב,  שבת  ראה   )**

כח, ד. אור התורה בראשית עמוד תתעט, ב ואילך. פרשת וישלח 

עמוד רמא.

22( שם: “וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל".

23( יעקב – תפארת: ראה זוהר )סתרי תורה( חלק א קנז, ב. חלק ג' 

דף שב, א. לקוטי תורה ואתחנן ה, ב. לעיל הערה 11.

תקס"ה  המאמרים  ספר  ע"ב.  רלה  דף  פנחס  פרשת  זוהר  ראה   )24

עמוד קיט. תורה אור כח, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לה

וישב בשבי בבית  יוסף נמכר לעבד במצרים,  כי  שבי, 

הדר  המלך  והוא  חי,  נק'  יסוד  כי  בחיים,  האסורים( 

מקור התיקון שלא כתוב בו מיתה בתורה, כמו"כ הוא 

יעקב תפארת בחיים.

כי  דוקא,  מקרא  דורש,  אני  מקרא  הלשון  וזהו 

תפארת72  דהיינו  שד"י26  הו"י  מספר  הוא  מקר"א25 

)ד"ה באתי לגני( עמוד קיד ואילך. 

 – בהקדמה  זוהר  בתיקוני  )כמ"ש  “תפארת".  בחי'  זהו  גוף  פירוש: 

פתח אליהו( “תפארת גופא", ומזה בא ונמשך בחי' יסוד )כמ"ש שם( 

"יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש", ד"תפארת" הוא הפנימיות – 

"גוף המדה", ו"יסוד" )"ברית"( הוא נק' "סיומא דגופא", כפי שבא 

ההשפעה בפועל )ראה תניא אגרת הקודש סימן טו(.

דיסוד נמשך מ"גופא" – בחי' תפארת, וכמו שהוא ב"ציור" גשמי של 

יד  וגבורה,  לחסד  מרומזים  הגוף  ושמאל  לימין  ידים  דהשני  הגוף, 

ם המדות כלולים  ימין – חסד, ויד שמאל – גבורה, והגוף עצמו שׁשָ

ביחד הוא תפארת, ואבר ה"יסוד" נמשך מהגוף עצמו.

25( פי' מקרא )בגי' 341(, וכן הוי' )26( + שד"י )314( = 340, ועם 

הכולל הוא 341. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן יז.

26( שם שד"י שייך ליסוד: בכתבי התורת לוי יצחק ולקוטי לוי יצחק, 

מובא כמה טעמים בזה, ומהם:

א( פרי' ורבי' – מאבר יסוד – הוא מהשם "שדי" כמ"ש )תולדות כח, 

חידושים  יצחק,  לוי  )תורת  וירבך"  ויפרך  אותך  יברך  שדי  "ואל  ג( 

וביאורים בש"ס עמוד לז(.

פרש"י  ראה  כחץ,  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  שד"י  ב( 

ַדִים"  בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך... ברכת שדים ורחם". ו"ׁשָ

יתברכו  כלומר  ואמא,  דאבא  ברכתא  וז"ל:  המוליד  הַאב  על  קאי 

להריון...  הראוי'  טיפה  מזריען  הזכרים  שיהיו  והיולדות,  המולידים 

עמוד  יצחק  לוי  )תורת  ע"ש.  כחץ,  יורה  על שם שהזרע  כאן  שדים 

רכג(.

זרע  דבטפת  וידוע  ומדה,  גבול  דהיינו  די  שיהי'  די,  מלשון  שדי  ג( 

ומדה  גבול  בבחי'  בא  רק שהכל  והנפש  הגוף  כחות  כל  בו  מלובש 

ם "שדי" )לקוטי לוי יצחק הערות לזהר  הנק' גבורה שביסוד, וזהו ׁשֵ

בראשית עמוד קנא, לעיל סימן כ(.

ד( כתיב "צדיק יסוד עולם", ור"ת וס"ת הוא מספר "שדי". )לקוטי 

לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנג(.

ויסוד, מקיש תפארת ויסוד, שיסוד27הוא בחי' הדר שלא 

כתוב בו מיתה28 וכו'.

יעקב  שבת  מנחת  בתפלת  שאומרים  מה  יובן  ובזה 

ינוחו בו29, למה ביעקב אומרים ובניו, הוא ע"ד  ובניו 

הוא  אף  בו  וינוחו  בחיים  זרעו  מה  לזרעו,  הוא  מקיש 

בחיים.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ח-י ואילך

וזקן  עליון  )זקן  "זקן"  פעמים  ב'  מספר  הוא  "שדי"  בגי'  רמז  ה( 

תחתון(, ויסוד הוא סימן לזקן דסריס אין לו הדרת פנים זקן )יבמות 

פ, ב. שבת קנב, א(, ובזקן יש י"ג תיקוני דיקנא, והוא הי"ג בריתות 

האמורה במילה )תורת לוי יצחק עמוד שפח(.

והאותיות  בת,  בן  בגי'  שדי  ם  ׁשִֵ ד"מילוי"  האחרונות  האותיות  ו( 

האמצעיות הם "ילו" – לוי המורה על התחברות יסוד בנוקבתו כמ"ש 

)מלכים-א ז, לו( כמער איש ולוית. )לקוטי לוי יצחק, שמות-דברים 

עמוד סו(

לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד קכב, שמביא  ז( לקוטי 

מעץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש ה', ובמשנת חסידים מס' שמות פרק 

ג' משנה ז' דבשם שד"י + הד' ציורים שבו שהם בגימטריא ברי"ת. 

)מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן ק(.

י, ב  נח  הוי': ראה תורה אור פרשת  שם "תפארת" שייך לשם   )27

ואילך. תניא – אגרת הקודש פרק יב. אור התורה פרשת ויקרא עמוד 

תקלג וז"ל: שם הוי' זהו מה שאור אין סוף מאיר בבחי' בלי גבול..., 

שבחי'  האמצעי,  קו  תפארת  ובין  חו"ג  מדות  ב'  בין  ההפרש  שזהו 

חסד וגבורה זהו מה שא"ס ב"ה מאיר בבחי' גבול, אכן ע"י תפארת 

קו האמצעי נמשך מה שאור אין סוף ברוך הוא מאיר בבחי' אין סוף 

ומזה נמשך התכללות המדות חו"ג להיות עושה שלום  גבול,  ובלי 

במרומיו בין מים ואש, עיין באגרת הקודש ע"פ והי' מעשה הצדקה 

שלום. ]מובא לעיל סימן קנג הערה 30[. ע"ש.

וראה לקוטי תורה פרשת תזריע כג, ג )מובא לעיל סימן פב הערה 4(. 

אור התורה בראשית עמוד תתרסז. תתרסט, 2138.

28( ע"ש המשך הענין בתורת לוי יצחק עמוד יא, מ"ש ביוסף “וימת 

יוסף בן מאה ועשר שנים".

29( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור סוף התפלה “כי מאתך היא 

מנוחתם".
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויראלו

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
שמעתי אומרים בשם המנוח הגאון  וגו'.  עדנה ואדוני זקן 
ר' ישראל בעל שם טוב זללה"ה מנוחתו כבוד, ז"ל בקיצור 
בעפר  בלותי[  ]אחרי  ואומר  מצחק  הרע  שהיצר  נמרץ, 
בלתי  בתמיהה,  המתים,  בתחיית  דייקא  עדנה[  לי  ]היתה 
אפשר הוא, ועוד שואל ואומר, הלא אתה גוף נגוף מוכרח 
)בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע  ליצר  לשמוע 
היינו  זקן[  ]ואדוני  אומרו  וזהו  זקן,  פני  והדרת  קדושים( 
הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף  אדון  שהוא  הרע  היצר 

שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק.
ובא התשובה ]ויאמר ה' אל אברהם[ זה הנשמה ]למה 
לה  ר"ל אמור  ]לאמר[  זה צחקה שרה[ בשני שאלות אלו 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
אלד[ דייקא, ר"ל אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה 
מים בתחלת הווייתו במעי אמו, ומכל־שכן שאוכל להחיות 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל־מקום נשאר ממשות 
יוצרי  משני  א(  צא,  )סנהדרין  ז"ל  חכמינו  בדברי  כדאיתא 

חרס, אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
שכתוב  כמו  זקן  הרע  שהיצר  השנית  השאלה  ועל 
התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית(  )בפרשת 
יתברך  השם  דברי  אומר  טוב  והיצר  דייקא,  זקנתי[  ]ואני 

שהוא עתיק יומין וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

הנה ידוע לכל כי כל תיבה ותיבה מתוה"ק קדושתה  ב. 
גדולה למאד, וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה, 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל־כך בסיפור זה, 
ולספר בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמנה 
ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל הויכוח של הקב"ה עם 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
שצחקה, מאד קשה להבין הדבר כפשוטו. ואמרתי בודאי 
ענין גדול נרמז בפי' זו, עד שהאיר ד' את עיני לבאר הענין 

הזה.
לאבותינו  שאירע  מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
ומרמז על  לנו,  זה סימן  וע"כ לענ"ד גם מאורע  לנו.  אירע 
ד'  כבוד  שיתגלה  העת  שיגיע  בזמן  דמשיחא,  עיקבתא 
בעולם ע"י ביאת משיח צדקנו, בודאי ימצאו אנשים מגדולי 
להמון  ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום  שיהיו  ישראל, 
ישראל שיתחזקו באמונה וישובו בתשובה, וגם יעוררו את 
משיח  לביאת  טובים  ומעשים  בתורה  עצמם  להכין  העם 

צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטני 
אמנה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות 
מצרים שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
אחרי בלותי היתה לי עדנה. אנחנו תמהים ומתפלאים, 

היתכן  שנה,  לאלפים  קרוב  ארכו  כי  נדודינו  שנות  אחרי 
שיולד שוב עמנו וישוב לתחיית עולמים כמקדם.

לא  זה"  "דבר  דבר,  מד'  היפלא  משיבה,  התורה  אבל 
)ירמיהו לב(:  ד'  וכן הנביא אומר בשם  נאמר אלא "דבר", 
"הממני יפלא כל דבר", ללמדנו בא, ששום דבר לא יפלא 
תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות,  ממפליא 
שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית,  מעשה 

כבראשונה ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

יט, כד – וה' המטיר על סדום ועל עמורה 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ג. מבואר בחסידות1 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
וזה טעם המ"ד2 ד"האומר שלי שלי ושלך שלך . . זו מדת 
זה  הרי  זה מזה  וההתחלקות  ענין הפירוד  כי עצם  סדום", 
וזהו ענין איבוד סדום  כענין עולם התהו, ענפין מתפרדין. 
ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם התוהו )כמאמר 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
ויתגלו גם ה"אורות דתהו" שהם למעלה ממדידה והגבלה, 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי  ישובו 
ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  התוכן  לומר,  דיש  ובנותי'", 
אלו הוא, שבזמן הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא 
שאז יומשכו אורות אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך 

השבירה(.
וזהו גם מה שאמרו במדרש5 "מצאתי6 דוד עבדי, היכן 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מצד  זה  אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא 
"מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה 
משיחא,  דוד מלכא  של  ענינו  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו 
ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל 

והגבלה(, אלא שיומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

)קח,  פרשתנו  א(.  )עז,  נח  חיים  תורת  וראה  ואילך.  ב  צט,  פרשתנו  התורה  אור   )1

ג(. ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.
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ß oeygxn `"i oey`x mei ß

çé(à)àøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬
:íBiä íçk ìäàä-çút¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«

i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑ החֹולה.לבּקר פו)את מציעא (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַ
למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי ְְֲִִִִִַַַָָָָָאמר

ּבׁשלֹומֹו,היה  וׁשאל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ּובא ְְִַַָָָָָָ
‡¯ÓÓ ÈÏ‡a∑ הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן ,הּוא ¿≈…≈«¿≈ִֵֶַַַָָָ

ּבחלקֹול  עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑(ב"ר)""יׁשב ְְְְִִֶָָָָ…≈ַָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּכתיב, לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְֲִִֵַַַָָָֹ

אני  ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ'ׁשב

הּדּינין  ּבעדת ׁשּנאמר:להתיּצב יֹוׁשבין', (תהלים והן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
אל"פב) ּבעדת נּצב לראֹות ∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִ

וׁשב  עֹובר יׁש ּבביתֹו,אם ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑ ְְְְִִֵֵֵֵַָ¿…«
פו) מּנרּתיקּה(ב"מ חּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,הֹוציא ְִִִַַַָָָָ

מצטער  ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, להטריחֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
עליו  המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

אנׁשים  .ּבדמּות ְֲִִָ

È˙·א  ‡e‰Â ‡¯ÓÓ È¯LÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.åéìà àøiå (à)z` xTal ,i"Xx oFWl ©¥¨¥¨§©¦§©¥¤
`pipg xA `ng iAx xn` ,dlFgd©¤¨©©¦£¨©£¦¨
WFcTd `aE did Fzlinl iWilW mFi§¦¦§¦¨¨¨¨©¨
dWlW dPde .FA l`We `Ed KExÄ§¨©§¦¥§¨
zEncA eil` E`AW mik`lOd ,miWp £̀¨¦©©§¨¦¤¨¥¨¦§
dxU z` xVal cg` ,dWlW .miWp £̀¨¦§¨¤¨§©¥¤¨¨
Ktdl cg`e mdxa` z` zF`Rxl cg`e§¤¨§©§¤©§¨¨§¤¨©£Ÿ
mdxa` z` `RxW l`txE ,mFcq z ¤̀§§¨¥¤¦¨¤©§¨¨
df oi`W ,hFl z` liSdl mXn Kld̈©¦¨§©¦¤¤¥¤
xg` mFwnA did iM ,zEgilW iYW§¥§¦¦¨¨§¨©¥
odiYWW F` ,oM xg` FA dEhvpe§¦§©¨©©¥¤§¥¤

:Elk`W inM E`xp ,Elk`Ie .dlSdl§©¨¨©Ÿ¥¦§§¦¤¨§
øôqáemikFaPd dxFn(a"n 'a)iM xn`p ©¥¤¥©§¦¤¡©¦

dWxRdxn` .hxtE llM ©¨¨¨§¨§¨¨©
mXd eil` d`xp iM dNgY aEzMd©¨§¦¨¦¦§¨¥¨©¥
d`xOd dzid Ki`e ,d`EaPd zF`xnA§©§©§¨§¥¨§¨©©§¤

d`xOA eipir `Up iM ,z`Gd'b dPde ©Ÿ¦¨¨¥¨©©§¤§¦¥
`p m` xn`Ie .eilr miaSp miWp £̀¨¦¦¨¦¨¨©Ÿ©¦¨

,LipirA og iz`vnxn`X dn xERq df ¨¨¦¥§¥¤¤¦©¤¨©
lFcBd mdn cg`l d`EaPd d`xnA§©§¥©§¨§¤¨¥¤©¨
eil` E`xp `l ,d`xOA m`e .mdAW¤¨¤§¦©©§¤Ÿ¦§¥¨
xn` Ki` ,xUA milkF` miWp` wx©£¨¦§¦¨¨¥¨©

,'d eil` `xIeFl d`xp `l dPd iM ©¥¨¥¨¦¦¥Ÿ¦§¨
dkke ,daWgnA `le d`xnA `l mXd©¥Ÿ§©§¤§Ÿ§©§¨¨§¨¨
eixacl dPde ,zF`EaPd lkA `vnp `lŸ¦§¨§¨©§§¦¥¦§¨¨
mdxa` dUr `le ,zFBr dxU dWl `lŸ¨¨¨¨ª§Ÿ¨¨©§¨¨
lMd wx ,dxU dwgv `l mbe ,xwA oA¤¨¨§©Ÿ¨£¨¨¨©©Ÿ
axA dGd mFlgd `A oM m`e ,d`xn©§¤§¦¥¨©£©¤§Ÿ
zlrFY dn iM ,xwXd zFnFlgM oipr¦§¨©£©¤¤¦©¤¤

:df lM Fl zF`xdl§©§¨¤
ïëåxn`(mW)"FOr Wi` wa`Ie" oiprA §¥¨©¨§¦§©©¥¨¥¦¦

(d"k a"l oNdl).d`EaPd d`xn lMdW §©¨¤©Ÿ©§¥©§¨
Fkxi lr rlFv did dOl iYrci `le§Ÿ¨©§¦¨¨¨¨¥©©§¥

xn` dOle ,uiwdA(`"l a"l oNdl)iM §¨¦§¨¨¨©§©¨¦
lvPYe mipR l` mipR midl` izi`ẍ¦¦¡Ÿ¦¨¦¤¨¦©¦¨¥
EzEnIW Ecgti `l mi`iaPd iM ,iWtp©§¦¦©§¦¦Ÿ¦§£¤¨
d`x xakE .d`EaPd zF`xn ipRn¦§¥©§©§¨§¨¨¨
mB iM ,z`Gn zcAkpe dlFcB d`xn©§¤§¨§¦§¤¤¦Ÿ¦©
zFAx minrR d`x cAkPd mXd z ¤̀©¥©¦§¨¨¨§¨¦©

d`EaPd d`xnA('b `"l ,b"i g"k oNdl oIr): §©§¥©§¨©¥§©¨

äpäåoM xnFl Kxhvi z`f FYrC itl §¦¥§¦©§Ÿ¦§¨¥©¥
mik`lOd E`A `l iM ,hFl oiprA§¦§©¦Ÿ¨©©§¨¦

n mdl dt` `le ,FziA l`,Elk`Ie zFS ¤¥§Ÿ¨¨¨¤©©Ÿ¥
z` dlri m`e .d`xn did lMd la £̀¨©Ÿ¨¨©§¤§¦©£¤¤
Eidi Ki` d`EaPd d`xn zlrnl hFl§©£©©§¥©§¨¥¦§
,mi`iap mi`Hgde mirxd mFcq iWp ©̀§¥§¨¨¦§©©¨¦§¦¦
.FziA l` miWp` E`AW mdl ciBd in iM¦¦¦¦¨¤¤¨£¨¦¤¥
didi ,hFl lW Fz`Eap zF`xn lMd m`e§¦©Ÿ©§§¨¤¦§¤
,"LYW` z` gw mEw ,mik`lOd Evi`Ie"©¨¦©©§¨¦©¤¦§§

"LWtp lr hlOd xn`Ie"(f"i .e"h h"i oNdl), ©Ÿ¤¦¨¥©©§¤§©¨

,Lipt iz`Up dPd"e(`"k wEqR mW)lke , §¦¥¨¨¦¨¤¨¨§¨
hFl x`Xie ,d`xn DNM dWxRd©¨¨¨ª¨©§¤§¦¨¥
miUrOd EidW aWgi la` .mFcqA¦§£¨©£Ÿ¤¨©©£¦
xaC lkA mixn`Ode ,mdil`n miUrp©£¦¥£¥¤§©©£¨¦§¨¨¨
mixzFq mixaC dN`e ,d`xn xace§¨¨©§¤§¥¤§¨¦§¦
oin`dl iM s` mrnWl xEq` ,aEzMd©¨¨§¨§¨©¦§©£¦

:mdÄ¤
úîàáeaEzMA xMfdW mFwn lM iM ¤¡¤¦¨¨¤ª§©©¨

K`ln xEAC F` K`ln zI`x§¦©©§¨¦©§¨
miWBxdd iM ,mFlgA F` d`xnA `Ed§©§¤©£¦©¤§¥¦
zF`xn `l la` ,mik`lOd EbiVi `lŸ©¦©©§¨¦£¨Ÿ©§
F` K`ln zF`xl biVOd iM ,d`EaPd©§¨¦©©¦¦§©§¨
FnM xaCd oi`W ,`iap EPpi` FxEAC¦¥¤¨¦¤¥©¨¨§

xfFB axdW('e 'f z"deqi zFkldaE ,b"l 'a p"enA) ¤¨©¥§§¦§

Fz`Eap EpAx dWn zlEf `iap lM iM¦¨¨¦©¤©¥§¨
Exn` xakE .K`ln ici lr(.'b dNbn) ©§¥©§¨§¨¨§§¦¨

Edpi`C dipin iticr Edpi` l`IpcA§¨¦¥¦§£¦¥¦¥§¦§
,`iap e`l Edi`e i`iapaYkp `l oke §¦¥§¦¨¨¦§¥Ÿ¦§©

didW ipRn mi`iaPd xtq mr Fxtq¦§¦¥¤©§¦¦¦§¥¤¨¨
didW iR lr s` ,l`ixaB mr Fpipr¦§¨¦©§¦¥©©¦¤¨¨
FnM ,uiwdA FOr xAcnE eil` d`xp¦§¤¥¨§©¥¦§¨¦§
ip` cFre ipW ziA lW d`xOA xn`PW¤¤¡©©©§¤¤©¦¥¦§£¦

l`ixaB Wi`de dNtYA xAcn'h l`IpC) §©¥©§¦¨§¨¦©§¦¥¨¦¥

(`"kdN`Bd uw lW d`xOd oke .'i mW) §¥©©§¤¤¥©§ª¨¨

('clr eixag mr FYklA dzid uiwdA§¨¦¨§¨§¤§¦£¥¨©
llMn zixvOd xbd oi`e .xdPd ci©©¨¨§¥¨¨©¦§¦¦§©
did `NW oM mB `Ed xExaE ,zF`iaPd©§¦¨©¥¤Ÿ¨¨

axd xn`W FnM lFw zA Dpiprp"enA) ¦§¨¨©§¤¨©¨©§

(mW: ¨

áeúkäåEpAx dWn z`Eap wNg §©¨¦¥§©¤©¥
dnM zFa`d z`EaPn¦§©¨¨§¨

xn`PX('b 'e zFnW)mdxa` l` `x`e ¤¤¡©§¨¥¨¤©§¨¨
mW dfe ,iCW l`A awri l`e wgvi l ¤̀¦§¨§¤©£Ÿ§¥©¨§¤¥
iEPM EPpi` ,`xFAl WcTd zFnXn¦§©Ÿ¤©¥¥¤¦
wENgd lr Ecnl cFr EpizFAxe .K`lnl§©§¨§©¥¨§©©¦

Exn`e mdipiAW(c"i '` x"wie)dWn oiA dn ¤¥¥¤§¨§©¥¤
mi`iaPd lM ixn` opAx ,mi`iaPd lkl§¨©§¦¦©¨¨£¨¦¨©§¦¦
Dpi`W `ixlwRq` KFYn E`ẍ¦©§©§©§¨¤¥¨

aizkC `Ed `cd ,zgvgvn(`"i a"i rWFd) §ª§©©£¨¦§¦¥©

mi`iaPd ciaE iziAxd oFfg ikp`e§¨Ÿ¦¨¦§¥¦§©©§¦¦
`ixlwRq` KFYn d`x dWnE ,dOc £̀©¤¤¨¨¦©§©§©§¨

aizkC `Ed `cd ,zgvgvna"i xAcOA) §ª§©©£¨¦§¦©¦§¨

('gWxtn `EdW FnM ,hiAi 'd zpnzE§ª©©¦§¤§Ÿ¨
dAx `xwIeA FA(mW)mixg` zFnFwnE §©¦§¨©¨¨§£¥¦

(:h"n zFnai)mFwn mEWA Epzp `le , §¨§Ÿ¨§§¨
.K`lnl mz`Eap§¨¨§©§¨

ìàåaEzMW xEarA mnFWY(g"i b"i `"n) §©§¥©£¤¨
xAC K`lnE LFnM `iap ip` mB©£¦¨¦¨©§¨¦¥
ip` mB FWExR iM ,xn`l 'd xacA il ¥̀©¦§©¥Ÿ¦¥©£¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq itÎlr)

rWze mirWY libA migxF` zqpkd©§¨©§¦§¦¦§¦¨¥©

ּכל  ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאברהם
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשנֹותיו,
אדם  עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על יׁשב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמילתֹו,
למי  לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

העֹולם והיה ואילך)ׁשאמר סע"א י, סוטה .(עיין ְֶַָָָָָ
האֹוהל  ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו

הּיֹום" א)ּכחֹום אם (יח, "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְִִִֵֵֶַַַָָ
לביתֹו". ויכניסם וׁשב עֹובר ְְְִֵֵֵֵַָָיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה
לאביהם  יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגם
ּכבר  רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
להפסיק  הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין על־ידֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָנתקרבּו

מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבזה
ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
עֹוד  יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול אחד, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיהּודי

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xACW K`lOdW ip` rcFie LFnM `iap̈¦¨§¥©£¦¤©©§¨¤¦¥
zFbxcOn dbxcn Ffe .`Ed 'd xacA il ¥̀©¦§©§©§¥¨¦©§¥
iM midl`d Wi` xn` xW`M d`EaPd©§¨©£¤¨©¦¨¡Ÿ¦¦

'd xacA izF` dEv ok('h b"i mW)xn`e , ¥¦¨¦¦§©¨§¨©
'd xacA il` xac iM(f"i b"i mW): ¦¨¨¥©¦§©¨

øáëeEpizFAx Exn`('b 'k x"cna)oiprA §¨¨§©¥§¦§©
rx m` dYre xn`W mrlA¦§¨¤¨©§©¨¦©

iN daEW` LipirA(c"l a"k xAcOA)ip` , §¥¤¨¨¦©¦§¨£¦
KExA WFcTd il xn`W cr iYkld `lŸ¨©§¦©¤¨©¦©¨¨

mY` Kl mEw `Ed('k mW mW)dY`e , ¥¦¨¨¨§©¨
KM `l ,FzEpO` `Ed KM ,xfg`W xnF`¥¤¤¡Ÿ¨ª¨Ÿ¨
xg`e FpA z` aixwdl mdxa`l xn`̈©§©§¨¨§©§¦¤§§©©
xn`Ie ,mdxa` l` 'd K`ln `xwIe KM̈©¦§¨©§¨¤©§¨¨©Ÿ¤

xrPd l` Lci glWY l`(a"i a"k oNdl), ©¦§©¨§¤©©©§©¨

Fxifgn K`lnE xaC xnFl `Ed cEnl̈©¨¨©§¨©£¦
xnFl mixxFrzn minkgd dPd .'Eke§¦¥©£¨¦¦§§¦©
xiMfdW oFW`xd xEACA d`EaPd oi`W¤¥©§¨©¦¨¦¤¦§¦
FA xn`W ipXd xEACl deW mXd FA©¥¨¤©¦©¥¦¤¨©
KxC `EdW `N` ,K`ln ici lr `EdW¤©§¥©§¨¤¨¤¤¤
d`ESd lHaie d`EapA dEvIW mi`iaPA©§¦¦¤§©¤¦§¨¦©¥©©¨¨
'd xaC iM rcFi `iaPd iM ,K`lnA§©§¨¦©¨¦¥©¦§©

:`Ed
úlçúáedAx `xwIe('h '`)`xwIe Exn` ¦§¦©©¦§¨©¨¨§©¦§¨

,mdxa`M `l ,dWn l ¤̀¤Ÿ§©§¨¨
l` 'd K`ln `xwIe aEzM mdxa`A§©§¨¨¨©¦§¨©§©¤

minXd on zipW mdxa`(e"h a"k oNdl), ©§¨¨¥¦¦©¨¨¦§©¨

`kd mxA ,xAcn xEACde `xFw K`lOd©©§¨¥§©¦§©¥§¨£¨
`xFTd `Ed ip` `Ed KExA WFcTd xn`̈©©¨¨£¦©¥
did `NW xnFlM .xAcnd `Ed ip`e©£¦©§©¥§©¤Ÿ¨¨
FWtp Fpikd cr d`EaPd biVn mdxa ©̀§¨¨©¦©§¨©£¦©§
on dlrie ,K`ln zbUdl dNgzA¦§¦¨©£¨©©§¨§©£¤¦
,d`EaPd xEAC zlrnl `idd dbxcOd©©§¥¨©¦§©£©¦©§¨

:zr lkA d`Eapl okEn dWn la £̀¨¤¨¦§¨§¨¥
äpäminkgd ExxFrzi mFwn lkA ¦¥§¨¨¦§§©£¨¦

K`lOd zI`x iM EpricFdl§¦¥¦§¦©©©§¨
mik`ln mi`Fxd oi`e d`Eap dPpi ¥̀¤¨§¨§¥¨¦©§¨¦
xW`M mi`iaPd llMn mOr mixAcnde§©§©§¦¦¨¦§©©§¦¦©£¤

,d`xn `id la` ,l`IpcA iYxMfd¦§©§¦§¨¦¥£¨¦©§¤
z` 'd lbie FnM ,"mipir iElB" `xTY¦¨¥§¥©¦§©§©¤

'd K`ln z` `xIe mrla ipirxAcOA) ¥¥¦§¨©©§¤©§©©¦§¨

(`"l a"k'd xn`Ie rWil` lNRzIe oke ,§¥©¦§©¥¡¦¨©Ÿ©
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דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת סּפּור ְְְְְִִִִֵַַַָָידּוע
אֹו ד' ּבן אדני־אבי־מֹורי־ורּבי ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ(הּיֹום
ּפרׁשת  ּבּׁשּבת־קדׁש צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ׁשנים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה'
אל  ה' נראה מה מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוירא,
א  "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ולנּו אבינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאברהם
ער  אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין  צּו צּדיק, א ְְִִִִִֶַַַַַַָאיד
זאל  אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָדארף
ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַזי
ראּוי  עצמֹו, את למּול החלטה לידי ּבא ׁשנה, ותׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעים

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ ְְִֵֶֶַַָָָָהּוא
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּכאׁשר  ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשלמא
אבל  עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו היה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכחֹו
והעמיד  חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעכׁשו,
ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ותלמידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּתלמידים

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹּומה
ׁשּמדּבר  ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנה
מרּכבה  ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאֹודֹות
היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות [ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה
לגיל  ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכל
וכּמה  ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ותׁשע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשעים
ואֹומרים  ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים,

עצמֹו! את למּול צרי ׁשהּוא ְִֶֶַָָלֹו
נׁשמתֹו־עדן  לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכיון
להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
אצל  ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר מתקּבל קטן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָילד
יתּגּלה  ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכן,
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאליו
אמנם  מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּבענין
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשחזקיהּו
מחּוץ  ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל:
ואחד  אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשל  ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - (יצר־הרע) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּיׂשראל

ְִיהּודי!
ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻוהּפעּלה

ּבארּוכה. ּכּנ"ל ֲַַָָכּו'
נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכמדּוּבר

ל  ּובפרט מסּים, על־סיּפּור ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הספר  את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - הֹוראתם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ׁשל  ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשל  הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאדמֹו"ר
הּכונה  היתה זּו ולא ּתׁשּובתֹו, ּבדברי צדק' ה'צמח ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבדפּוס! לפרסמֹו וצּוה הּדבר את סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי היתה הּכונה -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָוכּפתגם
ּכי  - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוגם
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּכאׁשר
על  הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבפׁשטּות
אזי  - מבּוגר אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעץ;
לידי  ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו להסּביר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָצריכים

ּבפעל. ְֲֶַַֹמעׂשה
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 77 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה  אליו ְֵֵַָָָֹוּירא
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי א.יֹום (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

עד  אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוצרי

קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹלּיֹום
ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, ׁשעל־ידי (נדרים , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

חֹולים  ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבּקּור
ׁשל  ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק הּמבּקר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹוטל
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xie`מ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i oey`x meil inei xeriy
"ׁשהיה  הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי הּׁשכינה ּבמראה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלֹו
למּטה  נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמע
רׁש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבגלּוי

ְֵָָָּבפרׁשתנּו).
הּטבע  ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא ּוכמֹו־כן נס. ּבדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא
נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדקּיּום

אין  הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָולכן
חסר  אז ּכי טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) (אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבּטלם

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשלמּות
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן,
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל־ידי

הּו הּמילה רּפּוי זמן את מׁש ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא ה ּׁשליׁשי ּבּיֹום רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאברהם

טבעי. ְְִִֶֹּבאפן

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiåíéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−
eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò̈¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׂשרה את לבּׂשר ,אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶֶַָָָ

אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ל(ב"ר)ׁשאין ּתדע ., ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

"וּיאכלּו", רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכן
אׁשּוב  ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו", ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹֹ"וּיאמרּו

אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ," יט)אלי לא (לקמן "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַֹ
הפּכי" לבלּתי ּדבר לעׂשֹות ׁשרּפא (ב"ר)אּוכל ּורפאל, . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

אברהם  לֹוט,את את להּציל מּׁשם הל ׁשּנאמר:, הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
יט) הּמלט (לקמן וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש.ÂÈÏÚ ÌÈ·v∑ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָƒ»ƒ»»

ּכמֹו:לפ  ב)ניו, לׁשֹון (במדבר אבל מנּׁשה", מּטה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
הּמלאכים  ּכלּפי הּוא "וּירא",∑iÂ¯‡.נקּיה מהּו ְְְִִֵַַַָָ««¿ְַַַ

לׁשֹון  והּׁשני ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ׁשּתי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ"וּירא"
ׁשּלא  והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהבנה,
ׁשּיצא  היּו ׁשּיֹודעים ואףֿעלּֿפי להטריחֹו, רֹוצים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשּלא  ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו ְְְְְְִִִֶַָָָָֹלקראתם,

לקראתם ורץ הּוא וקדם להטריחֹו, ברש"י רצּו הגרסא (כך ְְְְְִִַַָָָָָ
לקראתם"(שם).ישן) "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ?ּכתיב ְְְִִִִִַָָָָָָָ

"וּירץ  מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי דהוה חזיּוהּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכד
."לקראתם  ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a jxk ycw zexb`)

ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ב)ׁשליחּיֹות ׁשאין יח, (רש"י ְְְִֵֵֶֶֶַָָֻ
ּתֹורה' ג)ּב'לּקּוטי לז, מּדברי (אמור לכ סּמּוכין מביא ְְְִִִִִִֵֵֵָָ

הּמׁשניֹות)הרמּב"ם לפרּוׁש להם (הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחד הרמּב"ם ּפעל ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
" ּגם הּתֹוספֹות ׁשניּכתב ּדברי על־ּפי לבאר ויׁש ּפעלים". ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ב) פו, מציעא אינן (ּבּבא לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
לׁשּתי אחד ׁשליחּיֹות נחׁשבֹות ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ׁשּתי  לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, ּולפי־זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא".
מׁשּתנֹות ׁשאי ׁשליחּיֹות  "ׁשני נן ּבבעל־חי ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

מנּגדים ּפעלים" .ׁשאינם ְְִִֵֶָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

אל  יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזֹוהי
(ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלּבֹו"

ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם ׁשל ה'ּובּתֹו אליו על וירא ," ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לזה  מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָידי

ּבכלל). חסדים ְְֲִִִָָ(ּוגמילּות
אֹורחים  ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּזה

אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ׁשחּפׂשּוגמילּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
והׁשקם  והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, אֹורחים, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָאחר
ועל־דר־ ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻּדברים
ּבהכנסת  להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ּכל צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו ְְְְִִִִֵֶָָאֹורחים,
ּוגמילּות  אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהּנה,

למזֹון ּבנֹוגע ּגם ּגׁשמי חסדים הּוא ּכן - הגּוף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

חסדים  ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת וקל־וחֹומר) ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ(ּובמּכל־ׁשּכן
למזֹון הּתֹורה רּוחני ּבנֹוגע הפצת ידי על הנׁשמה, ׁשל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

חּוצה. הּמעינֹות והפצת ְְֲֲַַַַַַָָָוהּיהדּות,
חסדים  ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָויׁש

ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻּברּוחנּיּות
הּׁשּיכּות  - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּבהכנסת
דגמילּות  הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלהגילּוי
לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ׁשּמּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחסדים,

אליו. ויתּגּלה ְְִֵֶֶֶַָחסד
הּׁשּיכּות  - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָאבל

היא ה'" אליו ד"וירא עצמֹולהגילּוי ענין ׁשהרי ּבאֹותֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להּקּב"ה ּפעּולתֹו יהּודי ולכן לקרב , ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

הּוא אף להּקּב"ה זֹוכה יֹותר ה'".להתקרב אליו "וירא - ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»



מי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i oey`x meil inei xeriy

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּבהם אמר,לּגדֹול «…«¬…»ƒ»¿ֶֶַַָָָ
תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ְְֲֲִַַַַָָָָָָֹֻּוקראם
ּובלׁשֹון  עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכיון

חֹול הּוא לה)זה והיה (שבועות הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּירּוץ  עד לֹו להמּתין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶַַַָָָאֹומר
"וּירץ  אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויכניס

הּמקראֹות  ודר היתה, לכן קדם האמירה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלקראתם",
ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדּבר
ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנכּתב

ׁשנה  מאהֿועׂשרים ּגזרת קדם ּוׁשּתי אּלאֿאםּֿכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רּבה' ּב'בראׁשית .הּלׁשֹונֹות ְְִִֵַַָ

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑ ׁשליח והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,עלֿידי À«»ְְִֵַַַָָָ
ׁשליח ׁשּלם  עלֿידי ׁשּנאמר:לבניו כ), "וּירם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּסלע" את וּי אתֿידֹו ¯‚ÌÎÈÏ.מׁשה eˆÁ¯Â∑ ֶֶֶֶַַַַָֹ¿«¬«¿≈∆
רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכסבּור

לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא פו)והקּפיד ,(ב"מ ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַֹ
הקּפיד  ׁשּלא לֹוט לרחיצה,אבל לינה הקּדים , ְְְֲִִִִִִִֶָָָֹ

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ַַ
.האילן  ִָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְִִִַַַָ

"וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא'. סעּדּתא ּד'פּתא - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמצינּו
ּבּנביאים: ה)לּבכם", יט לחם",(שופטים ּפת לּב "סעד ְְְְִִִִֶֶֶַַַ

קד)ּבּכתּובים: אמר (תהלים יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
"לּבכם" אּלא ּכאן, ּכתיב אין "לבבכם" חמא: ,רּבי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין ‡Á¯.(ב"ר)מּגיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ««
e¯·Úz∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ִ

ׁשעברּתם  מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה עלי הּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
'ּכי ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי  ּכל וכן אׁשר', 'על ּכמֹו ְִִƒ«≈ְְֲִֵֶַָ

ׁשּבּמקרא: ּכן' יט)על ּבצל (לקמן ּבאּו "ּכיֿעלּֿכן ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
לג)קֹורתי ", פני ",(לקמן ראיתי  עלּֿכן לח)"ּכי (שם ִִִִֵֶַָָָ

נתּתיה", לא י)"ּכיֿעלּֿכן ידעּת(במדבר "ּכיֿעלּֿכן ְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
."חנתנּו ֲֵֹ

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éðéòa ïç éúàöî àð íà éðãà (â).E £Ÿ¨¦¨¨¨¦¥§¥¤
dPde .uEnw mixtQA FzF` Epivn̈¦©§¨¦¨§¦¥
xiMd iM ,z"lC s"l`A mAx mWA m`xw§¨¨§¥©¨§¨¤¨¤¦¦¦
E`xTi xW`M oFilr ik`ln mdW mdÄ¤¤¥©§£¥¤§©£¤¦¨§
mdl degYWd okle mil`e midl ¡̀Ÿ¦§¥¦§¨¥¦§©£¨¨¤

:dvx ©̀§¨
.Ecáò ìòî øáòú àð ìàlM mr ©¨©£Ÿ¥©©§¤¦¨

dxFYd lM KxcM ,xAci cg ¤̀¨§©¥§¤¤¨©¨
mzF` mziUre izTg lM z` mYxnWE§©§¤¤¨ªŸ©©£¦¤¨

(a"k 'k `xwIe)LO` zexre Lia` zexr , ©¦§¨¤§©¨¦§¤§©¦§
dNbz `l('f g"i `xwIe)xvwaE ,z` mk Ÿ§©¥©¦§¨§ª§§¤¤

dNkz `l mkvx` xivw('h h"i mW), §¦©§§¤Ÿ§©¤¨

Lidl` 'd z` mXn mYWTaEz`vnE ¦©§¤¦¨¤¡Ÿ¤¨¨¨
LWtp lkaE Laal lkA EPWxcz iM¦¦§§¤§¨§¨§§¨©§¤

(h"k 'c mixaC)Ktde .oM dxFYd dpWn axe . §¨¦§Ÿ¦§¥©¨¥§¥¤

mFId mkiptl ozp ikp` d`x dGnmW) ¦¤§¥¨Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤©¨

(e"k `"iExn` EpizFAxe .('e g"n x"a)lFcBl §©¥¨§©¨
lFcBl xn`W okYi df mbe .xn` mdAW¤¨¤¨©§©¤¦¨¥¤¨©©¨
Ex`Xi xW` Lirxe dY`e xarY `p l ©̀¨©£Ÿ§©¨§¥¤£¤¦¨£

:mkilbx EvgxY LOr¦§¦§£©§¥¤
ïBëpäå,mipFc` mNM z` `xTW ipirA §©¨§¥©¤¨¨¤ª¨£¦

,cg`e cg` lM l` dptE¨¨¤¨¤¨§¤¨
xn` oFW`xlLipirA og iz`vn `p m` ¨¦¨©¦¨¨¨¦¥§¥¤
,xarz `p l`xn` oke ,ipXl xn` oke ©¨©£Ÿ§¥¨©©¥¦§¥¨©

:oPgzi Fnvr iptA cg` lkl ,iWilXl©§¦¦§¨¤¨¦§¥©§¦§©¥
xarz `p l` LipirA og iz`vn `p m ¦̀¨¨¨¦¥§¥¤©¨©£Ÿ
Evgxe min hrn `p gTie ,LCar lrn¥©©§§§ª©¨§©©¦§©£

mkilbxcFake xqEn KxC dfe .mkNM ©§¥¤ª§¤§¤¤¤¨§¨
.mdOr aCpzdl Fvtg axn¥Ÿ¤§§¦§©¥¦¨¤

äpäåoi`e KxC ixaFr mdW mdA xiMd §¦¥¦¦¨¤¤¥§¥¤¤§¥
WTA `l okle ,mW oEll mvtg¤§¨¨¨§¨¥Ÿ¦¥
mdilbx ugxl min hrn gTIW wx mdn¥¤©¤ª©§©©¦¦§Ÿ©§¥¤
mixw min mdl zzl ,mgd ipRn hrn§©¦§¥©Ÿ¨¥¨¤©¦¨¦

,dtir Wtp lrurd zgY EprXiegExl ©¤¤£¥¨§¦¨£©©¨¥§©
:oMWnaE ld`A E`Fai `l ,mFIdc dxez ©Ÿ¨§Ÿ¤§¦§¨

(ä)mrhe.mYxar oM lr iMixg` iM §©©¦©¥£©§¤¦©£¥
`NW oFkp EPpi` ,ilr mkMxCW¤©§§¤¨©¥¤¨¤Ÿ

.ilv` hrn EgEpYxW`M dUrY oM ¨§©¤§¦¥©£¤©£¤
.YxACoFWl ,iC mgl ztAW xqEn KxC ¦©§¨¤¤¨¤§©¤¤©§

Epl dUrY oM ,xn`i F` .mdxa` iAx©¦©§¨¨Ÿ©¥©£¤¨
rd zgY orXdliM ,cIn xarle u §¦¨¥©©¨¥§©£Ÿ¦¨¦

`al EpaMrY l`e ,Epgp` migElW§¦£©§§©§©§¥¨Ÿ
:KOr oEll F` ld`Ae dxez ¨Ÿ¤¨¦¨



xie`מב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i oey`x meil inei xeriy

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, את סלת לׁשאב הּקדרה, את .הּזהמה לכּסֹות ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑ היּוׁשלׁשה ׁשלׁשּפרים להאכילן ּכדי פז)ּבחרּדללׁשֹונֹות , זה ∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ ∆»»«»ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹ∆«««ֶ
לחּנכֹו .(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ְְְְְִִֵַָ

(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ הביא לא ׁשּפרסה ולחם לפי , «ƒ«∆¿»¿ְְְִִֵֵֶֶֶָֹ
ונטמאת ׂשרה  הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

שם)העּסה מעל ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָֻ

NÚ‰.ּפניו  ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ָָ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ
ואיתי ׁשּתּקן  אמטי ּכמֹו∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּו, נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

יׁשּנה  ׁשּלא מּכאן הּמנהגׁשאכלּו, מן ב"ר)אדם שם. .(ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

אכילת  ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם,
ּבהם  ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאכילת
אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
אכילת  ּגם־ּכן ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּכל־מקֹום

ָָאדם.
" ּדעל־ידי־זה וזהּו וּיאכלּו", העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

צּוגעּבּונדען  אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם", עֹומד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶׁש"הּוא
ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיט
נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹור

והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת ְְְְִִֶֶֶַַַָָאצלם

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ אי"ו על ׁשּב"אליו",נקּוד «…¿≈»ְֵֶַָָ
ׁשהּכתב  מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָותניא,
הּנקּדה  וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻֻרבה
לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֻרבה
ּבאכסניא  אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאלּו:

האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ּב'בבא ׁשּלֹו, . ְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

פז)מציעא' הּׁשרת (דף מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׂשרה
חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָּכדי

ּכֹוס  לּה לׁשּגר ּברכה''ּכדי ·‡‰Ï.ׁשל ‰p‰∑ צנּועה ְְְֵֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ
.היא  ִ

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úìñ çî÷ (å)gnw ,zFBrl zlq ¤©Ÿ¤Ÿ¤§ª¤©
z` zFQkl migAh lW olinrl©£¦¨¤©¨¦§©¤
.i"Xx oFWl .`ndGd z` a`Wl dxcTd©§¥¨¦§Ÿ¤©ª£¨§©¦

dAx ziW`xaA `Ed Kke(a"i g"n)mWe . §¨¦§¥¦©¨§¨
`le .cg` lkl mi`q WlW EidW EWxR¥§¤¨¨§¦§¨¤¨§Ÿ
KM lM mglA dAxd dOl Eprcï©§¨¨¦§¨§¤¤¨¨
zEwNYqd rci ilE` .miWp` dWlWl¦§¨£¨¦©¨©¦§©§
dAxnM `Ede ,oFW`x oFW`x lk`Od©©£¨¦¦§§©§¥

FziA ilFcB EcrQW F` ,gAfOl zFlFr©¦§¥©¤¨£§¥¥
,hWRd KxC lre .mcFakl mdOrixdn ¦¨¤¦§¨§©¤¤©§¨©£¦

gnw mi`q WlWodn zFUrl,zlq §§¦¤©©£¥¤Ÿ¤
zlq oi`q WlXd lMn d`ivFd dPde§¦¥¦¨¦¨©¨§¦Ÿ¤

:hrn dIwpf dxez §¦¨§©
(æ)mrhe.mdxa` ux xwAd l`e §©©§¤©¨¨¨©§¨¨

iM zEaicpA FwWg ax ciBdl§©¦Ÿ¤§¦§¦¦
dpFnW FziaA Eid xW` lFcBd mc`d̈¨¨©¨£¤¨§¥§¨

axg slFW Wi` zF`n WlWE xUr̈¨§¥¦¥¤¤
Kld FzlinA WElge c`n owf `Ede§¨¥§Ÿ§¨§¦¨¨©
DzF` fxfl dxU ld` l` FnvrA `Ed§©§¤Ÿ¤¨¨§¨¥¨
mFwn l` ux ok ixg`e ,mgNd zIUrA©£¦©©¤¤§©£¥¥¨¤§
aFhe Kx xwA oA mXn xTal xwAd©¨¨§©¥¦¨¤¨¨©¨
lr df lM dUr `le ,eigxF`l zFUrl©£§§¨§Ÿ¨¨¨¤©
micnFrd eizxWOn cg` ici§¥¤¨¦§¨§¨¨§¦

:eiptlg dxez §¨¨



מג `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i oey`x meil inei xeriy

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑ ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת »≈«»ְֵֶַַַָָָָָֹ
ּכעת ,היה  קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ ׁשּתהא הּזאת ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְֵֵֶַָֹ
וקּימים  ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, BL·.חּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

·eL‡∑ אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל לֹו,ּבׁשליחּותֹו לּהאמר "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות  ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶַָָָאּלא
ּכן לֹו אמר מקֹום רבה)ׁשל לּׁשּונּמית:(.(בראשית אמר אליׁשע ֱִִֵֶַַַַָָָָ

אל  האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"לּמֹועד

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתכּזב

"לּמֹועד  אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

"לּמֹועד  מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ּבׂשרֿודם, אני אבל ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאׁשּוב",

וגֹו'" ‡ÂÈ¯Á.)הּזה ‡e‰Â∑ היה הּמלאהּפתח .אחר ְֶַ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ אפׁשר' ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּקרבים

חלב'? ּולׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)מֹוׁשכין ּבׂשר, צחצּוח ְִָָ∆¿»ְְִַָָ

דבר  הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמׁשנה:
נּדּות  וסת זמן עּדן, לׁשֹון .אחר: ְְִִֵֶֶַַַ

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éìà áeLà áBL (é).äiç úòk EoFWl ¨¥¤¨¥©¨§
aEWIW K`lOd FxVA `l i"Xx©¦Ÿ¦§©©§¨¤¨
,Fl xn` mFwn lW FzEgilWA `N` ,eil ¥̀¨¤¨¦§¦¤¨¨©
z` dAx` dAxd 'd K`ln Dl xn`Ie FnM§©Ÿ¤¨©§¨©§¨©§¤¤

Krxf('i f"h lirl),zFAxdl FciA oi` `Ede , ©§¥§¥§¥§¨§©§
s` ,Fl xn` mFwn lW FzEgilWA `N ¤̀¨¦§¦¤¨¨©©
.Fl xn` mFwn lW FzEgilWA o`M̈¦§¦¤¨¨©
WFcTdW ipRn ,oM xn`l axd Kxvde§ª§©¨©¥Ÿ¥¦§¥¤©¨

:o`kA Fl xn` `Ed KExAaEW` crFOl ¨¨©§¨©¥¨
Lil`(c"i wEqR)FcTdA F` K`lOA oiaE .W ¥¤¨¥©©§¨§©¨

.FcrFnl eil` aXW Epivn `l `Ed KExÄŸ¨¦¤¨¥¨§£
dxU z` cwR 'de oFWNA llkp ilE`©¦§©©¨©¨©¤¨¨
xAC xW`M dxWl 'd UrIe xn` xW`M©£¤¨¨©©©§¨¨©£¤¦¥

('` `"k oNdl)xn` mdxa` iAxe .('a `"k oNdl) §©¨§©¦©§¨¨¨©§©¨

xaC `Ed "mdxa` l` 'd xn`Ie" iM¦©Ÿ¤¤©§¨¨§©
crFOl eil` aWe ,FglFW mWA K`lOd©©§¨§¥§§¨¥¨©¥

:aYkp `l m`e ,FY` xAC xW £̀¤¦¥¦§¦Ÿ¦§©
ïBëpäåzaEWzl" on `EdW ipirA §©¨§¥©¤¦¦§©

"dpXd('` `"i a"y),xn`i .iM ©¨¨Ÿ©¦
aEW` aFWzrzrMFA EidYW z`Gd ¨¥¨¥©Ÿ¤¦§

Edfe .LYW` dxUl oA didie miIg©¦§¦§¤¥§¨¨¦§§§¤
mdxa`l xn`p xW`M(`"k f"i lirl) ©£¤¤¡©§©§¨¨§¥

didie ,zxg`d dpXA dGd crFOl©¥©¤©¨¨¨©¤¤§¦§¤
aEW`LvAwe aWe ,Lidl` 'd aWe FnM ¨§§¨¡Ÿ¤§¨§¦¤§

('b 'l mixaC):`i dxez §¨¦

íéàa (àé).minIAiniA mc`d ¨¦©¨¦¨¨¨¦¥
."minIA cnFr" `xTi eizFxEgA©¨¦¨¥¥©¨¦
z` oFWNM ,FNW md iM "eini" E`xTie§¦¨§¨¨¦¥¤©¨¤

`Nn` Lini xRqn(e"k b"k zFnW)la` , ¦§©¨¤£©¥§£¨
ipA axn miAx mini digie oiwfi xW`M©£¤©§¦§¦§¤¨¦©¦¥Ÿ§¥
ipRn ,"minIA `A" `xTi FxFcA mc`d̈¨¨§¦¨¥¨©¨¦¦§¥
xirn rqFp ,zxg` ux`A `aM `EdW¤§¨§¤¤©¤¤¥©¥¦

.mFi l` mFIn xir l` `aEzFidl lcg ¨¤¦¦¤¨©¦§
.miWPM gx` dxyl,oFixdl onGd `Ed §¨¨Ÿ©©¨¦©§¨§¥¨

`l dpwf zngn gx`d wqRd ixg` iM¦©£¥¦¨¥¨Ÿ©¥£©¦§¨Ÿ
:dpixdYai dxez ¥¨¤¨

.ézð÷æ éðàå (âé)WExR `Edixg` ©£¦¨©§¦¥©£¥
.izlaipRn K` ,zn` eixacE §Ÿ¦§¨¨¡¤©¦§¥

dxn`X dn zFNbl dvx `l mFlXd©¨Ÿ¨¨§©©¤¨§¨
,owf ipc`eip`e" xn`IW iE`x did iM ©£Ÿ¦¨¥¦¨¨¨¤Ÿ©©£¦

mdipWA dxU iM ,"mipwf ipc`e©£Ÿ¦§¥¦¦¨¨¦§¥¤
:wgvYci dxez ¦§©



xie`מד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i ipy meil inei xeriy

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑ ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְֲִִֵַַָָ
מּמּני  ּומכּסה ּומפרד ּכרצֹוני?מפלא .מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻֻֻ

„ÚBnÏ∑,אתמל ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד לאֹותֹו «≈ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה .לּמֹועד ֵֶֶֶַַַַָָָ

ß oeygxn a"i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ
ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון
וּיאמר  'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע .מׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑ חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא "הׁשקפה" ּכל ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קדׁש מּמעֹון כו)מ"הׁשקיפה מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»
אֹורחים ללּוֹותם  ּכסבּור: .הם , ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו וגֹו'(לעיל מ ּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אברהם  אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ,ּבאכה ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹ
לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹאב

אֹוהבי? .ׁשהּוא ֲִֶ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈««¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øác 'äî àìtéä (ãé)`ltp xaC m` £¦¨¥¥¨¨¦¨¨¦§¨
,dkM 'd z`n didIW `Ed wFgxe§¨¤¦§¤¥¥¨¨
Kl EPzp LcInE lMd LOn iM :oFWNM©¨¦¦§©Ÿ¦¨§¨©¨

(c"i h"k `"idc)dpnW xW`n dfl dnFce ,§¤¨¤¥¨¥§¥¨
Fngl('k h"n oNdl)mgl `aY xW` z`n , ©§§©¨¥¥¨¥¨Ÿ¤¤

F`Ur ,iqMzid mBxY qElwp`e .dpnW§¥¨§ª§§¦§¥£¦§©¦£¨
hRWOl xac LOn `lRi iM oFWlM¦§¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨

('g f"i mixaC).mlrp cFq FA Wi oM m`e , §¨¦§¦¥¥¤¡¨
i"Xx oFWlE,`lRidmEW ike ,iqMzid §©¦£¦¨¥£¦§©¦§¦

zFUrNn iPOn dQknE `ltn xaC̈¨ª§¨§ª¤¦¤¦¦©£
:mipipr ipW FA aiMxd .ipFvxMeh dxez ¦§¦¦§¦§¥¦§¨¦

.øîàì äøN Lçëzå (åè)DnY ip` ©§©¥¨¨¥Ÿ£¦¨¥©
WgkY Ki` zwCSd d`iaPA©§¦¨©©¤¤¥§©¥
`l dOl mbe ,`iaPl mXd xn` xW`A©£¤¨©©¥©¨¦§©¨¨Ÿ
.midl` ik`ln ixacl dpin`d¤¡¦¨§¦§¥©§£¥¡Ÿ¦
dN`d mik`lOd iM ipirA d`xPde§©¦§¤§¥©¦©©§¨¦¨¥¤
,mdxa` l` E`A miWp`M mi`xPd©¦§¦©£¨¦¨¤©§¨¨
FzF` xVaE ,mdA xiMd FznkgA `Ede§§¨§¨¦¦¨¤¦¥

dxUe ,oA dxUlE Lil` aEW` aFW¨¥¤§¨¨¥§¨¨
oFilr ik`ln iM drci `le ,zrnFW©©§Ÿ¨§¨¦©§£¥¤§

gFpn zW`A oiprM ,md('e b"i mihtFW). ¥¨¦§¨§¥¤¨©§¦

:llk mzF` dz`x `l ilE`e§©Ÿ¨£¨¨§¨
daø÷a ÷çözåaWFi FnM ,brll ©¦§©§¦§¨§©©§¥

Fnl brli 'd wgUi minXA©¨©¦¦§¨¦§©¨
('c 'a miNdY)`Ed dgnUl wFgVd iM , §¦¦¦©§§¦§¨

EpiR wFgU `lOi f` ,dRA('a e"kw mW), ©¤¨¦¨¥§¦¨

.dgnUA xn`i `l aNA wFgVd la £̀¨©§©¥Ÿ¥¨¥§¦§¨
DzF` miW`d `Ed KExA WFcTde§©¨¨¤¡¦¨
rpnp xaCd did dOl mdxa`l§©§¨¨¨¨¨¨©¨¨¦§¨
xn`YW F` ,oin`YW Dl iE`xe ,dipirA§¥¤¨§¨¨¤©£¦¤Ÿ©

:"'d dUri oM on`"¨¥¥©£¤
äpäåYwgv dOl dil` xn` mdxa` §¦¥©§¨¨¨©¥¤¨¨¨¨©§§

,xaC 'dn `lRiddil` WxR `le £¦¨¥¥¨¨§Ÿ¥©¥¤¨
ipRn `ide ,DcFq eil` dNB mXd iM¦©¥¦¨¥¨¨§¦¦§¥
daWg iM ,WgkY mdxa` lW Fz`xi¦§¨¤©§¨¨§©¥¦¨§¨
F` ,oM xn`i dipR zxMdA mdxa`W¤©§¨¨§©¨©¨¤¨Ÿ©¥

d`cFde gaW dpzp `le dwzXW ipRn¦§¥¤¨§¨§Ÿ¨§¨¤©§¨¨
xn` `Ede ,dgnU `le xaCAiM `l ©¨¨§Ÿ¨§¨§¨©Ÿ¦

,YwgvFl xn`p d`EaPA iM dpiad f` ¨¨§§¨¥¦¨¦©§¨¤¡©
.xaC FzF` dzpr `le dwzWe ,oM¥§¨§¨§Ÿ¨§¨¨¨

éeàøådNB `l mdxa` iM cFr xn`PW §¨¤Ÿ©¦©§¨¨Ÿ¦¨
dNgYn Fl xn`Pd Dlf"i lirl) ¨©¤¡©¦§¦¨§¥

(h"iilE` .oA Ll zcli LYW` dxU la £̀¨¨¨¦§§Ÿ¤¤§¥©
dxFUAd dil` mXd gFlW cr oiYnd¦§¦©§©©¥¥¤¨©§¨
'd dUri `l iM rci iM ,xgn mFiA§¨¨¦¨©¦Ÿ©£¤
eicar l` FcFq dNB m` iM xaC midl ¡̀Ÿ¦¨¨¦¦¨¨¤£¨¨

mi`iaPd('f 'b qFnr)FzEfixf axn F` . ©§¦¦¨¥Ÿ§¦
mr zlinE FzlinA cExh did zFvnA§¦§¨¨¨§¦¨¦©©
aWi FzWlgA oM xg`e ,FziaA xW` ax©£¤§¥§©©¥§ª§¨¨©
mxh E`A mik`lOde ,ld`d gzR Fl¤©¨Ÿ¤§©©§¨¦¨¤¤

:xaC Dl ciBdWfh dxez ¤¦¦¨¨¨
.øîà 'äå (æé)minXd `av l` ©¨©¤§¨©¨©¦

mik`lOd l` F` ,eilr micnFrd̈§¦¨¨¤©©§¨¦
iM ,daWgOd `EdW okYie .migElXd©§¦§¦¨¥¤©©§¨¨¦



מה `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i ipy meil inei xeriy

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑ צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ
מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל ְְְְְְִִִִִִֵֶָָלברכה,

ּגדֹול  לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאני
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר. ְְִֵֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d jxk zegiy ihewl)

צּדיק  זכר ׁשּנאמר ּברכֹו, והזּכירֹו הֹואיל אּגדה, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמדרׁש
יח)לברכה יח, "הֹואיל (רש"י ּכתב נח, ּפרׁשת ריׁש ּולעיל, ְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

צּין  ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהזּכירֹו
ׁשל  הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, לברכה" צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"זכר
"לׁשּבחֹו ׁשם נקט ולכן ואּלּוׁשּנאמר; לברכה". צּדיק זכר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּפרּוׁשלברכֹוּכאן ּומקֹור , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא ְְִֶַַָָזה

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון "מֹודע (רות ƒ¿«¿ƒְְִַָ
ג)לאיׁשּה", מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ְְֲֲִֵַַָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְִֵֵֶַָָָָֻּבׁשם".
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָידיעה,
לפי  יצּוה", אׁשר "למען "ידעּתיו"? ולּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּומּכירֹו.
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
אין  וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכתרּגּומֹו:

הּלׁשֹון  על נֹופל ּכמֹו:∑eˆÈ‰.'למען' הוה, לׁשֹון ְֵַַַַָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ÔÚÓÏ."ּככה ֲֲִִֶַַַָָ¿««
‡È·‰∑ּכדי ּכ ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא »ƒְְְְִֵֶֶֶַָָָ

לא  אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיביא
ּבן  הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר,

מת  אינֹו ּכאּלּו - .צּדיק ְִִֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

מלמעלה  (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּנה
למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָלמּטה)
ּדנֹוסף  הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָיׁשנם
הענינים  ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
זה  לענין ּבנֹוגע הרי לּבנים, ּכח ּונתינת סימן אבֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמעׂשה

עד  אחריו", ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה "אׁשר ּבפרּוׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר
הּוא  גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ּכל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָסֹוף
מעׂשה  ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻנתינת

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹות)

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

minrHd ipRn EPOn dQMzi `NW aWg̈©¤Ÿ¦§©¤¦¤¦§¥©§¨¦
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('i g"lceC z` zFMdl xn`Ie oke ,a"y) §¥©Ÿ¤§©¤¨¦
(f"h `"kaNd mr dxin` lM oke ,§¥¨£¦¨¦©¥

:daWgngi dxez ©§¨¨
.äéäé Béä íäøáàå (çé):dcB` Wxcn §©§¨¨¨¦§¤¦§©©¨¨

FxiMfde li`Fd ,dkxal wiCv xkf¥¤©¦¦§¨¨¦§¦§¦
lW FhEWtE .FkxAip` EPOn ike `xwn ¥§§¤¦§¨§¦¦¤£¦

l zFidl iptl aiag `lde ,milrniFb ©£¦©£Ÿ¨¦§¨©¦§§
mXd iM ,oFkPde .i"Xx oFWl .mEvr̈§©¦§©¨¦©¥
dPd ,xn` .mdxa` cFakA xAC KxAzi¦§¨©¦¥¦§©§¨¨¨©¦¥
,mEvre lFcB iFbl zFidl cizr `Ed¨¦¦§§¨§¨
ux`d iiFB lkaE FrxfA Fxkf didie§¦§¤¦§§©§§¨¥¨¨¤
Exn`i iM ,EPOn dQk` `l okl ,dkxal¦§¨¨¨¥Ÿ£©¤¦¤¦Ÿ§
F` ,EPOn dQM Ki` ,mi`Ad zFxFCd©©¨¦¥¦¨¦¤

mipFgd eipikW lr wiCSd xfk`zp Ki ¥̀¦§©§¥©©¦©§¥¨©¦
mdilr lNRzd `le mgx `le eilr̈¨§Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥£¥¤

:llM§¨
éeìbäåFA iYrci iM ,dtie aFh eil` §©¨¥¨§¨¤¦¨©§¦

'd ip`W rcFie xiMn `EdW¤©¦§¥©¤£¦
ip`W ,xnFlM ,hRWnE dwcv adF`¥§¨¨¦§¨§©¤£¦
dEvi KklE ,dwcvA wx hRWn dUFr¤¦§¨©¦§¨¨§¨§©¤
.iMxC fg`l eixg` FziaE eipA z ¤̀¨¨¥©£¨¤¡Ÿ©§¦
,ExhRi hRWnE dwcv KxcA m` ,dPde§¦¥¦§¤¤§¨¨¦§¨¦¨§
m`e ,xaCd aFhe mgiPdl iptl lNRzi¦§©¥§¨©§©¦¨§©¨¨§¦
uRgi `Ed mB ixnbl md oiaIg©¨¦¥§©§¥©©§Ÿ
cFqA `aIW iE`x okle ,mhRWnA§¦§¨¨§¨¥¨¤¨Ÿ§

:'dhi dxez

.äeöé øLà ïòîì åézòãé ék (èé)¦§©§¦§©©£¤§©¤
dipiYrci ix` ,i"Xx oFWl§©¦£¥§©§¦¥

rcFn FnM ,dAg oFWl ,FnEBxzM§©§§¦¨§©
DWi`l('` 'a zEx)Lrc`e ,(f"i b"l zFnW), §¦¨¨¥¨£§

aAgndW ,drici oFWl mNM xTr mpn`̈§¨¦©ª¨§§¦¨¤©§©¥
.FxiMnE ,FrcFi Flv` FaxwnE mc`d z ¤̀¨¨¨§¨§¤§§©¦
,eipA z` dEvIW ip` rcFi EdWxtY m`e§¦§¨§¥¥©£¦¤§©¤¤¨¨

oi`ornl:oFWNd lr ltFp ¥§©©¥©©¨
ïëzéådidIW,eiYrcieiYlCB §¦¨¥¤¦§¤§©§¦¦©§¦

xW` xEarA ,eiYnnFxe§©§¦©££¤
xWId z` zFUrl eixg` eipA z` dEvi§©¤¤¨¨©£¨©£¤©¨¨
mEvre lFcB iFbl EPniU` KklE ,iptl§¨©§¨£¦¤§¨§¨

mWa LiYrci EdFnke .ipEcarIWzFnW) ¤©©§¦§¨§©§¦§¥§

(a"i b"lEdrcYe mc` dn ,('b c"nw miNdY). ¨¨¨©¥¨¥§¦¦

ornl Kke ,"dEvIW eiYrci" xn`i F`Ÿ©§©§¦¤§©¤§¨§©©
Lxnge LxFW gEpi(a"i b"k zFnW):gEpIW , ¨©§©£Ÿ¤§¤¨©

ïBëpäå.WOn FA drici `idW ipirA §©¨§¥©¤¦§¦¨©¨
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(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל «…∆ְֲֶֶֶַַַָָָָָ
מּמּנּו יכּסה ׁשּבּמקרא,∑a¯ŒÈk‰.ׁשּלא 'רּבה' ּכל ְִֶֶֶַֹƒ»»ְִֶַָָָָ

ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּטעם

ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת. ּגדלה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: טו)לפי (לעיל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבאה", הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑ ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים לּמד ≈¿»»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ
ּבראּיה  אּלא ּבפרׁשת ,נפׁשֹות ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מעׂשיהם  לסֹוף "ארדהּֿנא" אחר: ּדבר .הּפּלגה. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
d˙˜Úˆk‰∑ מדינה ׁשל.eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ וכן «¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְֵ

ּבמרּדם  יעמדּועֹומדים לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ּכלה , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ולא  ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמרּדם,

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. לג)אכּלה (שמות ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועּתה
ל"ּכלה", "עׂשּו" ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֻּולפיכ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
מׁשּנה  מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ"הּכצעקתּה",

ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה .על ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FzgBWd `idW mXd zrici iM ,fnxi¦§Ÿ¦§¦©©¥¤¦©§¨¨
.millMd xnWl `id ,ltXd mlFrÄ¨©¨¥¦¦§Ÿ©§¨¦
cr mixwnl FA migPn mc`d ipA mbe§©§¥¨¨¨ª¨¦§¦§¦©
mEUi eiciqgA la` .mzCwR zr `AŸ¥§ª¨¨£¨©£¦¨¨
zFidl ,hxtA FzF` zrcl FAl eil ¥̀¨¦¨©©¦§¨¦§
cxRY `l ,cinY FA dwaC FzxinW§¦¨§¥¨¨¦Ÿ¦¨¥
`l mrhM .llM EPOn dxikGde dricid©§¦¨§©§¦¨¦¤§¨§©©Ÿ

eipir wiCSn rxbi('f e"l aFI`)dGn E`aE . ¦§©¦©¦¥¨¦¨¦¤
aizkcM ,miAx miwEqR(g"i b"l miNdY) §¦©¦§¦§¦§¦¦

:df zlEfe ,ei`xi l` 'd oir dPdk dxez ¦¥¥¤§¥¨§©¤
.äøîòå íãñ ú÷òæ 'ä øîàiå (ë)©Ÿ¤©£©§Ÿ©£Ÿ̈
,mdxa` l` 'd xn`Ie i"Xx oFWl§©¦©Ÿ¤¤©§¨¨
.EPOn dQki `NW xn` xW`M dUrW¤¨¨©£¤¨©¤Ÿ§©¤¦¤

wEqR qpkp iM mdxa` iAx xn`eEptIe §¨©©¦©§¨¨¦¦§¨¨©¦§
miWp`d mXnzrA iM ricFdl mizpiA ¦¨¨£¨¦¥§©¦§¦©¦§¥

mdxa`l mXd xn` f` mFcql E`AW¤¨¦§¨¨©©¥§©§¨¨
.dAx iM dxnre mFcq zwrfzrC oke ©£©§©£Ÿ¨¦¨¨§¥©©

.xAci mdxa` mr iM miWxtnd lM̈©§¨§¦¦¦©§¨¨§©¥
wEqRA oFkPd df itlEmXn EptIe §¦¤©¨©¨©¦§¦¨

miWp`dmXd xn` xW`M iM xnFl ¨£¨¦©¦©£¤¨©©¥
EPOn miWp`d rqpA mdxa`lzwrf §©§¨¨¦§Ÿ©¨£¨¦¦¤©£©

,dAx iM dxnre mcqmdxa` cnr §Ÿ©£Ÿ¨¦¨¨¨©©§¨¨
zzle mdl lgnl eiptl dPgzE dNtzA¦§¦¨§¦¨§¨¨¦§Ÿ¨¤§¨¥
cr FzNtzA Kix`de ,xAcl zEWx Fl§§©¥§¤¡¦¦§¦¨©
WBp f`e ,dnFcq miWp`d E`AW¤¨¨£¨¦§¨§¨¦©

xn`e mdxa`.dRqY s`ddidi F` ©§¨¨§¨©©©¦§¤¦§¤
x`al aXW FWExR'd iptl cnr EPcFr ¥¤¨§¨¥¤Ÿ¥¦§¥

xn`e mdxa` WBp iMdRqY s`d: ¦¦©©§¨¨§¨©©©¦§¤
äpäåmrR lkA eiptl dPgzA Kix`d §¦¥¤¡¦¦§¦¨§¨¨§¨©©

xn`l,'d s` xgi l`oEkn cFr dide ¥Ÿ©¦©©§¨¨§©¥
rnXW cr d`EaPl mrR lkA FYrC©§§¨©©©§¨©¤¨©
KExA WFcTd lW eiRn eixacl daEWY§¨¦§¨¨¦¦¤©¨¨
'd KlIe ,dfA mFId lM Ekix`de ,`Ed§¤¡¦¨©¨¤©¥¤
,mdxa` l` xAcl dNM xW`M axrÄ¤¤©£¤¦¨§©¥¤©§¨¨

:dnFcq mik`lOd ipW E`aE¨§¥©©§¨¦§¨
.äøîòå íãñ ú÷òæzwrf `id ©£©§Ÿ©£Ÿ̈¦©£©

rFxGn ErEWie Ewrfi miwEWr£¦¦§£¦©§¦§©
aEzMd xn`IW iE`x dide .mzrWx¦§¨¨§¨¨¨¤Ÿ©©¨
,dAx iM iYrnW dxnre mcq zwrf©£©§Ÿ©£Ÿ¨¨©§¦¦¨¨
dAx dxnre mcq zwrf xn`IW F`¤Ÿ©©£©§Ÿ©£Ÿ¨¨¨
oipr la` ,c`n dcaM mz`Hge§©¨¨¨§¨§Ÿ£¨¦§©
mz`Hge dxFnre mFcq zwrf :aEzMd©¨©£©§©£¨§©¨¨
mNM m` ,d`x`e cx` c`n ElcBW¤¨§§Ÿ¥¥§¤§¤¦ª¨
in drc` ,`l m`e ,mdA E`hg̈§¨¤§¦Ÿ¥¨¨¦

:mi`hFgd©§¦
ïéðòåi"Xx xn` dI`xde dcixid §¦§©©§¦¨§¨§¦¨¨©©¦

Ewqti `NW cOl WxCd KxcA§¤¤©§¨¦¥¤Ÿ¦§§
KxC lre .dI`xA `N` zFWtp ipiC¦¥§¨¤¨¦§¦¨§©¤¤
`Ed KExA WFcTd dvxW ipRn hWRd©§¨¦§¥¤¨¨©¨¨
FricFdlE mFcq oipr mdxa`l zFNbl§©§©§¨¨¦§©§§¦
:eil` xn` aFh dUFr mdA oi` iM¦¥¨¤¥¨©¥¨
cx` dAx iM dxnre mcq zwrf©£©§Ÿ©£Ÿ¨¦¨¨¥¥
E`hg m` hRWl iz`A xnFlM ,zF`xl¦§§©¨¦¦§Ÿ¦¨§
dn drc` `l m`e ,dlM mdA dUr ¤̀¡¤¨¤¨¨§¦Ÿ¥¨¨¨
mrWR haWA iYcwtE ,mdA dUr ¤̀¡¤¨¤¨©§¦§¥¤¦§¨
cFr oi` iM FricFd .mpFr mirbpaE¦§¨¦£¨¦¦¥
hRWie mpFr cwti dYr ike mpiC xnbp¦§©¦¨§¦©¨¦§Ÿ£¨§¦§Ÿ
siwWd minXn 'd oFWlM dfe ,mzF`¨§¤¦§¦¨©¦¦§¦

WxC liMUn Wid zF`xl mc` ipA lr©§¥¨¨¦§£¥©§¦Ÿ¥
Egl`p eCgi xq lMd midl` z`miNdY) ¤¡Ÿ¦©Ÿ¨©§¨¤¡¨§¦¦

('bÎ'a c"i:
éaøåFA xn` mdxa`(`"k wEqtA)cFq §©¦©§¨¨¨©§¨

ip`e .FA EwiRqi mixkp iclIn¦©§¥¨§¦©§¦©£¦
EWxC .zn`d ilAwn zrC Ll fnx ¤̀§Ÿ§©©§©§¥¨¡¤¨§

EpizFAx('` 'a ziprY inlWExi)iM wEqRA ©¥§©§¦©£¦©¨¦
lr Kxce cxie FnFwOn `vFi 'd dPd¦¥¥¦§§¨©§¨©©

ux` iznA('b '` dkin)Fl `aE `vFi . ¨¢¥¨¤¦¨¥¨
mingxd zCOn `vFi ,dCnl dCOn¦¦¨§¦¨¥¦¦©¨©£¦

E.dGd oiprd oke ,oiCd zCnl Fl `ä§¦©©¦§¥¨¦§¨©¤
'd xn`IeFAl l`dxnre mcq zwrf ©Ÿ¤¤¦©£©§Ÿ©£Ÿ¨

cx` ,dAx iMl` mingxd zCOn ¦¨¨¥¥¦¦©¨©£¦¤
oiCd zCn(:d"w xdf),d`x`emingxA ¦©©¦Ÿ©§¤§¤§©£¦

il` d`Ad DzwrvM m`oiCd zCnA ¦§©£¨¨©¨¨¥©§¦©©¦
dlM ,EUr(.e"w mW),drc` `l m`e ¨¨¨¨§¦Ÿ¥¨¨

midl` rcIe KxcM ,mgx`e'a zFnW) ©£©¥§¤¤©¥©¡Ÿ¦§

(d"k,oFilrd zrC aEzMd xRQW xg`e .§©©¤¦¥©¨©©¨¤§
dUrOA xRqe ,oFW`xd oiprd l` xfg̈©¤¨¦§¨¨¦§¦¥©©£¤
ipR lr EtiwWd xW` miWp`d iM¦¨£¨¦£¤¦§¦©§¥
mdxa` mglWE dOW zkll mFcq§¨¤¤¨¨§¨¨©§¨¨
mcxRd zrn mdxa`e ,dOW EriBd¦¦¨¨§©§¨¨¥¥¦¨§¨
cnFr EPcFr ,mW mriBd cre EPOn¦¤§©©¦¨¨¤¥
mik`lOd iM Fl ciBde F`xw iM eiptl§¨¨¦§¨§¦¦¦©©§¨¦
mFwOd zigWdl dN`d migElXd md¥©§¦¨¥¤§©§¦©¨
izn Wxtl Kxvd `le ,xn` xW`M©£¤¨©§Ÿª§©§¨¥¨©
dQknd" xn`W zrn iM ,eiptl cnr̈©§¨¨¦¥¥¤¨©©§©¤
ciBdW rcFp "mdxa`n ip £̀¦¥©§¨¨©¤¦¦

:Fl`k dxez
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(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם .מּמקֹום «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ
'‰ ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ

ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא לֹו:לפניו, ְְְֶֶַַָָָָָָָ

'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹ"זעקת
סֹופרים  ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד זה הּוא עֹודּנּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

כן)(ב"ר) לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר
(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦

:òLø̈¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו (ש"ב «ƒ««¿»»ְְִִַָָָָָ

יהּודה" אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב ,"וּיּגׁש ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
לתפּלה: יח)והּגׁשה ּולכל (מ"א הּנביא", אלּיהּו "ו ּיּגׁש ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

נכנס נּגׁש(אּלּו ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑ ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ
יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאּונקלֹוס

רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתסּפה  האף וּיאמר אברהם ְְִִֶַַַַַַַָָֹוּיּגׁש
קׁשֹות לדּבר אברהם רש"י)נכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְִֵַַַָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע
ח) מא, אי(ישעיה ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ׁשּידּבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּתכן
ּבהּצלת  להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנפׁשֹות,
לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכפׁשּוטּה
ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", ְְְְְֲִֶֶַַַַֹ"לחׁשב
ּכל  ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָלהּציל,
נגד  ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאפׁשרּויֹות.

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ּכדי לעׂשֹותֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָטבעֹו,

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑ לכל צּדיקים יׁשעׂשרה מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר. «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå (âë)©¦©©§¨¨©Ÿ©©©¦§¤
.òLø íò ÷écöWFcTd lW FR` ©¦¦¨¨©¤©¨

zCn `id `Ed KExAaWge ,FpiC ¨¦¦©¦§¨©
,rWx mr wiCv dRqY `idW mdxa ©̀§¨¨¤¦¦§¤©¦¦¨¨
mdilr aWg xW` 'd zFaWgn rci `lŸ¨©©§§£¤¨©£¥¤
iM xn` okle .iYWxR xW`M eingxA§©£¨©£¤¥©§¦§¨¥¨©¦
mFwOd lkl `VIW `Ed aFhe oEbd̈§¤¦¨§¨©¨
okYi `l la` ,miwiCSd miXng ornl§©©£¦¦©©¦¦£¨Ÿ¦¨¥
,rWx mr wiCv zindl oiCd zCnA mB©§¦©©¦§¨¦©¦¦¨¨
Exn`ie ,rWxM wiCSM didi oM m`W¤¦¥¦§¤©©¦¨¨¨§Ÿ§
zCnA oMW lke ,midl` cFar `eẄ§£¡Ÿ¦§¨¤¥§¦©
`Ede ,ux`d lM htFW `EdW mingx©£¦¤¥¨¨¨¤§
zF`av 'd DAbIe oiprM ,hRWn dUFrd̈¤¦§¨¨¦§©©¦§©§¨

hRWOA(f"h 'd dirWi)Epxn`e ,(:a"i zFkxA) ©¦§¨§©§¨§¨©§§¨

ltMd oipr Edfe .hRWOd KlOddlilg ©¤¤©¦§¨§¤¦§©©¥¤¨¦¨

`VIW dcFd `Ed KExA WFcTde .KN̈§©¨¨¨¤¦¨
mingx zCnA iM ,mxEarA mFwOd lkl§¨©¨©£¨¦§¦©©£¦
lM Lil` ricFIX dnE .mdOr bdpzi¦§©¥¦¨¤©¤¦©¥¤¨
,`"d c"Ei aEzM 'd xn`Ie zFid ,oiprd̈¦§¨¡©Ÿ¤¨¥
.z"lC s"l` mdxa` xiMfd xW` lke§¨£¤¦§¦©§¨¨¨¤¨¤

:x`an df dPdeck dxez §¦¥¤§Ÿ¨
.í÷écö íéMîç (ãë)i"Xx azM £¦¦©¦¦¨©©¦

.KxkE KxM lkl dxUr£¨¨§¨§¨§¨
,dXngA zigWzdKxM lkl drWY £©§¦©£¦¨¦§¨§¨§¨

sxhvY mlFr lW FwiCv dY`e ,KxkE§¨§©¨©¦¤¨¦§¨¥
.mdOr,mirAx` mW oE`vOi ilE` ¦¨¤©¦¨§¨©§¨¦

miWFlW oke ,miMxM drAx` EhlOie§¦¨§©§¨¨§©¦§¥§¦
,mipW EliSi mixUre ,dWlW EliSi©¦§¨§¤§¦©¦§©¦
zFgR lr WTA `le .cg` EliSi dxUre©£¨¨©¦¤¨§Ÿ¦¥©¨
dpFnW Eid lEAOd xFCW dxUrn¥£¨¨¤©©¨§¨

drWze ,oxFC lr EliSd `le miwiCv©¦¦§Ÿ¦¦©¨§¦§¨
lM .`vn `le WTA xaM sExv ici lr©§¥¥§¨¦¥§Ÿ¨¨¨

:l"f axd ixaC EN ¥̀¦§¥¨©
éðàådPgYde dNtYd dn oM m` ,DnY ©£¦¨¥©¦¥©©§¦¨§©§¦¨

mrR lkA oPgzn did xW` z`Gd©Ÿ£¤¨¨¦§©¥§¨©©
mrtE,ipc`l xgi `p l`e`p dPd ©©©¨¦©©£Ÿ¨§¦¥¨

,iYl`FdEidIW `Ed iE`x `lde ©§¦©£Ÿ¨¤¦§
miWFlWE ,drAx` oiliSn mirAx ©̀§¨¦©¦¦©§¨¨§¦
xW`M oFAWg itl EliSi mixUrde§¨¤§¦©¦§¦¤§©£¤
xn`X dn oke .Wng EliSi miXngd©£¦¦©¦¨¥§¥©¤¨©
`le WTA xaM sExv ici lr drWY iM¦¦§¨©§¥¥§¨¦¥§Ÿ
did dXnge mirAx`l `lde ,`vn̈¨©£Ÿ§©§¨¦©£¦¨¨¨
mirAx` mW Eid `le sExSd WTan§©¥©¥§Ÿ¨¨©§¨¦
.mW oE`vOi ilE` drWY la` ,dXnge©£¦¨£¨¦§¨©¦¨§¨
oiiE`x miAxdW xnFl axd zrC dPde§¦¥©©¨©©¤¨©¦§¦
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(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑יּצילּו לא ּתאמר את ואם הּצּדיקים »ƒ»¿ְִִִִֶַַַַֹֹ

לּמה  הּצּדיקים?הרׁשעים, El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין ְִִִִַַָָָָָ»ƒ»¿ִֻ
צּדיקים  הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל ְְֳִִֵַַָָֹֹהּוא

לדֹור  עׂשית ּכ הּפּלגה הּמּבּול ּורׁשעים. .ּולדֹור ְְְִִַַַַָָָָָָ

‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹוא לא Cl.ּכּיֹוצא ‰ÏÏÁ∑ «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»
ı¯‡‰ŒÏk.הּבא לעֹולם  ËÙL‰∑ ּבחט"ף נקּוד ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַָ

מי  וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל ה"א ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּפּת"ח
יעׂשה  לא ׁשֹופט, אמת?ׁשהּוא .מׁשּפט ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפר: עפר כז)ואנכי (יח, ְִֵֶָָָָֹֽֽ
ּבניו  זכּו ואפר", עפר "ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשכר

סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, א)לׁשּתי יז, (סוטה ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ח,ידּוע סוטה (ראה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואילך) הם ב סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּד"מׂשים  ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצינּו

ּכׁשיריים" ב)עצמֹו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְִִִֵֶַַָָ

ּפני  "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד.
אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל סוף ׁשכינה" קכז, שבת (ראה ְְְְְִִִִִַַַָָ

א) לאבק עמוד ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ואף ,ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָ
ד)רגליהם" יח, פרשתנו .(רש"י ְֵֶַ

מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר
סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"אפר
ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנטמאים,
לטהר  ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמיׁשהּו

מּטמאתֹו. חברם ְֲִֵֶָָֻאת

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EliSi xW`n xzFi dlFcB dlSdl§©¨¨§¨¥¥£¤©¦
FnM ,zhrEn dlSd ENt` mihrOd©ª¨¦£¦©¨¨¤¤§

Exn`W(izTgA k"z)oihrEn dnFC Fpi` ¤¨§§ªŸ©¥¤¨¦
oiUFrd miAxnl dxFYd z` oiUFrd̈¦¤©¨¦§ª¦¨¦

:dxFYd z ¤̀©¨
äpäåEliSIW `Ed KExA WFcTd dcFd §¦¥¨©¨¨¤©¦

A dXnge mirAx`FwiCv sExv ©§¨¦©£¦¨§¥©¦
miXng Eid EN`M oiMxMd lM mlFr lW¤¨¨©§©¦§¦¨£¦¦
miwiCv 'n EidIWM dYrnE ,oinlW§¥¦¥©¨§¤¦§©¦¦
wiCSd sExvA s` ,drAx` oiliSn©¦¦©§¨¨©§¥©©¦
mixUrde miWlXd oke ,ElvPi dNrzi¦§©¤¦¨§§¥©§¦§¨¤§¦

.dGd sExSA dcFd xaMW ,dxUrde§¨£¨¨¤§¨¨©¥©¤
mirAx` mr FA dcFdW xn`Y m`e§¦Ÿ©¤¨¦©§¨¦
dcFi `l `OWe ,miAx mdW dXnge©£¦¨¤¥©¦§¤¨Ÿ¤
,Epxn`W FnM oihrEOd mr sExSA©¥¦©¨¦§¤¨©§
liSdlE sxhvdl `id diE`x 'd zwcv¦§©§¨¦§¦§¨¥§©¦
,hrnl ax oiA liCai `NW dcFdW oeiM¥¨¤¨¤Ÿ©§¦¥©¦§©

:axd zrC df¤©©¨©
Cøãåxn`W ,dlElq miaEzMd hWR §¤¤§©©§¦§¨¤¨©

mlW oFAWg zzl miXng dNgY§¦¨£¦¦¨¥¤§¨¥
zgtE xfge ,cg`e cg` lkl dxUr lW¤£¨¨§¨¤¨§¤¨§¨©¦¥
.xnF` did lMd liSdlE ,lFkIW FnM§¤¨§©¦©Ÿ¨¨¥

dOA axl Fqipkd in iYrci `le§Ÿ¨©§¦¦¦§¦¨©©¤
:xn`Xdk dxez ¤¨©

.øéòä CBúa (åë)mdxa` iAx WxR §¨¦¥©©¦©§¨¨
mXd z` mi`xi EidIW¤¦§§¥¦¤©¥
mlWExi zFvEgA EhhFW oke ,`iqdxtA§©§¤§¨§¥§§§¨©

('` 'd dinxi)mdxa` iM ipirA oFkPde . ¦§§¨§©¨§¥©¦©§¨¨
xn`xird KFzAEidi ENt`W xn`l ¨©§¨¦¥Ÿ¤£¦¦§

df xn`e .dEliSIW iE`x DkFzA mixkp̈§¦§¨¨¤©¦¨§¨©¤
mixg` Wi ilE` aWge ,hFl xEarA©£§¨©©¥£¥¦

:mWfk dxez ¨
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רחמנא־ הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ"עפר
ּבין  ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָליצלן,
על  יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה: אמרה לאׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻאיׁש

א)הּמים" קטז, התנהגה (שבת ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
הקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה מּכל־מקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּבצניעּות,

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵַָ"לעׂשֹות

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ּתׁשעה הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ הּכרּכים ארּבעה יּצילּוויּמלטּו עׂשרים אֹו מהם, ׁשלׁשה יּצילּו ׁשלׁשים וכן . «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מהם  אחד יּצילּו עׂשרה אֹו מהם, .ׁשנים ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑ מׁשה"רציתי "וּיֹואל ּכמֹו: ,. «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑,ּבּקׁש לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַָֹ

ולא  ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ּתׁשעה ועל ּדֹורם, על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּצילּו

מצא  .ולא ְָָֹ

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íL àöîà íà úéçLà àì (çë)Ÿ©§¦¦¤§¨¨
m` zigWi `NW FzF` gihai©§¦©¤Ÿ©§¦¦
rC" Fl xnF` did `le ,oM mW oE`vOi¦¨§¨¥§Ÿ¨¨¥©

itl ,"Yxn`W dGd xRqOM mW oi`W¤¥¨©¦§¨©¤¤¨©§¨§¦
xn` xW`M ,mpiC xnbp `l oicrW¤£©¦Ÿ¦§©¦¨©£¤¨©
`l mdxa` dPde .d`x`e `P dcx ¥̀§¨¨§¤§¤§¦¥©§¨¨Ÿ

xwAA miMWd okle ,mdA dUrI dn rcï©©¥¨¤¨¤§¨¥¦§¦©Ÿ¤
iM FzF`xaE ,mFcq ipR lr siwWde§¦§¦©§¥§¦§¦

:oM mW Eid `NW rci EzgWphk dxez ¦§£¨©¤Ÿ¨¨¥



xie`נ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק ּכיון «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַָָ

הּדּין  BÓ˜ÓÏ.לֹו ·L Ì‰¯·‡Â∑,הּדּין נסּתּלק ַַָ¿«¿»»»ƒ¿…ְִֵַַַָ
הּסנגֹור  מק נסּתּלק ׁשני והּקטגֹור "וּיבאּו ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ

להׁשחית  סדֹומה" את :הּמלאכים להׁשחית אחד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

לרּפאֹות  ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את להּציל ואחד ְְְְְְִֶֶֶַַָָסדֹום,
ּכיון  ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, .ׁשעׂשה ְְִִֵֶַָָ

ß oeygxn b"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ קראם ּכׁשהיתה ּולהּלן "אנׁשים", ««¿»ƒְְְְֲִֶַָָָָָָ

עּמהם  אצל ׁשכינה אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ׁשּכחֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּכאנׁשים

הּמלאכים ∑Úa¯·."מלאכים" ׁשהּו ּכלּֿכ וכי ְִַָ»∆∆ְְִִַַָָָָ

ּוממּתינים  היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמחברֹון
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ËBÏÂ.ׁשּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ∑" הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, מּנּוהּויׁשב" …≈¿««¿…ְִִַַָ
רבה)עליהםׁשֹופט  B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ מּבית ֲֵֵֶ««¿¿ִֵ

למד  האֹורחים אברהם על .לחּזר ְְְִֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ אדֹונים אּתם נא אחר הּנה ּלי, ƒ∆»¬…«ֲִִִֵֶַַַָ

לתת  אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעברּתם
עצה  היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלב

רבה)נכֹונה ‡.(בראשית e¯eÒ∑הּדר את לביתי עּקמּו ְָ»ְְִֵֶֶֶַַ
לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא עקּלתֹון, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

"סּורּו" רבה)נאמר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ֱֶַ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
לרחץ? ואחרּֿכ ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן
"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד,
אנׁשי  ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?

עלי  יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום
ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלבית
עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאן
"רחצּו" ואחרּֿכ ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ. ְְְֲִִִַַַַָָָָ

‡l e¯Ó‡iÂ∑ מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם «…¿…ְְְֲִֵֶַַָָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן רבה)ׁשּמסרבין Èk.(בראשית ְְְְְִִֵֶַַָָָָָƒ

ÔÈÏ ·BÁ¯·∑:ׁשאמרּו 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי »¿»ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור .'לא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה ּפסח. «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éðãà àp äpä (á)dPd ,i"Xx oFWl ¦¤¨£Ÿ©§©¦¦¤
xg` il mipFc` mY` `P̈©¤£¦¦©©

xarWoFWl `EdW oFkPde .ilr mY ¤£©§¤¨©§©¨¤§
mkCar ziA `P dPd ,ipc` ,dPgY§¦¨£Ÿ©¦¤¨¥©§§¤

zNnE ,il` `p ExEqExEqdxEq FnM ¨¥©¦©§¨
dR daW('` 'c zEx)dxEq ipc` dxEq , §¨Ÿ¨£Ÿ¦¨

`xiY l`(g"i 'c mihtFW): ©¦¨§¦

.íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íòèå§©©§¦§©§¤©£©§¤§©§§¤

xg` xirA EaMrzi `NW mdl ciBdl§©¦¨¤¤Ÿ¦§©§¨¦©©
xird iWp` oiprA rci iM ,xwAd©Ÿ¤¦¨©§¦§©©§¥¨¦
xwAd xF`A iM aWFg did la` ,mrWxe§¦§¨£¨¨¨¥¦§©Ÿ¤
iklFdM mzF` d`xW F` .dEUri©£¨¤¨¨¨§§¥
xn`e ,xirA EaMrzi `l zFgx ¢̀¨Ÿ¦§©§¨¦§¨©

mkMxcl mYklde mYnMWdem` §¦§©§¤©£©§¤§©§§¤¦
:EvxYb dxez ¦§

.ãàî ía øöôiå (â)zEkf hFll did ©¦§©¨§Ÿ¨¨§§

aFh utg Fl dide mdA FxivtdA§©§¦¨¤§¨¨¥¤
icM mip`nn Eide ,migxF` zqpkdA§©§¨©§¦§¨§¨£¦§¥
iM ,sFQA Fl ErnW okle ,FzFMfl§©§¨¥¨§©¦
iM ,Fzial `al mivFx Eid `l dNgYn¦§¦¨Ÿ¨¦¨Ÿ§¥¦

Exn` EpizFAxe .minY wiCv Fpi`n"a) ¥©¦¨¦§©¥¨§
(.f"t.lFcBl oiaxqn oi`e ohTl oiaxqn§¨§¦©¨¨§¥§¨§¦©¨

ipA xqEn KxcM didi oM m`e§¦¥¦§¤§¤¤©§¥
:mc`c dxez ¨¨



ני `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iyily meil inei xeriy

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש
מה  ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם
ׁשל  ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹעֹודם

רׁשע  אנׁשי העיר", "ואנׁשי הּבית.,מקרא: על נסּבּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, ׁשהיּו אמר ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחּטאים" רעים סדם "ואנׁשי ÌÚ‰ŒÏk.הּכתּוב: ְְְְִִֵַַַָָָֹ»»»
‰ˆwÓ∑ מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ƒ»∆ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבידם  איןמֹוחה אחד צּדיק ׁשאפּלּו .ּבהם , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(ä)-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤
éìà eàa:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ זכר ידעּוּבמׁשּכב לא "אׁשר ּכמֹו: רבה)איׁש", .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ִ

לכבֹודי  ּתעׂשּו הּזאת "ּבצל הּטֹובה ּבאּו אׁשר על , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי". "ּבטלל ּתרּגּום: ְְְִִִֵֶַַַָָקֹורתי",

.ׁשרּותא  ֵָ

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íúà äòãðå (ä)z` zFNkl mzpEM §¥§¨Ÿ¨©¨¨¨§©¤
EpizFAx ixacM ,mdipiAn lbxd̈¤¤¦¥¥¤§¦§¥©¥

(.h"w oixcdpq)zaFh xEarAW EaWg iM , ©§¤§¦¦¨§¤©£©
,miAx mW E`ai 'd obM `idW mvx ©̀§¨¤¦§©¨Ÿ¨©¦
hFl la` ,dwcSd iq`Fn Eid mde§¥¨£¥©§¨¨£¨
WTAW F` ,mdil` `A FpFnnaE FxWrA§¨§§¨¨£¥¤¤¦¥
cFakl EdElATW F` zEWx mdn¥¤§¤¦§¦§
,mzpEM z`GW cirn aEzMde ,mdxa ©̀§¨¨§©¨¥¦¤Ÿ©¨¨¨

xn`PW(h"n f"h l`wfgi)oer did df dPd ¤¤¡©§¤§¥¦¥¤¨¨£Ÿ
zelWe mgl zraU oF`B KzFg` mcq§Ÿ£¥¨¦§©¤¤§©§©
oFia`e ipr cie dizFpale Dl did hwWd©§¥¨¨¨§¦§¤¨§©¨¦§¤§

:xn`X dnE .dwifgd `lmi`Hge mirx Ÿ¤¡¦¨©¤¨©¨¦§©¨¦
,c`n 'dl(b"i b"i lirl)n EidWmiqirk ©§Ÿ§¥¤¨©§¦¦

,mipFia`d iEPraE mzelWA micxFnE§¦§©§¨¨§¦¨¤§¦
:xn`W `Ede('p f"h l`wfgi)dpidAbYe §¤¨©§¤§¥©¦§§¤¨

odz` xiq`e iptl darFz dpiUrYe©©£¤¨¥¨§¨¨¨¨¦¤§¤
:izi`x xW`M©£¤¨¦¦

ìòåEpizFAx zrC(.h"w oixcdpq oIr)Eid §©©©©¥©¥©§¤§¦¨
xnbp la` ,zFrx zFCn lM mdÄ¤¨¦¨£¨¦§©
Ewifgd `NW ipRn oFrd FzF` lr mpiC¦¨©¤¨¦§¥¤Ÿ¤¡¦
FzF`A mixicY Eid iM ,oFia`e ipr ci©¨¦§¤§¦¨§¦¦§
miOrd lM iM mbe ,mNMn xzFi oFr̈¥¦ª¨§©¦¨¨©¦
,mdiIpr mre mdirx mr zFwcv miUFr¦§¨¦¥¥¤§¦£¦¥¤
:zEIxfk`l mFcqM miFBd lkA did `lŸ¨¨§¨©¦¦§§©§¨¦

,òãåux` zlrnl did mFcq hRWn iM §©¦¦§©§¨¨§©£©¤¤
'd zlgp llMn `id iM ,l`xUi¦§¨¥¦¦¦§©©£©
xW`ke ,zFarFY iWp` zlaFq Dpi`e§¥¨¤¤©§¥¥§©£¤
mzFarFY ipRn FNM iFBd z` `iwŸ¦¤©ª¦§¥¥¨
EidW dGd mrd z` dz`we dniCwd¦§¦¨§¨£¨¤¨¨©¤¤¨
EnnWe .zFIxAle minXl mlMn mirẍ¦¦ª¨©¨©¦§©§¦§¨§
ux`d dzgWde ux`de minXd mdilr£¥¤©¨©¦§¨¨¤§ª§£¨¨¨¤
xEarAW ipRn ,mlFrl d`Etx `lA§Ÿ§¨§¨¦§¥¤©£
`Ed KExA WFcTd d`xe ,E`Bzp DaEh¨¦§¨§¨¨©¨¨
l`xUil ixn ipal zF`l didIW¤¦§¤§¦§¥¤¦§¦§¨¥

odA dxzd xW`M DWxil micizrd̈£¦¦§¨§¨©£¤¦§¨¨¤
zkRdnM Dvx` lk dtxU glne zixtB̈§¦¨¤©§¥¨¨©§¨§©§¥©
Ktd xW` miFavE dnc` dxnre mcq§Ÿ©£Ÿ¨©§¨§¦£¤¨©

FzngaE FR`A 'd(a"k h"k mixaC)Wi iM . §©©£¨§¨¦¦¥
dUr `le c`n mi`Hge mirx zFO`Äª¨¦§©¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨
z`Gd ux`d zlrnl la` ,dkM mdÄ¤¨¨£¨§©£©¨¨¤©Ÿ
ip` cFre .'d lkid mW iM ,lMd did̈¨©Ÿ¦¨¥©§£¦

zFn ixg` xcqA df x`al cizr`xwIe) ¨¦§¨¥¤§¥¤©£¥©¦§¨

(c"k g"izinOd ipiIgi m` ,¦§©¥¦©¥¦
:dIgndee dxez §©§©¤

.íëéìà ïäúà àð äàéöBà (ç)KFYn ¦¨¨¤§¤£¥¤¦
icil Ep`A dGd Wi`d lW FgaW¦§¤¨¦©¤¨¦¥
`ipqk` lr c`n gxFh didW ,FzEpB§¤¨¨¥©§Ÿ©©§©§¨
lvA E`AW ipRn mzF` liSdl FNW¤§©¦¨¦§¥¤¨§¥
xwtdA xird iWp` qItIW la` ,FzxFw¨£¨¤§©¥©§¥¨¦§¤§¥
did `NW ,al rx m` iM df oi` eizFpA§¨¥¤¦¦Ÿ©¥¤Ÿ¨¨
`le ,eipirA wgxn miWpA dOGd oipr¦§©©¦¨§¨¦§Ÿ¨§¥¨§Ÿ



נב
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

itM lFcB qng eizFpal dUFr did̈¨¤¦§¨¨¨¨§¦
EpizFAx Exn` Kkl .FYrC`xIe `nEgpY) ©§§¨¨§©¥©§¨©¥¨

(a"iFnvr xqFn mc` mlFrAW bdPA©Ÿ©¤¨¨¨¨¥©§
,bxdp F` bxFde FYW` lre eizFpA lr©§¨§©¦§§¥¤¡¨
xn` ,odA llFrzdl eizFpA xqFn dfe§¤¥§¨§¦§¥¨¤¨©
dY` Lnvrl `Ed KExA WFcTd Fl©¨¨§©§§©¨

:oxOWn§©§¨
äpäådid iM mdilr `xizn did hFl §¦¥¨¨¦§¨¥£¥¤¦¨¨

xW`M la` ,miWp` mdW aWFg¥¤¥£¨¦£¨©£¤
Exn`e xird iWp` z` mixepqA EMd¦§©§¥¦¤©§¥¨¦§¨§
dGd mFwOd z` Epgp` mizigWn iM Fl¦©§¦¦£©§¤©¨©¤
mdA xiMd f` ,DzgWl 'd EpgNWie©§©§¥§©£¨¨¦¦¨¤

:EEv xW` lM zFUrl oin`de§¤¡¦©£¨£¤¦
òãådraBA WbliR oipr iM oademihtFW) §©§¨¥¦¦§©¦¤¤©¦§¨§¦

(h"ioiprl dncp `EdW iR lr s ©̀©¦¤¦§¤¨¦§¨
mirWxd iM ,rxl EdFnM EPpi` dGd©¤¥¤¨§Ÿ©¦¨§¨¦
lbxd zFNkl mYrC did `l mdd̈¥Ÿ¨¨©§¨§©¨¤¤
Evxe dOf itEhW Eid la` ,mnFwOn¦§¨£¨¨§¥¦¨§¨
xW`ke ,gxF`d Wi`d aMWnA mB©§¦§©¨¦¨¥©§©£¤
.DA EqIRzp FWbliR mdil` E`ivFd¦£¥¤¦©§¦§©§¨
iYa dPd mdl xn`W owGd Wi`de§¨¦©¨¥¤¨©¨¤¦¥¦¦
mzF` `P d`ivF` EdWblitE dlEzAd©§¨¦©§¥¦¨¨¨

mkipirA aFHd mdl EUre(c"k h"i mW), ©£¨¤©§¥¥¤¨

EUri `le FYaA EvRgi `NW did rcFi¥©¨¨¤Ÿ©§§§¦§Ÿ©£
,Fl rnWl Ea` `l oM lre ,drx DOr¦¨¨¨§©¥Ÿ¨¦§Ÿ©
EwzW DCal FWbliR z` `ivFd xW`ke§©£¤¦¤¦©§§©¨¨§
gxF`d mb ziAd lrA Wi`de .EPOn¦¤§¨¦©©©©¦©¨¥©
Wi`d z` liSdl mivtg Eid mNMª¨¨£¥¦§©¦¤¨¦
zW` `l dzid WbliR iM ,FWblitA§¦©§¦¦¤¤¨§¨Ÿ¥¤

:eilr dzpf xakE ,Wi ¦̀§¨¨§¨¨¨
õøtáeiWp` lM FA Eid `l cFr `Edd ©¤¤©Ÿ¨¨©§¥

xn`PW mFcqA xW`M xird̈¦©£¤¦§¤¤¡©
FA,dvTn mrd lM owf cre xrPnla` ¦©©§©¨¥¨¨¨¦¨¤£¨

iWp`" xird iWp` dPde xn`p draBA©¦§¨¤¡©§¦¥©§¥¨¦©§¥
"lrIla ipa(a"k h"i mW)EidW mzvTn , §¥§¦©©¨¦§¨¨¤¨

xn`W FnM ,xirA mitiTze mixÜ¦§©¦¦¨¦§¤¨©
Wi`d('d 'k mW),draBd ilrA ilr EnwIe ¨¦¨©¨ª¨©©£¥©¦§¨

:mciA mixg`d Egn `l oM lre§©¥Ÿ¦¨£¥¦§¨¨
äpäål`xUi ihaW lMn mrd lM zFPR §¦¥¦¨¨¨¦¨¦§¥¦§¨¥

xaCA lFcB xcB zFUrl Evẍ©£¨¥¨©¨¨
xn`PW ,mzF` zindl(b"i 'k mW)dYre §¨¦¨¤¤¡©¨§©¨

xW` lrIla ipA miWp`d z` EpY§¤¨£¨¦§¥§¦©©£¤
`NW `Ed xExA xace .mzinpE draBA©¦§¨§¦¥§¨¨¨¤Ÿ
EUr `NW ,dxFY oicA dzin oiaIg Eid̈©¨¦¦¨§¦¨¤Ÿ¨
`le ,dpFGd WbliRd iEPr izlEf dUrn©£¤¨¦¦©¦¤¤©¨§Ÿ
dzn `l mbe ,DNW dziOl EpEMzp¦§©§©¦¨¤¨§©Ÿ¥¨
,xgXd zFlrM mY`n dEgNWie ,mciA§¨¨©§©§¨¥¦¨©£©©©
KM xg`e dipFc` zial mY`n dklde§¨§¨¥¦¨§¥£¤¨§©©¨
zF`iAd axn dWlgp ilE` ,dzn¥¨©¤§§¨¥Ÿ©¦

.mW dznE xF`d cr gzRA dxxwzpe§¦§¨§¨©¤©©¨¥¨¨
mixnF`e mivtg EidW ipRn la £̀¨¦§¥¤¨£¥¦§§¦
E`x mFcq iWp`M dlap zFUrl©£§¨¨§©§¥§¨
`NW dxFYl biq zFUrl mihaXd©§¨¦©£§¨©¨¤Ÿ
FnM ,l`xUiA oM xn`i `le dUri¥¨¤§Ÿ¥¨¥¥§¦§¨¥§

l`xUIn drx dxrapE Exn`W(mW). ¤¨§§©£¨¨¨¦¦§¨¥¨

EpizFAx Exn`X dOn `Ed oiCd dfe§¤©¦¦©¤¨§©¥
(.e"n oixcdpq)`NW oiWpFre oiMn oiC ziA ©§¤§¦¥¦©¦§§¦¤Ÿ

dxFYd ixaC lr xarl `le dxFYd on¦©¨§Ÿ©£Ÿ©¦§¥©¨
:dxFYl biq zFUrl `N ¤̀¨©£§¨©¨

èáLådf xacA EniMqd `l oinipA §¥¤¦§¨¦Ÿ¦§¦§¨¨¤
dzin aEIg mdA did `NW¤Ÿ¨¨¨¤¦¦¨
ipA cFr EciRwd ilE`e .WbliRd iEPrA§¦©¦¤¤§©¦§¦§¥
mdl EglW `l xW` lr oinipA¦§¨¦©£¤Ÿ¨§¨¤
.mYrCn `NW dnMqdd EUre ,dNgYn¦§¦¨§¨©©§¨¨¤Ÿ¦©§¨
l`xUi lW mWpr dGW iYrC itlE§¦©§¦¤¤¨§¨¤¦§¨¥
dzid `NW ipRn ,dNgzA sbPdl§¦¨¥¦§¦¨¦§¥¤Ÿ¨§¨
Fnvr xcBde ,oiCd on ziUrp dnglOd©¦§¨¨©£¥¦©¦§©¨¥©§
,FzFUrl lHn did oinipA haW lr©¥¤¦§¨¦¨¨ª¨©£
oEcl haXd lr devOW ,mdilr `le§Ÿ£¥¤¤¦§¨©©¥¤¨

FhaW z`(c"nw ixtq): ¤¦§¦§¦

äpäåiM ,Wprdl zFiE`x zFYMd iYW §¦¥§¥©¦§§¥¨¥¦
WWFg Fpi`W riWxn oinipA¦§¨¦©§¦©¤¥¥
,llM mdA xrbl `le mirxd xQil§©¥¨¨¦§Ÿ¦§Ÿ¨¤§¨
,oiCd on `NW dngln oiUFr l`xUie§¦§¨¥¦¦§¨¨¤Ÿ¦©¦
la` .dfA El`W `l 'd iR z` mbe§©¤¦Ÿ¨£¨¤£¨
dnglOl dNgYa EpN dlri in Exn`̈§¦©£¤¨©§¦¨©¦§¨¨

onipa ipA lr(g"i 'k mihtFW)mnvrn iM , ©§¥¦§¨¦§¦¦¥©§¨
`l oke .mipR lM lr dnglnl EniMqd¦§¦§¦§¨¨©¨¨¦§¥Ÿ
,"iciA mpYY m`" gESPd oiprA El`Ẅ£§¦§©©¦©¦¦§¥§¨¦
,c`n miAx EidW xUA rFxfA EghA iM¦¨§¦§©¨¨¤¨©¦§Ÿ
.xzFie minrR dxUr mdFnM dYr iM¦©¨¨¤£¨¨§¨¦§¥
,"dNgYa Epl dlri in" `N` El`W `le§Ÿ¨£¤¨¦©£¤¨©§¦¨
lM did ilE` .mdipiA lxFB FnM `Ede§§¨¥¥¤©¨¨¨
F` ,"dNgY ip` dlr` `l" xnF` haW¥¤¥Ÿ¤¡¤£¦§¦¨
`Ed KExA WFcTde ,"oFW`x ip`" xnF`¥£¦¦§©¨¨
,dNgYa dcEdi mzl`W itM aiWd¥¦§¦§¥¨¨§¨©§¦¨
,mlFrl W`xA `Ed dcEdi iM xn`l¥Ÿ¦§¨¨Ÿ§¨

cibpl 'd xgA dcEdia iM('c g"k `"idc), ¦¦¨¨©§¨¦
x`WM "dlri dcEdi" xn` `l KklE§¨Ÿ¨©§¨©£¤¦§¨

zFnFwOd('a '` mihtFW oIr)dWxd `l iM , ©§©¥§¦¦Ÿ¦§¨
mdl xn` `le ,mrpn `l la` ,mzF`¨£¨Ÿ§¨¨§Ÿ¨©¨¤
lW FWpr ipRn "EngNY `le ElrY `l"Ÿ©£§Ÿ¦¨£¦§¥¨§¤

:oinipA¦§¨¦
äpäåixwA mdipW mr mXd Kld §¦¥¨©©¥¦§¥¤§¤¦

oinipA ipaE .mixwnl mgiPde§¦¦¨§¦§¦§¥¦§¨¦
EzigWde ,zFxEvA mdixre ,mixFAB Eid̈¦¦§¨¥¤§§¦§¦
,xUA rFxfA mighFAd l`xUiA§¦§¨¥©§¦¦§©¨¨
did iC iM ,mWpr lr Wpr EtiqFde§¦Ÿ¤©¨§¨¦©¨¨

l`xUi gixadl mdlmde ,draBd on ¨¤§©§¦©¦§¨¥¦©¦§¨§¥
EliRde mlFr zai` zigWnl mdA EMd¦¨¤§©§¦¥©¨§¦¦

:mitl` a"k mEvre ax mr mdn¥¤©©§¨£¨¦
äpäådAx dMn EMd xW`M l`xUi §¦¥¦§¨¥©£¤¦©¨©¨

EUr iM ,mzbbW mdl drcFp§¨¨¤¦§¨¨¦¨
DFaB zEWxA `NW mdig` mr dngln¦§¨¨¦£¥¤¤Ÿ¦§¨©
mFIA El`W oM lre ,dxFY oicM `NWe§¤Ÿ§¦¨§©¥¨£©
ipA mr dnglOl zWbl siqF`d ipXd©¥¦©¦¨¤¤©¦§¨¨¦§¥

ig` onipa(b"k 'k mW)dYr ExiMfde . ¦§¨¦¨¦¨§¦§¦©¨
mdilr xqF` `Ed m` l`Wl ,deg`d̈©§¨¦§Ÿ¦¥£¥¤
dYr mzF` dWxd mXde ,dnglOd©¦§¨¨§©¥¦§¨¨©¨
dYr iM ,eil` Elr xn`e ,ipXd mFIA©©¥¦§¨©£¥¨¦©¨
.KEtXd mdig` mC Wxcl mdl xYnª¨¨¤¦§©£¥¤©¨
Eid oicr iM ,gESPd El`W `l mde§¥Ÿ¨£©¦©¦£©¦¨
,mipR lM lr gSpl mAxA mighFA§¦§ª¨§©¥©©¨¨¦
dnglOd iM wx mdl x`A `l mXde§©¥Ÿ¥¥¨¤©¦©¦§¨¨
xRMzp `l oicrW ipRnE .mdl zxYnª¤¤¨¤¦§¥¤£©¦Ÿ¦§©¥
mFIA mB mdn Eltp oFW`xd mWpr̈§¨¨¦¨§¥¤©©

:mitl` g"i ipXd©¥¦£¨¦
íBiáeEnEvIe ziprY ExfB iWilXd ©©§¦¦¨§©£¦©¨

zFlFr Eaixwde ,'d iptl EMaIe©¦§¦§¥§¦§¦
EghA xW` aNd ixEdxd lr xRkl§¨¥©¦§¥©¥£¤¨§
inlW mde minlW Eaixwde mrFxfA¦§¨§¦§¦§¨¦§¥©§¥
mihilR mNM EN`M mnvr E`x iM dcFY¨¦¨©§¨§¦ª¨§¦¦
mihlnPd lM hRWn dfe ,oinipA axgn¥¤¤¦§¨¦§¤¦§©¨©¦§¨¦

xn`PW oiprM ,dcFY aixwdlf"w miNdY) §©§¦¨§¦§©¤¤¡©§¦¦

(a"keiUrn ExRqie dcFz igaf EgAfie§¦§§¦§¥¨¦©§©£¨
aEzke ,dPxA('e f"k mW)iW`x mExi dYre §¦¨§¨¨§©¨¨Ÿ¦

igaf Fld`a dgAf`e izFaiaq iai` lr©Ÿ§©§¦©§¤§§¨§¨¢¦§¥
Eid dPde .'dl dxnf`e dxiW` drExz§¨¨¦¨©£©§¨©§¦¥¨
mirAx` l`xUIn mizOd minId ipWA¦§¥©¨¦©¥¦¦¦§¨¥©§¨¦
mitl` d"k sFQA Eltp oinipAnE ,sl ¤̀¤¦¦§¨¦¨§©£¨¦

lig iWp`(d"l 'k mihtFW)mzn xirnE , ©§¥©¦§¦¥¦§Ÿ
`vnPd lM cr(g"n 'k mW)okYie .miAx , ©¨©¦§¨¨©¦§¦¨¥

miWpe miWp` oiA mitl` e"h EidIW¤¦§£¨¦¥£¨¦§¨¦
:deWA zFYMd iYW Wpr dide ,sHde§©©§¨¨Ÿ¤§¥©¦§¨¤

äîeEpizFAx ixaC EcAkP(:b"w oixcdpq) ©¦§§¦§¥©¥©§¤§¦

,dkin lW FlqtA svTd didW¤¨¨©¤¤§¦§¤¦¨
`l icFakA `Ed KExA WFcTd xn`̈©©¨¨¦§¦Ÿ
.mzign mce xUA cFakA ,mzign§¦¤¦§¨¨¨¨§¦¤
iaIgnA mzign `l icFakA ,xnFl©¦§¦Ÿ§¦¤¦§ª§¥
cFakA ,xTrA mdici mihWFtE dzin¦¨§¦§¥¤¨¦¨¦§
.oiCd zxEXn xzFi mzign mce xUÄ¨¨¨§¦¤¥¦©©¦
uO`e zFYMd iYW zvr lMq oM lre§©¥¦¥£©§¥©¦§¦¥

:mig` zixA Exkf `le maal z ¤̀§¨¨§Ÿ¨§§¦©¦
øçàåxn`PW FnM ,Ehxgzp dUrOd §©©©©£¤¦§¨§§¤¤¡©

('a `"k mihtFW)EaWIe l` ziA mrd `aIe §¦©¨Ÿ¨¨¥¥©¥§
ikA EMaIe midl`d iptl axrd cr mẄ©¨¤¤¦§¥¨¡Ÿ¦©¦§§¦
l`xUi idl` 'd dnl Exn`Ie lFcb̈©Ÿ§¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥



נג `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iyily meil inei xeriy

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ להלאה ּכלֹומר:קרב , «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ

לּצדדין  "הלאה"התקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא הלאה",(במדבר "זרה ְְְְְִִֵֶַָָָ

כ) א "ּגׁשֿהלאה",(שמואל והלאה". מּמ החצי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"הּנה
ּודבר  דנו"ש, טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, ְְְִִֵַַַַָָהּמׁש
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, ְְְְִִֵֶַָָנזיפה

סה) וכן:(ישעיה אלּֿתּגׁשּֿבי", ,אלי מט)"קרב (ישעיה ְְִִֵֵֶַַַ

ואׁשב  ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשהּֿלי
?לּב מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאצל

"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר ׁשֿהלאה",על ְְֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", ּבינינּו,"האחד אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
מֹוכיח  ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: .אֹותנּוׁשּבאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

‰˙Ïc∑ ולפּתח דלת לנעל .הּסֹובבת «»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל .הּוא ∆«ְְְִִִֶַָָָ
ÌÈ¯Âqa∑ עּורֹון ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑ בראשית) ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»

"מּנער רבה) ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", .ועד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑ל מי מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְִִֶָ

הּזאת  ּבעיר ׁשּבּבית?עֹוד ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ ,. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
Ô˙ÁEÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש ּבנים אם אֹו »»»∆¿…∆ְִִֵָָָ

הּמקֹום! מן הֹוצא ּבנֹותיEÈ·e∑.ּובנֹות, ּבני ִֵַָָ»∆ְְֵֶ

ׁשעֹוׂשין הּנׂשּואֹות. מאחר "עֹוד", אּגדה: ּומדרׁש ְְִִֵֶַַַַַָָ
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנבלה

מליץ  היה הּלילה ּביּה:ׁשּכל קרי טֹובֹות, עליהם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפה' ל .'מי ְִֶ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mFId cwRdl l`xUiA z`G dzid̈§¨Ÿ§¦§¨¥§¦¨¥©
mzErh ExiMd iM .cg` haW l`xUIn¦¦§¨¥¥¤¤¨¦¦¦¨¨
oipr EpWxR `xxB KxcA dPde .mWpre§¨§¨§¦¥§¤¤§¨¨¥©§¦§©
EpxMfde ,x`an Fpi`e mziqn§¦¨§¥§Ÿ¨§¦§©§

:eizFAqh dxez ¦¨
.èBìa Léàá eøöôiå (è)iz`vn `l ©¦§§¨¦§Ÿ¨¨¦

,miqEIRd ixacA wx z`Gd dNOd©¦¨©Ÿ©§¦§¥©¦¦
dAxd EPOn EqIRW df Wxtp oM m ¦̀¥§¨¥¤¤¦§¦¤©§¥
dvx `l xW`ke ,zlCd mdl gYtIW¤¦§©¨¤©¤¤§©£¤Ÿ¨¨
didW F` .FzF` xAWl EWBp ,oM zFUrl©£¥¦§¦§Ÿ¤¨¨
mgiPn did `le zlCd iptA cnFr¥¦§¥©¤¤§Ÿ¨¨©¦¨
xEql EPOn EqIR mde ,eil` daxwl§¨§¨¥¨§¥¦§¦¤¨
.FA rBtl mivFx Eid `l iM mdipRn¦§¥¤¦Ÿ¨¦¦§Ÿ©

mrh dfe,d`ld WBmFwnl WBIW §¤©©¤¨§¨¤¦©§¨

:xg`i dxez ©¥
éðáe ïúç (áé)éúðáe E.Ei"Xx oFWl ¨¨¨¤§Ÿ¤§©¦

LYW`n uEg xirA cFr LNXn in¦¦¤§¨¦¥¦§§
F` ozg Ll Wi m` ,ziAAW LizFpaE§¤¤©©¦¦¥§¨¨

m`e .mFwOd on `vFd zFpaE mipAoM ¨¦¨¥¦©¨§¦¥
`l `EdW ,mc` ipA KxcM mxEAC didi¦§¤¦¨§¤¤§¥¨¨¤Ÿ

:zFpA m` iM mipA Fl did̈¨¨¦¦¦¨
éaøåxn` mdxa`,LipaE ozgmipzg §©¦©§¨¨¨©¨¨¨¤£¨¦

mipA Fl EidW okYie .LipaM mdW¤¥§¨¤§¦¨¥¤¨¨¦
eipzg mr xAce ,miWp i`EUp milFcB§¦§¥¨¦§¦¥¦£¨¨
,Fl ErnWi eipAW xEaq did iM ,dNgY§¦¨¦¨¨¨¤¨¨¦§§
Ekx`e eipzg eilr Ewgv xW`ke§©£¤¨£¨¨£¨¨§¨§
,dlr xgXd ,mdipiA mixaCd©§¨¦¥¥¤©©©¨¨
wx zgwl EdEgiPd `l mik`lOde§©©§¨¦Ÿ¥¦¨©©©

:ziAA FY` mi`vnPd©¦§¨¦¦©©¦
äpäåmipA liSn did hFl lW FzEkf §¦¥§¤¨¨©¦¨¦

aWg xW`M `l ,mipzge zFpaE¨©£¨¦Ÿ©£¤¨©
xExaE .rWx mr wiCv zinIW mdxa ©̀§¨¨¤¨¦©¦¦¨¨¨
zrC mircFi mik`lOd didW `Ed¤¨¨©©§¨¦§¦©©
.dhlnp FzNtzA xrv mB iM ,dfA oFilr¤§¨¤¦©Ÿ©¦§¦¨¦§§¨
iM ,`ipqk`d cFakl df didW okYie§¦¨¥¤¨¨¤¦§¨©§©§¨¦
mziA lrA liSdl migElWl xqEn KxC¤¤¨¦§¦§©¦©©¥¨
rWFdi igilW EUr xW`M ,Fl xW` lke§¨£¤©£¤¨§¦¥§ª©

(b"k 'e rWFdi)zgRWn lM mB EliSdW §ª©¤¦¦©¨¦§©©
dAx ziW`xaaE .mziA zlrA(`"k 'p) ©£©¥¨¦§¥¦©¨

`Up K`lOd z` cAMW ici lr hFl©§¥¤¦¥¤©©§¨¨¨
:mipR Flbi dxez ¨¦



xie`נד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iyily meil inei xeriy

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש .להם ארּוסֹות ּבּבית ׁשאֹותן ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', .ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰∑ אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַַָָָָֻ
מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו וזה "עד ∑Ùqz‰.יׁש, ּכלה. ּתהיה ְְִִֵֶֶָƒ»∆ְִֶֶַָ

ּדרא" ּכל ּדסף "עד מתרּגם: הּדֹור", ּכל .ּתם ְְְַַַָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ את להּציל ∑e˜ÈÊÁiÂ.ממֹונֹוּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
את (ב"ר) להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,
.'וּיאמרּו' ְַֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ אל נפׁשֹות, להּציל ּדּי ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַָ

הּממֹון  על ‡EÈ¯Á.ּתחּוס ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ַַָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ
אּתה עּמהם  אברהם ּובזכּות לראֹות נּצֹול,, ּכדאי אינ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נּצֹול  ואּתה הּירּדן ∑kk‰ŒÏÎa¯.ּבפרענּותם .ּכּכר ְְְִַָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ
‰¯‰‰ËÏn‰∑,ּבהר יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם אצל »»»ƒ»≈ְְֵֵֶֶַַָָָָ

יב)ׁשּנאמר: עכׁשו (לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéLðàä e÷éæçiå (æè)iAx xn` ©©£¦¨£¨¦¨©©¦
iM mdxa`EwifgIecgRW x`ai ©§¨¨¦©©£¦§¨¥¤¨©

FnM `idW oFkPde .gxal gM FA oi`e§¥Ÿ©¦§Ÿ©§©¨¤¦§
mgNWl xdnl mrd lr mixvn wfgYe©¤¡©¦§©¦©¨¨§©¥§©§¨

ux`d on(b"l a"i zFnW)Eid o`M s` , ¦¨¨¤§©¨¨
.mgNWl xdnl dwfgA mdA mikWFn§¦¨¤§¨§¨§©¥§©§¨

.eilr 'd zlngAwx ,FzEkfA `l §¤§©¨¨Ÿ¦§©
F` .miAxd eingxaE l`d zlngA§¤§©¨¥§©£¨¨©¦
m`ivFdl xdnl FA EwifgdW xn`iŸ©¤¤¡¦§©¥§¦¨
svTd `vi oR ,eilr dlngd cFrA§©¤§¨¨¨¤¥¥©¤¤

:dtQie 'd iptNnfi dxez ¦¦§¥§¦¨¤

éøçà èéaz ìà (æé)ãîòz ìàå E ©©¦©£¤§©©£Ÿ
.økkä ìëal` aEzMd xErW §¨©¦¨¦©¨©

Lixg` hiAY l`e xMMd lkA cnrY©£Ÿ§¨©¦¨§©©¦©£¤
`l xdA hFl zFid cr iM ,lvPYW xg ©̀©¤¦¨¥¦©¡¨¨Ÿ
xn` oM xEaraE .drx mdilr cxY¥¥£¥¤¨¨©£¥¨©
oR dxdd hlOdl lkE` `l ikp`e§¨Ÿ¦Ÿ©§¦¨¥¤¨¨¤

,drxd ipwAcYdY` iM ,xMMA izFidA ¦§¨©¦¨¨¨¦§¦©¦¨¦©¨
Yxn` xW`M hrn wx il Kix`Y `lŸ©£¦¦©§©©£¤¨©§¨

:hlOd xdn©¥¦¨¥
øîàåmdxa` iAx,Lixg` hiAY l` §¨©©¦©§¨¨©©¦©£¤

`l oke ,Ll xW` lke dY ©̀¨§¨£¤§§¥Ÿ

EPOn lk`z(f"i 'a lirl),dfl KxS dnE . Ÿ©¦¤§¥©Ÿ¤¨¤
lr ExarIW ipRn o`kA Wprd oi`e§¥¨Ÿ¤§¨¦§¥¤©©§©
mxidfd `Ed la` ,K`lOd zxdf ©̀§¨©©©§¨£¨¦§¦¨
,`idd dhAdA Wpr mdl riBIW FYrCn¦©§¤©¦©¨¤Ÿ¤©©¨¨©¦
lke ,FzFMfl hFl z` xidfd `Ede§¦§¦¤§©§¨

:liSd FWtp z` `Ed xdfpe rnFXd©¥©§¦§¨¤©§¦¦
ïéðòådY` i"Xx xn` dhAdd xEQ` §¦§©¦©©¨¨¨©©¦©¨

mdxa` zEkfaE mdOr YrWxd¦§©§¨¦¨¤¦§©§¨¨
zF`xl i`Xx Lpi` ,lSp dY ©̀¨¦¨¥§©©¦§
zE`xd iM ,oipr FA cFre .ozEprxtA§ª§¨¨§¦§¨¦¨§
,miwAcPd miilgd lkaE xaCd xie`A©£¦©¤¤§¨©¢¨¦©¦§¨¦



נה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iyily meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה אׁשר (לעיל הּמקֹום "עד ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם ְְֳִִֶַַַָָָָָָֹהיה
ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", אברם ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹ"וּיאהל

חברֹון  'אּמלטה'∑‰ËÏn.עד ּכל וכן הׁשמטה, לׁשֹון ְֶַƒ»≈ְְְְִֵַָָָָָ

וכן: ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר סו)ׁשּבּמקרא, "והמליטה (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", "ּכצּפר (תהלים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

מו)נמלטה", להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d jxk zegiy ihewl)

עּמהם הרׁשעּת יז)אּתה יט, "ּפן (רש"י ּכתיב ּדהרי וקׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבעֹון אנׁשי העיר ּתּספה עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאין  ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדֹום
ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ּפׁשט  וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמסּתּברא
הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכתּובים
ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאברהם

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָרק

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה זה (שבועות ׁשם אמרּו: רּבֹותינּו «»¬…»ְֵֵֶַָ

ׁשּיׁש,קדׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית .ּבידֹו ְְְְְְְֲִַַַָָָ

‡ŒÏ‡∑ ההרה להּמלט אלי ּתאמרּו נא ∑‡.אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»
ּבּקׁשה  .לׁשֹון ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּבני  ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהיה

ּוכדאי  צּדיק נראה והייתי ּוכׁשאבא להּנצל,העיר, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
לאלּיהּו: הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאצל

יז) ּבאת (מ"א ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר אלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבאת
ּומעׂשה  מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָאצלי
לפי  - אצלי ּומּׁשּבאת ּביניהם. צּדקת ואני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעּמי,

רׁשעה  אני ,מעׂשי. ְֲֲִֶַָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

ּומה  עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
האנׁשים  ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהיא
היתה  והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָוהתחילּו

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות מת ּבׁשנת ׁשּפלג ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשנת
ּומּׂשרּוג  ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָאת
ּתרח  ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד ֲִֵֶֶֶַַַַַָָעד
הרי  ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, הרי ְֲֲִֵֵֶַַַָָָכ"ט,
ׁשנת  היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן ְְְֲֵֵֶַָָָָָָקס"א.

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,mdA daWgOd oke ,mwiAcie c`n wiGi©¦§Ÿ§©§¦¥§¥©©§¨¨¨¤
ccA aWie rxvnd Wi`d xbQi okle§¨¥¦¨¥¨¦©§Ÿ¨§¥¥¨¨

(e"n b"i `xwIe)zFhFXd zFIg ikEWp oke . ©¦§¨§¥§¥©©
E`xi xW`M ,FzlEfe dhFXd alMM©¤¤©¤§¨©£¤¥¨
zEnC mdA Efgi d`xn lke miOd©©¦§¨©§¤¤¡¨¤§
Exn`W FnM ,EzEnie EHYWie wiGOd©©¦§¦§©§¨§¤¨§

`nFi zkQnA(.c"t)iWp` EdExiMfde , §©¤¤¨§¦§¦©§¥
aivp hFl lW FYW` dzid okle .raHd©¤©§¨¥¨§¨¦§¤§¦
DYaWgnA dMOd dz`A iM ,gln¤©¦¨¨©©¨§©§©§¨

cxFId glnE zixtB dz`x xW`M©£¤¨£¨¨§¦¤©©¥
:DA dwace minXd on odilr£¥¤¦©¨©¦§¨§¨¨

áBø÷åz` 'd zigWdA iM ,xnFl ip` §¨£¦©¦§©§¦¤
K`lOd did dN`d mixrd¤¨¦¨¥¤¨¨©©§¨
minXd oiaE ux`d oiA cnFr zigWOd©©§¦¥¥¨¨¤¥©¨©¦
K`lOA oiprM ,W`d adlA d`xp¦§¨§©©¨¥§¦§¨©©§¨

ceC d`x xW` zigWOd(f"h `"k `"idc), ©©§¦£¤¨¨¨¦
iAxC iwxtaE .dhAdd odl xq` okle§¨¥¨©¨¤©©¨¨§¦§¥§©¦

xfril`(d"k),mdl Exn` ,dGd oiprM ¡¦¤¤¨¦§¨©¤¨§¨¤

dcxi ixdW mkixFg`l EhiAY l ©̀©¦©£¥¤¤£¥¨§¨
xihndl `Ed KExA WFcTd lW FzpikW§¦¨¤©¨¨§©§¦
,W`e zixtB dxFnr lre mFcq lr©§§©£¨¨§¦¨¥
dingx Exnkp hFl lW FYW` zixir¦¦¦§¤¦§§©£¤¨
dhiAde ,mFcqA zF`EUPd dizFpA lr©§¤¨©§¦§§¦¦¨
dixg` od zFklFd m` zF`xl dixg`l§©£¤¨¦§¦§¥©£¤¨
aivp ziUrpe dpikXd ixFg` dz`xe§¨£¨£¥©§¦¨§©£¥§¦

:glngi dxez ¤©



xie`נו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iriax meil inei xeriy
ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּפּלגה,

נ"ב  ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור אחרה הרי וצֹוער ׁשנה, ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה
נ"א  ּבגימטרּיא 'נא', ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: .הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑ אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ÈLÙ.להּניחּה ÈÁ˙e∑ ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ְִַָ¿ƒ«¿ƒְְִֶֶָָ

עיר  הלא היא מקרא: אין קטּנה מעט, ּבּה ואנׁשים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבּה נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל. ְְְְְְִִִִִֶַַָָ

ß oeygxn c"i iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי לא ««»»«∆ִֶֶֶַַָָֹ
ּבגלל אּציל  העיר ּכל אני ∑‰ÈkÙ.אף הֹופ, ְְִִִַַָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: ּדּברי (ירמיה "מּדי ְְֲִִִִֵֵַַַֹ
."ּבֹו

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְֶֶָָ
ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמלאכים,

ּבעצמן, ׁשהזקקּוהּדבר עד מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין ‡ÏÎe.לֹומר ‡Ï Èk∑ לׁשֹון ְִֵֶַַָָָƒ…«ְ

והאחד  הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיחיד,
אחד מּציל  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ,. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ ׁשם "והיא על : «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל «ƒ¿ƒֱֶֶַַָָ
Ì„Ò.ּדינֹוּובית  ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑ הּׁשחר ּכמֹו,ּבעלֹות ִֵƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ

עֹומדת  ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברקיע
אּפרע  אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָָּומהם

ּבּיֹום  אֹומרים:מהם לבנה עֹובדי יהיּו היה , 'אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ואם  חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלילה,
'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּפרע

לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּבׁשעה  מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכתיב:

מֹוׁשלים  והּלבנה È¯Ùb˙.ׁשהחּמה 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְִֶַַַָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ מטר ּגפרית ּבּתחּלה ונעׂשה בשלח)ואׁש, .(מכילתא »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

'‰ ˙‡Ó∑,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר ≈≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: א)ולא א עּמכם (מלכים "קחּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

וכן  'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íãñ ìò øéèîä 'äå (ãë)i"Xx azM ©¦§¦©§Ÿ¨©©¦
xn`PW mFwn lkA'deziaE `Ed §¨¨¤¤¡©©¥

.FpiC,'d z`nKxC ,FY`n azM `le ¦¥¥§Ÿ¨©¥¦¤¤
Knl iWp ,oM xAcl zF`xwn(b"k 'c lirl), ¦§¨§©¥¥§¥¤¤§¥

mkOr Egw xn` cece ,iWp xn` `le§Ÿ¨©¨©§¨¦¨©§¦¨¤
mkipc` icarn(b"l '` `"n)xn` `le , ¥©§¥£Ÿ¥¤§Ÿ¨©

KlOd mWA FazM WFxeWg`e ,icarn¥£¨©©£©§¥§¨§¥©¤¤
('g 'g xYq`):inWA xn` `le , ¤§¥§Ÿ¨©¦§¦

éðàåon azMW l"f axd lr DnY ©£¦¨¥©©¨©¤¨©¦
deWnE zFwElg zFrC zFcBdd©©¨¥£©§¤
ziW`xaA `Ed zwlgn dGW ,mzF`¨¤¤©£Ÿ¤¦§¥¦

dAx('b `"p),ziWilW zrC cFr mWe , ©¨§¨©©§¦¦
dcEdi iAx mWA iwnq iAxA itlg `A ©̀¨¨§¦§©¦¨§¦§¥©¦§¨

oFniq x"amcq lr xihnd 'dedf ¦©¦§¦©§Ÿ¤
,l`ixaB,minXd on 'd z`ndf ©§¦¥¥¥¦©¨¨¦¤

xfrl` iAx xn` ,`Ed KExA WFcTd©¨¨¨©©¦¤§¨¨
xn`PW mFwn lM'de,FpiC ziaE `Ed ¨¨¤¤¡©©¥¦

mi`iaPA dxFYA wgvi iAx xn`̈©©¦¦§¨©¨©§¦¦
FnW xiMfn hFicddW Epivn miaEzMaE©§¦¨¦¤©¤§©§¦§
eiWpl Knl xn`Ie ,dxFYA ,minrR ipW§¥§¨¦©¨©Ÿ¤¤¤§¨¨
,xaCA zFwFlgn WlW EN` dPd .'Eke§¦¥¥¨©£©¨¨
mXd qgi oFniq x"a dcEdi iAxW¤©¦§¨¦¦¥©¥

gilXd `EdW ,l`ixabl oFW`xd̈¦§©§¦¥¤©¨¦©
,glFXd mWA gilXd `xwpe ,zgWl§©¥§¦§¨©¨¦©§¥©¥©
FpiC ziaE `Ed iM xn` xfrl` iAxe§©¦¤§¨¨¨©¦¥¦
wgvi iAxe ,`A FY`nE hRWOA EniMqd¦§¦©¦§¨¥¦¨§©¦¦§¨

:oFWNd KxC `EdW xn`̈©¤¤¤©¨
íàådlrnl iYazMX dn zFpiadlirl) §¦£¦¨©¤¨©§¦§©§¨§¥

(FtFqA 'a `"iziaE `Ed"A mzpEM rcY §¥©©¨¨¨§¥
xExA `xwn lW FhEWR didie ,"FpiC¦§¦§¤§¤¦§¨¨

xn` 'de oke ,Liptl(f"i g"i lirl)ExnWe , §¨¤§¥©¨¨§¥§¨§
xn` `NW ,'d `iad ornl ,'d KxC¤¤§©©¨¦¤Ÿ¨©
iM xn` oke ,`ia` ornl ,ikxC ExnẄ§§¨©§©©¨¦§¥¨©¦



נז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iriax meil inei xeriy
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן ÔÓ.אף ְִֵֵֵַַַָָָֹƒ

ÌÈÓM‰∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ידין (איוב בם "ּכי «»»ƒְִִֶַַָָָָ
לי  ּכׁשּבא וגֹו'". אׁשעּמים עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּמן  להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמן
הּׁשמים: טז)מן מן (שמות לחם לכם ממטיר "הנני ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

."הּׁשמים  ִַָָ

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט מאחריו È‰zÂ.ׁשל ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ
ÁÏÓ ·Èˆ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

'אף  לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני ְְְְִִֶַַַַָָָָָלּה:
להנהיג  ּבא אּתה הּזה, הרע הּזה'?הּמנהג .ּבּמקֹום ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְִַָ

נזּכר  לֹוט? על אברהם ׁשּׂשרה ׁשל יֹודע לֹוט ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבמצרים  אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאׁשּתֹו

הּדבר  ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: חס על ׁשהיה , ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ .עליו. ְִַָָָָָָָָ

(ì)ék Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬
ì àøé:åéúðá ézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«

i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd EpgNWie 'd ipR z` mzwrv dlcb̈§¨©£¨¨¤§¥©§©§¥
(b"i wEqR lirl)midl` zgWA idie oke , §¥¨§¥©§¦§©¥¡Ÿ¦

'Fbe(h"k wEqR oNdl):dk dxez §§©¨¨

.åéøçàî (åë)KlFd didW hFl ixg`n ¥©£¨¥©£¥¤¨¨¥
FziA lkl sQ`n mdixg ©̀£¥¤§©¥§¨¥

:hlOdl mxdnnfk dxez §©£¨§¦¨¥
çlLiå íäøáà úà íéäìà økæiå (èë)©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤©§¨¨©§©©

.èBì úàhFl iM ,dGd aEzMd oipr ¤¦§©©¨©¤¦
hEWl FOr zkll wiCSd mr cQgzp¦§©¥¦©©¦¨¤¤¦¨

xn`PW `Ede ,Kli xW`A ux`Aa"i lirl) ¨¨¤©£¤¥¥§¤¤¡©§¥

('c,Kld FNW zFEvl iM ,hFl FY` KlIe©¥¤¦¦§©¤¨©
zEkfA FliSdl zEkf Fl did okle§¨¥¨¨§§©¦¦§
,mFcqA xB `Ed FxEarA iM ,mdxa ©̀§¨¨¦©£¨¦§
mr oxgA did EPcFr mdxa` ilEle§¥©§¨¨¤¨¨§¨¨¦

drx eil` `aYW okYi `le ,FYclFn©§§Ÿ¦¨¥¤¨Ÿ¥¨¨¨
mbe .FpFw zevnA `vIW mdxa` xEarA©£©§¨¨¤¨¨§¦§©§©
FRkA FWtp mdxa` mVW oiprd did df¤¨¨¨¦§¨¤¨©§¨¨©§§©

:FxEarA miklOd sCxll dxez ¦§Ÿ©§¨¦©£
ì àøé ék (ì).øòBöa úáLi"Xx azM ¦¨¥¨¤¤§©¨©©¦

Fpi`e .mFcql daFxw `idW itl§¦¤¦§¨¦§§¥
zFnFwOd on `idW ipRn la` ,oM¥£¨¦§¥¤¦¦©§



xie`נח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iriax meil inei xeriy

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ ּבּמערה להן נזּדּמן להֹוציא יין , ««¿∆»¿ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אּמֹות  ׁשּתי ‡˙È·‡Œ‰.מהן ·kLzÂ∑ ּובּצעירה ְֵֵֶֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְִַָ
עּמֹו "וּתׁשּכב ּפתחה ".ּכתיב: ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אחֹו אּלא ולא ּבזנּות, הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ּגנּותּה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּפרׁש

ּבמפרׁש נקּוד,∑dÓe˜·e.הּכתּוב ּבכירה הרי (ׁשל ְִַָָֹ¿»ְֲִֵֶָָ

ּובקימה  נכּתב ידע )ּכאלּו ׁשּבקּומּה ואףֿעלּֿפיֿכן לֹומר , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר ׁשהּוא (מּלׁשּתֹות.לא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מּבׂשרֹו אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר .)להּוט ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֻ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ערותן אףֿעלּֿפי והֹוציאּו ּבעצמן ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FzPgzaE ,dzgWdd mdilr dxfbPW¤¦§§¨£¥¤©©§¨¨¦§¦¨
`NW xEarA K`lOd dgiPd hFl lW¤¦¦¨©©§¨©£¤Ÿ
aWg ,mFIA FA dxdd hlOdl lkEi©§¦¨¥¨¨¨©¨©
WIW ixg` cFr Fl Kix`i `l iM FAlA§¦¦Ÿ©£¦©£¥¤¥
dxn` KklE ,dxdd hlOdl ax onf Fl§¨©§¦¨¥¨¨¨§¨¨§¨

FYA,ux`A oi` Wi`eiM daWgW ¦§¦¥¨¨¤¤¨§¨¦
dzgWp mXn dia` z`vA§¥¨¦¨¦¨¦§£¨

:xrFv`l dxez ©
.äøéëaä øîàzå (àì)iAx xn` ©Ÿ¤©§¦¨¨©©¦

dX` Fl dzidW okYi mdxa ©̀§¨¨¦¨¥¤¨§¨¦¨

iM ,Kxv oi`e .dNgzA dznE zxg ©̀¤¤¥¨¦§¦¨§¥Ÿ¤¦
lFcB lM ,"dxirv" Ktd "dxikAd"©§¦¨¥¤§¦¨¨¨
EPOn ohw lke "xFkA" `xTi deg`A§©§¨¦¨¥§§¨¨¨¦¤
`xTi dpXA oFW`xd ixRde ,Fl xirv̈¦§©§¦¨¦©¨¨¦¨¥

miNc ixFkA oke ,"mixEMA"('l c"i dirWi), ¦¦§¥§¥©¦§©§¨

,miNCd iNC mdW zENcA minCwOd©ª§¨¦§©¤¥©¥©©¦
aiSi FxirvaE dPcQii FxkaA oke§¥¦§Ÿ§©§¤¨¦§¦©¦

dizlC(e"k 'e rWFdi)qElwp` mBxY oke . §¨¤¨§ª©§¥¦§¥ª§§
:`zAxal dxez ©§¨

íòèå (áì).rxf Epia`n dIgpEilE`A §©©§©¤¥¨¦¨©§©

iE`xd dUrOd Epgp` dUrp Exn` iM¦¨§©£¤£©§©©£¤¨¨
dawpE xkf cilFpe midl`d mgxi iM ,Epl̈¦§©¥¨¡Ÿ¦§¦¨¨§¥¨
dpAi cqg mlFr iM ,mdn mlFrd mIwzie§¦§©¥¨¨¥¤¦¨¤¤¦¨¤

('b h"t miNdY)dPde .'d EpliSd mPgl `le , §¦¦§Ÿ§¦¨¦¦¨§¦¥
mdia`l xn`l Evx `le zFrEpv Eid̈§§Ÿ¨Ÿ©©£¦¤

FYaA xYn gp oA iM ,ozF` `VIWoixcdpq) ¤¦¨¨¦¤Ÿ©ª¨§¦©§¤§¦

(:g"pipirA c`n xrkn xaCd didW F` .¤¨¨©¨¨§Ÿ¨§Ÿ§¥¥
oke ,mlFrn oM dUrp `le mdd zFxFCd©¨¥§Ÿ©£¨¥¥¨§¥
c`n hFl z` miPbn zFcBdA EpizFAx©¥©©¨§©¦¤§Ÿ

(b"k xifp):bl dxez ¨¦



נט `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iriax meil inei xeriy

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׂשכר  וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָהּוא,

עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּתתּגר (דברים "ואל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּבם"
לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ
והּׁשבים  העֹוברים אחר:ּופסקּו ּדבר מּׁשם. לֹו נסע , ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ּבנֹותיו  על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק
.(ב"ר)

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְֶַָָָֹ
לבית  לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֻעלּֿכרחּה

עלֿידיּֿכן  ‡BzL.ּפרעה ‰¯NŒÏ‡∑,אׁשּתֹו ׂשרה על ְְֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ְִַָָ

ּבֹו: ד)וכּיֹוצא א "ואל (שמואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְְְֲִֵֶֶַַָ
"על" ּבלׁשֹון ׁשניהם חמיה", .מֹות ְְִִֵֶַָָ

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑מנעֹו ׁשּנאמר:,הּמלא ּכמֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ
אליה" לנּגע נתּתי z‰¯‚."לא ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…

לאּבד  ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק, הּוא אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף

הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהאּמֹות
ׁשאּתה  ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם אֹומר אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף

להרגני  .אֹומר ְְִֵֵָ

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BzLà äøN ìà íäøáà øîàiå (á)©Ÿ¤©§¨¨¤¨¨¦§
.àåä éúçàFnM df did `l £Ÿ¦¦Ÿ¨¨¤§

,dnixvn m`FaA mW iM ,mixvnA§¦§©¦¦¨§¨¦§©§¨
`id dti iM dX`d z` mixvOd E`xIe©¦§©¦§¦¤¨¦¨¦¨¨¦
,KlOd l`e mixVd l` DzF` Elldie©§©£¨¤©¨¦§¤©¤¤
dGd KlOd la` ,md dOf iWp` iM¦©§¥¦¨¥£¨©¤¤©¤

mdxa` wx ,miaFh eiWp` mB xWie mŸ§¨¨©£¨¨¦©©§¨¨
izFg` lMl xnF` dide mzF` cWg̈©¨§¨¨¥©Ÿ£¦

:`id¦
.'Bâå çwiå Cìîéáà çìLiådf dPd ©¦§©£¦¤¤©¦©§¦¥¤

ixg` dxU dzidW `lR¤¤¤¨§¨¨¨©£¥
,miklOd dEgwi ,c`n cr dti DzFlA§¨¨¨©§Ÿ¦§¨©§¨¦

zA dzid m` drxR l` DgwNdA iM¦§¦¨§¨¤©§Ÿ¦¨§¨©
dilr didW xWt` Wnge miXW¦¦§¨¥¤§¨¤¨¨¨¤¨
DPOn lcge DzFlA ixg` la` ,Dx`Ÿ¢¨£¨©£¥§¨§¨©¦¤¨
dxfg ilE`e ,`Ed `lR ,gx`d̈Ÿ©¤¤§©¨§¨
K`lOd DxVA xW`M dizExrpl§©£¤¨©£¤¦§¨©©§¨

EpizFAx ixacM(.f"t n"a):b dxez §¦§¥©¥



xie`ס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iriax meil inei xeriy

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑ וחּמרים וגּמלים עבדים ׁשּלּה,לרּבֹות «ƒְְְֲִִִֶַַַָָָָ
הּוא' 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם ŒÌ˙a.את ְְְִִִֶַָָָָָֻ¿»

È··Ï∑ לחטא ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ י נקי ¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ֲִִָ
ּבּה נגעּתי ׁשּלא החטא, .מן ְְִִֵֶַַָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּדּמית ׁשּלא אמת »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ

ּכּפים מּתחּלה  נקיֹון אבל ּכאןלחטא, אמרה:(אין הדא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּכאן  יׁש ידים ׁשּלא ∑EÈz˙Œ‡Ï.)מׁשמּוׁש היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

נתּתי  ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנגעּת
וכן: ּכח, לא)ל וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו (שופטים "ולא ְְְְְֱִֵֵַָֹֹֹ

לבֹוא טו) אביה נתנֹו .""ולא ְְִָָָָֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑ ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל  ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה
.לֹו(עלי אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו .)אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡e‰ ‡È·ŒÈk∑:לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא ויֹודע ƒ»ƒְְְִֵֶַַָָָָֹ
צב)"ּבעדיתּפּלל "ו  .(ב"ק ְְְִֵַַַ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

:ãàî§«Ÿ

(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨
ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑ ּברּיה על לבא הרּגלה לא אׁשר עלֿיד:מּכה לנּו ּבאה ּכל , עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ לעיר,∑¯˜ ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְִֶַַָָ
עסקי  על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָעל

אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו אחֹות(ב"ק אֹו היא, אׁשּת' ְְְְֲֲִִִִ
.היא'? ִ

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ



סי `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iriax meil inei xeriy

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑,נח לבן מּתרת אב ּובת ¬…ƒ«»ƒƒְֶֶֶַַָֹֻ
לעֹובדי  אבֹות לאּמת ׁשאין ּוכדי אלילים, עבֹודת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

היתה?ּדבריו  אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הׁשיבֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבנים  ּתרח,ּבני ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: אֹומר הּוא .וכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָ

Èn‡Œ˙· ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן, «…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְִֵ

אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִֵֶַַָָָּכׁשהֹוציאני
ּבמקֹום  ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמׁשֹוטט

"חסּד זה לּה "ואמר ‰˙eÚ.רׁשעים: ¯L‡k∑ לׁשֹון ְְִֵֶַַָָָֹ«¬∆ƒ¿ְ
אלהּות  לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל ְְְְְְֱִִִֵַַַַָרּבים,
אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ְְְֱֲִִֶַָָָֹּולׁשֹון
לׁשֹון  וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", ְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים
יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון ְְֱֲִִִֵֵֵַַַֹ'אלהים'

"ּבעליו  וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ"ואדֹוני
לׁשֹון  מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". "והּועד ְְְְִִַַַָָָֹיּומת",
קרּוי  מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל ְְְְִִֵֶַָָָֻ"התעּו?"

ּכמֹו: כא)ּתֹועה, וּתתע",(לקמן קיט)"וּתל "ּתעיתי (תהלים ְִִֵֵֶֶַַַָ
אבד", לח)ּכׂשה ויתעּו(איוב יצאּו לבליֿאכל", "יתעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֹֹ
אכלם  וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó.לבּקׁש כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְְֵַָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכן: אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי "ואמר (שמות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ט)ּפרעה (שופטים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

הרגתהּו" אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ּכדי ויתּפּלל .ׁשּיתּפּיס «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éáà úá éúçà äðîà íâå (áé)`l §©¨§¨£Ÿ¦©¨¦Ÿ
iM ,dGd zElSpzdl mrh iYrcï©§¦©©©¦§©§©¤¦
FzFg` dzidW xaCd zn` m` mB©¦¡¤©¨¨¤¨§¨£
mdl xn` dX`A mzFvxaE ,FYW`e§¦§¦§¨¨¦¨¨©¨¤
xaM ,xaCA mzFrhdl ,`id izFg £̀¦¦§©§¨©¨¨§¨
d`hg mdilr `iadl mdA `hg̈¨¨¤§¨¦£¥¤£¨¨
oiA llM Wxtde wENg oi`e ,dlFcB§¨§¥¦§¤§¥§¨¥

:xwW F` zn` xaCdW¤©¨¨¡¤¤¤
éìeàåKlnia` xn`W ipRnzi`x dn §©¦§¥¤¨©£¦¤¤¨¨¦¨

,dGd xaCd z` ziUr iMxnFl ¦¨¦¨¤©¨¨©¤©
YcgRW rWx F` `hg iA zi`x dn̈¨¦¨¦¥§¤©¤¨©§¨
zgwl iziQp `l ip` iM ,oM ziUre§¨¦¨¥¦£¦Ÿ¦¦¦¨©©

ip` mdxa` dpr f` ,odilrAn miWp̈¦¦©£¥¤¨¨¨©§¨¨£¦
ilE` iYaWg K` ,mkz` iYrci `loi` Ÿ¨©§¦¤§¤©¨©§¦©¥

,dGd mFwOA midl` z`xiax iM ¦§©¡Ÿ¦©¨©¤¦Ÿ
,midl` z`xi mdA oi` mlFrd zFnFwn§¨¨¥¨¤¦§©¡Ÿ¦
miOrA iYkle ivx`n iz`v zrn okle§¨¥¥¥¥¦¥©§¦§¤§¦¨©¦
mFwn dfi` l` iYrci `le ,drFY Wi`M§¦¤§Ÿ¨©§¦¤¥¤¨
lkA oM xn`l DOr izipzd ,`Fap̈¦§¥¦¦¨¥Ÿ¥§¨
FA il iYaXge ,zn` xaCd iM ,mFwn̈¦©¨¨¡¤§¦©§¦¦
i`FaA xaCA izFligd `le Wtp zlSd©¨©¤¤§Ÿ£¦¦©¨¨§¦
xW` oFr mkA izi`x `l iM ,mkvx`A§©§§¤¦Ÿ¨¦¦¨¤¨£¤

:`hg̈¨
,éáà úá éúBçà äðîà íâådprh §©¨§¨£¦©¨¦©£¨

iYxn` iMxC itl ip` ,xn` .zxg ©̀¤¤¨©£¦§¦©§¦¨©§¦
ilE` m` iYaWge ,zn` `EdW oM¥¤¡¤§¨©§¦¦©
,iYW` mB `id m` ipEl`Wi ,DA EvRgi©§§¨¦§£¦¦¦©¦§¦
ipEl`W `le Licar dEgwNW oeiM¥¨¤§¨¨£¨¤§Ÿ§¨¦
z`xi oi` dGd mFwOA mB iYxn` ,xaC̈¨¨©§¦©©¨©¤¥¦§©

:iYWxgde midl ¡̀Ÿ¦§¤¡©§¦
ïëzéåDOr FxAC dGd i`pYd didW §¦¨¥¤¨¨©§©©¤¦§¦¨

iR lr s` ,mixvnA m`FaA§¨§¦§©¦©©¦
xn`Wmidl` izF` Erzd xW`M ¤¨©©£¤¦§¦¡Ÿ¦

.ia` ziAnmW DzF` fxfe xfgW F` ¦¥¨¦¤¨©§¥¥¨¨
iYWxR xW`M dUrn zrWA mixvnA§¦§©¦¦§©©£¤©£¤¥©§¦

(`"i a"i lirl)lM iM mdxa` iAx zrce . §¥§©©©¦©§¨¨¦¨
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(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימל: ¿»»»«ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ'הּנה
ּכסּות  ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון הּנה הּוא", "אחי ְְִִֵֶַַַָָָָָָעליו:

‡Cz.עינים' ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ִֵַ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
'לאחר  לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּלּו
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתעּלל
ועלֿידי  הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïk.נס  ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָל
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור - מקֹום ּבכל 'ּתֹוכחה' ְְְְִֵַַָָָָָּולׁשֹון
ּולׁשֹון  אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵֵָאשפרובי"ר,
ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ ְְִִֵֵַַַַָָָהּמקרא
ּובכל  ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכסּות
ּכל  וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר
הּמקרא  לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָדעּמ

.ּפרׁשּתי  ְִֵַ

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ּדּבּורּה ׂשרה עלּֿפי .ׁשל ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

z` zFgcl mixaC dN ¥̀¤§¨¦¦§¤
:Klnia`bi dxez £¦¤¤

éçàì óñk óìà ézúð äpä (æè).C ¦¥¨©¦¤¤¤¤§¨¦
ozPW micarde xwAde o`Sd Eid̈©Ÿ§©¨¨§¨£¨¦¤¨©

xn`e ,sqM sl` mieW FldPd dxUl ¨§¨¤¤¤¤§¨©§¨¨¦¥
Kl sqMd dPd ,Kig`l ax oFnn iYzp̈©¦¨©§¨¦¦¥©¤¤¨
z` iM ,KitiA mihiAOd lM ipir zEqM§¥¥¨©©¦¦§¨§¥¦¤

mdipirEQki mifFgd mdiW`x z`e ¥¥¤§¤¨¥¤©¦§©
,KY` xW` lkA hiAdnE ,KA hiAdn¥©¦¨¥©¦§¨£¤¦¨
dPde .KizFgtWe KizFxrpA ENt £̀¦§©£©¦§¦§©¦§¦¥
KOn E`xii iM ,iziaA YURzp KzaFhl§¨¥¦§©§§§¥¦¦¦§¦¥
:mxn`A ,KA zF`xn mdipir EQkie¦©¥¥¤¥§¨§¨§¨
zW`A ci FglW lr FWtp dcR KlOd©¤¤¨¨©§©¨§¨§¥¤

:`iaPd©¨¦
ãébäåoFnnA mdxa` z` qIRW aEzMd §¦¦©¨¤¦¥¤©§¨¨§¨

Wpri `NW mixacA dxU z`e§¤¨¨¦§¨¦¤Ÿ¥¨¥
dqIRzp `l dxU iM xn`e .mdn cg`A§¤¨¥¤§¨©¦¨¨Ÿ¦§©§¨
FOr zgMezn dzid df lM mr la` ,Fl£¨¦¨¤¨§¨¦§©©©¦
,Fl lgnY `NW xn`l ,zFprhA¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¦§Ÿ
qIRzp mdxa`e .aEzMd xAC DgaWaE§¦§¨¦¥©¨§©§¨¨¦§©¥
l`xUi mre oFWlM `Ede ,eilr lNRzIe©¦§©¥¨¨§¦§§¦¦§¨¥

gMezi('a 'e dkin)eipR l` ikxC K` , ¦§©¨¦¨©§¨©¤¨¨

gikF`(e"h b"i aFI`)FOr gkFp xWi mW , ¦©¦¨¨¨¨¦
('f b"k mW): ¨

ïëzéådidIW,sqM sl`,sqM itl` §¦¨¥¤¦§¤¤¤¤¤©§¥¤¤
ohTd oke .KlOd ciM ax oFnn̈©§©©¤¤§¥©¨Ÿ

sl`l didi(a"k 'q dirWi)oke ,ax mrl , ¦§¤¨¤¤§©§¨§©©§¥
mdizcU mFIdM mdl `p EaiWd̈¦¨¨¤§©§Ÿ¥¤
sqMd z`nE mdiYaE mdizif mdinxM©§¥¤¥¥¤¨¥¤§©©¤¤
mY` xW` xdvIde WFxiYde obCde§©¨¨§©¦§©¦§¨£¤©¤

mdA miWp(`"i 'd dingp),zFAx zF`n , ¦¨¤§¤§¨¥©
:lFcB oFnnfi dxez ¨¨

.eãìiå (çé-æé)aWe ,FhEWtM oFWNd m` ©¥¥¦©¨¦§§¨
'd xvr iM eizFdn`e FYW`l§¦§§©§¨¦¨©
iM d`xp iM ,`Ed dniY ,mngx crA§©©§¨¥¨¦¦§¤¦
dxU dgTl xW` oFW`xd dliNA mB©©©§¨¨¦£¤ª§¨¨¨
oicr dil` axw `le Klnia` zial§¥£¦¤¤§Ÿ¨©¥¤¨£©¦
xwAaE ,mFlgA midl`d eil` `Ä¥¨¨¡Ÿ¦©£©Ÿ¤
,mdxa`l mB eicarl `xwe miMWd¦§¦§¨¨©£¨¨©§©§¨¨
Eid ilE` .mgx xvr mdl did iznE¨©¨¨¨¤¤¤¤¤©¨
Elki `le dclFi ilag mEfg`e owxR lr©¦§¨©£¨¤§¥¥¨§Ÿ¨§
FzNtY xg` mdxa` ilE`e ,hilndl§©§¦§©©§¨¨¦¥§¦¨
mB Klnia` zF`Etx dPde .miAx minï¦©¦§¦¥§£¦¤¤©

:EWxRzp `l Filg̈§Ÿ¦§¨§

ìeïBL:i"Xx,EclIeEgYRzp ,Egexz`e §©¦©¥¥§¦§©¨¦§©§
dcl `Ede ,E`ivFde mdiawp¦§¥¤§¦§¥¨

.mdNW,mgx lM crA.gzR lM cbpM ¤¨¤§©¨¤¤§¤¤¨¤©
A xn`p m` iM ,oFkp df oi`eEclIe`EdW §¥¤¨¦¦Ÿ©§©¥¥¤

mipiprA dcil EpivOW ,uEgd z`ivi§¦©©¤¨¦¥¨§¦§¨¦
xwW clie lnr dxd oFbM ,miAxmiNdY) ©¦§¨¨¨¨§¨©¨¤§¦¦

(e"h 'fwg zcl ,('a 'a diptv)mFi clI dn , ¤¤Ÿ§©§¨©¥¤
('` f"k ilWn),minId EWCgie EcilFI dn , ¦§¥©¦¦©§©¨¦
zNn la`mgx.xg` gzR lr `az `l £¨¦©¤¤Ÿ¨Ÿ©¤©©¥

`vi mgxn FgibA on dprh oi`eaFI`) §¥©£¨¦§¦¥¤¤¥¥¦

('g g"ldnc`d ohA FnM ,iEPM `EdW ,¤¦§¤¤¨£¨¨
(`"k '` mW): ¨

úòãåiM ,axd ixacM dPpi` qElwp` §©©ª§§¥¤¨§¦§¥¨©¦
dUr "Egexz`e" mBxYW `Ed¤¦§¥§¦§©¨¨¨

mgxdvxW `N` ,"`cle gzR" FhEWtM ¤¤¦§§©©§¨¤¨¤¨¨
zNnA Klnia` mB llkl.EclIeoFWlE ¦§Ÿ©£¦¤¤§¦©©¥¥§

dAx ziW`xA(c"i a"p),'d xvr xvr iM §¥¦©¨¦¨Ÿ¨©
dxivr ,oFxBA dxivr ,dRA dxivr£¦¨©¤£¦¨©¨£¦¨
,dlrnNn dxivr ,of`A dxivr ,oirÄ©¦£¦¨¨Ÿ¤£¦¨¦§©§¨
mdl dGd WxcOde .dHnNn dxivr£¦¨¦§©¨§©¦§¨©¤¨¤

ltMd oFWl xEYIn,xvr xvr`l ¦¦§©¥¤¨Ÿ¨©Ÿ
EWxtIW,mgx lM:awp lM ¤§¨§¨¤¤¨¤¤
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àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב ּפרׁשה (ב"ק סמ «»«∆»»¿ַָָָָ
והּוא  חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָזֹו,

נענה  הּוא ּדבר, לאֹותֹו וּיתּפּלל צרי" ׁשּנאמר: ּתחּלה, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכבר  ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָוגֹו'"

אבימל את ׁשרּפא L‡k¯.קדם ‰¯N ˙‡ „˜t ֲִִֵֶֶֶֶֶֹ»«∆»»«¬∆
¯Ó‡∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑ היא והיכן ּבלדה. »»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְִֵֵָָ

אלהים  "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? הּוא והיכן ְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹאמירה
ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה ְְְְֲִִַָָָָָאבל

הּבתרים  ּבין ּבברית "לא אלֿאברם" נאמר: וׁשם , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש.'‰ NÚiÂ ְְְִִִֵֵֶַָָָ«««

¯ac ¯L‡k ‰¯NÏ∑ לאברהם. ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑.חמא ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְִִַַָָָ
ׁשּלא  חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבי
אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל 'מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹיאמרּו:

חדׁשים  ‡˙B.לז' ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה דּמּליל ְֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵַָ

הּמֹועד  "לּמֹועד את לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב

ל  חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ÂÈ˜ÊÏ)∑לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l jxk zegiy ihewl)

זֹו לׂשריטה חּמה האחרת ּכׁשּתּגיע ב)ּבּׁשנה כא, (רש"י ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרה את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: ּכאׁשר לרׁש"י ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

לׂשרהאמר ה' ּדּבר וּיעׂש יצחק ּכאׁשר ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מה  ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹהיתה
ׁשהּדבר  מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן הּכתּוב. זאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרט

לּכל היה .נּכר ִַָָָֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn e"h iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïBëpäådgwlp xW` mFIn iM ipirA §©¨§¥©¦¦£¤¦§§¨
ixai`A Klnia` dwl dxÜ¨¨¨£¦¤¤§¥§¥
`l :Edfe ,WOWl lkEi `le WinWYd©©§¦§Ÿ©§©¥§¤Ÿ
dribPd iM ,dil` rBpl LiYzp§©¦¦§Ÿ©¥¤¨¦©§¦¨
,WinWYd lr `Ed miWPA daixTde§©§¦¨©¨¦©©©§¦
h"i zFnW) dX` l` EWBY l` oiprM§¦§¨©¦§¤¦¨§

d`iaPd l` axw`e ,(e"h('b 'g dirWi), ¨¤§©¤©§¦¨§©§¨

xvr zFxArn odW eizFdn`e FYW`e§¦§§¦§¨¤¥§ª¨¨©
iM .hilndl Elki `le ongx crA§©©§¨§Ÿ¨§§©§¦¦
KxcM ,xdY `NW `Ed "mgx zxivr"£¦©¤¤¤Ÿ¨©§¤¤

Dngx xbq 'de('d '` `"y)dxivr" la` , ©¨©©§¨£¨£¦¨
oFWNM ,clY `NW `Ed "mgxd crA§©¨¤¤¤Ÿ¥¥©¨

`v` `le icrA xcB('f 'b dki`)dcnre , ¨©©£¦§Ÿ¥¥¥¨§¨§¨
Klnia` aW `le mini FziaA dxÜ¨§¥¨¦§Ÿ¨£¦¤¤
`AW cr ,oiad `l iM drxd FMxCn¦©§¨¨¨¦Ÿ¥¦©¤¨
`le .FricFde mFlgA midl`d eil ¥̀¨¨¡Ÿ¦©£§¦§Ÿ
FxiMfde Klnia` ilg aEzMd WxR¥¥©¨¢¦£¦¤¤§¦§¦
ixg`e .dxUl cFake xqEn KxC fnxA§¤¤¤¤¨§¨§¨¨§©£¥
FYW`e Klnia` `Rxp mdxa` zNtY§¦©©§¨¨¦§¨£¦¤¤§¦§

:miWPd EclIe eizFdn`e` dxez §¦§¨©¥¥©¨¦

(à),øîà øLàk .äøN úà ã÷t 'äå©¨©¤¨¨©£¤¨©
.oFixdA,xAC xW`MoFWl ,dclA §¥¨©£¤¦¥§¥¨§

dxikf oFWl `N` "dciwR" oi`e .i"Xx©¦§¥§¦¨¤¨§§¦¨
cwti cwR oFbM ,cwtPd lr dgBWde§©§¨¨©©¦§¨§¨Ÿ¦§Ÿ

mkz` midl`(d"k 'p oNdl)iYcwR cwR , ¡Ÿ¦¤§¤§©¨¨Ÿ¨©§¦
mkl iEUrd z`e mkz`(f"h 'b zFnW), ¤§¤§¤¤¨¨¤§

miGr icbA FYW` z` oFWnW cwtIe©¦§Ÿ¦§¤¦§¦§¦¦¦
('` e"h mihtFW)o`M s` .,dxU z` cwR 'de §¦©¨©¨©¤¨¨

.xAC xW`M Dl dUre dxU z` xkf̈©¤¨¨§¨¨¨©£¤¦¥
,zFclFId zFxwrd lkA oFWNd oke§¥©¨§¨¨£¨©§



xie`סד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iying meil inei xeriy

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָעקרֹות

היה  ׂשחק ורב עּמּה, נענּו ּתפּלֹות הרּבה ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹּבּיֹום,
.ּבעֹולם  ָָ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑ ׁשבח ּכמֹו:לׁשֹון וחׁשיבּות, ƒƒ≈¿«¿»»ְְֲִֶַַ
מא) ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ְְִִֵֶַָָָָָ

הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא הבטחתֹו,)וכּמה ׁשֹומר , ְְִֵַַַָָָָ
ועֹוׂשה  מבטיח ׁשּנה ∑ÏlÓ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֶַַַָָƒ≈ִָ

ּכלֹומר: מאה, ׁשּלֹו ּגימטרּיא 'ּדּבר', אמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

לאברהם  מאה N¯‰.לסֹוף ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑ּומהּו ְְְֵַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ַ
את  הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ'ּבנים'
ילדה  'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבניהן

אסּופי אּלא הּׁשּוק'ׂשרה, מן .הביאה ֲִִִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k jxk zegiy ihewl)

מן  הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה לא אֹומרֹות, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו
ז)הּׁשּוק כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנתעּברה  לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבנֹו
ּפרׁשת  ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאבימל
ׁשהׂשרֹות  לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹולדֹות),

ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהֹוליד
אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ׂשרה". נתעּברה מאבימל"ְְֲִִֵֶֶַָָָ

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ עה)חדׁשכ"ד לסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑ הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימל,ׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לׁשֹון ¿«≈ְְֱֱֲִִֶֶַַ
לב) עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". ְְֲִֵֵַַַָָָָֻ"וּיקמּו

ּדתימא: לט)ּכמה לׁשֹון (לקמן אחר: ּדבר ּבי". "לצחק ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדתימא: ּכמה ב)רציחה, ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְִִֵַָָָָָָ
לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lgx z` midl` xMfIe lgxA(a"k 'l oNdl), §¨¥©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥§©¨

dxMfIe dPgaE(h"i '` `"y) ['d] (midl`)Kke , §©¨©¦§§¤¨¡Ÿ¦§¨
zFpFxkfM od ixd zFpFcwR Exn`d"x) ¨§¦§£¥¥§¦§

(:a"l:a dxez

.íäøáàì ìlî éî (æ)gaW oFWl ¦¦¥§©§¨¨§¤©
dOke `Ed in E`x ,`Ed zEaiWge©£¦§¦§©¨
gihanE Fzghad xnFWe lFcB `Ed¨§¥©§¨¨©§¦©

zNn Epivn `le .i"Xx oFWl ,dUFrein §¤§©¦§Ÿ¨¦¦©¦
,oFiGal wx ,cFake dlrnl dfM KxrA§¥¤¨¤§©£¨§¨©§¦¨

mkW inE Klnia` in(g"k 'h mihtFW)in , ¦£¦¤¤¦§¤§¦¦
iXi oa inE cec('i d"k `"y): ¨¦¦¤¦¨

ïBëpäådxn` iM ipirAil dUr wFgv §©¨§¥©¦¨§¨§¨¨¦
,il wgvi rnFXd lM midl ¡̀Ÿ¦¨©¥©¦£©¦
`lRA wFgUE dPxA eiR zF`Nnl§©§¦§¦¨§©¤¤
mirnFXd lkA in iM ,il dUrPd©©£¨¦¦¦§¨©§¦
mipA wipY dNgYn mdxa`l xn`W¤¨©§©§¨¨¦§¦¨¨¦¨¦
ENt` oM eil` xn`IW mlFrA oi` ,dxÜ¨¥¨¨¤Ÿ©¥¨¥£¦
Wi` al lr df dlr `l iM ,Fngpl§©£¦Ÿ¨¨¤©¥¦
o`n ,dfl aFxw qElwp` oFWlE .mlFrn¥¨§ª§§¨¨¤¨
wipFzC miiwe mdxa`l xn`c onidn§¥¨©£©§©§¨¨§©¥§¦

xnFlM .dxU oipAil wgvi rnFXd lM §¦¨¨§©¨©¥©¦£©¦
ipirA mB on`p didIW mc` oi` iM¦¥¨¨¤¦§¤¤¡¨©§¥¥

:`lRd df Fl ciBd m` mdxa`g dxez ©§¨¨¦¦¦¤©¤¤
.÷çöî (è)oFWl ,dxf dcFar oFWl §©¥§£¨¨¨§

aixn ,zFixr iENB oFWl ,dgivx§¦¨§¦£¨¥¦
xFkA ip` xnF`e dXxid lr wgvi mr¦¦§¨©©§ª¨§¥£¦§
lhFpe dcVl oi`vFie ,mipW iR WxFie§¥¦§©¦§§¦©¨¤§¥
xnizC dnM ,miSg FA dxFie FYWw©§§¤¦¦§¨§¥©
oM zene miSg miTf dxId DldlznM§¦§©§¥©©Ÿ¤¦¦¦¦¨¨¤¥
wgUn `ld xn`e Edrx z` dOx Wi ¦̀¦¨¤¥¥§¨©£Ÿ§©¥

ip`(h"iÎg"i e"k ilWn)dxU zaEWYnE . ¨¦¦§¥¦§©¨¨
z`Gd dn`d oA Wxii `l iM cnl dY ©̀¨¨¥¦Ÿ¦©¤¨¨¨©Ÿ

:i"Xx oFWl df lM ,'Fbe§¨¤§©¦



סה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iying meil inei xeriy

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְִִִַַָָֹ
מריב  ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבןֿהאמה

וא  הירּׁשה, על יצחק ונֹוטל עם ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּפי

דתימא: ּכמה כו)חּצים, הּיֹורה (משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אני" מׂשחק הלא ואמר וגֹו', ÈaŒÌÚ.זּקים ְְְֲִִִֵַַָָֹƒ¿ƒ
˜ÁˆÈŒÌÚ∑(ב"ר)אינֹו אם אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ƒƒ¿»ְֲִִִִֵֵֶָ

ּכיצחק  ּבני,אֹוהגּון אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
"עםּֿבני  קלֿוחמר עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה ְְִִִִֵֶֶַַַָֹאין

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן .עםֿיצחק", ְְִִֵֶֶָ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר) ׁשּיצא ׁשּׁשמע לׁשּלחֹועל לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . .לתרּבּות «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

òîL:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a §©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות למדנּו.)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה ,. ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

óàå,mNM zFwFlgOd azFM axd o`M §©¨¨©¥©©£ª¨
`ipzC(c"d e"t dhFq `ztqFY)xn` §©§¨¤§¨¨¨©

`qxBd Eplv`] xfrl` oA oFrnW iAx©¦¦§¤¤§¨¨¤§¥©¦§¨
`aiwr iAx did mixaC 'c [i`gFi xA©©§¨¦¨¨©¦£¦¨
ixaC oi`xpe FzFnM WxFC ipi`e WxFC¥§¥¦¥§§¦§¦§¨©

`aiwr iAx WxC ,eixaCndxU `xYe ¦§¨¨¨©©¦£¦¨©¥¤¨¨
dcli xW` zixvOd xbd oA z ¤̀¤¨¨©¦§¦£¤¨§¨

,wgvn mdxa`loFWl `N` wFgv oi` §©§¨¨§©¥¥§¤¨§
mFlWe qg xnF` ip`e ,'Eke dxf dcFar£¨¨¨§©£¦¥©§¨
in xWt` ,KM wiCv lW FziaA `dIW¤§¥§¥¤©¦¨¦§¨¦
dEvi xW` ornl eiYrci iM FA aEzMW¤¨¦§©§¦§©©£¤§©¤

'Fbe FziA z`e eipA z`(h"i g"i lirl) ¤¨¨§¤¥§§¥

zFixr iENbe dxf dcFar FziaA `di§¥§¥£¨¨¨§¦£¨
xEn`d wFgv oi` `N` ,minC zkitWE§¦©¨¦¤¨¥§¨¨
clFPW drXOW ,dXxi oFWl `N` o`M̈¤¨§§ª¨¤¦¨¨¤©
mdl xn` ,oignU lMd Eid wgvi¦§¨¨©Ÿ§¥¦¨©¨¤
lhFp ip`e xFkA ip` mihFW l`rnWi¦§¨¥¦£¦§©£¦¥
dxU dxn`W daEWYOW ,mipW iR¦§©¦¤¦§¨¤¨§¨¨¨

oi`xpe ,'Eke cnl dY` mdxa`l EpO ¦̀¥§©§¨¨©¨¨¥§§¦§¦
:eixaCn ixaC§¨©¦§¨¨

ïëåmr aixn" axd xn`W oFWNd §¥©¨¤¨©¨©¥¦¦
d`xp Fpi` "dXxid lr wgvi¦§¨©©§ª¨¥¦§¤
mini xg`l df didi oM m`W ,oFkp̈¤¦¥¦§¤¤§©©¨¦
z`Vn c`n lFcB l`rnWi didie miAx©¦§¦§¤¦§¨¥¨§Ÿ¦¥
l"f Exn` oke ,DnkW lr FO` FzF`¦©¦§¨§¥¨§

(d"v fnx y"wli)dxUr raW oA didW ¤¤¤¨¨¤§©¤§¥
.wgvi lnbPW dpXA did oM m` ,dpẄ¨¦¥¨¨©¨¨¤¦§©¦§¨
iM hWRd KxC lr xn` mdxa` iAxe§©¦©§¨¨¨©©¤¤©§¨¦

,wgvn,xrp lM KxcM rWrYWn §©¥¦§©§¥©§¤¤¨©©
:DpAn lFcB FzFid xEarA FA `PwYe©§©¥©£¡¨¦§¨

ïBëpäåz` lnBd mFiA df didW ipirA §©¨§¥©¤¨¨¤§¦¨¥¤
lr birln FzF` dz`xe wgvi¦§¨§¨£¨©§¦©
KklE ,lFcBd dYWOd lr F` wgvi¦§¨©©¦§¤©¨§¨

aEzMd xn`zixvOd xbd oA z``le ¨©©¨¤¤¨¨©¦§¦§Ÿ
"l`rnWi z`" xn`,wgvndxn` oke ¨©¤¦§¨¥§©¥§¥¨§¨

pA z`e z`Gd dn`d z` WxB,DiM ¨¥¤¨¨¨©Ÿ§¤§¨¦

aIg eipFc` lr birlOd card dxn`̈§¨¨¤¤©©§¦©£¨©¨
dvFx ipi`e ,FzFwldl F` zEnl `Ed¨§©§§¥¦¤
Wxii `le iY`n FzF` WxbYW wx©¤§¨¥¥¦¦§Ÿ¦©
.dxiaB oA `EdW ipA mr llM LiqkpA¦§¨¤§¨¦§¦¤¤§¦¨
lkEi `l iM ,FO` mB WxbIW dxn`e§¨§¨¤§¨¥©¦¦Ÿ©
FO` z` afre FO` z` afrl xrPd©©©©£Ÿ¤¦§¨©¤¦

:znei dxez ¨¥
.Bða úãBà ìò (àé)zEAxzl `vIW ©Ÿ§¤¨¨§©§

Fl zxnF`W lr FhEWtE ,drẍ¨§©¤¤¤
ipirA oFkPde .i"Xx oFWl df ,FgNWl§©§¤§©¦§©¨§¥©
xn`e mdxa` cFakA xRq aEzMd iM¦©¨¦¥¦§©§¨¨§¨©
ipRn eipirA c`n rx xaCd did `NW¤Ÿ¨¨©¨¨©§Ÿ§¥¨¦§¥
dxn` EN`e ,DA Fvtge FWbNR wWg¥¤¦©§§¤§¨§¦¨§¨
dUFr did calA dn`d WxbYW Fl¤§¨¥¨¨¨¦§©¨¨¤
Fl dxg FpA ipRn la` ,dxU oFvxM¦§¨¨£¨¦§¥§¨¨
WFcTde ,dil` rnWl dvx `le c`n§Ÿ§Ÿ¨¨¦§Ÿ©¥¤¨§©¨
eipirA rxi `NW Fl xn` `Ed KExÄ¨©¤Ÿ¥©§¥¨
rnWie llM dn`d lr `le xrPd lr©©©©§Ÿ©¨¨¨§¨§¦§©



xie`סו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ולא ∆∆¿≈««ƒְְְִֶֶֶָָָָֹ

רעה ׂשֹונאֹו לתרּבּות ׁשּיצא אף ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.על ְְְֶַַָָָָ¿∆«∆∆ַ
ׁשכמּה על ׂשם רעה,הּילד עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה , ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברגליו ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו CÏzÂ.(בראשית ְְְֲֵֵַַַַַָָָֹ«≈∆
Ú˙zÂ∑ לג ּבית חזרה .(ב"ר)אביהּלּולי «≈«ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ חֹולים ׁשּדר .הרּבה לׁשּתֹות לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְִֵ

'ׁשהטיח  מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָטיחֹות,
ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבאׁשּתֹו',
ליּכנס  הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

ּכמֹו: ב)לכאן, מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּומּגזרת: לחּגא", למצרים יהּודה אדמת (תהלים "והיתה ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
וכן:קז) ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו ארץ",(שם "קצוי ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קצה  pÓ‚„.מּגזרת ·LzÂ∑ הֹוסיפה למּות ׁשּקרב ּכיון ְִִֶַָ«≈∆ƒ∆∆ִֵֶַָָָָ
.להתרחק  ְְִֵַ

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑ החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן ∆«««ְִִֶֶַַָָָ
עליו, אחרים להתקּבלמּתפּלת קֹודמת .(ב"ר)והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÌLŒ‡e‰ ¯L‡a∑(טז עֹוׂשה (ר"ה ׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶֶַ
נּדֹון  הּוא לעׂשֹות.,עכׁשו עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִֶַַַָָֹ

'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי
זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ּבּצמא,ׁשל ּבני להמית ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מה  'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו מעלה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָאּתה

להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק ְִִֶַַַָָָָָהּוא,
"ּבאׁשר  וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל מעׂשיו ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָ'לפי
ּכׁשהגלם  ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּואֿׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא אֹותם לקראת מֹוליכין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

'ּבבּקׁשה  לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאצל
וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָמּכם,

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Fl `xTi FCal wgviA iM ,dxU lFwl§¨¨¦§¦§¨§©¦¨¥
ipRnE .rxf Fl `xTi `l l`rnWie ,FnW§§¦§¨¥Ÿ¦¨¥¤©¦§¥
EP`xwi `NW eilr cgtn mdxa` didW¤¨¨©§¨¨§©¥¨¨¤Ÿ¦§¨¤
iM xn` ,EPOn FzF` FgNWA oFq`̈§©§¦¤¨©¦
`EdW ipRn EPkxaie ,iFbl Fl EPniUi§¦¤§¦¨§¤¦§¥¤

:zn`A Frxfai dxez ©§¤¡¤
.äçlLéå ãìiä úàå (ãé)KWnp §¤©¤¤©§©§¤¨¦§¨

z`e xbd l` oYIe ,dlrnl§©§¨©¦¥¤¨¨§¤
DOr KlIW Dl ozp clId mB iM ,clId©¤¤¦©©¤¤¨©¨¤¥¥¦¨

:KlY xW`Aeh dxez ©£¤¥¥
.ãìiä úà CìLzå (åè)eilr dxaB ©©§¥¤©¤¤¨§¨¨¨

EYaiMWde zkll lFki `le d`nSd©¦§¨§Ÿ¨¨¤¤§¦§¦©
F` .afrpe KlWn oli`d zgY FO ¦̀©©¨¦¨ª§¨§¤¡¨

zxg` ux` l` mklWIe oiprMmixaC) §¦§¨©©§¦¥¤¤¤©¤¤§¨¦

(f"k h"kLiptNn ipkilWY l` ,`"p miNdY) ©©§¦¥¦¦§¨¤§¦¦

(b"i:gENW oipr ,¦§©¦©
éaøå,xn` mdxa`,KlWYeFYgwl iM §©¦©§¨¨¨©©©§¥¦§©§

.`nSA WlgPW zrA DwigA§¥¨§¥¤¤¡©©¨¨
Exn` EpizFAxe(b"i b"p x"a)dlFg didW §©¥¨§¤¨¨¤

.clId z` DnkW lr mUe FglXW zrA§¥¤§¨§¨©¦§¨¤©¤¤
mrHd dfe.KlWYedGd oiprd lM dide §¤©©©©©§¥§¨¨¨¨¦§¨©¤

lkM zFUrl dESW ipRn mdxa`l§©§¨¨¦§¥¤ª¨©£§¨

F`ivFdl dzEv `ide ,dxU xn`Y xW £̀¤Ÿ©¨¨§¦¦§¨§¦
adfe sqM mdl ozp `l DzevnaE ,cIn¦¨§¦§¨¨Ÿ¨©¨¤¤¤§¨¨

:mzF` mi`UFp miNnbE micarefh dxez ©£¨¦§©¦§¦¨
.íL àeä øLàa (çé-æé)miUrn itl ©£¤¨§¦©£¦

oFCp `Ed eiWkr dUFr `EdW¤¤©§¨¦
,zFUrl cizr `EdW miUrn itl `le§Ÿ§¦©£¦¤¨¦©£
.'Eke oibxhwn zxXd ik`ln EidW itl§¦¤¨©§£¥©¨¥§©§§¦§
.EpizFAx ixaCn dnlW EpAx oFWl§©¥§ŸŸ¦¦§¥©¥

xn`IW hWRd KxcA ipirA oFkPdeiM §©¨§¥©§¤¤©§¨¤Ÿ©¦
mFwOA xrPd lFw l` midl` rnẄ©¡Ÿ¦¤©©©©¨

,mW `Ed xW``NW DzF` ricFd £¤¨¦©¨¤Ÿ



סז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyiy meil inei xeriy
ׁשּנאמר: כה)עלינּו', ּתקרי (שם אל ּדדנים", "ארחֹות ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּומביאין  לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָּדדנים,
ּכסבּורים  נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר ְְְְִִִֶַָָָָָֹלהם

ּפיו  לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל,
ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח .ּופֹותחֹו, ְְְִֵֶֶַָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים על ∑˜M˙.יֹורה …∆«»ְִִֶֶֶ«»ַ
הּׁשי"ן  לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשם

העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמדּגׁשת,
ׁשּנאמר: טז)הּוא וגֹו'(לעיל בּכל .""ידֹו ְֱֶֶַַָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי' אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַַָָָָ

ß oeygxn f"h iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו, ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,xFae oirn l` mXn zkll KxhvY¦§¨¥¨¤¤¦¨¤©£¨¨
,cIn F`nv dexi `Edd mFwOA iM¦©¨©©§¤¦§¦¨
ixg` xrPd z` i`U inEw Dl xn`e§¨©¨¦§¦¤©©©©£¥

.EPniU` lFcB iFbl iM ,FzFzWEdFnke §¦§¨£¦¤§¨
cEcW ltp mW rxM xW`A'd mihtFW) ©£¤¨©¨¨©¨§¦

(f"k`Ed mW millg xW`aE ,h"l aFI`) ©£¤£¨¦¨¦

('l:mFwOl fnxi ,hi dxez ¦§Ÿ©¨
.úM÷ äáø (ë)zXw zFid xEarA Ÿ¤©¨©£¡©¨

iM Exn` x`Ydax,miSgd dxFOd `Ed Ÿ©¨§¦Ÿ¤©¤©¦¦
eiAx ilr EAqi oFWNn(b"i f"h aFI`), ¦§¨Ÿ¨©©¨¦

EAxe Edxxnie(b"k h"n oNdl)e ,zXw`Ed ©§¨£ª¨Ÿ§©¨§©¨
W oFkp xzFie .zFzWTd dUFrddax ¨¤©§¨§¥¨¤Ÿ¤

miSgd dxFOd lr xn`ie ,dxFOd `Ed©¤§¥¨¥©©¤©¦¦
xW`M ,mzlEfe mipa`d KilWn lre§©©§¦¨£¨¦§¨¨©£¤

LpiaE ipiA izixi xW` xn`i`"l oNdl) ¥¨¥£¤¨¦¦¥¦¥¤§©¨

`"p(iM zxg` mrR FzF` x`zi okle ,§¨¥§¨¥©©©¤¤¦

mixFOd Ed`vnIe oke .zXw `Ed©¨§¥©¦§¨ª©¦
zWTA miWp`('b `"l `"y):`k dxez £¨¦©¨¤

íà äpä íéäìàá éì äòáMä (âë)¦¨§¨¦¥Ÿ¦¥¨¦
.éì ø÷LzzNnm`mFwn lkA ¦§Ÿ¦¦©¦§¨¨

`ide .df iYlA DA aWgY l` ,zwRqn§©¤¤©©§Ÿ¨¦§¦¤§¦
,drEaXd zFnFwn axA d`AxwWY m` ¨¨§Ÿ§©§¨¦¦§Ÿ

,ilxRMzi m` ilr zial iYrAWp okl ¦¨¥¦§©§¦§¥¥¦¦¦§©¥
ilr ziA oFr(c"i 'b `"y)iYrAWp zg` , £¥¥¦©©¦§©§¦



xie`סח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑ עדּות לׁשֹון «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְֵ
נקבה  הּמּצבה"ׁשל "ועדה ּכמֹו: ,.Èz¯ÙÁ Èk ְְְֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ
¯‡a‰Œ˙‡∑אבימל רֹועי עליה היּו מריבים ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

א  חפרנּוה'. 'אנחנּו מי ואֹומרים: ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
הּבאר  על היא,ׁשּיתראה ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ויעלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

אברהם  לקראת .ועלּו ְְְִַַָָָ

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aGk` cecl m` iWcwa(e"l h"t miNdY), §¨§¦¦§¨¦£©¥§¦¦

izgEpn l` oE`ai m`(`"i d"v mW)svwIe , ¦§Ÿ¤§¨¦¨©¦§Ÿ
miWp`A Wi` d`xi m` xn`l raXIe©¦¨©¥Ÿ¦¦§¤¦¨£¨¦

dN`d(d"lÎc"l '` mixaC)xEarA iM oiprde . ¨¥¤§¨¦§¨¦§¨¦©£
draXd xn`i dl`A zFrEaXd zFid¡©§§¨¨Ÿ©¦¨§¨
dke midl` il dUri dM ,xn`l il¦¥ŸŸ©£¤¦¡Ÿ¦§Ÿ

xn` oke ,il xwWY m` siqFie"k oNdl) ¦¦¦§Ÿ¦§¥¨©§©¨

(g"k:EpizFpiA dl` `p idY§¦¨¨¨¥¥
ïéðòáem` iWcwa iYrAWp DFaBd §¦§©©¨©¦§©§¦§¨§¦¦

aGk` cecl(e"l h"t miNdY)m`e , §¨¦£©¥§¦¦§¦

ilr ziA oFr xRMzi(c"i 'b `"y)xnFlM , ¦§©¥£¥¥¦§©
`vFIke ,zn` ixaC oi` oM didi m ¦̀¦§¤¥¥§¨¦¡¤§©¥
aEzMde ,i`pYd Wxtl dvxi `NW dfÄ¤¤Ÿ¦§¤§¨¥©§©§©¨
oFxqgA mzFnkE .odA xSwie dPki§©¤¦©¥¨¤§¨§¤§

i`pYd('i 'c `"idc)idl`l uAri `xwIe ©§©©¦§¨©§¥¥Ÿ¥
ipkxaY KxA m` [xn`l] l`xUi¦§¨¥¥Ÿ¦¨¥§¨§¥¦
drxn ziUre 'Fbe ilEaB z` ziAxde§¦§¦¨¤§¦§§¨¦¨¥¨¨
xW` z` midl` `aIe iAvr iYlal§¦§¦¨§¦©¨¥¡Ÿ¦¤£¤
E`xi m` oke ,FNM i`pYd xqgi ,l`Ẅ¨¤§©©§©ª§¥¦¦§

ux`d z`(b"k c"i xAcOA)wEqtl xfgi , ¤¨¨¤©¦§¨©£Ÿ§¨

lM z` 'd cFak `lOie ip` ig ,oFW`x¦©¨¦§¦¨¥§¤¨
:drEaXd xSwie ,ux`d̈¨¤¦©¥©§¨

ìåïBLKln FzFid xEarA ,il xwWY §¨¦§Ÿ¦©£¡¤¤
didIW F` ,Fvx`A xB `Ede§¨§©§¤¦§¤
Fl did on`p adF` iM Fzad`A xTWn§©¥§©£¨¦¥¤¡¨¨¨
d`xY `ld ,FpFvxM zFUrle FcAkl§©§§©£¦§£Ÿ¦§¤
miOd x`A izlEf xaC FA `vn `NW¤Ÿ¨¨¨¨¨¦§¥©©¦

Fl xnF` `Ede ,eicar ElfB xW`cqgM £¤¨§£¨¨§¥©¤¤
:LOr iziUr xW`ck dxez £¤¨¦¦¦§



סט `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ"מעׂשה
ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּפעּולתֹואפן ּולפרסם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לּבנים. סימן ִִַָָהּוא
צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלצאת
ּכאׁשר  ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפעילּות
ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלׁשם
היא  עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר אפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתר־על־ּכן:

ּדרכי לחץ ּבאמצעּות ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַֹנעם").

ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואם
זאת  עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעליו
ּכדי  הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא רצֹון, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹללא

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָל"התּפּטר "
לנּו מסּוּפר ּכ הּנ"ל,ּבּתֹורה על ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון - ְְִִַַַַָָָָָָָ

ּב מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל בני ּובדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ל"נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני אֹותי , הּכרּת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

",ּבברּיֹותי  ְִִָ
על  מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְֲֶַַַַַַַַַַַָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות "רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָיהּודי,
הּכפּיה  יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהמצֹות...",

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו "מצוה הּגלּוי והּלחץ לידי עד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא מצוה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגֹוררת

ׁשל  ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודה
ּב" אֹותי קּיּום ברּיֹותי הּכרּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָ

מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההבטחה
דוד... ּכלמּבית ׁשל ויכּוף ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

האמּתית  ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּתֹורה
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהׁשלימה

(àì)íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
:íäéðL eòaLð¦§§−§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò ìû¥¬¨«

i"yx£ÏL‡∑ להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְִֵֵַַַַָָ
'ּפנּדק  אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמּמּנּו

ּפרֹות  מיני ּכל ּובֹו נטיעה לאכסניא, לׁשֹון ּומצינּו ,' ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּנאמר: יא)ּבאהלים, אּפדנּו"(דניאל אהלי ."וּיּטע ְְֱֳִִֵֶֶַַַַַָָֹ
'B‚Â ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ׁשמֹו נקרא "אׁשל" אֹותֹו עלֿידי «ƒ¿»»¿ְְְִֵֵֶַָ

לאחר  העֹולם. לכל אלּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְֱֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאכלּתם  למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאֹוכלים
ׁשאמר  מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמּׁשּלֹו,

אכלּתם' העֹולם, י)והיה .(סוטה ְְֲֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עֹולם: אל יהוה ּבׁשם לג)וּיקרא־ׁשם (כא, ְְְִֵֵַָָָָֹֽ
אברהם  ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל

לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבינּו
אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכלּו

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìt õøà ìà eáLiå (áì).íézLFpipr ©¨ª¤¤¤§¦§¦¦§¨
ux`A xW` mxir l` EaEWIe©¨¤¦¨£¤§¤¤
la` ,Eid miYWlR ux`A iM ,miYWlR§¦§¦¦§¤¤§¦§¦¨£¨
,KlOd zpicn `idW xxbA miaWFi md¥§¦¦§¨¤¦§¦©©¤¤
ux`A `idW raW x`aA aWFi `Ede§¥¦§¥¤©¤¦§¤¤

:xxB lgpA miYWlRbl dxez §¦§¦§©©§¨

.íìBò ìà 'ä íLa íL àø÷iå (âì)©¦§¨¨§¥¥¨
'd mWA `xTW aEzMd WxR¥©©¨¤¨¨§¥
E`xTIW F` .onGd FgkA bidpOd©©§¦§Ÿ©§¨¤¦¨§

ux`de minXd,mlFr`Ad oFWNM ©¨©¦§¨¨¤¨©¨©¨
dfA ricFde .EpizFAx ixacA cinŸ¦§¦§¥©¥§¦©¨¤
cFq zFIxAl ricFde mdxa` `xTW¤¨¨©§¨¨§¦©©§¦

'd mWA `EdW FllkA mlFrd zbdpd©§¨©¨¨¦§¨¤§¥
axde .mNkA zEli` Fl WIW gkA oiqgd¤¨¦§Ÿ©¤¥¥§ª¨§¨©

mikFaPd dxFnA xn`(b"i 'a)fnFx `EdW ¨©§¥©§¦¤¥
mcw FzFid ricFd iM ,l`d zEncwl§©§¨¥¦¦©¡Ÿ¤

A xn` qElwp` la` .onGl`xwIe`EdW ©§¨£¨ª§§¨©§©¦§¨¤
:dNtYcl dxez §¦¨



xie`ע zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy
ׁשאמר  למי ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשל

העֹולם ואילך)והיה א עמוד סוף י, (סוטה ְָָָָ
ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה רצּו(בראשית ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְִֵֶֶַָָָֹ

מה  על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון וׁשתּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאכלּו

מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם ְִֵֶֶַָָא־ל
להכריח  אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
להּגיד  רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאנׁשים
אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, מרצֹונם זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן ְְִִֵֶַַַַַַָָרק
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּבעל  ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל

את  לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבית
וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה יתּבר ְְֱִֵֵֶָָָָֹאלקּותֹו

ּבאים  הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלהּכרה

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
ּבּטּוׁש ּפעל ועל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָולכן

הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם (חלק ּוׁשבירה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
כט) פרק ריש בתניא הובא א. קסח, ּביּהג סליק ּדלא ְִֵָָָָ"אעא

כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין ְְְְְִִֵֵַָָָָָנהֹורא
ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ואז ליּה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמבּטׁשין

זֹו". לבירה ְִִַַַַָּבעל־הּבית

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַֻ
היה  ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה ְֲֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה
ּבאלֹוני  וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבצאתֹו
ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹממרא",
,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבכל
"ויהי  מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
עׂשה  לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרעב...
מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא
אׁשר  ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד למּסעיו" וּיל"ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם "וּיּסע ּבחברֹון", מּיד: סדֹום, פכה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה מּפני אברהם" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמּׁשם
למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּפלׁשּתים,
ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי הּמלאכים, אצלֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאּו
הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", ְְִִִִִַַַָָָָֹֻ"ימים
ׁשּתי  עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֻלסּתֹום
אינם  ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,
מּׁשם  יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים

עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ׁשל וחזר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולם'יצחק ּב'סדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

.(ב"ר)
ß oeygxn f"i ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ְִֵֵֵַ
פט) ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אחר

אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמּכל
ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל ְְְִִִֶֶַַָָָָָאֹו
מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹאּלּו

מתּפאר  ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹעל
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּבאבר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ּכÈp‰∑.הּוא: ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒָ
זּמּון  ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם .היא ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָ

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íäøáà úà äqð íéäìàäå (à)oipr §¨¡Ÿ¦¦¨¤©§¨¨¦§©
zFid xEarA ,iYrcl `Ed oFiQPd©¦¨§©§¦©£¡
m` ,FciA zhlgn zEWx mc`d dUrn©£¥¨¨¨§ª§¤¤§¨¦
,dUri `l dvxi `l m`e dUri dvxi¦§¤©£¤§¦Ÿ¦§¤Ÿ©£¤
la` ,dQpnd cSn "oFiQp" `xTi¦¨¥¦¨¦©©§ª¤£¨

xaCd `ivFdl FA dEvi KxAzi dQpnd©§©¤¦§¨©§©¤§¦©¨¨
xkU Fl zFidl ,lrRd l` gMd on¦©Ÿ©¤©Ÿ©¦§§©

:calA aFh al xkU `l aFh dUrn©£¤Ÿ§©¥¦§©
òãåwiCv mXd iMogai('d `"i miNdY), §©¦©¥©¦¦§¨§¦¦

dUrIW wiCSA rcFi `EdWM§¤¥©©©¦¤©£¤

FzF` dEvi FwiCvdl utge FpFvx§§¨¥§©§¦§©¤
xW` mirWxd z` ogai `le ,oFiQpA§¦¨§Ÿ¦§©¤¨§¨¦£¤
zFpFiqPd lM dPde .ErnWi `lŸ¦§§§¦¥¨©¦§

:dQpnd zaFhl dxFYAWa dxez ¤©¨§©©§ª¤



עי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', לֹו:,אין אמר «»ְֵֶַַָָָָָ

יאמרּו: ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבבּקׁשה
מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿

."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאמר
לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְִִִִֶֶַַָָָָאמר
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ"אׁשרֿאהבּת".
ׁשּלא  מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹלֹו:

ּפתאם  לחּבב לערּבבֹו ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח , ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את .עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

‰i¯n‰ ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְִִִִֵֶַַַָָ"לבנֹות

ׁשּמּׁשם  ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָורּבֹותינּו
ׁשם  על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָהֹוראה
ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, .עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

e‰ÏÚ‰Â∑ חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ¿«¬≈ְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
להר  להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, ְְֲֲֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, ‡Á„.לעׂשֹותֹו ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ««
ÌÈ¯‰‰∑הּצּדיקים מתהא ספרים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∆»ƒְְִִִֵַַַַָָָ

לּצּדיקים  מׁשהא ּכדי )אחרים: זה וכל להם, מגּלה ואחרּֿכ , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן: ׂשכרן, יב)להרּבֹות אראּך",(לעיל אׁשר הארץ "אל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹונה: ג)וכן הּקריאה (יונה את אליה .""ּוקרא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ða úà àð ç÷ (á).Eãéçé úà E ©¨¤¦§¤§¦§
`Ede ,dxiaBd oA FzFid xEarA©£¡¤©§¦¨§
,Fcigi F`xw rxf Fl `xTi xW` FCal§©£¤¦¨¥¤©§¨§¦
gw xn` ,devOd liCbdl oFWNd `aE¨©¨§©§¦©¦§¨¨©©
wgvi aEd`d cigId LpA z` `p̈¤¦§©¨¦¨¨¦§¨

:iptl dlFr Edlrde§©£¥¨§¨©
.äiønäoke ,milWExi `id ,i"Xx oFWl ©Ÿ¦¨§©¦¦§¨©¦§¥

minId ixacA('` 'b 'a)zFpal §¦§¥©¨¦¦§
.dIxFOd xdA mlWExiA 'd ziA z ¤̀¥¦¨©§©©¦¨

EWxR EpizFAxe(.f"h ziprY)d`vi mXOW §©¥¥§©£¦¤¦¨¨§¨
lr FnbxY qElwp`e .mlFrl d`xFd¨¨¨¨§ª§§¦§§©
m`e .miOqe xFn FA WIW zxhTd mW¥©§Ÿ¤¤¥§©¦§¦
didY xW` ux`d l` FWExR didi oM¥¦§¤¥¤¨¨¤£¤¦§¤
mW lr mlFrn oM z`xwPW F` ,dIxFn¦¨¤¦§¥¥¥¨©¥

:cizrd¤¨¦
úéLàøááedAx('h d"p)oipAx :Exn` KM ¦§¥¦©¨¨¨§©¨¦

zxhTdW mFwnl oixn £̀¨¦§¨¤©§Ÿ¤
xFOd xd l` il Kl` xnizC dnM ,daxw§¥¨§¨§¥©¥¤¦¤©©

('e 'c y"dy)xn`W qElwp` zrC la` ,£¨©©ª§§¤¨©
lr oM d`xp Fpi` "`pglER `rx`"©§¨§¨¨¥¦§¤¥©
"`pglER" oFWl oi`W ,zxhTAW xFOd©¤©§Ÿ¤¤¥§§¨¨
dOle .zFcFard zg` iOQn cg` mq lr©©¤¨¦©¥©©¨£§¨¨
la` ,"oinqA zxhwC `rx`l" xn` `lŸ¨©§©§¨¦§Ÿ¤ª§¦£¨
mW Ecari xW` ux`A xnFl FYrC©§©¨¨¤£¤©©§¨

EWxCX dnl dfA oEMzie ,midl`d̈¡Ÿ¦§¦§©¥¨¤§©¤¨§
xfril` iAx iwxtA(`"l)rAv`A Exn` , §¦§¥©¦¡¦¤¤¨§§¤§©

mdxa`l `Ed KExA WFcTd d`xd¤§¨©¨¨§©§¨¨
,gAfOd Edf Fl xn` ,gAfOd z` Epia`̈¦¤©¦§¥©¨©¤©¦§¥©

mc` didW gAfOd `Edaixwn oFW`xd ©¦§¥©¤¨¨¨¨¨¦©§¦
,lade oiw FA EaixwdW gAfOd `Ed ,FA©¦§¥©¤¦§¦©¦§¤¤
,eipaE gp FA EaixwdW gAfOd `Ed©¦§¥©¤¦§¦Ÿ©¨¨
,gAfOd z` mdxa` mW oaIe xn`pW¤¤¡©©¦¤¨©§¨¨¤©¦§¥©
,"gAfOd" `N` ,o`M aEzM oi` gAfn¦§¥©¥¨¨¤¨©¦§¥©
,mipFW`xd FA EaixwdW gAfOd `Ed©¦§¥©¤¦§¦¨¦¦

mWe .o`M crdIxn,`xFn on F`Ur ©¨§¥Ÿ¦¨£¨¦¨
:eiptl Ecare midl`d E`xi mXW¤¨¨§¨¡Ÿ¦§¨§§¨¨

ïBëpäål` FnM `EdW hWRd KxC lr §©¨©¤¤©§¨¤§¤
,dpFaNd zraB l`e xFOd xd©©§¤¦§©©§¨
mild`e xFn `Edd xdA mW oE`vOi iM¦¦¨§¨¨¨©©£¨¦

Exn`W oiprM ,oFnPwe('b 'f d`R inlWExi) §¦¨§¦§©¤¨§§©§¦¥¨

miGr Eide l`xUi ux`A lcB did oFnpw¦¨¨¨¨¥§¤¤¦§¨¥§¨¦¦
oM `xwPW F` .EPOn milkF` mi`avE§¨¦§¦¦¤¤¦§¨¥

:l`xUi ux` gaWl§¤©¤¤¦§¨¥
äpäåux`" ux`d mW `xFw o`kA §¦¥§¨¥¥¨¨¤¤¤

mWe ."dIxFn('` 'b a"idc)d`xp ¦¨§¨¦§¨
."dIxFOd xd" `xTi FCal ziAd xd iM¦©©©¦§©¦¨¥©©¦¨
`Edd xdd mW lr xird z`xwp ilE`e§©¦§¥¨¦©¥¨¨©
,dIxFOd DA xW` ux`d DkFzA xW £̀¤§¨¨¨¤£¤¨©¦¨

mdxa`e ,dIxFn `xwp `Ed FCal xdde§¨¨§©¦§¨¦¨§©§¨¨
okle ,xdd z` rci `le ux`d z` rcï©¤¨¨¤§Ÿ¨©¤¨¨§¨¥
`Ede ,dIxFOd ux` l` KlIW Fl xn`̈©¤¥¥¤¤¤©¦¨§
:dkM `xwPW ,mXW mixdd cg` EP`xi©§¤©©¤¨¦¤¨¤¦§¨¨¨

eäeöå`Ed iM `Edd mFwOA FzFlrdl §¦¨§©£©¨©¦
dvxe ,FYaWl midl` cng xdd̈¨¨©¡Ÿ¦§¦§§¨¨
mlFrl zFpAxTA dcwrd zEkf didYW¤¦§¤§¨£¥¨©¨§¨§¨

mdxa` xn` xW`M,d`xi 'diM cFre ©£¤¨©©§¨¨¥¨¤§¦
dUrIW dvxe Fgxh liCbd Fwcv ornl§©©¦§¦§¦¨§§¨¨¤©£¤
EN` iM ,mini dWlW Kldn ixg` df¤©£¥©£©§¨¨¦¦¦
dzid ,FnFwnA m`zR rztA oM dUri©£¤¥§¤©¦§Ÿ¦§¨§¨
didIWM la` ,dldaE zExidnA FzNrR§ª¨¦§¦¤¨¨£¨§¤¦§¤
aEXiA dUrp xaM mini Kldn xg ©̀©©£©¨¦§¨©£¨§¦
dAx ziW`xaA Exn` Kke .dvre zrC©©§¥¨§¨¨§¦§¥¦©¨

('d d"p)FzF` dQp xnF` `aiwr iAx©¦£¦¨¥¦¨
FaAxre FnOd oixnF` Eidi `NW i`CeA§©©¤Ÿ¦§§¦¦§§¦§§

:zFUrN dn rcFi did `leb dxez §Ÿ¨¨¥©©©£
.äìò éöò òwáéå (â),devOA FzEfixf ©§©©£¥Ÿ¨§¦©¦§¨

`Edd mFwOA mW `vOi `l ilE`©Ÿ¦¨¥¨©¨©
didW F` ,mini dWlW mkilFde mivr¥¦§¦¨§¨¨¦¤¨¨
FA `vnPW ur oAxTl lqFR mdxa ©̀§¨¨¥©¨§¨¥¤¦§¨

dxFYd oicM zrlFY('d 'a zFCn)gwle , ©©§¦©¨¦§¨©
xn` oke ,dlFrl miaFh mivr FziAn¦¥¥¦¦§¨§¥¨©

:dlFr ivr rTaiec dxez ©§©©£¥¨



xie`עב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּוא ∑L·ÁiÂ.(פסחים ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…

מקלקלת  ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמֹו
הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר) יׁשמעאל ֶַָ∆¿≈¿»»ְִֵָ

לּדרואליעזר, לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לנקביו  האחד יצטר ׁשאם אנׁשים, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבלא
עּמֹו הּׁשני יהיה וצּלח,∑Úw·ÈÂ.ויתרחק, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִֵֵֶַַ«¿««ְְַַַ

יח)ּכמֹו: ב הּירּדן"(שמואל ּבּקּוע,"וצלחּו לׁשֹון , ְְְְְִֵַַַָ
ּבלע"ז  .סינדר"א ְַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,מּיד מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ
ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּכדי

עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה .ואּלּו ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ÌB˜n‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכל ֹומר «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר  מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: נתנּבא ∑eLÂ·‰.לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם  .ׁשּיׁשּובּו ְֵֶֶָ

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑,הּבׂשר את ׁשאֹוכלת ׁשם על סּכין, ««¬∆∆ִֵֶֶֶֶַַַָָ

דתימא: לב)ּכמה ּבׂשר",(דברים ּתאכל "וחרּבי ְְְְִֵַַָָָָֹ
נקראת  זאת אחר: ּדבר לאכילה. ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשּמכׁשרת

ׂשכרּה'מאכלת' מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על ,. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «≈¿¿≈∆«¿»ְֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹלׁשחט

ּבּדבר  מרּגיׁש היה .ׁשּלא ְִֶַַָָָָֹ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑,הּׂשה לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר: ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶֶַַַ
יצחק  ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני". "לעלה ׂשה, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואם

ּבלב  יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
.ׁשוה  ֶָ

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.÷çøî íB÷nä úà àøiå (ã)d`x ©©§¤©¨¥¨Ÿ¨¨
xdd lr xEWw opr('a e"p x"a), ¨¨¨©¨¨

dfA mIwzpe.Lil` xn` xW`okYie §¦§©¥¨¤£¤Ÿ©¥¤§¦¨¥
hWRd KxC lrmFwOd z` `xIe ©¤¤©§¨©©§¤©¨

,wFgxnlM iM dIxFOd ux` d`xW ¥¨¤¨¨¤¤©¦¨¦¨
:rcFi did `idd ux`dd dxez ¨¨¤©¦¨¨¥©



עג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד הּידים (שבת מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְֲִֵַַַָָָָָ
"עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻוהרגלים

ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, קרסּליהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
נּכר  .היה ִָָָ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא, חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑ לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

ּדם' מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ,ּבאתי ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: .אמר ְַַַַַַַָָ

ÈzÚ„È ‰zÚ Èk∑:אברהם לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ
"ּכי 'אפרׁש לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

"קחֿנא  ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָביצחק
יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאתּֿבנ

אחּלל  '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ֲֵֶַַַַַַָָָֹאלֿהּנער"'.
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא 'קח',ּבריתי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אּלא  'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמֹוצא
אחתיּה' אּסקּתיּה ÈzÚ„È."העלהּו", ‰zÚ Èk∑,מעּתה ְֲֲֵֵֵַַַַƒ«»»«¿ƒֵַָ

היא  מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻיׁש
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָחּבתי

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

הּנער  אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָֹואל
ׁשאלה  מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

למקרא: חמׁש ּבן אצל ְְְִֵֵֶֶָָָּפׁשּוטה
הּצר טעם מהּו לציוּוי ּבנתינת - גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ

לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָ"אל
אל  יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו אברהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּׁשמע

ּבוּדאי ּביֹותר הּנער", ּומהּוׂשמח ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
" טעם ּבנתינת וגֹו'"?!ּכי הּצר ידעּתי עּתה ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

לֹומר צרי לאחרי ׁשהיה ועל־ּכרח) ּבינּתים ענין איזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
"ּכי  הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּציּוּוי

וגֹו'". ידעּתי ְְִַַָָעּתה
אברהם  ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָולכן
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה,

ׂשיחתי  את לפני אמרּתאפרׁש "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי

הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי אמר אּתה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹעכׁשו
ׂשפתי  ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ
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xie`עד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy
לא  אׁשנה, לא ׂשפתי מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי אׁשנה, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
(וטעם  אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאמרּתי
לׂשטן  להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּדבר)
ּפה  ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא מה הּתמהים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻולאּמֹות
זה  היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעכׁשו
מּכיון  אּתה", אלקים ירא "ּכי לּכל להראֹות נּסיֹון ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאּלא

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹׁש"ּלא
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכאֹורה,
אמר  אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ"אתמֹול
ּולהזּדרז  ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו היה - כּו'" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
ׁשאלֹות  לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹלהֹורידֹו

ְָמיּוּתרֹות?!

לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹאּלא,
על  וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ׁשל ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגתֹו
:עצמ ְְְַַַוהגע

נּסיֹון  לכל ּכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא העקידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
את האמּונה העּמים ותקף ּבהּקּב"ה,ּגדל אבינּו דאברהם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשאלה  עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואי
הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוקּוׁשיא

העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית
אמר  אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹולכן,

" לפנילהּקּב"ה לֹואפרׁש ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁשנה  לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ׁשאין ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ְוכּו'".

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑לכ היה ימי מּוכן מּׁשׁשת ¿ƒ≈«ƒְְִֵֵֶָָָָ

הּמלאÁ‡∑¯.ּבראׁשית  לֹו ׁשאמר "אל אחרי : ְִֵ««ְֲֵֶַַַַַָָ
ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשלח

אברהם  ּבתר ּוזקף עינֹוהי ּולפי (אּלין ית אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר .)האּגדה: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ אברהם אצל רץ ,ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומערּבבֹו סֹובכֹו Ba.ּבאילנֹות והּׂשטן ˙Áz∑ מאחר ְְְְְִַַָָָָ««¿ֵַַ
ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב
היה  מּמּנּו, ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָמהּו
היא  ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמתּפּלל
ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, ְְְְְֲִִִִִִָָָָעׂשּויה

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, .ּבני ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«

i"yx£‰‡¯È ויראה ∑‰' יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶַַ
ּולהקריב  ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את ְְְְְִִֶֶַַַַָָלֹו

קרּבנֹות  ‰ÌBi.ּכאן ¯Ó‡È ¯L‡∑ לימי ׁשּיאמרּו ְָָָ¬∆≈»≈«ְִֵֶֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יראה" זה "ּבהר עליו: ְֵֶֶַַַָָָָָהּדֹורֹות

הּיֹום ∑‰ÌBi.לעּמֹו "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים ְַ«ְֲִִִַַַָָ
הּקֹוראים  הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה"

הּיֹום  על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, המקרא ְְִִֶֶֶַַַַַַַָאת
לסלח  זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעֹומדים

ה  מן ּולהּצילם ׁשנה ּבכל ׁשּיאמר ליׂשראל ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה ְְִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹום

לכּפרה  ועֹומד צבּור יצחק ׁשל .אפרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l jxk zegiy ihewl)

יראה ה' יד)ּבהר (כב, ְֵֶַָ
קרּבנֹות ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו (רש"י)להׁשרֹות ְְְְְְִִַַָָָָ

הּׁשכינה ׁשּנתקּדׁשהׁשראת ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד על־ידי עֹולה קרּבנֹות ּבקדּׁשת הקרבת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה לאברהם, ׁשּיכת - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(ּפֹועל)

הּמזּבח. על ְְִִֵַַַיחידֹו

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»



עה `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy

(æè)øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà úéNòE ¨¦̧¨Æ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬

:Eãéçé-úà¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לאב לּבן אחת ‡¯a‰.ואחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑,מּמׁש יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְִַָָֹ
ׁשל  עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיצחק,

מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ"וּיגר
הראׁשֹונים, חברֹון ׁשּפרׁשנּומּׁשל ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

.למעלה  ְְַָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
ּבני  היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,
להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְִִִֵַָָָָָָָֹׁשחּוט
הּקדֹוׁשֿ ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּׁשה
"אחרי  וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

האּלה" עקדה הּדברים עלֿידי ׁשהיּו ּדברים הרהּורי ,. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
‡Â‰ŒÌb∑ למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה היא אף «ƒְְְְְְְִִִִֶַָָ

ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאברהם
אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹמּיעקב:

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני .ח ' ְְְְִִֵֵֶֶ
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a jxk ycw zexb`)

ּפלגׁש ּבני וארּבעה ּגבירֹות ּבני ׁשמֹונה אּלּו, (רש"י אף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
כ) ּבסדר כב, מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא  "מעכה" זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי

ׁשם הּדֹו ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבת

ׁשם מפרׁש אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשם  ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

טז)איׁש כג, מג. יא, ולנקבה (דה"א לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
וּיׁשלח)ׁשוים" ּפרׁשת סֹוף .(אּבן־עזרא, ְְְִִִֶַַַָָָָ

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿ƒ«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äfä øácä úà úéNò øLà ïòé (æè)©©£¤¨¦¨¤©¨¨©¤
dNgYn mB('d e"h ,f"h b"i lirl) ©¦§¦¨§¥

iakFkM Frxf z` dAxi iM Fgihad¦§¦¦©§¤¤©§§§¥
siqFd dYr la` ,ux`d xtrke minXd©¨©¦§©£©¨¨¤£¨©¨¦
,dGd lFcBd dUrOd ziUr xW` ori Fl©©£¤¨¦¨©©£¤©¨©¤
Frxf WxiIWe ,lFcBd FnWA rAWPW¤¦§©¦§©¨§¤¦©©§
`NW ghad dPde .eiaiF` xrW z ¥̀©©§¨§¦¥ª§©¤Ÿ
lRIW F` ,Frxf dlkIW `hg mEW mxbi¦§Ÿ¥§¤¦§¤©§¤¦Ÿ

dghad Ff dPde .mEwi `le eiaiF` ciA§©§¨§Ÿ¨§¦¥©§¨¨
:Epl dcizrd dN`BA dnlWfi dxez §¥¨©§ª¨¨£¦¨¨

.àåä íb äkìî (ë)DzFid xEarA ¦§¨©¦©£¡¨
dxFUA dzid ,eig` oxd zA©¨¨¨¦¨§¨§¨
mipaA lFcBd eig` cwtPW mdxa`l§©§¨¨¤¦§©¨¦©¨§¨¦
aEzMd oFWNnE ,zOd eig` zAn miAx©¦¦©¨¦©¥¦§©¨
iYlA mdn cg`A rci `NW d`xp¦§¤¤Ÿ¨©§¤¨¥¤¦§¦
mzExgA iniA mzCwR dzid m`e ,mFid©§¦¨§¨§ª¨¨¦¥©£¨

oi` iM ,mFId cr ErnW `NW xWt` i ¦̀¤§¨¤Ÿ¨§©©¦¥
ux` oiaE mixdp mx` oiA ax wgxOd©¤§¨©¥£©©£©¦¥¤¤
oA oxgn Fz`vA mdxa` dPde ,orpM§©©§¦¥©§¨¨§¥¥¨¨¤
dPpi` FYW`e ,owf xFgp mbe dpW d"r¨¨§©¨¨¥§¦§¥¤¨
EcwtPW qp mdl 'd dUr la` ,dxEgA©¨£¨¨¨¨¤¥¤¦§§

mrh dfe .dpwGd iniA.`ed mB dMln ¦¥©¦§¨§¤©©¦§¨©¦
EpizFAx ixacaE(e"qyz fnx wlA y"wli) §¦§¥©¥¨¨¤¤

:DzFg`M dcwtPW xn`i`k dxez Ÿ©¤¦§§¨©£¨



xie`עו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ycew zayl inei xeriy

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

åòø ¯ âòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ä÷áø úà ãìé ìàeúáe (âë)`l §¥¨©¤¦§¨Ÿ
`Ed m`e ,oal aEzMd xiMfd¦§¦©¨¨¨§¦
wx xiMfdl `A `l iM ,dwaxn lFcB̈¥¦§¨¦Ÿ¨§©§¦©
la` ,xFgpl dMln dclIW dpFnXd©§¨¤¨§¨¦§¨§¨£¨
d`A DqEgi ricFdl iM dwax xiMfd¦§¦¦§¨¦§¦©¦¨¨¨

mrhe .dWxRd,mx` ia`xiMfd `l ©¨¨¨§©©£¦£¨Ÿ¦§¦

xiMdlE ricFdl wx mx`,l`EnwiM £¨©§¦©§©¦§¥¦
l`Enw ilE`e .eia`n cAkp did mx £̀¨¨¨¦§¨¥¨¦§©§¥

:mx` ia` dfe mxFcA did xg`ck dxez ©¥¨¨§¨§¤£¦£¨
.äîeàø dîLe BLâìéôe (ãë)xRqi ¦©§§¨§¨§©¥

z` ExVAW dxFUAd lM aEzMd©¨¨©§¨¤¦§¤

df aYkPW okYie .eig` ipaA mdxa ©̀§¨¨¦§¥¤¨§¦¨¥¤¦§©¤
miiE`x mNM iM xFgp qEgi lM ricFdl§¦©¨¦¨¦ª¨§¦
mNM lre ,mdxa` lW FrxfA waCdl§¦¨¥§©§¤©§¨¨§©ª¨
l`e KlY ia` ziA l` `l m` xn`̈©¦Ÿ¤¥¨¦¥¥§¤

iYgRWn(g"l c"k oNdl): ¦§©§¦§©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dpyd y`x(ipy meil)

'äðL',dlxra dxen`ddnò ïéàLzxkfd'äðM'î ,íéLãçdxen`d ¨¨¤¥¦¨¢¨¦¦¨¨
,ixyzadnò ïéàLzxkfd'äðL' ïéðc ïéàå ,íéLãçdlxr lyïéàL ¤¥¦¨¢¨¦§¥¨¦¨¨¤¥

'äðM'î ,íéLãç dnòoqipa dxen`d,íéLãç dnò LiLxn`py ¦¨¢¨¦¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦
.'dpyd iycgl'

*
:dycg drihpa dlxr ipic oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

òèBpä ãçàe ,rwxwa ycg oli`éøánä ãçàCly spr stekn - ¤¨©¥©¤¨©©§¦
yixyn `edy ixg`e ,dnc`l eageze rwxwl xaegnd ig oli`

,envrl oli` dyrpe ,oli`l exeaig z` uvewáékønä ãçàåspr §¤¨©©§¦
genvl akxend sprd jiynn df ici lre ,xg` oli`a oli` ly

a z`f dyr m` ,oli`d zwipinúéòéáL áøòziyiyd dpya - ¤¤§¦¦
zegtd lkl ,dhinylìL,äðMä Làø éðôì íBé íéLy`x ribnyk §Ÿ¦¦§¥Ÿ©¨¨

dpydäðL Bì äúìòoipnl dipy dpy dligzn dzrne ,dpey`x ¨§¨¨¨
,dlxrd zepyåok,úéòéáMa ïîéi÷ì øzeîzerihpl miaygp mpi`e §¨§©§¨©§¦¦

jixad e` rhp m` la` .xwridl mpicy dhinyd zpya erhipy
aikxd e`ìMî úBçt,äðMä Làø éðôì íBé íéLdpya df dide ¨¦§Ÿ¦¦§¥Ÿ©¨¨

dpyd y`x ribdyk ,ziriay axr dpi`yäðL Bì äúìò àìoiprl Ÿ¨§¨¨¨
dpey`xd dpyd xnbz d`ad dpya ixyz ribiyk wxe ,dlxr

,dlxrd zepy oipnlåmiylyn zegt ziriay axra ok dyr m` §
,dpyd y`x mcew mei,úéòéáMa ïîéi÷ì øeñàaeig yiy oeik ¨§©§¨©§¦¦

,ziyiyd dpyd meiqa mei miyly ziriayd dpyd lr siqedl
lirl x`eank(`"r)oli`k epic onf eze` jeza rhipy df oli`e ,

.exwerl yiy ,ziriaya rhipd
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שני עמ' ב



עז

יום ראשון - י"א מרחשון
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו מרחשון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז מרחשון
פרק כ, מפרק פג עד סוף פרק פז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת וירא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeygxnעח `"i oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"א ראשון יום
אגרת כו  ,dnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn
zeevn meiwe dxez cenil

,zrkéLîäìúBøBà C §©§¦
äìòîìL øúBé íéðBéìò¤§¦¥¤§©§¨

úeìéöàäî55Bîk , ¥¨£¦§
ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d lk --ìò©
,äøBzä úeiîéðt éãé,dxezay xzqpd wlg -úBönä íi÷ì §¥§¦¦©¨§©¥©¦§

.'eë íéðBéìò úBøBàì úBðeënL úBðBéìò úBðeëazepeekd - §©¨¤§¤§©§§¤§¦
,xzeia mipeilr zexe` jiyndl ick ze`aúBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa äìòî äìòîì àeädlrnly - §©§¨©§¨§¥¨
."zeliv`"nì"æø eøîàL äîe)56ãéúòì úBìèa úBöî"c ©¤¨§©©§¦§§¥¤¨¦

a eðéä ,"àáìixg`y onf -úBîéì ìáà ,íéúnä úiçú ¨Ÿ©§¦§¦©©¥¦£¨¦
(íéìèa ïéà ¯ íéúnä úiçz íã÷ çéLnä57.epiihvie - ©¨¦©Ÿ¤§¦©©¥¦¥§¥¦

zekynpd zekyndd xy`n xzei zedeab zekynd zkynda
,zeevnd ici lr zrkïk íb äøBzä ÷ñò øwò íb äéäé ïëìå§¨¥¦§¤©¦©¥¤©¨©¥

úBönä úeiîéðôa¦§¦¦©¦§
.íéøzñpä íäéîòèå- §©£¥¤©¦§¨¦

mipeilrd micegia
,zeevnd ici lr miyrpd
ici lr recn minrhae
meiw ly `wec df ote`
zexe` mikiynn zeevnd
.mipeilr micegie mipeilr

úBìâpä ìáàmipiprd - £¨©¦§
,dxezc dlbp lyeéäé¦§

Léà ìëì íéòeãéå íéeìb§¦¦¦§¨¦
älçúa äòéãéa ìàøNé¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
ekxhviy ilan -
dze`l ribdl rbiizdl

,driciïéàå ,äçëL éìa§¦¦§¨§¥
éøöCyi`d jxhvi `le - ¨¦

il`xyid,íäa ÷ñòì©£Ÿ¨¤
àlL áø áøòì àlà¤¨§¥¤©¤Ÿ
àðìéàî íòèîì ekæé¦§§¦§©¥¦¨¨

,éiçcurn merhl - §©¥
,miigdúeiîéðt àeäL¤§¦¦

,äåönäå äøBzäzeiniptn merhl ekfi `l mdy oeeike - ©¨§©¦§¨
okl - dxezdíéëéøöeekxhvie -,äðLna [äøBza] ÷ñòì §¦¦©£Ÿ©¨©¦§¨

k -,icéãé-ìò) íäa ÷eácä àøçà-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨©¨¨¤©§¥
) äøBzä ÷ñò(`zil ci azka,(z` yilgdl ekxhvi md - ¥¤©¨

,`xg`Î`xhq ly gekd,íàéèçäì íäa èìLz àlL¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨
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ùã÷ä úøâà
äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà

]à"ðòøä ãøôåéå úåöåöéðä øåøéá íìùåéù øçà [úåôéì÷äî
áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו נדה 56.בתניא
ב. יהי'57.סא, שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח ‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÙÏ˘ ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

המתים  בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של
בלבושים לבושים יהיו אז ‡Ï‰הרי יהיה ולא לעתידֿלבוא תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של ,ÌÈ˙Óעדיין‰Ìהאיסור
נדה  על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז

שם,Ï‡שם) אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת הרי ‰˘·ÈÚÈשעיקר המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה

שרבנו  מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי
שמצוות תורה' שב'לקוטי גדול" בשופר יתקע ההוא ביום "והי' במאמר מביא בהתאם Ï‡הזקן כן גם הוא - לבוא לעתיד תתבטלנה

בהבדל הרשב"א. המצוות Ê‰לשיטת תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן מהמ ˘ÈÙÏולא רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) בנדה תחיית הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם ש Ï‡שם המשיח זמן של הלעתידֿלבוא על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תחיית ÈÙÏתתבטלנה
בזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה התוס').˘‡È¯Áהמתים, לשיטת (בהתאם המתים תחיית

תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי



עט oeygxn a"i ipy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ב שי יום
אגרת כז  ,290 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð

:áéúëãkaezky enk -58:,"ìl÷é äðL äàî ïa àèBçäå" §¦§¦§©¤¤¥¨¨¨§ª¨
.áø áøòî íéàèBç eéäiLmde ,mi`heg eidi f` mby ixd - ¤¦§§¦¥¥¤©

miwewf md eidi okle ,mda dweac `xg`Î`xhqy "ax axr"d
icil mze` `iaz `ly `xg`Î`xhqd zylgdl mirvn`l

ick wx `le .`hg
Î`xhq'd z` yilgdl
mikixv eidi '`xg`
,dxezc dlbpl wwcfdl

- `l`eéäé äNòîì íâå§©§©£¤¦§
úBëìä éèøôì íéëéøö§¦¦¦§¨¥¦§
øúBé äàîèå øeqà¦§ª§¨¥
òøàé àlL ,ìàøNiî¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡©

íäì,l`xyi ipal - ¨¤
,øeqàå äàîèå ìeñt§§ª§¨§¦

."'eë äpàé àì ék"- ¦Ÿ§ª¤
"oe` lk wicvl59jke -

ielba l`xyi lk f` eidi
,wicv zbixcna lretae
øácä áBø÷å øLôà íâå§©¤§¨§¨©¨¨

,xnel -eòãiL¤¥§
íäøáà Bîk ,úéìâpä äøBzä éôeb ìk äøBzä úeiîéðtî¦§¦¦©¨¨¥©¨©¦§¥§©§¨¨

,íBìMä-åéìò eðéáàly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¦¨¨©¨
`xnbd ,oky .dxezc dlbp60miiw epia` mdxa`y zxne` ixd

dxeza mipipr mpyi ixde ,dpzip `ly cr dlek dxezd lk
oilitz lynl enk ,zeinyba f` eidiy jiiy did `ly zeevnae
meiw `l` .dnecke mixvn (zelbn) z`ivi oipr mda aezky
itk) zeipgexae zeinipta did epia` mdxa` ly zeevnd

"xe` dxez"a owfd epax xiaqny61"dxez ihewl"ae62- (ixd
rciylklk z`f erci jke ,dxezd zeiniptn dxezd ipipr

.giynd onfa l`xyiíéëéøö ïéà ïëìå,ekxhvi `l -÷ñòì §¨¥¥§¦¦©£Ÿ
íäa,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zeklda --äî .ììk ¨¤§¨©

éðL úéa ïîæa ïk-ïéàM,ux`d inrn eqpxtzd `ly zexnl - ¤¥¥¦§©©¦¥¦
z`f lka ,minxke zecy mdlyn mdl did okyíéëéøö eéä̈§¦¦

÷ñòì,dl` mipica -íb ©£Ÿ©
ékdfa wqrdy zexnl - ¦

didìéáLa àìzrcl - Ÿ¦§¦
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זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) כ.58.סע"ב סה, ˘ËÈÏ"‡:59.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) פב,60.תוס' קידושין ב. כח, יומא

ד.61.א. יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי ראה
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תובב"א"1. אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
אשר  הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט"ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן  הכסף  שיהי' שמבקש  וממשיך תובב"א", שבא"י לרבותינו . . (כצ"ל) בשנה שנה מדי לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו 
Ê"Á‡Ï"המחבר מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :

מובן  ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". כו' ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ט.3.ע"ד ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ס"פ 5.ע"ד שמו"ר
ועוד. ב.6.פקודי. קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' (8.ע"ד שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום ד.9.הלכות ב, כג.10.חבקוק יט, ל'11.משלי
יד. לד, איוב - טז.12.הכתוב י, משלי
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y dlelq jxc epiidxak
mleky wicvd llq
miaizpe zeycg mikxc epiid "gxe`"e ,da zkll mileki
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meiw - dyrnd oipr
itk ,lreta zeevnd
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iptl xy`n xzei daexn dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e
- dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht
mdy ,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne daeyz

,drtyd xzei milawnék¦
äNònäeicinlz ly - ©©£¤

,eixyewne[ìãb] (ìBãb)¨¨¥
ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå§¥¦¥¦¦¦
"÷écvì òeøæ øBà"20 ¨©©©¦

,"'ä Bëøa øLà äãO"a©¨¤£¤¥£
xtqa xn`pd jxcÎlr -

ziy`xa21`id dpeekdy ,
m`zda .ocrÎob lr
zxb` lr oldlc xe`ial
,"zeliv`c zekln"a xi`ne jynpd xe`l `id dpeekd ,ef
"zeliv`c `"f"n jynp day ,"'d ekxa xy` dcy" z`xwpd
jkne ,wicvd ly dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd
`xwp dfe ,micinlza miaeh miyrnde daeyzd ixedxd mi`a

,"oilecib ilecib",úBöeçå õøàì øéànäl`xyi ux`a - ©¥¦¨¨¤§
,ux`l uegaeåéëøãa íéiç eðlk íBiä ät älà eðçðà íâå§©£©§¥¤Ÿ©ª¨©¦¦§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé

.å"ñð åéúåçøåàá äëìðå åéëøãî

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כ ד, איכה הכתוב יט.14."ל' כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, עה"פ 16.זח"ב בפרש"י) (הובא ספרי
ז. ו, ב.17.ואתחנן עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנן כב, יא.20.עירובין צז, כז.21.תהלים כז, תולדות



oeygxnפב c"i iriax mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד רביעי יום
אגרת כז  ,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

"dì àøwé Lãwä Cøc" ¯22.m`Îik ,dyecw ly jxc wx `l - ¤¤©Ÿ¤¦¨¥¨
ÎlkÎlr .e"iea "yecw"n dlrnly "ycw" ly jxc`vei mipt

ezrtyde wicvdy
ezewlzqd ixg` mi`vnp
dcnae dyrnd mlera mb

.xzei daexnúàæŸ
élîa 'ä úãBáòa©£©§¦¥

;àiîLcmipipra - ¦§©¨
micinlzdy ,miipgex
wicvdn lawl mileki
xzei ezewlzqd ixg`

.ezewlzqd iptl xy`nàîìòc élîáezertyde mipipra - §¦¥§©§¨
,jiynn wicvdy zeinybøîúà Leøôayxetna xn`p - §¥¦§©

LBãwä øäfa23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,miwicvdy - ©Ÿ©©¨§©¦©¨§¦¦©¨§¨

,mlerd lr mipibn,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáeixg`e - §¦¨§¨¦¦§©¥
,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna - mzewlzqd
àúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨
àîìò àeääa ài÷écöc§©¦©¨§©¨§¨
ly mzlitz `lele -

mlera miwicvd`edd,
àòâø àîìò íi÷úà àì̈¦§©¥¨§¨¦§¨

.àãçmlerd did `l - ¨¨
dfdrbx elit` miiwzn

miwicvdy ixd ,cg`
dfd mlerd lr mipibn
xy`n xzei daexn dcna ,mzewlzqd ixg` ,miinybd mipipra

,df mlera mdiiga"ä ïkLî ìà áBø÷ áBøwä ìëå,wicvl - §¨©¨¨¤¦§©
:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça.wicvd one ici lr d`ad - §©¨¥©§¨¨

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq) ef¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd
xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

BúBìòa,änLoaen - ©£¨¨
zenleray xacd
ixg` `vnp `ed mipeilrd
daexn dcna ezewlzqd
dler eznyp xy`k xzei

,dlrnl-íìBòa ìáà£¨¨¨
éà äfä?øéúé çkzLà C ©¤¥¦§©©¨¦

my `vnp `ed cvik -
?xzei daexn dcnaLéå§¥

äî Cøc-ìò ,øîBì©©¤¤©
øîàî ìò éúìawM¤¦©§¦©©£©

÷áL"c ì"æç,xi`yd -,"éç ìëì íéiçezewlzqd zryay - £©§¨©©¦§¨©
,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne` wicv ly
afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay
eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`e mlerd z`

iign `l ,`edeowfd epax laiwy xaqdd itl `l` ,miig md
eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd`ed,miigd lkl -òãBpk©©

,recik -íéøNa íéiç íðéà ÷écvä éiçL24íéiç íà-ék ¤©¥©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦

,äáäàå äàøéå äðeîà íäL ,íéiðçeø'd z`xi ,'d zpen` - ¨¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨
envr el yiy 'd zad`eeicinlzl oze` rityn `ede

,"miig" mya miweqta zexcben el` yly ,eixyewneék¦
:áéúk äðeîàa:aezk -äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå" ¤¡¨§¦§©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨

:áéúk:aezk -úàøéå" §¦§¦§©
äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨

:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥
àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä 'ãñç'å ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt
cqg lr mixne`yk
`id dad`y ixd "miig"
:ylyd lke ,miig ly oipr
ixd ,dad`e d`xi ,dpen`
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd ,zenleray zebixcnde
,dad`e d`xi ,dpen`úBìòî úðéça Cøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤§¦©©£

äæ ìò äæ úBîìBòä,mler eze` ly dbixcnd zepeilr itl - ¨¨¤©¤
dad`e d`xi ,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk

,mler eze`ay.òãBpk ,ìeìòå älò Cøãaoeilrd mlerd - §¤¤¦¨§¨©©
xzei oezgzd mlerd `a epnny daiqe "dlir" ynyn xzei

.xzei oeilrd mlerdn aaeqne "lelr" `edy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá
÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò
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ח.22. לה, ישעי' - הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, (הערת24.ח"ג שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל Î"˜"כנראה
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.(הגליון בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות כא.25.בלקוטי כא, משלי



פג oeygxn e"h iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו חמישי יום
,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥

éìëì õeç øéànä ,ïåéæå§¦¨©¥¦¦§¦
äæ,xen`d ilkl uegn - ¤

åéøeac éãé-ìò©§¥¦¨
,íéLBãwä åéúBáLçîe©§§¨©§¦
xeaicd zeize` -
ixd zelbn daygnde

.cala dx`deøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø26ãîBò íãà ïéàL ©©¤¥¨¨¥

."eëå Baø úòc ìòcr - ©©©©§
.dpy mirax`øçàì ìáà£¨§©©

,Búøéèt,wicvd ly - §¦¨
úðéça íéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦§¦©
øáwa äøàLpL Lôpä©¤¤¤¦§£¨©¤¤

L çeøä úðéçaîixg`- ¦§¦©¨©¤
`id zewlzqdd,ïãò-ïâa§©¥¤

ìL ïäL,eìlä úBcî L ¤¥¨Ÿ¦©¨
,dad`e d`xi ,dpen` -
el` zecn yly oi`y ixd
yeala xzei zelaben
`l` ,sebay odly ilkae
mewn `edy ocrÎoba od
hytzn exie`e ,ipgex
,mc` lkl aiaqn mlera

,oldl xiaqiy itkCëéôì§¦¨
åéìà áBøwä ìk ìBëé- ¨¨©¨¥¨

,wicvd l` xyewnd
úðéçaî ÷ìç ìa÷ì§©¥¥¤¦§¦©

,ïãò-ïâaL Bçeøwlg - ¤§©¥¤
dx`d `le zecnd mvrn

,cala odn eifeìéàBä¦
å,wicvd ly gexd zpiga-úðéçáa àìå éìk CBúa dðéà §¥¨§§¦§Ÿ¦§¦©

,éîLb íB÷î,oldl xiaqiy itk ,`ed mby ,ocr oba `l` - ¨©§¦
,df mleraì"æø øîàî òãBpk27-åéìò eðéáà á÷òé ìò ©©©£©©©©©£Ÿ¨¦¨¨

,ïãò-ïb Bnò ñðëpL íBìMäz` lawl wgvi l` qpkpyk - ©¨¤¦§©¦©¥¤
,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxadøôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤

'úBøîàî äøNò'28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò-ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨
äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨

íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä- ©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨
,'d zceare dxezl cebipay mixac xacne ayeg mc`yk

k áéáñ ípäébî èMtúnä øéåàa íéîLøð,Cëìä .(íãà ì ¦§¨¦©£¦©¦§©¥¦¥¦¨§¦¨¨¨¦§¨
mpi` ,ezad`e ez`xi ,ezpen` ,wicvd ly egeky oeeik -
ocrÎoba mi`vnp md `l` ,inyb mewnae yeale ilka milaben

,dfd mlera mb miiwdãàî ì÷ð,c`n lw -ìa÷ì åéãéîìúì ¨¥§Ÿ§©§¦¨§©¥
íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨
Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨
øLà Búáäàå Búàøéå§¦§¨§©£¨£¤
àìå ,'ä úà íäa ãáò̈©¨¤¤§Ÿ

íåéæmzx`de -ãáìa ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL¤§¦©¨©§¦
ezad`e ez`xi ,ezpen` -
eil` zekiiyd ,zeinvrd
,eicinlzl `le cala
øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©
úðéçáa ììkäì ,éelò¦§¦¨¥¦§¦©
ïãò-ïâaL BúîLð¦§¨¤§©¥¤
úBîìBòaL ïBéìòä̈¤§¤¨¨

òãBðå ,íéðBéìòä29ìkL ¨¤§¦§©¤¨
Bðéà äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¥
ìëå ìkî éøîâì ø÷òð¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ
Búâøãîe BîB÷nî¦§©§¥¨
øçàì íb ,äðBLàøä̈¦¨©§©©
äìòîì älòúpL¤¦§©¨§©§¨

,äìòîì`ed oi` f` mb - §©§¨
enewnn ixnbl xwrp
,mipey`xd ezbixcne
,myex my x`yp `l`

Bæ äðéçáely egexn - §¦¨
,wicväðBLàøä̈¦¨

ïBzçzä ïãò-ïâa ähîì äøàLpLocrÎob zpiga ixdy - ¤¦§£¨§©¨§©¥¤©©§
,oezgzd ocrÎob zpiga dpyi diyra dhnl mb ,mler lka dpyi

,ocrÎoba dhnl dx`ypy ef dpiga ixdBúâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨
,åéãéîìúa úèMtúnä àéä ,äðBLàøäixd ef dpiga ,oky - ¨¦¨¦©¦§©¤¤§©§¦¨

`idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn dcxtp
,micinlza zhytznBúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§

åéìà Búáø÷å,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiça- §¦§¨¥¨§©¨§§©£¨©¨
dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn itl cg` lk

,iaxd ly egex zehytzdn lawn `ed dcnîä ékìk úëL ¦©§¨©¨
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ùã÷ä úøâà
éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
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ו.26. כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד י"ד 29.מאמר שער פרדס
ובכ"מ. ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק



oeygxnפד f"h iyiy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז שישי יום
,fnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

àlà dðéà úeiðçeø,äaø äáäà éãé ìòdad`d dpyiyke - ¨¦¥¨¤¨©§¥©£¨©¨
,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecnd zekynp ,daxBîk§

LBãwä øäfa áeúkL30éLîà àaìc àúeòøc çeøcçeø C ¤¨©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©
,àìéòlîgex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd - ¦§¥¨

ixd ,dlrnln
"`alc `zerx"dy
(ald ly iniptd oevxd)
cinlzd ly dad`de
hytziy mikiynn ,eaxl
iaxd ly eizecnn

,cinlzlïBké íà ÷ø©¦¦
åéäìà úàø÷ì31äðëäa ¦§©¡Ÿ¨©£¨¨

,äîeöò äòéâéå äaø- ©¨¦¦¨£¨
lr "zedbd ihewl"a `aen ,yiyw ciqg ly eyexit itl

ly dpkdd - `id "dax dpkd"a dpeekd ,"`ipz"dnypd
d zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dad`e d`xi ,dpen` -,Baø eäøBäL Cøãk ¦©¨§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k ly33eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr
dceardy ,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie dax dpkda
miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide
,my miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly
z`vne zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn
oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd "oin`z
dribid iciÎlry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly
mxewne myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn
ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy
cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocrÎobay eznyp zpigaa llkidl

mb `l` ,oezgzd ocrÎoba dx`ypy egexn micinlzl yiy
ef ixd ,oeilrd ocrÎobay dnypa zllkpd zinvrd egexn
zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra `ly "d`ivn"

ocrÎoba dx`ypy gexdn`edy itk ,`l` .cala oezgzd
xi`n df ,my miiqn
"siwn" zpigaa mdilr

siwn j` ,caladf
ileciba gek wiprn
didi mda mby oilecibd
oi` cr dginvd oipr
xn`n eze`a .xeriy
`edy ixg`) iaxd xne`
oeyln lecb wlg `ian
dpkdd lr xne` `edy dnl zekiiyae ,efd ycewd zxb`
d`xi ,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd
`ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e
d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen
dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya miiga dad`e
zexywzdd dyrp jk ici lr ,ynn lreta zeevnd meiwe
myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib ly
ielira dlrznd axd ly zinvrd gexd `edy ,mxewne
zenleray oeilrd ocrÎobay eznypa llkidl ielir xg`
"siwn" j` ,"siwn" zpigaa mdilr xi`n dfy `l` ,mipeilrd
dginvd gek didi mda mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df
my `aend itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza

mdy micinlzdy ("xeviw"aoilecib ilecib,wicvd ly
wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici lr ,mixywzn

.oeilrd ocrÎobay

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkenk - ¨¦¨
dpey`xd dx`dd
micinlzl dxi`nd
d`ad ,wicvd ly egexn
,dpen` zecna zeinipta
ly dad`e d`xi
dx`dd eli`e ,cinlzd
zyalzn dppi` dipyd

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

,mzbixcnn dlrn dlrnl `id oky ,"siwn" zpigaaàéäå§¦

BúîLðå Bçeø úiìòî,wicvd ly -,eávç øB÷îìxewnl - ¥£¦©§¦§¨§¨ª§
,gexde dnypd ze`a epnny,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì eðéäc§©§©£©©¦©¦¦

,"zeliv`c zekln"l -
z`xwpd ,zenypd xewn
oigetz" ly dcy

,"oiyicwäæ-éãé-ìòå- §©§¥¤
,my dler dnypdy

,ãeçé íL äNòð- ©£¨¨¦
mr zcg`zn "zekln"y

,dpnn dlrnly dn-ìò©
ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eðly zexxerzd - §¦
,zewl`éîé ìk ãáò øLà BúãBáòå BúøBúå åéNòî ìkî¦¨©£¨§¨©£¨£¤¨©¨§¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø

ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
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ועוד.30. ב. קסב, זח"ב יב.31.ראה ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר Î"˜34.ד"ה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן התלמיד



פה oeygxn f"i ycew zay mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ז קודש שבת יום
אגרת כח  ,294 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî

,åéiçmc`d ly ezribi lky ,g"k oniqa oldl xiaqiy itk - ©¨
jyna xy` ,dlrnl "lrt"e eiig ini jyna eytp dcary dn
dlbzn df ixd - xzqde mlrd ly ote`a df did eiig ini

,zewlzqdde dxihtd zrya xi`neïéçetz ì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©©¦
"ïéLéc÷xewna - ©¦¦
,dnypdíéðBéìò úBøBà¤§¦

únòì ,ãàîiciÎlre - §Ÿ§ª©
zexe`,íéðBzçze`ay - ©§¦

,wicvdníä øLà£¤¥
.BúãBáòå BúøBzixd - ¨©£¨

ezceare ezxez iciÎlry
zexe` dlrnl erxfp
mde ,xzeia milrp
dhnl mikynpe milbzn
ezxiht zrya

,ezewlzqdeúøàäå§¤¨©
elà íéðBéìò úBøBà¤§¦¥
,åéãéîìz ìk ìò äøéàî§¦¨©¨©§¦¨
éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL¤©£§¥©§¥

.BúãBáòå BúøBzezxezn mipeilrd zexe`dy drya ixd - ¨©£¨
micinlzd lk lr mixi`n md ,milbzn wicvd ly ezceare

,'d icaer dcearde dxezd iciÎlr eyrpyL Bæ äøàäå- §¤¨¨¤
dxi`n,äìòîlî íäéìò,"siwn" zpigaa `idy zexnl - £¥¤¦§©§¨

ìëå ,íéáBè íéNòîe äáeLz éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥§¨©£¦¦§¨
íéãìBpä íéáBè íéNònä,mixvepe -nL Bæ äøàäîäøéà ©©£¦¦©¨¦¥¤¨¨¤§¦¨

äãOa íéòeøfä úBøBàî,"oiyicw oigetz lwg" ly -økæpä ¥©§¦©¨¤©¦§¨
."ïéìecb éìecb" àø÷ð ¯ ìéòìixd md mnvr zexe`d ,oky - §¥¦§¨¦¥¦¦

mi`ad miaehd miyrnde ,wicvd ly ezrixfn "oilecib"
,"oilecib ilecib" md zexe`d ly dx`ddnàéä Bæ äøàäå§¤¨¨¦

ìBãb øzñäå íìòäa35, §¤§¥§¤§¥¨
øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦
,õøàì úçzî íéáëBkì©¨¦¦©©¨¨¤

àúéàãk`aend itk - ¦§¦¨
íéðewza36äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤

,íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨
Búøéèt øçàL¤©©§¦¨
ìëa Búøàä úèMtúî¦§©¤¤¤¨¨§¨

àøãå àøc,xece xec - ¨¨§¨¨
ì,úBîLð àBaø íéML- §¦¦¦§¨

,zenyp sl` ze`n yyl
x`y lky miyxy ody
zevevip od zenypd
,el` zeiyxy zenypn
f"l wxta xaqedy itk

,"`ipz"d xtq ly oey`x wlgaúçzî øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦¦©©
ì õøàì:íéáëBk àBaø íéMLlr xdefa xn`py itk ixd - ¨¨¤§¦¦¦¨¦

,"oilecib ilecib"l mixi`nd miwicva mb xacd jk ,epax dyn
ezxez zx`dn milawnd ,'eke micinlz icinlzle micinlzl
dxez ipipra eize`xedl m`zda mibdpzn mdyk ezceare

.dceare

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`

z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd ixg`y

s`e ,zeipgexa epnn drtydd

xy`n xzei daexn dcna

didyk ,zewlzqdd iptl

,df mlera ezeig miiga

(miinyb mipipra) zeinybae

xy`n xzei daexn dcna dfd mlerd lr ,ewlzqpy miwicvd mipibn

- mzewlzqd iptl

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1epax azky zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

zxiht lr minegip xeza ,aeyhicxan wgvi iel iax wicvd axd l` owfd

axwa zereyi lret" wicv zewlzqd ji` owfd epax xiaqn ef zxb`a .epa

,xecd oeer lr xtkl ,"ux`d

md mby ,zepecf lr elit`

.extkzi

áúkM äî,owfd epax - ©¤¨©
ïBàbä áøä ,Bðzçîì¦§ª¨¨©©¨

'ä LBã÷ íé÷ìà Léà ,íñøôîä2,éðîéä ãenò ,ìàøNé øð , ©§ª§¨¦¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©©§¨¦
÷æçä Léht3áà ,ïãò-BúîLð ÷çöé éåì áøä eðaøå eðøBî , ©¦¤¨¨¥§©¥¨©¥¦¦§¨¦§¨¥¤©
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ùã÷ä úøâà
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ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä

çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù
÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
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.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יחוד כשמאיר - יותר ˘·‡ˆÈ'"לתרץ לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם
המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') למטה (שזהו אלי' ממקום ·ÂÁÈ„מגילוי מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'

כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי רק לא וצ"ל ‡Ú„¯היחוד) Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ המאיר (
- (-שבמקומם (ÏÈÏ‰לכוכבים מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף ‡ˆÈ'גם כו'. (

"¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף תלמידיו.
˘ËÈÏ"‡:36.באגה"ק". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים רטז,ÏÎב"הערות שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין

רק מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. קיב, (תס"ט ובתיקונים לו ÏÁ˜ב. ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר
'בתיקונים'". פמ"ד בתניא ˘ËÈÏ"‡:1.ממש"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת "ראה

ו.2. יא, איוב - הכתוב ל' ב.3.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ע"ד



oeygxnפו f"i ycew zay mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úøéèt ìò Bîçðì ,áBLèécøàa Lã÷ úlä÷c ïéc úéa4Bða ¥¦¦§¦©Ÿ¤©§¦§§©£©§¦©§
:ïãò-BúîLð øéàî áøä eðaøå eðøBî ãéñçä áøä̈©¤¨¦¥§©¥¨©¥¦¦§¨¥¤

íéøî úLøt äëîñð änì","mixn zzin" zyxt -úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©¦§¨§¨¨©
,äøt,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìjk - ¨¨©§©¨¨§©¤¤§

jk ,zxtkn miwicv zzin
zkqna `xnbd zxne`

ohw cren5zetqezde ,6

dnec` dxty ,miyxtn
,lbrd `hg lr zxtkn
dnec` dxty myk ixd
zzin mb jk ,zxtkn

.zxtkn miwicvéøöåC §¨¦
äëîñð änì ,ïéáäì- §¨¦¨¨¦§§¨

mixn zyxtà÷åc©§¨
ìzyxt-änãà äøô §¨¨£ª¨

ì õeç äNòpä)ìLL ©©£¨§¨Ÿ
úBðçî7úàhçc àlà , ©£¤¨§©¨

àðîçø dééø÷8dxezd - ©§¨©£¨¨
."z`hg" dl z`xew
jxca mipewize zexrd"a

t`,iaxd oiivn "xy
ueg dyrpd" milndy
"`pngx ..zepgn ylyl
.miixbeqa `eal zekixv

]ciÎazka9`gqepd ,:
.'õeça äNòpä'`zil - '`pngx' zaiz cr 'ylyl' zaiz one ©©£¨©

ciÎazka[dxezd dkinqd recn ,`id dl`yd ,miptÎlkÎlr
?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxtäëîñð àìåzyxt - §Ÿ¦§§¨

,dnec` dxtçaænä éab ìò íéðôa äNòpä úàhç úLøôì§¨¨©©¨©©£¨¦§¦©©¥©¦§¥©
`idy -.Lnî äøtk,yxtl mileki "ynn dxtk" milnd - ©¨¨©¨

,dxtkdÎgafn lr dyrp z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody
`id z`hgdy ,z`hgd lr aqen dfy ,yxtl xzei gepy itk e`
xwira `idy dnec` dxta xacdy itk `ly) "ynn dxtk"
oipry ,owfd epax xiaqi - ef dl`y uxzl ick .(dxdh ly oipr
ytpn ,(dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd" `ed zepaxwd
inipt xe` dkiynne dyxyl dlerd ,"dbep" ztilway dndad
mi`xwp okly) mlera zeinipta yalzdl lekiy xe` ,mlera
xe` `idy ,dlik` ly oipr mdy ,"gafn zlik`" zepaxwd
?"lret" df dne .(mvnevn dyrp mlera `ayk dfk xe` ,inipt
ztilwny zindad ytpd zexabzdn `ad bbey lr xtkl -

" ly oiprd epyi dnec` dxta eli`e ;"dbep"yeciw."z`hg in
"n xe` jiynn dfy - "ycw" oeyln "yeciw"ycw"oeilrd

ly xe`l edzd mler jyeg z` jtdn dfe ,mlerdn dlrnly

d`nehdn xdhl d`a mlera ef drtyde dlert ,oewiz
ztilwn dhn dhnly ,"d`nehd zea` ia`" ,xzeia dxengd
dlrnly xe` jynp miwicv zxiht iciÎlr mb jke ,"dbep"
zxveie ,"oevx" zeize`n zakxend "xvep" oewizn ,mlerdn

"oevx zr"oer" lr xtkl
zepecf lr elit` ,"xecd
zetilw yelyn mdy
dhnly ze`nhd
deezyn dfa ."dbep"n
dxt oiprl miwicv zxiht
oiprl `le dnec`
.z`hg oaxwe zepaxwd
:owfd epax oeylae

íðîà10øäfî òãBð ¨§¨©¦Ÿ©
LBãwä11ì"æéøàäå12, ©¨§¨£¦©

úBðaøwä ãBñ©¨§¨
Leaixwd-éab ìò ¤©©¥

úðéça ïä ,çaænä©¦§¥©¥§¦©
"ïéá÷eð ïéî" úàìòä- ©£¨©©¦§¦

zexxerzde d`lrd
,mipezgzdnLôpî¦¤¤

ìà dâðaL úéîäaä©¤¡¦¤§Ÿ©¤
ïä ,ïøB÷îe ïLøL̈§¨§¨¥
úBiç òaøà úBðéça§¦©§©©

äákønaLzexkfend - ¤©¤§¨¨
,'` wxt l`wfgiaàqkä úà úBàNBpä13øLð éðôe øBL éðt : ©§¤©¦¥§¥§¥¤¤

,'eëå- "xyp ipt"ne ,zendad zeytp ze`a "xey ipt"n - §
,zexg`d mizyd z` ,zepaxw mi`ian odny ,zeterd zeytp
md zepaxw ixd ,"'eke"a fnxn `ed "dix` ipt"e "mc` ipt"
ody ,"dakxn"d zeig 'c l` ,dhnln d`lrd ,"o"n z`lrd"

,mlerl zekiiy odl yie mleray mipiprd yxeyäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
"ïéøëeã ïéî" íéãøBéå íéëLîð(rityndn) dkynd) - ¦§¨¦§§¦©¦§¦

,(dlrnlníLa àø÷pä ,"àqkä ìòL íãà" úðéçaî¦§¦©¨¨¤©©¦¥©¦§¨§¥
."ïétðà øéòæ"e "àkìî"xe` `ed myn jynpd xe`d ixd - ©§¨§¥©§¦

mi`xwp okly ,lirl xkfpke ,zeinipta mlera yalzne cxeid
" zepaxwzlik`oipr znbeck ,inipt xe` mikiynn mdy ,"gafn

.inipt oipr mdy oefnde dlik`d,änãà äøtä úôøNa ïëà̈¥¦§¥©©¨¨£ª¨
'eëå áBæàå æøà õò úëìLä éãé-ìò äpäoipr `ed df mby - ¦¥©§¥©§¨©¥¤¤§¥§

dkynd ly14f ixg`le ,mb sqeezn dìà íéiç íéî úðéúðe§¦©©¦©¦¤
äðLna "úàhç éî Lec÷" íLa àø÷ð ¯ øôàä15,"yeciw - ¨¥¤¦§¨§¥¦¥©¨©¦§¨

,"ycw" oeyln,"ïBéìòä Lã÷" úðéça àéäådpigad - §¦§¦©Ÿ¤¨¤§
,"ycw"a xzeia dpeilrd,"àçìãác àlè" íLa àø÷pälh - ©¦§¨§¥©¨¦§Ÿ§¨

on iabl daezkd "glecad oirk" oeyld enk ,glecad16`xwpd ,
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ùã÷ä úøâà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
ù"îë àçìåãáã àìè íùá àø÷ðä ïåéìòä ùã÷ 'éçá
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה יט,7.ד"ה חוקת עה"פ פרש"י
א. סח, מיומא א.8.ג. יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ ˘ËÈÏ"‡:9.פרש"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"רבה "מודעה "ראה

זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר ˘ËÈÏ"‡:10.שבראש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בארוכה ראה לקמן "בהבא
חוקת". ר"פ ב.11.לקו"ת סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז "ל תורה ובכ"מ.13.לקוטי י. כה, תרומה ‡„ÂÓ"¯14.בחיי ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש ו'.15."כן פרק בהעלותך 16.פרה



פז oeygxn f"i ycew zay mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb17`zexrz`" `edy ,"lh" ly oipr dfe ;"lhd zaky" ,"lh"
`zexrz`"n ixnbl dlrnly (dlrnln zexxerzd) "`lirlc
iciÎlr `ad xhn enk `ly ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc

aezky enk ,dhnln zexxerzd ,"`zzlc `zexrz`"18c`e" :
,"dwyde ux`d on dlri
`edy "lh" enk `l`
"`lirlc `zexrz`"
zexxerzdn `ad)
`lh" hxtae ,(dlrnln
`ed "`glecac
"`lirlc `zexrz`"
ixnbl dlrnly
,"`zzlc `zexrz`"n
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

LBãwä19L ,`lh - ©¨¤
"`glecac"äàlò äîëç" úðéça àéä,dpeilr dnkg - ¦§¦©¨§¨¦¨¨

éøà"c "äàîéúñ àçî"e,"ïétðà C"xzkay dnkg" - Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦
,mlerdn ixnbl dlrnlyøäfa àáeè ézëeãa øîúà dìòå©£¨¦§©§§¥¨©Ÿ©

eøéøaúà äîëça :LBãwä20,"d`lir dnkg" lr ,dilr - ©¨§¨§¨¦§¨¦
yecwd xdefa zenewn daxda aezk ,"d`nizq `gen"e
iciÎlry ,mixxazn md "dnkg" iciÎlr "exixaz` dnkga"

in yeciw" iciÎlryk ixd ,oewizde xexiad dyrp "dnkg"
dpigan jynp "z`hgef:if` -,àøBäðì àëBLç àëtäúàå§¦§©§¨£¨¦§¨

tdzn -,xe`l jyegd jøøaúpL ,ïewzä íìBò eðéäc§©§¨©¦¤¦§¨¥
éøà"c "äàîéúñ àçî" éãé-ìò ïwzúðå,"ïétðà Cdf - §¦§©¥©§¥Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

owzzpe xxazníìBòî¥¨
,íéìkä úøéáLe eäzä©Ÿ§¦©©¥¦
-äøéöé-äàéøáa eìôpL¤¨§¦§¦¨§¦¨

.òãBpk ,'eëå äiNò- £¦¨§©©
zxiayn zevevipdy
zenlera eltp milkd
dfe ,diyrÎdxiviÎd`ixa
xxal icedi ly ezcearn
,zevevipd z` owzle

úàæìådxt okle - §¨Ÿ
dnec`úàîè úøäèî§©¤¤ª§©

,únä,znl `nhpy inn -àeäL óà`ed znd -úBáà éáà ©¥©¤£¦£
,'eëå,d`nehd -:dâpî ähî ähîìedpezgzd dbixcnd - §§©¨©¨¦Ÿ©

.ef d`neh dnec` dxt zxdhn okÎitÎlrÎs` ,d`neha xzeia
iciÎlr ,okyyeciw"`gen"e "d`lir dnkg"n jynp "z`hg in

jetdl df xe` gekae ,mlerdn ixnbl dlrnly xe` ,"d`nizq
.xe`l mlerd jyeg z`
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ùã÷ä úøâà
äàîéúñ àçåîå äàìéò äîëç 'éçá àéäù ÷"äåæá
äîëçá ÷"äåæá àáåè éúëåãá øîúéà äìòå à"àã
íìåò åðééäã àøåäðì àëåùç àëôäúàå åøéøáúà
à"àã äàîéúñ àçåî é"ò ï÷úúðå øøáúðù ïå÷éúä
.òãåðë 'åëå ò"éáá åìôðù íéìëä úøéáùå åäúä íìåòî
'åëå úåáà éáà àåäù óà úîä úàîåè úøäèî úàæìå

:äâåðî äèî äèîìå
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ז. יג.17.יא, טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להר"י) לתניא ביאורים בלקוטי
פ"ב. ודבש חלב ענין להבין ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי'

בזה". הסתירות ישוב - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. רנד, זח"ב וראה -

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מרחשון, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב' לס' לך, בו מתאר מצב הישיש הוו"ח אי"א וכו' ר'... שי' ושואל חוות 
דעתי בנוגע הב' ברירות שיש לו, או לדור אצל ביהכ"נ או בבית ששם דרות שתי בנותיו אבל אין שם 

בית כנסת בסביבה"

הנה בגיל שלו חשוב הוא שיהי' בין אנשים ובפרט שהורגל לזה מעודו, ולכן נראה לי הסבר]א[ 
הראשונה, היינו שימצאו לו דירה מתאמת סמוך לבית הכנסת וישתדלו אשר גם שאר התנאים בענין 

ההשגחה עליו וכו' יהיו ג"כ באופן המתאים בשבילו.

ומטובו למסור ל... שי' איחולי הלבביים לאריכות ימים ושנים טובות, טובות כפשוטו ממש, 
היינו במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וטובות כדרשת רז"ל כי אין טוב אלא תורה ומצוה, היינו שיהיו ימיו 
ושנותיו ממולאים בתורה ומצוות. ועל פי מה שפירש הרמב"ם ז"ל בהל' דיעות בענין בכל דרכיך דעהו, 
והובא ג"כ בטושו"ע או"ח סי' רלא, הנה מובן אשר כל רגע ורגע מזמן חיי האדם יכול להיות ממולא 

בתורה ומצוות שהם טוב אמתי.

בברכה.



היום יום . . . פח

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פט היום יום . . . 

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשָׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ
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רביעי
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היום יום . . . צ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת הספרים, מאסף לכל המחנות שני חלקים, שולחן מלכים ח"א, ספר 
דרכי חיים ושלום, ותולדות אהרן )המכורך עם תולדות יעקב(.

ת"ח ת"ח על תשורתו זו, ויה"ר מהשי"ת אשר כאו"א מאתנו יזכה לקיום בקשתינו כ"פ ביום, 
שיתן חלקנו בתורתו ית'.

לפלא ולתמי' על שאחרי שנדברתי אתו עמו שיקח ספרים - בחילוף - מספרי הוצאותינו בהיותו 
כאן, הנה על שאלתי בזה אמרו לי שלא עשה את זה ועכ"פ יעשה זה עתה ע"י שיכתוב להמל"ח איזה 
ספרים מהוצאתיהם מענינים אותו ואינם עדיין אצלו, ואם נצרך למילוי בקשתי זו "קבלת עול" יעזרו 

השי"ת שיהי' לו.

אתענין ג"כ לדעת אם ביחד עם הס' תולדות אהרן והגהות בעה"מ שער הכולל נמצאו במקום 
זה עוד מספריו עם הגהות שלו ות"ח מראש בעד הידיעות בזה.

בברכה לו ולזוגתו לבנם ולבתם שיחיו.

המחכה לבשו"ט.

נ"ב: הקטלוג של ביגעלאייזן נתקבל וימים אלו אחזירהו.



צי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  חשון י"א ראשון יום הזה  בזמן כולכם' 'ביאת

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰...äfä ïîfa äîeøzä©§¨©§©©¤
äøBz ìL äîeøz Eì ïéàL ;íäéøácî àlà ,äøBzä ïî dðéà¥¨¦©¨¤¨¦¦§¥¤¤¥§§¨¤¨
ék" :øîàpL ,íL ìàøNé ìk eéäL ïîæáe ,ìàøNé õøàa àlà¤¨§¤¤¦§¨¥¦§©¤¨¨¦§¨¥¨¤¤¡©¦

.íëlk úàéa ,"eàBáú̈¦©ª§¤
הרמב "ם  הט"ז)לדעת  פ"ו הבחירה בית קיימת(הל' הארץ  קדושת 

עזרא . בימי  בבל  עולי בו שהחזיקו מקום  בכל בימינו , גם

התורה מן אינו  בימינו  ומעשרות  תרומות חיוב מקום , ומכל

כי מדרבנן  xfr`אלא inia mbכמבואר התורה , מן  נהג לא 

כל  כאשר  רק  נוהג ומעשרות  תרומות שחיוב  זו בהלכה 

רובם)ישראל עזרא .(או בימי  שהיה  כפי מקצתם רק  ולא  בארץ ,

חיוב יחול האם  לארץ , יעלו ישראל רוב  בימינו  ואם 

מהתורה ? ומעשרות  תרומות 

מבריסק  הגר"ח ויובל)לדעת  שמיטה הל' הגר"ח 'ביאת(חידושי

להתקיים  צריכה  ux`dכולכם ' yeciw onfa `weecלאחר ולא 

נעשית היא  כאשר  רק  מושלם  באופן  חלה  הקדושה  כי מכן,

בארץ . יושבים  ישראל שרוב  בזמן

האזל' ה 'אבן לדעת  שם)אך הבחירה בית הארץ(הל' קדושת

נוסף תנאי שיש  אלא  ישראל, כל  ביאת  בלי  גם  בשלימות  חלה

ישראל  כשרוב  אלא חל שאינו ומעשרות  תרומות  בחיוב 

תרומות חיוב  יחול  זה תנאי  שיתקיים  זמן  בכל ולכן בארץ ,

מהתורה . ומעשרות 

לעיל  שהרי השניה, כדעה הרמב"ם  מדברי  להוכיח ויש 

אלא(ה"א) התורה מן נוהגות  אינן  והמעשרות  "התרומות כתב

ישראל , ziadבארץ  ipta `ly oia ziad ipta oia, ולכאורה ."

ואילו ראשונה, קדושה בטלה  ראשון  בית  חורבן  לאחר  הרי 

אפילו יועיל לא  מבריסק הגר"ח לדעת  שני  בית  חורבן לאחר 

כל  היו לא הארץ  קידוש  ובשעת  מאחר  ישראל , כל יבואו אם 

הבית'? בפני 'שלא  מהו  כן ואם  עליה , יושביה

החורבן לאחר  הזמנים  מן  בזמן  שאם  מזה  מוכח ("שלא אלא 

הבית") תרומותבפני חיוב  יחול לארץ , יעלו ישראל רוב

מהתורה . ומעשרות 

.(hw 'r dycg dxecdn ,dkldd xe`l)

ה'תשפ"ב  חשון י"ב שי יום טמאה  תרומה שאכל זר

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìëàL øæ̈¤¨©§¨
äúéî áiç ¯ äàîè ìëàL ïéa äøBäè äîeøz ìëàL ïéa ...ïBãæa§¨¥¤¨©§¨§¨¥¤¨©§¥¨©¨¦¨
ìò ä÷Bìå ."eäìlçé ék ,Ba eúîe" :øîàpL ,íéîL éãéa¦¥¨©¦¤¤¡©¥¦§©§ª§¤©

.dúìéëà£¦¨¨
משנה ' ה 'לחם  פי"טה"ב)הקשה  סנהדרין :(הל'

אכל  אם  אבל  מיתה , חייב  טהורה  תרומה שאכל  טמא  כהן

חייב אינו  טמאה  ה"א)תרומה פ"ז זאת(להלן ולמדו פג,. (סנהדרין

שמחוללתא) לזו  פרט – יחללוהו  כי  בו  "ומתו  מהכתוב 

על  אם  רק  הוא  תרומה  באכילת מיתה חיוב  כלומר , ועומדת ".

אבל  גופו , בטומאת  מתחללת התרומה  הכהן  אכילת  ידי 

אכילתו. לפני  וטמאה  מחוללת  כבר היתה  הרי  טמאה  תרומה 

יותר חמור דינו  טמאה  תרומה  שאכל  זר כן, אם  ומדוע 

פסוק  מאותו נלמד חיובו  הרי מיתה , וחייב  טמא  ("ומתו מכהן 

יחללוהו") כי בתרומ בו ולא  טהורה  תרומה  באכילת רק  ההמדבר

טמאה ?

המלך' ה 'שער  גרסינן)וכתב  ד"ה ה"ח פי"ז איסו"ב :(הל'

במשנה  הוא  הדברים  הרמב"ם מקור והביאו מ"א, פ"ו (תרומות

זו) היאבהלכה אם  גם  בשוגג, תרומה  שאכל זר כי  נאמר שם

בגמרא  ומבואר  וחומש . קרן משלם  ב)טמאה , סט, (שבת

בזר מיתה  חיוב  אין  ואם קרבן, במקום  הוא חומש  שתשלום 

חומש  משלם  מדוע  – במזיד טמאה  תרומה  במקום שאכל (שהוא

בשוגג) קרבן חיוב אין במזיד מיתה חיוב כשאין והרי מכאןקרבן, אלא  ?

טמאה . תרומה  אכילת  על  גם  מיתה  חיוב  שיש 

אברהם ' ה'דבר  כוסקט"ו)ומבאר סי' :(ח"א

שחיוב למדים  יחללוהו " כי בו "ומתו מהפסוק  אמנם

יש אך אכילתה , ידי  על המתחללת בתרומה  רק  הוא  מיתה 

החילול  זר  באכילת  טמא: כהן לאכילת זר  אכילת  בין לחלק 

אין ובזה  אכילתו, ידי על חולין נעשית  שהתרומה בכך הוא 

טמאה , היא  אם  גם  שהרי טמאה או טהורה  היא  אם  הבדל

כהן באכילת  ואילו חולין . נעשית הזר  ובאכילת  היא  תרומה 

וזה נטמאת , התרומה  שבאכילתו בכך נעשה החילול טמא

כבר אכילתו  שקודם בטמאה ולא  טהורה בתרומה רק  שייך

ומחוללת . טמאה  היתה 

ה'תשפ"ב  חשון י"ג שלישי יום כבעלות? נחשבת שכירות האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîäa øëOL ìàøNé¦§¨¥¤¨©§¥¨
ìò óà ¯ ìàøNé úîäa øëOL ïäëå .äîeøzä dìéëàî ,ïäkî¦Ÿ¥©£¦¨©§¨§Ÿ¥¤¨©¤¡©¦§¨¥©©
dðéàL éðtî ,äîeøz äpìéëàé àì ¯ äéúBðBæîa áiç àeäL ét¦¤©¨¦§¤¨Ÿ©£¦¤¨§¨¦§¥¤¥¨

.Btñk ïéð÷¦§©©§
בדבר השוכר  של השייכות  בביאור  תלויה  זו הלכה

נחשב הוא  השכירות  זמן במשך  כי נאמר  אם המושכר:

תאכל  כהן  הוא  אם – בו תלוי יהא הבהמה  של דינה  כבעלים ,

למסקנת אולם בתרומה , תאכל  לא  ישראל  הוא  ואם  בתרומה 

א)הגמרא  טו, אך (ע"ז במושכר שימוש  זכות  רק לשוכר  יש 

המושכרת הבהמה  דין ולכן הבעלים , בבעלות  נשאר  הדבר 

בתרומה אוכלת  היא  כהן הוא  אם – הבעלים  פי על נקבע 

אע "פ אוכלת  אינה  ישראל הוא  ואם  ישראל , שהשוכר  אע "פ 

כהן. שהשוכר 

בהמתו ' 'שביתת  דין לגבי  גם  נפסק  לכך (איסור בהתאם
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בשבת) ישראל של בהמה ידי על מלאכה להשכירעשיית לאדם  שאסור  ,

ושכירות מאחר כי בשבת , מלאכה  בה  שיעשה  לגוי פרתו את 

בתקופת גם הישראל  בבעלות הבהמה הרי  כקנין אינה

בשבת  מלאכה  עושה  שבהמתו ונמצא  סי'השכירות  או"ח (שו"ע

סק"ח) שם אברהם ומגן ס"ג .רמו

שפסקו יש  מגוי, בהמה  ששכר  ישראל  לגבי  ומאידך ,

בהמתו, שביתת בדין  השכירות  בתקופת בה  לנהוג שחייב

היא והבהמה  קנין אינה השכירות הדין שמעיקר ואע "פ

קבעו  רבנן  הגוי, כקניןxnegly`בבעלות  השכירות  תיחשב 

שם) אברהם במגן מובא אשרי, .(הגהות

שישראל  כאן  מהמבואר  כך על להקשות  יש  ולכאורה 

שאינה הרי תרומה , להאכילה מותר  מכהן  בהמה  ששכר

מדרבנן ! ואפילו  השוכר  בבעלות  כלל נחשבת 

אברהם ' ה 'מגן התוספות(שם)ומתרץ דברי  פי שם)על (ע"ז

הבעלים  על מוטלים  שמזונותיה  באופן ולא(הכהן)שמדובר 

אפילו הישראל ברשות  כלל  נחשבת  אינה ולכן  השוכר, על 

מזונותיה על אחראי השוכר  כאשר אולם  זה מדרבנן, (ובאופן

שבת) לענין לומדובר ואסור כבעלים מדרבנן אותו  החשיבו

בשבת . בה  לעבוד

שמזונותיה באופן מדובר  כאן  שגם  שפירשו יש  אולם 

מגדים ' ה 'פרי וכתב  הישראל, השוכר על  שם מוטלים  או"ח (א"א

בכך,סק"ח) חילק  שלא  הרמב "ם  לשון מסתימת גם  משמע  שכן

ואפילו הבעלים  נחשב השוכר אין לדעתו  שאף  ומוכח

מדרבנן.

ה'תשפ"ב  חשון י"ד רביעי יום תרומה? לענין 'אכילה' מהי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰åéða úà ìéëànä©©£¦¤¨¨
ïéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL ïéé äúLå ââML øéæðå ...íépèwä©§©¦§¨¦¤¨©§¨¨©¦¤§¨¨¥§©§¦

.Lîçä úà ïéîlLî ïðéàå ,ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©§¦¤©Ÿ¤
ה 'כסף כתב  חומש , משלם  אינו שהנזיר  הדבר  ובטעם 

עליו אסור חולין, של  הוא  אם  גם  שהיין, משום שהוא משנה '

תרומה לענין  'שתיה' נחשבת  שתייתו  אין  ולכן  הנזירות . מצד 

הכהן) הפסד משום לשלם עליו הקרן .(ואת

ספר ' כאן)וב'קרית ביאר :(להמבי"ט,

נלמד  וחומש  קרן משלם בשגגה  תרומה שאכל שזר  זה דין

כי  "ואיש  ycwמהכתוב lk`i" עליו חמישיתו ויסף  בשגגה 

יד) כב, קודש(ויקרא איסור  אלא זו באכילה  שאין ומשמע ,

אחר .(תרומה) איסור  עליו שחל לנזיר  ביין כן  שאין מה ,

אחרונים  ועוד)והקשו  רפא מ' מנ"ח ז. אות פ"ב פסחים רע"א :(תוס'

הכיפורים(ה"ז)לעיל ביום  תרומה  שהאוכל הרמב "ם  כתב

שמצד  שמכיון נאמר  לא  ומדוע וחומש . קרן משלם  בשוגג

איסור ללא  גם  שהרי 'אכילה ' זו אין  הכיפורים  יום  דיני

הכיפורים ? ביום  האכילה  אסורה תרומה 

חמדה ' ה'כלי ב)ומיישב  אות סוף :(אחרי

'תענו מהכתוב  נובע הכפורים  ביום  ושתיה אכילה  איסור 

אינו ושתיה  מאכילה להימנע התורה  וציווי נפשותיכם ', את 

הוא האיסור  ששורש  כיון  כי ו'משקה ', 'אוכל' מתורת  מוציאם 

שחייבים ו'משקה ' 'אוכל' בגדר  שהם בזה נכלל הגוף , עינוי 

מהם . להימנע

מלכיאל' כז)וב 'דברי  סי' מבאר :(או"ח

המוכר ולכן  'אכילה ', נחשבת  אינה  בשוגג איסור אכילת 

צריך  בשוגג , ואכלו התורה מן באכילה האסור  דבר  לחבירו 

הדמים  את  לקונה  להחזיר הי"ד)המוכר  פט"ז מכירה אף(הל' כי

על  אותו ומצערת  ממנה קצה נפשו בשוגג, היתה  שהאכילה 

התורה  מן איסור  על סק"ד).שעבר  רלד סי' חו"מ (סמ"ע

ממש  באיסור  רק  נאמרה  זו שהלכה  דאיסורא')ונראה  ,('חפצא

שאכלו אלא  באכילה  שמותר  במאכל שהאכילהonfaאבל 

חייב יהא  הכפורים , ביום  ואכל שהטעוהו  כגון בו, אסורה

שאכל. מהאוכל  קצה אדם  של  נפשו  נאמר לא  כאן  כי לשלם 

כי 'אכילה ' נחשבת  הכפורים ביום  תרומה  אכילת  ולכן ,

תרומה , של יין  ששתה  בנזיר  אבל  המאכל, בעצם  אינו האיסור 

אינה ולכן ממנו, קצה  ונפשו  אסור  עצמו  היין לגביו הרי

'שתיה '. נחשבת 

ה'תשפ"ב  חשון ט"ו חמישי יום חולין  של קופות משתי אחת לתוך שנפלה תרומה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ézL Bà úBt÷ ézL§¥ª§¥
òeãé ïéàå ,äììáðå ïäî úçà CBúì äîeøz äìôpL ,úBøeâî§¤¨§¨§¨§©©¥¤§¦§§¨§¥¨©
elà éøä ,ãçà úéáa úBøeânä ézL eéä íà ¯ äìôð ïäî Bæéàì§¥¥¤¨§¨¦¨§¥©§§©¦¤¨£¥¥
elôàå ,úBôøèöî úBtwäå ...äàîe ãçàa äìòúå ,úBôøèöî¦§¨§§©£¤§¤¨¥¨§©ª¦§¨§©£¦

ôì ¯ úøçà øöça ät÷å äæ úéáa ät÷ äúéäøácä áBøwL é ¨§¨ª¨§©¦¤§ª¨§¨¥©¤¤§¦¤¨©¨¨
.ãçà úéáa ïäézL õa÷ì§©¥§¥¤§©¦¤¨

קופות  ששתי  בירושלמי מבואר  הרדב"ז: (סלים)וכתב 

זו עם זו  מצטרפות חולין של סאה  חמישים  מהן אחת  שבכל

אפילו מהן, אחת  לתוך שנפלה תרומה  של  סאה  לבטל כדי 

מיטלטלות כלומר, להתפנות ". ש "דרכן מפני  בתים  בשני הן

הטלטול  בשעת להתערבב  ויכולות  למקום  (פיה"מ ממקום 

מי"ב) פ"ד תרומות מגורותלהרמב"ם שתי אבל  שאוגרים , אסם - (מגורה

התבואה) את אחד.בו בבית  רק  מצטרפות  במקומן, הקבועות 

בתים בשני קופות שתי  זה טעם  שלפי  הר "ש  כתב והוסיף :

להתפנות "שדרכן  אחד אדם  של שתיהן אם  רק מצטרפות 

אבל  מצטרפות , אינן  אדם  בני שני  של אבל ולהתערב ",

הקופות ששתי פירש  ולא  סתם שהרי כן סובר אינו הרמב "ם

שני בשל שגם  לומר  ואפשר  אחד. אדם  של להיות  צריכות 

ויערבבו שישתתפו יתכן  או לזה  זה  מוכרים לפעמים אדם  בני 

הקופות . שתי  את

ראשונה ' ה 'משנה  שם)וגם  הרמב "ם(תרומות בדעת  נקט 

כי וביאר , אדם. בני שני בשל  גם  מצטרפות הקופות  ששתי

איסורים  כשאר  ברוב בטלה תרומה  התורה  א מן  נג ב"מ (תוס'

מ"ז) פ"ד תרומות תויו"ט ועולה. היאד"ה כי בתרומה החמירו  וחכמים
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מתירין  לו  שיש  לדבר  ע"י דומה  התרומה הפרשת את לבטל אפשר (כי

לחכם) לושאלה שיש  דבר  ברוב ולבטל לזלזל  יבואו  שלא וכדי ,

איסורים משאר יותר  בה  והחמירו היכר  חכמים  עשו מתירין ,

ומאה . באחד רק  שמתבטלת  ואמרו

התרומה את לבטל כדי מצטרפות  קופות  שתי  כן , ואם 

בתים בשני נמצאות  הן אם  אף  ומאה בבית באחד  מגורות שתי (וכן

ביטול אחד) שדין  כיון אלא להתערב  שעומדות  משום  לא

הקופות שתי את  נצרף  אם  וגם  היכר  משום  הוא במאה  תרומה 

יכולות אדם בני  שני של הקופות  שתי זה , ולפי היכר . בזה  יש 

היכר . יש  במאה  הוא  התרומה  שביטול  בכך כי  להצטרף ,

ה'תשפ"ב  חשון ט"ז שישי יום המינים? ארבעת של אתרוג לעשר צריך האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Léøôäì áiç Bðéà¥©¨§©§¦
ìáà ;Bîöòì ïìëàì åéúBøt øîBbä àlà ,äøBzä ïî øNòî©£¥¦©¨¤¨©¥¥¨§¨§¨§©§£¨

.íäéøácî áiçå ,äøBzä ïî øeèt ¯ ïøëîì ïøîBbä©§¨§¨§¨¨¦©¨§©¨¦¦§¥¤
לולב ה"ב)בהלכות  ידי(פ"ח יוצאים  שאין הרמב"ם  פסק

שאין כאן , מדבריו  אולם  התורה . מן  טבל  של  באתרוג  חובה 

לאוכלן פירותיו  ל "גומר  אלא  התורה  מן  מעשרות  חיוב

המהרשד"ם מדייק  קצב)לעצמו", סי' יו"ד את(שו"ת קטף  שאם

בו אין  מצוה, של לשימוש  אלא  אכילה  למטרת  שלא  הפרי 

הפרשת ללא חובה  ידי בו לצאת  וניתן  התורה , מן מעשר  חיוב

החליט  מכן  ולאחר  אכילה  למטרת נקטף אם ורק  מעשר,

ואין מהתורה  טבל נחשב  הוא  הרי  למצוה  בו  להשתמש 

בו. יוצאים 

תמרים ' ב)וה 'כפות  לד, המהרשד"ם(סוכה דברי על  השיג 

לאוכלן פירותיו "הגומר  במילים הרמב "ם  שכוונת  וכתב 

אך  אישי , לשימוש  ולא למוכרם  כשכוונתו רק  למעט  לעצמו"

אכילה למטרת  אם  בין  – לעצמו בפרי להשתמש  בכוונתו אם 

וראיה התורה , מן במעשר חייב  הוא הרי אחרת , למטרה  ובין

כל "ונטעתם  בו שנאמר ערלה  מאיסור  lk`nלכך  ur"

הרמב "ם  פסק  ה"ז)ומכלֿמקום פ"י שני מעשר למצוה(הל' "הנוטע 

בערלה". חייב  ללולב ... אתרוג שנטע  כגון 

שמיעטו כשם  כי  המהרשד"ם, שיטת  את  שהצדיקו  ויש 

שנאמר משום  למכור כדי הקוצר  את  מעשרות  מחיוב

אינו זה  שגם  מצוה  לצורך הקוצר  את  למעט יש  כך 'ואכלת ',

שלא  ערלה  מדין לענייננו  להוכיח ואין  'ואכלת ', נאמרבכלל

עץ נקרא  אתרוג  וגם  מאכל' עץ כל 'ונטעתם  אלא  'ואכלת' בו

קט)מאכל  סי' ב, או"ח צבי .(הר

כי למכור  כדי לקוצר דומה  למצוה  שהקוצר  שהוסיפו ויש 

אותו שמעביר  כמו הוא  הרי למצוה  האתרוג את  שמייחד  בכך

החפץ את שמעביר  מכירה  כעין זה  והרי גבוה' ל'רשות 

התורה  מן  ממעשר פטור  ולכן אחרת , סי'לרשות  ג, הלוי (שבט

.קנה)

ה'תשפ"ב  חשון י"ז קודש שבת ובשבת  בחול טבל של בשמן הדלקה

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰àîè ìáèa ïé÷éìãî ïéà¥©§¦¦§¤¤¨¥
éøö ïéàå ,ìça elôà.úaLa øîBì C £¦§Ÿ§¥¨¦©§©¨

בטבל  ההדלקה  את לאסור סיבה  יש  שבשבת  מכך  משמע 

ההדלקה איסור  הרי  להבין: ויש  בחול , מאשר יותר  טמא

הפרישו לא  עוד כל בהנאה  שאסור  משום  הוא  טמא  בטבל

שבת בין הנאה איסור  לענין יש  חילוק  ואיזה תרומה , ממנו 

לחול?

בדבר : נאמרו  ביאורים וכמה 

הנאה זו אין  שהרי  גמורה  הנאה אינה  הנר  הדלקת  עצם א.

משום בהם  אין  וריח ומראה  ו 'קול בלבד , ראייה  אלא  ממשית 

בטבל  להדליק  איסור  אין  שבחול  לומר  מקום  והיה  מעילה',

הדלקת שהרי  הראייה  מעצם  רק  אינה  ההנאה  בשבת  אך  טמא,

היה זה  בשמן מדליק  היה לא ואם  חובה , היא  בשבת  הנר 

חוסכת זה  בשמן שההדלקה ונמצא  אחר , בשמן  להדליק  חייב

האסורה  גמורה  הנאה  וזו ממון א)לו  כו, שבת אמת .(שפת

גמר קודם  לבית  התבואה  את שהמכניס  היא  ההלכה  ב.

קודם אפילו  עראי  אכילת  ממנה  לאכול מותר  המלאכה ,

זה היתר  אמנם , אסורה . קבע  אכילת  ורק  התרומה , הפרשת 

מצד  כי  אסורה , עראי אכילת  גם  בשבת  אך בחול, רק  הוא 

קבע . כאכילת  נחשבת אכילה  כל השבת  חשיבות

כעראי נחשבת  הדלקה  שהנאת  לומר מקום היה זה ולפי 

ורק תרומה  הפרשת  ללא  אף  בחול להדליק מותר יהא ולכן

אסור בחול שאפילו  חידשו  כך  ועל ייאסר, שם)בשבת .(שפ"א

של  האיסור  עצם  מלבד הרי  בטבל , שבת  נר בהדלקת  ג.

נר הדלקת  מצות  ביטול של איסור  גם נוסף  מטבל , הנאה 

מצוה היא  שהרי  המצוה  את מקיים  אינו  זו בהדלקה כי שבת ,

בעבירה ג)הבאה  קד, סי' העתיד השלחן ערוך נ, סי' יו"ט ובנוסף(עונג ,

לא שהרי לבטלה  ברכה  היא  זו  הדלקה  על הברכה  גם  לכך

המצוה . את קיים

(nx 'iq g"e` dad`n daeyz)

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עפ"י מרז"ל שמדתו של 
הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו 
שבשמים, הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה 

הרב שיחיו יקוים זה במדתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה.
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LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z1‡lL (‚ .¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (· . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .¯„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óe¯z B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óe¯z Ï¯Ú»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
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‡ ˙B¯OÚn‰Â ˙BÓe¯z‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡È·e6¯ÚL 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

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈ·LÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
·‡BÓe ÔBnÚ ı¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙B·È·Ò 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 eL·ÎÂ eÎÏ‰L Ë·L 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‡ ÌÈË·MÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk BÈc ˙È·e ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ Ë·LÂ Ë·L 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 L·kL ˙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‡ ;ÌÈ¯ˆÓe Ï·a 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‡ L·kL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı¯‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ da ¯‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ L·k Ck ¯Á‡Â ‰È˙BÏe·‚Ï20‰È‰ - ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ¯‡‰Â .¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡È¯eÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ „Âc L·kL∆»«»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 ÌÈ¯·c LÈ - ‡È¯eÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»

˙BÓe¯z ÔÈÚÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰B˜k - Ú˜¯«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È¯eÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe23. ««¿¿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
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לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.
כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.‰e˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk - ‰BL‡ƒ̄»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„·Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡¯25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈

‰ÏBb‰26ı¯‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»
‡B·Ï „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
eÈ‰Lk Ï·a ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29Ìe¯hÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿

˙B¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆
˙ÈÚÈ·Ma ÌÈiÚ31LB„w‰ ea¯Â .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˙B¯OÚn‰ ÔÓ d¯hÙe35. ¿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
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¿«¿»»∆
,‡È¯eÒÂ ,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 - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ - „·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ :ÌÈLÏ36- ·‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
¯‡Le ;ÌÈ‡È·e ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰a ˙B‚‰B ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‡ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ וכלנה ואכד

.ÊÌ˜¯Ó ?ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ Á¯ÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌB¯„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38·ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı¯‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

C¯c‰ Á¯ÊÓ ‡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 ,˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ¯OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı¯‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - C¯c‰ ·¯ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
¯OÚna ˙·iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ È¯ehÓ „¯BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı¯‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ -46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ ;47‰ˆeÁ - ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı¯‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ 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
הוי 40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך שכיוון
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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 ?Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Á¯Ên‰53·ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

¯‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÌÈ¯ˆÓ 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 ?‡È¯eÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ï·a „Ú ˙¯t „È Ïk ,‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰ Ì¯‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.¯ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·bÓe Ô¯ÁÂ ·ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ - BkÚ Ï·‡ .‡È¯eÒk ‡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
שהיא  יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ

זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה

.ÈÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·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˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰¯kÓ ‡Ï el‡k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈ¯eka ‡È·Óe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ64„·BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈

‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk65˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·M‰.¯ «¿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 ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙B¯t≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„·BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡ :Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁ¯Óe ÌÈ·ÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‚c ‡ÏÂ - E‚c :¯Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

Ô¯Ó‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡¯OÈ70‰Óe¯z LÈ¯ÙÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈ·iÁ - ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

d¯ÎBÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71¯ÓB‡ ‡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 ˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï e¯Ó‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
¯OÚn‰ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰z‡ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë Ï·‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈ¯Ù‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ d¯ÎBÓ ‡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
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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 ˙B¯t‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜¯wa ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓe¯z‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙B¯OÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL ¯Á‡ Ô¯ÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡e·z Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰Úe¯Ê¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - 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 ˙Óe¯z 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„˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô¯Ó‚e ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡B·iL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt76¯Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„·BÚ‰ Ô¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰È¯·cÓ Ïka ·iÁ - ÌÈ·ÎBk77ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„·BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ˙B¯t ¯ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰È¯·cÓ78. ƒƒ¿≈∆

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

.„È¯Á‡ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ

;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eL¯a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות)

.ÂË‡È¯eÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe¯˙a ·iÁ - «∆»∆¿¿»«»ƒ¿

‰Bw‰ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ˙iL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa81ÔÓ ˙B¯t ‰Bw‰ Ï·‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82,ÌÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡È¯eÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.¯eËt - BlL Ú˜¯wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÔÁ¯nL∆≈¿»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˙B¯Ùe ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈
„Èa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
- Ú˜¯w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈

.ÊÈ- ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÒÈ¯‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÂÈ˙B¯t≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜¯w‰83‡È¯eÒa ÔÈ˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
¯ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

¯ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -»ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי אינה ששכירות
הגוף.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡È¯eÒa Á˜lL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»

È¯‰L ,˙B¯OÚÓe ˙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 „È¯B‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙B¯t ÒÈ¯‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ -È‡L ;ÌÈ¯eËt 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
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.Î˙BÓe¯˙a ˙·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ ?„ˆÈk .˙B¯OÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ90ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ

,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
Ì·eiÁÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰È¯·cÓ92.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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ï·‡ ;‰¯¯a ÔÈ‡ ‰¯Bz ÏL·e ,‰¯Bz ÏL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙B¯OÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È¯eÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„·BÚ ÏL B˜ÏÁ - LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ ¯eËt ÌÈ·ÎBk93. »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¯‡ ˙B¯t94- ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡È¯eÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈ·iÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ·iÁ -95eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı¯‡Ï96Ìz‡ ‰nL - ‰nL :¯Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈ·iÁ - »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯Ùa ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡¯OÈ „Èa98eÒÎpL ¯Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - 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‰L101·iÁ Ba ÁÓBv‰ È¯‰ - ı¯‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי 100) 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 ÂÈL¯L ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆
ÏÈc·Ó ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ

Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁÂ Ï·Ë 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

.‰ÎLÈ¯L‰ ‡lL Ú¯Ê Ba ‰È‰L ·e˜ ıÈˆÚ105, »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı¯‡a B¯wÚ ‰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 ‰Óe¯z‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ï·a»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰È¯·cÓ106ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :¯Ó‡pL ;ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·e ,„·Ïa Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡¯ ‰M¯Èa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa - e‡B·»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰M¯Èa ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«
‰‡¯È ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆

˙B¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆
‰Óe¯zk Ì‰È¯·cÓ ‡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,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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
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צט zenexz zekld - mirxf xtq - oeygÎxn `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡Ì„‡ ÏÎ‡ Ïk2¯ÓLp‰ ,3ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4- »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ5˙ÈL‡¯ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó - ¯‰ˆÈÂ LB¯Èz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' ¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙B¯OÚÓa 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  (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות

ט. הלכה מעשר מהלכות פ"א בירושלמי 7)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

.·ÔÈÈL¯k‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ÔB·Ú¯ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙B¯OÚÓe10ÔÚ¯fL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12·LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚ¯Ê . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙·LÁnL ;ÔÈ¯eËt - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

¯eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :¯ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙B¯t ˙¯nLÓ‰ ¯ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈ¯eËt - ‰È˙B¯t ˙¯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

(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‚ ÈBÚ¯Ê17Ú¯ÊÂ ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa Ú¯ÊÂ ÔBˆ18ÔÈ¯eËt -19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï·‡20·iÁ -21.˙B¯OÚÓ·e ‰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

.„˙B¯Óz22Ô·l‰ ÏBt ÏLÂ Ïc¯Á ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒ¯Ùw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈

È¯t ÔÈ‡L25?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .26ÔÚ¯fLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯Ê Ï·‡ ;Ú¯ÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈

˙BBi·‡‰27.È¯t Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ·iÁ - 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
(כסףֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי, עיקר שהן

.‰¯aÒk28˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL29‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙B¯OÚn‰ ÔÓe30˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Ú¯f‰ ÔÓe ˙B˜¯È‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe31˙·M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙¯OÚ˙Ó - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ;¯eËt d˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯Ê ˙¯OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜¯ÈÂ Ú¯Ê33ÔÈ¯ÊÏ ‰Ú¯Ê .34- ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜¯i‰ ÔÓe Ú¯f‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ¯f‰35ÌÈÏÁM‰36¯b¯b‰Â37Ú¯ÊÏ ÔÚ¯fL38- «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó „ˆÈk .˜¯ÈÂ Ú¯Ê ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - BÏÎ‡Ï ˜¯i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
- BlL Ú¯f‰ ÛÒ‡ÈÂ L·ÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Ú¯f‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿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 אףֿעלֿפי

חכמים.36) כדעת שם משנה ירק. מין שמו 37)הוא כן
שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי

.ÂÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜¯È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ˙B¯OÚÓa39:¯OÚna ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚ¯Ê ˙‡e·z40˙B˜¯È‰ Ï·‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·z - ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .‰‡e·z‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óe¯za41- E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c :da ¯Ó‡ È¯‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰È¯·cÓ - ˜¯i‰ ˙Óe¯z Ï·‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.¯OÚnk««¬≈

יב.39) השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות ירושלמי
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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".

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡42˜¯i‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa43e¯Ó‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈ¯ÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜¯È ÔÎÂ .˙B¯OÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰È¯wÚa ¯ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï45È¯‰ - »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

¯eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡e·z‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜¯i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯fL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»

.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ·iÁ Ú¯f‰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 אףֿעלֿפי
- כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו

גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק אלא פ"ב, שביעית תוספתא
"הפול  כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). 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 ÔÈ·iÁ51. «»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

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‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â52:˙B¯OÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰53˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰Â54elÙ‡ , «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ

Ô‰Ó „ÈÓÚ‰55È¯k56- ‰„Oa Ô¯b Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ∆¡ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜‰57.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe , À¿¿¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿

ÔÈ¯eËt - ¯ÈÚa Ô¯b‰ ‰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 אףֿעלֿפי
וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו
מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק - העין" מראית מפני
[רוצה  (כסףֿמשנה). 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 אףֿעלֿפי 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‰59ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈

¯È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«

˙ÁÓˆÓe dÚ¯BfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È·‰L Úe„Èa - …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ
- LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡e·zÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ

‰Óe¯z 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

יֿיא). 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

.‡È¯eËt - ¯˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙B¯OÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67·iÁ - ¯˜Ù‰ ‰„O Ú¯Bf‰ Ï·‡ .68‰Óe¯˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙B¯OÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א תרומות
משנה 67) (פ"ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי 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 כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ"ל  ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו
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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  ואףֿעלֿפיֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.·È‰Ó˜ ¯È˜Ù‰69‰pnÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óe¯z70ÌÈÏaL ¯È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ¯·ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡ - ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óe¯z71‰Óe¯z ·iÁ BÈ‡L ¯·cÓ LÈ¯Ùn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

·¯ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c .˙B¯OÚÓa ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ -≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„O·e ˙Bp‚a ÔÚ¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿

ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ,73ÒÈ¯‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Bi¯ˆn‰ 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, אףֿעלֿפי 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  ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
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 e·¯Ú˙pL78È·pÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :¯Èˆa È·pÚa ˙BÏÏBÚ79- ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ ·iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈ¯ÙÓe ,‰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 - ‰Óe¯z‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Blk LB¯Èz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È¯‰ - ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡ - È˙Óe¯z ˙¯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˙Ù¯Oa 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) לפני 85)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 ˙Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙Ù¯Oa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.ÊËÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰ Ïk- ¯O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
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C¯·Ó89Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,LÈ¯ÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»
˙Bˆn‰90˙BÎ¯·a 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 ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆
‰‡ÓË elÙ‡92ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¬ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆

ı¯‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï - ‡È·‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ˙ek‰ ı¯‡a ‰‡ÓË95:e¯Ó‡È ‡lL ,Û¯Oz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿

¯ÊÁz ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡»̄ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ :e¯Ó‡È ‡nL ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı¯‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú ‡B·iL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»

.Û¯O˙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

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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.

.‡¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z2;‰¯Bz‰ ÔÓ ¿»¿»≈»ƒƒ«»
‡e‰L Ïk - E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL3‰hÁ elÙ‡ . ∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»

‰lÁzÎÏe .È¯k‰ ˙¯ËBt ˙Á‡4‡l‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï ««∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»
˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓf·e .ÌÈÓÎÁ e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆

‰Ù¯OÏ5‡e‰L Ïk LÈ¯Ù‰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, לידי 5)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 d¯eÚL ‡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 ‰Óe¯z Ïk9ÔB‚k , »¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
ÔÈ·e¯Á‰ ˙BÓe¯z10ÔÈÒÈÏw‰Â11‰lÁzÎÏ ˙Ïh - ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓ „Á‡12˙Óe¯z :ÌÈMMÓ „Á‡ ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«
‰Óe¯z ÈÏecb13‰Óe¯z È·e¯ÚÂ14‰‡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 ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â18ÔÈÒBÓ¯ez‰Â ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ıÈˆÚ ˙B¯Ùe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈ¯BÚOeBÈ‡L ¿ƒ¬ƒ¿«≈»∆≈»ƒ∆≈

·e˜19˙B¯t ÔÈÓ¯BzLk ,ÔÈÒtB¯ËBt‡‰ ÔÎÂ . »¿≈»«¿¿ƒ¿∆¿ƒ≈
ÌÈÓB˙È20.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓ¯Bz - ¿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 ואףֿעלֿפיֿכן 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 ואףֿעלֿפיֿכן 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 ואףֿעלֿפיֿכן נב.), (גיטין לכך רשות
יתומים  נכסי שהרי הקדש, של גזבר כמו מששים, אחד אלא

כפשוטה'). 'תוספתא – (שם כהקדש הם
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.„ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡21BÊ ‰Óe¯z22Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï ≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
¯eÚL da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ23‡l‡ , ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»

„ÓB‡24ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈ¯ÙÓe25Ï·‡ ; ≈«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»
„e„n‰ ˙‡ ‡e‰ Ì¯Bz26‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â ≈∆«»¿∆«»¿∆«»¿…

‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜·e ÏÒa Ì¯˙È27‡e‰ Ì¯Bz 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"יֿיא). (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 בכסףֿמשנה), (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
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 רומי 28)משנה, בדפוס
נכון. וכן "שחציה",

.‰‰Óe¯˙a ‰a¯n‰29ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ÏÈ‡B‰ ,30- ««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ
el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¬»ƒ»«»«≈»≈

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z31„Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙n‰ . ¿»…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»
‰¯OÚÓ32B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ , ≈¬»»¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»

‰Óe¯z33B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙ . ¿»ƒ¿«≈ƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»
‰Óe¯z 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

(כסףֿמשנה). מנה מאתים ובכלל שחשב, ממה פחות שהוא
ממה 34) יותר בידו עלה שהרי מחשבתו, נתקיימה שלא

(שם). שחשב

.ÂLÈ¯Ùn‰35„Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óe¯z ««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»
„Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»

ÌÈMMÓ36d˙B‡ - ‰Óe¯z ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ , ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿≈¿»»
Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ˙ÙÒBz‰«∆∆«∆∆¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈

Ì¯z .‰pÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ˙B¯OÚn‰37B„Èa ‰˙ÏÚÂ «««¿¿««»…¿∆»»«¿»¿»¿»
ÌÈMMÓ „Á‡38Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z BÊ È¯‰ - „Á‡Â ∆»ƒƒƒ¿∆»¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…

BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
dLÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â40B‡ ‰cÓa ¿«∆∆«…≈¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈ¯ÙÈ ‡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  שאףֿעלֿפי 40)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 אףֿעלֿפי [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‰Óe¯z‰ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰43BÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡ - ««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
È¯k‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Óe¯z44ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈

LÈ¯ÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ÂÈÏÚ45. »»ƒ≈¬≈

דומה 43) זה ואין עוד. להפריש בדעתו שהיה מ"א, שם
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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‰Óe¯z ˙ˆ˜Óe ‰Ê È¯kÓ ‰Óe¯z ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BÈnÓ ¯Á‡ È¯kÓ46. ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆

¯ÓB‡‰47BBÙˆa :¯Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z : »≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁÂ ,ÌL ‡¯˜ - BÓB¯„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óe¯z48. ¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

כרי 46) 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

.Ë¯Ó‡49‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :50‰Êk ‰f‰ È¯k‰Â ,51- »«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆
‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡¯ ÏL B˙Óe¯z ‰ÓizÒpL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»

.ÈL ÏL B˙Óe¯z¿»∆≈ƒ

ה"ג.49) פ"ג שם בצפונו 50)'ירושלמי' המקום את וסימן
(כסףֿמשנה). 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 ואףֿעלֿפי
הראשון, הכרי כתרומת מקומה נסתיים השני, הכרי לתרומת
[ואףֿעלֿפי  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
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‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
d¯eÚLa ˜c˜„Ó52d¯eÚL È¯‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â , ¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»

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 Bk¯cL ¯·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‡ LÈ¯ÙiL - ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÂˆÓ54ÈÂÏ Ôa ƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B¯OÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆

LÈ¯Ù‰Ï Ï‡¯OÈÏ LÈÂ .¯OÚn‰55dzÏÂ d˙B‡ ««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
epnÓ LÈ¯ÙiL ¯Á‡ ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÔzÈÂ ,Ô‰kÏ«…≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆

.¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ‡È‰L ,B˙Óe¯z¿»∆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  ואףֿעלֿפי 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

.‚È¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L Ï‡¯OÈ56‡e‰Lk ÔBL‡¯ ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆
B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÈÂ Le„iL Ì„˜ ,ÌÈÏaLƒ»ƒ…∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»

ÔÈ‡ - ÈÂlÏ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÈÂl‰ «≈ƒ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»
„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,epLe„iL ¯Á‡57Ì‡ Ï·‡ . ««∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ

Ï‡¯OÈ Lc58Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰Â »ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆
ÈÂl‰ ·iÁ - ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ
;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e [‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰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 (כסףֿמשנה), 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˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï - ∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ61˙B¯ÊÏÂ 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‡ Ô·z‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ62˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«

Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL ¯OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
Ô·z‰ ˙‡Â Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰kÏ63e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe . «…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»
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?LzÎÏ64ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL ¯OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z 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˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ ÂÈ·‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ ¯OÚn‰ ‰fL68¯Ó‡ 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 (כסףֿמשנה), שם בגמרא רבינו
הברייתא  להפך צריך שם, בגמרא נוסחתנו לפי ואילו

להפריש 68)(רדב"ז). צריך ואינו לפלוני כולו המעשר
(כסףֿמשנה). מעשר תרומת לו 69)ממנו שהזכיר שכיון

מעשר, תרומת הפריש לא שעוד מסתבר מעשר, כור מדה,
(שם). חשבון לפי הלוי ממנו שיפריש וכוונתו

.ÊË¯OÚÓ ˙Óe¯z70‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
˙ÈÈÓLa71BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈

dÙ¯BOÂ ¯e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï ÏthÓ72. ƒ«≈¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»
ÔÓL·e ÔÈÈ·e73.Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ , ¿«ƒ¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈

‰¯B‰Ëe ˙È‡cÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡‰zL „·Ï·e74Ï·‡ ; ƒ¿«∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»
‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡75È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡76ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈

.dÙ¯BO ‡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 ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡77Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡78. ≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙È·a ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈ¯ÙÈ ‡Ï - ¯Á‡ ˙È·a¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈ¯ÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈ¯Ù‰ Ì‡Â79. ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»
Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÓL L¯Ùn‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈

ÔÈÈ80Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈ¯azLnL ‰‡¯Â ÔÓL B‡ «ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - È˙È·aL ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z81. ¿»«≈∆¿≈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 (כסףֿמשנה). 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

.ÁÈÔÈ¯fÙÓ‰ ˙B¯t82˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a83 ≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - „Á‡ ˙È·aL84‰‡e·z ÈwO .85 ∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»

‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B¯‚B¯b ÏL ˙Bi·ÁÂ ‰Ï·„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
˙Á‡86ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz -87„Ú : ««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«

Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL88; ∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ì˙qMÓ89. ƒ∆»«≈ƒ»««¿««

פ"ג.82) תרומות שבבית 84)אוצרות.83)תוספתא
לזה. זה ומוקפים סמוכים כאילו הם הרי אחת, וברשות אחד
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בעליה  מגורות "שתי כתוב: שם שלפנינו בתוספתא כי ואם
לו  היתה שרבינו כנראה - ואחת", אחת מכל תורם אחת,
יש  כי [ויתכן ורדב"ז). (כסףֿמשנה 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]. (כסףֿמשנה).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 Ètb91Ì¯Bz - ‰pba ÁÈpÓe »»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó92„Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰ .93Ì¯Bz - Ô‰ÈÈa ≈∆»««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈

‰a¯‰ ÔÈÈÓ ‡È·‰ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ94·e¯k ,‰t˜a ƒ»∆»¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿
‡Ï - ÚˆÓ‡a ¯Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ ·e¯Îe ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…

ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ì¯˙È95‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»
ÌÈ¯eaˆ96¯wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô¯ba ƒƒ«…∆≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ«

Ìi˜ Ô¯b‰97Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚ ÔÈ‡ ;98„Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - «…∆«»≈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, מפני 95)תוספתא אחד, מין שהם אף

מפסיק. אחר כרבי 97)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‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ
Ûwn‰100eÓÈ¯z ÌÎÈ˙B¯OÚÓ ÏkÓ :¯Ó‡pL . «À»∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ
‰Óe¯˙101BÊ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓ elÙ‡ ;102¯OÚÓe ¿»¬ƒ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈

ÏÚ „Á‡Ó ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa „Á‡∆»ƒ¿ƒ»«∆∆«¿ƒ¿»≈∆»«
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰103Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ «…¿«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»ƒ«À»

.¯OÚÓ ˙Óe¯z elÙ‡Â«¬ƒ¿««¬≈

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 LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

BÏ·Ëa ‡e‰105ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -106Èk :¯Ó‡pL . ¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ
- ‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»

.¯Á‡Ï ‰Óe¯z Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L ,„nÏÓ¿«≈∆∆∆À¿»¿«≈

בתרומת 104) רבינו ומפרשה (כסףֿמשנה). 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 LÈ¯Ù‰107Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯OÚÓ ˙Óe¯z ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - Ô‰kÏ BzÈÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z108. ¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙B¯t ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ì‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈÏe·Ë109Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓÏ ÔÈÏe·Ë eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ¯OÚÓ110. «¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

(כסףֿמשנה).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‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
‰lÁz ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ ?„ˆÈk .¯„q‰ ÏÚ111,ÏkÏ ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…

,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â¿««»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ ¯OÚÓ B‡ ÈL ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ

ÔBL‡¯Ï112,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z 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

.„ÎLÈ¯Ù‰Ï ‰ˆB¯‰116˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z »∆¿«¿ƒ¿»¿»¿«
ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - „Á‡k ¯OÚÓ«¬≈¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ

LÈÏLe117Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â118È¯‰ - ¿ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰119; ¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ

¯‡Lp‰Â120.Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‡e‰ - ÈzL¯Ù‰L ‰fÓ ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»««…
el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L ¯OÚn‰Â121È¯‰ - ¿««¬≈∆»ƒ¿¿≈»Àƒ≈¬≈

ÏÚ ¯˙È ¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ;ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«
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‰Óe¯z‰122˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ - ÈzL¯Ù‰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,

á"ôùú'ä ïåùç-øî á"é éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הראוי 1) 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

.‡˙BÓe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙Ba¯Ï - Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡pL ;˙B¯OÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È¯· Èa - Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :¯Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È¯· Èa - ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ok xn`py ,zexyrne zenexz el yixtdl gily mc` dyer"
."mkgely zeaxl ,mz` mb enixz

והפיכתו  חולין ענין לקיחת הוא תרומה מצות תוכן
ליהודי  הוראה והיא האדם. שיחיה ראוי שעל־ידו לקדושה,
קדושה. ענייני לעשות צריך שמכולם בחולין, ענייניו בכל
ישראל, באהבת הוראה ישנה תרומות מהלכות ובנוסף,
עם  מתאחד יהודי שכל הרי הקב"ה, ציווי על וכשמדובר
וכולם  ישראל נשמות ריבוא ששים שיש הגם אחר, יהודי
שהוא  שליח להיות יכול אחד כל אעפ"כ בדרגתם, שונים

המשלח. עם אחד דבר
בשווה, הדרגות ובכל אחד בכל הוא השליחות ענין עצם
עשרים  בן - אדם בני שבין ההבדלים שלמרות על־דרך
צד  בכולם יש זאת בכל כוחו"), (ש"תשש חמשים ובן לכח
גם  מתבטא זה וענין החיים. נקודת עצם היינו השווה,
כל  את דוחה ספיקו שאפילו פיקוח־נפש בדין בהלכה
או  יומו בן תינוק על מדובר אם הבדל ללא כולה, התורה
מן  ובטל ועבר מת ש"כאילו מאה בן או תשעים בן על

העולם".
דרגות  חילוקי ישנם אחד שמצד ברוחניות, הוא על־דרך־זה
לכל  התורה לימוד נוגע שני ומצד התורה, לימוד בחיוב

בין  עשיר "בין התורה בלימוד חייבים וכולם מישראל, אחד
בו  "והגית שנאמר כו'" יסורין בעל בין בגופו שלם בין עני,

ולילה". יומם
(`"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
L¯Á‰ :‰Óe¯z2ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eL¯a elÙ‡Â Ï‡¯OÈ ÏL ˙‡ Ì¯zL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ Ì¯Bz‰Â4Ï·‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ BlMÓ Ì¯Bz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL - ‰‡‰ ˙·BËÂ .Ì‰È˙B¯t6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פי 2) 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

.‚B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯iL B‡ ,˙eL¯a ‡lL Ì¯Bz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì¯˙Â ÌÁwiL È„k ˙eL¯a ‡lL ˙B¯t ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»
BÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈ»ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈

„Èt˜Ó7B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»
ÈeÁÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ,‰Óe¯z8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»

ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈
.‰Óe¯z B˙Óe¯z - 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

.„:‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Î¯a‰10,Ì¯Ú‰Â ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
C¯·Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11¯BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰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
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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∆…
- Ì¯z Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a elÙ‡Â ,‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»«¬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¿…¿≈
Ìe¯z È¯k ‡ˆÓe ‡·e ,Ì¯z ‡Ï Ì‡Â Ì¯z Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈ¯eq‡a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L .Ìe¯z B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ -≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL¯· ‡lL Ì¯z ¯Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.ÊÏL BzÚ„k Ì¯Bz - Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú¯ ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰Ú·O19-Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈ¯ÙÓ - BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈ·Ï¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡ - ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì¯˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

הבית.17)השליח.16) הבית.18)בבעל בעל
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;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ˙B·iÁ - ÔÈÙzM‰ ˙B¯t≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡ - ÌÎÈ˙¯OÚÓ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL¯ ÏhÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡22Ì¯Bz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡·e ,Ô‰Ó „Á‡ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ì¯z B¯·ÁL Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰iL ‰Óe¯z Ì¯˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óe¯z - ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óe¯z24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡¯‰ Ì¯˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ì¯z ‡Ï ;‰Óe¯z ÈM‰ ˙Óe¯z ÔÈ‡) - ¯eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
¯eÚMk ÔBL‡¯‰26‰Óe¯z Ô‰ÈL ˙Óe¯z - (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 Ô·Ï B‡ BÙzLÏ ¯ÓB‡‰28Bc·ÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïh·e ,Ì¯˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì¯˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ¯˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»
Ì¯˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ì¯z :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«

Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïh·e ÏÈ‡B‰ ,ÌB¯c‰ ÔÓ31dÈ‡ - ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»
.‰Óe¯z¿»

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
פי 31)תרומה". על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.ÈÌ¯zL ÒÈ¯‡32„Ú Ì‡ :·kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡·e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ·kÚ Ì¯z ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·kÚ Ì¯zMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓ¯Bz34.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‰Óe¯z Ô˙Óe¯z -36Ì‡Â . ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óe¯z¿»

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 ÔÈÓ¯Bz - ‰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 Ì¯Bz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ¯Bz - ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿
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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 ÔÈÎ¯Bc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆ¯È 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

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z»¿¿»»¿»

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¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - 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‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈

B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿
LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ

ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z 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. הגוי 46)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.

.ÊË¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.ÊÈ- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆
¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰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 Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - 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 לפי 55)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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ 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
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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 ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙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 CÈ¯ˆ - Ô¯b‰ ˙‡ Ì¯Bz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ô·z‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
·˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆ¯ÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL ¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ¯ËÙ - Ì˙Ò Ì¯z ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk Ì¯Bz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z‰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 ,ÔÈ¯eËt¿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 הבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ¯‰a :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ Ì¯Bz - 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¯‚B¯b‰ ÏÚ ÌÈ‡z Ì¯Bz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯b Ì¯Bz - Ô‰k ÌL5ÏÈ‚¯ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B¯‚B¯b ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ Ì¯Bz - «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï·‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B¯‚B¯b‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôk¯c «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B¯‚B¯b¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ealg z` mknixda xn`py ,dtid on `l` oinxez oi`"
."epnn

אינן  התורה דיני "רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם כתב
בהלכה  גם וכך המעשים", כל וליישר הדעות לתקן אלא...
הזמן  את שגם ה', בעבודת כללית הוראה ללמוד יש זו
ובשעות  קדושה, לענייני להקדיש יש ביום, מובחר היותר
משרתים  הם שגם החולין בענייני לעסוק - "יפות" הפחות
זה  עניין כשלעצמן. 'קדושה' שאינן הגם הקדושה, את
מיטה, היינו עריסה, מלשון "עריסותיכם" במילה גם מרומז
מהמיטה, הקימה זמן על מרמז עריסותיכם" "ראשית כי
יש  שאותן יפות, היותר השעות שהן הבוקר שעות היינו

וצדקה. תפילה תורה ללימוד להקדיש
ממנה  שהרי ישראל, אחדות על מלמדת בכלל, תרומה
לרבות  אתם, גם תרימו "כן ענין: בכל שליחות דין נלמד
מודגש  והטוב, היפה מן התרומה בעניין וגם שלוחכם".
שאינם  היום חלקי בין דווקא שמתבטא האחדות עניין
ובשיתוף  בצירוף דווקא כי הקב"ה, ברא ושאותם שווים,
האחדות  נגרמת במהותם, השונים הדברים שבין

בשלימותה.
(b"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ד.2) משנה פ"ב כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואףֿעלֿפי 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 ÔÈÓ¯Bz9Ï·‡ ;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 ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡11Ô‚ck :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»
·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ12ÔÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

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 והכסףֿמשנה 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
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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 Ì¯B˙Â ,„Á‡17B¯·Áa ∆»¿≈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 LÈ¯Ù‰Â ,„Á‡ ˙È·a ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒ

‰Óe¯z ÔÈ‡ - ÔÈhÁ18- B¯·Áa ÌÈ‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ . ƒƒ≈»¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈
;‰Ùi‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ Ì¯Bz≈ƒ«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z 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
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 ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡22¯·c 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 Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z 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) ואףֿעלֿפי 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‡Ó25¯¯·iMÓ ?Ô¯b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz26¯¯a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .¯e¯a BÈ‡L ÏÚ ¯e¯a‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È¯‰ - ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
Ì¯Bz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
וכסףֿ 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‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
·¯ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz 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

.Ê¯B‰h‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡33- Ì¯z Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ï·c ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓ¯Bz - 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 ‰Ó¯Ú39ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL ¯B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓ¯Ú ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - dcˆa ‰¯B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈÓ¯B˙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
משאיֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אףֿעלֿפי וזה

או  טמא כולו יהא שתרם מה כדי כלומר: טהור כולו
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(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

.ÁÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡43¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ì¯z Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï - „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈ¯ÈM‰46‰Óe¯z - ÌÈ¯‰L ‰ÊÂ ,47Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì¯˙Ï ¯znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51¯B‰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

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 ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ

el‡ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È el‡ ˙B¯t :¯Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈
ÌÈ¯aÁÓ‰55eLÏziLÎÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»

˙B‚e¯Ú ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿
ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z58:¯Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈
ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú59‡Ï -ÌeÏk ¯Ó‡60Ì‡ Ï·‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈

eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚e¯Ú61B„È·e ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»
- Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ ¯qÁÓ BÈ‡ - ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c62LÈÏL e‡È·iL ‡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,

והרי 56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
בכסףֿ 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 ששתי 57)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 הכסףֿמשנה 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: ואףֿעלֿפי 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

.ÈL·i‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,L·i‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ¯ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜¯È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL ¯nzL‰Ï Bk¯c Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯nzL‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿
ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,Û¯ËˆÓ - ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ¯nzL‰Ï Bk¯cL ˜¯È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯Bz - ·¯Úa ËwÏÂ ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ"ד.64) שם תוספתא

.‡ÈBÊ ‰L ˙B¯tÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡65‰L ˙B¯t ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙B¯t ÏÚ ‰¯·ÚL ‰L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,‰¯·ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â66‰L ‰L :¯Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
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ËwÏ68˜¯È69‰M‰ L‡¯ ·¯Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»
ÔÈÓ¯Bz 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 Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ·¯Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
- LÓM‰ ‰‡aMÓ ¯Á‡ ‚B¯˙‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡¯ - È¯L˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
Ë·La ¯OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙B¯OÚÓÏ ‰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 ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג

טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡È¯eÒ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ77‡È¯eÒ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ [.ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe¯˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙B¯t B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯t ÏÚ Ô˙Óe¯z ‰Ó¯˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯tÓÌ‡Â .ÔÈ¯e ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z»«≈»¿»

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 ואףֿעלֿפי ל), כז,
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.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰80‰Óe¯z81‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óe¯z82ÈL ¯OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈≈¿»»¿»

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
וכסףֿמשנה  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 ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰È¯·cÓ ·iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰È¯·cÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆

Ì¯z Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ‰ ÏÚ86B˙Óe¯z - «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óe¯z87Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב עציץ גבי יֿיא, משניות פ"ה מדמאי נלמד
(כסףֿ טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב,

ורדב"ז). כשתרם 86)משנה השני, הדין על רק מוסב זה
(כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי 88)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.

.ÂË·e˜ ıÈˆÚ89ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ L¯L È„k ?·˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92Ú¯Ê . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡e·z93¯Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È·‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È¯‰ - ·e˜ ‡e‰Â ‰‡e·z‰ ‰¯Ó‚Â B·w Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡È·iL Ì„˜ ep·wiL „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
(כסף93ֿ) ב הלכה פ"ה מעשרות וירושלמי ע. מנחות

משנה).

.ÊËı¯‡a ÔÈÏ„b‰ ˙B¯tÓ Ì¯Bz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ ·e˜ ıÈˆÚ ˙B¯tÓ B‡ ,·e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ı¯‡a95ÏÚ ·e˜ BÈ‡MÓ Ì¯z . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜p‰96Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ì¯z . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜ BÈ‡L ÏÚ ·e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»
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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).

.ÊÈÌ¯Bz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - È‡ce‰ ÏÚ103Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ì¯z .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z -106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z108. ¿»««¿

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 אףֿעלֿפי מותרת,
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).

.ÁÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óe¯z113LzÎÏÂ C¯„Ï Ô‰k‰ ÁÈ¯ËÈ ‡nL ‰¯Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓ¯Bz Ï·‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈ·Ú117Ì¯B˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú¯‰119L·k È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
L·k È˙ÈfÓ ‡Ï Ï·‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈

ÏM·Ó122ÏM·Ó‰ ÏÚ123ÏÚ ÏM·Ó‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏM·Ó BÈ‡L124Ï·‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B¯‚B¯b125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯bÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B¯‚B¯b 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 ÔÈÓ¯B˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129- Ì¯z Ì‡ ,el‡ ÏÎ·e . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z130. ¿»¿»

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, ירושלמי 114)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"
"זיתי 120) 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

בכסףֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ"ב תרומות וירושלמי נד: מנחות
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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 הכסףֿמשנה
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 (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים
(תוספתא  כתביֿיד 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

.ËÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132, ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ
˙BÎ¯„p‰ ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÂ133Ì¯B˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 ¿…«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì¯˙ÈÂ135‰BL‡¯‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ ·iÁ - ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙B¯eÓb ˙BÓe¯z ¯‡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

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 Ì¯zL 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 ÌÈ·Ú B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ Ì¯zL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ¯„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈ·Ú143C¯„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ Ì¯z ¯·kL ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ¯ÊÁÏÌ¯144. «¬…¿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 ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓ¯Bz 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¿»¿»…∆≈»
(.‰Óe¯z148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì¯˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÔÈÈ Ì¯zL 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 הכסףֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ שיין אףֿעלֿפי
היא  הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסףֿמשנה). 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

(כסףֿמשנה). 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 ˙È·Á Ì¯Bz‰151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡ - dÓ¯z ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óe¯z152BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓÁ‰ dÓ¯zL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óe¯z153‰Óe¯z - ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰¯Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ Ì¯Bz‰155,Áe¯Ò ‡ˆÓÂ ÁÈh·‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈ¯e˜ e‡ˆÓpL B‡156˙È·Á Ì¯z .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ ¯eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z -159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
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,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

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˙È·Á‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óe¯z dLÈ¯Ù‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óe¯z dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈ¯Á‡ 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 ˙È·Áa BlL ‰Óe¯z‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי 165) 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˜c·Ï CÈ¯ˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169¯„Óq‰ ˙‡ˆB‰·e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
¯ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚL·e171ÔÈLÈ¯ÙÓ - 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

(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו

.ÂÎ˙B¯t ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,176Ô‰ È¯‰ - ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

¯Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ 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 בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי

.‡ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z2ÔÈa , ¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈
Ì‰ ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈≈

ÌÈÚk‰ Ì‰È„·ÚÂ3ÔzÓ‰·e4Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ
Á¯aL Ô‰k „·Ú .¯ÓB‚Â BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È5˙L‡Â ƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿¿≈∆∆…≈∆»«¿≈∆

‰„¯nL Ô‰k6ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -7. …≈∆»¿»¬≈≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã
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כהן  נקרא שהקב"ה הוא העניינים בפנימיות ועניינו
מסיבה  אם גם ולכן כהן, עבד הוא יהודי וכל לט.) (סנהדרין
שברח", כהן "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 אוכלין"
הקדושה  שניצוצי גורם הקב"ה, משל שאוכל שזה אלא
ובזה  הקודם. למצבו לחזור עליו ויפעלו יעוררוהו שבזה
בני  של אחדותם - שבתרומה האחדות עניין גם־כן מודגש

יהיו. שבו ומצב מעמד בכל הקב"ה עם ישראל
(c"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

(כסףֿמשנה).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 ‰Óe¯z8Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿»∆»≈≈»∆»…≈
ÒÁÈÓ9‰˜ÊÁ È‰k Ï·‡ ;10ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ - ¿À»¬»…¬≈¬»»¿ƒƒ¿»∆

„·Ïa Ô‰È¯·c11‰Óe¯z ÔÈa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯˙e . ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿»≈¿»
ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈa ‰ÏB„‚¿»≈¿««¬≈≈∆»≈∆

ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰ÎÏ ‡l‡ ˙z dÈ‡ - Ô‰È¯·c12; ƒ¿≈∆≈»ƒ∆∆∆»¿…≈«¿ƒ»»
ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓƒ¿≈∆»∆¡…¿»¿≈»¿»«≈»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ .14ÏÎÏ ¿∆¿«À¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»
‰ˆ¯iL Ô‰k15. …≈∆ƒ¿∆

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,

מדברי 11)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
עםֿ אין טמאה שתרומה [ואףֿעלֿפי 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,
שעםֿ ואףֿעלֿפי 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 e¯Ò‡ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¬»»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈

ÏÈÎ‡z ‡nL ‰¯Êb ,‰tÁÏ23‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ‰Óe¯z «À»¿≈»∆»«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»
.‰È·‡ ˙È·a ‰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

.„˙L¯Á24˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
‰Óe¯˙a25‰È·‡ d‡ÈO‰ elÙ‡ ,26‡OÈ ‡nL ‰¯Êb ; ƒ¿»¬ƒƒƒ»»ƒ»¿≈»∆»ƒ»

˙L¯Á Ô‰k L¯Á27‰pÏÈÎ‡ÈÂ28‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ , ≈≈…≈≈∆∆¿«¬ƒ∆»¿ƒ»»¿∆…
.ÏÏk Ï‡¯OÈ ˙a ˙L¯Á 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

.‰˙BÓe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ¯f‰29‡Ï ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL , «»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
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:¯Ó‡pL ,B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
¯ÈÎO ‰Ê - ·LBz .L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ Ô‰k ·LBz«…≈¿»ƒ……«…∆»∆¿ƒ

ÌÏBÚ30ÌÈL ¯ÈÎO ‰Ê - ¯ÈÎO ,31È¯·Ú „·ÚÂ .32È¯‰ - »»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
¯ÈÎOÂ ·LB˙k ‡e‰33‡È‰ È¯‰ - ¯f‰ ˙L‡ ˙‰ÎÂ . ¿»¿»ƒ¿…∆∆≈∆«»¬≈ƒ

¯Êk34BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa - ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;35. «»∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

ב.29) פג, עברי 30)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 לטֿמ): 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 אףֿעלֿפי
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

.ÂÔB„Êa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê36ÔÈa ‡ÓË ‰È‰L ÔÈa - »∆»«¿»¿»≈∆»»»≈≈
ÏÎ‡L ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÔÈa ,¯B‰Ë ‰È‰L∆»»»≈∆»«¿»¿»≈∆»«

‰‡ÓË37B· e˙Óe :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¿≈»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«≈
e‰ÏlÁÈ Èk38d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ .39ÌlLÓ BÈ‡Â . ƒ¿«¿À¿∆«¬ƒ»»¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÏÎ‡M ‰Ó ÈÓc40ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿≈«∆»«∆≈∆¿«≈¿ƒ»«
ÏÎ‡È Èk LÈ‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ ÛÈÒBÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»ƒ…∆∆∆¡«¿ƒƒ…«

.¯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,
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 ואףֿעלֿפי
(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 È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45‡È‰ È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ

,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓe¯za ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡¬»∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»
¯·c ÏÎÏ ¯Êk ÏÏÁ‰L46Ï‡¯OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .47- ∆∆»»«»¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈

‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯ena ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¬»∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆
˙Ó B‡ dL¯bL 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 ואףֿעלֿפיֿכן לתרומה, שחוזרת

כי  - לזר תהיה כי לפי"ז: מתפרש והפסוק תנשא ושוק.
לא  הקדשים, מן במורם - הקדשים בתרומת לישראל,

תאכל.

.ÁÏ·‡49Ï‡¯Oi‰ dL¯bL ¯Á‡ ˙ÏÎB‡ - ‰Óe¯z‰ ¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈
Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰·LÂ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ,‰È¯eÚk ‰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",
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.È˙ÈÏ‡¯OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ51 ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ ¯eÒ‡Ï ‰ÏÚ·pL52‰¯eÒ‡ - ∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»

Ú¯Ê 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‡ ‰Èe·M‰ CÎÈÙÏ53ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰Èe·L ÏÎÂ .È‡ ‰¯B‰Ë ˙¯ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«

È‡ ‰¯B‰Ë54„Ú dÏ LiL B‡ ,55˙¯zÓ ‰È‰zL È„k ¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆
˙Úa¯p‰Â .‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï¿«¿»¬≈∆∆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 Ú¯Ê dÏ LiL ˙ÈÏ‡¯OÈ57ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â58;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ú¯f‰ Ú¯Ê elÙ‡Â , ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»
dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ :¯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 Ú¯fL ÌLk60d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ61Ck , ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡¯OiÓ Ô‰k Ú¯Ê∆«…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆

ÏeÒt Ú¯Ê62B‡ 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 ‰Â¯Ú ‡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 [ואףֿעלֿפי 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 dÚ¯Ê ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
Ï‡¯OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Ú¯f‰ 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‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dn‡ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

לנישאת 64) והכוונה ישראל", "מאינו לומר רוצה [אולי
אוכלת  אמה ואףֿעלֿפיֿכן בתרומה, מלאכול שנפסלה לגוי,
שם]. יבמות, ובמשנה ה"י, שם ב'ספרא' כמפורש עבורה,

אוכלת.65) אינה לכהונה.66)והבת פסול זרע ונעשית

.ÂËdÚ¯Ê ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»
?„ˆÈk .ÌÈ‰k Ú¯f‰ 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 Ô·k ‡Ï72.‰Óe¯z‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k …¿∆ƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

ב.67) סט, שם את 68)משנה, ופוסלת ישראלית שהיא
אביה. שמת אףֿעלֿפי הכהן.69)אמה אביו מות לאחר

שהרי 70) 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 Ú¯Ê 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 ,Ú¯Ê ‰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 da80ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ï‡¯OiÓ da ˙Ó . ¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡¯‰ da¿»»ƒ

ב.78) פו, יבמות לישראל,79)משנה, שנישאת מפני
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הכהן. מזרע מכהן,80)ונותקה בן גם לה שיש אףֿעלֿפי
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 ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…

˜BLÂ ‰ÊÁa84. ¿»∆»

שם.81) הישראל.82)משנה, של מזרע שנותקה
ממנו 83) נותקה שהרי ישראל, בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

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 ,ÔB¯Á‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡ - Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ·‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ

á"ôùú'ä ïåùç-øî â"é éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמשן.1) שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ
שפכה  וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.‡ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úe¯ˆ ‡e‰Â Ô¯‰‡ Ú¯fÓ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,·Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô¯‰‡ Ú¯Ê Ïk B˙B‡2BÊ :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
- ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óe¯z¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:¯Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«
‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ Èz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈

¯z ÏÎ‡LBÈ‡ - Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈
‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È¯‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆

כהונה,2) לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי בו  "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי מיתות לאכול 5)חייבי יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.·ÔLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ËiL „Ú - ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
¯B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

e`vie ,myny aixriy cr dnexza oilke` mi`nhd oi`"
."'ek ..dngd zriwy xg` miakek dyely

את  קורין ש"מאימתי בברכות בגמרא הוא ההלכה ומקור
גברא", "טהר ולא יומא" "טהר הוא משמעו בערבית" שמע
לבאר  ויש שמש. בהערב תלויה הטמא של שטהרתו היינו
אותיות  ש'תרומה' בזהר, כדאיתא העניינים: בפנימיות זאת
תרומה  ואכילת יום. לארבעים שניתנה התורה מ', תורה
ואחד  אחד כל של מאכלו נעשית שהתורה משמעה
שהלחם  כמו הנפש... ומזון "לחם היא שהרי מישראל,
'כוכבים' כבשרו". ובשר דם להיות הגוף.... את זן הגשמי
נקרא  יהודי שכל בירושלמי כמובא ישראל, עם על קאי
של  בחינותיהם שלושת הם כוכבים ושלושה כוכב, בשם
כוכבים  ושלושה מישראל, ואחד אחד בכל שישנם האבות
אדם, כל "מדת שהיא ה"בינוני" דרגת על מרמזים בינוניים
ישנם  שכאשר להלכה, ונפסק ימשוך". אדם כל ואחריה
בתרומה  לאכול הכהנים יכולים בינוניים, כוכבים שלושה
של  בכחו יש ומצב מעמד ובכל גברא", ש"טהר לפני עוד
כבשרו, ובשר דם שנעשית באופן תורה ללמוד יהודי
להמתין  צריך אינו בינוניים כוכבים ג' אצלו שיש ומכיון
בתרומה  לאכול יכול אלא וכו') (טהרה מיוחדת לעבודה
יכול  שאז העבודה, לשלימות בא ועל־ידי־זה ומיד. תיכף
וכו' חטאת לקדשי־קדשים, ועד ממש, קדשים גם לאכול
- חטאת מי של והקדושה הטהרה שלימות עם הקשורים
מים  עליכם "וזרקתי - והקדושה הטהרה שלימות

טהורים".
(e"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה
אינשי 9) כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב
השמש". מן העולם נתפנה

.‚,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L ¯·cÓ - ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
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Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ¯·c Ï·‡ ,¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ
.‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;¯‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני כלומר,

.„eÚÊÚcÊpL LÈb¯‰Â ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈ¯·È‡11‰n‡a ÊÁB‡ - Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏB·e ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óe¯z‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע שיבלע 12)שנעקר עד הזרע יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ". טומאתן שתצא

.‰Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ‰ËBM‰Â L¯Á‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»
‡lL Ô˙B‡ ÔÈ¯nLÓe .ÔLÓL ·È¯Ú‰L ¯Á‡ ‰Óe¯z¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË - eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡¯È ‡nL ,.È¯˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ

של 13) ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת?

.ÂeÏaËiL „Ú ‰Óe¯za ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈlÓ‚ È·ÎB¯¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ ¯BÚ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰L14˙·ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.Ú¯Ê∆«

אוכף.14) בלא כלומר,

.Ê˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;·¯ÚÏ ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…
ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óe¯za16‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס
אין  זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי. שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.Á- Ô‰È¯·cÓ d¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ - eÏ·hL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ

ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï·‡ .19- ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ¯‰hÏ ÌBi‰ eÏ ¯LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe¯˙Ï ÏaËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯La Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı¯‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ראוי  הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר

מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני  אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ. מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי. שלישי להזות פרה, אפר היום לנו

.Ë‰pË˜e È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ‰c Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גבי עד על ששימש
אוכל  שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח".

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה

.ÈÈ¯‰L .‰¯Bz ÔÈcÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ï¯Ú Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡Â ,‰Óe¯˙a ¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
¯eÒ‡ Ï¯Ú - ÁÒÙa ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba ¯eÒ‡ Ï¯Ú - ‰Óe¯˙a ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï ¯zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .Ï¯Úk ‰‡¯pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡¯iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»

התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
לחכמים  מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.‡È‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - Ïe‰Ó „ÏBp‰27- ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
- ÒBÈ‚B¯c‡Â .Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף
בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן
דם  הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.·ÈÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ Ï¯Ú‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ÈL - ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שאף
כהונה.

.‚È‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙e¯Îe31Ô‰È„·ÚÂ Ì‰ - ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
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eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆
‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È¯‰ - ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈

BÊ È¯‰ - ÌÈ¯b ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈
˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע
משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך
אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר

יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום

בה. אסור

.„È˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆
‰nÁ ÒÈ¯Ò37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ -38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿

Ô‰È˙BL ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·Ú - ÒBÈ‚B¯c‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה
שעכשיו  פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי  על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן

חזק. משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא

קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.ÂËÔÈ‡ - ÌÈ„·Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰M¯Èa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין אפוטרופוס. או דין

נוחל.41)בו". שקטן

.ÊËÔÈa ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚ·pL ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈
ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ - B˙e·˜ C¯c ÔÈa B˙e¯ÎÊ C¯c∆∆«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…

ÌÈLk ,‰Óe¯˙a42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·Ú ÔÈ‡Â .43Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ
B˙‡È·a ÏÒBt ‡e‰L ¯Á‡ ÒBÈ‚B¯c‡Ï ÏÚ·ƒ¿«¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»

‰M‡Ï44.ÂÈ„·Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙ - ¿ƒ»ƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»

B˙e·˜ C¯c B˙B‡ ÏÚ·iL ‡e‰Â45B˙e¯ÎÊ C¯c Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿«∆∆«¿¬»∆∆«¿
.‰p‰k‰ ÔÓ ¯ÎÊ ÏÒBt ¯ÎÊ ÔÈ‡ -≈»»≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס)42) "נבעל ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי 45)שאם שם: ירושלמי

במינו  מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.ÊÈBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ú‰ ‰Ê È¯‰ -47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó - ‰Óe¯˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»

שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי שכולו

.ÁÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È¯‰ -50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„·ÚÂ ÌÈ„·Ú ewL Ô‰k È„·Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :¯Ó‡pL ;eÏÎ‡È - ÌÈ„·Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ -51ÏÈÎ‡Ó - ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈ¯Á‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ - ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי ברשותו. שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים
אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו

כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך
שקנו  אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו

אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון
חללה. היא שהרי בתרומה,
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.ËÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי 53) הבעל. של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
ידי  על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ÎÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56È·iÁ ¯‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,- ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„·Ú58·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆
ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ -61‚BÏÓ È„·ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿

eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי בנישואין, [והיינו
נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף

פי 55) על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי לעריות,60), שנייה
בבת  המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי  אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.‡Î‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le¯‚64˙B¯nLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡È·Ï ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
Ô¯LÎ‰Ï e¯ÊÁ - ÔÈÒe¯‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ ¯·kL ,eÏÎ‡È ‡Ï -69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל

דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב
כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי על אף

הי  הרי ביאה, לשם לחופה לביאה שנכנסה משתמרת א
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה
את  ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני

.·Î˙‰k70ÌÈÓ·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï - ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»

¯Ó‡Ó ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה
לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי הוא

מקדשה. שהיבם

.‚Î‰¯Ò‡ È¯‰L ,˙‰k‰ BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»

,Ô‰È¯·c ÏL ‰ÏeÒt ‰‡È·Ï ˙¯nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰Ó·È‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò¯‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי 74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי "כהנת" נקט באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן

לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי  הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנים 1) תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי  קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ì·i‰Â ¯aÚ‰2L¯Á‰Â ÔÈÒe¯‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ô·e »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ"ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ"ב ב, הלכה

.·Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk ¯aÚ‰4Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ‰5‡Ï - »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙·e .¯aÚ‰ ÏÈ·La7Ï‡¯OiÓ ˙¯aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ -9Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;¯aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙¯aÚÓÏ Ë¯t - ‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆
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שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י 10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙Ï·BË ‡l‡ ,‰¯aÚ˙ ‡nL13·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»

‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - dÏÚa ˙Óe Ï‡¯OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú ·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a16d¯aÚ ¯k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

Ú¯ÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ -18ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,¯aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»

.·eLÁ»

סט.11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר

שם). (רש"י נתעברה,14)הערב" שמא חוששים ואין
ופי"ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט:15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡¯OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡Ï - ˙¯aÚÓ23a ‰Óe¯˙aÏÈ·L ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡ - „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;¯aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡ - ÏÏÁ ¯aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„·Ú‰26„Ú ,ÌÈ¯Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„·Ú‰ e¯Ò‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי
איש). מלוג,23)(חזון עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין

עבדי  גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי
- י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב"ז). קנין, לעובר שאין לפי כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ì·i‰27Ï‡¯OÈ ˙a28Ì·ÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙·e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»

‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;dÓ·È ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»
Ì·È ˙¯ÓBLÏ Ë¯t -32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח.). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי בית בתרומות
היא 32) שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י ביבם קשורה

.ÂÔ‰k Ì·È33BzÓ·È ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰¯Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL36‰Óe¯˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ -37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆ¯a ‰¯eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚ·iL „Ú38ÌÈ¯·c ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡È·a ÏÎ‡z - ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס
י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ"ב אין שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי "כי אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום לאוקמי
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
(כסףֿ הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואףֿעלֿפי משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ"ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אףֿעלֿפי
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

הכל, לדברי הראשון הלשון לפי שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי

מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe¯‡‰41- Ï‡¯OÈÏ ‰Ò¯‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È¯‰L ;ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡42Ï‡¯OÈ ˙·e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e¯‡aL BÓk ,‰È·‡ ˙Èa È·Ï ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
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א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי כהן ובת כדכתיב איפסלה, הויה "משעת ופירש"י

שם. תוספות ועיין זר". סח.43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ"ו

.Á¯Á‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :˙‰ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ò¯‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È¯‰ - «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ¯‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ"ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה הוא 46)אישות שספק

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי, זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע.

יב). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי זהו שמא מספק,
למפרע. ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי מקודשת את הרי לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ"ו  (שם הקידושין משעת למפרע לו מקודשת היא שהרי

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk L¯Á‰49˙‰k50Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL51L¯Á «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È¯‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52·e .‡Ï - L¯Á Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח. ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ"ד קיב: שם
ט. והאי 53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò¯‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡ - L¯Á˙pL57˙Ó .58Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

L¯Á59˙ÏÎB‡ dÈ‡ - dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï·‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÓaÈÂ L¯Á Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL L¯Á ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ"ב (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
מהלכות  (פ"ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה מן 60)יבום ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי
מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה

למעלה  כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה
שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי

שנתחרש.62) לאוקמי 63)זה קונה חרש יבם שביאת
האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,

שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚ·pL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ ¯eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰¯eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ - ‰‡Èa B˙‡È·eƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e¯‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙·e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ô·Ï ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È·‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח.66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ"ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב:). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
סח.). פירש,71)(שם שם רש"י והנה שם. משנה

בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי"א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי

.·ÈÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰¯Êb ;Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰¯Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰¯Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰¯eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡È·a d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe¯‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב:). סט.78)(שם שם הלכה 79)משנה פ"ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
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da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»
,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ï·e ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È¯‰ - ‰¯aÚ˙ ¯Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,¯Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
¯aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰¯aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

¯aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È¯‰ - »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי 82)שהוא כרבא שם,
הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר

ב. בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰¯È˙Ò88„Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a91‰‡ÓË ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב). הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב. הלכה (רדב"ז).91)שם זונה ספק זניתי 92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי
אישות  מהלכות ופכ"ד צ: (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי היה שאילו (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡¯OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È·‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È·‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È·‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰¯Ê ‰OÚz -97ÒÚBk - ˜˙BLÂ ‰‡B¯L ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי.
אינה  - הונא ולרב אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב לדעתו,

ולפיכך  הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת,
בר  ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי

כסףֿמשנה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר

מי  בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Le¯b5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ -6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰¯Ó‡‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È·‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È¯‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««

„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ"ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט שמשיגיע

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק הגט, הבעל לה שזרק כגון
שליח  שעשתה כגון או הי"ג). פ"ה (שם לה קרוב ספק לו
מיד, הגט קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי"ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב שבעלה אףֿעלֿפי
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט את השליח

הגט. לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי של כחכמים
שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),

מקום. באותו דוקא הגט שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו
לידה 10)להבאה". גט כשהגיע אלא מתגרשת שאינה

ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ"ו כח, שעל 12)שם
הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאףֿעלֿפי למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.·¯ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜¯k15˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ -18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

L¯ÙÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â19‡¯iLa ‡ˆBÈÂ20¯ÈÚ Ï·‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„·‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBk¯k ‰eL·kL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
È¯ÓÁ BÏ ÔÈ˙B - ¯‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ È¯ÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈
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קכז zenexz zekld - mirxf xtq - oeygÎxn b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a B‡ Ï‡¯OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿
ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ Ï·‡24˙È·a e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«
BzL‡27. ƒ¿

ב.13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י "כרקומין" אונקלוס תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים
של  דינים בבתי ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני  הלשון לפי שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי - ישראל

להלן. וראה יוסף), רב ה"ד.22)של פ"ג גיטין 'ירושלמי'
בתרומת 23) תאכל ולא חי הוא שמא לישראל, כהן בבת

מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של
סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא

הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט, דף ועיי"ש (כסףֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה (כסף26ֿ)ב'תוספות' חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï -30¯ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈
˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח, וראה 29)גיטין למות. עומד
צב. והערה הכ"ח גירושין מהל' אשת 30)בפ"ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט, מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב, מן הוא שמא ב:31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסףֿמשנה). מספק בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙¯ˆ dÏ ‰¯Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»

.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח, שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי"ב וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט"ז. שרב 34)גירושין לפי שם. במשנה, טרפון כרבי
ראב"ד  ועי' כמותו, הלכה שם פסק שמואל, בשם  יהודה

וכסףֿמשנה.

‰.Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ -36¯e¯ÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„·Ú38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ - ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe¯˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח.36)והאדון גיטין 37)עלֿידי משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב. יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט משהגיע ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ"ו וראה ופ"ח 38)העבד. ה"ז, פ"ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב מב, שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי שחרור, לגט זקוק

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק -ולפיכך ב כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט שמעוכב לקיש, ריש לדעת

מעוכב. ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי' כן. הלכה

.Â¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk‰40¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡¯ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ¯ÊÁ ˜˙ML ¯Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe¯˙a45Ô‰k ÔBL‡¯‰Â Ï‡¯OÈ ÈL Ba¯ ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡¯OÈ ÔBL‡¯ Ba¯ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב.40) לט, וחולין א. קלח, בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח שלבסוף אףֿעלֿפי פסק 42)ששתק, כן
שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ"ד גם רבינו

זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא
כי  להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק.

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי ידוע שאינו מספק,
השני. לרבם או הראשון לרבם

.Ê¯ÎOL Ï‡¯OÈ46dÏÈÎ‡Ó - Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óe¯z47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙Ó‰a ¯ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - ‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ"ט.46) פי"א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי
וכתב  תרומה". כרשיני "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ"ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰¯t ÌML Ï‡¯OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa Á·M‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁ·La ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï·‡ .51‰¯t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡¯OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆
BÓˆÚ ÏÚ dÓL È¯‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,Á·Ma«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿

‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע, זמן
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- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו
אףֿעלֿפי  מכהן, קנאה הישראלי שזה ולפי - הריבית מצד
שאינה  לפי בתרומה תאכל לא בריוח, חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ"ח כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי"ב

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי שהגוף
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי

.Ë¯BÎa ‰„ÏiL Ï‡¯OÈ ÏL B˙¯t53BÏÈÎ‡Ó - »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
Ì„‡ ¯ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ ¯BÎa‰L ,‰Óe¯z54ÈÈL¯k ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈

e‡B·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎ·BL CB˙Ï ‰Óe¯z¿»¿»¿≈≈∆»»
BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»

(כסףֿמשנה).53) פ"י תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).
וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אףֿעלֿפי מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואףֿעלֿפיֿכן תרומה, להאכילם
לפי  ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואףֿעלֿפיֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ"ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡¯OÈÏ B˙¯t Ô‰k‰ ¯ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
È¯‰ - Á˜Bl‰ CLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈
˙BÚÓ ‰¯Bz ÔÈcL ;‰Óe¯z dÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»

¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
‡Ï - ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡¯OÈ ¯ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…

CLÓiL „Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ"ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות

á"ôùú'ä ïåùç-øî ã"é éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת

ואח"כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê2LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óe¯z ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï·‡4BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
המקדש  קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
כל  שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי  להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי
המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף (=תרומה) הגבול בקדשי אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי. ערך לפי מזה, פחות וכרבי 4)אלא שמים. בידי
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.·ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ Bk¯cL ¯·c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙Ba¯Ï - Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa ·iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :¯Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה
בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.
כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
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תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי 9)ואין על ואף
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית
יין  "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית

חייב.

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ¯ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L11el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות  מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óe¯z‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁÏ13‰Óe¯z e‡¯˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ LÓÁ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] ¯OÚÓ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ ·iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ ;¯‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ - LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים

התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא
שוודאו  שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה

במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ - Ba e¯˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e¯˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ô¯w‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ -18‡l‡ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez ˙Óe¯z ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»

שאכל 17) למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד

דברי 18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי  בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף
אלא  האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי  כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי  לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור

להדלקה.20) ראוי שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ ¯eËt - ‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈ¯Ù‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22- ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È¯‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .¯eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿̄»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי

אינו  ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï·‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰¯e˜ ‰Óe¯z ÏÎ‡L24‰Óe¯z ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

ושמן  יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פי 27)פרק על שאף
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ שהרי הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי כשהן

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚ·O ‰È‰31BÚ·O ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿
:¯Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡ - ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«

BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï - ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆
.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



zenexzקל zekld - mirxf xtq - oeygÎxn c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק". פרט יאכל, כי פירש:32)החומש, שם וברש"י
התרומה". את למזיק "פרט

.ËÚÏaL ¯Ê33¯Á‡ ‡·e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óe¯z ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô¯˜ ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ - ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡¯Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â37Ì‰ - ‰Óe¯z ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ¯˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óe¯z40Ì„‡ ÏL BLÙ ¯eÒ‡‰ ¯·cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק שנתחייב
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות
התרומה 40) של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי הקרן

פי 41) על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„·Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ¯ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk -»≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב.43)זר.42) בני מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
עליה  חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש

שמזיקו.48)חומש].

.·ÈÏ‡¯OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ - ‰Óe¯z ‰ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51e¯Ó‡Â ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL¯‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„·Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L L¯BÈ ÁÈp‰Â Ea¯ ˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
E¯¯ÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡¯OÈÏ E¯ÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Le¯b Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„·Ïa Ô¯w‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÁÒt‰ ·¯Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óe¯z ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈ¯eËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óe¯z Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע

מקום. לאותו שאכל 53)השליח כהן של כנעני עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óe¯z‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ e¯Ó‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óe¯z‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

¯OÚÓ B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ,Ï·Ë∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLt ÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È¯‰ -64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס. הטינוף פי 64)מפני על אף התרומה, גם

תרומה. אוכלי שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
- Ô‰Ó ˙Á‡ ¯Ê ÏÎ‡ ,‰Óe¯z ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰66B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈
¯Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe¯˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .¯eËt ‡e‰ Û‡ - ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ -67Ì‡Â ,Ô¯˜ - „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô¯˜ - ‚‚BL≈∆∆»…∆
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היו 65) שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה,
שלא  שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô¯˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È¯‰ - LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯˙k ÔÈÓeÏLz‰71- eÚ¯Ê Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È¯‰ - „·Ïa Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי על שאף

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי
הן  הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי  על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי על שהרי 73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L Ï‡¯OÈ ˙a74˙‡O Ck ¯Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óe¯z Ì‡ :76- ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óe¯z Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ - ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ô¯w‰ ÌlLÓ - ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆ¯iL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם:

שירצה". מי לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰L¯b˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓ dÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk82- »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
¯˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡¯ ¯OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óe¯z ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
¯OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe¯˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:¯Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï·‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי
עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע.

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ - »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ B·BÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz -93ÔÓ ÌlLÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈ¯B‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה
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ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים
טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, כמו 91)חולין

שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת
שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים  אינם
אין  במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת  במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡Î¯·Á ˙Óe¯z ÏÎ‡95˙Óe¯z ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ - »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,¯·ÁÏ ÌlLÓ - ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ96˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óe¯z ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי על [אף
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ,

בידו]. ייטמאו

.·ÎCk ¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È·‡Ó ‰Óe¯z ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡ - Bn‡ È·‡ ˙Ó98L¯BÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È·‡Ó ‰Óe¯z BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .Ë·M‰ ¯‡MÓ ¯Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
B·BÁa ‰Óe¯z ‰·bL ·BÁ ÏÚ·e ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ - ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

¯·Á‰Â ,¯·Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈ¯ÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óe¯z‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני  כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ·Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óe¯z ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103d·b . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ - LÓÁÂ Ô¯˜ ;LÓÁÂ ÔÈ¯˜ ÈL ÌlLÓ - dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô¯˜Â ,105‰Óe¯z ÈÓcÓ elÙ‡ -106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»

ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי בו בשיווי 103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Óe¯z‰ ‰˙È‰107d·‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï·‡ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜109,‰Óe¯z ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ - ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Î¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰ ¯eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óe¯z‰114˙¯zÓe ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡ ‰Óe¯z‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL C¯c ÏÚ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ Û‡ ¯eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡Â ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óe¯z ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óe¯z ÌeMÓ Ba ·iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116·iÁ BÈ‡ - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„·Ïa L„˜ ÏL LÓÁ· ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

¯Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰ - ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ -119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ -¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¯¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰¯˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
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אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש
בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל

משעת  אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה,
הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני  תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי  או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע גידולין.

.‡˙z ‰Óe¯z‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4¯Ó‡pL ,5Ba¯˜a ÌÈnÎ ‡·zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c7,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏÂ8Ï·‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,¯B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰Ù¯O ÔÓL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
.(54 851 עמ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע"פ נוסף: שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ"ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י,10)להסיקה משנה פי"א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.·ÔˆaÁÏ ¯zÓ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯Óz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ï·c‰ ÏebÚk12¯ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

L·c ÌÈ¯Óz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙B¯t15Ó ÔÈ‡ ˙B¯t‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óe¯za Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È¯‰ - ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ ¯·Ú17¯ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈ¯Óz L·c ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -19B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
לח.). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין

(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור

החורף.15) השי"ת 16)פירות "למאמר שם . משנה
ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח, (במדבר
ראשית  הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש

ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב.18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן

הראב"ד. שכתב כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי

.‚‰Ï·c ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈ¯en‰ CB˙Ï ˙B¯‚B¯‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï·‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈ¯en‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï·‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ"ט). התוספתא ע"פ המורייס 24)(שם את למתק
טעמו. תרומה 25)ולהשביח של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב. שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ.
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב המשנה
כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈL·Bk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óe¯z ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL31ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡e·z32‰fÓ ‰Ê L¯t˙iL ¯·c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈ¯·BkLk33ÔÈ·¯ÚÓ - B˙B‡34‰„e‰È ‰·¯ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e·˙a ‰‡e·z ·¯ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡e·z ‡Ï Ï·‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי
הירושלמי, בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא
יותר. חזק שמבושל חי, כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות תוספתא
(רדב"ז).31) החומץ את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י
(רדב"ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני מעט, היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו
בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב"ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„w¯nL C¯„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe¯˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „w¯Ó : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆
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ÔÒ¯n‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L È¯‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï - ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ·˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי"א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óe¯z ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ -42¯epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚¯ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44L·BÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ CÒ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·BË˜45BÈ‡ - ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ .47ÏL ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ' (שם פ"י תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי  חדשים בעודם בשמן אותם למשוח שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם
(רדב"ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסףֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסףֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח. בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה

שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי על
בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי
ואףֿעלֿפיֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור,

הכל 49) לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר שוודאי
(שם). בגופו

.Ê˙B¯t elÙ‡ ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈ¯ˆ - »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52¯f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ¯f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ57Ï·‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰Ú·L CB˙a ‰Óe¯z ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

Ï¯Ú ·eLÁ BÈ‡ ‰Ú·L Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו

ג). הלכה יח:51)ברכות וחגיגה ט, משנה פ"א חלה
ח.52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ"ח כן

שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי"ב להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,

י. בשעה 57)פרק נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,
קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא

פ"א  שם בירושלמי היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.
(הגרע"א). א אףֿעלֿפי 59)הלכה נימול שלא עד ללידתו

בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין
שם. ירושלמי וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡È·Óe ‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡¯OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁ¯nÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ¯ÊÏ ¯zÓ -65ıÁ¯na ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י  אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל

כי 63)שם). בו "ומתו ט): כב, (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ כי יתכן
שמיטה  מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב

(משנהֿלמלך). ו "ט"ס 65)הלכה הכסףֿמשנה: כתב
הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
שנוהגים  מה והוא ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב"ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a dL‡¯ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰È¯Á‡ ÛÁÏ ˙¯zÓ ˙ÈÏ‡¯Oi‰68d¯ÚO ˙ÏbÚÓ Ï·‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

d¯ÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ e¯z‰ ‰Ó ÈtÓe .70Ô¯ÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי
על  אלא לאכילה ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי
ולמעלה  ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח. הלכה פ"ב

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B¯‚B¯‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈ·e¯Á‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh·‡ ÈÚÓe75ÁÈh·‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B¯˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜¯È ˙·È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈ·p˜nL ˜¯È ˙·È˜ Ï·‡81.ÌÈ¯ÊÏ ˙¯zÓ - ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82- ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈ¯zÓ - ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי

יבשים.73) (שם).74)תאנים התאנים ממיני מין
פ"ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע
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שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב'). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי,
שחותכים  הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק, מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו

פ"י.82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈ¯zÓ - ‚B¯˙‡ ÈÈÚ¯b83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯Ó˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯ÁÂ85- ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚ¯b‰ ¯‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙B¯zÓ - ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;¯ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב"ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי"א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי

עליו 89) אין הדחק, ידי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון
באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.·ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯91È˙Ó „ÚÂ .¯zÓ - ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚¯ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡¯˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙B¯b‰92. «¿»

שם.90) היטב,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי
(רע"ב). בסובין מעורב קמח הרבה כתנא92ֿ)ונשאר

שם. ובתוספתא שם בירושלמי קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜¯‰Â94˙B¯eÒ‡ - ‰Óe¯z ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙B¯zÓ - ˜·‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯ÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡¯‰ -99¯eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈ¯ÊÏ100¯zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„·Ïa ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡ - «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה

קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם

ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים
שם). (רשב"ם ולא 100)משם מדתו כדי כשמצא המדובר

נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב, שם רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ירושלמי 102)אף
ד. הלכה של 103)פי"א יין עליהם נותן שהוא ידי על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי.104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰¯‚Ó106ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk¯„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙È·Á ÔÎÂ .109- ‰ÎtLpL ‰Óe¯z ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C¯„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי"א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט שהיה כמו ילקט

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰¯112‰¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic - BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113¯zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È¯‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óe¯z ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ -117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח.112) משנה שם שני. אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰Ù¯O ÔÓL ¯119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿
˙BOÚÏ ¯„ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬

ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ ‡Ï Ï·‡ ,Ô‰k‰ ÈÎ¯ˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»
¯zÓ - BnÚ121. ƒÀ»
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פ"י.118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב"ז). מזה הנאה

.ÊÈÁ¯B‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ ·iÁ BÈ‡ - BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰Ù¯O¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡¯Oi‰ Ï·BËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ ¯a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B¯˜a125ÏL B¯˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚¯‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰Ù¯O ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èz·a ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eL¯aƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡B·n·e ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eL¯a128¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eL¯a ‡lL ‰Ù¯O ÔÓL ˜ÈÏ„Ó - ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eL¯a «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי 128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי"א לאו 129)תרומות שמצוות מפני שם.

בערב  שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא

צ"ע). הרדב"ז ישראל.130)ודברי חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡¯OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eL¯a ˜ÈÏ„Ó - ‰È·‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙È·a elÙ‡ ‰Ù¯O ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
·ea¯Ú ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL - ‰zLn‰ ˙È·a ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ - Ï·‡‰ ˙È··e ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï·‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י.132) משנה פי"א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין

בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה
יב). הלכה פי"ב (להלן מאוס בכלי נותנו שהרי

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óe¯z‰ ˙‡ Ú¯Bf‰140‚‚BLa :141Ct‰È -142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È - „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È·‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È - ‚‚BLa145‰‡È·‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È - „ÈÊÓa elÙ‡Â147B· eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ Ú¯ÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ"ט על 141)תרומות מתחרט לו וכשנודע
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי זה,

בזול. אףֿעלֿפי 142)הנמכרת הארץ, להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ זרע אשר הזרע שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא
התרומה, וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה,
גידולי  שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי  הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני לזרעו שאסר
להלן. וראה כב), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
באורֿ ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏecb150,¯·c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Êb .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÌeMÓ ,‰Óe¯˙k ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚ¯ÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153¯zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155Ïe·ËÏ ¯zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו

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



קלז zenexz zekld - mirxf xtq - oeygÎxn c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי"ח
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח.154)הואיל פרק תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב).156) הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.·ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -158¯·„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
¯wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea¯ Ì‡ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
¯wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÔÎÂ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óe¯z ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰ÈÏecb - ‰Óe¯z¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt Ú¯Bf‰ ÔÎÂ165ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ‰Óe¯z ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈ¯ÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי זרע אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
(כסףֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו על
נט:160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי). חכמים גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ"ג ח:164)(למעלה משנה פ"ה במעשרות
שאביהם  שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני
תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי הזרוע
הוא  זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב גינה, מזרעוני הוא שאף
כלאים  מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסףֿמשנה. הראב"ד בהשגת ועיין חֿט. הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óe¯z Ú¯Bf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ -168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

¯·k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‰Ú¯ÊpL ‰Óe¯z‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ"ט (פרק 167)תרומות שמיני פ' בספרא
תלמודֿ טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא

טהור". יזרע אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין

.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È¯‰ - ÔÎ˙ÁÂCk ¯Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171¯zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי זה שאין (ראב"ד), תרומה גידולי משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚ¯Êe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈ¯Êa e¯‰Ë È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óe¯z Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב"ז,173) בכסףֿמשנה אבל "שחלים". רומי: בדפוס
שלנו. בפני174ֿ)כבדפוסים עיין ג, הלכה שם ירושלמי

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177È¯k‰ Á¯Óe ,È¯k‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰Á¯ÓÂ ÏÈ‡B‰ ,Ï·Ë ˙ÏaM‰ d˙B‡ È¯‰ - BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Ck ¯Á‡Â dÏ˙L .È¯k‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óe¯z179˜ÙÒ BÊ È¯‰ -180,dÚ¯Êe ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
‰pnÓ Ï·h‰ Á¯t ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯Ùk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…

e¯Ó‚182- ‰pÚ¯ÊiL Ì„˜ ‰Óe¯z d‡OÚ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»
„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ

‰˙ÈÓ ·iÁ -183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ
ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»

CÎa Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ
.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ ÔÓe ‰˙Èn‰«ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע.176) מן ע.177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ"ו להלן וראה ו, משנה פ"ט (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי  עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק: של השני הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ"א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף, אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י אדם

.ÊÎ‰Óe¯z ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙·iÁ -187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe¯˙·e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙B¯OÚÓe189.ÈÚ ¯OÚÓ·e ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ
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BÏL ¯OÚn‰ ¯ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

בֿג.186) משניות פ"ט התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ"א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע"ב). (ר"ש שני.189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎË·BÁ‰191ÁaLÓ - el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰·a193È¯‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…
ÌÓBÊ195‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות שעל192ֿ)מכה שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא ידיֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי  שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק"195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ"ט למעלה וראה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡2,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ¯‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡È·È ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…

.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰¯B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ‡nËÏ ¯zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L6.Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆
CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»

.e¯‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙¯‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי"א. פ"ח  [לפי 3)תרומות
(ראה  תגע" לא קודש "בכל ד): יב, (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר טומאה,
(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי" משמרת

א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת
התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.·˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï -9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»

Û¯O˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי כגון
פ"ח  בתרומות ור"ב (ר"ש מהן באיזה ידוע ולא מהן, באחת

בתוי"ט). ועיי"ש טמאה.9)מ"ח, היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה רבינו, בדברי פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב, אבוהב ומהר"י
מהמשנה  - ב טו, בשבת הוא וכן הרמב"ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ"ה פ"ד בטהרות
שורפין  ספקות ששה "על מ"ה פ"ד רבינו בדברי הוא וכן
אבות  מהל' בפי"ג רבינו בדברי הוא וכן התרומה". את

הי"ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È¯‰ - ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
¯·c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;Û¯O˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי

(רדב"ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע, כרבי דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני לגמרי, תיפסל גילוי שעלֿידי

להניחה.17)הי"ג). שם 18)מותר יהושע רבי ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙È·Á19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰¯aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ -23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ -25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B¯‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ"ט, (שם טהורה תרומה של
שם).20) (ר"ש, היין בו שעוצרים שלפני 21)מקום בבור

יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת
(שם). לכהן אף ראוי שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע
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שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ואף23ֿ)הידים
התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ"ח 25) ותרומות ב. כ, פסחים בברייתא יהושע, כרבי

ה"ח.26)מי"א. הטומאות אבות מהל' פ"ח

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È¯‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È¯‰L ,˙È·Á‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙È·Á30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „¯z - »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙È·Á ÔÎÂ .‰a¯Ó32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
¯‰ÊÓ BÈ‡ - ˙È·Á‰ ‰¯aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»

א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט. הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי"ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ"י. פ"ח תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב למעלה
שהרי  שלמטה, החולין להפסד רק נוגע שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
שמח' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה

מח.). במנחות הגמרא מי"א.34)ע"פ שם, תרומות
בטומאה 35) אלא להציל שאיֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,

שמח'). ('אור

.Â¯·BÚ ‰È‰36ÏL ˙B¯kk B„È·e ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
È¯Îp‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe¯z37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ - Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ¯‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óe¯z‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי 38)הגוי.37)תרומות, שטומאת אףֿעלֿפי
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ"א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈL¯k‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙i¯L ˙Úa ‡l‡ ¯‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È¯‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰¯L43Ï·‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

¯‰Ê BÈ‡ - ‰i¯M‰ ¯Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»
ÔÈÈL¯k‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰·Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»

ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈL¯ÎÂ ÔzÏz ˙Óe¯z ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ"גֿד.40) פ"ב שני ראה 41)מעשר הדחק, עלֿידי אלא

(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח. ופ"ב ה"ט, פי"א למעלה
פ"ד  חלה 'ירושלמי' בשם (כסףֿמשנה בהמתו אוכלי לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אףֿעלֿפי  שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואףֿעלֿפי
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע"ב). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט, (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ"ט, פ"ד חלה
וראה  וצ"ע). שם, המשניות' ב'פירוש (וראה עקיבא רבי

ה"ב. פ"ו למעלה

.Á‰Óe¯z ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï·‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏÎa ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰¯Êb ,ÔÈ¯LÎÓ ˙B¯t eÈ‰È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב.48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואףֿעלֿפי
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי את ישבור

בו.50)(רדב"ז). לנגוע יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי  מהל' (פ"ח פתיל צמיד המוקף חרס כלי גם בהיסט
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואףֿעלֿפי ה"בֿג). משכב
ועי' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",

וכסףֿמשנה. ראב"ד

.Ë‰¯‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óe¯z ı¯‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰¯‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï·‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óe¯z‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„·Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ·‡55‰Óe¯z‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óe¯za Úbz ‡nL ¯‰f‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏ·ËÏ ¯ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י ופירש א. סב, גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ
מהל' בפט"ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ"ט גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואףֿעלֿפי ה"א). מעשר
ראה  דבר. לכל יאמין ופתי איום, אלא זה אין - לטבלה

הי"ב. עניים מתנות מהל' לפ"ח ברדב"ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙B¯t ‰OBÚL Ï‡¯OÈ58ÔÈ¯ˆBa ÔÈ‡ - ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎ¯Bc ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈
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BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óe¯z‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙Bi·Á61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואףֿעלֿפי (שם).
בלי  אף טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי"א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי מוכשרים הם אז שהרי
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי נטמאו, כבר שהרי

.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ - e‡ÓËpL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óe¯z63,‰Óe¯z eOÚpL ¯Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È¯‰ - ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La ¯zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ
CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡¯ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿

ÏÎ‡‰66‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt e¯Ó‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰¯Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆

ÈLÈÏL el‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈ·Îa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙È··e ˙ba ÔÎ¯Bc - ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë ‰Óe¯z¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי נטמאו לא
שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב כמו האוכל, בתוך
עלֿידי  הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי  עושה שני "אין שהרי והענבים, הזיתים מגע
קורקוס  ר"י - ה"ב) הטומאות אבות מהל' (פי"א בחולין"

רוקח').64)וכסףֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ"ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני  אמרו בתרומה שהרי תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי" ב.66)עושה לד, ודף ב. לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני הטומאות, אבות הל'

.·ÈÌÈˆÚ‰ ˙È·Ï dÎÈÏLÓ - ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B - ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙ¯OiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL - e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»

ב.71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי"ד. מעשר מהל' פ"ה הי"ד.74)להלן פ"ב למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב: לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף, ואףֿעלֿפי 76)לשרוף

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף ראוי שהיין

(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואףֿעלֿפי
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי. ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי'

.‚È‰Óe¯z ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ -80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈ·ÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙B¯wÓ e‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh·‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.e¯·wÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ"ד.77) פ"ח זמן 78)תרומות שיעור כיסוי בלי שנשאר
וישתה  הכלי, אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי"א). רוצח מהל' (פי"א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
השותה  ויסתכן הארס, מבעלי זולתם או אפעה או נחש ממנו

שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין
לשתיה. ראוי שאינו לפי התרומה, את מאבד שהוא

מ"ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
Û¯Oz - ‰Óe¯z84. ¿»ƒ»≈

פ"ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי ודלא הט"ז), שם רוצח (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ¯‡L B‡ ‰Óe¯z ÏhÏ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈ¯ÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ ¯L‡85È· eÓÈ¯È ¯L‡ :¯Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈ¯iL „Ú - EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡¯OÈ86‰kÊÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓ¯e‰L ¯Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È¯‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ - ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙·BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני'85) ב'ילקוט (הובא קרח פ' זוטא ב'ספרי' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי'
זו  וכו' יצהר חלב "כל שם: וב'ספרי' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי והקיבה". והלחיים הזרוע

להם]. שנותנים ממה אלא [עי'86)להם ב. קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ"ו להלן וראה 'ספרי'87)רדב"ז.

"ונתן  : ג) יח, (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע לכהן
ביכורים  מהל' פ"ט להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב. כהן, שתקפו בכור ספק אפילו שהרי
ה"ג, בכורות מהל' ופ"ה ב. ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב'תוספות' ועי'

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ"ה ועי' א. פה, נדרים

טובת  דמי אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק
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אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע, יכול אינו הנאה,
בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da ‡ˆÓe ‰Óe¯z …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈ¯Á‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ"י.91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח ב: כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט"ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי ידוע שאינו התגר, מן בלוקח
הוא  מי ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי דש אם הבית,
עלֿידי  אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
מי  ידוע ביתם, בני או שלוחם, עלֿידי או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא
לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע",
'תוספתא  ועי' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡93d‡È·‰ÏÂ ‰Óe¯za Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ‰k ‡l‡ ,·eMiÏ ¯a„n‰ ÔÓe ¯ÈÚÏ Ô¯b‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ

ÈÂ ˙B¯bÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡¯O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .Ô¯ba dÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»

‰iÁ94ÌL ˙¯nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
¯ÈÚÏ ‰p‡È·ÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ - Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ

Ô‰kÓ d˙‡·‰ ¯ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»
ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

שם.93) תרומות, ותוספתא ב. קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב אינו שהישראל כיון
(רדב"ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ¯eÒ‡97È„k ˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ - ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙È¯a ÌzÁL :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„B·Îa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ, וחלת
בדברי  מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע "כהן של
הכסףֿמשנה  נוסחת לפי הי"ב, בכורים מהל' בפ"ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסףֿמשנה ועי' שם,99)שם, בכורות
הי"ד. בכורות מהל' בפ"א הוא וכן בכור. לגבי

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óe¯z Ô˙100‡ˆÈ - d¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101¯eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z105- ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆

Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„B·Îa ÔÈÏËB ‡l‡ ,¯eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב.100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב:), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ"שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני כמעשר
מ"א. פ"ב בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב"ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108¯BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ¯ÓBLÏ ‰Óe¯z …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚB¯Ï ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B¯„Ú ¯ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ -109¯ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙¯ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»
Ï‡¯OÈ È‡M¯Â .‰lÁz111‡‰ :¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ ¯ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈

¯BÎa B‡ ‰Óe¯z Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ¯‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»
È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈

.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ה דמאי תוספתא
"הכהנים 109) ב: כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי. ברית שחתם אומר הכתוב ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני קדשי
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק משכרם.
('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב

שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,
כמסייע  הוא שהרי כן, לעשות רשאי אינו כהן אבל ישראל,

הסמוכה). בהלכה (רדב"ז הגרנות הוא 112)בבית כן
שנראה  ומה ב. כח, ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ"ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ e¯Ó‡L ÌÈÏÚa‰ Ï·‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙·BËa ‰Ê114¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -115¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe¯˙a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ¯ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף לבעלים יתן שהכהן היינו
('ירושלמי'115)שלו. הגרנות בבית כמסייע שהוא מפני

ה"ב). פ"ו מ"ג.116)דמאי פ"ז שאין 117)שביעית
הגרנות. בבית סיוע של חשש שום כאן

.·ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰¯OÚ118,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â L¯Á‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
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BwÁ O¯ÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿
ÔÓˆÚ ÈÙa ‰È¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»

ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈ¯·BÚ‰ e‰e‡¯È ‡nL ,„·Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»
Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â Ï¯Ú‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ

L¯b˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ -128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL¯‚iL „Ú ˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰Èz·Ï129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
Ï¯Ú‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ב.118) צט, כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
ואףֿ (כסףֿמשנה), כפיו לישא שיודע והיינו פ"א. חגיגה
(פט"ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח': 'מעשה וכת"י רומי ובדפוס ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט בכת"י הוא וכן

כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י כל לעין בגורן להם לחלק דתרומה

(רש"י).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק.). (שם אשה להשיאו ליוחסין שאףֿעל124ֿ)מתרומה

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי
הי"ב). פ"ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י תרומה לה לחלק ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף

עוברי 126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי
הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אףֿעלֿפי בביתם, גדולה תרומה
עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי (57 20
נוסחת  לפי (290 31 עמ' (שם פ"ב בבכורים באנדרוגינוס
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי "וחולק בה"ג:
ועי' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם

שם]. ביכורים, ק,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות
ונושא  מטמא חוץ לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי  אונסיה, נפיש האי אניס? הא נמי טמא דאניס. משום
למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא

השמיט  למה שם), ב'מאירי' (ראה כלל אנוס שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב'כסף ועי'

á"ôùú'ä ïåùç-øî å"è éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין
וסאה  כריים שני לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת

.‡‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óe¯z‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ ·¯Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -3¯‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈ¯BÚO‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óe¯z ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈ¯fÏ ¯zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים: אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט, גזל משום
בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין

השבט. גזל

.·Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8·¯Ú˙pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï·‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰Óe¯z ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ¯ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ - ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.‚‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óe¯z ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈ‡Ò ¯OÚ eÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
¯OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆
¯OÚa LÈ È¯‰L ,eÚnc - ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
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˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»
.˙BÚn„Ó ÔÈ‡ - ÔÈ‡Ò ¯OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי 13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק' חלק אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו

מדומע. הכל אז מסאה

.„,ÏÏa‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bk¯c Ï·‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óe¯z ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óe¯z ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È¯‰ - ‰Óe¯z ·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ·¯ Ì‡Â ;‰Óe¯˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,

התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.‰‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙¯Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óe¯z ‰a¯zL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò ¯Á‡ ‰‡Ò ‰Óe¯z ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ -«¬»«…¿À»

כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.Â˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a Ú„È Ì‡ ,˙¯Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï - ‰iM‰ ÏtzL Ì„…̃∆∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ
È¯‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ¯‡M‰Â ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈
‡l‡ ‰BL‡¯ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»
eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iM‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡««∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿

.˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««

.Ê¯Ò‡Ï dnÚ ˙Ù¯ËˆÓ ‰Óe¯z ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï·‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óe¯z‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆

,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈa¯Ó ÔÈlÁ ÏL ÔÒ¯n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óe¯z ÏL ÁÓ˜ È¯‰Â ,ËÚeÓ ‰Óe¯z¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈ¯ÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒ¯n‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óe¯z ÏL ÁÓw‰ È¯‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óe¯z‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ e¯È˙B‰ È¯‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯eÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ¯eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי 18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.Ë¯Á‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.ÈeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈlÁ22- Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È¯‰23Ïk‰ È¯‰ - ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰¯Bz È¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף.22) את לבטל כדי מאה עד הוסיף
אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.‡È,·¯a dÏh·Ï ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25¯ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa¯‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ¯ÊBÁÂ ,¯Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óe¯z ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óe¯z ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
לתת  כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
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נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי  וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.·ÈÚ¯Ê e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óe¯z Ú¯Bf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óe¯z26‰‚ÏÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜¯wa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı¯‡a „ÒÙ BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È¯‰ - Ô‰ÈÈa ˙·¯Úz ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚz - Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»

ערוגה.26) והיינו הארץ" מן זרוע למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי שהקילו הוא
שעוד  כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע שגידולי הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב המשנה ובפירוש
בחולין". נתערבה חבורו.30)ולא משום 31)ממקום

לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.‚È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - Ì‰Ó ˙Á‡ Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
‰Óe¯˙k da ‚‰B - ‰iM‰Â .¯·c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»

Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ Ú¯Ê»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ36Ú¯Ê . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„·e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜37¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜ Ï·‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ Ú¯Ê Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰·BÁ ÔÈOÚ ÔÈ¯aÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק.35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע". הכל יהיה זה 37)פחות והרי מחוברים ושתיהן

יחד. שתיהן זה 38)כזורע הונח "נעשין רומי: בדפוס
הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר,
כשני  להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי

מינין.

.„È,‰Óe¯z ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:¯ÓB‡ È‡L ;ÔÈ¯zÓ - el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óe¯z¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óe¯z‰ CB˙Ï ‰Óe¯˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ ea¯iL „Ú - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a Ï·‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óe¯z‰«¿»

.ÂËÈ¯k‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò39¯Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na - BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,È¯k‰ ˙Óe¯z42‰Óe¯za »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡ .È¯k‰ ˙Óe¯˙·e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ - ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,È¯k‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע. הכרי עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה
ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,

ומדמעות]. הן מצטרפות

.ÊËÌÈÈ¯k ÈL ˙Óe¯z :¯Ó‡Â ,ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,„Á‡ È¯Îe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È¯‰ - ‰f‰ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰ - eÏl‰ ÌÈÈ¯k‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ï·h‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין
שתי  חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה
אחרת  נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות

נפלה. לאיזו נודע ולא

.‡˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙B·Ï ÌÈMÓÁÂ ˙B¯BÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
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קמה zenexz zekld - mirxf xtq - oeygÎxn e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰·Ï ‰˙È‰ :‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»
˙BÚn„Ó ˙B·l‰Â ,˙B¯zÓ ˙B¯BÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»

Ì‡Â .˙B¯zÓ ˙B·l‰Â ,˙BÚn„Ó ˙B¯BÁM‰ - ‰¯BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ
Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ - ‰·Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰¯BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL ¯Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»
˙BÚn„Ó Ôlk È¯‰ - ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

dp`z okezl dltpy zepal miynge zexegy zep`z miyng"
."'ek zexzen zexegyd dpal dzid ,dnexz ly zg`

השחורות  יהושע, רבי לפי תרומות: מסכת במשנה, ומקורו
רבי  השחורות. את מעלות והלבנות הלבנות, את מעלות
אסורות. השחורות נפלה, שחורה שאם היינו אוסר, אליעזר
אומר: עקיבא ורבי אסורות. הלבנות נפלה, לבנה ואם
זו, את זו מעלות אין לבנה) או (שחורה נפלה מה בידוע
הרמב"ם  ופסק זו, את זו מעלות - נפלה מה ידוע וכשאינו

עקיבא. כרבי
לא  במציאות שהרי בפשטות, מובן האוסר ר"א של טעמו
שאין  ובוודאי הלבנות, בחמשים אלא התרומה התערבה
כתבו  יהושע, רבי של בטעמו שנפל. מהמין מאה
הכל  ומערבן דורסן היה רוצה היה שאם שכיון המפרשים,
עקיבא  רבי של ובטעמו לבטלה. מצטרפין כולן ביחד,
שבידוע  - כתבו ידוע, ואינו שנפל מה ידוע בין שמחלק
שיכול  כיון מעלות, אין לבנה) או (שחורה נפלה תאנה איזו
לבטל. מסייעות אינן הן שמותרות וכיון האחרות, לאכול
ולכן  איסור, בספק כולן נפלה, איזו ידוע אין אם אבל

זו. את זו מעלות
רצה  שאם בכך מה הרי יהושע, רבי בדעת א. להבין: וצריך
מעלות  ואיך דרסן לא לפועל והרי כולן, את מערב לדורסן

זו. את זו
הרי  נפלה, איזו יודע שאינו בכך מה עקיבא, רבי בדעת ב.
התערבה  לא במציאות אבל בידיעתו, הוא הספק כל

במאה. אחד של תערובת כאן ואין במאה התרומה
יבש  תערובת גדר בכללות חולקים ור"ע שר"א לומר ויש
זו  בתערובת דבר כל כי בלח, לח כתערובת שאינה ביבש
יודע  אינו שהאדם אלא עצמו, בפני נפרד ועומד נשאר
מתערובת  שונה ביבש יבש גדר האם האיסור, נמצא איפה
ה'גברא', מצד אלא ב'חפצא' תערובת שאינו בזה בלח לח
או  האיסור, לבטל כדי מספיק זה וגם האדם בידיעת היינו
בתערובת  כמו ב'חפצא' הוא ביבש יבש תערובת גדר שגם
והאיסור. ההיתר בין להבחין אפשר אי בו גם כי בלח, לח
ב'חפצא', להיות צריכה ביבש יבש תערובת שגם סובר ר"א
כאן  אין כי השחורות את להעלות יכולות הלבנות אין ולכן
יבש  שתערובת סוברים ור"ע ר"י אבל במציאות. תערובת

ה'גברא'. מצד רק שתהיה מספיק ביבש

לבטלה, מצטרפין שכולן ר"י של דעתו גם תובן ועל־פי־זה
כי  ביחד, הכל ומערבן דורסן היה רוצה היה שאילו כיון

גם  הוא התערובת גדר ולכן לשיטתו האדם, של בדעתו
יחד. הכל של לתערובת ורצונו מחשבתו גם כאן נוגעת

(f"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ט.2) משנה פ"ד ואין 3)תרומות ממאה. פחות בהם שיש
הסאהֿתרומה  את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות

שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון שם 4)שנפלה,
ידי  על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה
מקצתן  שנאבדו כגון והלבנות, השחורות התאנים מנין

רוקח). זו 5)(מעשה מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). הרא"ש (פירוש זו רב 6)את לדעת שם ירושלמי

[אבל 7)עקיבא. שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון
סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה הרי עיון: צריך
התרומה  לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב
נמצא  השכחה, ידי על כאן וגם ט), משנה פ"ה (תרומות

התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו

.·‰Ï·c ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï·„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È¯‰ - ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
‰Ï·„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»

ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ï·c ÏebÚ ÏÙpL ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ÔÈa ÔÈÏÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔË˜ Ì‡ ‰È‰ ÏB„b Ì‡ Úe„È»«ƒ»»»ƒ»»¬≈≈«¬ƒ≈

Ï˜LÓa ÔÈa ÔÈÓa11ÔÈÏebÚ ‰‡ÓÏ ÏebÚ ÏÙ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»«ƒ¿≈»ƒƒ
ÏÙ ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b12dÈa‚Óe , ¿ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈»»»««¿ƒ«

,ÌÈÏebÚ ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÏebÚ ÏÙ .ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿«ƒ»«ƒ¿«¿»ƒƒƒ
,ÔÈ¯ËÈÏ Úa¯‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡¯ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - „Á‡Â ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»

.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני חֿט. משניות שם
מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות
שעושים  הדפוסים לאותם דומות שהן לפי מלבנים נקראות
החזיקי  ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם

המשניות). פירוש - יד ג, (נחום שאין 9)מלבן" כיון
את  זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע,

שם.10)זו. שם.11)במשנה כאן 12)ירושלמי ויש
חולין. של ואחד מאה

.‚˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â13˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óe¯z‰«¿»

שהם 13) ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא
והיינו  זה. מתוך זה ולבררם לרקד אפשר הרי - מעורבים
מה  ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא
(תוספתא  למעלה ותאנים עיגולים כמו מצטרפים, - נפל

כפשוטה).

.„‰ÏÙpL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò14‰¯e‚Ó Èt ÏÚ15ÏL ¿»∆ƒƒ∆»¿»«ƒ¿»∆
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‰‡Óe „Á‡a d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈
‰ÏÏ· Ì‡ ‡l‡ ÔÈ¯ÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óe¯z ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ

„ˆÈÎÂ .‰Óe¯z‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈ¯BÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óe¯z‰ LÈ¯ÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰¯e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈ¯BÚO Èab ÏÚÓ ÌÈhÁ Ûq‡nL∆¿«≈ƒƒ≈««≈¿ƒ

יא.14) משנה פ"ד בו 15)תרומות שאוצרים המקום הוא
המשנה). שבמגורה.16)(פירוש משנה 17)בתחתונות

יהושע. רבי כדעת פ"ה.18)שם, שם תוספתא

.‰˙Bt˜ ÈzL19‰Óe¯z ‰ÏÙpL ˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏ·Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙È·a ˙B¯e‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È¯‰ - »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙ¯ËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰¯e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
¯·c‰ ·B¯wL ÈÙÏ ,¯Á‡ ˙È·a ‰t˜Â ‰Ê ˙È·a ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ˙È·a ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב, משנה פ"ד ברייתא 20)תרומות
וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי ח): (הלכה שם

ופירוש  להתפנות. דרכן אין מגורות להתפנות, דרכן
וכיון  למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות,
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות

שם). המשנה

.Â˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ?‰ÏÙpL ‰‡Ò ‰ÏÚÓ „ˆÈÎÂ22 ¿≈««¬∆¿»∆»¿»ƒ»»¿«¬
dÈˆÁ ˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ,‰ÏÚÓ - Ô‰È˙MÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ¿≈∆«¬∆¿ƒ»»¿«¬∆¿»
ÏL ÌÈ‡z ÌÈ‡ÏÓ ÌÈck .‰ÏÚÓ - BfÓ dÈˆÁÂ BfÓƒ¿∆¿»ƒ«¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆

ÔÈlÁ23„k ÈÙa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ‡z ‡¯ËÈÏ Ò¯cL , Àƒ∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«
„Á‡24‰‡Ó ÌL eÈ‰ Ì‡ :‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ì‰Ó ∆»≈∆¿≈»«≈ƒƒ»»≈»

Ì‰Ó „Á‡ „k Á˜BÏÂ ,‰ÏÚz BÊ È¯‰ - „ÎÂ „k«»«¬≈«¬∆¿≈««∆»≈∆
¯‡M‰Â ,‡¯ËÈÏ d˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ d¯ÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰ - ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈ¯zÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי 23)ירושלמי יא, משנה שם תרומות
אחד 24)יהושע. להעלות רצה שאם למעלה, שכתב כמו

מעלה. - לבטל,25)מהם מסייעות התחתונות אין ולפיכך
פומין. מאה שיהיו וצריך

.ÊdÒ¯c Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙¯ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒ¯c .‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È27Úe„È ÔÈ‡Â »«≈∆¿»»«ƒ»ƒ¿≈»«

BÓB¯„a B‡ BBÙˆa Ì‡28‡e‰ ÏebÚ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ29- ƒƒ¿ƒ¿¿…≈∆ƒ
˙B„e¯t Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

- ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈ¯ËÈÏ32˜ÙqL ;·¯a ‰Óe¯z‰ ÏË·zL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ ·¯a ÏËa ‰Óe¯z‰«¿»»≈¿…«Àƒ

מאה 26) שם יש שאם הקודמת, בהלכה האמור על מוסב
שהואֿהדין  יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין
בירושלמי  הפנים (מראה עיגול פי על או כוורת פי על בדרס

וצריך). ד"ה ז מראה 27)הלכה עצמה, בפני בבא היא זו
שם. ד.28)הפנים שני 29)ביצה ממנו נתעלמו כלומר:

באיזה  יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים:
בעיגול. בשל 30)מקום מעורבים פומין כאילו כלומר:

להעלות  התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים,
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא שם.31)את ירושלמי

בכל  שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון
ואז  התורה, מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין

שאין 32) הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם: (בירושלמי
ד"ה  מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" ב"חד צורך

א איתיביה  סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ובפתחי בפלתי בש"ך,

.Á¯ÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ¯ÒB‡ d‡cÂ - ‰Óe¯z‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33¯˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;·¯a ‡l‡ ¯z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk .·¯ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È¯‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ Ïk‰ -35. «…»¿»ƒ¿∆≈«¿

ה"ז.33) פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן ויש
א.35) הלכה למעלה

.Ë˙Á‡ ‰ÏÙ36ÌÈMÓÁÓ37,Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â »¿»««≈¬ƒƒ¿»¿»««ƒ«…
‰ÏÙpL ˙Á‡‰ B‡ ‰„·‡L ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡nL∆»««ƒ«Àƒƒ∆»¿»»««∆»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰a¯iL „Ú ,˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰„·‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
¯z‰ - Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«

ÌÈ¯ÊÏ ¯‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה של  אברבנאל:37)המשך בכ"י
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אףֿעלֿפי רוב". צריכה חמשים "עד בירושלמי:
לפי  ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי

לכתחילה. איסור מבטלין כאן 39)שאין שיש שכיון שם.
די  לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק

ואחד. בחמשים

.È‰Óe¯z ‰‡Ò40¯OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯41ÈL ¯OÚÓÏ B‡ ƒ∆…ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓÏ Ì‡ :Ïk‰ ÚncÂ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«««…ƒ¿«¬≈ƒ
Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯wÈ - ‰ÏÙ»¿»ƒ»≈≈ƒ¿««¬≈¿ƒ»≈«…

ÌÈ‰kÏ42˙Óe¯z ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È¯‰ - ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL ¯OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ e¯ÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ"ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע ויהיו

.‡È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
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,Lc˜‰ B‡ ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈa45È¯‰ - Ïk‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔÈa ≈¿≈ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«««…¬≈

È¯‰Â ,ÏkÏ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡L ‰‡ÓË ‰Óe¯˙k Ïk‰«…ƒ¿»¿≈»∆¬»«¬ƒ»«…«¬≈
‰na .e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ Ïk‰«…»¿»«ƒƒ»«∆≈»¿«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„a Ï·‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C¯„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
(כסף46ֿ)הקדש. שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר לאחרים,

.·È‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈ - ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óe¯z50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙B¯t ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óe¯z‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

¯Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈ·k ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆
‰Óe¯z‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt»ƒ¿≈»¿»ƒ»¿≈∆…ƒ»≈«¿»

.BaL∆

שם.48) מדומע.49)משנה שלא 50)שהכל באש. קלוי
תיטמא  שלא לטומאה, המכשיר משקה עליהם יפול
נפלו  אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה,
בפ"א  כמבואר לטומאה, המכשירים משקין שבעה עליהם

אֿב. הלכות אוכלין טומאת לטומאה,51)מהלכות
ג. הלכה שם נקודים".52)כמבואר "יאכלו שם: במשנה

כחצי  אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים
בר"ש). שם ועיין שם. המשניות (פירוש אבל 53)ביצה

מכביצה  בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת
א). הלכה פ"ד (שם טומאה אחרות 54)מקבל לעיסות

עיסה. בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה

.‚È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈ¯B‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz - ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt B‡ ˙B¯t ÈÓa LBlz B‡ƒ¿≈≈»ƒ¿≈»∆≈«¿»

‰˙ÏÚL dÓˆÚ ‰‡q‰ ‡È‰ ‰ÏÙpL60. ∆»¿»ƒ«¿»«¿»∆»¿»

חכמים.55) כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות
(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא שם 57)הוכשרו

הכל. לדברי ג, שם.58)משנה שלא 59)כחכמים
הטהורה. התרומה כר'60)תטמא ולא ותאכל. תעלה ולכן

לתוך  טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר
שנפלה  שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים חולין מאה

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא

.„È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z62Ïk‰ ÔÈÏÎB‡Â ¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«…

‰¯‰Ëa63‰ÏÙ Ì‡Â .64Ïk‰ ÁÈpÈ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ¿»√»¿ƒ»¿»¿»ƒ≈»«ƒ««…
.·˜¯iL „Ú«∆≈»≈

ד.61) משנה (פירוש 62)שם תעלה ולא שם. כחכמים
תרומה. הכל שהרי שם), וכג.63)המשניות כב: בכורות

יא.64) הלכה למעלה והובא א, משנה שם

.ÂË˙Bt˜ ÈzL65‰‡Ò ‰ÏÙpL˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈ¯ÓB‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ‰iL¿ƒ»¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿ƒ
ÔÈÏBzL ÈÙÏ ,‰iL ‰ÏÙ ‰BL‡¯ ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ«»∆»¿»ƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

Ï˜Ï˜Óa ‰Ï˜Ïw‰ ˙‡66‰‡Ò ‰ÏÙ .67CB˙Ï ‰BL‡¯ ∆««¿»»«¿À¿»»¿»¿»ƒ»¿
Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿««»
ÔÈ‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ ‰iL ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿ƒ»¿«¿≈≈∆»¿»≈
‡l‡ ,‰BL‡¯ ‰ÏÙ ‰iL ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»∆»¿»¿ƒ»»¿»ƒ»∆»

.˙BÏ˜Ï˜Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿À¿»

ח.65) הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
התרומה, נגד ואחת מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר
שיש  או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן
תוכה  אל נפלה שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת שהראשונה 66)חייבת
מותרת. והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה

יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי תוספתא

.ÊË˙Bt˜ ÈzL eÈ‰68‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,69, »¿≈À««¿≈»¿««¿»
È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈

.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - ‡È‰ BÊƒ¿ƒ¿«¿≈»»¿»

ג.68) הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, תוספתא
של 69) ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם: בתוספתא

של  שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה
בו  תולין יותר, מקולקל שהוא שכל (כסףֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.ÊÈ˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡72, ««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»
‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â73. ¿«Àƒ≈»¿¿»√»ƒ¿»

טהורה 70) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טהורה תרומה סאה נפלה טמאין, חולין של ואחת
לתוך  אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה נקודים". יאכלו והחולין נפלה, תרומה

להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת 71)יב,
לפני  שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן שם, בירושלמי הוא כן
"חולין  העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י
קושיית  ליישב בכדי הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים".
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד.

יד.72) הלכה פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין
במקום 73) אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא

זה, לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש
נפלה  שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
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הגוף  בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה
עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס). (מהר"י
פחות  היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי

התרומה. את יטמאו שלא מכביצה, פחות

.ÁÈ- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡74eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â , ¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

.‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa) ˙BÈÏ¿̃»¿»√»ƒ¿»¿»

התרומה,74) לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
תלו  ולמה אוסרת, היא החולין, לתוך נפלה אם ובין
את  ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה
של  אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי מפורש וכן החולין.
סאה  נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה
תרומה  לתוך אי מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה
עוד  (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה

עז). והערה כא הלכה להלן,

.ËÈ- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙B¯t ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב"ם 75) קושטא ובדפוס רומי בדפוס ליתא המוקף, כל
(תוספתא  כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י

כפולים. הדברים ואמנם על 76)כפשוטה). השיג הראב"ד
פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה
אלא  החולין, ונטמאו התרומה נטמאה כבר שהרי

בהלכה כש  הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי  מיושבים זה ולפי טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו
החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה.
זהירות  =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא
הקודמת  בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא

עז). והערה כא הלכה להלן (וראה

.Î˙Bt˜ ÈzL77ÏL ˙Á‡Â ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ

.˙BÈÏ˜ eÏÎ‡È≈»¿¿»

טמאה,77) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
אני  טהורה, תרומה סאה נפלה כו' טהורין חולין של ואחת
יאכלו  והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר
ליברמן  הגר"ש (הוצאת פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים".
ואחת  טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ'
ואינו  מהן אחת לתוך תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של
טמאה  תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע
שאין  שיתחשבו עד בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה,
כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל
דינו  טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה

הסמוכה. בהלכה מפורש

.‡Î‰‡Ò ‰ÏÙ78Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
¯eÒ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ˜ÙqL .˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL -79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óe¯z ¯eq‡L ÈtÓ ;¯zÓ - Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰È¯·cÓ - Ún„Ó‰ ¯eq‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ -ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰80. »ƒ»ƒ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

טמאה,78) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טמאה תרומה סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת
של  לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה
חולין  של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז,
שתיהן  - לתוכם טמאה תרומה של סאה ונפלה טמאים,
[ויתכן  עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות
לדברי  להשוותם ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי
אחת  קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי.
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
נפלה  כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה,
אסורות  שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של סאה
הערה  למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'.
הכסףֿמשנה  ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין ולפי"ז עג.
כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה
חולין  של ואחת טמאה תרומה של אחת קופות, שתי
מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין,
קליות. יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות
קליות  יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין

קליות) יאכלו כו' זה (בטהרה והרי פירות. במי ילושו או
קורקוס]. בר"י ועיין הירושלמי, כדברי מוסב 79)שוב [זה

והלכה  יז שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על
של  ואחת טהורה תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא
אחת  לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין
ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן,
שמא  חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
תרומה  שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה
שאם  היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור, טמאה
עובר  הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה
שמן  שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.

זה לכתחילה,הרי איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה,
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח). סימן בתשובה במין 80)אבניֿמילואים כלומר,
יֿיג. אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם  חולין של
יין  של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
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הדברים  אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה
מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.‡‰Óe˙Ò ˙È·Á2‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó -3?„ˆÈk . »ƒ¿»¿«««¿»∆≈«
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe¯z ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

˙Bi·Á‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á4- »ƒ¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ
.‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚz«¬∆¿∆»≈»

מאכלות 2) מהל' (פט"ז בטל ואינו חשוב דבר שהוא
ה"אֿג). מ"ז.3)אסורות פ"ג שבטלה 4)ערלה

אסור  אבל מאליהם, שנפתחו והיינו מ"ח. שם חשיבותן.
ועי' הי"ב, (שם לכתחלה איסור מבטלין שאין לפתחם,

כאן). רדב"ז

.·‰Óe˙Ò ˙È·Á5‰·¯Ú˙pL6‰ÏÙÂ ,˙Bi·Á ‰‡Óa »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡7ÏL :ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ôlk e¯z‰ - ««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆

‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óe¯z¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
‰‡ÓÏ8CÈ¯ˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ , ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ

˙¯k d˙ÏÈÙ - ˙È·Á‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈ¯Ù‰Ï9, ¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆
.˙¯k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

(בהלכה 5) חשיבותה מחמת לעולם, בטלה שאינה
שהוא 6)הקודמת). וכרבא לקיש כריש ב. עד, זבחים

דבריו. שפירש משנה' 'כסף ראה בהגהות 7)בתרא. ראה
שם. מקובצת' להפריש 8)'שיטה שצריך אלא שבטלה

ה"א). פי"ג (למעלה לכהן דריש 9)אחת אליבא כרבא,
שם. לקיש,

.‚‰Óe˙Ò ˙È·Á10‰ÁzÙÂ ˙Bi·Á ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰Ó ˙Á‡11‰pnÓ ÏËB -12‰‡nÓ „Á‡13‰˙BLÂ ««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆

˙È·Á‰ d˙B‡14„Ú ˙B¯eÒ‡ - ˙Bi·Á‰ ¯‡L Ï·‡ ; »∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«
ÏËB - Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ .eÁ˙tiL∆ƒ»¿¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈

dÚen„ È„k ‰pnÓ15‰·¯Ú˙ .¯‡M‰ ‰˙BLÂ16˙È·Á ƒ∆»¿≈ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ
ÏËB - ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙Bi·Á ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈

˙Á‡ ˙È·Á Úen„ È„k Ì‰Ó17¯‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ≈∆¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙È·Á d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙B¯eÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆

·¯a ‡È‰L ‰Óe¯z18˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ . ¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ
epÓÈ‰ ÏËB - Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk -„Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»

‰‡nÓ19.Ún„Ó ¯‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈ¯ÈM‰Â , ƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

אלעזר.10) רבי של מימרא שם, כלומר,11)זבחים
ה"א. למעלה וראה (שם), מאליה לכהן.12)נפתחה ונותן

ואחד.13) ממאה אחד טעם 14)כלומר: שאין אףֿעלֿפי
כולה  הרי תרומה, זו חבית אם ממהֿנפשך: שהרי לזה,
היא: חכמים תקנת מותרת, כולה - חולין היא ואם אסורה,
באופן  גם לטעות יבואו לכהן, הרמה בלי כאן נתיר אם

רוקח'). ('מעשה כולן ואחד.15)שיתפתחו ממאה אחד
הוא 16) וכן אושעיא, רבי של מימרא שם, זבחים

ה"ז. פ"ד תרומות "נוטל 17)ב'ירושלמי' להלן כתב [וכן
לתוך  אחת חבית נפלה הרי עיון: וצריך ממאה". אחד הימנו
אחד  אלא ליטול צריך אינו כן ואם חביות, וחמשים מאה
אינו  שנפתחו המאה להתיר וכשרוצה ואחת, וחמשים ממאה
כתב  וכן ואחת. וחמשים מאה חלקי מאה אלא להרים צריך

צריך  (כן מק"נ אחד דמועה כדי ד"ה שם בזבחים רש"י
ממאה, אחת יטול אם שאפילו שם שהוסיף אלא להיות),

עיי"ש]. איתא, ברובא איסורא נאמר כלומר,18)לא
(שם). וצ"ע].19)במאה למעלה, [ראה

.„˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k20ınÁÓ‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈
Áetz ˜q¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â21 ¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««

‰qÚ‰ Ïk - ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óe¯z ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»
.ÌÈ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

מ"ד.20) פ"ב בערלה מהמשנה ה"א, תרומות 21)פט"ז
מ"ב. פ"י

.‰‰ÏazpL ‰ˆÈa22elÙ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·˙a ≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
dlL ÔBÓÏÁ23.ÚÏB· ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

מי"ב.22) שהוא 23)שם החלבון וכלֿשכן בפנים, שהוא
בחוץ.

.Â¯B‡O24B‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL25 ¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆnÁ˙ Ck ¯Á‡Â26. ¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

פ"ח.24) תרומות בעיסה 25)תוספתא מאה שהיה היינו
למעלה  למאה, שנפלה תרומה כדין והגביהו השאור, נגד

שמח'). ו'אור קורקוס (ר"י ה"א שהגביהו 26)פי"ג שכיון
אומרים  אנו אין אחרֿכך, שנתחמצה אףֿעלֿפי השאור
וראה  נתחמצה. מעצמה אלא השאור, עלֿידי שנתחמצה

שם. כפשוטה תוספתא

.Êe¯‡a ¯·k27BÈ‡La ÔÈÓ (‰Óe¯z) ·¯Ú˙ Ì‡L , ¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÈL·z‰28LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈL·z‰Â ‰Óe¯z Ïˆa‰ Ì‡ , ««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ì‡Â ;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ È¯‰ - Ïˆa‰ ÌÚË Ba«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÏÈL·z‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÈL·z‰Â ÔÈlÁ Ïˆa‰«»»Àƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ

.¯eÒ‡ Ïˆa‰ È¯‰ - Ïˆaa«»»¬≈«»»»

פי"ג 27) ולמעלה ה"אֿו, אסורות מאכלות מהל' בפט"ו
מבושל,28)ה"ב. מחותך, דברים: שלשה כאן מנה [רבינו

בהלכה  המבואר ולפי עדשים). (שאינו סתם תבשיל עם
מחותך  כלומר: הנ"ל, מהדברים אחד כל - הסמוכה
אלא  אחר בתבשיל שלא ואף נתבשל, שלא (אףֿעלֿפי
ואף  שלם, שהבצל (אףֿעלֿפי מבושל שנתבשלו), בעדשים
אחר  בתבשיל שנתבשלו), בעדשים אלא אחר בתבשיל שלא
בכל  - נתבשל) שלא ואףֿעלֿפי שלם שהוא (אףֿעלֿפי
ובין  תרומה, והתבשיל חולין שהבצל בין הנ"ל, האופנים
התירו  ולא אסור. הכל - חולין והתבשיל תרומה שהבצל
כגון: הנ"ל. הדברים משלשת אחד אף שאין באופן אלא
וכשלא  שנתבשלו, אחר) בתבשיל (ולא עדשים שלם, בצל
אינה  כאן רבינו שכוונת וכנראה עמהם. הבצל נתבשל
לחוד, מהם ואחד אחד לכל אלא ביחד, הדברים לשלושת

ראשונה']. ב'משנה וראה

.ÁeÏMa˙pL ÌÈL„Ú29Ïˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
L·È30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :31‰È‰ Ì‡Â , »≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»

ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ32ÏMa Ì‡Â .33ÌÚ Ïˆa‰ ¿À»¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ
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Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰»¬»ƒ≈»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈
ÌÚË34ÏÈL·z‰ Ïk ¯‡Le .35Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa - ««¿»»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»

ÌÏL ÔÈa ,ÏÈL·z‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa ÏMa˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈
ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa36‰Ó ÈtÓe . ≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»

ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï ÌÏL Ïˆa»»»≈¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒ
;ÌÏL ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰Ó ·‡BL BÈ‡L ÈtÓ ?B˙B‡ƒ¿≈∆≈≈≈∆∆¬≈»≈
ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ ¯·kL ,ÔÎB˙Ï ËÏBt ‡ÏÂ¿…≈¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈk¯37B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰ È¯‰ -38 «ƒ¬≈≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»
‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e39ÁÏ ‰È‰L B‡ ,40‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆»»«¬≈

ÁÓkËBÏÙw‰Â .Cz41ÌÏL ÔÈa ,L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa - ƒ¿À»¿««¿≈«≈»≈≈»≈
ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ ÔÈa42. ≈¿À»¿≈««

בפירושו 29) רבינו וכתב שם. ו'ירושלמי' מ"א פ"י תרומות
חולין  של ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
משנה'. ב'כסף וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או

בה 30) שאין יבשה קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי'
שלמה'). ('מלאכת שהבצל 31)לחות רבינו, ביאר בסמוך

אינן  הן אף נתבשלו, שכבר והעדשים בולע, אינו השלם
ובין  חולין, והעדשים תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות.
שלם  שהבצל כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל
לא  עוד העדשים אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים
ובין  תרומה הבצל אם בין שלם, שהבצל אףֿעלֿפי נתבשלו,
לא  עוד שהעדשים שכיון אסור, הכל - תרומה העדשים אם
שהוא  אףֿעלֿפי בולע, הבצל ואז הרבה פולטות הן נתבשלו,

להלן. וראה שהעדשים 32)שלם. ואףֿעלֿפי שם. משנה,
מחותך  שהבצל ומכיון קצת, פולטות הן - עוד נתבשלו לא

הזה. הטעם את בולע התירו 33)הוא שלא שם, 'ירושלמי'
מקודם. העדשים נתבשלו אם שאףֿעלֿפי 34)אלא

בולע. הוא ביחד שנתבשלו כיון - שלם משנה,35)שהבצל
מעדשים. חוץ היינו לא 36)שם. טבעם העדשים שרק

אחר  תבשיל אבל שנתבשלו, לאחר הרבה לפלוט ולא לבלוע
הוא  שלם, שהבצל אףֿעלֿפי ולפיכך ולפלוט, לבלוע דרכו
תרומה. הוא אם ומפליט חולין, הוא אם בולע

כמחותכין 37) קטנים, שלשה שנים "היו : שם 'ירושלמי'
הוא".38)הן". כמחותך פטמתו, "העביר שם: 'ירושלמי'
משנה').39) ('כסף אבל 40)שם "ביבש, שם: 'ירושלמי'

אסור". ישראל'41)בלח ('תפארת בצל מי והוא שם.
כתב, שם לרבינו המשניות ובפירוש מ"א). פ"ב שני מעשר
הסמוכה. בהלכה וראה הצבי, שבארץ החציר שהוא

המעט 42) אותו וגם הרבה, בולע הוא שלם, לבצל שבניגוד
תוכו. אל נפלט שנתבשלו מעדשים שנפלט

.Ë˜¯È L·Bk‰43- ‰Óe¯z ÏL ˜¯È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL «≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»
¯ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓeLÂ44ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜¯È L·k Ì‡L , ¿ƒ∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆
‰Óe¯z ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa B‡ ,‰Óe¯z¿»¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -45Ïˆa ÌÚ ‰Óe¯z ÏL ˜¯È L·k . ¬≈≈¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïˆa‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL46. ∆Àƒ¬≈«»»À»¿»ƒ

מותרים".43) זה, עם זה הנכבשים "כל מ"י: שם [בתרומות
ו'משנה  יוםֿטוב' 'תוספות (עי' רבים בזה הקשו וכבר

כמבושל" הוא הרי "כבוש קיימאֿלן הלא שם): ראשונה'
יפה  אבל זה? עם זה הנכבשים מותרים ולמה צז:), (חולין
(שם  יוחנן כרבי לפסוק רבינו שדעת חדשים' ב'תוספות כתב
דבריו  מפרש שהוא אלא כמבושל", אינו ש"כבוש קיא:)
קליפה  אלא צריך ואינו כמליח הוא אבל כמבושל, שאינו
מבוארים  רבינו דברי זה ולפי בדבריו). (עיי"ש מליח כדין
אסורות  מאכלות מהל' (בפ"ט רבינו דעת שהרי נכון, על
(ראה  בדיעבד מותר - נקלף ולא קליפה הטעון שדבר הי"ז),
ירק" "הכובש רבינו כתב ולכן ס"ד), צא סי' יו"ד בשו"ע
מותר  הוא ולכן קליפה, בר אינו עלים שהוא שירק לפי

להלן]. וראה ופירש 44)לזרים. "החסית", שם: במשנה
וחידודם". לחריפותם ומיניהם והבצלים "השומים רבינו:
בכולו. ומבליע כמבושל" הוא הרי "כבוש אמרו ובהם

כנ"ל.45) הבצלים, בכל או הירק בכל נבלעה שהתרומה
ואינו 46) חריף אינו תרומה של שהירק לפי שם. משנה,

ירוקים  בבצלים שהמדובר [ונראה הבצל. בכל מבליע
יבשים  בצלים אבל ירק. ככל קליפה, בני שאינם ארוכים
למעלה]. ראה קליפה, צריכים - לקלפם שאפשר ועגולים,

.ÈÔÈlÁ È˙ÈÊ47eÈ‰ Ì‡ :‰Óe¯z È˙ÈÊ ÌÚ ÔL·kL ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆
el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÓa ÔL·kL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óe¯z¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
el‡ È¯‰ - ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈

ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B·‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈ¯zÓ48. À»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

מ"ז.47) שם מן 48)תרומות שואבים השלמים ואין
הפצועים.

.‡ÈÌÈL·k ÈÓ49Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿»ƒ

שם).49) (משנה, מלח במי שכבשם

.·È˙·M‰50da LÈ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú : «∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óe¯z ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

‰Óe¯z ÌeMÓ51. ƒ¿»

(פירוש 50) שבת ערבי: בלשון הוא וכן מ"ד. פ"ג עוקצין
שם). ישראל' ו'תפארת (רע"ב אניס והוא שם) המשניות

בבשול 51) וימצא בתבשיל) =) בבשול כחו שהשליך "כיון
ממנו  והנשאר תועלתו תמה כבר השבת, טעם בתבשיל) =)
לאכילה  ראויים אינן אשר השמרים, במדריגת הוא אחרֿכך
בתרומה" חייב אינו כן ועל הי"ג) פי"א למעלה (ראה

שם). המשניות, (פירוש

.‚È‰„B¯‰52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óe¯z53ÏLÂ ; ¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆
˙B·‡BML ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ¯BÚO54. ¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

מ"ג.52) שם, וכרבא 53)תרומות שם, יוסי רבי כדעת
וראה  היא", מילתא לאו "ריחא סו:) זרה (עבודה שאמר
(כסףֿמשנה). הל"ג אסורות מאכלות מהל' בפט"ו

שם.54) יוסי, רבי כדברי
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.„È¯epz55ÔBnÎa B˜Èq‰L56Ba ‰Ù‡Â ‰Óe¯z ÏL «∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»
˙¯zÓ ˙t‰ - ˙t‰ ˙‡57‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ; ∆««««À∆∆∆≈»«««∆»

.¯eÒ‡ BÈ‡ ÁÈ¯‰Â ,BÁÈ≈̄¿»≈«≈»

מ"ד.55) שם, כז.56)תרומות כח, בישעיה הנזכר הוא
שם). ישראל' ('תפארת "קיממעל" ואףֿעלֿפי 57)והוא

אסורה  הפת - הכרם ובכלאי ערלה בקליפי שהסיקו שתנור
תרומה  לדמות אין - הכ"ב) אסורות מאכלות מהל' (פט"ז
בהנאה, שאסורים הכרם וכלאי לערלה בהנאה, שמותרת

שם. במשנה, וברע"ב שם, זרה בעבודה ברש"י ראה

.ÂËÔÈ¯BÚO58Û‡ ,ÌÈÓ ÏL ¯B·Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ - ÂÈÓÈÓ eLÈ‡·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.¯ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

שם.58) הר"ש פירשה וכן מ"ב. שם, תרומות

.ÊËÔzÏz59¯Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óe¯z ÏL ƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
Bc·Ï ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ Ú¯Êa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL60ÌÚË ∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÔÈia61.ÌÈ¯ÊÏ ««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

(פירוש 59) "חולבה" בערבי נקרא והוא מ"ה. שם,
שם). קדושת 60)המשניות, בו שאין מהעץ סיוע בלי

ביין,61)תרומה. טעם ליתן אין לבדו בתלתן אם אבל
שם). (משנה, אסור אינו - העץ עם ביחד רק אלא

.ÊÈ˙BÒBk ÈL62,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óe¯z „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ
Ô·¯Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk ‚ÊÓ63ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - »«»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈

,ÌÈna ·¯Ú˙ ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k ÔÈlÁ‰«Àƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ
ÌÚË Ïh·Ï ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡¯ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««
- Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ≈«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«

e¯‡a ¯·kL ;¯eÒ‡64.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L , »∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

ב.62) עג, זרה כנגד 63)עבודה מאה חולין של ביין ואין
שני). ד"ה שם ('תוספות' תרומה של פי"ג 64)יין למעלה

עיי"ש. ה"ט,

.ÁÈ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ65ÌÁÈ„È - ˙B¯t Èab ÏÚ ÏÙpL «ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈
˙B¯zÓ Ì‰Â66ÔÓL ÔÎÂ .67Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿≈À»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈

ÔÓM‰ ÏÙ .˙B¯zÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È - ˙B¯t68ÔÈÈ Èab ÏÚ ≈¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ
¯Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡ ‰t˜È -69 «¿∆¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ

‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡ ‰t˜È -70¯ÈÒiL È„k ,¯Èv‰ ÏÚÓ «¿∆¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔÓM‰ ÌÚË BaL ¯Èv‰ Ïk»«ƒ∆«««∆∆

פ"ח.65) תרומות סה,66)תוספתא זרה עבודה במשנה,
ואם  מותרות, והן ידיחן ענבים גבי על שנפל נסך "יין ב:
מאכלות  בהל' רבינו והביאה אסורות". מבוקעות היו

רדב"ז. ועי' הל"ב, שם שם.67)אסורות תוספתא,
ליתא.70)שם.69)שם.68) שם

.ËÈ‰¯„˜71da ÏM·È ‡Ï - ‰Óe¯z da ÏMaL ¿≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»
‰¯„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â ;ÔÈlÁÀƒ¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»

da ÏM·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ÌÈÓa72ÏMa . ¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈

‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»
„·Ïa ÏeMa‰ ÌB˜Ó ÛËBL73. ≈¿«ƒƒ¿«

ב.71) צו, וכתב 72)זבחים רבינו, על בזה השיג הראב"ד
מפורש  וכן בצונן. שטיפה ואחרֿכך בחמין הגעלה שצריך
זה  ענין על רבינו פי את שאלו לוניל וחכמי שם. בזבחים
זה, על השיב ורבינו קנ) סי' פריימן הוצאת הרמב"ם (שו"ת
נמצא  עבודה בסדר "שאלה והתשובה: השאלה לשון וזו
אלא  הגעלה צריך אינו תרומה בו שנתבשל שכלי בו, כתוב
כי  מייחלות, גאוננו לתשובת ועינינו ושטיפה, (?) מריקה
כיֿאם  קדשים משאר תרומה נתמעטה לא לעניותֿדעתינו
כלים  של הגעלה אחר שהוא יתירה ושטיפה למריקה
צריך, לא ולתרומה (הגעלה), צריך קדשים בהם שנתבשל
שאמרתי  זה תשובה, - דמיקל מאן ליכא הגעלה בלא אבל
זרעים, בספר הגעלה צריך תרומה בו שנתבשלה כלי אין
מתניתא  דההיא מדיוקא ולא תרומה, בהלכות אמור הוא
אלא  סמכתי, - [צו:] חטאת דם בפרק בזבחים שם האמורה
תנן  דהא מ"ח], [פי"א תרומות בסוף השנויה המשנה על
חולין, לתוכה נותן טיפין ג' והטיף לכד מכד המערה
ממשנה  וכו'. פירושה וזהו תרומה. זו הרי ומיצתה הרכינה
צריכה  תרומה בה שנתבשלה זו קדירה שאין דקדקתי זו
אם  הדברים, וקלֿוחומר בלבד. שטיפה אלא לחולין הגעלה
אףֿעלֿפי  מדמע אינו הכד בדופני הנשאר השמן או היין
המדמעת  תרומה ממנה מתמצה היה צדה על הרכין שאילו
הדעת  על שיעלה בחרסית שנבלעה לתרומה קלֿוחומר כו'
ממש  בו אין בחרסית הנבלע שזה וידמע, הנבלע אותו שיצא
ובכסףֿמשנה. קורקוס בר"י הועתקה התשובה (מקצת וכו'"
על  שתמה קכב, סי' יו"ד חדש' ב'פרי ועי' רדב"ז). ועי'
אפשר  היה הנ"ל, בתשובה רבינו דברי [ולולא רבינו. דברי
הגעלה, שלאחר לשטיפה שהכוונה כאן, רבינו בדברי לפרש
הגעלה  שכל הכ"ג, ומצה חמץ מהל' בפ"ה שכתב וכמו
הוא  החידוש שעיקר אלא אחריה, בצונן שטיפה צריכה
שם, בזבחים רבא שאמר וכמו מים, צריכה השטיפה שאין
היינו  ושטיפה, מריקה מדין תרומה שמיעטו שמה
במזוג, ולא במים ולא דוקא, במים שטיפה צריך שבקדשים
להלן]. עוד וראה ובמזוג, ביין גם טוב - בתרומה ואילו

אמר 73) מדין כן תרומה שמיעטו שמה שם, בזבחים אביי
הכלי  במקצת בישל אפילו שבקדשים הוא ושטיפה, מריקה
צריך  לא בתרומה ואילו הכלי, בכל ושטיפה מריקה טעון

בלבד. הבישול מקום אלא

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z74‰lÁ‰Â ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ¿»¿»¿««¬≈¿««»
‰Óe¯z e‡¯˜ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â75¯OÚÓ ˙Óe¯˙a . ¿«ƒƒÀ»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈

˙Óe¯˙k :¯ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óe¯z epnÓ Ì˙Ó¯‰Â :¯Ó‡∆¡««¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«
Ô¯b76:¯Ó‡Â .‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ :¯Ó‡ ‰lÁ·e . …∆¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«

E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙ E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚhL ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe¯˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰·e ,ÌÈ¯eka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BË¯Ù ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆
ÔÈ‡e¯˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe¯˙e :¯Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ

‰Óe¯z77. ¿»

מ"א.74) פ"ב פ"י 75)ערלה למעלה וראה ב. טו, מעילה
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מכאן,76)ה"ד. למחקו יש ואולי חלה. לענין נאמר [זה
תרימו  חלה נאמר "ובחלה המילים אחרי להלן ולהעתיקו

רדב"ז]. ועי' גורן]. כתרומת [ואומר מעילה,77)תרומה"
שם.

.‡Î‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa¯‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ78- Úen„Â ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡79‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe , ∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆

‰Ê ÌÚ80eÙ¯OÈ - e‡ÓË Ì‡Â ,81¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈ„Â . ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
È‡Óc ÏL82ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙k - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏÎa ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ83. ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

ה"ד.78) פ"י למעלה ראה אכילה, איסור לענין כלומר,
שם.79) איסור 80)ערלה, לענין ובין דימוע לענין בין

בכזית. הי"דֿט"ו.81)אכילה פ"ב למעלה ראה
שם.82) ומעילה, (כסף83ֿ)ערלה הספק על לוקין שאין

משנה).

.·Î,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙k¯a C¯·Ó - ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
C¯·Ó Ck ¯Á‡Â84Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡ :85 ¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…

‰Óe¯z ÏÎ‡Ï eeˆÂ86Ì˙B‡ eÈ‡¯Â eÏa˜ CÎÂ . ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎ¯·Ó87˙ÏÈÎ‡ ÌbL . ¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«

‰„B·Úk Ïe·b‰ ÈL„˜88Ôz‡ ‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL , »¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈
.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆

שצריך 84) פשוט להלן), (ראה לאכול שמצוה שמאחר
המשנה  כוונת זוהי כי ויתכן (כסףֿמשנה). עליה לברך
על  דהיינו מלברכך", שכחתי "לא מי"א) פ"ה שני (במעשר
קורקוס). (ר"י באכילה מדברת הפרשה כל שכן אכילתה.
מהל' פי"א ולהלן ב. מ, לברכות מקובצת' ב'שיטה [וראה

פרדס]. חיים הרב הערת - הט"ו שני ש"כל 85)מעשר
בקדושתו  קדשנו אשר מברך קדושה, בה שיש מתנה האוכל
במשנהֿ וראה ה"ב, ביכורים מהל' (פ"א וכו'" אהרן של

ה"א). הקרבנות מעשה מהל' פ"י העושה 86)למלך כדין
(פי"א  ב"על" ולא (בלמ"ד) "לעשות" שמברך לעצמו, מצוה

הי"א). ברכות מברכים 87)מהל' דרבנן מצוה על שגם
"שאל  הדברים", מכל תסור "לא - ציונו? והיכן "וציונו".

כג.). (שבת לך" ויאמרו זקניך ויגדך עג,88)אביך פסחים
- למקום אדם שבין מצותֿעשה "וכל מצוה. שהיא הרי א.

ה"ב). שם, ברכות (הל' לעשייתה" קודם עליה מברך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"è éùéù íåé

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈ¯f‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈
זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם

פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óe¯z4„Á‡ LÈ¯ÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
B·e .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .¯‡Lp‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :¯Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ ¯OÚn‰Â .¯ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡pL8Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

on dxyrn cg` yixtn ,dlecb dnexz oiyixtny xg`"
."'ek xyrn `xwpd edfe ,x`ypd

התרומה  והלא תרומה, הפרשת קדמה מדוע להבין וצריך
בו  ו"אין חולין הוא מעשר ואילו לזר, שאסורה קודש היא
ומעשר  לה', מתנה היא תרומה כלומר: כלל", קדושה
הלוי  של מחייתם לצורך הם עני ומעשר (ללוי) ראשון
ובפרט  תרומה, הפרשת לאחר עד לאחרם ומדוע והעני,
כמה  עד גמזו איש נחום רבי ממעשה הידוע על־פי לעני

גדולה. הכי במהירות העני מזונות בנתינת להיזהר יש
הרי  טבל, היא הרי התרומה שקודם זאת שמלבד אלא,
הטוב  מן יאכיל רעב "האכיל המובחר מן לעשר מצוה ישנה
שבכסותו  היפה מן יכסה ערום כסה שבשולחנו... והמתוק
שכבר  מעשר ולעני ללוי לתת מוטב שעל־פי־זה ומובן כו'".
בכל  "הרמה" נעשית התרומה על־ידי כי תרומתו, הורמה
המשובח  מן היא אחר־כך המעשר נתינת וממילא הכרי,
הנה  מעשרו, נתינת למהר שיש לעני ובנוגע החלב". ו"מן
אפילו  התורה.... מן שיעור לה אין גדולה ש"תרומה מכיון
ב"רגע  תרומה להפריש יכול הכרי" את פוטרת אחת חיטה
הרי  תרומה, הפרשת על לברך גם שצריך ואף כמימרא",
כוללן  ביניהן, סח ולא מיד זה אחר זה הכל הפריש "אם

ומעשרות". תרומות להפריש ומברך אחת בברכה
וזוכה  פרנסה בענייני עוסק כשיהודי ה': לעבודת ההוראה
מפרנסתו  "מעשר" להפריש צריך לכל־לראש ה', לברכת
ועל־ידי־זה  וסיוע, לעזר שזקוקים אחרים יהודים עבור
חלק  שיגדל וככל ככה, פעמים תשע ה' לברכת זוכה

החלקים. תשע שאר בהתאם יגדלו הצדקה
(g"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס גדולה"
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מחמישים. אחד היא גדולה שני 5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי כדעת

לכהן. אף ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי
ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן

לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש

.·Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ9¯zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»
‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»

¯OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ - ‰i„t B‡ L„˜ ˙B¯OÚÓa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
·LÁÂ :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡¯ ¯OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

·˜ÈÂ Ô¯b ‰Ó11ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Û‡ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚ·pL B‡15ÔÈ˙B - ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â ¯OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï·‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck ¯Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜ - dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.¯OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי דלא
בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו

בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו
באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי
לגוי.14) נבעלה שמא כנעני.15)וחוששים לעבד או לגוי

מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם
שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו

שכיחה. עד 17)אינה מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי
אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע

אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני לה העידו שאם נראה
שלעניין  פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
ניסת  שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה
שהרי  קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני  ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף שאסורה משמע

.‚ÌÈiÂÏ21ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓe¯z ¯‡L ÔÈLÈ¯ÙÓ24˙B¯OÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙B¯t eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏ·Ëa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
- 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡ - 'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי  ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר

מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו
ללוי. שבישראל 22)ליתן פי על ואף לעצמן. ומשאירים

על  הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר
אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת

כן. כדי 23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו
לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון
תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי מובנים, הדברים אין

כתב  [וה"פרישה" חלק לכהן אין עני ובמעשר שני
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי

.„¯OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:¯Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -31˙‡ Ò˜ ‡¯ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆
BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡¯ ¯OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»

ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי. הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא  בספרי
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא
יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני  ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי לא לוי

.‰ÂÈ˙B¯t ÏÎB‡‰35ÔÈÏ·Ë36¯OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏ·Ëa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ Ô‰L39- ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚ·Ï41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈ¯iL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡ - '‰Ï eÓÈ¯È»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»
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ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿

חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
מיתה. חייב אינו עני, הפריש 37)מעשר שלא כלומר,

מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי על אף לומר: ורוצה
הרי  כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה
שלא  לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן
"מנין  ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי  את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני
כאן  אף במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי הינם והלויים הכהנים
למי  אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא

רוצים. ומואב.42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.Â‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈ¯OÚÓ43CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
Ûwn‰ ÔÓ ¯OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«

BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ
.¯OÚÓ BÈ‡ - ¯OÚ Ì‡Â ;·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,

ב  בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי
המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב
בתרומה  להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה

אני 45) "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.Ê‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ :¯OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡ :‰Óe¯˙a47:¯OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
¯eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ - LÈ¯Ù‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óe¯z‰ ÔÓ48Ì¯Bz‰ ÏÎÂ ;¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt -49- ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
- eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï :Ô‰a e¯Ó‡L Ïk .¯OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙B¯OÚÓ - e¯OÚ Ì‡ Ck ,‰Óe¯z Ô˙Óe¯z¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙B¯OÚÓ Ô‰È˙B¯OÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן

בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון
והעוללות. והפרט והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט זה

תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל
ששומע 50)תרומה. והאלם שומע, ואינו המדבר כגון

והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון
שם. המנויים מהחמישה

.ÁEÈ„È ÏÚ ¯OÚÓ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰52BÈ‡ - »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ ¯OÚÈ Ì‡ ‰‡¯iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…

¯OÚÈ53CÈ¯ˆ - È„È ÏÚ ¯OÚ :B¯·ÁÏ ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי
אם  אבל השליח, את המשלח כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח

להקל. אומרים 54)אף אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח חזקה

.ËÔÈ·e¯Á‰55‡l‡ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰È¯·cÓ56·¯] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈ¯eËt - ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈ¯n‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי
הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך
שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
דברי  ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי לומר תלמוד
חרובי  נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב"ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה
כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות

לגמרי. פטורים צלמונה יוסי 58)חרובי בר' ישמעאל כר'
וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר

קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,
הרי  מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום

.È;˙B¯OÚnÓ ¯eËt - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙B¯OÚÓa ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰È¯·cÓ61- ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È¯‰L .·iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙B¯t ¯OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק
כהנטוע  בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת
לדברי  שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה,
מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי
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אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי  סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד
בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל המשנה

הראב"ד].

.‡ÈÌÈÏˆa63eLÈ¯L‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈ¯L‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰iÏÚ Ú˜¯˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆

˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È¯‰ - ÔÈl‚Ó Ô‰ È¯‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆
.˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו

.·Èe‰„O ¯nLÓ‰65ÛÒ‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈ·Ú ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B¯‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O ¯nLÓ66‡·e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈ¯fÙÓ‰ ÌL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÛÒ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67- «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈

‰Óe¯˙·e68ÔÈ¯zÓ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.‚È:¯Ó‡pL .¯Á·n‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e·˙k ÌiÂÏÏ ·LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

¯OÚnL ÌLk ;·˜È ˙‡e·˙ÎÂ Ô¯b70ÌÈLÈ¯ÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈ¯ÙnL ¯OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ

BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓe Ô¯b‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.„È„Ó‡a ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡73Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa B‡74ÁaLÓ - ¯eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75. ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»

È¯‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙B¯OÚÓ - ˙B¯OÚÓa ‰a¯n‰Â¿««¿∆¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈
Ô‰a ·¯ÚÓ Ï·h‰76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯Ùe , «∆∆¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

והשוקל  המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח מן משובח המודד כלומר

משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל
והרי 76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא

.ÂË¯OÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰77¯OÚÓ BÈ‡ -78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰Ó¯Ú‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈ¯Ù‰Ï] CÈ¯ˆ Ï·‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL ¯OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡ - ¯OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈ¯Ù‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
¯OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

¯Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL ¯OÚn‰««¬≈∆»∆

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
שאמרו  ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר
מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק כמי כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.ÊË‰Ê ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰83‰lÁz C¯·Ó84C¯„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL85ÈL ¯OÚÓ ÏÚ C¯·Ó ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ C¯·Ó .¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ ¯OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86¯Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk - Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר המצוות 85)לפני "כל
לעשייתן". עובר עליהן חמש 86)מברך לברך "צריך

המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות".

ביניהן. בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל
לאחרים 87) שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה

תרומה". הפרשת "על מברך

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו

.‡¯ÓBb‰ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙B¯t2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3- Ô¯ÎÓÏ Ô¯ÓBb‰ Ï·‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt4Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ5¯OÚ :¯Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡e·z ¯ÓBb‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - zÏÎ‡Â 'B‚Â ¯OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה לעשר,3)פ"ג חייב ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע"א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב למלאכה, ברייתא 5)גמר
הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא
דברי  על דבריהם שהעמידו מפני ירושלים, קודם שנים שלש
מן  היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה
ולא  - ואכלת תעשר עשר אומרין שהיו רש"י). - התורה
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פטורים  התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר,
שניהם. חייבים ומדבריהם הלוקח, וגם המוכר גם

.·˙‡e·z :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt - Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ ,EÚ¯Ê«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ e¯Ó‚pL ¯Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯OÚÏ ·iÁ - Á˜BÏ „Èa e¯Ó‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»

ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
מן  ממורחים בלתי טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם).
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו
קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים קול
אףֿעלֿפי  - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח
בבבא  רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי

.‚˙B¯t7ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
¯Òa‰8¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ9eÏc‚iL „Ú «…∆¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿

„Ú - ıÚ‰ È¯tÓ ı¯‡‰ Ú¯fÓ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡ eOÚÈÂ¿≈»…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«
È¯t ‰È‰iL10˙‡ :¯Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈

‰‡e·z ‰OÚzL „Ú - EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk11‡È‰ BÊÂ . »¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚ12˙B¯t‰Â ‰‡e·z‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . ««««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈

‰ˆ¯ÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - BÊ ‰BÚÏ13ÏÎ·e ¿»À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»
‰ˆ¯iL C¯c14. ∆∆∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ"א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
לפני  והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש

הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן וראה שייראה ה.
בפ"ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה למעלה

ב. הלכה שני מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף
ט. הלכה פ"א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב כן

ג. הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה
שני 11) הביא רבינו [והנה ב. הלכה סוף שם ירושלמי

שיהיה  עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב (ולכן לאכילה ראוי שיהא שצריך ומכאן פרי",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני  ופסוק לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי
ומכאן  ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה וכן

נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י כתב וכן שם. בירושלמי
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאףֿעלֿפי סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים
ראויין  שהם מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה
ופ"ו  ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ"ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי  ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב בין כלומר,
דוקא  היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט,
ידו, לתוך וכונס מקלף אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי
קבע). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ"ג

.„ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ˙B¯t≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡¯ Ï·‡ ,„·Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק, ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע.16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם
שומרו  שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף

.‰‡È‰ BÊ È‡18?˙B¯OÚn‰ ˙BÚ19˙B¯t‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
È¯t‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈ¯Ê‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡¯ e‰iL „Ú ÌÈk¯ eOÚiMÓ - ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈ·Ú‰22ÌÈwc‰ ÌÈ·Ú‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bi¯a„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL Ôˆ¯Á‰ ‰‡¯iMÓ -24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ - ÌÈBn¯‰Á¯t‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ - ÌÈ¯Óz‰ .27.¯B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰28- ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ L¯t˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ L¯t˙zMÓ - ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈ¯n‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eËt -31˜ ÈÏÚa Ïk ¯‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBa¯Ëˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ - »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35- ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ
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Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,e¯ÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ
eÏbÚ˙iMÓ - ÌÈ‚B¯˙‡‰Â38ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»
eÓÈc‡iMÓ - ÌÈc‡‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ

˙B¯BÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈
¯ÈÁL‰Ï Ôk¯cL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ - »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ

eOÚiMÓ - ÔÈ„¯ÊÚ‰Â ÌÈLÈ¯t‰Â ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬
Ï‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .˙B·Ï ˙BÁ¯˜ ˙BÁ¯˜- ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ

˙BÁ¯˜ eÁ¯˜iMÓ42LÈÏL ‡È·zMÓ - ‰‡e·z‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ - ÔzÏz‰44Ú¯Ê Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡¯ dÚ¯Ê45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜¯i·e«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e¯‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ˜¯i‰ ¯‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk - È„ÈÁÈ ¯Èb¯‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙B¯OÚÓÏ ¯eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe¯‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn¯ ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ

‰„È¯t52¯eaÁ dlk - ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב.18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי פרי כל להצמיח, יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
לומר, צריך י) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי
ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה
ושל  לאכילה" "ראוי של השיעורים שני כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח"

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי 21)רבינו
אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי שעות, כ"ד

רוקח).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי
המים  לרוב מבחוץ הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור רומי:25)שיגיע בדפוס
ההלכה  בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי הוא רומי 27)כן בדפוס
הגר"י  הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב. הלכה פ"א מעשרות

פירוש  עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש
קורקוס. ומהר"י ובריבמ"ץ שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין

שם. שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין
יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי והם שם. ירושלמי
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי,34)בירושלמי. שאמרו ה"איפסטקין" אלו
קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים כן 35)ו"הם

לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא
משיעשו  והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה,

(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה
"מהו  ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי ויתכן ליתא.

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי הדס ענבי כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י. משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ"ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי
לאו  ואם חייבת, רובה שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן
משתצמח  ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי 47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע כלומר,

למעלה. ראה בחוץ, שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר כלומר,
ב.51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו
(כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע
כוונתו  שאם הרוח, כל חיבור, "כולה" שכתב ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק

.Â¯kÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B¯ …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙B¯OÚn‰55˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

e¯ka57¯‡M‰ ¯kÓÏ ¯zÓe ,˙B¯eka‰ ˙‡ ÏËB - ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯OÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62B·z ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡e·z epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡e·z‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.¯OÚÓa ˙·iÁ Ô·z‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ"ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואףֿעלֿפי

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע
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כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח
וראה  מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם
(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן

למי 62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה
מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי "ללקוט מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.ÊÔÈÈ È¯ÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65¯˙i‰ ‰fÓ ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ - ‰Úa¯‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

¯Á‡ ÌB˜nÓ67Ì¯Bz‰L ;‰Óe¯z ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa - ‰lÁza68‰Óe¯z· e¯‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»

ÏÚ ¯˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70¯eËt - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו במעשר, חייב

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס וכלֿשכן אחר, ממקום אף

הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
שם). (רע"ב הוא גמור ג.68)שחיוב הלכה שם ירושלמי

כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק כלומר,
שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב טעם זה שאין

וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא
צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב"ם).

.ÁLÈc˜n‰72ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙B¯t73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
¯OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL ¯Á‡Â ,Ô‡„Ùe75- ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ76Ì‰Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח.72) משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף
ואםֿכן  כקרקע, וחשובים לקרקע צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן המע  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן שרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי  היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר.

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה
אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי,
פירות  המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים

.‡˙B¯t2˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L3eLÏ˙Â4ÔÈ„ÚÂ ≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â d¯ˆwL ‰‡e·z ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»

d˙B‡ ‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ5dÁ¯Ó ‡ÏÂ6Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - «¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡7ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú8¯ÓbzMÓe . ¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

ÔzÎ‡ÏÓ9È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -10. ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

מ"ב.2) פ"א ה"גֿה.3)מעשרות פ"ב למעלה ראה
סב,4) (קידושין במעשרות חייבים אינם מחוברין שפירות

ה"א). שם ו'ירושלמי' מן 5)א. המוץ להפריד כדי לרוח,
ערימה  מעמיד אלא ממרח שאינו במי היינו הגרעינים.
כאן  ואין ערימה העמיד לא - זרה שלא ומכיון הי"ג), (להלן

מלאכה. שאין 6)גמר מירוח לעשות שדרכו מי היינו
עד  ערימה, והעמיד שזרה אףֿעלֿפי מלאכה, גמר אצלו

שם). (להלן מירוח וכל 7)שיעשה קבע, אכילת לא אבל
(רש"י  לקבע עראי בין הבדל אין התורה שמן מדבריהם, זה

במוץ). ד"ה לא. כנ"ל.8)בברכות במירוח, או בערימה
מ"ה.9) למכרם 10)שם, עלֿמנת בגומר שהמדובר מכיון

מדבריהם, אלא אינו החיוב שכל כרחנו על כדלהלן, בשוק,
ה"א. פ"ב למעלה כמפורש

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ô¯ÎÓÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÓB‚a «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
˜eMa12È¯‰ - ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï ¯zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡ È‡¯Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
¯OÚÓÏ eÚ·wiL13. ∆ƒ»¿¿«¬≈

שם.11) ואפשר 12)משנה, תלוי, הדבר בדעתו שלא
שמקח  למעשר, ויקבע וימכר גורנו בפתח לוקח שימצא

שם). ('ירושלמי', כדלהלן למעשר, במשנה,13)קובע
מגיע  שהוא עד עראי מהם אוכל לביתו "במוליך שם:
לרבות  למעשר, הקובעים הדברים כל כלל ורבינו לביתו".
ודעת  ה"ב. ופ"ד ה"ג, כדלהלן מדרבנן, הקובעים אלה גם
תירוש  שבדגן ה"א, בפ"ד ולהלן כאן, בהשגה הראב"ד
והם  הקובעים, הדברים ששת לכל צריך אין ויצהר

בלבד. ויקב בגורן מתחייבים

.‚˙B¯OÚÓÏ ˙B¯t‰ Ú·B˜ ÌÈ¯·„ ‰MMÓ „Á‡14: ∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
¯ˆÁ‰15Áwn‰Â ,16L‡‰Â ,17ÁÏn‰Â ,18‰Óe¯z‰Â ,19, ∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»

˙aM‰Â20‰¯Ó‚pL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ¿««»¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»
BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

ה"ב.14) פ"ד להלן ראה רומי,15)מדבריהם, [בדפוס
הסמוכה: בהלכה נראה וכן "הבית". אברבנאל: ובכ"י
שכתב  שם, בפ"ד להלן אבל לבית". שיכנסו עד וכו' "כיצד
וכו' אבל וכו', לביתו בכניסתו שיקבע עד כו' לוקין "שאין
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"חצר" שהנוסחא נראה וכו'", שמנינו דברים הששה בשאר
אין  זאת ובכל החצר", "הבית, צ"ל כי ויתכן הנכונה. היא
ה"ז]. שם להלן ראה בית, בכלל שחצר ששה, אלא כאן

ואילך.16) מה"א פ"ה, ואילך.17)להלן מהי"ד שם,
הי"ח.18) הי"ט.19)שם, מנה 20)שם, ולא ה"כ. שם,

הי"ד  פ"ה ולהלן מ"א, פ"ד במעשרות הנזכר "כובש" גם
במלח  הוא כובש רבינו שלדעת משום בראב"ד), (ראה
(כסףֿ "מלח" בכלל הוא והרי המשנה) בפירוש (עיי"ש

ורדב"ז). א 21)משנה לה, בביצה יוחנן רבי של מימרא
לענין  גם רבינו מזה ולמד ותרומה. שבת מקח, חצר, לענין -

איש'. ב'חזון וראה ומלח. אש

.„Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯t ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««

˙ÈaÏ eÒÎpL22,˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ - ˙ÈaÏ eÒÎ ; ∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
¯OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â23B‡ ,Ô¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔL·k B‡ ,¯e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï - Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««

˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚiL24ÔÒÈÎ‰ . ∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ˙ÈaÏ««ƒ…∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆

È‡¯Ú25˙ÈaÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ . ¬«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ
Ïk‰ ¯OÚÏ ·iÁ -26ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk . «»¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ

ÛLÙLiL Ì„˜ ˙ÈaÏ27˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ -28 ««ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««
Ì¯Bz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓÏ Ïk‰ eÚa˜ƒ¿¿«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆

È‡¯Ú29Ì„˜ dÓ¯z Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓ ıeÁ . ¬«ƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆
¯OÚÓÏ ‰Úa˜ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL30. ∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿¿»¿«¬≈

הקודמת.22) בהלכה ראה בית, בכלל אפילו 23)וחצר
א.24)עראי. פח, ה"ו.25)בבא ֿמציעא להלן ראה

שם.26) להלן וראה ב. שם, להלן 27)בבאֿמציעא ראה
מלאכתם. גמר שזהו כולם,28)ה"ח, לשפשף דעת על

שם. להלן כנ"ל,29)ראה מלאכתם לגמור שיתחיל עד
למעשר. הקובעים הדברים בכל פ"ב 30)וכן מעשרות

לעזר, רבי "אמר ה"ג: שם וב'ירושלמי' כחכמים. מ"ד,
שם  בתוספתא הוא וכן מתניתין", היא דבר כל של בכלכלה
ליעזר  לרבי חכמים "ומודים :(231 10 עמ' ליברמן (הוצאת
שלא  מלאכתה, נגמרה שלא עד שתרמה פירות של בכלכלה
כו', משיחפה ש"כלכלה משום והיינו עראי". ממנה יאכל
כל  שילקט עד ממלא אינו אם וכו' משימלא מחפה אינו אם
"וכשתורם, מ"ה), פ"א מעשרות ממס' ה"י, (להלן צרכו"
מתוקן  שאינו יתן שהיאך זו, בכלכלה עוד ילקוט לא בוודאי

שם). אליהו' ('שנות מתוקן" על

.‰‡È·n‰31‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ32È„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰·e «≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
‰¯Óz33ÌÈ¯Óz Ì‰·e34B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
¯OÚÓa ·iÁ - ˙Èa‰35ÒÈÎ‰ .36ÌÈÏaL37˙BOÚÏ ««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬
eÚa˜ ‡Ï - ‰qÚ Ô‰Ó38˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;39eÚa˜ - ≈∆ƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓÏ40‰‡e·˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41Ï·‡ ; ¿«¬≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»
˜ ‡Ï - ˙BiË˜a¯OÚÓÏ eÚa42. ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈

(31.(238 8 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ג מעשרות תוספתא
תאנה.32) תמרים.33)ענפי לא 34)כפות אלה שני

זו  הלכה סמיכות מתוך נראה וכן למעשר, מלאכתם נגמרה
להלן. וראה כאן. האחרות בעל 35)להלכות כשהביאם

בבת  מלאכה, גמר עם הבית, פני ראיית באה לבית, הבית
עוד, ללקט דעתו אין בוודאי לבית שמביאם שכיון אחת,
אינה  תינוקות של מחשבה אבל הקודמת. בהלכה ראה
אינה  פועלים, והבאת מחשבה. מחשבתן שאין קובעת,
ואףֿעלֿ שלהם. הפירות אין שהרי הבית, בעל את מחייבת
(להלן  למעשר נקבעו מדעתו, שלא חבירו פירות שהגומר פי
נגמרו, והרי קובעת, המלאכה גמר של המעשה שם - ה"ז)
מחייבת  אחר של מחשבתו ואין קובעת, המחשבה כאן אבל
אדם. אין ד"ה ב פג, יבמות ב'תוספות' ראה הבית, בעל את
שאחד  שם, להלן שכתב ממה צריךֿעיון שעדיין אלא
שלא  למעשר קובעים למעשר, הקובעים דברים מהששה
דברים  הששה בכלל ובית חצר גם והרי הבית, בעל מדעת

איש'. 'חזון ועי' א.36)הנ"ל. יג, בביצה ברייתא
פ"ג. מעשרות במוץ 37)ותוספתא תבואה הכניס כלומר,

לא 38)שלה. שהרי ופטור, עראי, אכילת מהן ואוכל
מלאכתן. השבלים 39)נגמרה את שמשפשף כלומר,

הזרעונים. את ברבי 40)ואוכל יוסי כרבי ולא כרבי,
שאין  מלאכתן, גמר היא בשבלין שהכנסתן לפי שם. יהודה,
והריהו  שם), (רש"י גרנן וזה אחר, גורן לידי לבוא סופן

בקליפתם. אגוזים אותה 41)כמכניס כונסין שהרבה
גרנה. וזהו שם.42)למלילות, בגמרא השניה כלשון

גרנן. זה ואין למירוח, הכנסתם קטניות שסתם

.Â¯zÓ43dÒÈÎ‰Ï ‰‡e·z‰ ÏÚ ÌÈ¯Ú‰Ï44ıBna45, À»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL È„k46. ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈

ËÚÓ ËÚÓ ‰¯BÊÂ47¯eËÙe B˙È·Ï ÒÈÎ‰L ¯Á‡ ¿∆¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÏBÚÏ48BÈ‡ È¯‰L ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿»ƒ«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈

.Ïk‰ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿…«…

מקומות.43) ובעוד א. ט, בפסחים אושעיא רבי של מימרא
ראה 45)לביתו.44) מלאכתה, נגמרה שלא זמן כל

מתחייב  בבית, מלאכתה שנגמרה שאחר ה"ד, למעלה
להאכיל 46)במעשרות. "ומותר רבינו כתב ה"כ להלן

ועיי"ש  הבית", בתוך ואפילו הטבל מן עראי לבהמה
מלאכתו. שנגמרה לפני לבית, כשנכנס שהמדובר שפירשנו,
אוכלת  בהמתו "שתהיה כאן אמר למה להבין יש כן ואם
שלא  זמן כל לאדם, גם מותרת עראי אכילת הרי ופטורה",
- ב סז, מנחות ב'תוספות' ועי' מלאכה. גמר לאחר נקבע
10 שורה פ"ג מעשרות כפשוטה' וב'תוספתא כדי, ד"ה

.12 שאם 47)הערה הכל, את לגמור עלֿמנת שלא היינו,
כדלהלן. למעשרות הכל הוקבע - לכך היינו,48)נתכוין

שזרו  החלק אבל ומירוח. זריה בלי בבית הנשאר החלק
ה"ד: למעלה כמבואר במעשר, מתחייב - וגמרוהו אותו
משיתחיל  שישפשף, קודם לבית ודילועין קישואין "הכניס
ה'תוספות' כדעת ולא למעשר". הכל נקבעו - אחת לשפשף

עיי"ש. משיפקסו, לא ד"ה - ב פח, בבבאֿמציעא

.Ê¯ÓBb‰49BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯t50ÔÎÂ , «≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈
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ÌÈÚ·BwL ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙B¯t Ú·Bw‰«≈«≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ
¯OÚÓÏ51¯OÚÓÏ eÏ·Ë el‡ È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL52. ¿«¬≈∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

כריש 49) ולא ה"א, פ"ב מעשרות ב'ירושלמי' יוחנן כרבי
שעומדים 50)לקיש. כגון למעשר, קובע שהגמר באופן

ה"ב). (למעלה לבית להוליכם ולא בשוק כגון 51)להמכר
מלאכתם  שנגמרה ולאחר (שם), לבית להוליכם שעומדים

שהממרח 52)(שם). שכשם מפורש, שם ב'ירושלמי'
כמוֿכן  יוחנן, רבי לדעת נטבלו מדעתו, שלא חבירו פירות
אבל  למעשר, נקבעו - מדעתו שלא שלקם או כבשם אם
יכול  כיצד הדבר, קשה ואמנם שם. נזכרו לא הדברים יתר
להיות  יכולה וכיצד הבעלים, מדעת שלא מקח להיות
באה  השבת הרי לכאן, שבת ענין ומה מדעתו, שלא תרומה

ה"ה. למעלה עוד וראה רדב"ז, ועי' מאליה?

.Áe‰Ê È‡53?˙B¯t ÏL ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚54ÔÈ‡eMw‰ ≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
ÛLÙLiMÓ - ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â55¯ÈÒÈÂ B„Èa ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ

ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ¯ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL ·e‰v‰56 «ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ¯ÈcÒiMÓ - ÁÈh·‡·e ;‰Ó¯Ú „ÈÓÚiMÓ -ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ

‰ˆ˜Óa57ÁÈh·‡ „ˆa ÁÈh·‡58‰È‰ .59ÛLÙLÓ ¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈
˙Á‡ ˙Á‡60‰¯Ó‚ Bk¯ˆ Ïk ¯ÓbL ÔÂÈk - ««««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»

ÔzÎ‡ÏÓ61ÔÈÓ¯B˙Â .62ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜63Èt ÏÚ Û‡ ¿«¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
.Ô‰ÈÏÚÓ ·e‰v‰ ¯ÈÒ‰ ‡lL∆…≈ƒ«ƒ≈¬≈∆

מ"ה.53) פ"א אֿג.54)מעשרות הלכות למעלה ראה
אבטיח 55) - משיפקסו והדלועים "הקישואים שם: במשנה,

שיפול  - "משישלק" היינו "משיפקסו" והיינו משישלק",
שם). המשנה, (פירוש השער אותם 56)מהם מוכרין שיש

שהם. אבטיחים.57)כמו לשטוח מקום שמקצים דרכם
על 58) זה כשהם נשברים שהם ערימה מהם עושין שאין

שם). אליהו' ('שנות פ"א.59)זה מעשרות תוספתא
בלבד,60) מהם חלק אלא כולם, לשפשף דעת על שלא

להלן. אם 61)ראה שרק (רדב"ז). שנגמרו אלא כלומר,
כולה  את לחייב התחלה היא הרי כולם, לשפשף נתכוין
אלא  קובע אינו לכך, נתכוין שלא כאן אבל ה"ד), (למעלה
עיי"ש). ורדב"ז (כסףֿמשנה צרכו כל שיגמור עד

מדבר 62) תורמין שאין אףֿעלֿפי [כלומר, שם. תוספתא,
מהל' (פ"ה מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה
לתרום  מותר נקבעו, מהם שמקצת כיון - ה"ד) תרומות
(שם  למעלה כמפורש נקבעו, שלא אלה על שנקבעו מאלה
מקצת, ברר משיברור. - הגורן את תורמין "מאימתי ה"ה)
כסףֿמשנה  ועי' ברור", שאינו על הברור מן תורמין

למעלה].63)ורדב"ז]. ראה ודילועין, קישואין על [כלומר,

.Ë˜¯i‰64„‚‡p‰65„‚‡iMÓ -66- „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ . «»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ67‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡¯Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

שם.64) אגודות.65)במשנה, אגודות להמכר שדרכו
הי"ב.66) להלן מלא 67)ראה כלי שאין קטן בכפר כלומר,

הכלי. את ממלאים אינם נמכר,

.È‰ÏkÏk68‰tÁiMÓ -69ÌÈÏÚa daL ˙B¯t‰ «¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ

‡lÓiMÓ - ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈˆe‰·e¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈
‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ .ÈÏk‰ ˙‡70.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú - ∆«¿ƒƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

ה"ד.68) למעלה ראה פירות, כנ"ל.70)משיכסה.69)של

.‡ÈÏB„‚ ÈÏk71ÔÂÈk - BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
- Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À

L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„·e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿
.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï - Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆

ה"ד.71) פ"א מעשרות 'ירושלמי'

.·È„‚‡72Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜¯i‰ »««»»∆∆»«»∆««ƒ
˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï BzÚ„aL73‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿¿»¿¬À¿««¬≈∆

ÏaË74„¯t‰ .75ÔÈ˜env‰Â76„ÈÓÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰Â ƒ¿»«∆∆¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ
Bbb L‡¯a ‰Ó¯Ú77ÌÈÏÚ‰ ¯ÈÒiMÓ - ÌÈÏˆa‰Â . ¬≈»¿…«¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ

˙BtÏw‰Â78BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï Bk¯cL ¿«¿ƒ∆«¿¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈
.‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú - ¯ÈÒÓ≈ƒ«∆«¬ƒ¬≈»

פ"א.72) שם ותוספתא שם, להתיר 73)'ירושלמי' כלומר,
(ריבמ"ץ  קטנות אגודות ולאגדה ולחזור הגדולה האגודה

שם). אם 74)במשנה, אבל בשדה, מלאכתו נגמרה שהרי
'ירושלמי' נטבל, אינו בשדה, ולאגוד ולחזור להתיר בדעתו

ה"ט. עניים מתנות מהל' בפ"ב וראה שם.75)שם. משנה,
אותם. שמייבשים רימון גרגירי מיובשים.76)והוא ענבים

(מעשרות 77) כדתנן לייבשם, הגג בראש להעמידם "שדרך
לראש  כנס שלא עד החרובין הי"ח) להלן וראה מ"ד, פ"ג
ראה  מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות הגג"
אבל  קמב), עמוד ופסקיו, מלונדריש אליהו רבינו בפירושי
רבי  אמר לא? בשדה הא בעי: יונה "רבי שם: ב'ירושלמי'
בראש  ערימה משיעמיד אפילו לך, מימר אתא דרובה חיננא
כמו  לכאן, השייכת ה"כ דלהלן הראב"ד בהשגת וראה גגו".

שמח'. ב'אור "הבצלים 78)שכתב ע"א: שם במשנה,
'שמלה' כמו בחילוף. "משיקלף", כמו והוא משיפקל",

שם). מלונדריש, אליהו (רבינו 'שלמה'

.‚È‰‡e·z‰79‰Ê ?Á¯ÓÓ e‰Ê È‡Â .Á¯ÓiMÓ - «¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆
È¯k‰ Èt ‰tÈÓ‰80Ïk ÛBÒa ˙Á¯a ‰‡e·z ÏL «¿«∆¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»

¯·c81Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈ¯ÓBbLk ÔÈOBÚL C¯„k , »»¿∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ
Á¯ÓÓ BÈ‡82‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú -83- ˙BiËw‰ . ≈¿»≈««∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒ

¯aÎiMÓ84ÏÎB‡Â ‰¯·k‰ ˙ÁzÓ ÏËBÂ .85BÈ‡ [Ì‡] . ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«««¿»»¿≈ƒ≈
Á¯ÓiL „Ú - ¯·Bk86ÏhÏ ¯zÓ - Á¯nL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…

ÌÈÚËBw‰ ÔÓ87ÔÈ„„v‰ ÔÓe88Ô·z‰ CB˙aM ‰nÓe89 ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆
ÏÎB‡Â90. ¿≈

שם.79) משיתמרח,80)משנה, "תבואה שם: 'ירושלמי'
אפוי  משייפה) =) ישפר דו מן יוחנן רבי בשם חנניא רבי

כריו)". פני =) הוא 81)דכריה זה שייפוי באופן כלומר:
קטנים, עמרים מכמה לעשות דעתו שאין המלאכה, סוף

להלן. ראה גדולה, ערימה - פניהם ייפה ודעתו 82)שכבר
אנשי  ('תוספות גדולה ערימה - הקטנים מהעמרים לעשות

(שם).83)שם'). נתכוין שלא גדולה ערימה אותה
עפר.84) עמהם נתערב עקירתן שבשעת בכברה, ינפח
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נאמרו 85) טעמים ושני שם. ותוספתא 'ירושלמי'
משום  או הקרקע, על נחו לא שעדיין משום או ב'ירושלמי'.
עדיין  נקבעו לא ולכן צרכה. כל בהם עשתה לא שהרוח
הגירסא  וב'ירושלמי' האויר, מן נוטל וכוונתו למעשר,
כפשוטה' ב'תוספתא וראה הסמוכה. בהלכה ועי' "וקולט".

שם.86)שם. נידושו.87)משנה, מצד 88)שלא
שבתבן.89)הכרי. מחוסרים 90)החיטים שהקוטעים

לרוח  זריה - ושבתבן לכרי, עליה - שבצדדים ואילו דישה,
ה"ד, למעלה [וראה שם). במשנה, (ריבמ"ץ נקבעו ולא
נקבעו  - אחת לשפשף התחיל אם ודילועין, שבקישואין

וצריךֿעיון]. שופשפו, שלא אלה אף למעשר, כולם

.„ÈÔÈi‰91ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙Bi·Áa epÁÈpiMÓ - ««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ
˙È·Á‰ Èt ÏÚÓ ÔÈpˆ¯Á‰Â92CB˙a ‡e‰Lk Ï·‡ . ¿««¿«ƒ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿

È‡¯Ú ‰˙BL - ˙È·Áa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk ,¯Ba‰93. «¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«
‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓ ËÏB˜Â94¯Bpv‰ ÔÓe95ÌB˜Ó ÏkÓe ¿≈ƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»

.‰˙BLÂ¿∆

מ"ז.91) ב.92)שם צב, בבבאֿמציעא עקיבא כרבי
ועי' ורדב"ז. (כסףֿמשנה בחביות" משישלה - "יין שאמר:

איש'). שלא 93)'חזון כיון הבור, בתוך ששלה אףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). בחבית שם 94)שלה שדורכין מקום

לבור.95)הענבים. היין נשפך שדרכו

.ÂËÔÓM‰96‰˜eÚÏ „¯iMÓ -97- „¯iL Èt ÏÚ Û‡ . «∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«
Ï˜Ú‰ ÔÓ ÏËB98ÏÓn‰ ÔÓe99ÔÈqt‰ ÔÈaÓe100 ≈ƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ

Ô˙BÂ101‰pË˜ ‰¯Ú˜Ï102,ÏÈL·z‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ¿≈ƒ¿»»¿«»¿«¿¿««¿ƒ
ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÈL¯˙BÈa ÌÁ103- „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ≈ƒ¿ƒ»»«¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»
.ÏMa˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

שם.96) השמן 97)משנה, לתוכה שמתקבץ החפירה
שם). המשנה, בו 98)(פירוש ונותנים מחבלים עשוי כלי

להלן). (ראה הממל עלֿידי להסחט אבן 99)הזיתים
הזיתים. את לא 100)הטוחנת אלה שבכל הנסרים. מבין

מלאכה. לגמר היין עוד מה 101)הגיע על מוסב זה
- לעוקה שירד אףֿעלֿפי כלומר: שירד", "אע"פ שלמעלה
נגמרה  שלא ובממל שבעקל אלה אבל וכו'. לקערה נותן
רבינו  שכתב כמו בישול, עלֿידי נקבעים אינם מלאכתם,

ראשונה'). ('משנה ה"ג "חמיטה"102)למעלה פירש כך
כלי 103)שבמשנה. שהם באלפס או בקדירה היה כלומר,

הט"ז, פ"ה להלן רבינו כתב וכן שם, במשנה הוא כן ראשון,
רדב"ז. ועי'

.ÊËÏebÚ‰104‰Ï·c ÏL105ep˜ÈÏÁiMÓ -106. »ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆
˙B¯‚B¯b‰107Le„iMÓ -108- ‰¯e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â . «¿»ƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ109˙B¯‚B¯b‰ L„ ‰È‰ . ƒ∆«¿ƒ¿»«ƒ«¿»»»»«¿»
˙È·Á‰ ‰¯aL] ,‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ ÏebÚ‰ B‡ ˙È·Áa∆»ƒ»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ

‰¯e‚n‰ ‰ÁzÙL B‡110„Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - [ ∆ƒ¿¿»«¿»¬≈∆……««
¯OÚiL111. ∆¿«≈

מ"ח.104) בזו.105)שם, זו הדבוקות תאנים גוש
במשקין.106) העיגול פני תאנים 107)שמחליק

בכלי 108)מיובשות. קצתם על קצתם אותם משיכתוש
שם). המשנה, (פירוש שם להצניעם רוצה כלי 109)שהוא

דבילה. עיגולי בו שעושים הדישה 110)עגול בשעת
הדישה. מלאכת נגמרה לא שעדיין דלא 111)והעיגול,

זמן  וכל לעליונות, זקוקות שהתחתונות שאמר יוסי כרבי
אלא  נגמרו, לא התחתונות אף העליונות נגמרו שלא
לעליונות. זקוקות התחתונות שאין שאמר (שם), כתנאֿקמא
העליונות, מן אף לאכול אסור נגמרו, שהתחתונות ומכיון
למעלה  [וראה כפשוטה') 'תוספתא (ה"ד, למעלה כמבואר

פט]. הערה הי"ג

.ÊÈÌÈ‡z112‰ˆ˜naL ÌÈ·ÚÂ113Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆
ÔÓB˜Óa È‡¯Ú114CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï·‡ . ¬«ƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ

‰¯Ó‚ È¯‰L ,È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»
Ôk¯ˆ Ïk eL·È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ115. ¿«¿»««ƒ∆…»¿»»¿»

(112.(234 44 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ב מעשרות תוספתא
והענבים.113) התאנים ליבוש שהוקצב מקום
את 114) מחזיר שהוא ועוד מלאכתן. נגמרה לא שעדיין

לייבשן. אחר,115)המותר למקום הולכתו כלומר:
צרכם. כל יבשו שלא אףֿעלֿפי מלאכה, כגמר מחשיבתו

.ÁÈÔÈ·e¯Á‰116‚b‰ L‡¯Ï ÔÒk ‡lL „Ú117- ∆»ƒ«∆…¿»»¿…««
Ô‰Ó „È¯BÓ118‰Ó‰·Ï119¯ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;¯eËÙe ƒ≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ

È‡¯Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ ¯˙Bn‰ ˙‡120. ∆«»¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

מ"ד.116) פ"ג שכבר 117)שם בחרובין אפילו מדובר
הגג, על ליבשם שדעתו אלא בשדה, ערימה מהם העמיד
ראש  על כולם שיכנס עד מלאכתן נגמרה לא עדיין ולכן

שדבר 118)הגג. לפי למעשר, שם נקבעים ואינם לחצר.
ה"ג). (למעלה בחצר נקבע אינו מלאכתו נגמרה שלא

לא 119) עוד כי הדברים ניכרים לבהמה, שנותנם שכיון
אינו  מלאכתם גמר לאחר כי מלאכתם, נגמרה ולא יבשו
כמו  בחצר, באכילה אסורים לאדם אבל לבהמה. נותנם
במקום  אלא לאכול שאין הקודמת), (בהלכה למעלה שאמר

שם.120)המוקצה. המשנה, בפירוש גם כתב כן

.ËÈÔBL‡¯ ¯OÚÓ121¯eÒ‡ - ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L «¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»
B˙Óe¯z LÈ¯ÙiL Ì„˜ È‡¯Ú epnÓ ÏÎ‡Ï122Ì‡Â ; ∆¡…ƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÎ‡123˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk . »««ƒ«««¿≈«ƒ¬ƒ«
?È‡¯Ú124ÏÎB‡Â ÌÈ¯BÚO Ûl˜Ó ‰È‰L ÔB‚k125- ¬«¿∆»»¿«≈¿ƒ¿≈

˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó126·iÁ - B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â . ¿«≈««««¿ƒ»«¿»«¿»«»
¯OÚÏ127ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ ÏÏBÓ ‰È‰ .128‰tÓ - ¿«≈»»≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆

ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ129·iÁ - B˜ÈÁ CB˙Ï ‰t Ì‡Â . ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»¿≈«»
¯OÚÏ130‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎa ‰t Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»ƒ¿ƒ∆≈∆
È‡¯Ú131ÔÎÂ .132CB˙Ï ‰¯ÚwÏ Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈«¿»»¿

ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈL·z133ÏÚ Û‡ ‰¯„w‰ CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ≈¿≈¬»…¿«¿≈»««
ÔË˜ ¯B·k ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt134ÔÎÂ .135 ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈

B¯Oa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ136B„È CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,137ÔÎÂ . ≈≈ƒ«¿»¬»…¿»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

א.121) יג, ביצה לקיש, ריש של כלומר,122)מימרא
ללוי, ונתנו תבואתו, שדש לפני ראשון מעשר הפריש ישראל

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



xyrnקסב zekld - mirxf xtq - oeygÎxn f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממנ  שיפריש עד מעשרו, לאכול הלוי מעשר אסור תרומת ו
שם  כלומר: טובלו, ששמו שם:), פטור. גדולה מתרומה (אבל
עראי. באכילת ואוסרו טובלו עליו, שנקרא מעשר

שם.123) ביצה, ברש"י וראה פ"א. סוף תרומות 'ירושלמי'
מ"ה.124) פ"ד מירוח.125)מעשרות קודם בשבילם כשהן
ואף 126) הלאה, וכן ואוכל, אחת אחת מקלף כלומר:

אוכל  שבשעורים אמרו, פ"ג ובתוספתא שם שב'ירושלמי'
שמשנתנו  רבינו סובר שלש, שלש ובחיטים שתים, שתים

גמר 127)חולקת. זהו כי אומרים ויש קבע. אכילת שזוהי
הט"ו. פ"ד להלן ראה בין 128)מלאכתם, ממעכן

באש  שהבהבן שבלים הן ומלילות ידיו, וכפות אצבעותיו
שם). המשנה, כדי 129)(פירוש ליד מיד החיטים מנער

הפסולת. ב.131)כנ"ל.130)שתסור יב, ביצה
קודם 132) הבור ומן הגת מן נוטל כלומר, מ"א. שם מעשרות

כנ"ל. בחביות שאין 133)שישלה כלומר, שם. 'ירושלמי'
ונקבע  מבשל זה הרי בו סולדת היד שאם בו, סולדת היד

שם).134)למעשר. ראשונה' ('משנה קבע אכילת היא והרי
שם.135) קבע,137)לסוך.136)משנה, כאכילת שזוהי

הט"ז). פי"ג (להלן כשתייה היא סיכה שהרי

.Î˙B¯tÓ È‡¯Ú ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLÎe‰¯Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
ÔzÎ‡ÏÓ138Ck ,139‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»

‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯È˜ÙÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«
‰ˆ¯iM140e¯Ób Ì‡Â .¯OÚiL Ì„˜141Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿∆…∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ

¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡lL142ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ ¯È˜ÙÈ ‡Ï - ∆…ƒ¿¿¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒ
¯OÚiL „Ú Ú·˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe ‰iÁÏe ‰Ó‰·Ï143. ƒ¿≈»¿«»¿¬ƒ«∆««∆¿«≈

È‡¯Ú ‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓe144Ï·h‰ ÔÓ145elÙ‡Â À»¿«¬ƒƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a146¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t147ÌOÚiL „Ú ¿««ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈

˙BÏÈ·Á148. ¬ƒ

מירח 138) ולא זרה לא ועדיין ודשה, שקצרה תבואה כגון
ה"א). מ"ו.139)(למעלה פ"א אכילת 140)פאה אפילו

ה"ג. פ"ב למעלה וראה מלאכתן.141)קבע.
ה"ב).142) (שם לבית להוליכן היתה שלא 143)כשדעתו

קביעות, הזכירו ולא מירוח קודם אלא שם במשנה התירו
שם. שם', אנשי ב'תוספות קבע 144)וראה אכילת אבל

שלא  ואףֿעלֿפי הבית, לתוך נכנס שכבר כיון אסורה,
להלן. ראה מלאכתו, מלאכתו 145)נגמרה נגמרה שלא

הגר"י  בשם 65 שורה פ"ב, מעשרות כפשוטה' ('תוספתא
ה"כ.146)מקוטנא). שם תלתן 147)תוספתא של זירים

קבע. אפילו ומאכילם בזה, זה גמר 148)המחוברים שזהו
ובהמה  אדם שמאכל במעשר, וחייבים יג.) (ביצה מלאכתן
בהמה  מאכל אבל מ"ב, פ"ב שני, במעשר מפורש וכן הם,

כפשוטה'). ('תוספתא ממעשר פטור

.‡Î‡ˆBn‰149˙BˆÈˆ˜150‰„O „ˆa elÙ‡ ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈
˙BˆÈˆ˜151¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -152‡ˆÓ . ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»
˙B¯‚B¯‚153Ì„‡‰ ·¯ ˙B¯‚B¯b‰ ·¯ eÒ¯c Ì‡ ,154- ¿»ƒ»¿…«¿»…»»»

¯OÚÏ ·iÁ155.ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ Ô˙˜ÊÁL ; «»¿«≈∆∆¿»»ƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»
‰Ï·„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ156¯·cÓ Ì‰L Úe„iL ; ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»∆»«∆≈ƒ»»
¯eÓb‰157. «»

מ"ד.149) פ"ג מאיזה 150)מעשרות תלושים גרגירים

למעשר. מלאכתם נגמרה ולא שהוא, שיש 151)אילן
הן. השדה שמן והפקר 152)להניח הבעלים. שנתייאשו

הקודמת. בהלכה ראה המעשר, מן פטור מלאכה גמר קודם
מלאכתן 153) נגמרה כבר אם בה ניכר ולא מיובשות. תאנים

לא. רוב 154)או דרסו האדם בני שרוב כלומר,
בשדות. מלאכתן,155)גרוגרותיהם גמר דריסתן שעם

מיעוט  אלא דרסו לא אם אבל בהט"ז. למעלה כמבואר
גרוגרותיהם, רוב דרסו אדם בני מיעוט שרק או גרוגרותיהם,
אלו  באו הגרוגרות שמרוב להניח שיש לעשר, חייב אינו
הם  והרי מהם נתייאשו שהבעלים ואףֿעלֿפי (רדב"ז).
גמר  לאחר שהופקרו מאחר ממעשרות, פטורים אינם הפקר,

למעלה. ראה בעיגול,156)מלאכה. שנדרסו לאחר
תאנים  הרבה פלח ובכל פלחים, לכמה העיגול מחלקים

שם). (רש"י ברוב 157)דבוקות צורך לנו אין כן ואם
דורסים.

.·Î‡ˆÓ158˙BÎÈ¯k159„ÈÁi‰ ˙eL¯a :160·iÁ - »»¿ƒƒ¿«»ƒ«»
¯OÚÏ161˙B¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,162˙BnÏ‡‰Â .163 ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿¿»¬À

¯OÚÓa ˙B·iÁ ÌB˜Ó ÏÎa -164‡ˆÓ .165‰‡e·z ¿»»«»¿«¬≈»»¿»
‰Áe¯Ó166d˙B‡ ‰OBÚ -167˙BÓe¯z168ÏÚ ˙B¯OÚÓe ¿»∆»¿««¿«

˙B¯Á‡ ˙B¯t169LLBÁ BÈ‡Â170‡ˆÓ .171‰lkÏk ≈¬≈¿≈≈»»«¿«»
‰tÁÓ172˙B¯OÚÓa ˙·iÁ -173‡ˆÓ .174‰lkÏk175: ¿À»«∆∆¿««¿»»«¿«»

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Óa¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…ƒ∆»
È‡¯Ú176È‡Óc dw˙Óe ,177ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Ó·e ; ¬«¿«¿»¿«¿»∆»…«¿ƒƒ

È‡¯Ú ‰pnÓ ÏÎB‡ - ÌÈzaÏ178È‡cÂ dw˙Óe ,179; «»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««
È‡Óc - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ180- ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ; ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ

BÏ ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÏ LiL ¯·„a Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡cÂ ¯OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚLa ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óe¯z¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL181. ∆ƒ¿¿»¿«¿»

פ"ב.158) מעשרות קטנות.159)תוספתא אלומות
שם).160) (תוספתא גזל משום שאין 161)שאסורות

מתגלגלים  שאינם סימן, שמקומם מתייאשים, הבעלים
מהל' בפט"ו ראה שם. מצויין רבים שאין לפי ממקומן,

ה"י. ואבידה ובהמה,162)גזילה אדם ברגלי שמתגלגלים
סימן, מקומן ואין שם, שהניחם במקום נמצאים ואינם
ממעשרות. פטור - מירוח לפני והפקר הבעלים. ונתייאשו

וכבדות.163) ברשות 164)גדולות אפילו סימן שמקומן
ולא  ממקומן, מתגלגלות אינן כבדן שמחמת הרבים,

הבעלים. שם.165)נתייאשו שהיא 166)תוספתא, בין
מפוזרת, שהיא ובין הבעלים, נתייאשו שלא מכונסת
אחר  ממעשר פוטר הפקר שאין ממנה. הבעלים שנתייאשו
מעשרות  ממס' פ"ג ב'ירושלמי' הוא וכן (שם. מלאכה גמר

ה"א). "עושה 167)סוף בטעות: חדשים, בדפוסים
מתרומה 168)עושה". "פטורין : אמרו שם ב'ירושלמי'

נתרמה  אלאֿאםֿכן שתעקר לגורן שאיֿאפשר גדולה,
כוונת  אין כן ואם זו. הלכה בסוף וראה גדולה", תרומה
אלא  מעשר, ותרומת גדולה לתרומה ב"תרומות" רבינו
כמה  ממנה להוציא שאפשר והכוונה בלבד, מעשר לתרומת
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"תרומה  הנוסחא: שם, ובתוספתא מעשר. תרומת פעמים
נפטרה 169)ומעשרות". לא מרוחה, היתה שכבר שכיון

למעלה. כמבואר ההפקר, עלֿידי ומעשרות מתרומה
שאסורה  כרי, היתה אם שאפילו מפורש שם ובתוספתא
להבין: ויש ומעשרות. תרומה אותה עושה כן גם גזל, משום
וצריך  אחרים? משל ומעשרות תרומות להפריש יכול האיך
להתקלקל  עומדת שהיא כשרואה שהמדובר לומר,

כפשוטה'). שמא 170)('תוספתא חושש אינו כלומר,
בבית  אלא מעשרין שאין מירוח, לאחר הבעלים עישרו

שם). שם.171)('ירושלמי' למעלה 172)תוספתא, ראה
מלאכתה. גמר זה הרי הפירות, משיחפה שכלכלה ה"י,

ההפקר 173) אין מלאכתה, ונגמר מחופה שהיתה שכיון
משום  שאסורה אמרו שם שבתוספתא אלא מעשרות, פוטרה

הפקר. שאינה שם.174)גזל, שנגמרה 175)'ירושלמי'
שם. למעלה ראה אֿב.176)מלאכתה, בהלכות כנ"ל

ומתרומה 177) הבית. בעל עישרה שמא ספק, שהוא מפני
ה"א. פ"ט להלן ראה דמאי, כדין פטור, כנ"ל 178)גדולה

ב. שלא 179)בהלכה כיון תרם, ולא עישר לא שוודאי

עוד. דמאי,180)נקבע דין לזה אין אבל מספק. [כלומר:
במכשירין  זה וכעין מספק. גדולה תרומה גם מפריש אלא
יוםֿטוב' וב'תוספות שם. ורא"ש בר"ש ראה מ"י, פ"ב

ובזיתים]. ד"ה מ"ד פ"ג שם,181)מעשרות 'ירושלמי'
למעלה. וראה

.‚ÎÈ¯„Á182elL ÌÈÏÓp‰183˙·iÁ‰ ‰Ó¯Ú‰ „ˆa184 «¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆
ˆÓp‰ È¯‰ -˙B¯OÚÓa ·iÁ Ô‰a ‡185Úe„iL ; ¬≈«ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈ¯¯B‚ eÈ‰ ¯eÓb ¯·cnL∆ƒ»»»»¿ƒ»««¿»

הך.182) והיינו "חורי", הגירסא: ושם מ"ז. פ"ה שם
לילה.183) מלאכת 184)לינת שנגמרה כגון במעשרות.

הפטורה, הערימה בצד לנו ואם בהי"ג. כנ"ל החיטין,
ממעשר. פטור בהן גם 185)הנמצא חייבת הערימה ואם

שמצא. מה על לתרום גם חייב בתרומה,

.„Î‡ˆBn‰186˙Áz ÔÈ·e¯ÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ «≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««
·e¯Á‰187‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ∆»«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆
eÏÙ188Ì‰ È¯‰ - ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z ‡ˆÓ . »¿»»¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈
˜ÙÒ189¯ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óe ˙BpzLÓ È¯‰L ;190‡nL , »≈∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿¿∆»»∆»

eÏÙ BÊ ‰‡zÓ191e¯OÚ˙pL ÌÈ‡zÓ B‡192. ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

מ"ד.186) פ"ג "והוא 187)שם שם: ב'ירושלמי' הוא כן
אם  אבל חרובים, תחת וחרובים זיתים תחת זיתים שמצא
בדא". לא - זיתים תחת וחרובין חרובין תחת זיתים מצא

הואיל 188) זית, "שאני ב: כא, בבבאֿמציעא הוא כן
ב  וחייבים עליו". מוכיח להלן.וחזותו ראה מוודאי, מעשר

"תאנה 189) : שם במשנה והנה מספק. לעשר חייב כלומר,
משום  מותרות תאנים, תחתיה ומצא דרך על נוטה שהיא
מהל' בפט"ו רבינו כתב וכן המעשרות". מן ופטורות גזל,
מספק  אפילו לגמרי שפטורות ומשמע הט"ו. ואבידה גזילה
ב'ירושלמי' אבל שם). מעשרות, המשניות' ב'פירוש (וראה
לבין  בינו הא לדרך, [הנוטה] אלא אמרו "לא : אמרו שם
הם  כאן רבינו ודברי מתייאש. אינו אז כלומר, לא", חבירו
התאנה, תחת תאנים מצא אלא כתב שלא ה'ירושלמי', דברי

ולכן  שם) גזילה בהל' שכתב (כמו לדרך" "הנוטה כתב ולא
ספק. שהיא נפילתה 190)כתב עם "תאינה שם: אמרו כן

שלא  ואףֿעלֿפי עליה. מוכיחה חזותה ואין נמאסת",
- כמותו הלכה שאין דרבא אליבא אלא זו לסברא הוצרכו

עליה. חולק ואין היא שלא 191)עובדא במעשר, וחייבים
כנ"ל. הבעלים, מספק.192)נתייאשו מעשר ולכן

.‰ÎLÈc˜n‰193ÔÈLeÏz ˙B¯t194Ì„˜ Ô‡„Ùe ««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆
¯OÚÏ ·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL195‰¯Ó‚ Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»

ÔÓ ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿««∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ
ÔÓ ÔÈ¯eËt eÈ‰ Ô˙·BÁ ˙ÚLaL ;˙B¯OÚn‰«««¿∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ

˙B¯OÚn‰196ÔÓ ‰¯eËt - ˙BÁÓÏ ‰Ó˜ LÈc˜n‰ . «««¿««¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ
˙B¯OÚn‰197. «««¿

מ"ד.193) פ"ג וחלה מ"ח, פ"ד לעונת 194)פאה שבאו
לעונת  משבאו הגזבר ביד היו אלא כן לא שאם מעשרות,

פ"ב. סוף כנ"ל ממעשר, נפטרו שבשעת 195)מעשרות,
במעשרות. חייבין היו פטור 196)חובתן שהקדש

ממס' פ"א 'ירושלמי' הקדש, דיגון ולא מ"דגנך" ממעשר,
ה"א. כמו 197)מעשרות [והיינו פ"י. מנחות תוספתא

לכל  ונאכל נפדה העומר שמותר - א סו, במנחות שאמרו
שמחייב  שם עקיבא כרבי (ולא המעשר מן ופטור אדם
להן" לצורך אלא הקדש] [של מעות נתנו "שלא משום
נפטרו  לא ולפיכך למותר. ולא להן לצורך כלומר: (שם:).
ונותר  למנחות, קמה במקדיש כן וכמו הקדש). במירוח
ב'תוספות  וראה ממעשרות, הנותר פטור ופדאוה, ממנה

שם]. ראשונים'

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"é ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



xyrnקסד zekld - mirxf xtq - oeygÎxn f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.·‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא

.„ÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ¯ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈ¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .¯OÚÓÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈÏB‚¯˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈ¯ˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡ - «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚ·B˜Ú·˜ Ô˙¯È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא וצריף
למטה. בדרכים.17)ומרחיב לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי דירת אלא

.‰ÔÈÙÈ¯v‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ÔÈÏ·BË - ÔÈb¯a‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏ·BË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24¯Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L¯„n‰ ˙È·e26ÈtÓ ,„nÏÓe ·LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏ·BË - ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙È·k Ì‰L27.ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי 23) טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש
פירותיו  במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע -
קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן

ובית 24) ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L¯„n‰ ˙È·e ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰¯Èc28ÔÈÚ·B˜ -29.ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B¯‡È¯e‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙B¯ˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ -32‰¯È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚ·B˜ - ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק לא כאן
לשמש  קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי על ואף בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס

כן 33)דירה. לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙Ú·B˜ ¯ˆÁ‰ Ck ,¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
¯OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36¯ÚM‰ C¯c ¯ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למעשר  הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס'35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈ¯ÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙Ú·Bw‰ ¯ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,¯ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
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Lw·Ó40ÔÈ¯BÈ„ ÈL da LiL ¯ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ
ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È¯‰ - ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙Ú·B˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי על ואף
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי על ואף

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.Ë¯ÚL ˙Èa42‰¯„ÒÎ‡‰Â ¯ˆÁ ÏL43- ˙Òt¯n‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙Ú·B˜ ‰˙È‰ Ì‡ :¯ˆÁk Ô‰ È¯‰44ÔÈÚ·B˜ -45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות כי
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה.

.È˙BÚ·B˜ Ô‰ÈzL - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙Ú·B˜ ˙ÈÓÈt‰ - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈ¯ˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙È·k ˙Ú·B˜ - ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï - C¯ca ˙B¯ˆÁÏÂ ÌÈz·Ï ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡¯Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰¯ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי 51) על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא קובעים  וחצרו חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.·È˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB¯‰56¯ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ - ¯ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰¯eËt‰ ¯ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡È·n‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙B¯OÚn‰59¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡¯a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È·‰ .È‡¯Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡ - ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

B¯·Á ¯ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.¯OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע הבית שאין
עראי. אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי  על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו

קובע. אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי

מחייב. רבי גגו בראש

.„È¯ˆÁ63˙¯cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È¯‰ - »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡¯Ú dÎB˙a65da¯ ¯„ÚiL ‡e‰Â .66da¯ Ú¯Ê Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da¯ ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ -67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
¯ˆÁ ÈBÏ68˙¯cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È¯‰ -ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡¯Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
עראי. בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו
שנשאר  שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב, של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי הרוב כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע שהגיה 69)הרוב מה לפי שם, ירושלמי
והוא  לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י
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ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא
האילנות. שסביב השטח הכניס 70)בכל אם הדין הוא

החוץ. מן פירות לתוכה

.ÂË¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡ - ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Û¯ˆ Ì‡Â ;¯eËÙe73¯OÚÓa ·iÁ -74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï·‡ ;Ú˜¯wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡¯Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ -76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ דווקא, לאו התאנה וראש

החצר. כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו  כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי על עראי.77)אף אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע. כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.ו 82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף אף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈ¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈ¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
למעשר.1) נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.‡ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3¯OÚÓÏ eÚa˜ - «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ4ÔziMÓ ?eÚ·wÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È¯‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe ¯¯Ba ÁÈpÓe ¯¯Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
·iÁ˙ ‡Ï - ÁwÏ BaÏa ¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

¯OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ¯ÓbMÓ - ÌÈÓL ‡¯È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
¯OÚÓ9¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯ÎBnÏ ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב.4)הסמוכה. הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

שחכמים  ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח
נשרפו  ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב - אֿה)

תוקף. לה אין פח.6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת אינו בלב שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן

ח. הלכה כן,10)פי"א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.·Á˜Bl‰11Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï - B¯·ÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡¯Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
"לקח  כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח
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בתלוש  הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח ליה אית מאן - חייב
קובע  המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ"ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי לגמרי הטבל איסור ממנו פרח אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל
בזה, הוא שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בוודאי
עראי, מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון

לקרקע.12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב

א. הלכה ב פרק למעלה ראה קבע,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע כיון

.‚¯ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17¯eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈ¯OÚa ‰Ê ¯q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ¯·‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ¯¯Ba -23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ ¯b¯‚Ó - ÈÏ ¯·‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BË¯Bt - ÈÏ ¯·‡L ÔBn¯a25ÁÈh·‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜¯wa ˙ÙBk - ÈÏ ¯·‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙ¯ˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh·‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
¯OÚÏ ·iÁ -29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È¯‰L ,30Ï·‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa ¯q‡ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh·‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn¯ ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk¯„k ıˆB˜ -33È‡¯Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;¯eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
¯aÁÓa ÔÁ˜Ï È¯‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

.„ÛÈÏÁn‰36B¯·Á ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38- ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…

˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È¯‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆
˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL - ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈

BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c Ú·B˜ ¯În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿
e¯‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙B¯t „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê - Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ ¯Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

¯OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואףֿעלֿפי מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח, שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי 40)קובעם, בשדה לשטוח

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק ג לה:42)הלכה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה כר'

.‰¯ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈ¯OÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒ¯k ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L -Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈ¯eËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .¯ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
·iÁ - ÏÎ‡Â Û¯ˆ48¯ÎÓk ˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ"ב שם אינו 44)ירושלמי אבל מאילני.
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ"ב בתוספתא
בירושלמי  הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין
שניהם  שם, הירושלמי מסקנת לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט

חייב 48) צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי שאף אמרו, שם בירושלמי
יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי"א
מהלכות  פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי שסובר נראה ישראל,
- ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı¯‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡Â ˜eMa ¯·BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ -52ÔÈ¯eËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙Ú·B˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰Èz·Ï56ÌÚ‰ ·¯ ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»
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ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈ¯OÚÓ -58ÌÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡ - «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ¯OÚ60ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
È‡Óc ¯OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk - ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«

Ô˙62‰a¯Ó ¯·„ BÏ63- ÏÎ‡Â ÏË :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…
ÒÎ‰Â ÏË :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈

È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿
ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…

˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ -68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב פרק עראי.52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי עראי מהם לאכול שמותר

הלכות  פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם,
מהם  הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק, שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה

שם). אנשי (תוס' אסור 59)ודאי מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי 61) לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי ודאי, ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי",
הלכה  פ"ט (להלן נאמן עםֿהארץ גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי
וחייב", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי

(פ"ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני
ב, הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון),
מהלכות  בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי הוא הרי העם בפני

ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69¯Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71¯Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê -73ÏÎB‡74¯eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

·iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ.70)ירושלמי בשוק.71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס". כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי  והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני לו: כאומר הוא

התרומה  הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים,
שם) אנשי (תוספות ג הלכה פ"ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ¯ÚLa ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï ¯Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈ¯eËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ¯ÚM‰ ÏÚ·e , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ¯ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ e¯OÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈz·Ï eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èz·k Ì‰ È¯‰L ,85¯·Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e¯‡a86e¯·ÚiLk BÏ Ú·B˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙B¯t‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק. ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי, שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני פ"ד למעלה ראה
יא.86)טֿי. הלכה שם 87)שם וראה בראב"ד, עיין

יג. הלכה

.Ë¯ÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙B¯Ùa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈ¯aÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰¯Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰¯Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

B¯ÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ ÏÎ‡iL100- ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב,93)אי הלכה ולהלן י, הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק מן שם זאת ולמדו עראי. אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף אףֿעל95ֿ)המעשר),
שהוא ונקבע פי מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף

סד"ה  פח. שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל
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שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ. בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת רוצה

ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז
עראי.101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה

מקח  זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי
זה  הרי - התורה זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח

.ÈB¯ÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

¯eËÙe105·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי

מלאכה. גמר

.‡ÈB¯ÎO107LkÏ108ÌÈÏˆ·a109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜¯È110ÌÒ¯˜Ó -111- Û¯ˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
·iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡¯ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆

ÌÈ˙ÈÊ115.¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ - ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈
Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ¯·c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜ - Û¯ˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â Û¯ˆÓ -117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï·‡ .ÁÏÓa118;¯zÓ - ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È¯‰L ,¯eÒ‡ - ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט: מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק. או שם 115)לבצור בתוס' הובא ר"ח, פירש כן

בלי  גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי,

לפי 116)ט). כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע שהמלח

ג). הלכה פ"ג (למעלה מלאכתו

.·ÈÏÚBt120ÔÈÒ·Ïa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï - ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
Ú·L ˙B·a122„Ú ,ÔÈÒ·Ïa ÏÎ‡È ‡Ï - Ú·L ˙B·a , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

¯OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï·‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח.120) משנה כ פרק גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי 122)התורה. אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי מעורבים השבע בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני

במשנה. שם שיאכל 123)בב"מ הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
ופי"ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח. זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡ - «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙B¯tÓ129¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï - ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï·‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆

ב.126) משנה פ"ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ"ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע"ב]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב, הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ"ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
כמוכרו  זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח (שם),
שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי
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ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף
אחת  אחת ש"אוכל מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח, ידי

.„È„Á‡136ÏM·Ó‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
L·Bk‰139¯OÚÓÏ Ú·B˜ -140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï·‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

Ô¯ÈLÎ‰L „Ú ˙B¯t‰141˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ"ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי
רבינו  סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע, בישול רק לא - זו" אף זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק מלח במי הפירות נותן
גֿד). הלכות פ"ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב). הלכה פ"ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙B¯t144Ï·Êa B‡ Ô·˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL·˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡· ‰¯„˜Ï149ÔÈÁz¯Ó Ô‰Lk150eÚa˜ - ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜ - ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .¯OÚÓÏ151CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,¯ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153¯eÒ‡L - «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

¯OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ"ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני, לכלי אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ"א שם

וללפס"149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס". צ"ל:
ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ"ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML Ïc¯Á‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158¯OÚÓÏ eÏaË -159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ -162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡ - ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין

גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם
דלהלן]. שם.160)ממולח וירושלמי א, פרק סוף תוספתא

משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי
צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים

גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה
(ראה  כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע", הכוס "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה
שאףֿעלֿפי  פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף, בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב"ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙B¯t166eÚa˜ -167Ï·Ë . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
¯eËt - ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

Û¯O‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170¯eËt - Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ Ï·BË - ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ"ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב"ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי

ג.167) הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח, והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע". המשנה (פירוש לחלב הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן
מפני  השמיטה ורבינו וקובע. כבישול זה הרי מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ"ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום

שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

.ËÈÂÈ˙B¯t Ì¯Bz‰175‰È¯Á‡ Ì¯˙Ï CÈ¯vL ‰Óe¯z «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176¯OÚÓÏ eÚa˜ -177È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.¯OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óe¯z‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן המחוייב מן
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מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי  זה, בכלל שאינו מסתבר - כב) הלכה (שם ספק
הרי  תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע]. לא הרי תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ"ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי  במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ˙B¯t178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

¯OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ"ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:)

א]. הלכה פי"ב להלן עוד וראה קובע. יוםֿטוב שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï - Ô¯OÚÏ185e¯OÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב.182) משנה פ"ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף שהרי
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי). כדלהלן שבת,

.·Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï -191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙B¯Ùe ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙Ú·B˜192. ««

ג).187) הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.
י. הלכה פ"ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי. אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196¯OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚È ‡Ï -197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

B¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ¯Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ"ח עראי.194)תרומות אכילת
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,

איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם
ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי

הלכה  פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע
בפירוש  רבינו כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא
זה  הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי. בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈÈÚ¯b‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ¯OÚn‰ ÔÓe Ï·h‰5¯OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈

BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿
el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Óe¯˙a6¯OÚÓ·e Ï·Ëa ¯zÓ Ck - ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈

.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף מחליקין: ופירוש מ"ח. פ"א מעשרות
(כסףֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאףֿעלֿפי האוסר. יהודה כרבי
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,
שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי"א ולמלעה מ"ה, פי"א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י 4)"ונוהג
בדבר  רוקח'). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף:
שאסורים  גרעינין שיש הי"א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י. עיי"ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ"ב עיי"ש ירק,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי"א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם 
אוכל.

.·ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË Ï·Ëa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ11˙¯ÓLÓ ˙‡ :¯Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆
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È˙Óe¯z12da EÏ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»

da15.CÏÈ‡Â d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈

א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים, אפילו
ד"ה 9) וב'תוספות' ברש"י (עיי"ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי. של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאףֿעלֿפי לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואףֿעלֿפיֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי  להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי, של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב"א לכך. זכות לו אין
שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף אבל ובשבת. ביוםֿטוב קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח
בפ"ז  ועי' למימר". איכא מאי - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק שרבינו הי"ב, ביכורים מהל'
רבינו, דברי בביאור כתב קורקוס הר"י אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב"ז כתב (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב חנוכה נר מדליקין שאין הי"ח, שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב"א שדחה ממה חוץ אבל
שאסור  ה"א) פ"ב (שבת ה'ירושלמי' לשיטת אלא אינו שזה
בגליון  וראה יוםֿטוב, וערב שבת מערב אף קדשים לשרוף
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס
(שם  הבבלי לשיטת אבל לשריפתו. שני בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב אלא קדשים לשרוף איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב אלא שאינו לפי ביוםֿטוב, שריפה
שאין  ה"ח, יוםֿטוב מהל' בפ"ג שכתב מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב, קדשים שורפין

שיוםֿטוב שריפת מפני של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב יוםֿטוב בערב ולא עצמו, ביוםֿטוב

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב תרומות "בשתי
שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם

ה"ה. פ"א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב
שהרי  הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי, של
ב'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16Ï·Ëa17Ï·h‰ ˙‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t elÙ‡Â19Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

¯OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21‰‡e·˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ¯˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙B¯t Ô‰a24‰Ê È¯‰ - »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙B¯t‰ ÛÒ‡ ‡Ï È¯‰L ,Ï·Ë Ú¯BÊk BÈ‡Â ,¯zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ¯˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈

ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .¯zÓ - ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ô‰lL Ú¯f‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆

.Ï·Ë ÏL ÌÈ¯BÚO B‡ ÌÈhÁ Ú¯BÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב'ירושלמי' להיות צריך וכן פ"א. דמאי תוספתא
(רדב"ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב:). קטן (מועד כזורע הוא אינו 18)שהרי התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב
תעשר  "עשר כבֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ"ו), פ"א

הזורע. את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
חֿיג). הלכות פ"ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי דברי אלא זה אין - עקיבא" רבי דברי שימרח,
מעשרות  ב'ירושלמי' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב' יום וב'תוספות המשנה בפירוש ועי' ה"א, תחילת (פ"ה
(רדב"ז). רבים נגד עקיבא כרבי הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי', מלאכתן כנגמרה זה שהרי
גֿיג]. הלכות פ"ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ"א.23) פ"ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע, לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע והמקח בידו, כמצרפם הוא הרי הפירות, עם
במחובר  "לקח הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
לא  אבל כנ"ל, קובע הוא בתלוש שרק פטור", - לקרקע

ראשונה']. ו'משנה ברדב"ז וראה [כלומר,25)במחובר.
החמירו  במקח ורק צירוף, כאן ואין בידו הפירות אסף לא

כמצרף]. מ"ב.26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך
שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡¯ËÈÏ29Ïe·Ë ¯OÚÓ30È¯‰Â dÁÈaL‰Â dÚ¯fL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ‡È‰31¯OÚÓa ˙·iÁ -32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡¯ËÈÏ33‰ÈÏÚ ¯OÚÓ34¯Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡¯ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ ¯OÚÓ BÈ‡ - ÌÚ¯Êe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ ¯OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב.29) נח, נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר
מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר

כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב"ד
שהליטרא  ואףֿעלֿפי הראשונה. הליטרא ואף התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי מעשר, חיוב עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי  התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני עליה שהיה החיוב

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י  הי"א תרומות מהל' פ"ה למעלה ראה אחרת, שנה
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עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי בשם מימרא ב. נז, שם

הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט:)40)והליטרא (שם זאת למדו

תבואת  כל את תעשר "עשר כב) י, (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי
שאין  טבל של פירות זרע אבל לזרעם, שהדרך  מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚ¯Ê41LÈÏL e‡È·‰L42ÔÁ¯Óe43Ô¯OÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È¯‰ - ‰Ïk ÌÚ¯Ê ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈ·iÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰È¯·cÓ ¯OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Ú¯f‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆ·Ï ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ ¯OÚÓ „·‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Ú¯f‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב. סט, במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ"ב שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני אבל
גֿה). הלכות פ"ב (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס רבינו
שם. גרשום' וב'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב'כסף אבל

לקרקע. במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח"כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע, הזרעונים
(שם). חייבת להזרע 48)ודאי דרכם שאין ואףֿעלֿפי

אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,
להזרע. שדרכו דבר זורע משום גזרו בסוף 49)שחכמים

לגבי  בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה
במעשרות. שוב ומתחייב התוספת,

.ÂÚ¯Bf‰50‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ÔÈa ,Ï·h‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c52BËwÏÏ ¯LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜ - »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .¯˜ÚÏ55BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙B¯b56¯zÓ - ÈÚÈ·¯‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ

?ÔÈ¯eÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙e ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL ¯OÚÓ Ú¯BÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óe¯z60ÔÈ‡ .61C¯ˆÏ ‡l‡ Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
¯·ÁÏe62¯·Á elÙ‡Â Ï·h‰ ˙‡ ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ï·h‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,¯·ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע"
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אףֿעלֿפי גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע, דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם

צ"ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק נלמד במעשרות חיובם שהרי
שם]. למעלה ראה ומצמיח", נזרע שהוא "דבר - זרעך"

ה"ג.51) פ"א דמאי ושעורים.52)'ירושלמי' חיטים כגון
מ"ו.53) פ"ט תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין

בקרקע. כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר
שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר

מלאכה. גמר לפני עראי באכילת מותרים היינו 57)כלומר
טבל. גידולי גידולי למעלה 58)גידולי וראה מ"ו. שם,

איש'. ב'חזון כאֿכב הלכות תרומות מהל' פי"א
כלה.59) זרעו אי 60)כשאין גידוליה שגזרו על סור

בא  ונמצא שיזרענה, כדי אצלו ישהנה שלא שם), (למעלה
(שם). תקלה מעשר,61)לידי לתרומת טבול שהוא

ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני אף אסורים שגידוליו
ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ"ה 62)רבו דמאי

להפריש 63)מ"ח. וצריך בחולין, טבל שנתערב כגון
שם). ('ירושלמי' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.Ê¯ÎBn‰64B¯·ÁÏ ˙B¯t65ı¯Â ,Ï·Ë Ì‰L ¯kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈ¯Á‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - eÏÎ‡ B‡ e„·‡ ¯·kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈ¯ˆ - ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ"ג שם ו'ירושלמי' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ"ז דמאי ו'ירושלמי' פ"ג, שהם 66)שני בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ זה "הרי שם: ב'ירושלמי'
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.

קיימין. הם אם בתורת 69)ספק ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי כדלהלן, קנס,

.Á¯ÎBn‰70B¯·ÁÏ ˙B¯t71˙Ó ÏÚ :¯ÓB‡ ¯ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ Á˜BÏÂ ,Èz¯ÎÓ Ï·Ë Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈ¯OÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73Ï·Ë ¯ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ"ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט"ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו
לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי שהרי כך, על עדים ויש הן,
אףֿעלֿפי  עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח או טבלים, שמכר
הי"ח, פי"ב להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב"ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
B¯ÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
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(משנהֿלמלך). לתקן חייב אינו - למעלה כמבואר
הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏ·Ë Ì‰Â ÂÈ˙B¯t ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - Ô‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆

˙B¯OÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב כפורע זה שהרי

.‡ÈÁ˜Bl‰80Ï·Ë81ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83È¯Îp‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ‰„O84- ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

Ï·hL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚ·Ï Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85¯ÎBÁ‰ Ï·‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡¯OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ Ú¯fÓ88Ì¯Bz -89Ck ¯Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ
BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ ¯OÚÓ ‰„O‰ ÏÚ·e , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ

‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙¯Á‡ ‰„O Ú¯fÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ
BÏ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ¯OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב שהוא  מחמת מ"ח.81)ולא  פ"ה דמאי
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ"ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב"ז). הי"א המקבל 84)תרומות והוא מ"א. פ"ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי"ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה
חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי"ח (חדושי דלהלן חוכר כמו להפריש,

שידעו 86) כדי - הוא גוי ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב"ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי"ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל (משנה, המין שאי90ֿ)ומאותו

('ירושלמי'). גדולה תרומה בלי שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.·È¯ÎBÁ‰92¯Á‡Â ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ ¯kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰¯ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«

ÔÎÂ .Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈÂ C¯ËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B·‡97¯Á‡Â ¯OÚiL e‰eÒ˜ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,¯OÚÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B·‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰¯ea ÂÈÙÏ ¯‡MzL100Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע שקצץ שכיון
שם'), אנשי ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה יהודה כרבי וזהו

מ"ב.93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי',
יותר  רוצה שהגוי משום קנסו, לא הגוי מן באריסות

מבאריסות. הגוי.96)בחכירות שם,97)לפני משנה
ובגמרא  עליו, חולק שאין כמותו ופסק יהודה. רבי בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי.98)שם). הגוי.99)של חלק לעשר נזקיקו לא אם
ר"ח.100) בשם שם ב'תוספות' וכן שם, רבינו גורס כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי ואף מלקבל, ימנע יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י אדמת
שמא  הספק מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע תעשה בין החוכר, עם שקצץ הקצוב בדבר
שתהא  כדי החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט, בין
בעצמו, יזרע לא שהרי וימכרנה, העכו"ם בידי בורה האדמה
שימנע  שבידוע אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף לעשר, חייב יהא אם מלקבלה

(רדב"ז). ויקנה עליו חביבה

.‚È¯ÎBÁL - ¯ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ¯ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Ú¯f‰ ÔÓ ·eˆ˜ ¯·„a Ú˜¯w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰ - Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a¯‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜¯w‰ ¯ÎBOL ‡e‰ - ¯ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע הוא הרי ודאי ושוכר
מ"ו, פ"ט בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ"ו. שם כפשוטה' וב'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL104eL¯È B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ - eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ

‰z‡ ,ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»
Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ"ח.103) פ"ו כפי 104)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב
רחוק. ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,
שם. וברדב"ז ה"כ, תרומות מהל' בפ"א וראה טבל , לזה

שהרי 109) למפרע, הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני
ומין. מין בכל חלק אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙B¯t eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111¯Á‡ Ï‡¯OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL112‰Óe¯z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙B¯OÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙B¯bÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏ·Ë e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118¯ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»
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מ"ו.110) פ"א מעושרים.111)פאה בית112ֿ)שאינם
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי

ה"ג). פ"א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
מי 114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,

שם. בתוספתא מפורש וכן רבי 115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב'ירושלמי' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡¯OÈÏ ÔÈLeÏz ˙B¯t e¯ÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
e¯ÎÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óe¯z‰ È¯‰ - ¯aÁÓa121¯OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óe¯z‰ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL ¯OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈ¯ÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆ¯iL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי. שגוף שכיון הלוי. של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי ללוי, או לכהן שייך
וראה  דמי, שהתנו כמו התנו, שלא ואףֿעלֿפי והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב'משנה מ"ד, פ"ו בדמאי
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואףֿעלֿפי  שלו. הם הרי - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע אבל ה"ח, למעלה כמו הם, שטבל הלוקח ידע

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי או לכהן אף

קכב. בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו

.ÊÈÔ‰k128Ï‡¯OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk - …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙B¯OÚn·e ‰Óe¯za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡¯Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆ¯iL130Ï·‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óe¯z‰ - ÈÂlÓ132¯OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚ·Ï134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙Bzn‰ ¯‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ"ג.128) פ"ו כנ"ל 129)דמאי ולרביע, לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי"ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,

שאמר: (שם) אליעזר כרבי ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ"ד. קיבל מלוי.133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי'). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ"ז. שם בתוספתא הוא וכן עני, או שני
שאף  משמע ה"ה, פ"ה שני במעשר וה'ירושלמי' משנתנו
כפשוטה' ב'תוספתא וראה ללוי, או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי לו לתת שחייב ולרביע, ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל

שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה
שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈
ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡¯OÈ138- Ï‡¯OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈

ÁL ÌLk‰Óe¯˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»
‡e‰ ·eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙B¯OÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי ולא כחכמים מ"ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי  מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי מדברי
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי או לכהן היה הוא שחשוב
לענבים  הואֿהדין כי הוא ופשוט דמי. שהתנו כמי אומרים

חשוב. ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות

.ËÈÔ‰k140Ï‡¯OÈÏ ‰„O ¯ÎnL141ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
¯OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È¯‰ - ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144¯iML ÈÓk ‰OÚ - ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
¯OÚn‰ ÌB˜Ó145¯‡Lk B· È¯‰ - Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ - ‡e‰ ˙Ó ,È·ÏÂ146˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï d¯ÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙B¯OÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡ - dÁ˜Ïe ¯ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב.140) פ"ו דמאי ו'ירושלמי' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
בכהן,141) הדבר שמצוי אלא לישראל, ישראל הואֿהדין

שם). (רשב"ם שלו שהמעשר פ"א 142)כיון למעלה ראה
ללוי. בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב'כסף ה"ד

והרי 143) רבינו, זאת הוסיף למה וצ"ע ליתא, שם בברייתא
מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך

לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו
זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי בלבד, ההכרח אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח השדה שגוף אףֿעלֿפי
כמשייר  זה הרי השדה, בגוף שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי 147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני, ללוקח השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב וכשמכרה

.ÎÏ‡¯OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ ¯Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ151- ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

¯zÓ152ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡¯OÈÏ ·BÁ157‰·B‚ ‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰È ‡Ï - ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈ¯Á‡Ó158LÈ¯ÙÓe159ÔÈ‡L ;B·BÁ „‚k Ú¯tiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈
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BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL ¯Á‡ ÈÂÏk BlL ·BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈ¯Á‡Ó ¯OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי שם, או 149)תוספתא כלומר,
כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי מלוי,
משום  רבינו, והוסיף "לוי", כתוב לא שם ובתוספתא הי"ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי. מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי לוי.153)או ישראל עושה לוי אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב: היה המהרי"ק, שלפני בכת"י
שממנה  שע"י והפירוש: הראב"ד. העתיק וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי, מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי. או כהן
שהתנה  זה תנאי ע"י השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן
הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי
(כסףֿ כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס חולק, והראב"ד משנה).

ב  וראה ב'ירושלמי', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי, ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב. שבשעה 160)פ"א שאףֿעלֿפי זו, בהלכה והחידוש
זה  ללוי לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל

לוי. הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡¯OÈ161L¯iL162Á¯ÓÓ Ï·Ë163Bn‡ È·‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡Ó BL¯È Bn‡ È·‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈

epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -166ÂÈ˙B¯OÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓ¯e‰L BÓk - Ì¯zÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓ¯e‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט ה"ו), (למעלה טבל לשלוח
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני ראו לא כשעוד גם שמדובר

שהורמו". כמי הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי

אמו 165)יורשו. מאבי הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
אףֿעלֿ – ללוי ולתת מעשר להפריש חייב שהיה ישראל,
מאבי  שירשו כיון ללוי, לתת חייב הזה הישראל אין פיֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -

כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי לידי הטבל שנפל וכיון
שהרי  שלו, הם והרי ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש
וכיון  ה"ג), פ"א (למעלה כלום ללוי לתת חייב אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י שלו הם הרי זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ"ה ב. נח,

.·ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙B¯OÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ -175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı¯‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙B¯OÚn‰177Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ô¯b‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי 170) ה"א, פ"ו שם ו'ירושלמי' פ"ז, דמאי תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע. לשליש למחצה,
לגוי  אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי, ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ"א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט"ו]. עניים מתנות מהל' בפ"ו וראה הי"ג).

וראה 173) (ראב"ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ, עמי בכלל ואינו במהרי"ק).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ"ב למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי קנסוהו,

אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי כראוי,
איש', ('חזון האריס הגוי וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי ולא יוחנן כרבי מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב'ירושלמי' לוי, המעשרים.176)בן רוב בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ עמי שרוב כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע, מחוברין שהפירות אףֿעלֿפי

מן  הוא זה שעםֿהארץ ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ"ט (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמיֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני  לאכול להם אסור שהרי כלומר, לרמאין", אחריות
במס' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני מעשר מהל' פ"ט ולהלן מ"א, פ"ה שני מעשר

מ"ה]. פ"ג ובדמאי
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygÎxn f"iÎ`"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåùç-øî à"é 'à íåé

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù 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  ואףֿעלֿפי 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 Ô¯tv‰ ¯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 אףֿעלֿפי
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
¯ÒÁ ‡lL9·wpL ÈÓ .10‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú ·˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
ÌeÓ ‰Ê12‡ÈˆBz ‡ÏÂ ·˜pzL È„k BÊ‡ ‰L·iL ÈÓ . ∆ƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ

Ì„13BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓ .14ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk15elÙ‡ . »ƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ
˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡ C¯cL ,È„b‰16„·Ï·e . «¿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 בלי 10)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 אףֿעלֿפי 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).

.„ÒÈ¯a ‰LÏL19ÒÈ¯ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó20ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ˜cÒpL ÈÓ . ≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈

‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ21ÌbÙpL ÈÓ] .22ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
[.‡e‰L ÏÎaıe¯Á ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe23 ¿»∆¿»ƒ≈ƒ¿«»

‰¯Bza ¯eÓ‡‰24. »»«»
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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,
שהוא  בכל פסולים חסרון, בהם שאין ונסדק, ניקב אם עיון:
וראה  שהוא. בכל שפסול חסרון, בו שיש נפגם, כלֿשכן –

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 ואףֿעלֿפי 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¿∆∆¿»

‰¯e¯a ‰i‡¯ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈ¯ÂÒ 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 Ô·l‰ CLÓpL∆ƒ¿««…∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«
Ïel·z ‡e‰Â .Ô·la ·¯ÚÓ ¯BÁM‰ ‡ˆÓpL32¯eÓ‡‰ ∆ƒ¿»«¿¿…»«…∆¿¿«»»

‰¯Bza33- Ô·l‰ CB˙Ï ¯BÁM‰ ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ«¿¿«»»
Ô·la 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‡ ,Ô·l‰ CB˙a ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿«»»¬ƒ»»
‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ .Ô·la 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˙i¯·e 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
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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
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

שני 45)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 (כסףֿמשנה). 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).

.ÁÚ¯f‰ È¯·È‡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‚B¯c‡‰ .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"י 50) (ראה מעורה נשאר ולא לגמרי ביד שניתק היינו
שם).51)שם). (רש"י מעורה נשאר ועדיין בסכין

הרי 52) 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
BÎ¯È ‰ËÓLpL59‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Úe¯O ‡e‰ .60ÈÓ . ∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ

dz¯·ÁÓ ‰‰B·b ÂÈ˙BÎ¯iÓ ˙Á‡L61¯aLpL ÈÓ . ∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«
B„È ÌˆÚ62¯k ‰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˙BÓl·Ó ÂÈÏ65Ô˙i¯·e ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ66Ì‡ Ï·‡ . ∆«¿»¿À»≈¬««¿»¿ƒ»»¬»ƒ
.ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó 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 L·È68¯eÓ‡‰ ·¯b‰ e‰ÊÂ . ∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»
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‰¯Bza69‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ . «»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏaÈ70˙È¯ˆÓ ˙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) אי 68)מין לח גרב אבל קבוע, מום הוא נו שאז
להלן  ראה להתרפא, שיכול לפי עובר מום אלא קבוע מום
- 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¯‰ - ıÈ¯Á Ba ı¯ÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÌeÓ73‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ıe¯Á 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 „BÚÂ76ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL77el‡Â , ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈
‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆

„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿
Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰ 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 ÌO·a BÙeb Ïk84Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈ·bÊ B‡86Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„B·Ú 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

á"ôùú'ä ïåùç-øî á"é 'á íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡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 ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»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 dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

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

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
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.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰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‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚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 ˙B·B¯˜ ,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 ˙B¯ÊeÓ 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‡ ‰‡B¯L ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙·a¯ÚÓ BÈÚ ˙i‡¯L ÈÓ .‰i‡¯a ˜c˜„Ï ‰ˆB¯∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê ¯·c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â ¯„Á‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯Â B¯·Á ÌÚ ¯a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dz¯·ÁÓ ‰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«»¿≈«
Ìe¯Á ‰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 .ÂÈ¯·È‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈ¯·È‡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 B¯È¯Â ÈeÙ¯ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰·ˆ BÒ¯kL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ¯‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ B¯eahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈ·ÎBL 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¬»»
?e¯Ó‡ ˜¯t ‰Ê È‡a .¯Lk - ˜¯t‰ „Ú ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯ÓÀ¿»««≈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. רבי 10)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 ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
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ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe¯‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁ¯ÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰¯Bza ¯eÓ‡‰ CL‡ ÁB¯Ó ‡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»≈
„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 ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡ˆBÈ B·˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙B·Á¯ ÂÈ˙BÒ¯tL 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 ˙B·k¯Ó ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .¯Lk - ÔLÈ¯Ù‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜¯t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
·Á¯k 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 dB·b 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∆»
ÂÈ¯·È‡Ó13.¯˙BÈa C¯‡‰ .ÂÈ¯·È‡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

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰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 ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L 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
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

á"ôùú'ä ïåùç-øî â"é 'â íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים

פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי
בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה

בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«
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קפג ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - oeygÎxn b"i 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
שבע  על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע, והזאות ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜‰ ?‰¯Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰B·Ï23‡lL ÌÈ¯·È‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ ·iÁ - Ô˙Ù¯O ·¯˜Â eÏkÚ˙24¯ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25- ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

·iÁ ˙ÈÊk ¯ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜n‰ Ï·‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¯eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ¯ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב בצינורא שהפך
שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה
ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק ויקרא 27)(להלן

קט: בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב. טז,

.‰‡e‰ È¯‰ - ‰Î¯Ún‰ ÏÚ ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜Ók28Ôa¯˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï·‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ ¯cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ·ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙B¯p‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„B·Ú ¯Ób dÈ‡Â ,‰„B·Ú ‰È¯Á‡L ‰„B·Ú Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי 28) שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים
ולא  שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי יד 29)כרב פרק להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק "הוא
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,
על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

שם). (רבינו מלח" תקריב קרבנך מה 34)כל "הוא
המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר

שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא
שם). (רבינו והגישה" ח) המנורה 36)ב, דישון כלומר,

ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה
ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק שם: זבחים במשנה

את  והמטיב השולחן את והמסדר והמגיש והמניף והמולח
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות
לא  במזבח אש ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות"
ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי  וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול
והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי  שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
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מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי ב'
שעבד  זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם,

ב. הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
¯eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:¯Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

- Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ¯˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈ¯Êa ‰¯Lk - ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43¯Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ - ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :ÌÈ¯·È‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈ¯vL ‡È‰ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰ ;L·kÏ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט.39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב. הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ"ה וספרא להלן וראה

פסולי  מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח.41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

אחר  מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח, הפשט
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם

רבינו. בדברי טעותֿסופר נפלה שמח, האור ולדעת

.ÊÌÈ¯Êa ‰¯Lk ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
¯ÊÏ ¯zÓ - ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ·ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

z` odkd aihd m` jkitl ,mixfa dxyk zexpd zwlcd"
."owilcdl xfl xzen ,uegl o`ivede zexpd

היא", עבודה לאו ש"הדלקה א.) כד, (יומא בגמרא ומקורו
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק דכיון

מאליה".
אל  "דבר לאהרן הוא ההדלקה ציווי הלא להבין, וצריך
כשרה  שהדלקה יתכן ואיך הנרות", את בהעלותך גו' אהרן
חנוכה  בנרות אפילו הרי ועוד, לכתחילה. אפילו בזרים
דרבנן, רק הוא וחיובן המקדש, לנרות זכר רק שהם
ש"הדלקה  הוא והדין במקומה, להיות צריכה ההדלקה
לא  לחוץ והוציאה בפנים "הדליקה אם ולכן מצוה", עושה
זר  ויכול אפשר המקדש שבנרות יתכן ואיך כלום", עשה
צריך  ואין להיכל יכניסנו והכהן להיכל, מחוץ להדליקן

שוב. להדלקה
אין  המנורה, את מדליק שהכהן הגם בזה: והביאור
כיון  היא", עבודה לאו "הדלקה אליו מתייחסת ההדלקה
"דהא  מאליה", עולה שלהבת ש"תהא היא הכוונה שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק כיון
סיוע  ללא להיכל" ומחוץ בזר כשרה "הדלקה ולכן מאליה",

ב  ודווקא ההיכל, קדושת וללא העבודה הכהן מודגשת זה

המנורה. בהדלקת עצמו בכח
להיכל, ומחוץ בזרים כשרה שהדלקה הרמב"ם שפסק אף
הדלקת  תהיה השלישי שבבית־המקדש לומר מסתבר
נאמר  שאליו אהרן, על־ידי השלימות בתכלית המנורה
ידליק  שאהרן להוסיף, ויש הנרות". את "בהעלותך הציווי
של  הראשון ברגע מיד שהרי משה, של המנורה את
– המנורה עם יחד עמהם" ואהרן "משה יהיו הגאולה
בגאולה  בשלימותם ויתגלו נצחיים שהם משה ידי מעשה

העתידה.
(al oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
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כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל
הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף

.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח.ראה והלכה

.‡ÈÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k60‡ÓËpL61È¯‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„·ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -62‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙e¯Ê ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי מלקות, חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב
מהלכות  בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ"ב למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם
ט. הלכה פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך
תנאי  דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב אין

פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסףֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים,

משנה). (כסף מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי

.·ÈLnML ¯Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙e¯Ê65ÌeMÓ ·iÁ - ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב: ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב פליגי לא כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה,
כולל  באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי
שנים, חייב כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב
המוריה  הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה

עוד 66)וכסףֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה  פ"ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È¯‰ - ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙e¯La d˙B‡ „·BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71¯‰ -ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ ÔÈ‡ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙¯ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È¯‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„·Ïa ËÁL ‡l‡ ,¯ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙¯L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„·ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט. במנחות
אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני  יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י

וכו'". בירושלים ה' מזבח אל ששת 68)הבמות כרב
נחמן. כרב ולא שם, קט:69)במנחות שם נראה כן

לפני 70) אותם ישרתו אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
נשאתי  כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי שם.
נחמן.72)ששת. כרב ולא ששת, וכרב קט. שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa ·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - ÌMÏ ˙Ba¯˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««
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LnLÈ ‡Ï - ‰Êk ˙È·a LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76- ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „·Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ78- Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק שמעון של בנו חוניו כי המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב מזבח שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי"ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב: זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק כדאמרינן דמיפסלי,
משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ‰ :Ô‰80¯f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

Ï¯Ú‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ Ïe·Ë .85¯qÁÓ .ÌÈ¯etk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87¯BkM‰ .88ÌÈ„‚a ¯qÁÓ .89ÌÈ„‚a ¯˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìe¯t91L‡¯ Úe¯t .92ÌÈ„È ıÁ¯ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚¯Â93·LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈ·e ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

¯·c ı¯‡‰ ÔÈ·e BÏ‚¯ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ ¯·c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „·ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡¯ Úe¯tÓ ıeÁ ;eÏlÁ - e„·Ú Ì‡Â ,‰„B·ÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe¯˜e99‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰¯Lk Ô˙„B·Ú - e„·Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב'. א הלכות ו ח.83)פרק הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם
מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה ראה 99)ראה
יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

á"ôùú'ä ïåùç-øî ã"é 'ã íåé

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈

·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈ¯Á·Óe3˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב, (דברים נאמר ועוד הי"א). פ"ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח). פ"ב להלן (ראה נדריכם" מבחר פ'4)"וכל 'ספרא'
ה"ט. פ"ז אמור

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -5:¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ -9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואףֿעלֿפי א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ"א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב סנהדרין מהל' בפי"ט כי

ב.6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב כב, (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף גרס וכן וויניציאה, רומי בדפוסי
לדמי  לי' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב: ז, שם בגמרא
למזבח. נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי". נמי נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
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LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ
LB„˜ ‰Ê È¯‰ -12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי"ב להלן הוא וכן מ"ח. פ"ג תרומות
הי"ב. לא 11)הקרבנות שהרי (כסףֿמשנה), הוא פשוט

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסףֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי יוסי "רבי
שוגג  דמי "היכי שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי לקי". לא קדשים גבי לקי,
תמורה  מהל' פ"א להלן ראה תמורה, ולענין ראב"ד). (ועי'

ה"ב.

.„Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ -15È¯‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18¯Ó‡ È¯‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«

'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :¯Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט אם אבל קרבן, לשם שחט אם דווקא
לשם  השוחט פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי  מהל' (פט"ו לה'" הוא פסח "זבח שנאמר לפי חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי"א), המוקדשין
כמו  שבפסח, ואףֿעלֿפי קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ"ד בסתם שוחט גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב:), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט אלא חייב אינו

ב.15)רפט). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ או שבור או

ה"ב.17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ"ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד: כב, בויקרא
המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק "שלא כתב רפח, מצוה ב'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח, גבי על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י  מום בעלת עולה איברי הקטיר אם וכן רצ. מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי  על שחולק (: (שם כרבא רבינו פוסק – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט. כלל המצוות' ב'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ"ז אמור פ' (ראה 23)'ספרא' כאביי ולא
מלקיות. חמש שחייב שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe·˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .el‡ ÏÎa ¯·BÚ - B·È¯˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ ‰OÂ ¯BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ·Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ·¯‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ - d·È¯˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי',
– תזבח" "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק ואףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). קבוע מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב"ן מין
ה"ז. פ"ב להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ"ב להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba¯˜ Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa Ï‡¯OÈ ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ27Ô·È¯˜‰ Ì‡ ,28- ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙ ‡Ï ¯Î Ôa „iÓe :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ"ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי
ה"בֿג). הקרבנות ב'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa¯˜a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ· ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;BÏÒÙe Ôa¯˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ È¯‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ -34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי בסמוך), להלן (וראה המזבח מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי ב'ספרא'
א. לד, ב. לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט, ב. יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב'ספר שבגמרא אףֿעלֿפי
להקרבה, דחזי קיים המקדש שבית בזמן מילי, "הני אמרו:
סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט"ו) הבחירה בית מהל' (פ"ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח כשיבנה בית, שאין אףֿעלֿפי להקרבה ראוי
בד"ה  א. י, מגילה אבן' ב'טורי גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי). סי' הרמב"ם בלשונות ח"ב הרדב"ז ובשו"ת ומ"ט,

זה,34) בין מה - שו סי' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי  מהל' (פי"ט שחייב בחוץ, הזה בזמן לשוחט

הט"ו). המוקדשין
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.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â ¯Á‡ ‡·e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰ - ¯Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי  שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב. לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי דלא דאע"ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואףֿעלֿפי שם). חינוך' ב'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,
ב'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב מריבוי שם)

שם). חינוך' ('מנחת ב כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙¯eÓ˙a37¯OÚn‰ ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô˙¯eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa¯˜Ï39BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

È¯ÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ -42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי 37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ"ב זו" חליפת זו הרי או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי 41)בפ"ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי, בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב בכורות מהל' פ"ח וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È¯‰ -45‰„t˙Â ,46C¯Úa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰·a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜¯ :¯Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O·52¯a„Ó ·e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈

e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎ¯Úa e¯‡a ¯·Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ
‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿

לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי קבוע,
ה"ו). פ"ב להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב. ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי – ירצה" לא "ולנדר כג): כב, (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי"א). ההלכה.46)(להלן בסוף להלן אף47ֿ)ראה
העמדה  צריך אינו למזבח, קבוע מום בעל שהמקדיש עלֿפי
משנהֿ ראה צריך, כהן עלֿידי הערכה – הי"א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ"א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי"א), ערכין מהל' (פ"ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי"א).
מס' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ"א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע, "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב'ספרי'52)שהרי
טו. יב, (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי"א.54) שאי55ֿ)פ"ה ביארו, ושם ב. לב, תמורת
בה  נאמר כבר שהרי טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י ועי' ום.
מזבח. בקדשי שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ - ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰¯aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È¯‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ dÏ64¯·wz -65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ¯‡Lk66‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙Òk¯ÙÓ69·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«

d„ÏÂ70‰¯aÚ˙ .71˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ „Ïe‰ -72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆

Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈
Á·f‰75B·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע.56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף כלומר,
אין  – ה"י) פ"ב (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף, קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י  גם (ראה הגוף קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
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הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי 66)משנה, מהל' בפי"ט ראה
הי"א. (פ"ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי והערכה הי"ב) ערכין מהל'
וכדברי  הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב)
קודם  שמתה וכיון לב:), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי תימא "וכי א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי מפרכסת, היא ועדיין רוב או שנים בה שחט והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב. טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק מומין. בעלי ולד

ליקרב. שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי בקדושתן, =) פדיונן למתפס אלימא
גזירה  דאסורין והאי אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי שם, (בכורות נתקדשה
ידי  על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י להו" ופריק שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח.76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח – ליקרבינהו ליעביד, "היכי
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי "דאמותן רש"י ומפרש
הואיל  להקריב, גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי להבין, וצריך מחזי". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט"ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי

ה"ד.

.·ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡¯ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,81ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
¯OÚn‰82˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡È·Ó È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ Ï·‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85¯‡a˙iL BÓk ,86- ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„·Ï ¯BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡ - »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ¯ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡¯ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

¯eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ ¯·„ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,

בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי ואף שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י  וראה במשנה, (שם באומד כיֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ"ו ראה פסולי 83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק לבעלים:85)כי

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ"ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ"א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק הבכור את הקדיש הכהן

ב. עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח כי אף
בשוק 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק זו רשות

á"ôùú'ä ïåùç-øî å"è 'ä íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰··e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ - »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ ¯·Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.·ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰Ó‰·a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
Ì‡ :Ô‰ el‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ≈¿≈≈ƒ

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰3‰ÏB„b ˙Á‡ dÈÚ . »»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««¿»
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk4‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ»¿»

- ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .¯ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ Ô·Ïa LÈ Ì‡ .¯Lk»≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡¯p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL ¯BÚ‰ ·wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òe¯t ,¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום
מהלכות  ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ e·wpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ¯‡LpL‰ÈhÁ e¯˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»
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Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È¯‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈ¯ÒÁ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ¯‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰È¯˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰¯Lk - ÌÈ¯˜ dÏ LiL ‰·˜ Ï·‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL ¯BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï·‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ·f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰·˜ ÏL ‰Â¯Ú‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜¯t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ ·f‰ L‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«
‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .¯ˆ˜ ·f‰ ‰È‰ Ì‡ .¯Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C¯‡ :‰ÏË·e .¯Lk - ÌÈzL ,ÌeÓ - ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ ·Ê .¯Lk - LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ - ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ .¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«̄¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,¯Lk - ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ Ï·‡ .·f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח, עצם יש בזנב
מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני 8)לגמרי, "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה
שאין  צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי" מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚¯ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚¯9‰l‚Ú d˙Ò¯t ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰Òe¯Ùe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .¯BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

¯OaÏ ·B¯˜ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו
שבשני  אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי  להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ולא
למום.

.Â‰Ó‰·a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚ·LÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôa¯w‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz - L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15¯Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈

Ôa¯˜Ï16‰cÙ BÈ‡ -17„Ú ‰ÚB¯Â Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«
Úe·˜ ¯Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ¯‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆

dÈ‡ - ¯·BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»
˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני רועד "כשהוא

רע".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים

כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם
ולא  המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין

גמורים. מומים שאינם לפי מום 18)במדינה" כלומר,
וקבוע. על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות

יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈ¯·BÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡20el‡Â ,‰Ó‰··e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ ·¯b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙È¯ˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„¯BiL24ÔÈÚe·˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈ¯ÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe·˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין

קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע.
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa¯‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰Ó‰·a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ¯„ ¯Á·Ó :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,¯Á·n‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
¯ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ Ô·ÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ¯˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
¯OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ·¯˜ ‡Ï - ÌÈL„wa el‡Ó34eÚ¯È ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡¯È - Ô·È¯˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ¯‰L36. ∆À¿
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רבינו.27) בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי "מבחר 30)אף להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן
ולא 36) למצוה הוא שכתוב, [נדריכם] נדריך "דמבחר

לפסול".

.Ë‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe·˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜ ‡Ï -…¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני פי על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙B¯ÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È¯‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ Eˆ¯È‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰·È¯˜‰ :¯ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈ·ÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.e¯·wÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב,

.‡È‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙È·Ï ‡ˆz BÊ È¯‰ - ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰È¯·È‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯O‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰Ù¯Ë dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
Û¯O˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔB¯qÁ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

- ¯˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
¯ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt - ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי".45) כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה

.·ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe·˜ ÔÈ¯ÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„B·e .‰‡¯ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa¯‡ ÌBÈ·e ,Ba eLÈb¯‰L ˙ÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡¯ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈ·e ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ - «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡¯‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט.)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר

התוספות  כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י
ובאמצע  שמונים ובסוף שמונים בתחילת (שבודק שם

מ). יום שהוא פסקה 47)שמונים ושוב השמונים באמצע
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe·˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰n·e48ÌÈ·OÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ È¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú ¯„‡ L‡¯Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈL·È ÌÈ·OÚ50ÏeÏ‡51‰‡t¯˙ ‡ÏÂ ,È¯Lz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ el‡ È¯‰ -52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף.49)אלו. חדשי במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ. חדשי במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח, כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע, מום והוא

של  ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח: בכורות
זה  הרי גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח, כך ואחר יבש אכל נמי ודגשמים קבועים).
וחצי  אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈ·OÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙¯‚B¯‚k ?L·i‰ ÔÓÊa ÌÈL·È‰Â53¯˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡¯ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈ¯ˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙¯zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙¯Á‡ ‰Ó‰·e ‡È‰ ‡l‡ ,dc·Ï59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe·˜ el‡ È¯‰ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰·¯˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי  אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי
רק  שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום
קודם  שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי יש שבזה הגמרא כדברי אכילה,

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק לט.56)אכילה שם
מעליא  ודאי שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי". שתייה לאחר כשערי, קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק. הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,
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מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי 61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk ¯„‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk L·i‰ ÂÈ¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

¯„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,¯i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ˙¯‚B¯‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dc·Ï ‰˙È‰L B‡ ,‰¯eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ ,¯ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈ¯·BÚ B‡ ÔÈÚe·˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰ - ‰‡t¯˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
ספק  הוא כך משום הספק. נפשט ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ¯·ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ Ú¯ÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe·»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL ¯Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙ¯Ó67Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
מכאן  או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל משמואל,
אמרת  אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא
לא  מומא הוי ולהבא מכאן ואי מעיל, מומא הוא למפרע

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני  שנפדה כיון ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי בדיקתן שלאחר

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"è 'å íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יונה,1) ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין
המקדישם.

.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰·˜p‰3‰Ó‰·a ‡l‡ '¯ÎÊ ÌÈÓz' ¯Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa4Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb L·iL ÛBÚ5- BÏ‚¯ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ¯eÒ‡6ÏÏk ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa¯˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל זכר, ולא
ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח: זבחים (רש"י שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף". כל ולא יא.7)העוף" הלכה פ"ב, למעלה ראה

ממה 8) י, הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי
או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר

משנה). (כסף בעוף גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.·ÌÈ¯Bz9ÌÈpË˜10‰BÈ È·e ,ÔÈÏeÒt -11- ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

·e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt - ‰Ê·e ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ¯˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈ¯Lk ‰BÈ È·17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

B¯wÚ ÌB˜ÓÌc18e·‰ÊiMÓ ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Bz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב

שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב. הכתוב 13)בחולין השמיט לא כולה, התורה ובכל

"בני" פעם אף כתב לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת
תורים  כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה שם 15)יפה

שבני  יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני
נפשטה  ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא,

מכי 16)ב. וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא שם
יונה  בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס

משנה). (כסף שמיט 17)הנכונה" "מכי שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ הציהוב.18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י: ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי
כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚B¯c‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ -23C¯cÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆
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ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰·˜ ˜ÙÒ ¯ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙¯Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
- ‰ÓÈÓ˙ ‰·˜e ÌÈÓz ¯ÎÊ :¯Ó‡ ˙Ba¯w·e .¯Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰·˜ B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ"ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה
הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך אבל ח.
אחרי  (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי בטומטום פסק
מה  כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק ובאנדרוגינוס לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס
ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ' בספרא אליעזר ר' כדברי ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף. שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי
בגמרא  שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס, מחלוקת חסדא רב "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס

למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ ¯qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30¯BL :¯Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú - ÊÚ B‡ ·OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ O·kÓ ·¯ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31- „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ë¯t32¯qÁÓÏ Ë¯t - ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ë¯t - Bn‡ ˙Áz .34¯Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב שהוציאו
קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, ח,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי
(הר  או ד"ה לח: חולין ותוספות שם קמא  בבא ראה

שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ¯ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,O·k ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt - ¯Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe·˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe·˜ ÌeÓ ÏÚ·k¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט ורבינו ילדה". ואח"כ שנשחטה או
שמים  בידי שבמיתה משום בכסףֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק קמב:), בתרא בבא (ראה אמו לפני מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
הלכה  בכורות מהלכות בפ"ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב: בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט – מ"או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה. מן
בחוץ, עליו לישחט לענין אבל לכהן, ליתנו חייב כי אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני מקצת בו שיש הנדמה, נחשב
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י וראה המזבח, על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ"או נתמעט והוא חר,

.ÂÚ·B¯‰ ÔÎÂ40Úa¯p‰Â41‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„·Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È¯‰ - ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :¯Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk -46‰¯·Ú·e .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :·È˙k ‰¯Ê ‰„B·Ú·e .¯Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :¯ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49- ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

Ú·B¯k Ô‰ È¯‰50Úa¯ B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר מן 41)כגון שנרבעה בהמה 
פי  על או אחד עד פי על ונרבע שרבע "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י בפיה"מ, (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח.). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח:). בתמורה (רש"י זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי הפרישוה
פ"ד  להלן וראה לד), סימן פ"ב קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ"ח  כח. תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ'46) (שם בברייתא כי אף כח: שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב) ועמ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע, רובע להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"
כי  ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל

המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע: בדפוס
רוקח). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה

לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
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כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל
(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע"פ או אחד עד ע"פ

ב). הלכה פ"ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי רק
פ"ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף רובע אין שהרי כן, כתב

א). שם.51)הלכה פ"ד להלן ראה בעוף, ובין בבהמה בין
זאת 52) שלמדו כח: בתמורה וראה במשנה. שם זבחים

את  להוציא – הצאן "ומן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע שלמד ישמעאל ר' לדעת כי ויתכן הנוגח".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ"משחתם",

הצאן"לעני  "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
כרובע  "שהן לכתוב רבינו הוצרך ולכן נוגח, להוציא

המוריה. בהר וראה ונרבע",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡¯53BÈ‡ - Ô·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,Ôa¯˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙¯‰Ê‡ ‰L¯t˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï·‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ - „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa e¯Ó‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי בדפוס
כמבואר 54) השחתה", – מ"השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח, הלכה פ"ד להלן ראה
כלב.56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק. לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח. לפי 58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב"ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ"ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰62˙Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿«»ƒ««

‰ˆ¯È ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙Ú·L ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ ¯qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«

ÏeÒt65‰˜BÏ BÈ‡ - B·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,66ÈtÓ , »ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôa¯w‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס.60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף נראה – הבהמה" מן שנקריב קרבן "כל
שכתב  ט הלכה להלן נראה וכן השמיני. היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני – זמנן הגיע שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב וכן זמנן". הגיע שלא יונה "בני גם
מהלכות  ובפי"ח בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח: הלכה הקרבנות מעשה
שבני  הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך
בפ"ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה מסכת 62)כב: ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה

יאֿיב. "שבעת 63)הלכה כט) כב, (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים
פ:65)ח. ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר
שעובר  לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו – השמיני יום שלפני זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈ¯Bz69ÔÓÊ ¯qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ,71ÏÚ·k Ïk‰ - «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««

ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡ - Ô·È¯˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ
.‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôa¯w‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב.69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני כת"ק
ה"ח. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב הלכה למעלה יונה 72)ראה בני כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כיֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי
מן  "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים

.ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰Ù¯Ëe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ·‡Â77Ô‰ È¯‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa¯˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚ·k ÔÈ‡Â .‰ˆ¯iL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa¯˜79LÈc˜n‰ Ï·‡ .80„·ÚÂ ‰ˆ˜Óe Úa¯Â Ú·B¯ »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯ÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ ¯qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯·BÚ81e¯‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ"ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני מין הם הנ"ל החמישה כח:80)אבל תמורה

(81– למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,
המוריה. בהר וראה ב. הלכה פ"א למעלה עיין קבוע,

ח.82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
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ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,¯OÚ83¯Á·n‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»
ÌÈÙaÓ ¯·‡ ¯qÁÓe85‰Ù¯Ëe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÔÙ„88Ú·¯Â .89Úa¯Â .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„·Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»
Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93¯ÈÁn‰ .94ÔÓÊ ¯qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסףֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח.84)למעלה הלכה פ"ב למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה
ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף דופן יוצא בכלל הוא והרי לידה, זו

ראב"ד).

.·ÈÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Ba¯a „Á‡ ·¯Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ - ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈ¯zÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„·ÚÂ ˙Úa¯ „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח.96) ובתמורה ע: בזבחים הוא 97)משנה מי ניכר ולא
למזבח.98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי, איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום),

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È¯‰L ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï·‡ ;‰È¯·È‡Ó ¯·‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L ¯Á‡ B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ¯Á‡ ‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ ¯Lk d„ÏÂ È¯‰ -102‡È‰Lk ‰Úa¯ elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰¯aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úa¯ƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
¯zÓ d„ÏeL104‰Ù¯Ë ˙ˆÈa ÁB¯Ù‡ ÔÎÂ .105¯zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח. אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב לדעת

אין  רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי שם
רבנן. דברי ולפי נחמן, רב של הלשון 104)הראשון לפי

השני  הלשון ולפי הכל, לדברי הוא נחמן רב של הראשון
רבנן. לדברי אלא זה שנולד 105)אין אפרוח כלומר,

טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם
נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח שאין מפני בזה,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈ¯zÓ ‰ÈhÁ - «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈ¯zÓ108ÈÈL¯Îa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„B·Ú À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙¯zÓ - ‰¯Ê110epzL È¯‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ.107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח, איסורי של לוולדות נדמו כלומר,

כאן  ואף נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח, הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי הנקרא זרע
תרומות  מהלכות בפי"ב וראה רמ.). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב כי אף
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי – דאסירה?" נמי הכי עבודהֿזרה, כרשיני

למזבח. מותרת עבודהֿזרה בכרשיני בהמה המפטם כי

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˙Ba¯w‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ Úa¯Â Ú·B¯ ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„·ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ ¯L‡ Ìe‡È·‰ È˜ÏÓÚÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Á·Ê ÔÚÓÏ ¯˜a‰Â Ô‡v‰ ·ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב: זרה מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ"ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי. מן עולה קרבן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"é ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע רובע משום נפסל ומתי
כלב. ומחיר

.‡Úa¯pL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„·Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰ - ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי "בעי ב: פה, בזבחים אדם. עלֿידי
בעופות, נרבע יש כי ופשטו בעופות", נרבע אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע למעוטי – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות ' (וראה
רובע  עוף שאין בעופות, שייך לא שרובע מפני "שנרבעה",
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שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ"ג למעלה ראה
העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף
ספר' ('קרית כן העוף אף במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע ב: פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי  התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע עא, וזבחים א. כח, תמורה ראה

.·ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È¯‰ -7ÔÈÏ˜Ò8Ô¯O·e ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a ¯eÒ‡9ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L el‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dB·bÏ10e¯Ó‡ ‰n·e .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„·Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ

„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח, תמורה א. מא, בכורות ראה
ב. נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע עוף שאין רובע לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע ברובע שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי פי"א קדושים ב'ספרא' ואמרו
"וכי  כח) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח
שור  "אחד שם דרשב"י במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי אמר אבהו רבי ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב"ק
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט כדרך הכתוב לך שיפרט עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע רובע

שם. בריטב"א ראה שהמית, ב 10)משור ע, זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח, תמורה

ה"ו. ופ"ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי, "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי נאמן", – שותק והלה נרבע
וראה  (כסףֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק,

קיימי. מזבח לגבי לאו ד"ה שם רש"י גם

.‚˙‡ ‰˙ÈÓ‰L „Ú ‰eÁÈb‰Â da e˜ÁOL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¬»¿ƒƒ»«∆≈ƒ»∆
‡È‰L ÈtÓ ,ÁaÊnÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì„‡‰»»»¬≈¿≈»«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆ƒ

‰Òe‡k14Úa¯ B‡ Ú·B¯ ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»

dÚ·¯L Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿
„Á‡16ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa Ï‡¯OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„·Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚ·¯e ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡ - ‰Ó‰a‰ ÔÓ Úa¯pL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úa¯p‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úa¯p‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק ושמואל, רב בזה נחלקו - ב מ, בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסףֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס, היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי"ב) פ"ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס, היה הפעולה

המוריה'. ב'הר תחלה 15)וראה ופירש ב"רובע" התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע ואילו בפחות 16)"נרבע", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי 17) ה"ב), למעלה (ראה עדים בשני רבעה אפילו ובזה

מהל' בפ"ט (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע הגוי
אסורה  לגוי הנרבעת שאף זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט"ו) פ"ג למעלה (הובא ב כב, זרה בעבודה הוא למזבח,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי
ולא  מוקצה משום ולא נרבע משום ולא רובע משום לא
למזבח. אסורה – רבעה שהגוי ידוע שאם הרי נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע, ובדפוס וויניציאה, רומי בדפוסי הוא כן
רוקח'. כאשה,19)ב'מעשה במצוות שחייב כנעני עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי ואם
"בת 20) ב: מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע כנותן מכן פחות
כשם  כי רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף שם ב'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב, בהשגות אמרו הראב"ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח", גבי מעל הבהמה
גבי  מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע הוא האדם אם רק כי נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע בהמה הוא הרובע אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע שבמשנה 21)מבן אףֿעלֿפי
סובר  – הרובע הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב"ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈ¯Ók‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ da e„·ÚÈ B‡24ÌÈ¯·„a Ï·‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»
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עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט.) (תמורה יצחק רב אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ"ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי (5 469 עמ' (צוקרמנדל
וכפי  (26 555 (עמוד פ"ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב"ד שם. ברש"י ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני  הפירוש וכפי מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסףֿמשנה. ועי' לשם 24)שברש"י. צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,B¯·Á ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»
- dLc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»

ÁaÊnÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆
B‡ B¯·Á ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ - LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰L ¯Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L ¯·„ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆

משל 27) ובין משלו בין "הנרבע שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני בין חבירו,
מזבח". לגבי פסול - ברצון ובין באונס בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ' פ"ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע,

שלו 28)ספר'. "(מ)מוקצה פ"ו, סוף זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס ווין בכת"י הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,B¯·Á ÏL ÔÈa BlL „·ÚL ÔÈa ,„·Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰Ú¯ÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e¯‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ba30- „·Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»

ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ „·Ú33,¯eÒ‡ ‡e‰ - ‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»

ÁaÊnÏ ¯zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס מזבח, לגבי פסול -
ב'חסדי  משנה' ב'כסף וראה בסיפא, שכתוב למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב'יחוסי דוד'
ובין  באונס בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ"ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,

צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס",
שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף שמחלק כמו ולא לאסרה", כדי מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ"ח למעלה פסק רבינו שהרי מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף כי
דברי  על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע"פ "הנעבד כי ה"ג) פ"ז (כלאים ה'ירושלמי'
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי להדיוט
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי לגבוה", נאסר הט"ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ"ג 30)שמח', למעלה
ומה 31)ה"י. הוא וכו' "הנעבד א: כח, תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב כסף כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט,

להדיוט  שאסור ומכיון כח:). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח. (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט.) ותמורה צ: חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי אף צמו,
מן  שנמעט למזבח, אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ"ח
היה  לא אם אפילו זה ולפי ה"ו), פ"ג למעלה (ראה הפסוק
אסור  הוא הרי אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח.
למזבח, אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב כסף מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב הכסף שגם משום
כי  מדבריו, נשמע מותר. הוא הרי – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב הכסף

למזבח. עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח, תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê¯‰Ï ‰ÂÁzLn‰35¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈ·‡ È¯‰ -37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ¯‡a Ú·Bp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È¯‰ - «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰¯L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Ê‚ ‰pnÓ42- ‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚·Ï ÏeÒt dlL ¯Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙B¯ˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È¯˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ È·e ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי להלן שכתבנו מה לפי
שלו. כי 36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט,

אףֿעלֿפי  אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי בעיית והיא ההר, מאבני מזבח
מותר  (אם למזבח מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח מהן לבנות
אסור  להדיוט, בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
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זונה  אתנן תביא לא יט) כג, (דברים דכתיב לגבוה, במחובר
שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב, ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט, בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע כלומר,
ברשות  נובע אם אבל לשדותיו, מחוץ יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט.), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואףֿעלֿפי  שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי ה"ו, למעלה רבינו פסק שבבהמה
איסור  שהרי כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח'). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי וקמאי
לדברונא  דילמא או שם) רש"י – להם הלכו והרי השתחוה,
והרי  השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק ומספק נפשטה, ולא שם) רש"י – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסףֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב כמו הורצה שבדיעבד כתב,

הי"ב). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי

ה"ח). זרה עבודה מהל' (פ"ח להדיוט בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב: פ"א ביכורים 'ירושלמי'

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
C¯ÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ˙ÈÏ‡¯OÈ54Ï·‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56¯zÓ dp˙‡ -57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯zÓ dp˙‡ - ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני להלן להיות צריכה ה"ח שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח.50) אסור זונה אתנן כי ה"ז, פ"ג למעלה ראה
א.51) כט, תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב. כט, תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי וגו' זונה אתנן תביא "לא יט)
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) יח, (ויקרא
הכי  בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי

במשנה. - ב סו, בקידושין ראה כט,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי עבדי, אצל שפחתך

דברי  כי יצחק, רב בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי, בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי ה"י), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי לפי והוא שרי", מישרא לעבד שפחה "והא
אין  אביי דלדברי - ב כט, שם ורבא אביי של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי היא אם אבל קידושין , בהן
בחייבי  שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי  אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק אסור. אתננה ישראלית זונה אף אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא
כרבי 57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי

שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון
לו). הבאות ד"ה שם רש"י ועי' שם, (תמורה ורב וכרבי

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk - ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60¯eÎf‰Â .¯eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È¯‰61Bp˙‡ - ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
¯eÒ‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאףֿעלֿפי 59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אףֿעלֿפי  לאוין, שבחייבי ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב'כסף וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי 62)הבא שם, תמורה מס'
זכר 63)רב. לדבר, ראיה שאין ואףֿעלֿפי רבי. דברי שם

להפך" ותהי לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי  שאין נשמע "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê ¯·„ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - È¯·Ú‰ Èc·Ú Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ·e ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·e ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ64¯‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ‡¯Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי, אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי
שמואל  אמר וכו', שרי משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי בעבד וכו' יצחק רב בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
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כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,
ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ"ג רק לא כלומר,

בכל  וחייב העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי
אנשים  בשני אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי
עבור  אתנן נתן ואחד השני, עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני בעילת

כסףֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי חשוב ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈ¯eÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk - ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a¯‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67¯Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«
‰ÈÏÚ ‡B·iLk - CÈÏÚ ‡B·‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»

¯Ò‡È68- ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ez·È¯˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
¯Lk69[.d˙·BÁ È„È ‰‡ˆÈ - Ôa¯˜ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ Èˆ¯zL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;71dÈ‡ - ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»

dlL BÈ‡L ¯·c ·È¯˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי  שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי,
לא  מאה, לי מה חד לי מה אסירי, דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח דכולהו מאה, לה ויהיב חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני הכי אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי אמר למפרע? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק הרי סג.), סב: זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי 70)למעלה אימתי כלומר,

קנוי  יהא לא אותו תצטרכי לא ואם מעכשיו, לך תקני לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש
ברשותו", כל אף ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.·È‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck ¯Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡a74‡·e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

ep·È¯˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È¯‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77·¯˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ¯ - ·¯˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי להדיוט", כמסירתו

ספק.77) שהדבר רבינו 79)מספק.78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ"ז להלן ראה הקרבנות, בעניני הספיקות בכל

ה"כ. ומוספין

.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ ¯Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡¯OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
d¯ˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È¯‰ - ÈBÏt ÌBÈa83dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡·e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף גם קונה הגוי שהרי כלומר,
וכיון  פח), בהערה ועיי"ש הי"ד, ומתנה זכיה מהל' פ"א
הטלה  את קונה היא הרי זה, בטלה לי הבעלי לה שאומר
אתנן  זה והרי זמן לאחר הטלה את לה נתן כי אף זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ"ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או

ה"ח). ומתנה זכיה מהל' (פ"ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב סב, זרה ועבודה א. כט, בתמורה
לה, יהיב "מאי שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט: (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני  יום עוד אם לה ואמר אפותיקי, לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב, זוזי לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס שם, זרה עבודה 'מאירי'
אלו  כי (והוסיף ב יד, קידושין ב'מאירי' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס וכן שם, זרה עבודה ספרדי בכת"י הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„È¯ÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ·¯˜Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È¯‰ - Ôa¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
¯Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב.85) מחיר הוא זה אי הט"ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר ב. ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט"ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
¯·kL ,ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈ·Ú ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï - dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰¯Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï - dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dB·b Ô‰a94¯·c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï - BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«
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˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡ - »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈ¯eÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê ¯·„ ‡e‰ ‰Ïa˜ È¯·cÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת כי נדר,
כלב". "מחיר בשינוי הי"ח להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי"ב. פסח קרבן מהל' בפ"י ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
תלמודֿ וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר
יהיב  כי אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי פסחו, על בממנה הושעיא רב אמר
מכדי  משה, החייהו ד) יב, (שמות משה" מהיות הבית ימעט
אין  שאם מקח מכדי אף אומר, רבי מקח. מכדי ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ, בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי שרבה - א
ובמצה  הפסח, לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ"ד רבינו ופסק וטלית, חלוק במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי ולא כחכמים הי"א פסח
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב
זו  ברייתא כי נדר", "לכל הפסוק מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב במה רבינו וכוונת דרבי. אליבא
שיש  וחגיגה פסח שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי זה אין – כנ"ל) (רבי, ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסףֿמשנה ועי' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ"ה כמבואר רשות, ושינוי ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני תורים

הנתינה.98) לפני שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב ל, בתמורה

גבי  על קרב בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי מוקדשין לה נתן אסור, המזבח
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי
פוסל  המום שאין עוף עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף", את להביא נדר, לכל יט) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי  עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי  לכך, ראיה ועוד רוקח'). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
(לחםֿ מוקדשין בעופות מדובר כי עלֿכרחנו אלא עליהם,

הם  במשנה "העופות" כי מפרש הראב"ד אבל משנה).
שם. רש"י פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,

אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל
(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?·Ïk ¯ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê ·Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102·Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙B¯eÒ‡ Ôlk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח.101) אסור כלב מחיר כי ה"ז פ"ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב שמחליף והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב. חליפי זהו כלב, "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י דמים (כסףֿמשנה).103)היינו הוא פשוט
הכלב  שכנגד שעשרה בהי"ז, להלן שנאמר ממה ונלמד

המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
·Ïk‰ ÌÚL - „Á‡ ·ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈ¯zÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰¯OÚ‰ Ï·‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ - ·Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ¯˙È B‡ ·Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

B¯ÈÁÓ ‰È‰ÈÂ ·Ïk‰ „‚k ‰¯OÚ‰ ÔÓ107Ô¯‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈ¯zÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈ¯eÒ‡ Ôlk ‰¯OÚ‰ È¯‰ - ·Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב. בחלקו שנפל זה שהרי 106)שנטל במשנה. שם

הכלב. חליפי "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח אסור הוא ורק הכלב",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ"ז ברירה אין שבדאורייתא פסק רבינו שהרי
ה"י. בכורות מהל' פ"ו בלחםֿמשנה ועי' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב שכנגד וכלב, תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי חדא "ניפוק הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב דמי דטפי כגון עסקינן במאי הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב ששוה היתר =) טיפונא והאי מינייהו,

כלב. למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי האחד)

.ÁÈÌÈhÁa ·Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,¯ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÏÒ eOÚÂ111·Ïk Ô˙‡ .112¯ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈ¯zÓ -114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈ¯zÓ - ·Ïk ¯ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï115ÏL ÔÙeb Ï·‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È¯‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew¯ ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
¯„117.ÌÈÚew¯‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט"ו למעלה וראה שינוייהם.
בכסףֿ וראה הי"ב. פ"ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם
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ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב על בא כלומר,
ל.). במשנה שם רש"י (ראה באתננו טלה הכלב לבעל

לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,
שם). רש"י ומחיר 114)(וראה הכלב "אתנן במשנה: שם

– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי זונה,
ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח שאם

שמותרים  קלֿוחומר ובהט"ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו

(כסףֿמשנה). הבית שם.116)לבדק בברייתא, כחכמים
(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא

עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית
(לחםֿמשנה).



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygÎxn f"iÎ`"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåùç-øî à"é ïåùàø íåé
.èë÷ .åë÷ äùò úåöî

― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"ּתּתןֿלֹו וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר אתֿהּמעׂשר ּבניֿיׂשראל מאת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיֿתקחּו
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו "מּכלֿחלּבֹו יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחרּֿכ

עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמןֿהּיפה
אתֿחלּבֹו ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: מןֿהּיפה, אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאתֿחלּבֹו
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

á"ôùú'ä ïåùç-øî á"é éðù íåé
.ãð÷ äùòú àì úåöî

― 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;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחרּֿכ
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלאֿתעׂשה,

ּובּמכלּתא עׂשּוי. mihtyn)מהּֿׁשעׂשה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" מןֿהּמלאי: הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ּבלאֿתעׂשה עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

á"ôùú'ä ïåùç-øî â"é éùéìù íåé
.ãì÷ .âì÷ äùòú àì úåöî
ïåùç-øîâ"é-à"ééùéìù-ïåùàøíåé

― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום

(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ
ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
dhext)לכלֿמֹועל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים
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יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)וכלֿזר" ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלאֿיאכל
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכלֿמֹועל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" לאֿיאכל וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

á"ôùú'ä ïåùç-øî ã"é éòéáø íåé
.åì÷ .äì÷ äùòú àì úåöî

― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמןֿהּתֹורה,

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ

אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאיׁש
ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר ְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָָהוי

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" (oi`eׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
(dnexza `l` bdep xacdזה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֶַַָָָ

אתֿמׁשמרּתי" "וׁשמרּו h)ּבאמרֹו: ,my)לאו על והעֹובר . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― (bt.)זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻמנּו
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתרּומה

חטא" עליו ולאֿיׂשאּו .(my)אתֿמׁשמרּתי ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

á"ôùú'ä ïåùç-øî å"è éùéîç íåé
.æì÷ äùòú àì úåöî

― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול

וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ
(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ

תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ
יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה
אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ

היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול

חֹו ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ונמצאּומת וׁשֹוק לחזה זרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"è éùéù íåé
.æë÷ äùò úåöî
ïåùç-øîæ"è-ã"ééùéù-éòéáøíåé
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"é ÷"ù íåé
.æë÷ äùò úåöî
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח מ"ח והקודם לו, ואתו רב הסליחה על שנתעכב המענה שלי מפני רוב 
הטרדות והמכתבים שנתקבצו מחדש תשרי העבר, אשר המענה על המכתבים הנוגעים למעשה, הנה 
ראיתי נוהגים להקדימם לאלו הדנים ע"ד המדרש )להעיר מפת"ש ליו"ד סרמ"ב סק"ט( ובפרט שבטוח 

הנני שכת"ר שי' יסלח לי על איחור המענה בידעו הסיבה לזה.

ובנוגע להערותיו:

מבואר  שם  שגם  בזה  כוונתי  היתה  לא  מראש  הרי  עקב,  פ'  הזהר  לביאורי  שציינתי  מה  א( 
 - בנגלה  ענין  הנני  כמנהגי מאז, שכשמוצא  נהגתי  בחילוף מכתבינו, אלא,  נדבר  הענין שעליו  בדיוק 
לחטוף, בהזדמנות זו, ולחפש ביאור הענין בתורת החסידות, וכן לאידך גיסא כשלומדים ביאור ענין 
בתורת החסידות לחפש דוגמתו בתורת הנגלה, אף אם הביאור הוא באופן אחר, אבל אחרי העיון הנה 
כיון שבביאורי הזהר הנ"ל מבואר הענין דברכת הנהנין, הרי בודאי שגם ע"י ביאור  נוסף ע"ז, הרי 
זה יש למצוא הארה נוספת בהנוגע לתוכן דמכתבינו. ויעוין שם בכ"מ ובפרט בסוף ד"ה ה' דא רזא 
דאמצעיתא, וז"ל: וזהו פי' ברוך אתה ה' כו' כדי שיהי' העלאה דהיינו פרי העץ הגשמי יוכלל במאמר 
עץ עושה פרי כו' וזהו פי' בורא פרי העץ וכיו"ב בכל ברכת הנהנין וד"ל, עכ"ל. שמזה מובן שאם מברך 
ברכה כללית הרי נכלל במאמר הכללי הקודם למאמר הפרטי דמין זה, משא"כ כשעושה ברכה מיוחדת 
הרי נכלל גם במאמר המיוחד למין זה, אם שנאמר בפירוש, וכמו בברכת פרי העץ המובא בביאורי 
הזהר, או במאמר שבא בחילופים ותמורות, וכמו שנתבאר בשער היחוד לרבינו הזקן פ"א וסוף פי"ב.

ב( בקיצור יש לבאר הדבר גם בנוסח אחר, והוא: כמו שברכת המשכה כללית מעלתה על ברכה 
פרטית מפני שנוסף על פרט זה כוללת בתוכה עוד פרטים, הנה זה הנימוק גופא הוא ג"כ בזה דבברכת 
הנהנין יש לאמר ברכה מיוחדה למין זה דוקא, כי אז הרי נוסף על ההודאה על מעלות הסוג, וכמו 
סוג הצומח, נוספת עוד הודאה על מעלות שבמין זה דזה הסוג, וכמו פה"ע. והוא בדוגמת ענין דכולל 

ומוסיף שבש"ס, וק"ל.

ג( ולולא דמסתפינא הייתי מוסיף עוד טעם במה שנהגו לאמר בר"ה נוסח ברכה כללית - מפני 
שענין ר"ה הוא הכלל של השנה.

ד( מעיר במכתבו מרש"י לדברים ל"ג כ"ט, שמפירושו מוכרח דגם בברכת המשכה יש בפרט 
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(ô) :éðàøä¤§¨«¦
áé-÷øô ìà÷æçébÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáàìå úBàøì íäì íéðéò øLà áLé äzà éønä-úéa CBúa íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈§¬¥©¤−¦©¨´Ÿ¥®£¤´¥©¦Á¨¤̧¦§¹§´Ÿ
ì íäì íéðæà eàø:íä éøî úéa ék eòîL àìå òîLâíîBé äìâe äìBâ éìk Eì äNò íãà-ïá äzàå ¨À¨§©̧¦¨¤³¦§Ÿ Æ©Æ§´Ÿ¨¥½¦²¥¬§¦−¥«§©¨´¤¨À̈£¥³§Æ§¥´½̈§¥¬−̈

:änä éøî úéa ék eàøé éìeà íäéðéòì øçà íB÷î-ìà EîB÷nî úéìâå íäéðéòì§¥«¥¤®§¨¦̧¨¦§§¹¤¨³©¥Æ§¥´¥¤½©´¦§½¦²¥¬§¦−¥«¨

i"yx
(‡Î).'åâå íäéöå÷ù áì ìàå שקוץ לב אל אשר ואותם

גלו  שלא בירושלים שנשארו הולך לבם ותועבות
ושקוצי': בעכו"ם éúúð.וטועים íùàøá íëøã שאוציא

בגולה: וילכו ושבי חרב íéáåøëä.(Î·)עליהם åàùéå
נסתלק: אלי דבריו שגמר øùà(Î‚)לאחר øää ìò

.øéòì íã÷î העיר של במזרחו שהוא הזיתים הר הוא
שלישית: מסע íéäìà.(Î„)וזה çåøá äàøîá נדמה

לבבל: מירושלים מחזירני הוא עכשיו כאילו לי
(‚).äìåâ éìë בה ללוש קטנה ומקידה לשתות כלי

ולא  כן שיעשו שבירושלים ישראל לבית אות חררה
והחצצים  קרקע גבי על בגומא בצק ללוש יצטרכו

והוא  לכך והוצרכו לו שמעו לא והם בתוכו נכנסים
שני בחצץ ויגרס קינות בספר ג)הכתוב במדרש (איכה

íîåé.קינות: äìâå נהוג ימים שלשה שנים יום אל מיום
הגולה  בני שיראו לגלות צעדיו המכין כאדם בעצמך
הוא  שסימן להם תגיד ואתה מעשיך מה וישאלו
ויודיעו  שלוחיהם את אלו להם וישלחו ועמו לצדקיהו
מפיך  ישמעו אשר ככל שם אשר וקרוביהם לאחיהם
הנוהג  דבר הוא יום יום לשון שבמקרא יומם כל וכן
ואמת  מנחם רבי של משמו שמעתי כך רבים ימים

åàøé.דבריו: éìåà:בלע"ז אפרצברונ"ט יבינו éëשמא
.äîä éøî úéá:שמא הוא עדיין לפיכך

cec zcevn
(‡Î).'Â‚Â ·Ï Ï‡Âהנשארים הרשעים  האנשים אבל  ר "ל 

והתועבות השקוצים תוכיות אל  הולך לבם אשר בירושלים 
בראשם אתן דרכם  גמול  כי  חלקם  לרשת  לעולם  בה  ישארו לא 

עוונם: למרק ממנה ‰ÌÈ·Â¯Î.(Î·)ויגלו Â‡˘ÈÂהרימו
ההוא: המקום מן להסתלק  הכרוביםÌ˙ÓÂÚÏ.כנפיהם  לעומת

להם: הכרובים:Ì‰ÈÏÚ.בשוה מעל ÏÚÈÂ.(Î‚)על  נסתלק 
העיר: ‰‰¯.תוך  ÏÚ:העיר במזרח  העומד הזיתים הר  כשדים:ÁÂ¯Â.(Î„)הוא ארץ  אל והביאני משם לקחני הנבואה רוח 

.ÌÈ‰Ï‡ ÁÂ¯· ‰‡¯Ó·במראה לי נראה  מתחלה  אבל  היה  שם באמת כי כשדים ארץ  אל  הביאני  כאילו לי נראה  הנבואה  במראה
אלהים  במראות ירושלמה אותי ותבא כמ "ש  לירושלים בא כאילו  ח)הנבואה חזר(לעיל כאילו הנבואה במראה  לו נראה  ועתה

ÈÏÚÓ.למקומו: ÏÚÈÂ:ראיתי אשר המראה מעלי נסתלק ‰‚ÏÂ‰.(Î‰)ואז Ï‡לקרוביהם הדברים  ישלחו למען הגולה אנשי אל
Â‚Â'.לירושלים: '‰ È¯·„ ÏÎ הנבואה:‡˙ במראה לירושלים הובא  שאז הששית בשנה הראוהו אשר הדברים  כל

(·).È¯Ó‰ ˙È· ÍÂ˙·: יאמר הגולה  אנשי Ì‰Ï.על  ÌÈÈÚ בעיניהם‡˘¯ הלא  ר"ל  רואים ואינם בהם לראות עינים להם  יש אשר 
מוסר: לקחו  ולא הארץ מן גלותם  ˘ÂÚÓ.ראו ‡ÏÂ:המזהירם הנביא  דברי ‚ÏÂ‰.(‚)אל  ÈÏÎגולה לאנשי המיוחדים כלים 

וכדומה: וקערה  וכד  תרמיל  ÌÓÂÈ.והם  ‰Ï‚Âשתהיה ואמר  הגלות  יהיה איך  ומפרש וחוזר  לעיניהם גולה תהיה היום בעצם 
ממקומך : ומועתק  ‡Á¯.גולה ÌÂ˜Ó Ï‡יפרש כאשר ירושלים גלות  על  לרמז והוא  ממרחק העומד  אחר בית  אל מביתו  ר"ל 

Â‡¯È.בענין: ÈÏÂ‡וכאומר בפה הנביא תוכחת  מקבלים  ואינם המה  מרי  בית כי בפועל הרמז שיראו מה  על לב יתנו אולי ר"ל
יקחו מהם אולי עכ "ז  ירושלים יושבי על נאמרו  האלה והרמזים הזאת הנבואה  שכל ואף בזה, תועיל  אולי  הזה הרמז עשה  לכן

לבבם: ויכנע  מוסר

oeiv zcevn
(‡Î).·Ïים בלב  וכן לב  יקרא ועיקרו הדבר (שמות תוכיות

כברÈ˙˙.:טו) כאילו ברורה הנבואה דברי כי אתן כמו
כמוÈ˙‡˘.(Î„)נסתלק :ÏÚÈÂ.(Î‚)נעשתה : לקיחה  ענין

ברכה כד)ישא :(תהלים
(·).È¯Ó‰:וסירוב מרד  ענין

מה שאין בכלל, ולא הבנתי כוונתו, כי הרי לשון רש"י הוא "לאחר שפרט להם הברכות אמר להם מה 
לי לפרוט לכם, כלל דבר הכל שלכם". וא"כ לכאורה, משמע להיפך.

קטע  מוסג"פ  הנה  ואדרבה,  המתפרסם,  מכל  לו  לשלוח  שאפשר  מאז,  כת"ר  דברי  על  נשען 
יש  ויר"ש  ת"ת  בהפצת  אשר  הוא,  הנ"ל  לענינים  והשייכות  העבר,  דשמח"ת  בהתועדות  מהמדובר 
נמנעים או מייעצים להמנע מהלימוד דמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, מפני שברצונם ללכת מן 

הקל אל הכבד, למלא כרסם בש"ס ופוסקים ואח"כ כו'.

אבל ידוע הוא בכ"מ בדא"ח, אשר עומק רום ועומק תחת הם זלע"ז, וכמו שהירידה לבירא 
עמיקתא הנה היא דוקא ביכולתו של זה שהי' באיגרא רמא, וגם אח"כ העלי' גם למעלה מהאיגרא 
רמא הוא דוקא ע"י ירידה לבירא עמיקתא, וכידוע החילוק מירידת המלאכים למטה ונפילתם עי"ז 
וירידת הנשמות למטה אשר דוקא עי"ז מגיעים לאשתאבא בגופא דמלכא, ועד"ז הוא בלימוד התורה 
גופא - כדי לבוא ללימוד בחביבות )נדרים פא, א( וקיום המצות בדיוק גם בפרטים ופרטי פרטים, הרי 
)בימינו אלה בפרט( בא זה דוקא ע"י קישור בפנימיות התורה )להעיר מתניא פ"ד: ובלעדה אין להן 
קיום אמיתי(. וזהו ג"כ ענין אור שנברא ביום ראשון שגנזו בתורה )מובא בשם הבעש"ט, ועיין ג"כ 

זח"א רסד, א. זח"ב קעט, א. ת"ז ת"ו. ז"ח רות פה, א(. והאריכות לדכוותי' בטח אך למותר.

בכבוד ובברכה.

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ה' בו כותב ע"ד המצב בהעסק והחיכוכים בינו ובין... בהעסק...

בפרט זה עלי להוסיף, שרואים במוחש שההתרגזות בעניני עולם, לא רק שאינו מועיל אלא עוד 
מקלקל, ובפרט בהיחס שבין אחד לחבירו שכשהאחד מתרגז, מתרגז גם השני, ובשעת התגלות מדות 
הנה מכהה מוחין ושכל, ואח"כ חאפט מען זיך אז מען האט ניט געדארפט זאגען דעם ווארט, ונוסף 
עכ"ז העדר השלום איז ניט געזונט גם בעד העסק ולפעמים הן בגשמי]ות[ והן ברוחניות, וכאשר יפעול 
בעצמו להיות יותר במוחין ומעט במדות, הנה בדרך ממילא יתגלו )וועלן זיך ארויסווייזן( דרכים איך 

להעמיד העסק ותהי' גם העבודה בהעסק כדבעי למהוי.

אחת מהטע]ו[יות שרואים אצל אברכים, שמחלקים בעולם הגשמי מן הרוחני )שבדקות דדקות 
הוא ענין היפך האמונה, דאמונת ה' אחד ושמו אחד הן בגשמיות והן ברוחניות( במילא נראה להם 
שאם העסק אינו כדבעי, צריך לחפש רק לתקן בנוגע להעסק עצמו, ואין חושבים אולי זה מפני שצריך 
חזק בשמירת שלשת השיעורים  יהי'  וכאשר  לפרנסה,  צנור  ומצות, שהם  תורה  בעניני  למלאות מה 
השוים לכל נפש, בחומש תהלים ותניא, הידועים, וגם בקביעות עתים לתורה נוסף על הנ"ל, בנגלה 

ובחסידות, הנה אז גם גשמיות העסק יהי' הלוך וטוב ובשמחה.

בברכה להצלחה ברו"ג לו ולזוגתו שיחיו. 

אגרות קודש
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àé-÷øô ìà÷æçédkÎ`k

àë:ýåýé éðãà íàð ézúð íLàøa íkøc Cìä íaì íäéúBáòBúå íäéöewL áì-ìàåáëeàNiå §¤¥¯¦¥¤²§£¥¤−¦¨´Ÿ¥®©§¨Æ§Ÿ¨´¨©½¦§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©¦§³
:äìòîìî íäéìò ìàøNé-éýìà ãBáëe íúnòì íépôBàäå íäéôðk-úà íéáeøkäâëýåýé ãBák ìòiå ©§¦Æ¤©§¥¤½§¨«©¦−§ª¨¨®§¯¡Ÿ¥«¦§¨¥²£¥¤−¦§¨«§¨©©Æ©Æ§´§½̈

:øéòì íãwî øLà øää-ìò ãîòiå øéòä CBz ìòîãëäìBbä-ìà äîécNë éðàéázå éðúàNð çeøå ¥©−´¨¦®©«©£ŸÆ©¨½̈£¤−¦¤¬¤¨¦«§´©§¨©À§¦©§¦¥³¦©§¦Æ¨Æ¤©½̈
:éúéàø øLà äàønä éìòî ìòiå íéýìà çeøa äàønaäëøLà ýåýé éøác-ìk úà äìBbä-ìà øaãàå ©©§¤−§´©¡Ÿ¦®©©Æ©Æ¥«¨©½©©§¤−£¤¬¨¦«¦¨£©¥−¤©¨®¥²¨¦§¥¬§−̈£¤¬

(ô) :éðàøä¤§¨«¦
áé-÷øô ìà÷æçébÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáàìå úBàøì íäì íéðéò øLà áLé äzà éønä-úéa CBúa íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈§¬¥©¤−¦©¨´Ÿ¥®£¤´¥©¦Á¨¤̧¦§¹§´Ÿ
ì íäì íéðæà eàø:íä éøî úéa ék eòîL àìå òîLâíîBé äìâe äìBâ éìk Eì äNò íãà-ïá äzàå ¨À¨§©̧¦¨¤³¦§Ÿ Æ©Æ§´Ÿ¨¥½¦²¥¬§¦−¥«§©¨´¤¨À̈£¥³§Æ§¥´½̈§¥¬−̈

:änä éøî úéa ék eàøé éìeà íäéðéòì øçà íB÷î-ìà EîB÷nî úéìâå íäéðéòì§¥«¥¤®§¨¦̧¨¦§§¹¤¨³©¥Æ§¥´¥¤½©´¦§½¦²¥¬§¦−¥«¨

i"yx
(‡Î).'åâå íäéöå÷ù áì ìàå שקוץ לב אל אשר ואותם

גלו  שלא בירושלים שנשארו הולך לבם ותועבות
ושקוצי': בעכו"ם éúúð.וטועים íùàøá íëøã שאוציא

בגולה: וילכו ושבי חרב íéáåøëä.(Î·)עליהם åàùéå
נסתלק: אלי דבריו שגמר øùà(Î‚)לאחר øää ìò

.øéòì íã÷î העיר של במזרחו שהוא הזיתים הר הוא
שלישית: מסע íéäìà.(Î„)וזה çåøá äàøîá נדמה

לבבל: מירושלים מחזירני הוא עכשיו כאילו לי
(‚).äìåâ éìë בה ללוש קטנה ומקידה לשתות כלי

ולא  כן שיעשו שבירושלים ישראל לבית אות חררה
והחצצים  קרקע גבי על בגומא בצק ללוש יצטרכו

והוא  לכך והוצרכו לו שמעו לא והם בתוכו נכנסים
שני בחצץ ויגרס קינות בספר ג)הכתוב במדרש (איכה

íîåé.קינות: äìâå נהוג ימים שלשה שנים יום אל מיום
הגולה  בני שיראו לגלות צעדיו המכין כאדם בעצמך
הוא  שסימן להם תגיד ואתה מעשיך מה וישאלו
ויודיעו  שלוחיהם את אלו להם וישלחו ועמו לצדקיהו
מפיך  ישמעו אשר ככל שם אשר וקרוביהם לאחיהם
הנוהג  דבר הוא יום יום לשון שבמקרא יומם כל וכן
ואמת  מנחם רבי של משמו שמעתי כך רבים ימים

åàøé.דבריו: éìåà:בלע"ז אפרצברונ"ט יבינו éëשמא
.äîä éøî úéá:שמא הוא עדיין לפיכך

cec zcevn
(‡Î).'Â‚Â ·Ï Ï‡Âהנשארים הרשעים  האנשים אבל  ר "ל 

והתועבות השקוצים תוכיות אל  הולך לבם אשר בירושלים 
בראשם אתן דרכם  גמול  כי  חלקם  לרשת  לעולם  בה  ישארו לא 

עוונם: למרק ממנה ‰ÌÈ·Â¯Î.(Î·)ויגלו Â‡˘ÈÂהרימו
ההוא: המקום מן להסתלק  הכרוביםÌ˙ÓÂÚÏ.כנפיהם  לעומת

להם: הכרובים:Ì‰ÈÏÚ.בשוה מעל ÏÚÈÂ.(Î‚)על  נסתלק 
העיר: ‰‰¯.תוך  ÏÚ:העיר במזרח  העומד הזיתים הר  כשדים:ÁÂ¯Â.(Î„)הוא ארץ  אל והביאני משם לקחני הנבואה רוח 

.ÌÈ‰Ï‡ ÁÂ¯· ‰‡¯Ó·במראה לי נראה  מתחלה  אבל  היה  שם באמת כי כשדים ארץ  אל  הביאני  כאילו לי נראה  הנבואה  במראה
אלהים  במראות ירושלמה אותי ותבא כמ "ש  לירושלים בא כאילו  ח)הנבואה חזר(לעיל כאילו הנבואה במראה  לו נראה  ועתה

ÈÏÚÓ.למקומו: ÏÚÈÂ:ראיתי אשר המראה מעלי נסתלק ‰‚ÏÂ‰.(Î‰)ואז Ï‡לקרוביהם הדברים  ישלחו למען הגולה אנשי אל
Â‚Â'.לירושלים: '‰ È¯·„ ÏÎ הנבואה:‡˙ במראה לירושלים הובא  שאז הששית בשנה הראוהו אשר הדברים  כל

(·).È¯Ó‰ ˙È· ÍÂ˙·: יאמר הגולה  אנשי Ì‰Ï.על  ÌÈÈÚ בעיניהם‡˘¯ הלא  ר"ל  רואים ואינם בהם לראות עינים להם  יש אשר 
מוסר: לקחו  ולא הארץ מן גלותם  ˘ÂÚÓ.ראו ‡ÏÂ:המזהירם הנביא  דברי ‚ÏÂ‰.(‚)אל  ÈÏÎגולה לאנשי המיוחדים כלים 

וכדומה: וקערה  וכד  תרמיל  ÌÓÂÈ.והם  ‰Ï‚Âשתהיה ואמר  הגלות  יהיה איך  ומפרש וחוזר  לעיניהם גולה תהיה היום בעצם 
ממקומך : ומועתק  ‡Á¯.גולה ÌÂ˜Ó Ï‡יפרש כאשר ירושלים גלות  על  לרמז והוא  ממרחק העומד  אחר בית  אל מביתו  ר"ל 

Â‡¯È.בענין: ÈÏÂ‡וכאומר בפה הנביא תוכחת  מקבלים  ואינם המה  מרי  בית כי בפועל הרמז שיראו מה  על לב יתנו אולי ר"ל
יקחו מהם אולי עכ "ז  ירושלים יושבי על נאמרו  האלה והרמזים הזאת הנבואה  שכל ואף בזה, תועיל  אולי  הזה הרמז עשה  לכן

לבבם: ויכנע  מוסר

oeiv zcevn
(‡Î).·Ïים בלב  וכן לב  יקרא ועיקרו הדבר (שמות תוכיות

כברÈ˙˙.:טו) כאילו ברורה הנבואה דברי כי אתן כמו
כמוÈ˙‡˘.(Î„)נסתלק :ÏÚÈÂ.(Î‚)נעשתה : לקיחה  ענין

ברכה כד)ישא :(תהלים
(·).È¯Ó‰:וסירוב מרד  ענין
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ä-÷øô äéîçðfiÎ`i

àéøäöiäå LBøézä ïâcäå óñkä úàîe íäézáe íäéúéæ íäéîøk íäéúãN íBiäk íäì àð eáéLä̈¦Á¨̧¨¤¹§©À§Ÿ¥¤²©§¥¤¬¥¥¤−¨¥¤®§©̧©¤³¤§©¨¨Æ©¦´§©¦§½̈
:íäa íéLð ízà øLàáéàø÷àå øîBà äzà øLàk äNòð ïk Lwáð àì íäîe áéLð eøîàiå £¤¬©¤−Ÿ¦¬¨¤«©Ÿ§´¨¦À¥¤Æ´Ÿ§©¥½¥´©£¤½©£¤−©¨´¥®¨¤§¨Æ

:äfä øáck úBNòì íòéaLàå íéðäkä-úàâéíéýìàä øòðé äëk äøîàå ézøòð éðöç-íb ¤©´Ÿ£¦½¨«©§¦¥½©£−©¨¨¬©¤«©¨§¦´¨©À§¦¨«Ÿ§¿̈¨´¨§©¥¶¨«¡Ÿ¦
ìäwä-ìë eøîàiå ÷øå øeòð äéäé äëëå Bòéâéîe Búéaî äfä øácä-úà íé÷é-àì øLà Léàä-ìk-úà¤¨¨¦Á£¤̧«Ÿ¨¦¹¤©¨¨´©¤À¦¥Æ¦´¦½§¨²¨¦§¤¬¨−¨¥®©Ÿ§¸¨«©¨¹̈

:äfä øáck íòä Nòiå ýåýé-úà eììäéå ïîàãéäãeäé õøàa íçt úBéäì éúà äeö-øLà | íBiî íb ¨¥À©«§©§Æ¤§½̈©©¬©¨−̈©¨¨¬©¤«©º¦´£¤¦¨´Ÿ¦À¦§´¤¨»§¤´¤§¨¼
ìL úðL ãòå íéøNò úðMîíçì éçàå éðà äøNò íézL íéðL Cìnä àzñLçzøàì íézLe íéL ¦§©´¤§¦À§Â©§©̧§Ÿ¦³§©Æ¦Æ§©§©§©´§§©¤½¤¨¦−§¥´¤§¥®£¦´§©©½¤¬¤

:ézìëà àì äçtäåèøçà ïééå íçìa íäî eç÷iå íòä-ìò eãéaëä éðôì-øLà íéðLàøä úBçtäå ©¤−¨¬Ÿ¨©«§¦§©©Á¨¦Ÿ¦̧£¤§¨©¹¦§¦´©¨À̈©¦§¸¥¤¹§¤³¤¨©Æ¦Æ©©Æ
:íéýìà úàøé éðtî ïë éúéNò-àì éðàå íòä-ìò eèìL íäéøòð íb íéòaøà íéì÷L-óñkæèíâå ¤«¤§¨¦´©§¨¦½©¬©£¥¤−¨§´©¨¨®©£¦ÆŸ¨¦´¦¥½¦§¥−¦§©¬¡Ÿ¦«§Â©

:äëàìnä-ìò íL íéöeá÷ éøòð-ìëå eðéð÷ àì äãNå éz÷æçä úàfä äîBçä úëàìîaæéíéãeäiäå ¦§¤¹¤©¨³©ŸÆ¤¡©½§¦§¨¤−´Ÿ¨¦®§¨§¨©½§¦¬−̈©©§¨¨«§©§¦¸
:éðçìL-ìò eðéúáéáñ-øLà íéBbä-ïî eðéìà íéàaäå Léà íéMîçå äàî íéðâqäå§©§¨¦¹¥¨¯©£¦¦´¦À§©¨¦¬¥¥²¦©¦¬£¤§¦Ÿ¥−©ª§¨¦«

i"yx
(‡È).àð åáéùä כל להם למחול כמוני תעשו אתם ואף

óñëä.חובותיהם: úàîå לכם חייבים שהם הכסף ורוב
וגו': ותירוש הדגן áéùð.(È·)עם åøîàéå אמרו והם

הכל: ולמחול äæä.להשיב øáãë úåùòì מוחלים שיהו
הם: éúøòð.(È‚)גם éðöç íâ חצני נערתי בגדי אני אף

מט )כמו בחוצן:(ישעיה בניך éúøòð.והביאו
מעפר התנערי כמו בלע"ז øòðé.:(שם)אישקוליי"ר äëë

שלא  אותם כל ומנכסיהם העולם מן הקב"ה ינער ככה
חובותיהם: מוחלין øå÷.יהיו øåòð:נכסים בלא

(„È).éúåà äåö øùà:המלך.íçô,שלטן פחה כמו
רקה: כמו שהוא רוקם íéøùò.דוגמת úðùî למלך

שנאמר מבבל עלה אז כי ב)דריוש בחודש וי (לעיל  הי
וגו': עשרים שנת äøùò.ניסן íéúù íéðù שתים שהם

שנה: éçàå.עשרה éðà:עמי באו אשר וחברי íçìאני
.éúìëà àì äçôä שהעם הפחה למאכל ראוי שהוא לחם

המס: מן הפחה אל אותו íòä.(ÂË)נותנין ìò åãéáëä
העם: על מס בשביל åç÷éå.הכבידו מהם לוקחים והיו

וכך  כסף של שקלים ארבעים נתינת אחר ויין לחם המס
שנה: בכל רגילים íäéøòð.היו íâ:פחות של

(ÊË).äîåçä:העיר לעסוק éú÷æçä.חומת התעסקתי
תדיר: ÷åðéð.בה àì äãùå שהיו היהודים של ובשדות

דוחקם  עסק על סייעתי ובני אני קנינו לא החומה בונים
ממון  להם נותן הייתי אבל החומה בבנין עוסקין שהיו

הבנין: לבנות äëàìîä.כדי ìò:תדיר äàî(ÊÈ)לבנות
.ùéà íéùîçå הבאים הגרים לבד שולחני על אוכלים היו

שלחני: על אוכלים היו הם שאף העכו"ם מן אלינו

cec zcevn
(‡È).ÌÂÈ‰Î:'וכו השדות להם  השיבו  הזאת ÓÂ‡˙כעת 

.ÛÒÎ‰כסף מאת הוא החוב אם אף לומר מרובה מנין אחז 
וכו': הכסף מאת ומחלו  עזבו  אמר וכאילו  קצר  מקרא והוא

(·È).·È˘:'וגו השדות  ·˜˘.את ‡Ï Ì‰ÓÂאת שישלמו
ÂÎÂ'.החוב : ‰˘Ú ÔÎ: ולחזק ענין כפל  ע"יÌÚÈ·˘‡Â.הוא

È˙¯Ú.(È‚)הכהנים: ÈˆÁ Ì‚ואמרתי בגדי כנף הייתי מנער
שהיה האבק  מן וריק נעור הוא והרי  בגדי כנף  שנערתי כמו אז 

וכו': ינער כן  כמו ביתו:Â˙È·Ó.בו  יגיעה:ÂÚÈ‚ÈÓÂ.מאנשי  ע"י הבא È‰È‰.העושר ‰ÎÎÂמנוער עולם  עד  ישאר כן ר"ל 
Â‚Â'.ומתרוקן : ÂÏÏ‰ÈÂ: כזאת לעשות  בלבם שנתן ‰Ê‰.על  ¯·„Î: החובות את  ועזבו וכו' השדות  ÌÂÈÓ.(È„)החזירו Ì‚ ר"ל

אותן כל  וכו' משנת והיא  יהודה בארץ להם מושל  להיות  אותי המלך צוה אשר מעת  כי  ישראל  עם עשיתי הזאת  הטובה גם
העם : מדמי הפחה את  להאכיל  המוטל  מאכל אכלנו לא לי הנשמעים  וחברי אני הראשוניםÂÁÙ‰Â˙.(ÂË)השנים  הפחות אבל 

העם: על עול הכבידו הם Ì‰Ó.וכו' ÂÁ˜ÈÂ בכל כסף שקלי ארבעים מלבד  ספוקם די ויין לחם צורך  בעבור כסף  מהם לקחו
הראשונים:Ì‰È¯Ú.שנה: הפחות  אתÌ‚Â.(ÊË)של  הייתי מזרז ר "ל  החומה במלאכת אחזתי כי  עשיתי הזאת  הטובה אף

המלאכה: מן ידיהם  ירפו לבל  Â‚Â'.הבונים  È„˘Âלעצמם להמציא  במלאכתן עסקו  לא המלאכה  התמדת  בעבור כי ועם ר "ל 
מפרנסם : הייתי הלב בנדבת  כ"א  השדה מחיר בדמי לכלכלם שדה  מהם קנינו לא  עכ"ז ספוקם  ‰Î‡ÏÓ‰.די ÏÚבמלאכה לעשות 

המה : איש :ÌÈ„Â‰È‰Â.(ÊÈ)גם  ק"ן במספר הסגנים עם המה שהיו העם מיתר  Â‚Â'.ר"ל ÌÈ‡·‰Âלהתגייר באו אשר הגרים הם
שולחני: על  אוכלים  היו  אלה  כל

oeiv zcevn
(‡È).ÛÒÎ‰ ˙‡ÓÂ:הכסף שמן:‰Èˆ‰¯.יין:‰˙Â¯È˘.שקלי 
(‚È).ÈˆÁבחוצן בניך  והביאו וכן הבגד  כנף יקרא (ישעיה כן 

מהÈ˙¯Ú.:מ"ט) ממנו להפיל בחזקה  מה  דבר  תנועת עניינו
מעפר התנערי כמו נ"ב)שעליו שלהם:ÌÁÙ.(È„):(שם פחה 

(ÂË).¯Á‡לקחו שקלים מ' לקיחת לבד  ר"ל  מלבד כענין הוא
ויין: בלחם משלו:˘ÂËÏ.עוד

a dpyn iriax wxt oixiykn zkqn

Áíénì íéãwä úòLa ø÷aä éìk úàå íélbìbä úà ãéøBnä,eöeçiL ìéáLa–ïzé éëa äæ éøä.äîäa ãéøBnä ©¦¤©©§©¦§¤§¥©¨¨§¨©©¨¦©©¦¦§¦¤¨£¥¤§¦ª©©¦§¥¨
ìúBzL,äéôa íéìBòä íénä–ïzé éëa;äéìâøáe–ïzé éëa ïðéà.äéìâø eçBciL áMç íà,äéìâøa ïéìBòä óà ¦§©©¦¨¦§¦¨§¦ª©§©§¤¨¥¨§¦ª©¦¦¥¤¦©§¤¨©¨¦§©§¤¨
–ïzé éëa.Lécäå óçiä úòLa–àîè íìBòì.ïè÷å äèBL Løç ãéøBä,äéìâø eçBciL áLBçL ét ìò óà– §¦ª©§¨©©©©§©©¦§¨¨¥¦¥¥¤§¨¨©©¦¤¥¤¦©§¤¨

ïzé éëa Bðéà,äNòî ïäì LiL,äáLçî ïäì ïéàå. ¥§¦ª©¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡ì äçBMäúBzL,BîôNáe åéôa íéìBòä íénä–ïzé éëa;Bîèça,BLàøáe,Bð÷æáe–ïzé éëa ïðéà.àlîîä ©¤¦§©©¦¨¦§¦¦§¨§¦ª©§¨§§Ÿ¦§¨¥¨§¦ª©©§©¥
úéáça,äéøçà íéìBòä íénä,døàeö ìò ïpëî àeäL ìáçáe,dkøöì àeäL ìáçáe–ïzé éëa äæ éøä.änk ¤¨¦©©¦¨¦©£¤¨©¤¤¤§ª¨©©¨¨©¤¤¤§¨§¨£¥¤§¦ª©©¨

dkøö àeä?øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:çôè.øBpvä úçz dðúð–ïzé éëa ïðéà. ¨§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤©§¨¨©©©¦¥¨§¦ª©
·íéîLb åéìò eãøiL éî,äàîhä áà elôà–ïzé éëa ïðéà;øòð íàå–ïzé éëa.Bà ø÷äì øBpvä úçz ãîò ¦¤¨§¨¨§¨¦£¦©©ª§¨¥¨§¦ª©§¦¦¥§¦ª©¨©©©©¦§¨¥

g.milblbd z` cixend:ïåäéëéúø éìâìâ ïðéîâøúî ,åéúåáëøî ïôåà.micwd zryaéðôî íéò÷áúî íäù õò éìë êøãå .áùåð íéã÷ä çåø íåçä úòùá
:äæá äæ íéò÷áä å÷çãéå å÷ãäéù éãë øîåìë ,åöåàéù åîë ,åöåçéù åðééäå .íéøáçúî íéò÷áäå íéîì íúåà ïéãéøåîå ,íåçä.ozei ika df ixdíéìúðä íéîä

:íéò÷áä ÷ãäì éìëá íéìúð íéîä íúåà åéäéù äéì àçéðã íåùî ,äàîåè ìá÷ì íéòøæä ïéøéùëî íäá.sgid zrya,êøãä çøåèî äôéòå äòâé äîäáäù
.äøø÷ìå äððöì äì íéôé íéîäù ,ïåöøì íäù éôì ,äàîåè ìá÷ì íéòøæä íéøéùëî íìåòì äéìâøá äìòî àéäù íéîä ,äàåáúá äùã àéäù äòùá ïëå

:äàåáúä ùåãì úåé÷ð åéäéù ìéáùá äéìâø õåçøú äîäáäù àåä äöåø øéö÷ä úòùá ,ùéãäå óçéä úòùá ,øçà ùåøéô
c`.ozei ika od ixd entyae eita .zezyl dgeyd:åäðéáùçà êëìä ,äìéçú åîôùá íéòâåð ë"à àìà åéôì íéñðëð íéîä ïéàù éôì ,àîòè åðééä

,dixg` milerd mind ,ziaga `lnndøùôàã ,ïúåé éëá äéøçàìù ïéà ,øåðöä úçú äçéðä ìáà .äéøåçàì åòâéù ãò ñðëéù øùôà éàã ,ïúåé éëá ïä éøä
:äéøåçàì òâé àìå äëåúì ãøéù çåìé÷ì.dx`ev lr opekné÷î úòáè ïéîë ááåñîêððåëéå êùò àåä ïåùì ïðåëî .úéáçä øàåöì ó(á"ì íéøáã):dpzpúéáçì

xepvd zgz:íéîä ìá÷ì.ozei ika opi`:ãáìá äëåúì íéîä åìôéù àìà äéì àçéð àìã .ìáçáùå äéøçàìù íéîä
a.d`nehd a` elit`,ïåöøì àìùå ïåöøì íéàîèî íéàîè ïé÷ùîã ìéòì ïðéøîà ïðàå ,åéìò åãøéù ïé÷ùîä åàîèðå äàîåèä áà äæä íãàä äéä åìéôà

`xephxa yexit
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ìbä úà ãéøBnäíélb,העגלה אופני –ø÷aä éìk úàåהעול – ÇÄÆÇÇÀÇÄÀÆÀÅÇÈÈ
íénìוהמחרשה, íéãwä úòLa,שרב והיה קדים, רוח שנשבה – ÀÈÇÇÈÄÇÇÄ

כלי ואת הגלגלים את והוריד החום, מפני שמתבקעים עץ כלי  ודרך

למים, eöeçiLהבקר ìéáLa,במים ויתחזקו שיתהדקו  –äæ éøä ÄÀÄÆÈÂÅÆ
ïzé éëa נפלו שאם יותן", "כי דין בהם יש מהם המנטפים המים – ÀÄËÇ

לרצונו . שהם טומאה, לקבל אותן מכשירים הם הרי אוכלים, על 
úBzLì äîäa ãéøBnä: הנהר מן –éëa ,äéôa íéìBòä íénä ÇÄÀÅÈÄÀÇÇÄÈÄÀÄÈÀÄ

ïzé; כך אחר עליהם כשנפלו טומאה, לקבל אוכלים מכשירים – ËÇ
äéìâøáe,שברגליה המים אבל –ïzé éëa ïðéà,מכשירים אינם – ÀÇÀÆÈÅÈÀÄËÇ

בהם. נדבק שהעפר  לפי לרצונו , äéìâøשאינם eçBciL áMç íàÄÄÅÆÄÇÀÆÈ
במים, –äéìâøa ïéìBòä óà,שברגליה המים אף –ïzé éëa– ÇÈÄÀÇÀÆÈÀÄËÇ

הם. לרצונו שהרי  óçiäמכשירים, úòLa לבהמה שיש  בשעה – ÀÈÇÇÇÇ
ועיפה, יגעה שהבהמה הליכה, מרוב באה והיא "יחף", הקרויה מחלה

Lécäå אותה מייגעת זו  שמלאכה בתבואה, דשה שהבהמה ובשעה – ÀÇÇÄ
àîèמאד , íìBòì שברג המים לעולם אוכלים – מכשירים ליה ÀÈÈÅ

ולקררה  לצננה לה יפים שהמים לרצונו , שהם לפי טומאה, לקבל

תרחץ  שהבהמה הוא רוצה הדיש שבשעת או יגיעתה; ממנה ולהסיר
התבואה לדוש נקיות שיהיו äèBL(ברטנורא ).רגליה Løç ãéøBäÄÅÅÆ

ïè÷å,למים הבהמה את –äéìâø eçBciL áLBçL ét ìò óà ÀÈÈÇÇÄÆÅÆÄÇÀÆÈ
במים, הבהמה של  –ïzé éëa Bðéà דין רגליה שעל למים אין – ÅÀÄËÇ

מכשירים, ואינם יותן ", äáLçî"כי  ïäì ïéàå ,äNòî ïäì LiLÆÅÈÆÇÂÆÀÅÈÆÇÂÈÈ
מחשבתם, על  המעיד מעשה עושים וקטן שוטה חרש אם שאמנם –

מעשה  אין  והרי  כלום, אינה מעשה בלא מחשבתם אבל  מועיל, זה הרי
רגליה שיודחו רצונם על  e).המוכיח ,g zexdh oiir)

– ברישא ששנינו  בענין אבל  כותב: אחרונה" "משנה dndaבעל cixend"
"ozei ika dita milerd mind ,zezyl המים וקטן , שוטה בחרש שאפילו  משמע –

על המוכיח מעשה זה הרי  למים הבהמה שהורדת יותן , בכי  בפיה העולים
אינה  רגליה שיודחו אבל  לשתיה. אלא בהמה להוריד  דרך  שאין מחשבתו ,

יותן. בכי אינם שברגליה המים הלכך  בלבד, מחשבה אלא

א ה נ ש מ ר ו א ב

äçBMä,המתכופף –úBzLì,המעיין מן  או  הנהר, מן –íénä ÇÆÄÀÇÇÄ
,BîôNáe åéôa íéìBòäהם ïzéהרי  éëa הוא ידוע שדבר  – ÈÄÀÄÄÀÈÀÄËÇ

אלא  לפיו נכנסים ואינם השותה, של  ובשפתיו בפיו עולים שהמים

הם  הלכך  לרצונו, שעליהם המים והרי תחילה, בשפמו  נוגעים כן  אם
טומאה; לקבל אוכלים Bð÷æáeמכשירים ,BLàøáe ,Bîèça– ÀÈÀÀÙÄÀÈ

ובזקנו, ובראשו  בחטמו העולים המים ïzéאבל  éëa ïðéàשאפשר – ÅÈÀÄËÇ
מבארים  יש לרצונו. שאינם ונמצא מים, שם יעלו שלא באופן לשתות

שלא  אפשר  אי  לשתות שוחה כשהוא שעכשיו פי  על שאף הטעם,
שנוגעים  נמצא נוגעים, היו  לא בכלי שתה אילו אבל בהם, המים יגעו 

אפשר אי בכלי שותה היה אפילו ובשפתיו בפיו  ברם שתיה. דרך  לא
שתיה דרך וזו במים, שיגעו  מבלי  אחרונה ").לשתות àlîîäÇÀÇÅ("משנה

úéáça,מים למלאותה כדי  לבור , בחבל  חבית המוריד –íénä ÆÈÄÇÇÄ
äéøçà íéìBòä,החבית באחורי  הנמצאים –ïpëî àeäL ìáçáe ÈÄÇÂÆÈÇÆÆÆÀËÈ

døàeö ìò,החבית לצואר סביב כרוך  שהוא –àeäL ìáçáe ÇÇÈÈÇÆÆÆ
dkøöì,הבור מן אותה כשיעלה בה שיאחז כדי החבית, לצורך – ÀÈÀÈ

ïzé éëa äæ éøäהואיל לרצונו, שהם לפי  מכשירים, הללו המים – ÂÅÆÀÄËÇ
ובחבל. באחוריה נוגעים כן אם אלא לחבית המים שייכנסו  אפשר ואי

dkøö àeä änk?החבית של  לצרכה שהוא החבל  שיעור  מהו  – ÇÈÈÀÈ
çôè :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø קמא שתנא מפרשים, יש – ÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÆÇ

החבית גודל  לפי  שהכל  וסובר, אלעזר בן  שמעון רבי  על (רמב"ם חולק

למשנתנו). בא בפירושו אינו אלעזר בן שמעון  שרבי  מפרשים, יש אבל
בזה מחלוקת ואין לפרש, נחום").אלא "חזון øBpvä(עיין úçz dðúðÀÈÈÇÇÇÄ

הגג, מן מים המנטף הצינור , תחת החבית את נתן  –ïzé éëa ïðéàÅÈÀÄËÇ
שאין  לפי  מכשירים, אינם החבל ושעל  החבית שבאחורי  המים –

לתוכה  שיפלו אפשר והרי  בלבד, החבית לתוך  אלא המים שיפלו רצונו 
ובחבל. באחוריה שיגעו  מבלי 
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äàîhä áà elôà ,íéîLb åéìò eãøiL éî האדם היה אפילו – ÄÆÈÀÈÈÀÈÄÂÄÇÇËÀÈ
הטומאה, אב ïzéהזה éëa ïðéà,מכשירים ואינם טמאים אינם – ÅÈÀÄËÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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àéøäöiäå LBøézä ïâcäå óñkä úàîe íäézáe íäéúéæ íäéîøk íäéúãN íBiäk íäì àð eáéLä̈¦Á¨̧¨¤¹§©À§Ÿ¥¤²©§¥¤¬¥¥¤−¨¥¤®§©̧©¤³¤§©¨¨Æ©¦´§©¦§½̈
:íäa íéLð ízà øLàáéàø÷àå øîBà äzà øLàk äNòð ïk Lwáð àì íäîe áéLð eøîàiå £¤¬©¤−Ÿ¦¬¨¤«©Ÿ§´¨¦À¥¤Æ´Ÿ§©¥½¥´©£¤½©£¤−©¨´¥®¨¤§¨Æ

:äfä øáck úBNòì íòéaLàå íéðäkä-úàâéíéýìàä øòðé äëk äøîàå ézøòð éðöç-íb ¤©´Ÿ£¦½¨«©§¦¥½©£−©¨¨¬©¤«©¨§¦´¨©À§¦¨«Ÿ§¿̈¨´¨§©¥¶¨«¡Ÿ¦
ìäwä-ìë eøîàiå ÷øå øeòð äéäé äëëå Bòéâéîe Búéaî äfä øácä-úà íé÷é-àì øLà Léàä-ìk-úà¤¨¨¦Á£¤̧«Ÿ¨¦¹¤©¨¨´©¤À¦¥Æ¦´¦½§¨²¨¦§¤¬¨−¨¥®©Ÿ§¸¨«©¨¹̈

:äfä øáck íòä Nòiå ýåýé-úà eììäéå ïîàãéäãeäé õøàa íçt úBéäì éúà äeö-øLà | íBiî íb ¨¥À©«§©§Æ¤§½̈©©¬©¨−̈©¨¨¬©¤«©º¦´£¤¦¨´Ÿ¦À¦§´¤¨»§¤´¤§¨¼
ìL úðL ãòå íéøNò úðMîíçì éçàå éðà äøNò íézL íéðL Cìnä àzñLçzøàì íézLe íéL ¦§©´¤§¦À§Â©§©̧§Ÿ¦³§©Æ¦Æ§©§©§©´§§©¤½¤¨¦−§¥´¤§¥®£¦´§©©½¤¬¤

:ézìëà àì äçtäåèøçà ïééå íçìa íäî eç÷iå íòä-ìò eãéaëä éðôì-øLà íéðLàøä úBçtäå ©¤−¨¬Ÿ¨©«§¦§©©Á¨¦Ÿ¦̧£¤§¨©¹¦§¦´©¨À̈©¦§¸¥¤¹§¤³¤¨©Æ¦Æ©©Æ
:íéýìà úàøé éðtî ïë éúéNò-àì éðàå íòä-ìò eèìL íäéøòð íb íéòaøà íéì÷L-óñkæèíâå ¤«¤§¨¦´©§¨¦½©¬©£¥¤−¨§´©¨¨®©£¦ÆŸ¨¦´¦¥½¦§¥−¦§©¬¡Ÿ¦«§Â©

:äëàìnä-ìò íL íéöeá÷ éøòð-ìëå eðéð÷ àì äãNå éz÷æçä úàfä äîBçä úëàìîaæéíéãeäiäå ¦§¤¹¤©¨³©ŸÆ¤¡©½§¦§¨¤−´Ÿ¨¦®§¨§¨©½§¦¬−̈©©§¨¨«§©§¦¸
:éðçìL-ìò eðéúáéáñ-øLà íéBbä-ïî eðéìà íéàaäå Léà íéMîçå äàî íéðâqäå§©§¨¦¹¥¨¯©£¦¦´¦À§©¨¦¬¥¥²¦©¦¬£¤§¦Ÿ¥−©ª§¨¦«

i"yx
(‡È).àð åáéùä כל להם למחול כמוני תעשו אתם ואף

óñëä.חובותיהם: úàîå לכם חייבים שהם הכסף ורוב
וגו': ותירוש הדגן áéùð.(È·)עם åøîàéå אמרו והם

הכל: ולמחול äæä.להשיב øáãë úåùòì מוחלים שיהו
הם: éúøòð.(È‚)גם éðöç íâ חצני נערתי בגדי אני אף

מט )כמו בחוצן:(ישעיה בניך éúøòð.והביאו
מעפר התנערי כמו בלע"ז øòðé.:(שם)אישקוליי"ר äëë

שלא  אותם כל ומנכסיהם העולם מן הקב"ה ינער ככה
חובותיהם: מוחלין øå÷.יהיו øåòð:נכסים בלא

(„È).éúåà äåö øùà:המלך.íçô,שלטן פחה כמו
רקה: כמו שהוא רוקם íéøùò.דוגמת úðùî למלך

שנאמר מבבל עלה אז כי ב)דריוש בחודש וי (לעיל  הי
וגו': עשרים שנת äøùò.ניסן íéúù íéðù שתים שהם

שנה: éçàå.עשרה éðà:עמי באו אשר וחברי íçìאני
.éúìëà àì äçôä שהעם הפחה למאכל ראוי שהוא לחם

המס: מן הפחה אל אותו íòä.(ÂË)נותנין ìò åãéáëä
העם: על מס בשביל åç÷éå.הכבידו מהם לוקחים והיו

וכך  כסף של שקלים ארבעים נתינת אחר ויין לחם המס
שנה: בכל רגילים íäéøòð.היו íâ:פחות של

(ÊË).äîåçä:העיר לעסוק éú÷æçä.חומת התעסקתי
תדיר: ÷åðéð.בה àì äãùå שהיו היהודים של ובשדות

דוחקם  עסק על סייעתי ובני אני קנינו לא החומה בונים
ממון  להם נותן הייתי אבל החומה בבנין עוסקין שהיו

הבנין: לבנות äëàìîä.כדי ìò:תדיר äàî(ÊÈ)לבנות
.ùéà íéùîçå הבאים הגרים לבד שולחני על אוכלים היו

שלחני: על אוכלים היו הם שאף העכו"ם מן אלינו

cec zcevn
(‡È).ÌÂÈ‰Î:'וכו השדות להם  השיבו  הזאת ÓÂ‡˙כעת 

.ÛÒÎ‰כסף מאת הוא החוב אם אף לומר מרובה מנין אחז 
וכו': הכסף מאת ומחלו  עזבו  אמר וכאילו  קצר  מקרא והוא

(·È).·È˘:'וגו השדות  ·˜˘.את ‡Ï Ì‰ÓÂאת שישלמו
ÂÎÂ'.החוב : ‰˘Ú ÔÎ: ולחזק ענין כפל  ע"יÌÚÈ·˘‡Â.הוא

È˙¯Ú.(È‚)הכהנים: ÈˆÁ Ì‚ואמרתי בגדי כנף הייתי מנער
שהיה האבק  מן וריק נעור הוא והרי  בגדי כנף  שנערתי כמו אז 

וכו': ינער כן  כמו ביתו:Â˙È·Ó.בו  יגיעה:ÂÚÈ‚ÈÓÂ.מאנשי  ע"י הבא È‰È‰.העושר ‰ÎÎÂמנוער עולם  עד  ישאר כן ר"ל 
Â‚Â'.ומתרוקן : ÂÏÏ‰ÈÂ: כזאת לעשות  בלבם שנתן ‰Ê‰.על  ¯·„Î: החובות את  ועזבו וכו' השדות  ÌÂÈÓ.(È„)החזירו Ì‚ ר"ל

אותן כל  וכו' משנת והיא  יהודה בארץ להם מושל  להיות  אותי המלך צוה אשר מעת  כי  ישראל  עם עשיתי הזאת  הטובה גם
העם : מדמי הפחה את  להאכיל  המוטל  מאכל אכלנו לא לי הנשמעים  וחברי אני הראשוניםÂÁÙ‰Â˙.(ÂË)השנים  הפחות אבל 

העם: על עול הכבידו הם Ì‰Ó.וכו' ÂÁ˜ÈÂ בכל כסף שקלי ארבעים מלבד  ספוקם די ויין לחם צורך  בעבור כסף  מהם לקחו
הראשונים:Ì‰È¯Ú.שנה: הפחות  אתÌ‚Â.(ÊË)של  הייתי מזרז ר "ל  החומה במלאכת אחזתי כי  עשיתי הזאת  הטובה אף

המלאכה: מן ידיהם  ירפו לבל  Â‚Â'.הבונים  È„˘Âלעצמם להמציא  במלאכתן עסקו  לא המלאכה  התמדת  בעבור כי ועם ר "ל 
מפרנסם : הייתי הלב בנדבת  כ"א  השדה מחיר בדמי לכלכלם שדה  מהם קנינו לא  עכ"ז ספוקם  ‰Î‡ÏÓ‰.די ÏÚבמלאכה לעשות 

המה : איש :ÌÈ„Â‰È‰Â.(ÊÈ)גם  ק"ן במספר הסגנים עם המה שהיו העם מיתר  Â‚Â'.ר"ל ÌÈ‡·‰Âלהתגייר באו אשר הגרים הם
שולחני: על  אוכלים  היו  אלה  כל

oeiv zcevn
(‡È).ÛÒÎ‰ ˙‡ÓÂ:הכסף שמן:‰Èˆ‰¯.יין:‰˙Â¯È˘.שקלי 
(‚È).ÈˆÁבחוצן בניך  והביאו וכן הבגד  כנף יקרא (ישעיה כן 

מהÈ˙¯Ú.:מ"ט) ממנו להפיל בחזקה  מה  דבר  תנועת עניינו
מעפר התנערי כמו נ"ב)שעליו שלהם:ÌÁÙ.(È„):(שם פחה 

(ÂË).¯Á‡לקחו שקלים מ' לקיחת לבד  ר"ל  מלבד כענין הוא
ויין: בלחם משלו:˘ÂËÏ.עוד

a dpyn iriax wxt oixiykn zkqn

Áíénì íéãwä úòLa ø÷aä éìk úàå íélbìbä úà ãéøBnä,eöeçiL ìéáLa–ïzé éëa äæ éøä.äîäa ãéøBnä ©¦¤©©§©¦§¤§¥©¨¨§¨©©¨¦©©¦¦§¦¤¨£¥¤§¦ª©©¦§¥¨
ìúBzL,äéôa íéìBòä íénä–ïzé éëa;äéìâøáe–ïzé éëa ïðéà.äéìâø eçBciL áMç íà,äéìâøa ïéìBòä óà ¦§©©¦¨¦§¦¨§¦ª©§©§¤¨¥¨§¦ª©¦¦¥¤¦©§¤¨©¨¦§©§¤¨
–ïzé éëa.Lécäå óçiä úòLa–àîè íìBòì.ïè÷å äèBL Løç ãéøBä,äéìâø eçBciL áLBçL ét ìò óà– §¦ª©§¨©©©©§©©¦§¨¨¥¦¥¥¤§¨¨©©¦¤¥¤¦©§¤¨

ïzé éëa Bðéà,äNòî ïäì LiL,äáLçî ïäì ïéàå. ¥§¦ª©¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡ì äçBMäúBzL,BîôNáe åéôa íéìBòä íénä–ïzé éëa;Bîèça,BLàøáe,Bð÷æáe–ïzé éëa ïðéà.àlîîä ©¤¦§©©¦¨¦§¦¦§¨§¦ª©§¨§§Ÿ¦§¨¥¨§¦ª©©§©¥
úéáça,äéøçà íéìBòä íénä,døàeö ìò ïpëî àeäL ìáçáe,dkøöì àeäL ìáçáe–ïzé éëa äæ éøä.änk ¤¨¦©©¦¨¦©£¤¨©¤¤¤§ª¨©©¨¨©¤¤¤§¨§¨£¥¤§¦ª©©¨

dkøö àeä?øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:çôè.øBpvä úçz dðúð–ïzé éëa ïðéà. ¨§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤©§¨¨©©©¦¥¨§¦ª©
·íéîLb åéìò eãøiL éî,äàîhä áà elôà–ïzé éëa ïðéà;øòð íàå–ïzé éëa.Bà ø÷äì øBpvä úçz ãîò ¦¤¨§¨¨§¨¦£¦©©ª§¨¥¨§¦ª©§¦¦¥§¦ª©¨©©©©¦§¨¥

g.milblbd z` cixend:ïåäéëéúø éìâìâ ïðéîâøúî ,åéúåáëøî ïôåà.micwd zryaéðôî íéò÷áúî íäù õò éìë êøãå .áùåð íéã÷ä çåø íåçä úòùá
:äæá äæ íéò÷áä å÷çãéå å÷ãäéù éãë øîåìë ,åöåàéù åîë ,åöåçéù åðééäå .íéøáçúî íéò÷áäå íéîì íúåà ïéãéøåîå ,íåçä.ozei ika df ixdíéìúðä íéîä

:íéò÷áä ÷ãäì éìëá íéìúð íéîä íúåà åéäéù äéì àçéðã íåùî ,äàîåè ìá÷ì íéòøæä ïéøéùëî íäá.sgid zrya,êøãä çøåèî äôéòå äòâé äîäáäù
.äøø÷ìå äððöì äì íéôé íéîäù ,ïåöøì íäù éôì ,äàîåè ìá÷ì íéòøæä íéøéùëî íìåòì äéìâøá äìòî àéäù íéîä ,äàåáúá äùã àéäù äòùá ïëå

:äàåáúä ùåãì úåé÷ð åéäéù ìéáùá äéìâø õåçøú äîäáäù àåä äöåø øéö÷ä úòùá ,ùéãäå óçéä úòùá ,øçà ùåøéô
c`.ozei ika od ixd entyae eita .zezyl dgeyd:åäðéáùçà êëìä ,äìéçú åîôùá íéòâåð ë"à àìà åéôì íéñðëð íéîä ïéàù éôì ,àîòè åðééä

,dixg` milerd mind ,ziaga `lnndøùôàã ,ïúåé éëá äéøçàìù ïéà ,øåðöä úçú äçéðä ìáà .äéøåçàì åòâéù ãò ñðëéù øùôà éàã ,ïúåé éëá ïä éøä
:äéøåçàì òâé àìå äëåúì ãøéù çåìé÷ì.dx`ev lr opekné÷î úòáè ïéîë ááåñîêððåëéå êùò àåä ïåùì ïðåëî .úéáçä øàåöì ó(á"ì íéøáã):dpzpúéáçì

xepvd zgz:íéîä ìá÷ì.ozei ika opi`:ãáìá äëåúì íéîä åìôéù àìà äéì àçéð àìã .ìáçáùå äéøçàìù íéîä
a.d`nehd a` elit`,ïåöøì àìùå ïåöøì íéàîèî íéàîè ïé÷ùîã ìéòì ïðéøîà ïðàå ,åéìò åãøéù ïé÷ùîä åàîèðå äàîåèä áà äæä íãàä äéä åìéôà

`xephxa yexit
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ìbä úà ãéøBnäíélb,העגלה אופני –ø÷aä éìk úàåהעול – ÇÄÆÇÇÀÇÄÀÆÀÅÇÈÈ
íénìוהמחרשה, íéãwä úòLa,שרב והיה קדים, רוח שנשבה – ÀÈÇÇÈÄÇÇÄ

כלי ואת הגלגלים את והוריד החום, מפני שמתבקעים עץ כלי  ודרך

למים, eöeçiLהבקר ìéáLa,במים ויתחזקו שיתהדקו  –äæ éøä ÄÀÄÆÈÂÅÆ
ïzé éëa נפלו שאם יותן", "כי דין בהם יש מהם המנטפים המים – ÀÄËÇ

לרצונו . שהם טומאה, לקבל אותן מכשירים הם הרי אוכלים, על 
úBzLì äîäa ãéøBnä: הנהר מן –éëa ,äéôa íéìBòä íénä ÇÄÀÅÈÄÀÇÇÄÈÄÀÄÈÀÄ

ïzé; כך אחר עליהם כשנפלו טומאה, לקבל אוכלים מכשירים – ËÇ
äéìâøáe,שברגליה המים אבל –ïzé éëa ïðéà,מכשירים אינם – ÀÇÀÆÈÅÈÀÄËÇ

בהם. נדבק שהעפר  לפי לרצונו , äéìâøשאינם eçBciL áMç íàÄÄÅÆÄÇÀÆÈ
במים, –äéìâøa ïéìBòä óà,שברגליה המים אף –ïzé éëa– ÇÈÄÀÇÀÆÈÀÄËÇ

הם. לרצונו שהרי  óçiäמכשירים, úòLa לבהמה שיש  בשעה – ÀÈÇÇÇÇ
ועיפה, יגעה שהבהמה הליכה, מרוב באה והיא "יחף", הקרויה מחלה

Lécäå אותה מייגעת זו  שמלאכה בתבואה, דשה שהבהמה ובשעה – ÀÇÇÄ
àîèמאד , íìBòì שברג המים לעולם אוכלים – מכשירים ליה ÀÈÈÅ

ולקררה  לצננה לה יפים שהמים לרצונו , שהם לפי טומאה, לקבל

תרחץ  שהבהמה הוא רוצה הדיש שבשעת או יגיעתה; ממנה ולהסיר
התבואה לדוש נקיות שיהיו äèBL(ברטנורא ).רגליה Løç ãéøBäÄÅÅÆ

ïè÷å,למים הבהמה את –äéìâø eçBciL áLBçL ét ìò óà ÀÈÈÇÇÄÆÅÆÄÇÀÆÈ
במים, הבהמה של  –ïzé éëa Bðéà דין רגליה שעל למים אין – ÅÀÄËÇ

מכשירים, ואינם יותן ", äáLçî"כי  ïäì ïéàå ,äNòî ïäì LiLÆÅÈÆÇÂÆÀÅÈÆÇÂÈÈ
מחשבתם, על  המעיד מעשה עושים וקטן שוטה חרש אם שאמנם –

מעשה  אין  והרי  כלום, אינה מעשה בלא מחשבתם אבל  מועיל, זה הרי
רגליה שיודחו רצונם על  e).המוכיח ,g zexdh oiir)

– ברישא ששנינו  בענין אבל  כותב: אחרונה" "משנה dndaבעל cixend"
"ozei ika dita milerd mind ,zezyl המים וקטן , שוטה בחרש שאפילו  משמע –

על המוכיח מעשה זה הרי  למים הבהמה שהורדת יותן , בכי  בפיה העולים
אינה  רגליה שיודחו אבל  לשתיה. אלא בהמה להוריד  דרך  שאין מחשבתו ,

יותן. בכי אינם שברגליה המים הלכך  בלבד, מחשבה אלא
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äçBMä,המתכופף –úBzLì,המעיין מן  או  הנהר, מן –íénä ÇÆÄÀÇÇÄ
,BîôNáe åéôa íéìBòäהם ïzéהרי  éëa הוא ידוע שדבר  – ÈÄÀÄÄÀÈÀÄËÇ

אלא  לפיו נכנסים ואינם השותה, של  ובשפתיו בפיו עולים שהמים

הם  הלכך  לרצונו, שעליהם המים והרי תחילה, בשפמו  נוגעים כן  אם
טומאה; לקבל אוכלים Bð÷æáeמכשירים ,BLàøáe ,Bîèça– ÀÈÀÀÙÄÀÈ

ובזקנו, ובראשו  בחטמו העולים המים ïzéאבל  éëa ïðéàשאפשר – ÅÈÀÄËÇ
מבארים  יש לרצונו. שאינם ונמצא מים, שם יעלו שלא באופן לשתות

שלא  אפשר  אי  לשתות שוחה כשהוא שעכשיו פי  על שאף הטעם,
שנוגעים  נמצא נוגעים, היו  לא בכלי שתה אילו אבל בהם, המים יגעו 

אפשר אי בכלי שותה היה אפילו ובשפתיו בפיו  ברם שתיה. דרך  לא
שתיה דרך וזו במים, שיגעו  מבלי  אחרונה ").לשתות àlîîäÇÀÇÅ("משנה

úéáça,מים למלאותה כדי  לבור , בחבל  חבית המוריד –íénä ÆÈÄÇÇÄ
äéøçà íéìBòä,החבית באחורי  הנמצאים –ïpëî àeäL ìáçáe ÈÄÇÂÆÈÇÆÆÆÀËÈ

døàeö ìò,החבית לצואר סביב כרוך  שהוא –àeäL ìáçáe ÇÇÈÈÇÆÆÆ
dkøöì,הבור מן אותה כשיעלה בה שיאחז כדי החבית, לצורך – ÀÈÀÈ

ïzé éëa äæ éøäהואיל לרצונו, שהם לפי  מכשירים, הללו המים – ÂÅÆÀÄËÇ
ובחבל. באחוריה נוגעים כן אם אלא לחבית המים שייכנסו  אפשר ואי

dkøö àeä änk?החבית של  לצרכה שהוא החבל  שיעור  מהו  – ÇÈÈÀÈ
çôè :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø קמא שתנא מפרשים, יש – ÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÆÇ

החבית גודל  לפי  שהכל  וסובר, אלעזר בן  שמעון רבי  על (רמב"ם חולק

למשנתנו). בא בפירושו אינו אלעזר בן שמעון  שרבי  מפרשים, יש אבל
בזה מחלוקת ואין לפרש, נחום").אלא "חזון øBpvä(עיין úçz dðúðÀÈÈÇÇÇÄ

הגג, מן מים המנטף הצינור , תחת החבית את נתן  –ïzé éëa ïðéàÅÈÀÄËÇ
שאין  לפי  מכשירים, אינם החבל ושעל  החבית שבאחורי  המים –

לתוכה  שיפלו אפשר והרי  בלבד, החבית לתוך  אלא המים שיפלו רצונו 
ובחבל. באחוריה שיגעו  מבלי 

i p y m e i
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äàîhä áà elôà ,íéîLb åéìò eãøiL éî האדם היה אפילו – ÄÆÈÀÈÈÀÈÄÂÄÇÇËÀÈ
הטומאה, אב ïzéהזה éëa ïðéà,מכשירים ואינם טמאים אינם – ÅÈÀÄËÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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çBcì,àîha–ïéàîè,øBäháe–ïzé éëa. ¦©©¨¥§¥¦©¨§¦ª©
‚çBczL ìéáLa ìúkä ìò äøò÷ äôBkä–ïzé éëa äæ éøä;ìúkä ä÷ìé àHL ìéáLa íà–ïzé éëa ïðéà. ©¤§¨¨©©Ÿ¤¦§¦¤¦©£¥¤§¦ª©¦¦§¦¤¦§¤©Ÿ¤¥¨§¦ª©
„dëBúì óìcä ãøiL úéáç–éànL úéaíéøîBà:øaLé;ìlä úéaíéøîBà:äøòé.úà èéLBî àeäL íéãBîe ¨¦¤¨©©¤¤§¨¥©©§¦§©¥¥¦¥§¦§¨¤¦¤¦¤

dëBzî úBøt ìèBðå Bãé–íéøBäè íäå. ¨§¥¥¦¨§¥§¦

:ïåöøì àìù äúéä åéìò íéîùâä úãéøéù ïåéë ,ïéøéùëî ïðéà éëä åìéôà.xrip m`eåúéìè øòðîä åîë[æ"î÷ úáù]:åéìòî íéîùâä øéñäì åôåâ øòéðù .ika
.ozei:ïä ïéøéùëî åðîî íéìôåðä íéîä.xwdl:åîöò øø÷ì.gecil e`:äàåöá åà èéèá êìëåìî äéäù ïåâë ,åôåâ õåçøì.`nha.àîè íãàä äéä íà

mi`nh:úçàë íåàîèå íåøéùëä ,úåøéôä ìò åìôð íàå .íéîä.ozei ika xedhae:ïéøéùëîå
c.dkezl slcd cxiy ziag:äàîåè ìá÷ì åøùëåéù äöåø åðéàå úåøéô äëåúáå ,ïåöøì àìù.xayiåàöîðå ïåöøì äæì äæî íéîä øéáòî éøä ,äøòî íàù

:íéøùëåî úåøéôä.micene:ììä úéáì éàîù úéá.oixedh ode 'eke eci z` hiyen `edy:êëá åøùëåä àì øîåìë

`xephxa yexit

לרצונו  שלא עליו  ירדו שהמים על(הרא "ש);לפי שאף מפרשים, ויש 

טמאים  שמשקים א), (א, שנינו  והרי  עליו , שירדו  המשקים שנטמאו  פי 
מכשירים אינם מקום מכל  לרצון , ושלא לרצון (ברטנורא ;מטמאים

בדקדוק ; שלא הם  מברטנורא  הרב שדברי כותב , אחרונה " "משנה  בעל אבל

ישראל"); "תפארת  øòðועיין íàå המים את להסיר  כדי גופו, – ÀÄÄÅ
ïzéמעליו, éëa נתלשו שהרי מכשירים, ממנו הנופלים המים – ÀÄËÇ

שניער בכגון כאן  שמדובר מבואר , בגמרא הניעור . ידי  על לרצונו

ובאה  אחת, בבת ממנו  יצאו שהמים כלומר  אחת, בבת כוחו  בכל
מכשירים, מקום מכל נטמאו שלא פי על שאף להשמיענו, המשנה

פרישתם, בשעת מיטמאים הם הרי  ויורדים, שותתים המים היו אם אבל 
כאחד. ומטמאים מכשירים טמאים שמשקים שנינו  úçzוכבר  ãîòÈÇÇÇ

øBpvä,מים המנטף –ø÷äì,עצמו לקרר  –çBcì Bà לרחוץ – ÇÄÀÈÅÄÇ
שעליו , מהלכלוך  טמא,àîhaגופו האדם היה אם –ïéàîè– ÇÈÅÀÅÄ

כאחד , האוכלים את ומטמאים מכשירים הם והרי  –øBäháeהמים, ÇÈ
טהור , ïzéובאדם éëa.מכשירים המים – ÀÄËÇ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

çBczL ìéáLa ìúkä ìò äøò÷ äôBkäמי שירדו כדי  – ÇÆÀÈÈÇÇÙÆÄÀÄÆÄÇ
וידיחוה, הקערה לתוך  ïzéגשמים éëa äæ éøä שבקערה המים – ÂÅÆÀÄËÇ

ìúkäמכשירים; ä÷ìé àHL ìéáLa íàעל הקערה כפה ואם – ÄÄÀÄÆÄÀÆÇÙÆ
הגשמים, ידי על  הכותל ילקה שלא בשביל  ïzéהכותל , éëa ïðéàÅÈÀÄËÇ

הגשמים. במי  רוצה אינו  שהרי  לרצונו, שבקערה המים שאין –

הדיוק: דרך  על  משנתנו מבארים gcezyבגמרא liaya lzekd lr dxrw dtekd
,ozei ika df ixd Ð דברים במה יותן . בכי  זה אין  הכותל , שיודח בשביל אבל 

אבל מאליו , הוא עשוי אלא בנין, שאינו  מערה, בכותל oipa,אמורים? lzeka
הרי הכותל , שיודח בשביל  אבל יותן , בכי  אינן הכותל , ילקה שלא בשביל

יותן. בכי זה
ואחרים. רש"י ושיטת הרמב"ם שיטת משנתנו : בביאור  הן שיטות ושתי

מפרש: ozeiהרמב"ם ika df ixd ,gcezy liaya lzekd lr dxrw dtekd המים –
שהם  מפני  טומאה, לקבל  הוכשרו  פירות, בהם הניח שאם מכשירים, שבקערה

לדעת בכלי  ozeiתלושים ika opi` ,lzekd dwli `ly liaya m` .(epevxl eylzpy)
שבקע  שהמים כתלושים– אינם dxrwlרה mind eribiy epevx did `ly xg`n)

,(lzekd lr elti `ly `l` שיודח נתכוון הוכשרו . לא אוכלים בה נתן  אם לפיכך 
בית כותל היה אם exaigyהכותל: yelz did lzekd dpap epnny xnegd ixde)

,(rwxwlהכשר לענין כתלוש הוא הרי שחיברו  שהתלוש מכשירין , אלו הרי 
שבכלים כמים זה כותל  שעל מים inונמצאו  eltiy dvx ixdy ,oevxa eylzpy)

.(lzekd lr minybd,קרקע של עצמה אלא בנין  שאינו  מערה, כותל  היה ואם
הקרקע; מן כתלושים אינם שעליה :המים o evxa eidiy mikixv mixacd i pyy

`ly did mdn cg`y lke ,m ilke`d lr mzpizpe rwxwd on mind zyilz
exyk ed `l ,dp iz pd e` dyilzd , o evxa. שלשיטת א), א, (לעיל  הבאנו וכבר
מסכתנו : בתחילת ששנינו מה itהרמב"ם lr s` ,oevxl ezligzy dwyn lk"

,"ozei ika df ixd ,oevxl ezligz oi`y it lr s` ,oevxl eteqy e` ,oevxl eteq oi`y
שאם  בלבד , האוכלים על  הנתינה על  אלא התלישה על אמורים הדברים אין

הוכשר. להיפך , או  לרצון , סופו שאין אף לרצון  הפירות על נפל 
סובר, רש"י שכן  רש"י , שיטת היא כן  mylלא o evxl dyilz my yiy lky

lkn , o evxl zex itd lr dp iz pd dzid `l jk xg`y it lr s` ,y elzd xac
xac myl e` , o evxl dyilzd dzid `ly it lr s` jtidl oke ; exyk ed mewn
exyk ed , o evxl zex itd lr d piz pd dzid jk xg` m` mewn lkn ,yelzd.

ששנינו : eteqyוזהו  e` ,oevxl eteq oi`y it lr s` ,oevxl ezligzy dwyn lk"
,"ozei ika df ixd ,oevxl ezligz oi`y it lr s` ,oevxlמן התלישה היא שתחילתו 

ולפיכך הפירות. על  הנתינה – וסופו liayaהמחובר, lzekd lr dxrw dtekd"
"ozei ika df ixd ,gcezy–,הקערה הדחת לשם המים את והחשיב שהואיל 

אחר בהם שנפלו הפירות לצורך החשיבם שלא פי  על אף תלוש, דבר שהיא
חשב  ואם לרצון . הפירות את בהם שיתן  צורך ואין הפירות, הוכשרו  כך,
הוא, מעיקרו  ומחובר מאליו  עשוי  שהוא מערה של הכותל  שיודח בשביל
שלא  במים כך אחר נגעו כשהפירות אמורים? דברים במה יותן. בכי זה אין
והוכשרו לרצון , סופו  הרי  לתוכם, הפירות בנפילת לו  ניחא אם אבל ברצונו.
תלוש  והוא הואיל  בית, של כותל שיודח בשביל  חשב אם ברם, הפירות.
לתוך הפירות נפלו אם אף לפיכך  הכשר, לענין  כתלוש שדינו  חיברו, ולבסוף

הוכשרו  ברצון , שלא jxrהמים zicenlz 'lwivp` oiire ;` ,fh oileg i"yx oiir)
.("xykd" זו שיטה נקטו והראב"ד  הר "ש c"a`xdואף oiire ;` ,` y"x oiir)

.(b-a ,ai oilke` z`neh 'ld m"anxd lr eizebyda

i y i l y m e i
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úéáç,פירות מלאה –óìcä ãøiL מן הנוטפים הגשמים מי – ÈÄÆÈÇÇÆÆ
לקבלdëBúìהגג, הפירות שיוכשרו רוצה ואינו לרצון , שלא – ÀÈ

øaLéטומאה, :íéøîBà éànL úéa את יערה ולא החבית, את – ÅÇÇÀÄÀÇÅ
לרצונו , לצד  מצד המים את יעביר  הרי יערם, שאם לחוץ, המים

מוכשרים הפירות äøòé(ברטנורא);ונמצאו  :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÀÈÆ
המים  ויצאו  צידה, על החבית את שיטה כלומר המים, את ישפוך

אחרונה "),ממנה "משנה רבא "; מכשירים ("אליהו אינם זה בכגון שאף

הפירות. הלל ,íéãBîeאת לבית שמאי  בית –úà èéLBî àeäL ÄÆÄÆ
íéøBäè íäå ,dëBzî úBøt ìèBðå Bãé הוכשרו שלא כלומר  – ÈÀÅÅÄÈÀÅÀÄ

ש פי  על ואף בכך , בחבית.הפירות המים היו עדיין

כדי ישבר , שמאי בית שלדעת שבמשנתנו , המחלוקת טעם מפרש הרמב"ם
המים  נגיעת היתה כבר יערה, אם אבל  במהירות, החבית מן  המים את לסלק
בית  אבל  שיערה. עד בתוכה המים שיהיו  רוצה הוא שהרי ברצון, בפירות
היה  שאם שמאי, בית ומודים מכשירים. אינם מערה אם שאף סוברים, הלל
ולא  שהואיל אומרים, ואין  מוכשרים, אינם מתוכה, פירות ונוטל ידו  מושיט
כשעוסק  שדווקא הפירות, שיטול  עד במים רצונו  במהירות, החבית את שיבר
הפירות  במלקט כן שאין מה לרצון , חשוב בשפיכתם שוהה והוא לנערם במים

.(m"anxd zrcl "yi` oefg")
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‰dëBúì óìcä ãøiL äáøò,ïéôväå ïéæzpä–ïzé éëa ïðéà.ì dìèðdëôL–éànL úéaíéøîBà:ïzé éëa; £¥¨¤¨©©¤¤§¨©¦¨¦§©¨¦¥¨§¦ª©§¨¨§¨§¨¥©©§¦§¦ª©
ìlä úéaíéøîBà:ïzé éëa ïðéà.iL dçépädëBúì óìcä ãø,ïéôväå ïéæzpä–éànL úéaíéøîBà:ïzé éëa;úéa ¥¦¥§¦¥¨§¦ª©¦¦¨¤¥¥©¤¤§¨©¦¨¦§©¨¦¥©©§¦§¦ª©¥

ìläíéøîBà:ïzé éëa ïðéà.ì dìèðdëôL–ïzé éëa ïäL íéãBî elàå elà.úà ñaëîäå íéìkä úà ìéaènä ¦¥§¦¥¨§¦ª©§¨¨§¨§¨¥¨¥¦¤¥§¦ª©©©§¦¤©¥¦§©§©¥¤
äøòna Búeñk,åéãéa íéìBòä íénä–ïzé éëa;åéìâøa–ïzé éëa ïðéà.øæòìà éaøøîBà:Bì øLôà éà íà §©§¨¨©©¦¨¦§¨¨§¦ª©§©§¨¥¨§¦ª©©¦¤§¨¨¥¦¦¤§¨

iLåéìâø eôphð ïk íà àlà ãø,åéìâøa ïéìBòä óà–ïzé éëa. ¤¥¥¤¨¦¥¦©§©§¨©¨¦§©§¨§¦ª©
Âäå÷î CBúì äeðúðe ïéñBîøz äàìî àéäL ät÷–íéøBäè íäå dëBzî ïéñBîøz ìèBðå Bãé èéLBî;ïî íìòä ª¨¤¦§¥¨ª§¦§¨¨§¦§¤¦¨§¥ª§¦¦¨§¥§¦¤¡¨¦

íénä,ätwa íéòâBpä–íéàîè,íéñBîøzä ìk øàLe–íéøBäè.äøònaL ïBðö–ezçéãî äcð,øBäè àeäå. ©©¦©§¦©ª¨§¥¦§¨¨©ª§¦§¦§¤©§¨¨¦¨§¦©§¨
íénä ïî àeäL ìk ezìòä–àîè. ¤¡©¨¤¦©©¦¨¥

d.oifzpd:õåçì äðîî.oitvde:äëåúáù íéîä ïëå ,ïåöøì àìù ïäù éôì ,ïúåé éëá ïðéà åäìåë .õåçì åàöéå äìòîì.oktyl dlhpïîå÷îá ïëôù àìù
:ïîå÷îá íù ãéî ïëôù àìå ìéàåä ïä ïåöøìã ,ïúåé éëá ïä éøä ,øçà íå÷îá íéîä êåôùì äáéøòä ìèð àìà.mixne` lld ziaeíù ïçéðä àìù ïåéë

:ïúåé éëá ïðéà ,ïëôùì äìèð àìà.dgipd:äéìò óìãä ãøéù éãë äìéçúî äáéøòä úà çéðä íà.el`e el`éô ìò óàù íéãåî ììä úéáå éàîù úéá
:ïäéìò áùéç øáëå ìéàåä ,ïúåé éëá ïä éøä ,äëôùå ë"çà äìèðù.eicia milerd min:äéì àçéð ,ïäá ñáëîù.eilbxa:äéì àçéð àì.eilbx etphp k"``

:äéøåçàì åòâéù ãò äëåúì ñðëéì íéîì øùôà éàù éôì ,ìéòì àðùéøôãë ,ïúåé éëá äéøçà íéìåòä íéîã ,ìéòìã úéáçá àìîîà äåäã éãéî .ïúåé éëá ååä
e.oixedh mdeáéúëã ,äå÷îáù íéîá åøùëåä àìù éôì .ìèðå åãé úà àîè íãà èùôù ô"òà(à"é àø÷éå)ùåìú àåäù ãçåéî éìë äî ,àîèé éìë ìëá

:åùìúð àìù ïîæ ìë íéøéùëî ïðéàù ò÷ø÷ä ïî íéùåìú ïðéàù úåøòîå ïéçéù úåøåááù íéî é÷åôàì ,øéùëî ùåìú àåäù ìë óà ,øéùëîå.mind on mlrd
:íéùåìúä íéîá äàîåè ìá÷ì ïéñîøåúä åøùëåä.mi`nh dtewa mirbepdååä äôå÷á íéòâåðä ïéñîøåúäå ,àîè íãà äá òâðùë ïåùàø úéùòð äôå÷äù

:éðù.miqnxezd lk x`ye:äôå÷á íéòâåð ïéàù.mixedh:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàã.xedh `ede ezgicn dcpíéîá äàîåè ìá÷ì øùëåä àìã
:äøòîá íéøáåçîù

`xephxa yexit
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dëBúì óìcä ãøiL äáøò: לרצון שלא –ïéæzpä המים – ÂÅÈÆÈÇÇÆÆÀÈÇÄÈÄ
לחוץ, העריבה מן ונשפכים ïéôväåהניתזים למעלה הצפים והמים – ÀÇÈÄ

העריבה, כשנתמלאה ïzéלחוץ, éëa ïðéà והוא מכשירים. אינם – ÅÈÀÄËÇ
המשנה  נקטה ולא מכשירים, שאינם העריבה שבתוך  למים הדין
ובית  שמאי  בית בה שנחלקו  הסיפא, משום אלא וצפים", "ניתזים

וצפים. בניתזים dëôLìהלל  dìèðלשפוך כדי העריבה את נטל – ÀÈÈÀÈÀÈ
אחר , במקום המים את ïzéממנה éëa :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÀÄËÇ

לשפכה  העריבה את נטל  אלא במקומם, המים את שפך שלא שכיון
ונמצא  שם, שישפכם עד המים בה שישארו רצה הרי  אחר, במקום

מכשירים; הלכך  לרצונו , ïzéשהם éëa ïðéà :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅÈÀÄËÇ
המים  את ממנה לשפוך  העריבה את שנטל  כיון  הלל בית שלדעת –

שאינם  דעתו  גילה שם, הניחם מכשירים ולא אינם הלכך  כלל, לרצונו 

ברטנורא). שכיון (רמב"ם ; הוא, שמאי  בית של שטעמם מפרשים ויש 

ונעשו  החשיבום הרי  המים, את לשפוך  כדי העריבה את שהגביה
במקומם(הרא"ש ),לרצון שפכם אחרונה ").ואפילו  "משנה dçépäÄÄÈ(עיין
iLdëBúì óìcä ãøשירד כדי מתחילה העריבה את הניח אם – ÆÅÅÇÆÆÀÈ

לתוכה, ïéôväåהדלף ïéæzpä,לעיל שבארנו  כמו  –éànL úéa ÇÄÈÄÀÇÈÄÅÇÇ
ïzé éëa :íéøîBà אף לרצונו , לעריבה שירדו שכיון  מכשירים, – ÀÄÀÄËÇ

מכשירים; ממנה נשפכו  או שניתזו  ïðéàהמים :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅÈ
ïzé éëa ואילו העריבה, בתוך שיישארו למים אלא נתכוון  שלא – ÀÄËÇ

המים  ברם, מכשירים. אינם הלכך  לרצונו, אינם והצפים הניתזים

העריבה  את והניח הואיל  מכשירים, הכל לדברי  העריבה שבתוך 
הנוטפים. המים בה שייכנסו  dëôLìבכוונה dìèðכך אחר נטל – ÀÈÈÀÈÀÈ

המים, את ממנה לשפוך  כדי  העריבה ïäLאת íéãBî elàå elàÅÈÅÄÆÅ
ïzé éëa שלא הלל  בית מודים לשפכה, נטלה שאפילו כלומר  – ÀÄËÇ

מכשירים. הם והרי לרצונו , שהניחה הראשונה, מחשבתו בטלה

äøòna Búeñk úà ñaëîäå íéìkä úà ìéaènä במקוה – ÇÇÀÄÆÇÅÄÀÇÀÇÅÆÀÇÀÈÈ
åéãéaשבמערה, íéìBòä íénä,בהם ומכבס שמטביל –ïzé éëa ÇÇÄÈÄÀÈÈÀÄËÇ

ולכבס  להטביל  אפשר ואי הואיל  לרצונו, נתלשו  שהמים מכשירים, –
בידיו ; המים שיעלו  ברגליו ,åéìâøaמבלי  העולים המים אבל – ÀÇÀÈ

ïzé éëa ïðéà.לרצונו תלושים שאינם מכשירים, אינם –øæòìà éaø ÅÈÀÄËÇÇÄÆÀÈÈ
iL Bì øLôà éà íà :øîBàãø,למערה –eôphð ïk íà àlà ÅÄÄÆÀÈÆÅÅÆÈÄÅÄÇÀ

åéìâøלמים רגליו  נכנסו  כלומר  שלמה");– מפרשים:("מלאכת  ויש ÇÀÈ

eilbx etphp ok m` `l`,במקוה שיודחו ורוצה שבמערה ובטיט ברפש –
ïzé éëa ,åéìâøa ïéìBòä óà,מכשירים ברגליו העולים המים אף – ÇÈÄÀÇÀÈÀÄËÇ

שהמים  בחבית, בממלא כמו לרצונו, כתלושים הם שנחשבים
שיגעו  עד לתוכה להיכנס למים אפשר  ואי הואיל מכשירים, שבאחוריה

ברטנורא ).באחוריה `xfrl(רש "י; iaxk dkld oi`e יום "תוספות  (עיין

ועיין  החבית; שאחורי למים זה  בין שמחלק נחום ", "חזון ועיין טוב ";

ישראל"). "תפארת 

i r i a x m e i
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ïéñBîøz äàìî àéäL ät÷,קטנית מין –äå÷î CBúì äeðúðe ËÈÆÄÀÅÈËÀÄÀÈÈÀÄÀÆ
גורסים: ויש –,dewn jezl dpezpeבכוונה שלא "משנה כלומר (עיין

Bãéאחרונה "), èéLBî,טמא אדם אפילו –dëBzî ïéñBîøz ìèBðå ÄÈÀÅËÀÄÄÈ
הקופה, מתוך –íéøBäè íäå במים התורמוסים הוכשרו שלא – ÀÅÀÄ

שנאמר  טומאה, לקבל שבמקוה לד ):המחוברים יא, dzyi(ויקרא  xy`"
"ilk lkaכל אף ומכשיר , הקרקע מן  תלוש שהוא מיוחד כלי מה –

ובמערות, בשיחין שבבורות, מים יצאו  מכשיר ; הקרקע מן  תלוש שהוא

נתלשו; שלא זמן כל  מכשירים שאינם הקרקע, מן תלושים שאינם
לא  מקום מכל  עמהם, מים עלו התורמוסים את שכשנטל פי על  ואף

לרצונו. שעליהם המים נתלשו  שלא íénäהוכשרו, ïî íìòä– ÆÁÈÄÇÇÄ
המים: מן  הקופה בתוך  התורמוסים את ätwa,העלה íéòâBpäÇÀÄÇËÈ

íéàîè,טומאה לקבל  אותם מכשירים הקופה שסביבות שהמים – ÀÅÄ
הקופה דפנות את שהדיחו  מאחר  לרצונו, שהם הגר"א ),לפי  (הר"ש;

íéøBäè ,íéñBîøzä ìk øàLe,טומאה לקבל  הוכשרו שלא – ÀÈÈÇËÀÄÀÄ
התורמוסים  שכל מפרשים, ויש  לרצונו . שעליהם המים שאין  לפי

באה  והמשנה הקופה, את כשהעלה שנתלשו, במים הוכשרו שבקופה
אמנם  הטומאה, אב היה אפילו טמא, אדם אותה העלה שאם ללמדנו,
הטמא  מנגיעת נטמאה שהקופה טמאים, בקופה הנוגעים התורמוסים

אבל לטומאה, שני  נעשו  בקופה הנוגעים והתורמוסים ראשון , ונעשתה
בחולין שלישי  עושה שני שאין  טהורים, התורמוסים כל  (רמב"ם ;שאר

הסברים  ומביא זה  פירוש  על  שמקשה אחרונה " "משנה  עיין ברטנורא ;

äøònaLאחרים ). ïBðö,שבמערה המים לתוך שנתנוהו  –äcð ÀÆÇÀÈÈÄÈ
ezçéãî,שם –øBäè àeäå המחוברים במים הוכשר שלא – ÀÄÇÀÈ

טומאה. לקבל àîèשבמערה  ,íénä ïî àeäL ìk ezìòä– ÆÁÇÈÆÄÇÇÄÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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çBcì,àîha–ïéàîè,øBäháe–ïzé éëa. ¦©©¨¥§¥¦©¨§¦ª©
‚çBczL ìéáLa ìúkä ìò äøò÷ äôBkä–ïzé éëa äæ éøä;ìúkä ä÷ìé àHL ìéáLa íà–ïzé éëa ïðéà. ©¤§¨¨©©Ÿ¤¦§¦¤¦©£¥¤§¦ª©¦¦§¦¤¦§¤©Ÿ¤¥¨§¦ª©
„dëBúì óìcä ãøiL úéáç–éànL úéaíéøîBà:øaLé;ìlä úéaíéøîBà:äøòé.úà èéLBî àeäL íéãBîe ¨¦¤¨©©¤¤§¨¥©©§¦§©¥¥¦¥§¦§¨¤¦¤¦¤

dëBzî úBøt ìèBðå Bãé–íéøBäè íäå. ¨§¥¥¦¨§¥§¦

:ïåöøì àìù äúéä åéìò íéîùâä úãéøéù ïåéë ,ïéøéùëî ïðéà éëä åìéôà.xrip m`eåúéìè øòðîä åîë[æ"î÷ úáù]:åéìòî íéîùâä øéñäì åôåâ øòéðù .ika
.ozei:ïä ïéøéùëî åðîî íéìôåðä íéîä.xwdl:åîöò øø÷ì.gecil e`:äàåöá åà èéèá êìëåìî äéäù ïåâë ,åôåâ õåçøì.`nha.àîè íãàä äéä íà

mi`nh:úçàë íåàîèå íåøéùëä ,úåøéôä ìò åìôð íàå .íéîä.ozei ika xedhae:ïéøéùëîå
c.dkezl slcd cxiy ziag:äàîåè ìá÷ì åøùëåéù äöåø åðéàå úåøéô äëåúáå ,ïåöøì àìù.xayiåàöîðå ïåöøì äæì äæî íéîä øéáòî éøä ,äøòî íàù

:íéøùëåî úåøéôä.micene:ììä úéáì éàîù úéá.oixedh ode 'eke eci z` hiyen `edy:êëá åøùëåä àì øîåìë

`xephxa yexit

לרצונו  שלא עליו  ירדו שהמים על(הרא "ש);לפי שאף מפרשים, ויש 

טמאים  שמשקים א), (א, שנינו  והרי  עליו , שירדו  המשקים שנטמאו  פי 
מכשירים אינם מקום מכל  לרצון , ושלא לרצון (ברטנורא ;מטמאים

בדקדוק ; שלא הם  מברטנורא  הרב שדברי כותב , אחרונה " "משנה  בעל אבל

ישראל"); "תפארת  øòðועיין íàå המים את להסיר  כדי גופו, – ÀÄÄÅ
ïzéמעליו, éëa נתלשו שהרי מכשירים, ממנו הנופלים המים – ÀÄËÇ

שניער בכגון כאן  שמדובר מבואר , בגמרא הניעור . ידי  על לרצונו

ובאה  אחת, בבת ממנו  יצאו שהמים כלומר  אחת, בבת כוחו  בכל
מכשירים, מקום מכל נטמאו שלא פי על שאף להשמיענו, המשנה

פרישתם, בשעת מיטמאים הם הרי  ויורדים, שותתים המים היו אם אבל 
כאחד. ומטמאים מכשירים טמאים שמשקים שנינו  úçzוכבר  ãîòÈÇÇÇ

øBpvä,מים המנטף –ø÷äì,עצמו לקרר  –çBcì Bà לרחוץ – ÇÄÀÈÅÄÇ
שעליו , מהלכלוך  טמא,àîhaגופו האדם היה אם –ïéàîè– ÇÈÅÀÅÄ

כאחד , האוכלים את ומטמאים מכשירים הם והרי  –øBäháeהמים, ÇÈ
טהור , ïzéובאדם éëa.מכשירים המים – ÀÄËÇ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

çBczL ìéáLa ìúkä ìò äøò÷ äôBkäמי שירדו כדי  – ÇÆÀÈÈÇÇÙÆÄÀÄÆÄÇ
וידיחוה, הקערה לתוך  ïzéגשמים éëa äæ éøä שבקערה המים – ÂÅÆÀÄËÇ

ìúkäמכשירים; ä÷ìé àHL ìéáLa íàעל הקערה כפה ואם – ÄÄÀÄÆÄÀÆÇÙÆ
הגשמים, ידי על  הכותל ילקה שלא בשביל  ïzéהכותל , éëa ïðéàÅÈÀÄËÇ

הגשמים. במי  רוצה אינו  שהרי  לרצונו, שבקערה המים שאין –

הדיוק: דרך  על  משנתנו מבארים gcezyבגמרא liaya lzekd lr dxrw dtekd
,ozei ika df ixd Ð דברים במה יותן . בכי  זה אין  הכותל , שיודח בשביל אבל 

אבל מאליו , הוא עשוי אלא בנין, שאינו  מערה, בכותל oipa,אמורים? lzeka
הרי הכותל , שיודח בשביל  אבל יותן , בכי  אינן הכותל , ילקה שלא בשביל

יותן. בכי זה
ואחרים. רש"י ושיטת הרמב"ם שיטת משנתנו : בביאור  הן שיטות ושתי

מפרש: ozeiהרמב"ם ika df ixd ,gcezy liaya lzekd lr dxrw dtekd המים –
שהם  מפני  טומאה, לקבל  הוכשרו  פירות, בהם הניח שאם מכשירים, שבקערה

לדעת בכלי  ozeiתלושים ika opi` ,lzekd dwli `ly liaya m` .(epevxl eylzpy)
שבקע  שהמים כתלושים– אינם dxrwlרה mind eribiy epevx did `ly xg`n)

,(lzekd lr elti `ly `l` שיודח נתכוון הוכשרו . לא אוכלים בה נתן  אם לפיכך 
בית כותל היה אם exaigyהכותל: yelz did lzekd dpap epnny xnegd ixde)

,(rwxwlהכשר לענין כתלוש הוא הרי שחיברו  שהתלוש מכשירין , אלו הרי 
שבכלים כמים זה כותל  שעל מים inונמצאו  eltiy dvx ixdy ,oevxa eylzpy)

.(lzekd lr minybd,קרקע של עצמה אלא בנין  שאינו  מערה, כותל  היה ואם
הקרקע; מן כתלושים אינם שעליה :המים o evxa eidiy mikixv mixacd i pyy

`ly did mdn cg`y lke ,m ilke`d lr mzpizpe rwxwd on mind zyilz
exyk ed `l ,dp iz pd e` dyilzd , o evxa. שלשיטת א), א, (לעיל  הבאנו וכבר
מסכתנו : בתחילת ששנינו מה itהרמב"ם lr s` ,oevxl ezligzy dwyn lk"

,"ozei ika df ixd ,oevxl ezligz oi`y it lr s` ,oevxl eteqy e` ,oevxl eteq oi`y
שאם  בלבד , האוכלים על  הנתינה על  אלא התלישה על אמורים הדברים אין

הוכשר. להיפך , או  לרצון , סופו שאין אף לרצון  הפירות על נפל 
סובר, רש"י שכן  רש"י , שיטת היא כן  mylלא o evxl dyilz my yiy lky

lkn , o evxl zex itd lr dp iz pd dzid `l jk xg`y it lr s` ,y elzd xac
xac myl e` , o evxl dyilzd dzid `ly it lr s` jtidl oke ; exyk ed mewn
exyk ed , o evxl zex itd lr d piz pd dzid jk xg` m` mewn lkn ,yelzd.

ששנינו : eteqyוזהו  e` ,oevxl eteq oi`y it lr s` ,oevxl ezligzy dwyn lk"
,"ozei ika df ixd ,oevxl ezligz oi`y it lr s` ,oevxlמן התלישה היא שתחילתו 

ולפיכך הפירות. על  הנתינה – וסופו liayaהמחובר, lzekd lr dxrw dtekd"
"ozei ika df ixd ,gcezy–,הקערה הדחת לשם המים את והחשיב שהואיל 

אחר בהם שנפלו הפירות לצורך החשיבם שלא פי  על אף תלוש, דבר שהיא
חשב  ואם לרצון . הפירות את בהם שיתן  צורך ואין הפירות, הוכשרו  כך,
הוא, מעיקרו  ומחובר מאליו  עשוי  שהוא מערה של הכותל  שיודח בשביל
שלא  במים כך אחר נגעו כשהפירות אמורים? דברים במה יותן. בכי זה אין
והוכשרו לרצון , סופו  הרי  לתוכם, הפירות בנפילת לו  ניחא אם אבל ברצונו.
תלוש  והוא הואיל  בית, של כותל שיודח בשביל  חשב אם ברם, הפירות.
לתוך הפירות נפלו אם אף לפיכך  הכשר, לענין  כתלוש שדינו  חיברו, ולבסוף

הוכשרו  ברצון , שלא jxrהמים zicenlz 'lwivp` oiire ;` ,fh oileg i"yx oiir)
.("xykd" זו שיטה נקטו והראב"ד  הר "ש c"a`xdואף oiire ;` ,` y"x oiir)

.(b-a ,ai oilke` z`neh 'ld m"anxd lr eizebyda
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úéáç,פירות מלאה –óìcä ãøiL מן הנוטפים הגשמים מי – ÈÄÆÈÇÇÆÆ
לקבלdëBúìהגג, הפירות שיוכשרו רוצה ואינו לרצון , שלא – ÀÈ

øaLéטומאה, :íéøîBà éànL úéa את יערה ולא החבית, את – ÅÇÇÀÄÀÇÅ
לרצונו , לצד  מצד המים את יעביר  הרי יערם, שאם לחוץ, המים

מוכשרים הפירות äøòé(ברטנורא);ונמצאו  :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÀÈÆ
המים  ויצאו  צידה, על החבית את שיטה כלומר המים, את ישפוך

אחרונה "),ממנה "משנה רבא "; מכשירים ("אליהו אינם זה בכגון שאף

הפירות. הלל ,íéãBîeאת לבית שמאי  בית –úà èéLBî àeäL ÄÆÄÆ
íéøBäè íäå ,dëBzî úBøt ìèBðå Bãé הוכשרו שלא כלומר  – ÈÀÅÅÄÈÀÅÀÄ

ש פי  על ואף בכך , בחבית.הפירות המים היו עדיין

כדי ישבר , שמאי בית שלדעת שבמשנתנו , המחלוקת טעם מפרש הרמב"ם
המים  נגיעת היתה כבר יערה, אם אבל  במהירות, החבית מן  המים את לסלק
בית  אבל  שיערה. עד בתוכה המים שיהיו  רוצה הוא שהרי ברצון, בפירות
היה  שאם שמאי, בית ומודים מכשירים. אינם מערה אם שאף סוברים, הלל
ולא  שהואיל אומרים, ואין  מוכשרים, אינם מתוכה, פירות ונוטל ידו  מושיט
כשעוסק  שדווקא הפירות, שיטול  עד במים רצונו  במהירות, החבית את שיבר
הפירות  במלקט כן שאין מה לרצון , חשוב בשפיכתם שוהה והוא לנערם במים

.(m"anxd zrcl "yi` oefg")
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‰dëBúì óìcä ãøiL äáøò,ïéôväå ïéæzpä–ïzé éëa ïðéà.ì dìèðdëôL–éànL úéaíéøîBà:ïzé éëa; £¥¨¤¨©©¤¤§¨©¦¨¦§©¨¦¥¨§¦ª©§¨¨§¨§¨¥©©§¦§¦ª©
ìlä úéaíéøîBà:ïzé éëa ïðéà.iL dçépädëBúì óìcä ãø,ïéôväå ïéæzpä–éànL úéaíéøîBà:ïzé éëa;úéa ¥¦¥§¦¥¨§¦ª©¦¦¨¤¥¥©¤¤§¨©¦¨¦§©¨¦¥©©§¦§¦ª©¥

ìläíéøîBà:ïzé éëa ïðéà.ì dìèðdëôL–ïzé éëa ïäL íéãBî elàå elà.úà ñaëîäå íéìkä úà ìéaènä ¦¥§¦¥¨§¦ª©§¨¨§¨§¨¥¨¥¦¤¥§¦ª©©©§¦¤©¥¦§©§©¥¤
äøòna Búeñk,åéãéa íéìBòä íénä–ïzé éëa;åéìâøa–ïzé éëa ïðéà.øæòìà éaøøîBà:Bì øLôà éà íà §©§¨¨©©¦¨¦§¨¨§¦ª©§©§¨¥¨§¦ª©©¦¤§¨¨¥¦¦¤§¨

iLåéìâø eôphð ïk íà àlà ãø,åéìâøa ïéìBòä óà–ïzé éëa. ¤¥¥¤¨¦¥¦©§©§¨©¨¦§©§¨§¦ª©
Âäå÷î CBúì äeðúðe ïéñBîøz äàìî àéäL ät÷–íéøBäè íäå dëBzî ïéñBîøz ìèBðå Bãé èéLBî;ïî íìòä ª¨¤¦§¥¨ª§¦§¨¨§¦§¤¦¨§¥ª§¦¦¨§¥§¦¤¡¨¦

íénä,ätwa íéòâBpä–íéàîè,íéñBîøzä ìk øàLe–íéøBäè.äøònaL ïBðö–ezçéãî äcð,øBäè àeäå. ©©¦©§¦©ª¨§¥¦§¨¨©ª§¦§¦§¤©§¨¨¦¨§¦©§¨
íénä ïî àeäL ìk ezìòä–àîè. ¤¡©¨¤¦©©¦¨¥

d.oifzpd:õåçì äðîî.oitvde:äëåúáù íéîä ïëå ,ïåöøì àìù ïäù éôì ,ïúåé éëá ïðéà åäìåë .õåçì åàöéå äìòîì.oktyl dlhpïîå÷îá ïëôù àìù
:ïîå÷îá íù ãéî ïëôù àìå ìéàåä ïä ïåöøìã ,ïúåé éëá ïä éøä ,øçà íå÷îá íéîä êåôùì äáéøòä ìèð àìà.mixne` lld ziaeíù ïçéðä àìù ïåéë

:ïúåé éëá ïðéà ,ïëôùì äìèð àìà.dgipd:äéìò óìãä ãøéù éãë äìéçúî äáéøòä úà çéðä íà.el`e el`éô ìò óàù íéãåî ììä úéáå éàîù úéá
:ïäéìò áùéç øáëå ìéàåä ,ïúåé éëá ïä éøä ,äëôùå ë"çà äìèðù.eicia milerd min:äéì àçéð ,ïäá ñáëîù.eilbxa:äéì àçéð àì.eilbx etphp k"``

:äéøåçàì åòâéù ãò äëåúì ñðëéì íéîì øùôà éàù éôì ,ìéòì àðùéøôãë ,ïúåé éëá äéøçà íéìåòä íéîã ,ìéòìã úéáçá àìîîà äåäã éãéî .ïúåé éëá ååä
e.oixedh mdeáéúëã ,äå÷îáù íéîá åøùëåä àìù éôì .ìèðå åãé úà àîè íãà èùôù ô"òà(à"é àø÷éå)ùåìú àåäù ãçåéî éìë äî ,àîèé éìë ìëá

:åùìúð àìù ïîæ ìë íéøéùëî ïðéàù ò÷ø÷ä ïî íéùåìú ïðéàù úåøòîå ïéçéù úåøåááù íéî é÷åôàì ,øéùëî ùåìú àåäù ìë óà ,øéùëîå.mind on mlrd
:íéùåìúä íéîá äàîåè ìá÷ì ïéñîøåúä åøùëåä.mi`nh dtewa mirbepdååä äôå÷á íéòâåðä ïéñîøåúäå ,àîè íãà äá òâðùë ïåùàø úéùòð äôå÷äù

:éðù.miqnxezd lk x`ye:äôå÷á íéòâåð ïéàù.mixedh:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàã.xedh `ede ezgicn dcpíéîá äàîåè ìá÷ì øùëåä àìã
:äøòîá íéøáåçîù
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dëBúì óìcä ãøiL äáøò: לרצון שלא –ïéæzpä המים – ÂÅÈÆÈÇÇÆÆÀÈÇÄÈÄ
לחוץ, העריבה מן ונשפכים ïéôväåהניתזים למעלה הצפים והמים – ÀÇÈÄ

העריבה, כשנתמלאה ïzéלחוץ, éëa ïðéà והוא מכשירים. אינם – ÅÈÀÄËÇ
המשנה  נקטה ולא מכשירים, שאינם העריבה שבתוך  למים הדין
ובית  שמאי  בית בה שנחלקו  הסיפא, משום אלא וצפים", "ניתזים

וצפים. בניתזים dëôLìהלל  dìèðלשפוך כדי העריבה את נטל – ÀÈÈÀÈÀÈ
אחר , במקום המים את ïzéממנה éëa :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÀÄËÇ

לשפכה  העריבה את נטל  אלא במקומם, המים את שפך שלא שכיון
ונמצא  שם, שישפכם עד המים בה שישארו רצה הרי  אחר, במקום

מכשירים; הלכך  לרצונו , ïzéשהם éëa ïðéà :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅÈÀÄËÇ
המים  את ממנה לשפוך  העריבה את שנטל  כיון  הלל בית שלדעת –

שאינם  דעתו  גילה שם, הניחם מכשירים ולא אינם הלכך  כלל, לרצונו 

ברטנורא). שכיון (רמב"ם ; הוא, שמאי  בית של שטעמם מפרשים ויש 

ונעשו  החשיבום הרי  המים, את לשפוך  כדי העריבה את שהגביה
במקומם(הרא"ש ),לרצון שפכם אחרונה ").ואפילו  "משנה dçépäÄÄÈ(עיין
iLdëBúì óìcä ãøשירד כדי מתחילה העריבה את הניח אם – ÆÅÅÇÆÆÀÈ

לתוכה, ïéôväåהדלף ïéæzpä,לעיל שבארנו  כמו  –éànL úéa ÇÄÈÄÀÇÈÄÅÇÇ
ïzé éëa :íéøîBà אף לרצונו , לעריבה שירדו שכיון  מכשירים, – ÀÄÀÄËÇ

מכשירים; ממנה נשפכו  או שניתזו  ïðéàהמים :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅÈ
ïzé éëa ואילו העריבה, בתוך שיישארו למים אלא נתכוון  שלא – ÀÄËÇ

המים  ברם, מכשירים. אינם הלכך  לרצונו, אינם והצפים הניתזים

העריבה  את והניח הואיל  מכשירים, הכל לדברי  העריבה שבתוך 
הנוטפים. המים בה שייכנסו  dëôLìבכוונה dìèðכך אחר נטל – ÀÈÈÀÈÀÈ

המים, את ממנה לשפוך  כדי  העריבה ïäLאת íéãBî elàå elàÅÈÅÄÆÅ
ïzé éëa שלא הלל  בית מודים לשפכה, נטלה שאפילו כלומר  – ÀÄËÇ

מכשירים. הם והרי לרצונו , שהניחה הראשונה, מחשבתו בטלה

äøòna Búeñk úà ñaëîäå íéìkä úà ìéaènä במקוה – ÇÇÀÄÆÇÅÄÀÇÀÇÅÆÀÇÀÈÈ
åéãéaשבמערה, íéìBòä íénä,בהם ומכבס שמטביל –ïzé éëa ÇÇÄÈÄÀÈÈÀÄËÇ

ולכבס  להטביל  אפשר ואי הואיל  לרצונו, נתלשו  שהמים מכשירים, –
בידיו ; המים שיעלו  ברגליו ,åéìâøaמבלי  העולים המים אבל – ÀÇÀÈ

ïzé éëa ïðéà.לרצונו תלושים שאינם מכשירים, אינם –øæòìà éaø ÅÈÀÄËÇÇÄÆÀÈÈ
iL Bì øLôà éà íà :øîBàãø,למערה –eôphð ïk íà àlà ÅÄÄÆÀÈÆÅÅÆÈÄÅÄÇÀ

åéìâøלמים רגליו  נכנסו  כלומר  שלמה");– מפרשים:("מלאכת  ויש ÇÀÈ

eilbx etphp ok m` `l`,במקוה שיודחו ורוצה שבמערה ובטיט ברפש –
ïzé éëa ,åéìâøa ïéìBòä óà,מכשירים ברגליו העולים המים אף – ÇÈÄÀÇÀÈÀÄËÇ

שהמים  בחבית, בממלא כמו לרצונו, כתלושים הם שנחשבים
שיגעו  עד לתוכה להיכנס למים אפשר  ואי הואיל מכשירים, שבאחוריה

ברטנורא ).באחוריה `xfrl(רש "י; iaxk dkld oi`e יום "תוספות  (עיין

ועיין  החבית; שאחורי למים זה  בין שמחלק נחום ", "חזון ועיין טוב ";

ישראל"). "תפארת 
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ïéñBîøz äàìî àéäL ät÷,קטנית מין –äå÷î CBúì äeðúðe ËÈÆÄÀÅÈËÀÄÀÈÈÀÄÀÆ
גורסים: ויש –,dewn jezl dpezpeבכוונה שלא "משנה כלומר (עיין

Bãéאחרונה "), èéLBî,טמא אדם אפילו –dëBzî ïéñBîøz ìèBðå ÄÈÀÅËÀÄÄÈ
הקופה, מתוך –íéøBäè íäå במים התורמוסים הוכשרו שלא – ÀÅÀÄ

שנאמר  טומאה, לקבל שבמקוה לד ):המחוברים יא, dzyi(ויקרא  xy`"
"ilk lkaכל אף ומכשיר , הקרקע מן  תלוש שהוא מיוחד כלי מה –

ובמערות, בשיחין שבבורות, מים יצאו  מכשיר ; הקרקע מן  תלוש שהוא

נתלשו; שלא זמן כל  מכשירים שאינם הקרקע, מן תלושים שאינם
לא  מקום מכל  עמהם, מים עלו התורמוסים את שכשנטל פי על  ואף

לרצונו. שעליהם המים נתלשו  שלא íénäהוכשרו, ïî íìòä– ÆÁÈÄÇÇÄ
המים: מן  הקופה בתוך  התורמוסים את ätwa,העלה íéòâBpäÇÀÄÇËÈ

íéàîè,טומאה לקבל  אותם מכשירים הקופה שסביבות שהמים – ÀÅÄ
הקופה דפנות את שהדיחו  מאחר  לרצונו, שהם הגר"א ),לפי  (הר"ש;

íéøBäè ,íéñBîøzä ìk øàLe,טומאה לקבל  הוכשרו שלא – ÀÈÈÇËÀÄÀÄ
התורמוסים  שכל מפרשים, ויש  לרצונו . שעליהם המים שאין  לפי

באה  והמשנה הקופה, את כשהעלה שנתלשו, במים הוכשרו שבקופה
אמנם  הטומאה, אב היה אפילו טמא, אדם אותה העלה שאם ללמדנו,
הטמא  מנגיעת נטמאה שהקופה טמאים, בקופה הנוגעים התורמוסים

אבל לטומאה, שני  נעשו  בקופה הנוגעים והתורמוסים ראשון , ונעשתה
בחולין שלישי  עושה שני שאין  טהורים, התורמוסים כל  (רמב"ם ;שאר

הסברים  ומביא זה  פירוש  על  שמקשה אחרונה " "משנה  עיין ברטנורא ;

äøònaLאחרים ). ïBðö,שבמערה המים לתוך שנתנוהו  –äcð ÀÆÇÀÈÈÄÈ
ezçéãî,שם –øBäè àeäå המחוברים במים הוכשר שלא – ÀÄÇÀÈ

טומאה. לקבל àîèשבמערה  ,íénä ïî àeäL ìk ezìòä– ÆÁÇÈÆÄÇÇÄÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn



hרי dpyn iriax wxt oixiykn zkqn

Êíénä únà CBúì eìôpL úBøt,ïìèðe úBàîè åéãé eéäL éî èLt–úBøBäè åéãé,äåíéøBäè úBøt.áMç íàå ¥¤¨§§©©©©¦¨©¦¤¨¨¨§¥§¨¨¨¨§§©¥§¦§¦¦¥
åéãé eçBciL–úBøBäè åéãé,ïzé éëa úBøtäå. ¤¦¨¨¨¨§§©¥§¦ª©

Áäå÷nä CBúì äðeúðe íéî äàìî àéäL äøã÷,dëBúì Bãé úà äàîhä áà èLôe–äàîè;úBàîè òbî– §¥¨¤¦§¥¨©¦§¨§©¦§¤¨©©©ª§¨¤¨§¨§¥¨©©ª§
äøBäè.ïé÷Lnä ìk øàLe–ïéàîè,ïé÷Lnä øàL úà íéøäèî íénä ïéàL. §¨§¨¨©©§¦§¥¦¤¥©©¦§©£¦¤§¨©©§¦

ËïBìé÷a àlîîä,GL ãòíéîé äL–ïéàîè.àáé÷ò éaøøîBà:eáâð íà–íéøBäè ãiî;eáâð àG íàå–elôà ©§©¥§¦©§¨¨¦§¥¦©¦£¦¨¥¦¨§¦¨§¦§¦¨§£¦
GL ãòíéàîè íBé íéL. ©§¦§¥¦

f.zexedh eici:åéãé ìéáèäì ïåëéù ãò ,åéäùë úåàîè åéãé ,äîåøú ìù ïëù ìëå øùòî úåøéô åéä íà ìáà .ïéìåçì äðåë ïðéòá àìã.mixedh zexitde
:äìéôð êäì äáùçà àìã ,åøùëåä àìåeici egceiy liaya m`eäàîåè ìá÷ì íéøùëåîå ïúåé éëá ïä éøä úåøéôä ,íéîä ïî úåøéôä úà ìåèéì ïéåëúð

:ïúåé éëá äæ éøä ïåöøì åúìéçú ïéàù ô"òàã ,ïåöøì åôåñù ä÷ùî äéì éåäå ,ïúäáâäá åéãé ìåèéì úåøéô úìéôð êäì äáùçàã .àáäìå ïàëî
g.d`nh dkezl eici z` d`nehd a` hyte,äå÷îä êåúá àåäù ô"òàå ,äìéáè åì äúìò àìå ,åëåúá òâåðä äàîåèä áàî äàîåè ìá÷î ñøç éìëã

:äå÷îä éî ïéáå åðéá íéööåç åëåúáù íéîäù éôì.dxedh ze`neh rbnòâî àø÷ðä àåäå äàîåèì ïåùàø àìà ,äá òâðù äàîåèä áà äéä àì íà
îåèàìà äøéã÷ä úàîèð àìù àöîðå ,äàîåèä áàî àìà äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàù éôì ,äøéã÷ä äøåäè æà ,äàîåèä úåáàá òâåðä øîåìë ,úåà

øàù ìáà .åøäèðå äå÷î éîá äëåúáù íéîä å÷ùåä éøäù ,äàîèî äðéà éëä íåùîå ,äúåà íéàîèîå íéøæåçå åàîèðù äëåúáù íéàîè íé÷ùî úîçî
,ïéàîèî åäéù íé÷ùîä ìò åøæâ ïðáøã ,äøéã÷ä úà íéàîèîå íéøæåç êëìä ,ä÷ùä åäì à÷ìñ àìã ,íúåà øäèî äå÷îä ïéà ,áìçå ïîù ïéé ïåâë íé÷ùî

:äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ
h.oeliwa `lnndíéîä ïúåàù êøã åúåà íùå ,íéîä ïúåà åá åàåáéù êøã ïäì íéùåò ,øçà äãù ìà ïàéáäì íéù÷áîå ãçà íå÷îá íéñðåëî íéîäùë

:ïåöøì ïä éøäù ,ïëåúì åìôðù úåøéôä úà ïéøéùëîå ,åëåúì åëéùîäù íéîä ïî áâðúî ïåìé÷ åúåà ïéà íéîé äùìù ãòå ,ïåìé÷ àø÷ð åá íéëùîðiax
.cin eabp m` xne` `aiwr,àúôñåúá àéãäá çëåî éëäå .éøééà íúñá àî÷ àðúå ,íéîé äùìù ãò áâðúî åðéà ïåìé÷ íúñã .àî÷ àðúà âéìô àì àáé÷ò 'ø

:íéîé äùìù àåäù íúñá àáé÷ò 'ø äãåîã
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לרצון , שנתלשו מאחר  ידיה, שעל או שעליו במים שהוכשר הצנון,
ונטמא  בהם להדיחו  נתכוונה במגעה.שהרי 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íénä únà CBúì eìôpL úBøt,תעלה לתוך –eéäL éî èLt ÅÆÈÀÀÇÇÇÇÄÈÇÄÆÈ
ïìèðe úBàîè åéãé,התעלה מתוך הפירות את ונטל –åéãé ÈÈÀÅÀÈÈÈÈ

úBøBäè ידיים בנטילת כוונה צריכים שאין חולין , אכילת לענין  – À
חולין טוב"),לאכילת יום  ו"תוספות ברטנורא  עיין ישראל "; ("תפארת 

íéøBäè úBøtäå והמים מאליהם, ונפלו הואיל הוכשרו, שלא – ÀÇÅÀÄ
לרצונו . אינם åéãéשעליהם eçBciL áMç íàåשנטל שבשעה – ÀÄÄÅÆÄÈÈ

ידיו , את בהם להדיח נתכוון  המים מן  הפירות úBøBäè,את åéãéÈÈÀ
ïzé éëa úBøtäåשעל במים שהוכשרו  טומאה, לקבל מוכשרים – ÀÇÅÀÄËÇ

להדחה. שהחשיבם לרצונו, והם הואיל  ידיו,

i y i n g m e i
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äøã÷,חרס של –,äå÷nä CBúì äðeúðe íéî äàìî àéäL ÀÅÈÆÄÀÅÈÇÄÀÈÀÇÄÀÆ
dëBúì Bãé úà äàîhä áà èLôe,הקדירה לתוך –äàîè– ÈÇÇÇËÀÈÆÈÀÈÀÅÈ

חרס; כלי  מטהר  המקוה ואין  הטומאה, מאב שנטמאה òbîÇÇהקדירה,
úBàîè שאינו הטומאה, באב שנגע מי לתוכה ידו את פשט אבל  – ËÀ

לטומאה, ראשון טומאה äøBäèאלא מקבל כלי שאין הקדירה, – ÀÈ
מ  נטמאו, לא שבקדרה והמים הטומאה, מאב מעורבים אלא שהם פני 

המקוה ו"משנה במי טוב " יום "תוספות ועיין ברטנורא ; עיין (רמב "ם;

ïé÷Lnäאחרונה"). ìk øàLeשאר מלאה הקדירה היתה אם – ÀÈÈÇÇÀÄ
את  לטומאה ראשון  ופשט חלב, שמן , יין , כגון ממים, חוץ משקים,

לתוכה, חכמים,ïéàîèידו מגזירת הקדירה את ומטמאים המשקים, – ÀÅÄ
המקוה, בתוך  המשקים עם שהקדרה פי על  íénäאף ïéàL– ÆÅÇÇÄ

ïé÷Lnäשבמקוה, øàL úà íéøäèîלפי השקה, ידי  על  – ÀÇÂÄÆÀÈÇÇÀÄ
בלבד. למים אלא מועילה אינה שהשקה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïBìé÷a àlîîäאחד במקום מכונסים שכשהמים מפרשים, יש  – ÇÀÇÅÀÄ
המים, בה שיעברו  דרך  להם עושים אחר, מקום אל להעבירם ורוצים

"קילון " נקראת למקום ממקום המים בה שנמשכים זו (הערוך ,ודרך

ובברטנורא); בר"ש או מובא  עץ של שוקת היינו  שקילון  מפרשים, ויש

יווני(רמב"ם );חרס בלשון  שקילון  דומה, פירוש  מובא ב"ערוך" ואף
עמוקים מבורות מים בה ששואבים עץ של משאבה ze`eewnהיינו eiir)

;(` ,g, בקילון מים שהממלא ללמד , משנתנו  ובאה –GL ãòäL ÇÀÈ
íéîé, בו שמילא לאחר  –ïéàîè,לטומאה מכשירים שבו  המים – ÈÄÀÅÄ

הקילון  אין ימים שלושה ועד לרצון , הם שהרי לתוכו, פירות נפלו  אם
אבל להטפיח, כדי  מים בו יש  וסתמו בו, שמילאו המים מן  מתנגב

נתנגב. הסתם מן ימים שלושה eáâðאחר íà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÈÀ
בקילון, המים –íéøBäè ãiî עקיבא רבי  מכשירים; אינם מיד – ÄÈÀÄ

רבי ואף קילון , בסתם עוסק קמא תנא שכן קמא, תנא על  חולק אינו
שהוא  אלא ימים, שלושה עד  מתנגב אינו  קילון  שסתם סובר עקיבא

טהורים, מיד בקילון , המים שנגבו  ידוע שאם להוסיף, àGבא íàåÀÄ
eáâð,נגבו שלא רואים ואם –GL ãò elôàíéàîè íBé íéL ÈÀÂÄÇÀÄÀÅÄ

מכשירים. –

המפרשים רוב לפי משנתנו  xephxa`).בארנו  ;c"a`xd ;y"`xd ;y"xd) וכולם
קילון בסתם עקיבא רבי שמודה בתוספתא, בפירוש שמובא במה מסתייעים

ימים. שלושה שהוא
קמא  תנא בה נחלקו  ולשיטתו אחרת, בדרך משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל 

עקיבא: oi`nhורבי mini dyely cr ,oeliwa `lnnd הנשארים שהמים מכשירים, –
אינם  ימים שלושה אחר אבל  ימים, שלושה עד  ברצון תלושים הם בקילון
ב"כסף  הטעם ומבואר  מכשיר; אינו  משקה שם נשאר ואם ברצון, תלושים
בו שיישאר  מה אלא לרצון תלושים שיהיו דעתו אין  שמתחילה לפי  משנה",
שם  יישאר  כן אם אלא בקילון למלא אפשר שאי מפני  ימים, שלושה עד 

לרצונו. תלוש אינו  כך  אחר נשאר ואם ימים; שלושה עד aiwr`משקה iaxe
וסובר: קמא, תנא על miyelyחולק cr elit` ,eabp `l m`e ,mixedh cin eabp m`

.`aiwr iaxk dkld oi`e .mixiykn mei
ממקום  בה נמשכים שהמים דרך הוא שקילון  המפרשים, שלפי  מעירים, יש
מכשירים  – ימים שלושה עד  – שבקילון  המים שאין לפרש, צריך  למקום,
המים  הרי  כן , לא שאם משם, כשהעלום אלא לתוכם שנפלו  הפירות את

מכשירים ואינם הם מחוברים megp").שבקילון  oefg")נפלו שאם מוסיפים, ויש
ששנינו כמו מוכשרים, אינם כשהעלום אפילו הקילון , לתוך  מאליהם הפירות

ונו ידו  "מושיט ו ): משנה (לעיל  והם בתורמוסים מתוכה, תורמוסים טל
הרי הקילון , לתוך פירות נתנו שאם משנתנו, לפרש שיש אלא טהורים".

שבמערה בצנון (שם) ששנינו  כמו מוכשרים, משם `dpexg";כשהעלום dpyn")
.(epzpynl xg` yexit my oiire
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ÈíéîLb íäéìò eãøéå ïé÷Lî íäéìò eìôpL íéöò,eaø íà–íéøBäè.íàéöBäíéîLb íäéìò eãøiL,ìò óà ¥¦¤¨§£¥¤©§¦§¨§£¥¤§¨¦¦©§¦¦¨¤¥§£¥¤§¨¦©©
eaøL ét–íéàîè.íéàîè íé÷Lî eòìa,íéîLb ïäéìò eãøiL íàéöBäL ét ìò óà–ïéøBäè,àlà í÷éqé àGå ¦¤©§¥¦¨§©§¦§¥¦©©¦¤¦¨¤¥§£¥¤§¨¦§¦§©¦¥¤¨

ãáìa úBøBäè íéãéa.ïBòîL éaøøîBà:ï÷éqäå ïéçì eéä íà,eòìaL ïé÷Lnä ìò ïäî ïéàöBiä ïé÷Lnä eaøå– §¨©¦§¦§©©¦¦§¥¦¨©¦§¦¦¨§©©©§¦©§¦¥¤©©©§¦¤¨§
íéøBäè. §¦

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡øäpa ìáhL éî,Ba øáòå øçà øäð åéðôì äéäå–íéðBLàøä úà íéiðL eøäè.ì Bøáç eäçcBøëL,Bzîäáì ïëå ¦¤¨©©¨¨§¨¨§¨¨¨¨©¥§¨©¦£§¦¦¤¨¦¦¨¨£¥§¨§§¥¦§¤§
–íéðBLàøä úà íéiðL eøäè.Bnò ÷çNîk íàå–ïzé éëa äæ éøä. ¦£§¦¦¤¨¦¦§¦¦§©¥¦£¥¤§¦ª©

i.miwyn mdilr eltpy:íéàîè.eax m`:íåøäéèå íåìèá ,íää íé÷ùîä ìò íéîùâ éî.minyb odilr ecxiy ick o`ived:íéîùâì åäðéáùçàãt"r`
.oi`nh eaxy:ïîöò íéîùâä åàîèðã.mi`nh oiwyn erlaíéîùâ ïäéìò åãøéù éãë ïàéöåäù ô"òà ,ïéòåìá ïé÷ùî ïëåúáå õåçáî íéáåâð íéöòäù ïåâë

:åòìá éøäù ,ïéàîè ïé÷ùîá åòâð àìã ,ïéøåäè éëä åìéôà ,íéîùâì åäðéáùçàã.zexedh micia `l` mwiqi `líéîùâä éî úà íéãéä åàîèé àìù
òåìáä àîè ä÷ùî óåñã ïðéøîà àìå ,øåäè øåðúäå øåðúá í÷éñäì ìåëé ,úåøåäè íéãéá ìáà .éìë àîèî ä÷ùîã ,øåðúä úà åàîèéå åøæçéå åáùçåäù

:øåðúá ï÷éñîùë õåçì íéàöåé ïéàå ,ïëåúì íé÷ùîä ïéìë øåàä ïäá æçàðå ïäá úèìåù ùàäù íéöòáã ,÷ñéää úîçî úàöì.oigl eid m`åììä íéöò
:òåìáä ä÷ùî ìò ïîöòîù ïé÷ùî åáøå òåìáä àîèä ä÷ùî åèìô íé÷ùî ïúåà íàå ,ïäî ïîöò ïé÷ùî åàöé ïúåçì úîçîå ïéàîè ïé÷ùî åòìáù.oixedh

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïúåà åìèéáù
d`.xdpa lahy in:ïä ïåöøì éøäù ,ïéøéùëî åéìòù íéîå.ea xare ,xg` xdp eiptl dide:ïéøéùëî ïðéàå ïåöøì ïðéà éðùä øäðä ïî åéìòù íéîå

.exdih:åìà àìå åìà àì ïéøéùëî ïéàå ,äìéáèä ïî åîò ïìòäù íéî ,éðùä øäðä éî.eigc:åäçã.exkylåìéôäå åäçã åúåøëù êåúîå øåëéù åøáç äéäù
:øäðá.ezndal oke:ïåöøì íéî äîäáä ìòå ,äìéáè éî åéìò åéäå ,øäðá åúåøëùá äîäáä úà ìéôäù.miipy exdih:ïåöøì àìå úåøëù éãé ìò åéäù

.mipey`xd z`:ïåöøì åéäù.wgynk m`e:åäðéð ïåöøì åäìåëã ,ïúåé éëá íééðùä íâ ,äîäáä úà åà øäðá åøáç úà äçã

`xephxa yexit

i y y m e i
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ïé÷Lî íäéìò eìôpL íéöò,טמאים –íéîLb íäéìò eãøéå ÅÄÆÈÀÂÅÆÇÀÄÀÈÀÂÅÆÀÈÄ
טומאה, מקבלים שאינם –eaø íà המשקים על הגשמים מי  – ÄÇ

הגשמים.íéøBäèהטמאים, מי ברוב שנתבטלו  המשקים, –íàéöBä ÀÄÄÈ
לחוץ, הבית מן  העצים, את –íéîLb íäéìò eãøiLוהרי – ÆÅÀÂÅÆÀÈÄ

טומאה, מקבלים והם הגשמים, מי  את eaøLשהחשיב ét ìò óàÇÇÄÆÇ
המשקים, על  הגשמים מי –íéàîè הגשמים שמי לפי  המשקים, – ÀÅÄ

נטמאו  הר"ב).עצמם טומאה (הר"ש ; לענין לא משנתנו  מפרשים ויש
הכשר : לענין  oiwynאלא mdilr eltpy mivr המשקים משבעת –

ברצון, דבש , או  שמן כגון  minybהמכשירים, mdilr ecxie שלא –
eaxלרצון, m`,וביטלום המשקים על הגשמים מי –mixedh אין –

לרצון. שלא שכולם מכשירים, minyb,המשקים mdilr ecxiy m`ived
mi`nh ,eaxy it lr s`לרצון כולם שהרי  מכשירים, הל'– (רמב"ם 

ב). יג, אוכלין העצים,eòìaטומאת –íéàîè íé÷Lî כגון – ÈÀÇÀÄÀÅÄ
בלועים משקים ובתוכם מבחוץ יבשים xaecnשהעצים m"anxdl s`e)

,(mi`nh mdy miwyna o`kïäéìò eãøiL íàéöBäL ét ìò óàÇÇÄÆÄÈÆÅÀÂÅÆ
íéîLb,הגשמים מי  את שהחשיב –ïéøBäè,שעליהם הגשמים מי – ÀÈÄÀÄ

בהם, נגעו שלא מאחר  הבלועים, מהמשקים נטמאו  í÷éqéשלא àGåÀÇÄÅ
העצים, את –ãáìa úBøBäè íéãéa àlà הידים יטמאו  שלא – ÆÈÀÈÇÄÀÄÀÇ

מטמאים  שמשקים התנור, את ויטמאו  המים ויחזרו הגשמים מי את
ידים  מחמת שנטמאו  שמשקים סוברים, יש אבל חכמים. מגזירת כלים

הטעם, הם מבארים ומכאן  כלים, מטמאים אינם ly`טמאות dxifb"
`nhd mwiqi,(טופח משקה mdilry(כשעליהם miwynd e`vnpe

"xepzd z` mi`nhn.(ו ט , אוכלין טומאת  הל' ïBòîL(רמב "ם éaøÇÄÄÀ
ïéçì eéä íà :øîBà שהיו טמאים, משקים שבלעו העצים – ÅÄÈÇÄ

מחמת ï÷éqäåטריים, משקים מהם יוצאים ההסקה בשעת והרי – ÀÄÄÈ
שבלעו, הטמאים המשקים גם נפלטים ועמהם ïé÷Lnäלחותם, eaøåÀÇÇÇÀÄ

ïäî ïéàöBiä– לחותם מחמת מעצמם, –,eòìaL ïé÷Lnä ìò ÇÀÄÅÆÇÇÇÀÄÆÈÀ
íéøBäè שאינם פירות, כמי דינם עצמם שמחמת שהמשקים – ÀÄ

ברוב  הם ומבטלים טומאה, שבלעו .מקבלים הטמאים המשקים את

קמא  תנא שכן  קמא, תנא על  חולק אינו שמעון  שרבי מפרשים, יש
הבלועים  המשקים ונמצאו  בהם, שולטת שהאש יבשים, בעצים מדבר

שמעון  ורבי  ההסקה; בשעת לחוץ יוצאים ואינם בתוכם כלים בהם
עד בהם לשלוט ממהרת האש  שאין לחים, בעצים להוסיף בא

אף  ועמהם העצים לחות מי לחוץ נפלטים כך ובתוך שיתייבשו ,
לעיל שבארנו  כמו  שבלעו , הרא"ש ).המשקים הרמב"ם (הר"ש ; אבל

העצים  היו  אם שדווקא וסובר , קמא תנא על  חולק שמעון  שרבי  מפרש

טהורים, שבלעו, המשקים על מהם היוצאים המשקים ורבו  לחים,
התנור את העצים אותם מטמאים אז כן, הדבר יהיה לא אם אבל 

מתוכם. היוצאים שבלעו, הטמאים המשקים מחמת ההסקה, בשעת

תנא  של  שהמחלוקת נראה, הרמב"ם שמדברי  כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
כשרבו בלחים, אלא לטהר אין שמעון רבי  שלדעת בזה, היא שמעון ורבי קמא
מטמאים  הם הרי ביבשים, אבל  שבלעו, המשקים על  מהן היוצאים המשקים
רבי וסובר שבלעו , הטמאים המשקים פליטת מפני ההסקה, בשעת התנור  את
אינם  קמא תנא ולדעת ההסקה. בשעת משקים פולטים יבשים שאף שמעון,
בשעת  המשקים את פולטים אינם יבשים שעצים לפי  התנור , את מטמאים
בעצים  שנחלקו אלא הרמב"ם, כדברי שלא משמע מהתוספתא אבל  ההסקה.
את  ברוב מבטלים מהם היוצאים המשקים אין  קמא תנא שלדעת לחים,

שבלעו  הטמאים "oefgהמשקים ;"dpexg` dpyn" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)
.("megp
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øäpa ìáhL éî, לרצון שהם מכשירים, שעליו המים והרי  –äéäå ÄÆÈÇÇÈÈÀÈÈ
øçà øäð åéðôì, בדרכו –Ba øáòåהאחר הנהר של  והמים – ÀÈÈÈÈÇÅÀÈÇ

להם, צריך שאינו לרצון , íéðBLàøäאינם úà íéiðL eøäè– ÄÂÀÄÄÆÈÄÄ
נחשבים  שעליו  המים וכל הראשון , הנהר  מי  את ביטלו השני  הנהר מי 

מכשירים, ואינם ברצון , שלא BøëLìכתלושים Bøáç eäçc– ÈÈÂÅÀÈÀ
שטבל , לאחר  לנהר, והפילו בשכרותו, ודחהו  שיכור, חברו ïëåÀÅשהיה

Bzîäáì והפילה שטבלה, לאחר  בהמתו , את בשכרותו דחה שחברו  – ÄÀÆÀ
לרצון , שלא íéðBLàøäלנהר úà íéiðL eøäè המים ביטלו  – ÄÂÀÄÄÆÈÄÄ

נחשבים  וכולם לרצון, שהיו  הראשונים את לרצון שלא שהיו  השניים

מכשירים. ואינם לרצון , שאינם Bnòכמים ÷çNîk íàå שדחהו – ÀÄÄÀÇÅÄ
שחוק, דרך לנהר ïzéחברו  éëa äæ éøä,"יותן "כי  דין בזה יש  – ÂÅÆÀÄËÇ

ומכשירים. לרצון , היו  השניים המים שאף

exkyl"בענין  exag edgc"שאין לשכרו, דווקא אחרונה": "משנה בעל כותב
ברצונו תלושים המים הרי לנהר , להפילו  ונתכוון בכעסו דחהו  אבל רצון , כאן
ברצון תלושים מקום מכל הנדחה, ברצון שאינם פי על ואף המדחה; זה של 

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíénä únà CBúì eìôpL úBøt,ïìèðe úBàîè åéãé eéäL éî èLt–úBøBäè åéãé,äåíéøBäè úBøt.áMç íàå ¥¤¨§§©©©©¦¨©¦¤¨¨¨§¥§¨¨¨¨§§©¥§¦§¦¦¥
åéãé eçBciL–úBøBäè åéãé,ïzé éëa úBøtäå. ¤¦¨¨¨¨§§©¥§¦ª©

Áäå÷nä CBúì äðeúðe íéî äàìî àéäL äøã÷,dëBúì Bãé úà äàîhä áà èLôe–äàîè;úBàîè òbî– §¥¨¤¦§¥¨©¦§¨§©¦§¤¨©©©ª§¨¤¨§¨§¥¨©©ª§
äøBäè.ïé÷Lnä ìk øàLe–ïéàîè,ïé÷Lnä øàL úà íéøäèî íénä ïéàL. §¨§¨¨©©§¦§¥¦¤¥©©¦§©£¦¤§¨©©§¦

ËïBìé÷a àlîîä,GL ãòíéîé äL–ïéàîè.àáé÷ò éaøøîBà:eáâð íà–íéøBäè ãiî;eáâð àG íàå–elôà ©§©¥§¦©§¨¨¦§¥¦©¦£¦¨¥¦¨§¦¨§¦§¦¨§£¦
GL ãòíéàîè íBé íéL. ©§¦§¥¦

f.zexedh eici:åéãé ìéáèäì ïåëéù ãò ,åéäùë úåàîè åéãé ,äîåøú ìù ïëù ìëå øùòî úåøéô åéä íà ìáà .ïéìåçì äðåë ïðéòá àìã.mixedh zexitde
:äìéôð êäì äáùçà àìã ,åøùëåä àìåeici egceiy liaya m`eäàîåè ìá÷ì íéøùëåîå ïúåé éëá ïä éøä úåøéôä ,íéîä ïî úåøéôä úà ìåèéì ïéåëúð

:ïúåé éëá äæ éøä ïåöøì åúìéçú ïéàù ô"òàã ,ïåöøì åôåñù ä÷ùî äéì éåäå ,ïúäáâäá åéãé ìåèéì úåøéô úìéôð êäì äáùçàã .àáäìå ïàëî
g.d`nh dkezl eici z` d`nehd a` hyte,äå÷îä êåúá àåäù ô"òàå ,äìéáè åì äúìò àìå ,åëåúá òâåðä äàîåèä áàî äàîåè ìá÷î ñøç éìëã

:äå÷îä éî ïéáå åðéá íéööåç åëåúáù íéîäù éôì.dxedh ze`neh rbnòâî àø÷ðä àåäå äàîåèì ïåùàø àìà ,äá òâðù äàîåèä áà äéä àì íà
îåèàìà äøéã÷ä úàîèð àìù àöîðå ,äàîåèä áàî àìà äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàù éôì ,äøéã÷ä äøåäè æà ,äàîåèä úåáàá òâåðä øîåìë ,úåà

øàù ìáà .åøäèðå äå÷î éîá äëåúáù íéîä å÷ùåä éøäù ,äàîèî äðéà éëä íåùîå ,äúåà íéàîèîå íéøæåçå åàîèðù äëåúáù íéàîè íé÷ùî úîçî
,ïéàîèî åäéù íé÷ùîä ìò åøæâ ïðáøã ,äøéã÷ä úà íéàîèîå íéøæåç êëìä ,ä÷ùä åäì à÷ìñ àìã ,íúåà øäèî äå÷îä ïéà ,áìçå ïîù ïéé ïåâë íé÷ùî

:äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ
h.oeliwa `lnndíéîä ïúåàù êøã åúåà íùå ,íéîä ïúåà åá åàåáéù êøã ïäì íéùåò ,øçà äãù ìà ïàéáäì íéù÷áîå ãçà íå÷îá íéñðåëî íéîäùë

:ïåöøì ïä éøäù ,ïëåúì åìôðù úåøéôä úà ïéøéùëîå ,åëåúì åëéùîäù íéîä ïî áâðúî ïåìé÷ åúåà ïéà íéîé äùìù ãòå ,ïåìé÷ àø÷ð åá íéëùîðiax
.cin eabp m` xne` `aiwr,àúôñåúá àéãäá çëåî éëäå .éøééà íúñá àî÷ àðúå ,íéîé äùìù ãò áâðúî åðéà ïåìé÷ íúñã .àî÷ àðúà âéìô àì àáé÷ò 'ø

:íéîé äùìù àåäù íúñá àáé÷ò 'ø äãåîã

`xephxa yexit

לרצון , שנתלשו מאחר  ידיה, שעל או שעליו במים שהוכשר הצנון,
ונטמא  בהם להדיחו  נתכוונה במגעה.שהרי 
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íénä únà CBúì eìôpL úBøt,תעלה לתוך –eéäL éî èLt ÅÆÈÀÀÇÇÇÇÄÈÇÄÆÈ
ïìèðe úBàîè åéãé,התעלה מתוך הפירות את ונטל –åéãé ÈÈÀÅÀÈÈÈÈ

úBøBäè ידיים בנטילת כוונה צריכים שאין חולין , אכילת לענין  – À
חולין טוב"),לאכילת יום  ו"תוספות ברטנורא  עיין ישראל "; ("תפארת 

íéøBäè úBøtäå והמים מאליהם, ונפלו הואיל הוכשרו, שלא – ÀÇÅÀÄ
לרצונו . אינם åéãéשעליהם eçBciL áMç íàåשנטל שבשעה – ÀÄÄÅÆÄÈÈ

ידיו , את בהם להדיח נתכוון  המים מן  הפירות úBøBäè,את åéãéÈÈÀ
ïzé éëa úBøtäåשעל במים שהוכשרו  טומאה, לקבל מוכשרים – ÀÇÅÀÄËÇ

להדחה. שהחשיבם לרצונו, והם הואיל  ידיו,
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äøã÷,חרס של –,äå÷nä CBúì äðeúðe íéî äàìî àéäL ÀÅÈÆÄÀÅÈÇÄÀÈÀÇÄÀÆ
dëBúì Bãé úà äàîhä áà èLôe,הקדירה לתוך –äàîè– ÈÇÇÇËÀÈÆÈÀÈÀÅÈ

חרס; כלי  מטהר  המקוה ואין  הטומאה, מאב שנטמאה òbîÇÇהקדירה,
úBàîè שאינו הטומאה, באב שנגע מי לתוכה ידו את פשט אבל  – ËÀ

לטומאה, ראשון טומאה äøBäèאלא מקבל כלי שאין הקדירה, – ÀÈ
מ  נטמאו, לא שבקדרה והמים הטומאה, מאב מעורבים אלא שהם פני 

המקוה ו"משנה במי טוב " יום "תוספות ועיין ברטנורא ; עיין (רמב "ם;

ïé÷Lnäאחרונה"). ìk øàLeשאר מלאה הקדירה היתה אם – ÀÈÈÇÇÀÄ
את  לטומאה ראשון  ופשט חלב, שמן , יין , כגון ממים, חוץ משקים,

לתוכה, חכמים,ïéàîèידו מגזירת הקדירה את ומטמאים המשקים, – ÀÅÄ
המקוה, בתוך  המשקים עם שהקדרה פי על  íénäאף ïéàL– ÆÅÇÇÄ

ïé÷Lnäשבמקוה, øàL úà íéøäèîלפי השקה, ידי  על  – ÀÇÂÄÆÀÈÇÇÀÄ
בלבד. למים אלא מועילה אינה שהשקה
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ïBìé÷a àlîîäאחד במקום מכונסים שכשהמים מפרשים, יש  – ÇÀÇÅÀÄ
המים, בה שיעברו  דרך  להם עושים אחר, מקום אל להעבירם ורוצים

"קילון " נקראת למקום ממקום המים בה שנמשכים זו (הערוך ,ודרך

ובברטנורא); בר"ש או מובא  עץ של שוקת היינו  שקילון  מפרשים, ויש

יווני(רמב"ם );חרס בלשון  שקילון  דומה, פירוש  מובא ב"ערוך" ואף
עמוקים מבורות מים בה ששואבים עץ של משאבה ze`eewnהיינו eiir)

;(` ,g, בקילון מים שהממלא ללמד , משנתנו  ובאה –GL ãòäL ÇÀÈ
íéîé, בו שמילא לאחר  –ïéàîè,לטומאה מכשירים שבו  המים – ÈÄÀÅÄ

הקילון  אין ימים שלושה ועד לרצון , הם שהרי לתוכו, פירות נפלו  אם
אבל להטפיח, כדי  מים בו יש  וסתמו בו, שמילאו המים מן  מתנגב

נתנגב. הסתם מן ימים שלושה eáâðאחר íà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÈÀ
בקילון, המים –íéøBäè ãiî עקיבא רבי  מכשירים; אינם מיד – ÄÈÀÄ

רבי ואף קילון , בסתם עוסק קמא תנא שכן קמא, תנא על  חולק אינו
שהוא  אלא ימים, שלושה עד  מתנגב אינו  קילון  שסתם סובר עקיבא

טהורים, מיד בקילון , המים שנגבו  ידוע שאם להוסיף, àGבא íàåÀÄ
eáâð,נגבו שלא רואים ואם –GL ãò elôàíéàîè íBé íéL ÈÀÂÄÇÀÄÀÅÄ

מכשירים. –

המפרשים רוב לפי משנתנו  xephxa`).בארנו  ;c"a`xd ;y"`xd ;y"xd) וכולם
קילון בסתם עקיבא רבי שמודה בתוספתא, בפירוש שמובא במה מסתייעים

ימים. שלושה שהוא
קמא  תנא בה נחלקו  ולשיטתו אחרת, בדרך משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל 

עקיבא: oi`nhורבי mini dyely cr ,oeliwa `lnnd הנשארים שהמים מכשירים, –
אינם  ימים שלושה אחר אבל  ימים, שלושה עד  ברצון תלושים הם בקילון
ב"כסף  הטעם ומבואר  מכשיר; אינו  משקה שם נשאר ואם ברצון, תלושים
בו שיישאר  מה אלא לרצון תלושים שיהיו דעתו אין  שמתחילה לפי  משנה",
שם  יישאר  כן אם אלא בקילון למלא אפשר שאי מפני  ימים, שלושה עד 

לרצונו. תלוש אינו  כך  אחר נשאר ואם ימים; שלושה עד aiwr`משקה iaxe
וסובר: קמא, תנא על miyelyחולק cr elit` ,eabp `l m`e ,mixedh cin eabp m`

.`aiwr iaxk dkld oi`e .mixiykn mei
ממקום  בה נמשכים שהמים דרך הוא שקילון  המפרשים, שלפי  מעירים, יש
מכשירים  – ימים שלושה עד  – שבקילון  המים שאין לפרש, צריך  למקום,
המים  הרי  כן , לא שאם משם, כשהעלום אלא לתוכם שנפלו  הפירות את

מכשירים ואינם הם מחוברים megp").שבקילון  oefg")נפלו שאם מוסיפים, ויש
ששנינו כמו מוכשרים, אינם כשהעלום אפילו הקילון , לתוך  מאליהם הפירות

ונו ידו  "מושיט ו ): משנה (לעיל  והם בתורמוסים מתוכה, תורמוסים טל
הרי הקילון , לתוך פירות נתנו שאם משנתנו, לפרש שיש אלא טהורים".

שבמערה בצנון (שם) ששנינו  כמו מוכשרים, משם `dpexg";כשהעלום dpyn")
.(epzpynl xg` yexit my oiire

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt oixiykn zkqn

ÈíéîLb íäéìò eãøéå ïé÷Lî íäéìò eìôpL íéöò,eaø íà–íéøBäè.íàéöBäíéîLb íäéìò eãøiL,ìò óà ¥¦¤¨§£¥¤©§¦§¨§£¥¤§¨¦¦©§¦¦¨¤¥§£¥¤§¨¦©©
eaøL ét–íéàîè.íéàîè íé÷Lî eòìa,íéîLb ïäéìò eãøiL íàéöBäL ét ìò óà–ïéøBäè,àlà í÷éqé àGå ¦¤©§¥¦¨§©§¦§¥¦©©¦¤¦¨¤¥§£¥¤§¨¦§¦§©¦¥¤¨

ãáìa úBøBäè íéãéa.ïBòîL éaøøîBà:ï÷éqäå ïéçì eéä íà,eòìaL ïé÷Lnä ìò ïäî ïéàöBiä ïé÷Lnä eaøå– §¨©¦§¦§©©¦¦§¥¦¨©¦§¦¦¨§©©©§¦©§¦¥¤©©©§¦¤¨§
íéøBäè. §¦

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡øäpa ìáhL éî,Ba øáòå øçà øäð åéðôì äéäå–íéðBLàøä úà íéiðL eøäè.ì Bøáç eäçcBøëL,Bzîäáì ïëå ¦¤¨©©¨¨§¨¨§¨¨¨¨©¥§¨©¦£§¦¦¤¨¦¦¨¨£¥§¨§§¥¦§¤§
–íéðBLàøä úà íéiðL eøäè.Bnò ÷çNîk íàå–ïzé éëa äæ éøä. ¦£§¦¦¤¨¦¦§¦¦§©¥¦£¥¤§¦ª©

i.miwyn mdilr eltpy:íéàîè.eax m`:íåøäéèå íåìèá ,íää íé÷ùîä ìò íéîùâ éî.minyb odilr ecxiy ick o`ived:íéîùâì åäðéáùçàãt"r`
.oi`nh eaxy:ïîöò íéîùâä åàîèðã.mi`nh oiwyn erlaíéîùâ ïäéìò åãøéù éãë ïàéöåäù ô"òà ,ïéòåìá ïé÷ùî ïëåúáå õåçáî íéáåâð íéöòäù ïåâë

:åòìá éøäù ,ïéàîè ïé÷ùîá åòâð àìã ,ïéøåäè éëä åìéôà ,íéîùâì åäðéáùçàã.zexedh micia `l` mwiqi `líéîùâä éî úà íéãéä åàîèé àìù
òåìáä àîè ä÷ùî óåñã ïðéøîà àìå ,øåäè øåðúäå øåðúá í÷éñäì ìåëé ,úåøåäè íéãéá ìáà .éìë àîèî ä÷ùîã ,øåðúä úà åàîèéå åøæçéå åáùçåäù

:øåðúá ï÷éñîùë õåçì íéàöåé ïéàå ,ïëåúì íé÷ùîä ïéìë øåàä ïäá æçàðå ïäá úèìåù ùàäù íéöòáã ,÷ñéää úîçî úàöì.oigl eid m`åììä íéöò
:òåìáä ä÷ùî ìò ïîöòîù ïé÷ùî åáøå òåìáä àîèä ä÷ùî åèìô íé÷ùî ïúåà íàå ,ïäî ïîöò ïé÷ùî åàöé ïúåçì úîçîå ïéàîè ïé÷ùî åòìáù.oixedh

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïúåà åìèéáù
d`.xdpa lahy in:ïä ïåöøì éøäù ,ïéøéùëî åéìòù íéîå.ea xare ,xg` xdp eiptl dide:ïéøéùëî ïðéàå ïåöøì ïðéà éðùä øäðä ïî åéìòù íéîå

.exdih:åìà àìå åìà àì ïéøéùëî ïéàå ,äìéáèä ïî åîò ïìòäù íéî ,éðùä øäðä éî.eigc:åäçã.exkylåìéôäå åäçã åúåøëù êåúîå øåëéù åøáç äéäù
:øäðá.ezndal oke:ïåöøì íéî äîäáä ìòå ,äìéáè éî åéìò åéäå ,øäðá åúåøëùá äîäáä úà ìéôäù.miipy exdih:ïåöøì àìå úåøëù éãé ìò åéäù

.mipey`xd z`:ïåöøì åéäù.wgynk m`e:åäðéð ïåöøì åäìåëã ,ïúåé éëá íééðùä íâ ,äîäáä úà åà øäðá åøáç úà äçã

`xephxa yexit
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ïé÷Lî íäéìò eìôpL íéöò,טמאים –íéîLb íäéìò eãøéå ÅÄÆÈÀÂÅÆÇÀÄÀÈÀÂÅÆÀÈÄ
טומאה, מקבלים שאינם –eaø íà המשקים על הגשמים מי  – ÄÇ

הגשמים.íéøBäèהטמאים, מי ברוב שנתבטלו  המשקים, –íàéöBä ÀÄÄÈ
לחוץ, הבית מן  העצים, את –íéîLb íäéìò eãøiLוהרי – ÆÅÀÂÅÆÀÈÄ

טומאה, מקבלים והם הגשמים, מי  את eaøLשהחשיב ét ìò óàÇÇÄÆÇ
המשקים, על  הגשמים מי –íéàîè הגשמים שמי לפי  המשקים, – ÀÅÄ

נטמאו  הר"ב).עצמם טומאה (הר"ש ; לענין לא משנתנו  מפרשים ויש
הכשר : לענין  oiwynאלא mdilr eltpy mivr המשקים משבעת –

ברצון, דבש , או  שמן כגון  minybהמכשירים, mdilr ecxie שלא –
eaxלרצון, m`,וביטלום המשקים על הגשמים מי –mixedh אין –

לרצון. שלא שכולם מכשירים, minyb,המשקים mdilr ecxiy m`ived
mi`nh ,eaxy it lr s`לרצון כולם שהרי  מכשירים, הל'– (רמב"ם 

ב). יג, אוכלין העצים,eòìaטומאת –íéàîè íé÷Lî כגון – ÈÀÇÀÄÀÅÄ
בלועים משקים ובתוכם מבחוץ יבשים xaecnשהעצים m"anxdl s`e)

,(mi`nh mdy miwyna o`kïäéìò eãøiL íàéöBäL ét ìò óàÇÇÄÆÄÈÆÅÀÂÅÆ
íéîLb,הגשמים מי  את שהחשיב –ïéøBäè,שעליהם הגשמים מי – ÀÈÄÀÄ

בהם, נגעו שלא מאחר  הבלועים, מהמשקים נטמאו  í÷éqéשלא àGåÀÇÄÅ
העצים, את –ãáìa úBøBäè íéãéa àlà הידים יטמאו  שלא – ÆÈÀÈÇÄÀÄÀÇ

מטמאים  שמשקים התנור, את ויטמאו  המים ויחזרו הגשמים מי את
ידים  מחמת שנטמאו  שמשקים סוברים, יש אבל חכמים. מגזירת כלים

הטעם, הם מבארים ומכאן  כלים, מטמאים אינם ly`טמאות dxifb"
`nhd mwiqi,(טופח משקה mdilry(כשעליהם miwynd e`vnpe

"xepzd z` mi`nhn.(ו ט , אוכלין טומאת  הל' ïBòîL(רמב "ם éaøÇÄÄÀ
ïéçì eéä íà :øîBà שהיו טמאים, משקים שבלעו העצים – ÅÄÈÇÄ

מחמת ï÷éqäåטריים, משקים מהם יוצאים ההסקה בשעת והרי – ÀÄÄÈ
שבלעו, הטמאים המשקים גם נפלטים ועמהם ïé÷Lnäלחותם, eaøåÀÇÇÇÀÄ

ïäî ïéàöBiä– לחותם מחמת מעצמם, –,eòìaL ïé÷Lnä ìò ÇÀÄÅÆÇÇÇÀÄÆÈÀ
íéøBäè שאינם פירות, כמי דינם עצמם שמחמת שהמשקים – ÀÄ

ברוב  הם ומבטלים טומאה, שבלעו .מקבלים הטמאים המשקים את

קמא  תנא שכן  קמא, תנא על  חולק אינו שמעון  שרבי מפרשים, יש
הבלועים  המשקים ונמצאו  בהם, שולטת שהאש יבשים, בעצים מדבר

שמעון  ורבי  ההסקה; בשעת לחוץ יוצאים ואינם בתוכם כלים בהם
עד בהם לשלוט ממהרת האש  שאין לחים, בעצים להוסיף בא

אף  ועמהם העצים לחות מי לחוץ נפלטים כך ובתוך שיתייבשו ,
לעיל שבארנו  כמו  שבלעו , הרא"ש ).המשקים הרמב"ם (הר"ש ; אבל

העצים  היו  אם שדווקא וסובר , קמא תנא על  חולק שמעון  שרבי  מפרש

טהורים, שבלעו, המשקים על מהם היוצאים המשקים ורבו  לחים,
התנור את העצים אותם מטמאים אז כן, הדבר יהיה לא אם אבל 

מתוכם. היוצאים שבלעו, הטמאים המשקים מחמת ההסקה, בשעת

תנא  של  שהמחלוקת נראה, הרמב"ם שמדברי  כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
כשרבו בלחים, אלא לטהר אין שמעון רבי  שלדעת בזה, היא שמעון ורבי קמא
מטמאים  הם הרי ביבשים, אבל  שבלעו, המשקים על  מהן היוצאים המשקים
רבי וסובר שבלעו , הטמאים המשקים פליטת מפני ההסקה, בשעת התנור  את
אינם  קמא תנא ולדעת ההסקה. בשעת משקים פולטים יבשים שאף שמעון,
בשעת  המשקים את פולטים אינם יבשים שעצים לפי  התנור , את מטמאים
בעצים  שנחלקו אלא הרמב"ם, כדברי שלא משמע מהתוספתא אבל  ההסקה.
את  ברוב מבטלים מהם היוצאים המשקים אין  קמא תנא שלדעת לחים,

שבלעו  הטמאים "oefgהמשקים ;"dpexg` dpyn" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)
.("megp

א ה נ ש מ ר ו א ב

øäpa ìáhL éî, לרצון שהם מכשירים, שעליו המים והרי  –äéäå ÄÆÈÇÇÈÈÀÈÈ
øçà øäð åéðôì, בדרכו –Ba øáòåהאחר הנהר של  והמים – ÀÈÈÈÈÇÅÀÈÇ

להם, צריך שאינו לרצון , íéðBLàøäאינם úà íéiðL eøäè– ÄÂÀÄÄÆÈÄÄ
נחשבים  שעליו  המים וכל הראשון , הנהר  מי  את ביטלו השני  הנהר מי 

מכשירים, ואינם ברצון , שלא BøëLìכתלושים Bøáç eäçc– ÈÈÂÅÀÈÀ
שטבל , לאחר  לנהר, והפילו בשכרותו, ודחהו  שיכור, חברו ïëåÀÅשהיה

Bzîäáì והפילה שטבלה, לאחר  בהמתו , את בשכרותו דחה שחברו  – ÄÀÆÀ
לרצון , שלא íéðBLàøäלנהר úà íéiðL eøäè המים ביטלו  – ÄÂÀÄÄÆÈÄÄ

נחשבים  וכולם לרצון, שהיו  הראשונים את לרצון שלא שהיו  השניים

מכשירים. ואינם לרצון , שאינם Bnòכמים ÷çNîk íàå שדחהו – ÀÄÄÀÇÅÄ
שחוק, דרך לנהר ïzéחברו  éëa äæ éøä,"יותן "כי  דין בזה יש  – ÂÅÆÀÄËÇ

ומכשירים. לרצון , היו  השניים המים שאף

exkyl"בענין  exag edgc"שאין לשכרו, דווקא אחרונה": "משנה בעל כותב
ברצונו תלושים המים הרי לנהר , להפילו  ונתכוון בכעסו דחהו  אבל רצון , כאן
ברצון תלושים מקום מכל הנדחה, ברצון שאינם פי על ואף המדחה; זה של 
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a.oifzpd:äðåëá àìù.mina xetiv dyerd:úåòåáòáà ïéîë úåçéúø íéîä éðô ìò äìòîù.oifzpd:úåòåáòáà úééùòá.day z`eúåòåáòáà éî åðééäã
:÷åçöá íéîä åðîî æúðì ,ìåìç õò ìù åà äð÷ ìù øåðö ïéîë íéøòðä íéùåòù åîë .íéîá øåðö äùåòä ,éñøâã úéàå .ïîöò.day z`eíéøàùðä íéîä

:øåðöá
b.eabepiy ollae:äøäî øúåé åùáéúéå åáâðúé úåøéôä ìëá íéøæåôî íéîä åéäéùëù ,íéîá úåøéôä ìë ììá.ozei ika opi` mixne` minkgeäëìäå
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בנפילת  היינו  דווקא, הבעלים רצון  שצריך בהכשר  להסוברים ואפילו  הם.
בנתינת  זה והרי יתן", ל "כי דומה יותן" "כי  שיהא שצריך לפי למים, הפירות

שהוא. כל רצון  מועיל ברצון תלושים לענין  אבל  כתוב, הזרע על  מים
גורסים: exagויש edgc"exayl"ואפשר להזיק, שנתכוון כלומר (רמב"ם),

למים  ונפל אבן, על או  הארץ על להפילו  שנתכוון זו, גירסה לפי אף לפרש
בכוונתו `dpexg").שלא dpyn")

הסיפא: את הגר "א מפרש דומה ozei"בדרך ika df ixd enr wgynk m`e"–
פירות  אפילו להכשיר  יכול  מעשה ידי  שעל שדחהו, חברו לרצון שזה מפני

חברו. שעל  המים את להחשיב שיכול  הדין והוא חברו ,
נהר דווקא – אחר " נהר לפניו "והיה : ברישא ששנינו בענין הגר "א כותב כן
במקום  לטבול דווקא כוונתו שאין לרצון, הוא הנהר  כל נהר, באותו  אבל אחר ,

בתוספתא: שנו וכן  לרצון . הוא הנהר  באותו מקום וכל `eזה, mia laehd"
edgcy e` xg` xdpa xar ;ozei ika `ed ixd ,linn xzei biltdy it lr s` ,xdpa

."mipey`xd z` miipy exdh Ð ...exag

y c e w z a y
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ïéæzpä ,íénä éðt ìò èMäעל בכוונה, שלא הניתזים המים – ÇÈÇÀÅÇÇÄÇÄÈÄ
איבריו , תנועות ïzéידי  éëa ïðéà תלושים שאינם מכשירים, אינם – ÅÈÀÄËÇ

ïzéלרצון . éëa äæ éøä ,Bøáç ìò æézäì ïekúð íàå המים – ÀÄÄÀÇÇÀÇÄÇÂÅÂÅÆÀÄËÇ
ברצון. שנתלשו  מכשירים, íénaהניתזים øBtö äNBòäיש – ÈÆÄÇÇÄ

אבעבועות פניהם על  ומעלה במים שנופח הרא"ש ;מפרשים, (הר"ש ;

במיםהר "ב); צפור  צורת בקנה שעושה מבארים, והרמב"ם (הגר"א);ויש
למים: בזריקתו בו  לשחק מיוחד  והוא מקנים, העשוי כלי מפרש:

ïéæzpä, הצפור בעשיית הניתזים המים –daL úàåמי היינו – ÇÄÈÄÀÆÆÈ
עצמן y"xd),האבעבועות itl)שבקנה המים xbd"`),או itl) המים או

משחק  לשם מקנים העשוי  הכלי  בתוך היינו הצפור, בתוך  הנשארים

טוב"), יום ו"תוספות  ברטנורא  ועיין  הרמב"ם ; ïzé(לפי éëa ïðéà– ÅÈÀÄËÇ
לרצון . שאינם מכשירים, אינם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïëBúì óìcä ãøiL úBøt הנוטפים הגשמים מי  עליהם שירדו – ÅÆÈÇÇÆÆÀÈ
הגג, במים,ïììáeמן  הפירות כל  ועירב –eáBbiL שיתנגבו כדי – ÀÈÈÆÄ

להתייבש, ממהרים הפירות בכל מפוזרים שהמים ידי שעל  éaøÇÄמהר ,
ïzé éëa :øîBà ïBòîLהואיל טומאה, לקבל הפירות הוכשרו  – ÄÀÅÀÄËÇ

בכוונה מהר"ם );והרטיבם בשם טוב" יום  "תוספות íéîëçåÇÂÈÄ(עיין
ïzé éëa ïðéà :íéøîBà;הפירות שיתלחלחו  כלל רצה לא שהרי – ÀÄÅÈÀÄËÇ

להתייבש, שימהרו כדי אלא כוונתו  היתה לא שבללם, פי על ואף

טומאה. לקבל הפירות הוכשרו לא minkgk.הלכך  dklde

מפרש: אחרונה" "משנה ozeiבעל ika :xne` oerny iax שהפירות פירוש, –
ובללם  הואיל ברצון , תלושים הם שעליהם המים אבל הוכשרו , לא הללו 
וחכמים  מוכשרים. הם ונתלחלחו, בצידם אחרים פירות נתן  ואם בכוונה,

לרצון . שלא הם הרי אלו , במים צורך  לו  שאין שכל סוברים,
הולכים  אם חולקים, וחכמים שמעון שרבי  מפרש, ישראל " "תפארת ובעל
שיתנגבו כדי בתחילה שיתלחלחו היה שרצונו  מכיון  הסופית הכוונה אחר 

בסוף.
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אגרות קודש
 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא הגיעתני ממנו כל ידיעה ואתענין לדעת מהתקדמות עבודת ההעתקה של הבית 
רבי אשר מהראוי הוא שהי' - אם באפשרי הוא - שיצא מבית הדפוס לי"ט כסלו הבע"ל, כמובן אם 
נכון הי' להדפיסו כאן,  ע"י הזירוז בזה לא תהי' מגרעת בטיב עבודת ההעתקה, ומפני כמה טעמים 
וכיון שגם הילוך הדואר משם לכאן נמשך לפ"ע, הרי לכאורה כבר הזמן קצר, ובטח יודיע בפרטיות 

מהמצב בזה.

וכפי  לכאן קטעי המכ"ע  וישלח  ידו,  על  ענינים בהמכ"ע  נדפסו כמה  זה  זמן  כן בטח במשך 
המדובר בזה זה מכבר,

בברכה.
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בנפילת  היינו  דווקא, הבעלים רצון  שצריך בהכשר  להסוברים ואפילו  הם.
בנתינת  זה והרי יתן", ל "כי דומה יותן" "כי  שיהא שצריך לפי למים, הפירות

שהוא. כל רצון  מועיל ברצון תלושים לענין  אבל  כתוב, הזרע על  מים
גורסים: exagויש edgc"exayl"ואפשר להזיק, שנתכוון כלומר (רמב"ם),

למים  ונפל אבן, על או  הארץ על להפילו  שנתכוון זו, גירסה לפי אף לפרש
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בתוספתא: שנו וכן  לרצון . הוא הנהר  באותו מקום וכל `eזה, mia laehd"
edgcy e` xg` xdpa xar ;ozei ika `ed ixd ,linn xzei biltdy it lr s` ,xdpa

."mipey`xd z` miipy exdh Ð ...exag

y c e w z a y

ב ה נ ש מ ר ו א ב
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אבעבועות פניהם על  ומעלה במים שנופח הרא"ש ;מפרשים, (הר"ש ;

במיםהר "ב); צפור  צורת בקנה שעושה מבארים, והרמב"ם (הגר"א);ויש
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ובללם  הואיל ברצון , תלושים הם שעליהם המים אבל הוכשרו , לא הללו 
וחכמים  מוכשרים. הם ונתלחלחו, בצידם אחרים פירות נתן  ואם בכוונה,

לרצון . שלא הם הרי אלו , במים צורך  לו  שאין שכל סוברים,
הולכים  אם חולקים, וחכמים שמעון שרבי  מפרש, ישראל " "תפארת ובעל
שיתנגבו כדי בתחילה שיתלחלחו היה שרצונו  מכיון  הסופית הכוונה אחר 

בסוף.
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ע"ב: כב להםàðzדף אומר הממונה שהיה eàéöBäבברייתא, ¨¨¦
.ïéðîì íëéúBòaöà.זה באופן הגורל נעשה מדוע מבארת הגמרא ¤§§¥¤§¦§¨

הגמרא: האצבעות,שואלת למנות הוצרכו eäãéãìמדוע eäðéðîéðå- §¦§¦§§¦§
הגמרא: משיבה עצמם. הכהנים את çöé÷,ונמנה éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦¦§¨

,äåöî øáãì eléôà ìàøNé úà úBðîì øeñà ,÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¦§¤¦§¨¥£¦¦§©¦§¨
áéúëcהצבא אנשי את שמנה המלך שאול ח)לגבי יא א' (שמואל ¦§¦

,'÷æáa íã÷ôiå' השליך אחד שכל ידי על שמנאם שבר, לשון הוא ו'בזק' ©¦§§¥§¨¤
ללמוד  יש בגופם, מנאם שלא ומכך השברים, את ומנו חרס שבר לפניו

מצוה  לדבר אף ישראל את למנות הגמרא:,שאסור דוחה מצוה. מלחמת זו היתה é÷úîáøשהרי dì ó ©§¦¨©
÷æáéîc àðMéì '÷æa' éàäc éànî ,éMàשברים של לשון -àúîc àîL àîìéãå ,àeä שם אולי - ©¦¦©§©¤¤¦§¨§¦§©§¦§¨§¨§¨¨

àeäáéúëãkמקום ה), א [æáa÷](שופטים ÷æá éðãà [úà] eàöîiå' מקור מביאה הגמרא ּבֹו'. וּיּלחמּו §¦§¦©¦§§¤£Ÿ¦¤¤§¤¤ֲִַָ
זה: לדין נלמדàlàאחר ישראל את למנות בעמלקàëäî,האיסור שאול במלחמת טו שנאמר א' (שמואל ¤¨¥¨¨

íéàìha',ד) íã÷ôiå ,íòä úà ìeàL ònLiå' טלה אחד כל שנטל ידי על הצבא אנשי את שאול שמנה ©§©©¨¤¨¨©¦§§¥©§¨¦
אותם. ומנו רחב למקום הטלאים כל את והביאו שאול, מצאן

זה: בענין נוסף ìàøNéמאמר úà äðBnä ìk ,øæòìà éaø øîàלגולגלותםøîàpL ,åàìa øáBò הושע) ¨©©¦¤§¨¨¨©¤¤¦§¨¥¥§¨¤¤¡©
א) ãné',ב àì øLà íiä ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå'.למודדו שאסור çöé÷כלומר øa ïîçð áø §¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©©©§¨©¦§¨

øîàpL ,ïéåàì éðLa øáBò ,øîà(שם)'øôqé àìå ãné àì'. ¨©¥¦§¥¨¦¤¤¡©Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥
זה: פסוק על קושיא מביאה éîøהגמרא ïúðBé éaø ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà,סתירה הקשה -áéúk ¨©©¦§¥©©§¨¦©¦¨¨¨¥§¦

הפסוק íiä',בתחילת ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå',מספר להם שיהיה 'øLàבהמשךeומשמע áéúk §¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨§¦£¤
'øôqé àìå ãné àì:הגמרא מתרצת כלל. מספר להם שאין ïàkומשמע ,àéL÷ àì הפסוק בסיום - Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥Ÿ©§¨¨

íB÷îמדובר ìL BðBöø ïéNBò ìàøNiL ïîæaואילו כלל. מספר להם אין הפסוק,ïàkשאז בתחילת - ¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨¨
íB÷îמדובר ìL BðBöø ïéNBò ïéàL ïîæa.מספר להם יש אך הם רבים שאז ¦§©¤¥¦§¤¨

נוסף: ïàkתירוץ ,àéL÷ àì ,éàzñBc ïa éñBé àaà íeMî øîà éaø כשהספירה בס מדובר הפסוק יום ©¦¨©¦©¨¥¤§©Ÿ©§¨¨
íãà,היא éãéaואילו כלל, לסופרם יוכלו היאïàkשלא כשהספירה מדובר הפסוק בתחילת -,íéîL éãéa ¦¥¨¨¨¦¥¨©¦

שמים. בידי רק אלא אדם בידי לסופרם יוכלו שלא עד גדול יהיה ישראל בני שמספר הפסוק וכוונת
לכך: הקשור מאמר הגמרא מביאה צבאו, אנשי את שאול שמנה המנינים שני הזכרת éàìéäðאגב áø øîà̈©©§¦©

íãà äpîúpL ïåék ,ìàeîL øîà éãéà øaלהיותñðøtממונה -øeaévä ìòהוא שהרי ,øMòúîהרי ©¦¦¨©§¥¥¨¤¦§©¨¨¨©§¨©©¦¦§©¥
àøwéòîישראל על שאול שמלך קודם שהיה גלעד] יבש [במלחמת הראשון æáa÷'במנין íã÷ôiå' áéúk ¥¦¨¨§¦©¦§§¥§¨¤

מועט, דבר והיינו חרסים, בשברי -óBqáìe כל המליכוהו שכבר לאחר שהיה עמלק] [במלחמת השני במנין  - §©
עליהם íéàìha'ישראל íã÷ôiå' áéúk שנתעשר הרי  מצאנו , שנלקחו טלאים ידי על אותם שמנה - §¦©¦§§¥©§¨¦

בינתיים.
הגמרא: eäãécîשואלת àîìéãå:הגמרא משיבה שהתעשר. ראיה ואין משלהם, היו הטלאים שמא -íà §¦§¨¦¦§¦

àúléîc àúeáø éàî ,ïk בשברי כן גם עכשיו אותם מנה לא ולמה בטלאים, שמנאם בכך החשיבות מה - ¥©§¨§¦§¨
שלו. בטלאים ומנאם נתעשר שבסוף ודאי אלא חרסים,

i"yx

÷æáálhp ,miqxg ixay oeyl Ð
,eiptl jilyde qxg cg`e cg` lk

.miqxgd epneíéàìèá íã÷ôéåÐ
o`vn dlh cg` lk zgwl dev
epnpe ,agxnl e`ae ,jlnd

.mi`lhdéðá øôñî äéäå áéúë
íéä ìåçë ìàøùézi` `nl` Ð

.oipn edl

שתהיה השמחה בריבוי והטוב בריבוי וככפל לשון הכתוב בשמחה ובטוב לבב.
ממכתב ט' מר-חשוון, תשי"ט



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dpyd y`x(oey`x meil)

:`xnbd dywnéøäådpyd y`x `ed ixyza cg`y dpyna epipy ©£¥
l,úBìáBé.mixetikd meia xtey zriwz dyrna ielz laeide §

zrck epizpyn :`xnbd zvxznïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
àéä ä÷Bøa.driwza ielz epi`e ,dpyd y`xn lg laeidy §¨¦

lirl(:f)`l recn wgvi xa ongp axe `ax ly mdivexiz e`aed
:sqep uexiz `xnbd d`ian ,mipy iy`x dyng dpynd dhwpáøå§©

,øîà éMàiptn `ed mipy iy`x drax` `l` `pzd dpn `ly dn ©¦¨©
yïäL íä íéðMä éLàø [ä]òaøàmilg,íéLãç éLàø [ä]òaøàa ©§¨¨¨¥©¨¦¥¤¥§©§¨¨¨¥¢¨¦

ycega e"ha lgd milbxl dpyd y`x j` ,el` `l` epnp `l okle
oiprl mipyd iy`x z` dpynd dhwp `l mb jk meyne .dpnp `l

.yceg y`xa milg mpi`y oeik ,mgld izye xnerd
`ed mipyd iy`xn cg` `lde :`xnbd dywnèáLa ãçàay`x §¤¨¦§¨

iy`x drax` hwpy dna `pzd epl mzq ike ,zepli`l dpyd
mipy,éànL úéák:`xnbd zvxzn .ea e"ha `ed lld zial ixdy §¥©©

mipyd iy`x drax` oia hay yceg y`x z` dligza dpn `pzd
e eixac z` yxit jk xg`eìL ,øîà÷ éëääLdrax`d jezn ¨¦¨¨©§¨

md mipy iy`x,ìkä éøáãì`edy iriaxde,èáLa ãçàaiepy §¦§¥©Ÿ§¤¨¦§¨
a.ìlä úéáe éànL úéa ú÷Bìçî©£¤¥©©¥¦¥

*
dpyna epipy(.a lirl),dnda xyrnl dpyd y`x lel`a cg`a :

.éøLúa ãçàa íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦§¥
:zercd ipy mrh zx`an `xnbdàø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¤¦§¨

,eLøc ãçà,ezhiy itk eyxtn cg` lkeøîàpL(ci dq mildz)eLáì' ¤¨¨§¤¤¡©¨§
'eøéLé óà eòòBøúé øá eôèòé íé÷îòå ïàvä íéøëeyalzd o`vd - ¨¦©Ÿ©£¨¦©©§¨¦§£©¨¦

drixfdy jezn d`eaza eqkzi miwnre ,exarzdy ici lr xyaa
miywa didz d`eazde ,oqipa xivwd onf ribiyke ,daxd zgnev
ze`xpe ,efa ef zeywep milayde gexd oda aypz ,dly

.zexxeynk,øéàî éaø,epizpyna `nw `pzd `edyéúîéà ,øáñ ©¦¥¦¨©¥¨©
'ïàvä íéøë eLáì',miyakd ly mxeair onf `ed izn -ïîæa ¨§¨¦©Ÿ¦§©
'øá eôèòé íé÷îò'L,d`eaza miwnrd miqkzny onfa -éúîéàå ¤£¨¦©©§¨§¥¨©

øãàa ,'øá eôèòé íé÷îò'`vnp ,d`eazd zginv onf `edy £¨¦©©§¨©£¨
miyakdy,áàa úBãìBéå ,øãàa úBøaòúîly mxeair onfy oeik ¦§©§©£¨§§§¨

jk meyne ,miycg dyng `ed miyakdïälL äðMä Làøoiprl Ÿ©¨¨¤¨¤
yceg y`x `ed dnda xyrn,ìeìàeclep xak df onfay meyn ¡

dpy dligzn jli`e o`kne ,dpyd dze`a exarzpy miyakd aex
`ed ,dpyl dpy oia leabd ea zeidl ie`xy meid ok lre ,dycg

e .lel` yceg y`xïBòîL éaøå øæòìà éaøe miwlegíéøîBàyiy ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
,df ote`a weqtd yxtl'ïàvä íéøë eLáì' éúîéàonf `ed izn - ¥¨©¨§¨¦©Ÿ
,miyakd ly mxeair'eøéLé óà eòòBøúi'L ïîæaonfa - ¦§©¤¦§£©¨¦

e ,dxiy zexne` milaiydyïñéða ,äøéL úBøîBà íéìaL éúîéà¥¨©¦¢¦§¦¨§¦¨
y `vnp ,dxivwd onf `edy,ìeìàa úBãìBéå ïñéða úBøaòúî¦§©§§¦¨§§¤¡

jk meyneïälL äðMä Làøyceg y`x `ed dnda xyrn oiprl Ÿ©¨¨¤¨¤
,éøLz,dpyd dze`a exarzpy miyakd aex eclep xak df onfay ¦§¥

.dycg dpy dligzn jli`e o`kne
:`xnbd zl`eyénð Cãéàådpyd y`xy xne`d xi`n iax - §¦¨©¦

,lel` `ed dnda xyrnl,'eøéLé óà eòòBøúé' áéúk àärnyne ¨§¦¦§£©¨¦
itl z`f yxti ji`e ,oqipa xivwd onfa `ed miyakd xeair onfy

:`xnbd daiyn .xc`a `ed miyakd xeairy ezhiyàeääweqt - ©
xacn dfïñéða ïééåäc ,àúìôàazexg`znd miyaka - §©§¨¨§¨§¨§¦¨

.xc`a zexarzn miyakd aex la` ,oqipa zexarzne
:`xnbd zl`eyénð Cãéàåmixaeqd oerny iaxe xfrl` iax - §¦¨©¦

miyakdy oeik ixyza `ed dnda xyrnl dpyd y`xy
,oqipa zexarzn'øá eôèòé íé÷îòå' áéúkäxeair onfy rnyne ¨§¦©£¨¦©©§¨

ycega epiide ,d`eaza miwnrd miqkzny onfa `ed miyakd
:`xnbd daiyn .xc`øãàî ïééúàc ,àúéétøça àeäämiyaka - ©§©§§¨¨§¨§¨¥£¨

miyakd aex la` ,xc`a zexarzne zenicwny zetixgd
.oqipa zexarzn

:zwelgnd xaqda opgei iax ly eyexit lr dywn `xnbd
øéàî éaøì àîìLa,xc`a zexarzn miyakd aexy xaeqd ¦§¨¨§©¦¥¦

áéúëãk,excqk aezkd yxtzn -'ïàvä íéøë eLáì'onf `edy §¦§¦¨§¨¦©Ÿ
dfe ,miyakd xeair'øá eôèòé íé÷îò'L ïîæa,xc`a epiidc ¦§©¤£¨¦©©§¨

,weqtd jiynneénð àkéàåzexarzny miyak herin mb yie - §¦¨©¦
yk'eøéLé óà eòòBøúé'.oqipa epiidcïBòîL éaøå øæòìà éaøì àlà ¦§£©¨¦¤¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

s` errexzi'y onfa oqipa zexarzn miyakd aexy mixaeqd
ok m` ,'exiyidéì éòaéî àëtéàazkdl weqtd jixv did - ¦§¨¦¨¥¥

,jtidl'ïàvä íéøë eLáì',zexarzn miyakd aex -ïîæa ¨§¨¦©Ÿ¦§©
'eøéLé óà eòòBøúé'L,oqip `edy ,dxiy zexne` milaydyk - ¤¦§£©¨¦

énð àkéàåonfa zexarzny miyak herin mb yie -íé÷îò'c §¦¨©¦©£¨¦
'øá eôèòé.xc` `edy ©©§¨

:zericd ipy inrh z` xg` ote`a yxtn `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
,'øá eôèòé íé÷îò'L ïîæa 'ïàvä íéøë eLáì' àîìò éleëcepiide §¥¨§¨¨§¨¦©Ÿ¦§©¤£¨¦©©§¨

zexarzn miyakd aexyéâìôéî÷ àø÷ éàäa àëäå ,øãàa- ©£¨§¨¨§©§¨¨¦§§¥
xyrn iabl xn`py ,xg` weqt yexita ewlgpe(ak ci mixac)øNò'©

øNòzminkg eyxce .'dpW dpW dcUd `vId Lrxf z`EaY lM z` §©¥¨§©©§¤©Ÿ¥©¤¨¨¨¨
y 'xyrz xyr' aezkd ltky jkn,øaãî áeúkä úBøNòî éðLa¦§¥©©©¨§©¥
,ïâc øNòî ãçàå ,äîäa øNòî ãçàdf myiwdl ick cgi eazkpe ¤¨©§§¥¨§¤¨©§¨¨

,dflïâc øNòn äî ,ïâc øNòîì äîäa øNòî Léwî ,øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©©¦©§§¥¨§©§¨¨©©§¨¨
,BøeNéò Bøîâì Ceîñuiwd zeni lka zexitd gipdl jxcdy ¨¦§¨¦

f` zexitd xnb onfl jenq `edy ixyza cg`ae ,yaiizdl dcya
,zexyrn oiprl dpyd y`x `edBøîâì Ceîñ äîäa øNòî óà©©§§¥¨¨¦§¨

,BøeNéòdpyd y`x okl ,a`a `ed miyakd zcil onfy oeike ¦
.exnbl jenq edfy ,lel`a cg`a dnda xyrnléaøå øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨§©¦

éøáñ ïBòîL,onfd oiprl `ede ,xg` ote`a `ed ywiddyLéwî ¦§¨§¥©¦
a øNòîBlL äðMä Làø ïâc øNòn äî ,ïâc øNòîì äîäcg`a ©§§¥¨§©§¨¨©©§¨¨Ÿ©¨¨¤

aBlL äðMä Làø äîäa øNòî óà ,éøLza cg`a.éøLz ¦§¥©©§§¥¨Ÿ©¨¨¤¦§¥
*

epizpyna epipy(a lirl):.íéðMì äðMä Làø éøLúa ãçàa§¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨©¨¦
:`xnbd zxxanàúëìä éàîìzxne` dpynd dkld efi` iabl - §©¦§§¨

.mipyl dpyd y`x `ed ixyza cg`yì ,àtt áø øîàúBøèL- ¨©©¨¨¦§¨
dn mipiicd erciy icke ,miklnd zepy zexhya miazek eidy
,xge`n e` mcwen xhy `ed m` ,mdiptl `veid xhyd ly epic

.jlnd zpy zligzl reci onf minkg erawïðúc(d"n i"t ziriay), ¦§©
ïéîc÷enä áBç éøèLonfn mcwen mda azkpy onfdy zexhy - ¦§¥©§¨¦

d`eldd,ïéìeñt,mlyn deld oi` m` ,xhya delnay meyn §¦
lelre ,d`eldd xg` deld xkny zerwxwn zeabl delnd leki
xhya aezkd onfn exknpy zerwxwn oick `ly zeabl delnd
mcew exknp ixdy ,aegd melyzl ecarzyd `l zn`ae

.minkg edelqt okl ,d`eldlïéøçeàîäåzexhyd onf m` - §©§¨¦
d`eldd onfn xge`n,ïéøLkdabi m` yyg oi` el` zexhyay §¥¦

ixdy ,xhya aezkd jix`zd xg`l deld xkny miqkpn delnd
.d`eldd onf xg` `ed

dpyd y`xy dpynd zpeeky yxtl xyt` ji` :`xnbd dywn
,miklnd zepy oiprl epiid mipylïðzäåepizpyna(.a lirl)ãçàa §¨§©§¤¨
ïðéøîàå ,íéëìnì äðMä Làø ïñéða(my `xnba)øîàå ,àúëìä éàîì §¦¨Ÿ©¨¨©§¨¦§©§¦¨§©¦§§¨§¨©

ì ,àcñç áø,úBøèL`ed miklnl dpyd y`xy x`ean ok m`e ©¦§¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .ixyza `le oqipaïàk ,àéL÷ àìepipyy dn - Ÿ©§¨¨

epiid ,miklnl dpyd y`x `ed oqipyïàk ,ìàøNé éëìîìdne - §©§¥¦¨¥¨
epiid ,mipyl dpyd y`x `ed ixyzy epipyyìzepy oipnéëìî §©§¥

.íìBòä úBneà¨¨
:`xnbd dywnàlàdf itlàcñç áø øîàc àä(.b lirl)eðL àì ¤¨¨§¨©©¦§¨Ÿ¨

oqipa `ed miklnl dpyd y`xyéëìîì ìáà ,ìàøNé éëìîì àlà¤¨§©§¥¦¨¥£¨§©§¥
ïðéòeîLàì àúà ïéúéðúî àcñç áø ,ïðéðî éøLzî íìBòä úBneà- ¨¨¦¦§¥¨¦¨©¦§¨©§¦¦£¨§©§¦¨

.dpyna yxetnd xac eprinydl `cqg ax `a ike
:`xnbd zvxznàìyxtl ezpeek oi` -ikln oia weligd mvr z` Ÿ

`l` ,mlerd zene` iklnl l`xyiàúà éàø÷ àcñç áø©¦§¨§¨¥£¨
ïðéòeîLàìmiaezkdn df welig micnl cvik eprinydl ezpeek - §©§¦¨

lirl x`azpy itke ,dingpa(my).
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåycgl `a `cqg axy uxzl xyt` §¦¨¥¥¨
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רטו izni`n` cenr g sc ± oey`x wxt`nei
ìáåé éøäå.driwza ielz `edy -øîà éùà áødrax` `l` oizipzna aiyg `lc i`d -

`l` ,oipnd on milbx oi`e .miycg iy`xa mi`ad mipy iy`x `l` dpn `ly itl -

.opikxte :mgld izye xnerc d"x inp ipz `l ikdle ,eay lbx :opixn`ckãçàá ë"à
èáùád"ak i`c ,y"ak `yixa `pz ol mzq -.ea e"ha ixn` `d -'åë ÷"ä`pz -

iy`xa haya cg` `yixa mzq oizipznc

haya cg`a `tiqa lif`e yixt xcde ,mipy

mzqc `dc `xninl ,y"a ixac oli`l d"x

miycg iy`xa mipy iy`x drax` `yixa-

] .i`w y"a` `l` ,`id lkd ixac e`läùìù
ìëä éøáãìinp lel`a cg` `dc [`wec e`l -

,ixyza cg`a mixne` y"xe `"xc ,`id 'zbelt

.[i`w d"a` `l`]ïàöä íéøë åùáì`xwn -

miwnre o`vd mixk eyal" :mildz xtqa `ed

o`vd mixk eyal ."exiyi s` errexzi xa ethri

.zexarzny ,miyakd zeyalzn -øá åôèòé-

.dti zxkipe zgnev drixfdyóà åòòåøúé
åøéùéd`eazde xivwd onf ribiyk oqipa -

lr ef miywep ode zaypn gexde ,dly miywa

efxeair onf :zexxeynk ze`xpe ,lewd rnyp -

.miycg dyng dwc dndaìåìà ïäìù ä"ø-

yecigl odly oyie ycg onf exnbl jenqc

.dpydåòòåøúéù ïîæá.mileaiyd -àåää
àúìôàázexg`zne zetihrnd o`v jl yi -

.eed xc`n oaex la` ,oqip cr xkf lawlàîìùá
î"øì."mixk eyal" :aizkck `xw yixcc -

éîð àëéàåcr mixk zeyalzn oi`y `herin -

.mileaiyd errexziyà"øì àìà:xn`c -

xc`a `herine oqipa `aexdil irain `kti` -

.azkinlåøåùéò åøîâì êåîñ ïâã øùòîd"x -

(`,ai sc) onwl dil ipz ikdc ,ixyz zexyrnl

zeni lkc ,`ed exnbl jenq ixyze ,`ziixaa

.zecyay zepxba yail mgipn dngd'àá
úåøèùì àúëìä éàîì íéðùì ä"ø éøùúá-

oiwxt yixa ziyixtck ,mikln zepy zligzl

.(`,a sc)ïðéòåîùàì àúà éàø÷oxn`ck -

."dilkg oa dingp ixac" (a,b sc) oiwxt yixa

àîéà úéòá éàåjixhvi`c `cqg ax -

zil ixyza zene` iklnc oxn`ck opireny`l

`kdc mipyl d"x yixtc ,`tt axc `d dil

`yexitl dl ipzn `xif 'xk `l` ,zexhyl

mipyl d"x ipzn `xif 'xc 'ipznc mipylc-

oziixal oipeny xnel ,dpale dng ztewzl

dpald zeclene dngd ztewz [ly] okelide

.ixyzníìåòä àøáð éøùúá øîàã àéä à"øå-

.(a,i sc) oiwxta onwløîà ÷çöé øá ïîçð áø
`kd opzc mipyl d"x -d"awdy ,`pz oicl -

mze` zexewd lk ,mlerd i`a lk z` ixyza oc

.`ad ixyz cräá êéäìà 'ä éðéò :áéúëã
äðùä úéùàøî.dilr zexfbpd -
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éøäåi"x ly epa l`rnyi iaxl `l` llk opinwezin `l `d ?c"q i`n :dniz yi - zelaei

.onwl a"aãçàá].[dinza :'it - i`ny ziak hayaäùìùcg`e lkd ixacl

[izk`e] .`iz` n"xk `l` ,lel`a cg` dil zilc ,y"xk `nwezn `l `d - zwelgn haya

.n"xk `nwezin `l milbxlc ,i`pzc `ail` dl aiqpc xninl ikixvåùáìo`vd mixk

ielir `iixkec oelri" :opinbxzn -`ede "`pr

iabl (`,`i 'c) onwl yxtn 'hpewae .diwp oeyl

,mlerd `xap oqipa ryedi iax xn`c `d

dige dnda onf wxtd eze`a :opixn`wc

.ok yxit `l o`kae .df mr df mibeecfny

êåîñw"ta opzc b"r`e - exeyr exnbl

mizifde d`eazd (b"n) 'exyrnc

yily e`iaiyn`l` mhwll jxc oi` n"n -

.exnbpykäî- ixyz ely d"x obc xyrn

epiidc ,"zewxile" (`,a sc) oiwxita opzck

`l ,edine (`,ai sc) 'nba yxtn jk .xyrnl

xyr" :aizkcn ol `wtp `nye .olpn yxtn

dpy dcyd `veid jrxf z`eaz lk z` xyrz

ziy`xn" :aizkc ixyzn dpy dpy xnbe ."dpy

l"ire] .oihinyl iab (a"r) onwlck "dpyd

sc) zeaezkc a"t i"yx yxitck ixyzac `nrhc

eligzdy cr xyrna l`xyi eaiigzp `lc (`,dk

oihiny zepnldlz oihinya xyrn k"` -

.[d"x ixyz ied oihinye ,`pngxáø'xk `cqg

`lc `de .zetewzl 'ipznl dil miwenc - `xif

mlerd zene` iklnl d"x ixyz `pzmeyn -

.ixiinw `l mlerd zene`ac

úåôå÷úìmlerd `xap ixyza xn`c `"xk

dtewzde dpald clen oipene -

yie .oqipn dpen ryedi iaxe ,ixyza cg`n

df ly oipn mcewy dna xaca daexn `zewtp

cvik" wxt ol `niiwc `de .dpy ivg df ly oipnl

oqip ztewz oi`c (mye `,ep 'c oiaexir) "oixarn

zligza m` ,meid irax drax`a `l` zltep

'eke meid,ryedi 'xk edlek mzdc meyn epiid -

'xk xaq l`enyc ,dizeek `ziixaa `ipzc

'xle ,mlerd `xap lel`a d"ka `"xlc .ryedi

iyya mc` `xapykc epiid .xc`a d"ka ryedi

xg`l xeard iaygnl mrh dfe .ycgd ycw

,mixefgn lk ly dtwde zeryd lk etxvy

"f oixiqny,zery ryz ,mini 'f :'it .a"nxz h

dpald dzidy itl :xnel milibxc ,miwlg a"nxz

h"f dnvra dtifp dbdpe dbxhwy i"r dtefp

edf `l` .mewn lka df mrh epivn `le .a"nxz

dpen `l mlerd z`ixan dpendy itl :mrhd

dryae ,oey`xd mc` `xapy iyy mei cr d"x

zepenn ipic cg` wxt xn`ck deehvp ziriyz

,ycgd ycw f` `nzqne (a,gl 'c oixcdpq)

,mcew zery 'e clend did k"r ycgd ycwyne

zligza clend `vnpe ,`xdiq iqkn iry ziyc
zligza
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אין כוונתי לצעוק על העבר, אלא לעוררם על כל פנים על ההווה והעתיד.
ממכתב ט' מר-חשוון, תשי"ט



izni`naרטז cenr g sc ± oey`x wxt`nei
åá äñëúî ùãçäùdphwy itl ,gxfn ipal ziaxre axrn ipal zixgy oebk ,miwegxl -

.dyecigl jenq `id'åë ùãçä åùã÷ ïë íà àìàwg z` l`xyi eraw m` :w"de -

ycgd.d"awdl htyn `di -øåáéöå êìî.dligz qpkp jln ,mze` oc d"awdyk -

åãáò èôùî.dil xn`w dnly -óà ïåøç ùåôéìã.xeav zeper liaya -ïìðîzpyy -

?rwxwd zceara xeq`e ,d"xn zycewn dhiny

ì"ú äî íéùîçä úðù íúùã÷å:xn`y oeikn -

ycga xtey zxarde mipy zezay ray"

"iriayd.miyngd zpy `idy ip` rcei -àì
íéøèôðíäéúáì,"xtey exiarz" :aizkc -

."xexc mz`xwe" :xcdeïéãáòúùî àìå-

."miyngd zpy z` mzycwe" :aizkc

ïäéùàøá ïäéúåøèòådxhr meyl dvx m` -

.iytg `viy ze`xdl ,ey`xaäúà íéðù
ùã÷îc"a lr devn ,dqpkp laei zpyyk -

.dpyd zycewn :xnelíåù ùã÷î äúà éàå
ùãç'c) ipy wxta onwl xn`c ,y"xa `"xk -

epnfa d`xp `ly oia epnfa d`xpy oia (`,ck-

.`kdn `nrh silie ,eze` oiycwn oi`éôì
íéùîçä úðù úà íúùã÷å øîàðùopitlic -

.dzlgzn zycwzny dipinúùã÷úî êë ìåëé
äôåñámei cr jeynze ,dpyd y`x xg` -

.mixetkdäîúú ìàåjeza dze` oixnyn m` -

.dixg`ly dpyùãå÷ ìò ìåçî ïéôéñåî éøäù
.oizrnya onwl opixn`ck -àéä ìáåé ì"ú-

.`id `herin
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did c"i dry seqa 'e meia :'it ,c"ie oniqe .mei ly ziyily dry `idc ,e"h dry zligza

ycgd oey`xd mc` yciwy 'e mei cr d"x did `ly xg`n ,clendmlerd `xapy `vnp -

oipeny edez ly dpy dze`e ,lel`a d"kawcwczyke .dpy aeyg dpya cg` meic meyn -

iriaxa oqip clen `vnz ,mc` `xap eay aeyii ly ixyz iptly edez ly oqip clen lr

jixv dz`y ,miwlg a"nxz zery ryza

zery 'c mini 'a ,eixg`l g"lz 'c 'a jilydl

eiptly edez ly ixyz clene .miwlg g"lz

dtewzle .c"x 'd 'a `vnpyedez ly oqipn -

.drax` lil zligza dtewzd dzidy ,oipen

meia eixg` ly aeyii ly ixyz ztewz z`vnpe

oi` :"oixarn cvik" wxta opixn`ck ,zery e"h 'c

'fe mei cg`e miryz `l` dtewzl dtewz oia

,zery e"h zetewz izyc `vnp .dvgne zery

:'it ,b"k '` clenl ixyz ztewz dncwc `vnpe

oqip ztewz dncwc `vnpe ,zery b"k cg` mei

ztcer (dry) ivg lc .a"nxz 'h 'f clend z`

'i mini 'd :'it ,a"nxz 'i 'd clend lr dtewzd

mr a"nxz 'i 'd sxvzyke ,miwlg a"nxz zery

oibdep eiykr ixde .a"nxz 'h 'f dler b"k '`

meic ,'itck ,mlerd zepy edez ly ixyzn zepnl

clen oipen oqip ztewze ,dpy aeyg dpya cg`

xace .a"nxz 'h 'f xiqdl miwewfe ,c"x 'd 'a ixyz

`ipzc ryedi 'xe `"x ewlgp dna `ed dniz

zeclenle oqipn dtewzl oipen (`,ai sc) onwl

c"kc ,xacd xxal mileki eid `lde ,ixyzn

`zi`ck ,`wizrl `zcg oia `xdiq iqkin zery

oiwigxn mde (mye a,h sc) oikxrc w"t seqa

g"lz 'c 'a dfn df clendie`x oi` i`d ilek -

.?mini ipy ea erhi ji`c ,zerhl

ùãçäùzi`xp dpald oi`y - ea dqkzn

,axrn ipal zixgy oebk ,miwegxl

jenq `id dphwy itl ,gxfn ipal ziaxre

di`x z"x `iade .qxhpewd 'itk ,dyecgl

xn`wc "mipdkd l` xen`" zyxta dax `xwien

`lde "epbg meil dqka xtey ycga erwz" :mzd

ea ebgy df :`l` !bg ea yie ,dqkpe ,ycg oqip

ebge ,bg ea yie dqkp `edy ycg jl oi`e ,meia

"dqkzn" :z"x yxtn cere .ixyz `l` ,eneia-

"wlg" wxtac "ezia `ai `qkd meil" :enk ,onefn

iyia iaaiy a`ene oenr iab (a,ev sc oixcdpq)

:yxtn mleyn x"xde .'eke eed l`xyic `rx`c

"ea dqkzn ycgdy"axw g"x z`hg oi`y -

ycgd zler caln" :aizkck ,dpyd y`xa

,"dlere z`hg caln" :aizk `le "dzgpne

itqen :ixilwd `"x cqi "zeraexn dpd xy` zeige" d"xc sqenc ote`ae .miycg iy`xa a"i aiyge ,dpy lka l`xyi miaixwn mixiry ('l) `ipz zereayc `ztqez yixac :z"x el dywde

"dqkzn" `l` ,sqen ea oi`y xn` `ly :z"xl aiyde ,xtkl xirye ,dray dpy ipa miyak ,cg` li`e mipy xwa ipa mixt epiidc ,dxyr izyr ycg`xwa z`hg `kd xikfd `ly -

"dqkzn" :'it cere .dler xikfdy enk ,"caln"c,wizyi` miycg iy`xl ihn ik ,`zeaiz inw liir ,dilw miqac dixa l"d b"ayx :'ixn`c meyn ,dltza g"x ly sqen oixikfn oi`y -

libx z"xe .l"kr ,'eke dxtk e`iad :d"awd xn` :'ixn`c meyn ,aiig iexw g"xc `edd :yexit .i`kfd lr xtkie aiig `ai l`e ,aiigd lr xtkie i`kf `aiy ahenc :'it .exn`l dvx `le

.d"xc cge g"xc cg ,xtkl mixiry ipye miiqle ,ycgd zler caln xnele xikfdläøùòál"`c `d jixt miycg iy`x 'ca dpyd iy`x drax` lirl xn`c iy` axl - `ed ixyza

milbxl d"x eay lbx lirl `cqg ax.ikd `kd iiepyl ivn inp ded -ïðáøådpen dz` miyng zpyjixhvi` `le ,ikdl `xw dil jixhvi` dzligzn zycwzn dpi`c oeik ,opaxl -

ycwd lr legn oitiqenc zngn dteq ihernlcr jynz k"`` ,dnily dpy o`k oi`e "dpy" `xwa aizkc meyn ,ith jixvc y"k ,daxc` :z"`e !?`iran iteq` ,xiva xivan `zydc -

.miyngd zpy `wec rnync "mzycwe"c `xwn `hrnn xezi mey `la ,`linn ztqezc `nrh jiiy `lc oeikc :xnel yie !xg` k"dei
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Ba äqkúî LãçäL¯.äðMä Làø äæ øîBà éåä ¤©Ÿ¤¦§©¤¡¥¥¤Ÿ©¨¨
÷ç ék" áéúëeìàøNéìètLî àeäìàì."á÷òé éä §¦¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ
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î :àcñç áøìøeaéöå C¯îìäìéçz ñðëð Cì,ïéc ©¦§¨¤¤§¦¤¤¦§¨§¦¨©¦

?àîòè éàî ."Bnò ètLîe Bcáò ètLî" øîàpL¤¤¡©¦§©©§¦§©©©©§¨
¯:àîéà úéòa éàìàòøà çøBà åàìî í÷éîìàk ¦¨¥¥¨¨©©§¨§¦¨©§¨

c énwî :àîéà úéòaéàå ,éàøaàì.óà ïBøç Leôé ©©¨¥§¦¨¥¥¨¦©¥§¥£©
å"ìðî ."ïéèéîLìúaL úéòéáMä äðMáe" áéúëc ?ï §¦§¦¦§¨¨¦§¦©¨¨©§¦¦©©

äéäé ïBúaLì,éøLzî "äðL" "äðL" øîâå "õøà ©¨¦§¤¨¨¤§¨©¨¨¨¨¦¦§¥
."äðMä úéLàøî" áéúëc¯åì"äðL" "äðL" øBîâ ¦§¦¥¥¦©¨¨§¦§¨¨¨¨
àeä ïBLàø" áéúëc ,ïñépîìíëìïéðc ."äðMä éLãç ¦¦¨¦§¦¦¨¤§¨§¥©¨¨¨¦

äðMî íéLãç dnò ïéàL äðL ïéðc ïéàå ,íéLãç dnò ïéàL äðMî íéLãç dnò ïéàL äðL̈¨¤¥¦¨¢¨¦¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦§¥¨¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦¦¨¨
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!"øôBL eøéáòz íéøetkä íBéa" áéúëc¯épî àä¯àòîLé éaøìL Bðaìïa ïðçBé éaø ¦§¦§©¦¦©£¦¨¨©¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
?øîBì ãeîìz äî ,"äðL íéMîçä úðL úà ízLc÷å" :àéðúc .àéä à÷BøaìøîàpL éô §¨¦§©§¨§¦©§¤¤§©©£¦¦¨¨©©§©§¦¤¤¡©

Bëé ,íéøetkä íBéaììéàå íéøetkä íBéî àìà úLc÷úî àäz àìC¯ízLc÷å" øîBì ãeîìz §©¦¦¨Ÿ§¥¦§©¤¤¤¨¦©¦¦§¥¨©§©§¦©§¤
î "íéMîçä úðL úàìBäå úLc÷únL ãnìàòîLé éaø øîà ïàkî .dúìéçzî úëìL Bðaì ¤§©©£¦¦§©¥¤¦§©¤¤§¤¤¦§¦¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¥§¤

íéøetkä íBé ãò äðMä Làøî :à÷Bøa ïa ïðçBé éaøìïéøèôð íéãáò eéä àìå ïäézáìà ©¦¨¨¤§¨Ÿ©¨¨©©¦¦Ÿ¨£¨¦¦§¨¦§¨¥¤§Ÿ
ïéãaòzLîìëBà àìà ,íäéðBãàìíBé òébäL ïåék .ïäéLàøa ïäéúBøèòå ïéçîNe ïéúBLå ïé ¦§©©§¦©£¥¤¤¨§¦§¦§¥¦§©§¥¤§¨¥¤¥¨¤¦¦©

íéøetkä¯íéãáò eøèôð ,øôBMa ïéc úéá eò÷zìúBøæBç úBcLå ,ïäézáìòáì:ïðaøå .ïäé ©¦¦¨§¥¦©¨¦§§£¨¦§¨¥¤§¦§§©£¥¤§©¨©
áBé" :Cãéà àéðz .íéLãç Lc÷î äzà éàå ,Lc÷î äzà íéðLìz äî "àéäìãeîì?øîB ¨¦©¨§©¥§¦©¨§©¥¢¨¦©§¨¦¨¥¦©©§©

ìBëé "íéMîçä úðL úà ízLc÷å" øîàpL éôìBäå úLc÷únL íLkìCk dúìéçzî úë §¦¤¤¡©§¦©§¤¤§©©£¦¦¨§¥¤¦§©¤¤§¤¤¦§¦¨¨¨
Bäå úLc÷úîìàå ,dôBña úëìBçî ïéôéñBî éøäL ,dîúzìòìLã÷¯zìãeîìáBé" øîBì ¦§©¤¤§¤¤§¨§©¦§©¤£¥¦¦§©Ÿ¤©§©¥
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

שנה השביעית )שמיטה( היא כמו שבת, ולכן כשם ששבת עניינה הוא ספירת המלכות, על-דרך-זה הוא בשנה השביעית.
ממאמר שבת פרשת וירא ה'תשמ"ז



ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dpyd y`x(oey`x meil)

LãçäL[gxidÎ],Ba äqkúîzixgya ezephw zngny xnelk ¤©Ÿ¤¦§©¤
ziaxrae ,axrn iayeil [d`xp epi`Î] dqkzne ,gxfna wx d`xp

,axrn iayeil dqkzne ,axrna wx d`xpäæ øîBà éåäly aeh mei ¡¥¥¤
,äðMä Làøgxid ,ycegd zligza mpi`y micren x`ya la` Ÿ©¨¨

y`xl aezkd zpeek i`ce okle ,mewn lka d`xpe zvwna `lnzp
.dpydáéúëeeixg`ly weqtaéäìàì ètLî àeä ìàøNéì ÷ç ék' §¦¦Ÿ§¦¨¥¦§¨¥Ÿ¥

'á÷òémei `ede ,meid eze`a rewzl d"awd z`n l`xyil weg - ©£Ÿ
`ed dlek dpyd zexewl htynd onfy ixd ,d"awl htynd

za cg`a.ixy
*

:xkfedy weqtd lr exn`py zetqep zeyxc d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøxn`pïéàL ,ãnìî ,'á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéì ÷ç ék' ©¨¨¦Ÿ§¦¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§©¥¤¥

ïécì ïéñðëð äìòî ìL ïéc úéa,dpyd y`xaúéa eLcé÷ ïk íà àlà ¥¦¤©§¨¦§¨¦©¦¤¨¦¥¦§¥
,Lãçä úà ähî ìL ïéc,'`ed l`xyil wg ik' ,weqtd yxtzn jke ¦¤©¨¤©Ÿ¤

z` eraw dhn ly oic ziay epiide `ed l`xyil wgy onfa
.'awri iwl`l htyn' if` ,ycegd

Cãéà àéðz,xg` ote`a yxcp df weqty zxg` `ziixaa epipy - ©§¨¦¨
àlà éì ïéà ,'àeä ìàøNéì ÷ç ék'htyn `ed df meiay,ìàøNéì ¦Ÿ§¦¨¥¥¦¤¨§¦¨¥

ïépî íìBòä úBneàì,meid eze`a mipecip md mbyøîBì ãeîìz §¨¨¦©¦©§©
,'á÷òé éäìàì ètLî',mlerd lk z` oc awri idl`y epiideïk íà ¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ¦¥

mlerd lkl oic mei `edyãnìî ,'ìàøNéì ÷ç ék' øîBì ãeîìz äî©©§©¦Ÿ§¦¨¥§©¥
,aezkd,ïécì äléçz ïéñðëð ìàøNiLzene` oicl miqpkp mdixg`e ¤¦¨¥¦§¨¦§¦¨©¦

jkl mrhde .mlerdøeaéöå Cìî ,àcñç áø øîàc ,àcñç áøãk¦§©¦§¨§¨©©¦§¨¤¤§¦
,d"awd ipta oicl mi`ay,ïécì äléçz ñðëð CìîenkøîàpL ¤¤¦§¨§¦¨©¦¤¤¡©

jlnd dnly ixaca(hp g '` mikln)zFUrl' ,ètLîe Bcáò ètLî ©£¦§©©§¦§©
Bnòdnly htyn epiid 'ecar htyn'e 'FnFiA mFi xaC l`xUi ©¦¨¥§©§

qpkp jlndy o`kne ,'enr htyn' xn`p eixg`e ,envra jlnd
.l`xyi lk eixg`e oicl dligzàîòè éàîzra dfd xcql ©©£¨

,htyndàòøà çøBà åàì ,àîéà úéòa éàux` jxc df oi` - ¦¨¥¥¨¨©©§¨
éàøaà àkìî í÷éîìmpic xnbl cr oiznie uega jlnd cenriy - §¥©©§¨©¨©

.mrd ly,àîéà úéòaéàåoicl qpki jlndy ickLetéìc énwî §¦¨¥¥¨¦©¥§¦
óà ïBøçexkfpe ecwtpy mrd zepeer lr qrkd daxziy mcew - £©

l`xyi ly mpic z` mb micwdl yi el` minrhne .mze` mipcyk
.mlerd zene` ly mpic iptl

*
epizpyna epipy(.a lirl)mipyl dpyd y`x ixyza cg`a :

.ïéèéîMìå§©§¦¦
:`xnbd zxxanïìðîzxq`pe dhinyd dlg ixyzny epl oipn - §¨¨

:`xnbd daiyn .rwxwd zcearáéúëc(c dk `xwie)úòéáMä äðMáe' ¦§¦©¨¨©§¦¦
àì äéäé ïBúaL úaLøîâå ,'õødey dxifba,éøLzî 'äðL' 'äðL' ©©©¨¦§¤¨¨¤§¨©¨¨¨¨¦¦§¥

áéúëc(ai `i mixac)'äðMä úéLàøî'x`azpy itke(`"r lirl)zpeek ¦§¦¥¥¦©¨¨
dxn`py 'dpyd' mby micnl ep` jkne ,ixyza cg`l df weqt

.ixyza dligzn dhiny iabl
:`xnbd zl`eyøBîâìådey dxifbaáéúëc ,ïñépî 'äðL' 'äðL' §¦§¨¨¨¨¦¦¨¦§¦

oqip ycega(a ai zeny),'äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø'o`kn cnlpe ¦¨¤§¨§¥©¨¨
:`xnbd daiyn .oqipa `ed dhinyl dpyd y`xy'äðL' ïéðc̈¦¨¨

dhinya dazkpyïéàLxkfen `ly -'äðM'î ,íéLãç dnò ¤¥¦¨¢¨¦¦¨¨
ixyza dazkpyïéðc ïéàå ,íéLãç dnò ïéàLdnò ïéàL 'äðL' ¤¥¦¨¢¨¦§¥¨¦¨¨¤¥¦¨

äðMî ,íéLãç,oqipa dxen`ddnò LiLzxkfd,íéLãçxn`py ¢¨¦¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦
.'dpyd iycgl'

*
epizpyna epipy(.a lirl)mipyl dpyd y`x ixyza cg`a :

oihinyle.úBìáBiìå§©§
l dpyd y`x ike :`xnbd dywn,àeä éøLúa ãçàa úBìáBéixde §§¤¨§¦§¥

áéúëc ,àeä éøLúa äøNòa úBìáBélaeid zyxta(h dk `xwie) §©£¨§¦§¥¦§¦
miyngd zpyay'øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa'laeid zpyy ixd §©¦ª¦©£¦¨

.xteya mirwezyk mixetkd meia dligzn
:`xnbd zvxznépî àäzrck epizpyn -éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¨©¦©¦¦§¨¥§¤©¦

,àéðúc .àéä à÷Bøa ïa ïðçBélaei iabl xn`p(i dk `xwie)ízLc÷å' ¨¨¤§¨¦§©§¨§¦©§¤
øîBì ãeîìz äî ,'äðL íéMîçä úðL úàaezkd jxved recn - ¥§©©£¦¦¨¨©©§©

mcew azkp xak ixde miyngd zpya `edy xnel(hÎg dk my)

ini Ll Eide ,minrR raW mipW raW mipW zzAW raW Ll Yxtqe'§¨©§¨§¤©©§Ÿ¨¦¤©¨¦¤©§¨¦§¨§§¥
drExY xtFW Yxarde .dpW mirAx`e rWY mipXd zzAW raW¤©©§Ÿ©¨¦¥©§©§¨¦¨¨§©£©§¨©§¨
laeid zpyy x`eane ,'mixRMd mFiA Wcgl xFUrA iraXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤§©¦ª¦

`l` .miyngd zpyaøîàpL éôìdidz driwzdy'íéøtkä íBéa' §¦¤¤¡©§©¦ª¦
àäz àì ìBëélaeid zpy,Cìéàå íéøetkä íBiî àlà úLc÷úî ¨Ÿ§¥¦§©¤¤¤¨¦©¦¦§¥¨

úLc÷únL ãnìî 'íéMîçä úðL úà ízLc÷å' øîBì ãeîìz©§©§¦©§¤¥§©©£¦¦§©¥¤¦§©¤¤
dúléçzî úëìBäåe ,ixyza cg`n -Bða ìàòîLé éaø øîà ïàkî §¤¤¦§¦¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¥§

íéøetkä íBé ãò äðMä Làøî ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL,laei ly ¤©¦¨¨¤§¨¥Ÿ©¨¨©©¦¦
íéãáò eéä àìmixar,ïäézáì ïéøèôðxtFW Yxarde' xn`p ixdy Ÿ¨£¨¦¦§¨¦§¨¥¤§©£©§¨©

FzGg` l` Wi` mYaWe' jk xg` wxe ,'mixRMd mFiA 'ebe drExY§¨§©¦ª¦§©§¤¦¤£ª¨
'EaWY FYgRWn l` Wi`e(i dk my),åmle`ïéãaòzLî àì §¦¤¦§©§¨ª§Ÿ¦§©§§¦

,íäéðBãàìrnyne ,'miyngd zpy z` mzycwe' xn`p ixdy ©£¥¤
,zycwzn dzligzn xakyàlàmei cre dpyd zligzn ¤¨

micard mixetikd,ïäéLàøa ïäéúBøèòå ,ïéçîNe ïéúBLå ïéìëBà§¦§¦¥¦§©§¥¤§¨¥¤
,íéøetkä íBé òébäL ïåékeíéãáò eøèôð ,øôBMa ïéc úéa eò÷z ¥¨¤¦¦©©¦¦¨§¥¦©¨¦§§£¨¦

.ïäéìòáì úBøæBç úBãNå ïäézáìy`x ixyza cg`y epipy okle §¨¥¤§§§©£¥¤
epizpyn zipypy] l`rnyi iax zrcly oeik ,zelaeil dpyd

.dpyd y`xa zvwna laeid ligzn [ezrck
:`xnbd zxxanïðaøåzycwzn laeid zpyy mixaeqe miwlegd §©¨¨

aezkd eyxti ji` ,mixetkd mein wx(i dk `xwie)zpW z` mYWCwe'§¦©§¤¥§©
.lirl x`azpy itk `ed xzein ixde ,'dpW miXngd©£¦¦¨¨

,df weqtn miyxec opax :`xnbd daiynéàå ,Lc÷î äzà íéðL̈¦©¨§©¥§¦
,íéLãç Lc÷î äzàlr devn laeid zpy zqpkpyk wxy ,xnelk ©¨§©¥¢¨¦

,ycegd z` ycwl devn oi` la` ,zycewn dpydy xnel oic zia
.eil`n `ed ycewn `l`

*
:laeid ipic zligz onf oiprl `ziixa d`ian `xnbd,Cãéà àéðz©§¨¦¨

xn`p(`i dk my)àåä ìáBé','dpW miXngd zpWøîBì ãeîìz äî ¥¦§©©£¦¦¨¨©©§©
zpya laeidy mcewd weqta xn`p xak ixde 'dpy miyngd zpy'

xn`py ,miyngd':`ziixad daiyn .'miXngd zpW z` mYWCwe§¦©§¤¥§©©£¦¦
`l`,'íéMîçä úðL úà ízLc÷å' øîàpL éôìxaky jkn eyxce §¦¤¤¡©§¦©§¤¥§©©£¦¦

,zycwzn dzligznìBëé,xne` iziid -úëìBäå úLc÷únL íLk ¨§¥¤¦§©¤¤§¤¤
dúléçzî,mixetkd meia ixnbl zycwzny cr ,dpyd y`xa - ¦§¦¨¨

,dôBña úëìBäå úLc÷úî Ckmiyngd zpya dzyecw zkynpe ¨¦§©¤¤§¤¤§¨
,mixetkd meil cr zg`edîúz ìàådpyl zkynpy jk lr §©¦§©

,d`adéøäLy epivnLã÷ ìò ìBçî ïéôéñBî(.h oldl `aenk)ãeîìz , ¤£¥¦¦¥©Ÿ¤©§
éàå ,Lc÷î äzà íéMîçä úðL ,'íéMîçä úðL àåä ìáBé' ,øîBì©¥¦§©©£¦¦§©©£¦¦©¨§©¥§¦

.úçàå íéMîçä úðL Lc÷î äzà©¨§©¥§©©£¦¦§©©
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העובדה שאינו רואה בעיני בשר, אינה משנה את המציאות בפועל.
משיחת שבת פרשת וירא ה'תשמ"ט



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dpyd y`x(ipy meil)

:`xnbd zl`eyïðaøåmiyxec mpi`e ,l`rnyi iax lr miwlegd §©¨¨
icka df weqt mikixv mpi` `linne ,dpyd zligzn lg laeidy
weqtn eyxci dn ok m` ,dteqa zycwzn dpi`y xnele hrnl

y weqtdn miyxec minkg :`xnbd daiyn .df'íéMîç úðL'cala §©£¦¦
äðBî äzà,laeid ly ef dpyäðBî äzà éàåk mb dze`úðL ©¨¤§¦©¨¤§©

úçàå íéMîç`ad laeil mipyd miyng oipn `l` .`ad laeil £¦¦§©©
e .laeid xg`ly dpydn ligznøîàc ,äãeäé éaøcî é÷etàìmixcp) §©¥¦§©¦§¨§¨©

(.`q,miyngd zpy z` mipen - o`klE o`kl dlFr miXng zpW§©£¦¦¨§¨§¨
,`ad laeil dpey`x dpyk mbe ,mcewd laeil miyngd zpyk mb

ïì òîLî à÷[minkg zrcl] aezkd,àìcwx ef dpy zipnp `l` ¨©§©¨§Ÿ
.mcewd laeid oipnl miyngd zpyk

*
.ycewd lr legn mitiqeny `ziixaa xkfend z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyïìðî Lã÷ ìò ìBçî ïéôéñBîãexac micnl oipn - §¦¦¥©Ÿ¤§¨¨
:`xnbd daiyn .df,àéðúczay oiprl weqta xn`p(`k cl zeny) §©§¨

zAWY iriaXd mFIaE carY mini zWW','úaLz øéöwáe Léøça ¥¤¨¦©£Ÿ©©§¦¦¦§Ÿ¤¨¦©¨¦¦§Ÿ
h"l lk ixdy ,xzein 'zeayz xivwae yixga' weqtd meiqe
dyixg xeq`l aezkd jixv recne ,zaya exq`p zek`ln

`l` ,dxivweøîBà àáé÷ò éaø,zaya wqer epi` weqtd meiq ©¦£¦¨¥
mpn` ,dhinyd zpya dxivwe dyixg lr xidfdl `a `l`Bðéà¥

éøöøîBì Ca xeqi` yiye LéøçaìL øéö÷zpyúéòéáL,dnvr ¨¦©¨¦¨¦¤§¦¦
øîàð øák éøäLweqta yexita(c dk `xwie)zAW zriaXd dpXaE' ¤£¥§¨¤¡©©¨¨©§¦¦©©

,'dl zAW ux`l didi oFzAW'Bâå òøæú àì EãN.'xnfz `l Lnxke ©¨¦§¤¨¨¤©¨©§Ÿ¦§¨§§©§§Ÿ¦§Ÿ
àlàxeq`l aezkd zpeekìL Léøçoli`d dcyáøòzpy ¤¨¨¦¤¤¤

dì ñðëpä ,úéòéáLúéòéáL,ziriayd zpya dcyl lirend - §¦¦©¦§¨¦§¦¦
ìL øéö÷åa yily dlcby d`eazúéòéáL éàöBîì àöBiä ,úéòéáL §¨¦¤§¦¦©¥§¨¥§¦¦

oic yiy micnl o`kne .zipinyd dpya dlcbe dkiyndy -
micnl dhinyne ,dixg`l oiae dhiny iptl oia ziriay ztqez
lr legn siqedl yiy ,mixetikd meie aeh meie zay oiprl mb

.mdixg`le mdiptl ycewd
:aezkd zpeeka dipy drc,øîBà ìàòîLé éaøyixga' weqtd meiq ©¦¦§¨¥¥

ick azkpe ,`xwnd zehytk ,zay oiprl xn`p 'zeayz xivwae
,jkn epcnle dyixgl dxivw yiwdlúeLø Léøç äîmyk - ¨¨¦§

ixdy ,devn ly dpi`y dyixg `id zaya dxq`py dyixgdy
,dyixga devn dxeza epivn `lúeLø øéö÷ óàxivwd s` - ©¨¦§

e .devn ly epi`y xivw `weec `ed zaya xq`pyàöéllkn ¨¨

zaya dk`ln xeqi`àeäL øîBòä øéö÷f"h lg m` okle ,devn §¦¨¤¤¦§¨
.xnerd z` ea mixvew zaya oqip

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåxivwae yixga' weqtdn yxecy §©¦¦§¨¥
y dn ,zaya devn ly dxivw xizdl 'zeayzìò ìBçî ïéôéñBî¦¦¥©

.déì àðî Lã÷:`xnbd daiynàéðúcî déì à÷ôðxn`p ,`ziixaa Ÿ¤§¨¥©§¨¥¦§©§¨
(al bk `xwie),mixetikd mei iabläòLúa íëéúLôð úà íúépòå'§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨

,'ebe 'axrA WcglìBëézeprzdl yiy epcnln df weqtyäòLúa ©Ÿ¤¨¤¤¨§¦§¨
,ixyzaìBëé áøòa éà ,'áøòa' øîBì ãeîìzwx dprziyCLçzMî ©§©¨¤¤¦¨¤¤¨¦¤¤§©

,ixiyr lil ligzdyk -'äòLúa' øîBì ãeîìzleki dz` oi`e ©§©§¦§¨
,'dryza' eppi` xaky ixiyr lil lr eyxtlãöék àäyxtzn ¨¥©

,aezkdäpòúîe ìéçúîzvwíBé ãBòaîjkae ,jygzy mcew ©§¦¦§©¤¦§
meia mb dprzn `edy 'dryza' aezkd xn`y dn miiwzn

df xace ,eteqa iriyzd.Lã÷ ìò ìBçî ïéôéñBnL ,ãnìî§©¥¤¦¦¥©Ÿ¤
:`ziixad dkiynnéì ïéàweqtdn cenllàlàlr siqedl yiy ¥¦¤¨

ycewdBúñéðëa,mixetkd mei lyBúàéöéamixetkd mei lyïépî ¦§¦¨¦¦¨¦©¦
xvy,ycewd lr legn siqedl jiøîBì ãeîìz,weqtd jynda ©§©

áøò ãò áøòî',xyr cg`d mei lil cr xnelk ,'mkzAW EzAWY ¥¤¤©¤¤¦§§©©§¤
dkiynn ziprzdy epiide ,ziprzd llka `ed mby cnln 'cr'e

.ez`ivia mb ycewd lr mitiqene ,ixyza xyr cg` lila mbïéà¥
àlà éìa mitiqenyïépî úBúaL ,íéøetkä íBéyi mda mby ¦¤¨©¦¦©¨¦©¦

,ycewd lr legn siqedl' øîBì ãeîìzaxr cr axrn'eúaLz ©§©¥¤¤©¤¤¦§§
.ycewd lr legn ztqez yi zaya mby cnll `aeíéáBè íéîé̈¦¦

ïépî,ycewd lr legn siqedl yi mda mby' øîBì ãeîìzaxrn ¦©¦©§©¥¤¤
axr crEzAWY,'íëzaLztqez yi miaeh minia mby cnll `ae ©¤¤¦§§©©§¤

.ycewd lr legnãöék àäipy ztqezn cnlpy llkd edn - ¨¥©
,'mkzay ezayz' miieaixdúeáL Ba LiL íB÷î ìkmewn lka - ¨¨¤¥§

,dziay ea dxkfedyïéôéñBîeaìò ìBçîd.Lã÷ ¦¦¥©Ÿ¤
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøålr legn mitiqeny oicd z` cneld §©¦£¦¨

,'zeayz xivwae yixga' weqtdn ycewdéàäweqtd -íúépòå' ©§¦¦¤
äòLúa íëéúLôð úà,'ebe 'axrA Wcgldéì ãéáò éàî`ed dn - ¤©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤©¨¦¥

:`xnbd daiyn .epnn yxec,ézôcî áø øa àéiç éðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§¨¥¦¨©©¦¦§¦
éëå 'äòLúa íëéúLôð úà íúépòå' ,ézôcî áø øa àéiç éðúc§¨¥¦¨©©¦¦§¦§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨§¦

äòLúaycegléøéNòa àìäå ,ïépòúîycglàlà ,ïépòúî`a §¦§¨¦§©¦©£Ÿ¨£¦¦§©¦¤¨
dazkpe ,ycegl iriyza zezyle lek`l devny cnll weqtd

ick ,'dizye dlik`' oeyla `le 'iepir' oeyla ef devn,Cì øîBì©¨
yáeúkä åéìò äìòî ,éòéLza äúBLå ìëBàä ìk̈¨¥§¤©§¦¦©£¤¨¨©¨
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxt`nei
ïðáøå,dteq ihernl "`id" jixhvi` `le ,dzligzn ycwzzy "mzycwe"n itli `lc -

seql miyng zpy .laeid zpy dpen dz` i`e ,dpen dz` miyngd zpy ikd dil iyxc

xg`ly dpyn `l` `ad laeid zpy dpen dz` i`e ,`ad laei oipnl zg`e xary laei

.laeidäãåäé 'øãî é÷åôàìå"o`kle o`kl dler miyng zpy" :mixcp zkqna xn`c -

.d`ad dhnyl dpey`x dpye laeid zpyïéà
úéòéáù ìù øéö÷å ùéøç øîåì êéøölrc -

:aizkc i`w zaya `xwc `yixc b"r` jgxk

i`c i`w ziriay` ditiq "cearz mini zyy"

zay`x`y xeq`c `ed xivwe yixg -

?exy in zek`lnúéòéáù áøò ìù ùéøç-

yixg ziriay axr oli` dcy yexgi `ly

.ziriayl lireiyúéòéáù ìù øéö÷åoebk -

ziriaya yily d`iady d`eaz-bdep dz`

.zipinya ziriay bdpn daøîåà ìàòîùé 'ø
'åë úåùø ùéøç äî`l` aezkd xac `le -

iriayd meiae" :dia aizkck ,zay oiprl

:jcnll `a ."zeayz xivwae yixga zeayz

rexfl elit`e ,devn ly yixg jl oi` yixg dn

yexg `vn m` ixdy ,mgld izye xner jxevl

xivw s` ,zaya jl exqe` ip`e ,yxeg epi` -

jl xqe` ip`y.jl xqe` ip` zeyx lya -àöé
äåöî àåäù øîåòä øéö÷xevw `vn 'it`y --

z` dgecy o`kn cenll jl yie .xevwl devn

.zaydáøò ãò.llka cre `ed dlil -ìë
'åë äúåùå ìëåàämzipre" `xw xn`w ikdc -

oeike .iepir `xew ip` dryz zlik` ."dryza

dlik`a yitnc lk ,daiyg iepir ezlik`c

diizye"axra" xn`wcn `dc .sicr ith --

ixw ike ,dryzc iepir` citwn `l jgxk lr

dryza iepir.iepir ixw dicic dizye dlik` -
ìáåé
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éàåziriayl dpey`x miyng zpy oi`c ,qxb e"ie `la - zg` miyngd zpy dpen dz`

.d`ad

é÷åôàìåo`kl dler miyngd zpy xn`c ,dcedi iaxk dkld d"t` :i"x xne` - i"xcn

edil` iac `pzc `zrnya (mye a,h sc) f"rc `nw wxta opixn`cn .o`kle

lewyp :i`w reaya ipy dnka rci `lc o`n iab

`ibeqd lke ,ihxt` icye ,izxz d`n lkn

iaxk `nwe` `kdc oizipzn mzqc :cere .eixack

.dcedi iax lr ibiltc ,opax` biltc ,l`rnyi

l"iw op`e ,miycg oiycwn l`rnyi 'xlc :cere

ewenp iqei 'xe .miycg oiycwny `cenlz dileka

(a,n sc) [oiyecwc] w"ta l`rnyi iaxk i`w enr

seqa oikxrae hnyn ezligza laeic dil zi`c

zi`c o`nc gken (a,gk sc) ["edcy yicwnd"]

hnyn ezligzn dil,l`rnyi iaxk dl xaq -

`dc ,d`xp `l la`] .laei `liig d"xn xn`c

sc oikxr) (oikxrp oi`) 'tae `kd cenlzd xne`

di`x oi` ,edine [dcedi iaxcn iwet`l (mye ai

iwet`l" :oikxrae `kd xn`wc `dn dxenb

sc oihib) "yxbnd" wxta ogky`c ,"dcedi iaxcn

,mlrle opc `nei on :oihiba `ax oiwz` (a,dt

giken xhy ly epnf xn`c ,iqei iaxcn iwet`l

"oilgep yi"a dizeek wqt diteb `axc b"r` .eilr

(`,i sc) zeaezkc w"ta oke (`,elw sc a"a)

`niiwe ,`ziixe`c daezk xn`c b"ayxc iwet`l

epzpyna b"ayx dpyy n"k :ol,ezenk dkld -

.(a,iw sc) zeaezkc `xza wxta dpyn `ide

éøäù`d :dniz - rxfz `l jcy xn`p xak

(`,b sc) ohw cren yixa xn`c o`nl jixhvi`

,iwl `l ziriaya yxegcdxinf ickn :xn`wc

`zkld i`nl ,dxivw llka dxivae ,drixf llka

zeclez ipd`c xninl ?`pngx edpiazk,aiign -

`ziipxg``zeclez 'it` `nl` ,aiign `l -

jpd` `l` aiign `l edcic zea` iaizkc

dyixg aezkl jixv k"`e ,`icda iaizkc

,xivwn `weic xwirc :l"ie !`xiq`c opireny`l

ztqezl dxivwcne.ztqezl inp dyixg -

øéö÷åmewn" wxta ol `wtp "rxfp `l od"n inp i`dc ,`iyw izk`e .`wtp "rxfz `l"n ziriaya cia rxfpc i`c .ziriaya yily e`iady migitq xivwa :`"aixd 'it - ziriay ly

mzdc i"yx yexitle ?il dnl migitqa i`xw ixz ,dlik`a s`e .cia rxfp oick ,xeria mcew elit` migitq xq`c z"x 'itl (mye a,`p 'c migqt) "ebdpyopilf` `l migitqc :l"ie .`gip -

"rxfp `l od"n oigitq opixq` ike ,yily z`ad xza`kdn i`e ."xivwae yixga" l"nw ,ziriaya oihwlpc epiid -."rxfp `l od" l"nw ,dxegql `l` dlik`l xqe` iziid `l -øéö÷å
iepiy i"r la` ,xevwl xeq` digxe` ik `wec - ziriay i`venl `veid ziriay ly"xevaz `l jxifp iapr z`e" :yixcc ,k"za `zi`ck .ziriaya elit` ,xzen -o`kn .oixvea jxck -

on xvea dz` la` ,xvea dz` i` xneynd on :mipdk zxeza `ipzc `de (e dpyn) ziriayc g"ta opz p"de .daxga dze` dvew la` ,dvwena dze` oivew oi` ziriay ly dp`z :exn`

dxiva jxck ,inp xwten .xwtenddxiva jxck `ly iepiy i"re ,xeq` -xneyne ,ixy xwten -n"a) "dilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .xeq` inp dxiva jxck `ly elit` -

mgld izye xner meyn oxky oilhep ziriaya migitq ixney (`,giw scmikixv eid `lc ,ynn dxiny did `lc :l"i ?l`xyil xzend on opixn` `l i`n`e ,xneync oeik xeq` k"` -

oiyxet eid odili`nc ,mc` ipan dxneyl.sere dige dndan `l` oze` oixney eid `le ,xner jxevl ody oircei eidyk -éáøålegn oitiqen l`rnyi:z"xl dniz - dil `pn ycewd lr

(`,c sc) ohw crenc w"t opixn` `dirain `kdc :z"x uxize !dxeq` dpwf `linn ,dcli ixynl `zkldc oeike .ipiqn dynl dkld zerihp xyrc .r"xl i`xw ,l`rnyi iaxl `zkld

dkldn dteb ziriayc oeikc ,wgc mpgae .dil `pn ziriay xg` ly ztqeza dilmeyn `xw jixhvi` l`rnyi 'xl `zyde .dkldn e"w oipc oi`c ,h"ie k"deie zay dpin opitli `l -

k"deie h"ie zay lr cnll `xw jixhvi`c ,r"xl w"ena ikd ipyn `lc `de .dcli ixynl `zkld jixhvi`e ,h"ie zayiab i`xw azknl dil ied `l k"`c ,'itli `l dkldnc meyn -

.ipixg` lr cnll `l` ,jixv `l diteb ziriaylc oeik ,ziriayìë.ziriay zeaxl `z`e - zeay xn`py mewnéáøåziriayn edlek sili ded r"xc - dil ciar i`n mzipre i`d `aiwr

ira (mye a,cp sc migqt) "ebdpy mewn" 'tac ,w"we (`,l sc dvia) "`iand" wxtae (a,gnw sc zay) "l`ey" wxta opixn`ck ,`ziixe`c k"dei ztqezc ecen edlekc ,k"deie h"ie zay

xeq` ewtq k"deic `dc xninlwxta `iyw ok enke .ztqez meyn ,ez`ivia meil jenq dlil i`ce e` ,ezqipka xeq` dkiygl jenq mei i`ce elit` `d ?i`n`e .ixii` ely zeynyd oiaa -

dkyg wtq :opzc (`,cl sc zay) "oiwilcn dna"xn`wc ,llk ztqez dil zil (a,b sc) w"enc `nw wxtc l`ilnb oaxc :cere .ikd hiwp edyn ztqeza ibqc meyn `nye !oiwilcn oi` -

exizdy drya :ziriay zkqn yixa inlyexia yxtne .zxvre gqt :xnelk ,mexizde elld miwxt ipy lr epnp :mzdaxr dn ,"jzk`ln lk ziyre cearz mini zyy" eknq `xwnl -

ziy`xa zay,ziy`xa zayn oezay zay sili (`,c 'c) w"en yixa `zi` inp df mrhe .dngd rwyzy cr zeyrl xzen dz` (zay) axr lk s` ,dngd rwyzy cr zeyrl xzen dz` -

,r"xk `zkld yxtl okzi `pwqn dze` itle .mind jeqipc `inec ,miiw w"nday onfa `zkld ixinbc `l` ,ikd `pwqna i`w `lc `l` .'ek xzen dixg`le diptl dxeq` `id oldl dn

opaxc dfd onfa ziriay xn`c iaxl ,edine ,miiw d"a oi`y onfal i`xwe.xyt` `l -
eli`k
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אגרות קודש

 ב"ה,  יד מרחשון, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצרכי צבור באמונה וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

לוטה פה מאמר מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר בטח יענין אותו.

היות שבעירו יש, ת"ל, הרבה בני ישיבות ובחורי חמד כ"י, בטח ישתמש בהשפעתו הכבירה 
עליהם לקרבם לרעיון החסידות ולהפיץ המעינות החוצה. ות"ח מראש אם יבשר בשו"ט בזה.

בברכה.

מ. שניאורסאהן
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ïðáøå,dteq ihernl "`id" jixhvi` `le ,dzligzn ycwzzy "mzycwe"n itli `lc -

seql miyng zpy .laeid zpy dpen dz` i`e ,dpen dz` miyngd zpy ikd dil iyxc

xg`ly dpyn `l` `ad laeid zpy dpen dz` i`e ,`ad laei oipnl zg`e xary laei

.laeidäãåäé 'øãî é÷åôàìå"o`kle o`kl dler miyng zpy" :mixcp zkqna xn`c -

.d`ad dhnyl dpey`x dpye laeid zpyïéà
úéòéáù ìù øéö÷å ùéøç øîåì êéøölrc -

:aizkc i`w zaya `xwc `yixc b"r` jgxk

i`c i`w ziriay` ditiq "cearz mini zyy"

zay`x`y xeq`c `ed xivwe yixg -

?exy in zek`lnúéòéáù áøò ìù ùéøç-

yixg ziriay axr oli` dcy yexgi `ly

.ziriayl lireiyúéòéáù ìù øéö÷åoebk -

ziriaya yily d`iady d`eaz-bdep dz`

.zipinya ziriay bdpn daøîåà ìàòîùé 'ø
'åë úåùø ùéøç äî`l` aezkd xac `le -

iriayd meiae" :dia aizkck ,zay oiprl

:jcnll `a ."zeayz xivwae yixga zeayz

rexfl elit`e ,devn ly yixg jl oi` yixg dn

yexg `vn m` ixdy ,mgld izye xner jxevl

xivw s` ,zaya jl exqe` ip`e ,yxeg epi` -

jl xqe` ip`y.jl xqe` ip` zeyx lya -àöé
äåöî àåäù øîåòä øéö÷xevw `vn 'it`y --

z` dgecy o`kn cenll jl yie .xevwl devn

.zaydáøò ãò.llka cre `ed dlil -ìë
'åë äúåùå ìëåàämzipre" `xw xn`w ikdc -

oeike .iepir `xew ip` dryz zlik` ."dryza

dlik`a yitnc lk ,daiyg iepir ezlik`c

diizye"axra" xn`wcn `dc .sicr ith --

ixw ike ,dryzc iepir` citwn `l jgxk lr

dryza iepir.iepir ixw dicic dizye dlik` -
ìáåé
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éàåziriayl dpey`x miyng zpy oi`c ,qxb e"ie `la - zg` miyngd zpy dpen dz`

.d`ad

é÷åôàìåo`kl dler miyngd zpy xn`c ,dcedi iaxk dkld d"t` :i"x xne` - i"xcn

edil` iac `pzc `zrnya (mye a,h sc) f"rc `nw wxta opixn`cn .o`kle

lewyp :i`w reaya ipy dnka rci `lc o`n iab

`ibeqd lke ,ihxt` icye ,izxz d`n lkn

iaxk `nwe` `kdc oizipzn mzqc :cere .eixack

.dcedi iax lr ibiltc ,opax` biltc ,l`rnyi

l"iw op`e ,miycg oiycwn l`rnyi 'xlc :cere

ewenp iqei 'xe .miycg oiycwny `cenlz dileka

(a,n sc) [oiyecwc] w"ta l`rnyi iaxk i`w enr

seqa oikxrae hnyn ezligza laeic dil zi`c

zi`c o`nc gken (a,gk sc) ["edcy yicwnd"]

hnyn ezligzn dil,l`rnyi iaxk dl xaq -

`dc ,d`xp `l la`] .laei `liig d"xn xn`c

sc oikxr) (oikxrp oi`) 'tae `kd cenlzd xne`

di`x oi` ,edine [dcedi iaxcn iwet`l (mye ai

iwet`l" :oikxrae `kd xn`wc `dn dxenb

sc oihib) "yxbnd" wxta ogky`c ,"dcedi iaxcn

,mlrle opc `nei on :oihiba `ax oiwz` (a,dt

giken xhy ly epnf xn`c ,iqei iaxcn iwet`l

"oilgep yi"a dizeek wqt diteb `axc b"r` .eilr

(`,i sc) zeaezkc w"ta oke (`,elw sc a"a)

`niiwe ,`ziixe`c daezk xn`c b"ayxc iwet`l

epzpyna b"ayx dpyy n"k :ol,ezenk dkld -

.(a,iw sc) zeaezkc `xza wxta dpyn `ide

éøäù`d :dniz - rxfz `l jcy xn`p xak

(`,b sc) ohw cren yixa xn`c o`nl jixhvi`

,iwl `l ziriaya yxegcdxinf ickn :xn`wc

`zkld i`nl ,dxivw llka dxivae ,drixf llka

zeclez ipd`c xninl ?`pngx edpiazk,aiign -

`ziipxg``zeclez 'it` `nl` ,aiign `l -

jpd` `l` aiign `l edcic zea` iaizkc

dyixg aezkl jixv k"`e ,`icda iaizkc

,xivwn `weic xwirc :l"ie !`xiq`c opireny`l

ztqezl dxivwcne.ztqezl inp dyixg -

øéö÷åmewn" wxta ol `wtp "rxfp `l od"n inp i`dc ,`iyw izk`e .`wtp "rxfz `l"n ziriaya cia rxfpc i`c .ziriaya yily e`iady migitq xivwa :`"aixd 'it - ziriay ly

mzdc i"yx yexitle ?il dnl migitqa i`xw ixz ,dlik`a s`e .cia rxfp oick ,xeria mcew elit` migitq xq`c z"x 'itl (mye a,`p 'c migqt) "ebdpyopilf` `l migitqc :l"ie .`gip -

"rxfp `l od"n oigitq opixq` ike ,yily z`ad xza`kdn i`e ."xivwae yixga" l"nw ,ziriaya oihwlpc epiid -."rxfp `l od" l"nw ,dxegql `l` dlik`l xqe` iziid `l -øéö÷å
iepiy i"r la` ,xevwl xeq` digxe` ik `wec - ziriay i`venl `veid ziriay ly"xevaz `l jxifp iapr z`e" :yixcc ,k"za `zi`ck .ziriaya elit` ,xzen -o`kn .oixvea jxck -

on xvea dz` la` ,xvea dz` i` xneynd on :mipdk zxeza `ipzc `de (e dpyn) ziriayc g"ta opz p"de .daxga dze` dvew la` ,dvwena dze` oivew oi` ziriay ly dp`z :exn`

dxiva jxck ,inp xwten .xwtenddxiva jxck `ly iepiy i"re ,xeq` -xneyne ,ixy xwten -n"a) "dilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .xeq` inp dxiva jxck `ly elit` -

mgld izye xner meyn oxky oilhep ziriaya migitq ixney (`,giw scmikixv eid `lc ,ynn dxiny did `lc :l"i ?l`xyil xzend on opixn` `l i`n`e ,xneync oeik xeq` k"` -

oiyxet eid odili`nc ,mc` ipan dxneyl.sere dige dndan `l` oze` oixney eid `le ,xner jxevl ody oircei eidyk -éáøålegn oitiqen l`rnyi:z"xl dniz - dil `pn ycewd lr

(`,c sc) ohw crenc w"t opixn` `dirain `kdc :z"x uxize !dxeq` dpwf `linn ,dcli ixynl `zkldc oeike .ipiqn dynl dkld zerihp xyrc .r"xl i`xw ,l`rnyi iaxl `zkld

dkldn dteb ziriayc oeikc ,wgc mpgae .dil `pn ziriay xg` ly ztqeza dilmeyn `xw jixhvi` l`rnyi 'xl `zyde .dkldn e"w oipc oi`c ,h"ie k"deie zay dpin opitli `l -

k"deie h"ie zay lr cnll `xw jixhvi`c ,r"xl w"ena ikd ipyn `lc `de .dcli ixynl `zkld jixhvi`e ,h"ie zayiab i`xw azknl dil ied `l k"`c ,'itli `l dkldnc meyn -

.ipixg` lr cnll `l` ,jixv `l diteb ziriaylc oeik ,ziriayìë.ziriay zeaxl `z`e - zeay xn`py mewnéáøåziriayn edlek sili ded r"xc - dil ciar i`n mzipre i`d `aiwr

ira (mye a,cp sc migqt) "ebdpy mewn" 'tac ,w"we (`,l sc dvia) "`iand" wxtae (a,gnw sc zay) "l`ey" wxta opixn`ck ,`ziixe`c k"dei ztqezc ecen edlekc ,k"deie h"ie zay

xeq` ewtq k"deic `dc xninlwxta `iyw ok enke .ztqez meyn ,ez`ivia meil jenq dlil i`ce e` ,ezqipka xeq` dkiygl jenq mei i`ce elit` `d ?i`n`e .ixii` ely zeynyd oiaa -

dkyg wtq :opzc (`,cl sc zay) "oiwilcn dna"xn`wc ,llk ztqez dil zil (a,b sc) w"enc `nw wxtc l`ilnb oaxc :cere .ikd hiwp edyn ztqeza ibqc meyn `nye !oiwilcn oi` -

exizdy drya :ziriay zkqn yixa inlyexia yxtne .zxvre gqt :xnelk ,mexizde elld miwxt ipy lr epnp :mzdaxr dn ,"jzk`ln lk ziyre cearz mini zyy" eknq `xwnl -

ziy`xa zay,ziy`xa zayn oezay zay sili (`,c 'c) w"en yixa `zi` inp df mrhe .dngd rwyzy cr zeyrl xzen dz` (zay) axr lk s` ,dngd rwyzy cr zeyrl xzen dz` -

,r"xk `zkld yxtl okzi `pwqn dze` itle .mind jeqipc `inec ,miiw w"nday onfa `zkld ixinbc `l` ,ikd `pwqna i`w `lc `l` .'ek xzen dixg`le diptl dxeq` `id oldl dn

opaxc dfd onfa ziriay xn`c iaxl ,edine ,miiw d"a oi`y onfal i`xwe.xyt` `l -
eli`k

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

äðBî äzà éàå ,äðBî äzà íéMîç úðL :ïðaøå§©¨©§©£¦¦©¨¤§¦©¨¤
.úçàå íéMîç úðLì:øîàc ,äãeäé éaøcî é÷età §©£¦¦§©©§©¥¦§©¦§¨§¨©

Bò íéMîç úðLìäìe ïàëìòîLî à÷ .ïàëìc ïì.à §©£¦¦¨§¨§¨¨©§©¨§¨
Bçî ïéôéñBîãeìòìðî Lã÷ìLéøça" àéðúc ?ï §¦¦¥©Ÿ¤§¨©§©§¨¤¨¦

éøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø "úBaLz øéöwáeCìøîB ©¨¦¦§©¦£¦¨¥¥¨¦©
úéòéáL ìL øéö÷å Léøç¯EãN" øîàð øák éøäL ¨¦§¨¦¤§¦¦¤£¥§¨¤¡©¨§

L Léøç :àìà .'åâå "òøæú àììúéòéáL áøò Ÿ¦§©§¤¨¨¦¤¤¤§¦¦
ñðëpäìL øéö÷å ,úéòéáMìàöBiä úéòéáLìéàöBî ©¦§¨©§¦¦§¨¦¤§¦¦©¥§¨¥

àòîLé éaø .úéòéáLìúeLø Léøç äî :øîBà¯ §¦¦©¦¦§¨¥¥¤¨¦§
.äåöî àeäL øîBòä øéö÷ àöéã ,úeLø øéö÷ óà©¨¦§¨¨§¦¨¤¤¦§¨

àòîLé éaøåìBçî ïéôéñBî ,ìòì?déì àðî Lã÷ §©¦¦§¨¥¦¦¥©Ÿ¤§¨¥
¯à÷ôðìíëéúBLôð úà íúépòå" :àéðúcî dé ¨§¨¥¦§©§¨§¦¦¤¤©§¥¤

Bëé "äòLúaìz ?äòLúaìãeîì"áøòa" øîB¯ §¦§¨¨§¦§¨©§©¨¤¤
Bëé áøòa éàì."äòLúa" øîBì ãeîìz ?CLçzMî ¦¨¤¤¨¦¤¤§©©§©§¦§¨

éçúî ?ãöék àäìî .íBé ãBòaî äpòúîeìãn ¨¥©©§¦¦§©¤¦§§©¥
Bçî ïéôéñBnLìòìïéà .Lã÷ì,Búñéðëa àìà é ¤¦¦¥©Ÿ¤¥¦¤¨¦§¦¨

."áøò ãò áøòî" øîBì ãeîìz ?ïépî Búàéöéa¦¦¨¦©¦©§©¥¤¤©¤¤
ïéàìpî úBúaL ,íéøetkä íBé àìà éãeîìz ?ïé ¥¦¤¨©¦¦©¨¦©¦©§

?ïépî íéáBè íéîé ."eúaLz" øîBì¯øîBì ãeîìz ©¦§§¨¦¦¦©¦©§©
k ?ãöék àä ."íëzaL"ìúeáL Ba LiL íB÷î¯ ©©§¤¨¥©¨¨¤¥§

Bçî ïéôéñBîìòìíúépòå" éàä ,àáé÷ò éaøå .Lã÷ ¦¦¥©Ÿ¤§©¦£¦¨©§¦¦¤
ãéáò éàî "äòLúa íëéúBLôð úàì?dé¯éòaéîìdéì.éúôcî áø øa àéiç éðúãë ¤©§¥¤§¦§¨©¨¥¥¦¨¥¥§¦§¨¥¦¨©©¦¦§¦

?ïépòúî äòLúa éëå "äòLúa íëéúBLôð úà íúépòå" :éúôcî áø øa àéiç éðúc§¨¥¦¨©©¦¦§¦§¦¦¤¤©§¥¤§¦§¨§¦§¦§¨¦§©¦
äåìàìà !ïépòúî éøéNòa àìøîBìk :EìëBàäìéòéLza äúBLå¯òîìò äìáeúkä åé ©£Ÿ©£¦¦¦§©¦¤¨©§¨¨¥§¤©§¦¦©£¤¨¨©¨

åìéàë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

המצוות שלאחרי מתן-תורה צריכות לפעול זיכוך ולהמשיך קדושה –בדברים הגשמיים שבעולם הטבעי.
משיחת שבת פרשת וירא, ה'תשכ"ה



רכ
izni`na cenr h sc ± oey`x wxt`nei

ìáåé'åë åèîù àìù â"òà ìáåé àéäzxarde" :aizk dipin lirl "mkl didz `id laei" -

"mkl didz `id laei" :aizk xcde "xexc mz`xwe dpy miyngd zpy z` mzycwe xtey

mkl `id laei .dpyxcz ikde ,dyxcl `ed `xizi `xwemixac ea eyrp `l 'it`e ,n"n -

`aizkc ,dfn df epwy zerwxw zhiny epiidc ,dfeg` l` aeyle ,xtey zxard ,elld

"ezfeg` l` yi` mzaye" :`xw i`d xza-

drixfa xeq` zeidl ,eilr laeid my k"tr`

.'ebe "erxfz `l" :aizkck ,dxivwe dxivaeìåëé
åçìù àìù ô"òà.laei `di micar -àéä ì"ú

elld mixac ziyr m` -e`l m`e ,laei `id -

ilzc ifg i`n laeie yxtn dinwle .laei epi` -

?xexc z`ixwaçåìéù àìá íìåòì øùôàù
íéãáòl`xyia ixar car oi`y minrt -

.geliy oerhiyøùôà éàåxtey `di `ly -

dlzyk xnel epl yi jkitl ,mlera ievn

ezkda.mlerl ievnd xaca `l` dlz `l -

ã"áì äøåñî øôåù úòé÷ú à"ãzeevl -

dxeqn micar geliye .rewzl mgelyl

o`ni m`e ,micigil`l jkld .laeid lhai -

.ea aezkd e`lzøåøã íúàø÷å àø÷ øîà-

."`id laei" dil jinqeåéðôì ùøãð àø÷î-

,dipin wilqc i`w xexc z`ixw` `idc `herin

.eipt iptl daezkd xtey zriwz` `leøééãîë
àøééã éáoeln lka xebl ezeyxa `edy in -

.dvxiyåéøçàìåaizkc zerwxw zhiny -

."ezfeg` l` yi` mzaye" :dixzaìáåé áéúëäå
.n"n laei rnyna zeaxl -ïìðî äòéèðìå-

.ixyz dly d"xcêéøáîzexenfd z` stek -

.`"pitext oixewy ,ux`aáéëøî,exiaga oli` -

.x"ihyipe` oixewyäðù åì äúìòribdy oeik -

ixyza cg` meiel dzlr -ipy oipnl dpy

.dlxräðù åì äúìò àì íåé íéùìùî úåçô-

axr m`e .ziriay axr dpi` m` `ad ixyz cr

`id ziriayztqez meyn ,eniiwl xeq` -

.ycew lr legn oitiqeny ,ziriay
úåøéôå
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åìéàëla` .dprzde zeprzdl d"awd edevy enk :xnelk - ixiyre iriyz dprzd

xn (a,gq 'c) "mixac el`" wxt migqta opixn`ck ,zeprzdl xeq` i`ce `zyd

.ixetkc `nei ilrne `ixete `zxvrn xal ,`ziprza aizi ded `zy ilek `piaxc dixa

l`rnyi 'xk i`c ,r"xk dl xaqemzd xn`w `lc `d `gip ikdae .dyxc jd dil zil -

,mkl inp opirac mixetkd mei iaxra micen lkd

.zxvr` mzd xn`wck

ìáåé,dxivwe drixfa xeq` zeidl - `id

`le erxfz `l" (dk `xwie) aizkck

zecy rwxw zhnyd ehny `ly t"r`e "exvwz

.laeia milral zexfegd

àø÷î- eixg`le eipt iptl `le eiptl yxcp

opinwen "`idc" `herin :yexit

iptlc driwz` `le ,eiptl `idy xexc z`ixw`

:dixza aizkc ,eixg`lc dhnyd` `le ,eipt

ezgtyn l` yi`e ezfeg` l` yi` mzaye"

eipt iptl laeic ieaix 'inwenc `de ."eaeyz

eixg`le`l` ,ikd yixc inp `nlrac meyn -

laeic ieaix :inp i` .incca `herin iwen `kdc

r"re] laei `ed oipr lkay ,aezkd daixy rnyn

.[`xwna d"c :c"k migaf 'qezåìéôàãdvega

`kilc `"` lirl xn`wcn ,dcen iqei 'x - ux`l

.`pixg` `xwn dil `wtp `nye ,mlerd seqa cg

êéøáî,xtra edqkne ,ux`a xegid stek

xegid eze`e ,eztitk rvn`a uvewe

.oli`d xwirn hrn setk xg` cvl `vei

áéëøîrnyne ,exiaga oli` aikxnd `ed

,`iywe .dlxra aiig aikxne jixanc

xeht dakxdc rnyn (d dpyn) dlxrc w"tac

"mzrhpe" :mipdk zxeza inp `ipze ,dlxrd on-

wetq :xne` dz` o`kn .aikxne jixanl hxt

okixady t"r` ,owetq wetqe ,owetqe ,miptb

ux`aoeylk miptba wetq oeyle .xzen -

`ivene ef dpya jixany dne .oli`a [dakxd]

zxg` dpyl okixade xfge ,zexenfwetq edf -

oli`ae ,dia`n dwqtp `lyk mzdc :l"ie !owetq

dinwl] gkenck ,dia`n dwqtpyk `kde ,owf

jixve (dlxrc w"ta) [ezrihp zryn el oipenc

geyn" wxta ikd iiepyl jiiy ded i` wcwcl

ikxern xfeg iab (a,bn sc dheq) "dngln

zakxda o`k :ipyne ,jixan meyn dnglnd

.xzid zakxda o`k xeqi`

øúåîåjixv ded `l - ziriaya oniiwl

`yix `pzc oeik ,ziriaya ipzinl

elit`c oiwcwcn jk jezne .ziriay axr

dl opinwen onwlc ,rcze .rhil ixy dligzkl

cifna oiae bbeya oia ,ziriaya rhepa xn`c n"xl opirny (a,bp oihib) "oiwfpd" 'tae ,n"xkikd e`l i` la` .ziriayd lr ecygpc mzd yxtnc `nrh epiide .xwri -,miiwl xzen -

xeqi` mey o`k did m` ,k"` .mzd xn`ckmei miyly `d] ,mei miylyn zegt oirhep oi` :ipzw inp onwle .miiwl xizn did `l -miyly xne`d ixaclc `idde [dlgzkl oirhep -

miylye miyly jixveniiwl xzen xn`wcne ,yxt`y enk ,ziriay oiprl `le ,dlxr oiprl z"x dl iwen -ixy dlgzkl i`c ,rhil xeq` dlgzklc rnyn ded -xzen jiiy dn -

eniiwl xeq` `tiq ipzinl irac icii` ,`nye ?eniiwl,gqt cr oald dcya oiyxegy (a,b sc) w"enc w"ta dl iziine ,opz (` dpyn) ziriayc a"tac :dnize .eniiwl xzen `yix `pz -

ixy dligza rhil elit`c oeike .zxvr cr oli`d dcyaeenk drihpa exingd `lc :z"xe`e !mei miyly d"x iptl cr yexgl inp ixzyl ?yexgl xeq` i`n` d"x iptl mei miyly -

axr yxeg lkc meyn :mrh ozil yi cere ."zeayz xivwae yixga"n (`"r) lirl opiyxcck ,`xw dia aizkc ,dyixga `l` drihpa `ziixe`c ziriay ztqez oi`c meyn ,dyixga

ziriaya lcb oli`dy zngn rhil ziriay axr xeq`l oi` la` .ziriaya liredl ied ziriay`nrh yxtn inlyexiae .mlerl rhi `l k"`e ,ziriaya ilcb lcbin inp zepli`d lkc -

,zexewd darn o`k cr !lk`n oli` cg`e wxq oli` cg` :`ipz `de .eizexit lapn jli`e o`kn ,ixtl dti `ed o`k cr ?zxvr cr dnle :mzd opiqxbc ,ziriay zkqn yixa `pixg`

jli`e o`kn oli`l liren oi`c oeikc ,`gip df mrh itle .ogk yizn jli`e o`kn.ziriay jxevl edcy owznk ifgin -
zexite

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

áBé" :ïðaø eðz .éøéNòå éòéLz äpòúä eìéàkì"àéä §¦¦§©¨§¦¦©£¦¦¨©¨©¥¦
Bëé .eò÷z àìL ét ìò óà ,eèîL àìL ét ìò óàì ©©¦¤Ÿ¨§©©¦¤Ÿ¨§¨

L àìL ét ìò óàìeç¯éøác ,"àéä" øîBì ãeîìz ©©¦¤Ÿ¨§©§©¦¦§¥
áBé" :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaøìét ìò óà "àéä ©¦§¨©¦¥¥¥¦©©¦
L àìL ét ìò óà ,eèîL àìLìBëé .eçìét ìò óà ¤Ÿ¨§©©¦¤Ÿ¨§¨©©¦

eò÷z àìL¯àø÷nL øçàî éëå ."àéä" øîBì ãeîìz ¤Ÿ¨§©§©¦§¦¥©©¤¦§¨
øîBà éðà äî éðtî ,èéòîî ãçà àø÷îe äaøî ãçà¤¨§©¤¦§¨¤¨§©¥¦§¥¨£¦¥

áBéìL àìL ét ìò óà àéäìáBé ïéàå eçìíà àlà ¥¦©©¦¤Ÿ¨§§¥¥¤¨¦
?eò÷z ïkìøLôàL éôìBòìa íìéàå íéãáò çeìéL à ¥¨§§¦¤¤§¨§¨§Ÿ¦©£¨¦§¦

øLôàìBòìa íìBæ :øçà øác .øôBL úòé÷z à ¤§¨§¨§Ÿ§¦©¨¨¨©¥
äøeñîìäøeñî dðéà Bæå ,ïéc úéáì.ïéc úéá¯éàî §¨¥¦§¥¨§¨§¥¦©

?øçà øác¯c øLôà éà :àîéz éëåìóBña ãç àké ¨¨©¥§¦¥¨¦¤§¨§¥¨©§
Bòäìc íìBæ ,çìLî à¯äøeñîìBæå ,ïéc úéá¯dðéà ¨¨§¨§©©§¨¥¦§¥¨

äøeñîìLa .ïéc úéáìàîìéñBé éaø¯øîà÷ãk §¨¥¦¦§¨¨§©¦¥¦§¨¨©
àìà ,déîòèìàø÷ øîà ?àîòè éàî äãeäé éaø ©§¥¤¨§©¦§¨©©§¨£©§¨

Løãð àø÷î :øáñ÷å "õøàa øBøc íúàø÷e"ìåéðô §¨¤§¨¨¤§¨¨©¦§¨¦§¨§¨¨
åìàìò éìeëc .åéðô éðôìøBøc àîìéàî ,úeøéç ïBL §Ÿ¦§¥¨¨§¥¨§¨§§¥©

?òîLî¯àìà øBøc ïéà :àéðúcìøîà .úeøéç ïBL ©§©§©§¨¥§¤¨§¥¨©
ì äî äãeäé éaøøBøc ïBL¯éáBîe ,àøéiã éa øéiãîkì ©¦§¨©§§¦§©¥¥©¨¨¦

ëa äøBçñìéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .äðéãî §¨§¨§¦¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
áà ,éñBé éaøå äãeäé éaø éøác Bæ :ïðçBéìíéîëç ¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¥£¨£¨¦

L :íéøîBàìLøãð àø÷î :éøáñ÷ .Ba úBákòî ïzL §¦§¨§¨§©§¨¨§¦¦§¨¦§¨
ìå åéðôìe åéðô éðôì.åéøçà¯áBé" áéúëäåì!?"¯àeää §¨¨§¦§¥¨¨§©£¨§¨§¦¥©

äöeça eìéôàcì.õøà¯!"õøàa" áéúëäå¯:àeää ©£¦§¨¨¨¤§¨§¦¨¨¤©
õøàa øBøc âäBpL ïîæa¯äöeça âäBðìäöeça âäBð Bðéà õøàa âäBð BðéàL ïîæa ,õøàì.õøà ¦§©¤¥§¨¨¤¥§¨¨¨¤¦§©¤¥¥¨¨¤¥¥§¨¨¨¤

å"ìðî ."äòéèpìL" áéúëc ?ïìøò ...íéðL Lìéå "úéòéáøä äðMáe" áéúëe "íéìé"äðL" ó §©§¦¨§¨©¦§¦¨¨¦£¥¦§¦©¨¨¨§¦¦§¨¥¨¨
."äðMä úéLàøî" áéúëc ,éøLzî "äðL"¯åìàeä ïBLàø" áéúëc ,ïñépî äðL äðL øîâé ¨¨¦¦§¥¦§¦¥¥¦©¨¨§¦§©¨¨¨¨¦¦¨¦§¦¦

ìíëì!"äðMä éLãçäðL ïéðc ïéàå ,íéLãç dnò ïéàL äðMî íéLãç dnò ïéàL äðL ïéðc ¨¤§¨§¥©¨¨¨¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦§¥¨¦¨¨
éøánä ãçà ,òèBpä ãçà :ïðaø eðz .íéLãç dnò LiL äðMî íéLãç dnò ïéàLãçàå ,C ¤¥¦¨¢¨¦¦¨¨¤¥¦¨¢¨¦¨©¨©¤¨©¥©¤¨©©§¦§¤¨

L úéòéáL áøò ,áékønäìíBé íéLìäðMä Làø éðô¯òìäúìøzeîe ,äðL Bì.úéòéáMa ïîéi÷ ©©§¦¤¤§¦¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¨§¨¨¨¨§©§¨©§¦¦
Mî úBçtìíBé íéLìäðMä Làø éðô¯ìò àìäúìøeñàå ,äðL BìúéòéáMa ïîéi÷ ¨¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨Ÿ¨§¨¨¨§¨§©§¨©§¦¦
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

בשבת היא עליית כל העולמות, ולכן אז השביתה היא מכל המלאכות, מה-שאין-כן בשביעית השביתה היא רק מעבודת האדמה, 
משום שאז העלייה היא רק עד ספירת המלכות, דהאדמה היא בחינת עצם המלכות.

ממאמר שבת פרשת וירא ה'תשמ"ז



רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dpyd y`x(ipy meil)

äpòúä eìéàkaå éòéLza mb,éøéNòdlik`d lr xkydy epiide §¦¦§©¨§¦¦§£¦
.xzei dywd ,iepir lrk `ed iriyza dizye

*
laeid zpy iabl miweqta xn`p(`iÎh dk `xwie)xtFW Yxarde'§©£©§¨©

xtFW ExiarY mixRMd mFiA Wcgl xFUrA iraXd WcgA drExY§¨©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤§©¦ª¦©£¦¨
xFxC mz`xwE dpW miXngd zpW z` mYWCwe ,mkvx` lkA§¨©§§¤§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨§¨¤§
FzGg` l` Wi` mYaWe mkl didY `ed laFi diaWi lkl ux`Ä¨¤§¨Ÿ§¤¨¥¦¦§¤¨¤§©§¤¦¤£ª¨
mkl didY dpW miXngd zpW `ed laFi ,EaWY FYgRWn l` Wi`e§¦¤¦§©§¨ª¥¦§©©£¦¦¨¨¦§¤¨¤
x`eane .'dixfp z` Exvaz `le digitq z` Exvwz `le Erxfz `lŸ¦§¨§Ÿ¦§§¤§¦¤¨§Ÿ¦§§¤§¦¤¨
dyrz `l ly zg` devne dyr zeevn yly yiy miweqta
glyl .a .laei ly mixetkd meia xteya rewzl .` :laeid zpya
mdilral zecyd z` xifgdl .b .miixard micard z` iytegl
ewlgpe .rwxwa dxivae dxivw drixf xeqi` .c .mipey`xd
z` zakrn laeia yiy dyrd zeevn zyly oian efi` mi`pzd
oi` devn dze` dzyrp `l m`y ,xnelk ,dyrz `ld zevn

.rwxwd zecear ly dyrz `l xeqi` iabl lg laeid,ïðaø eðz̈©¨¨
weqta xn`p(i dk my)àéä ìáBé',xzein `ed dxe`kle 'mkl didY ¥¦¦§¤¨¤

weqtd `a `l` ,miyngd zpy z` ycwl yiy xn`p xak ixdy
xkfend rwxwd zecear xeqi` oiprl 'laei' `id ef dpyy zeaxl

,okn xg`l weqtaeèîL àlL ét ìò óàz` eniiw `ly s` - ©©¦¤Ÿ¨§
e ,zerwxwd z` xifgdl weqta xen`d ieeivdeò÷z àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨§

.oey`xd weqta xkfend ieeivd edfy ,mixetikd meia xteyaìBëé̈
y xnel ziideçlL àlL ét ìò óàlegi ok mb ,iytgl micard z` ©©¦¤Ÿ¦§

,laeid,'àéä' øîBì ãeîìzm` `weec ,xnelk ,herin oeyl efy ©§©¦
,'`id laei' micar geliy zevn dniiwzd.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

éñBé éaøe wlegøîBà,xg` ote`a miweqtd z` yexcl yiyìáBé' ©¦¥¥¥
,'àéälg laeidy zeaxleèîL àlL ét ìò óàz` exifgd `ly - ¦©©¦¤Ÿ¨§

e ,zerwxwdeçlL àlL ét ìò óà,micard z`ìBëélegiy xn`py ©©¦¤Ÿ¦§¨
laeideò÷z àlL ét ìò óà,mixetkd meia xteyaøîBì ãeîìz ©©¦¤Ÿ¨§©§©
,'àéä'iax x`ane .laeid lg xteyd zriwz ici lr wxy cnll ¦

:ezxaq z` iqeiäaøî ãçà àø÷nL øçàî éëå`a 'laei' oeyly - §¦¥©©¤¦§¨¤¨§©¤
,ea zeielzd zeevnd lk eniiwzd `l m` s` lg `edy zeaxl

èéòîî ãçà àø÷îezeevn yiy xnele hrnl `a '`id' oeyly - ¦§¨¤¨§©¥
ok m` ,legln laeid z` zeakrndøîBà éðà äî éðtîy'àéä ìáBé' ¦§¥¨£¦¥¥¦

lg `edy daxneçlL àlL ét ìò óà,micard z`e'`id' oeyln ©©¦¤Ÿ¦§
y hrnn ip`ïéàdìáBélgeò÷z ïk íà àlà`ed mrhd ,xteya ¥¥¤¨¦¥¨§

íéãáò çeléL àìa íìBòì øLôàL éôì`ll laei rx`iy okziy - §¦¤¤§¨¨¨§Ÿ¦©£¨¦
miixar micar llk oi`y ote`a epiide ,micar geliy zevn meiw

,l`xyiaøôBL úòé÷z àìa íìBòì øLôà éàå`ly okzi `ly - §¦¤§¨¨¨§Ÿ§¦©¨
xazqne ,devnd z` ea miiwl cg` xtey mlerd lka `vni
`le ,dniiwl cinz xyt`y devna laeid z` aezkd dlzy

.dniiwl ozip `l minrtly devna
:sqep mrh iqei iax xne`Bæ ,øçà øác,xtey zriwz zevn - ¨¨©¥

,ïéc úéáì äøeñî,xteya rewzl mgelyl zeevl miaiegn mdy §¨§¥¦
Bæå,micar geliy -,ïéc úéáì äøeñî dðéàlr `ed oic `l` §¥¨§¨§¥¦

`ly xazqne ,mglyl mikixv mdy micar mdl yiy micigid
o`ni m`y ,cigid oevxa ielzd xaca laeid z` aezkd dlz

.laeid lhazi ecar z` glyl
:`xnbd zl`eyøçà øác éàî.sqep mrhl iqei iax jxved recn - ©¨¨©¥

,iqei iax xn` jk :`xnbd daiynàîéz éëåepi` oey`xd mrhdy §¦¥¨
micar iabl s`y oeik ,oekpàìc íìBòä óBña ãç àkéìc øLôà éà¦¤§¨§¥¨©§¨¨§Ÿ

çlLîixar car el yiy cg` mc` elit` didi `ly okzi `l - §©©
cg` xtey didi `ly okzi `l xtey iably enke ,laeia epglyie
geliy lr xtey zriwz z` sicrdl mrh oi` ok m`e ,mlerd lka

,sqep mrh iqei iax xn` okl ,micardðéà Bæå ,ïéc úéáì äøeñî Bæ§¨§¥¦§¥¨
.ïéc úéáì äøeñî§¨§¥¦

:`xnbd zl`ey .dcedi iax ly ezxaq z` zxxan `xnbd
éñBé éaøì àîìLa`le laeid z` zakrn xtey zriwzy xaeqd ¦§¨¨§©¦¥

epiid ,zerwxw zxfgde micar geliydéîòè øîà÷ãkitk - ¦§¨¨©©£¥

.minrh ipya ,ezrc z` yxtnyäãeäé éaøì àlàgeliyy xaeqd ¤¨§©¦§¨
,zakrn dpi` xteyd zriwze ,laeid z` akrn micaréàî©

.àîòè:`xnbd zx`anàø÷ øîà(i dk `xwie)õøàa øBøc íúàø÷e' ©£¨¨©§¨§¨¤§¨¨¤
,'`ed laFi' xn`p jk xg`e 'diaWi lkløáñ÷å,dcedi iaxàø÷î §¨Ÿ§¤¨¥¦§¨¨©¦§¨

åéðô éðôì àìå åéðôì Løãðdn lr wx miweqtd z` yexcl yiy - ¦§¨§¨¨§Ÿ¦§¥¨¨
azkpy dn iptl aezky dn lr `le ,ynn mdiptl azkpy
xen`d lr wx '`id laei' herind z` yexcl yi okle ,mdiptl
iabl `le ,micar geliy edfy ,'xexc mz`xwe' weqtd zligza
weqta dxn`p `l` ,'`id laei'l dkenq dpi`y xtey zriwz

.eiptly
*

iabl xn`p weqta xen`d 'xexc' oeyly oipn zx`an `xnbd
:`xnbd dnicwn .micar geliyeëcàîìò éldcedi iaxl oia - §¥¨§¨
mz`xwE' weqtd ,iqei iaxl oiae'øBøc`edìúeøéç ïBLxexgy - §¨¤§§¥

:`xnbd zxxan .micaròîLî éàîoeyln ok rnyn cvik - ©©§©
,'xexc'ì àlà 'øBøc' ïéà ,àéðúcäî ,äãeäé éaø øîà ,úeøéç ïBL §©§¨¥§¤¨§¥¨©©¦§¨©

`edlàøéiã éa øiãîk ,'øBøc' ïBLenvr zeyxa `edy mc`k - §§¦§©©¥©¨¨
,dvxiy mewn lka xecläðéãî ìëa äøBçñ ìéáBîe,uetgiy ¦§¨§¨§¦¨

.oixeg oa `ed `l` mixg`l careyn epi` ,xnelk
*

,laeid oipra iqei iaxe dcedi iax zwelgnl zxfeg `xnbd
:ziyily drc d`ianeBæ ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

,éñBé éaøå äãeäé éaø éøácz` zeakrn laeid zeevnn wlg wxy ¦§¥©¦§¨§©¦¥
zeevnd od dn ewlgpe ,rwxw zcear xeqi` iabl legln laeid

,zeakrndìL ,íéøîBà íéîëç ìáàïzLzeevnd zyly - £¨£¨¦§¦§¨§¨
,zerwxw zxfgde ,micar geliy ,xtey zriwz ,laeia zebdepd

,Ba úBákòîzyecw dlg `l zeevndn zg` dniiwzd `l m`y §©§
c meyn ,jkl mrhde .rwxwd zceara xq`dl laeid,éøáñ÷̈¨§¥

Løãð àø÷îmbå åéðôìmbå åéðô éðôìmb,åéøçàìherind `linne ¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨§§©£¨
geliy `edy eil` jenqa azkpy dn lr mb yxcp '`id laei'
,xteyd zriwz efy ,eipt iptl ,okl mcew xen`d lr mbe ,micar
`l m`y ,zerwxw zxfgd epiide ,eixg`l azkpy dn lr mbe
.rwxw zcear xeqi` iabl lg laeid oi` zeevndn zg` dniiwzd

:minkg zrc lr `xnbd dywn'ìáBé' áéúkäådxn` lirl ixde - §¨§¦¥
,ieaix zernyn mb 'laei' dlind xezin yexcl yiy `xnbd

:`xnbd zvxzn .zeevndn wlg meiw `ll s` lg laeidyàeää©
xnele zeaxl d`a laei zaiz -õøàì äöeça eléôàczbdep ©£¦§¨¨¨¤

zg` meiw `ll mb laeid legiy zeaxl `le ,micar geliy zeevn
:ef dyxc lr `xnbd dywn .ea eehvpy zeevndnáéúkäå§¨§¦

xFxC mz`xwE','õøàalaeid lg l`xyi ux`a `weecy rnyny §¨¤§¨¨¤
:`xnbd zvxzn .ux`l uega `l la`àeää`a 'ux`a' oeyl - ©

y cnllâäBð ,õøàa øBøc âäBpL ïîæamb xexc,õøàì äöeçaj` ¦§©¤¥§¨¨¤¥§¨¨¨¤
õøàa âäBð BðéàL ïîæaz` egliy `le xteya erwz `ly - ¦§©¤¥¥¨¨¤
,l`xyi ux`a micardâäBð Bðéàlaeidõøàì äöeça.cal ¥¥§¨¨¨¤

*
'eke mipyl dpyd y`x ixyza cg`a' :dpyna epipy,'äòéèpìå§©§¦¨

ribdyk ,dpyd y`x mcew rhp m`y ,dlxr zrihp oiprl epiide
.dipy dpy dligzne ,dpey`x dpy dniizqdy aygp dpyd y`x

:`xnbd zl`eyïìðî.dlxr oiprl dpyd y`x `ed ixyza cg`y §¨¨
:`xnbd daiynáéúëc(ckÎbk hi `xwie)lk`n ur lM mYrhpE' ¦§¦§©§¤¨¥©£¨

FixR z` Fzlxr mYlxreìLíéðL Lmkl didiíéìøò,'lk`i `l ©£©§¤¨§¨¤¦§¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥
áéúëeeixg`y weqtaúéòéáøä äðMáe'milENd Wcw FixR lM didi §¦©¨¨¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦
,''dléìéåó,iraxae dlxra dxen`d 'dpy' `id dn cenll yie - ©§¨¦

dey dxifba,éøLzî 'äðL' 'äðL'oeyl xn`p ixyz ycg lr s`y ¨¨¨¨¦¦§¥
,'dpy'áéúëc(ai `i mixac),'äðMä úéLàøî'yxcp df weqte(.g lirl) ¦§¦¥¥¦©¨¨

ycga dligzn 'dpy' lk dlxr oiprl s`e ,ixyz ycg iabl
:`xnbd zl`ey .ixyzøîâéìådey dxifb cnlpe -'äðL' 'äðL' §¦§©¨¨¨¨

,ïñépî,'dpy' oeyl ea xn`pyáéúëc(a ai zeny)íëì àeä ïBLàø' ¦¦¨¦§¦¦¨¤
,'äðMä éLãçì:`xnbd zvxzn .oqipn dlxrd zepy z` epnieïéðc §¨§¥©¨¨¨¦
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המשך בעמוד עו



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dpyd y`x(iyily meil)

Bæ äòéèð úBøéôes` ,dpyd y`x mcew mei miyly drhipy ¥§¦¨
,ixyza cg`a `ed dly dpyd y`x 'drihp' dceray epxn`y
`ed ely dpyd y`xy 'oli`'k dpic mipy yly xg`l mewn lkn

haya xyr dyngaixyza cg` xg`l ehpgy zexitd s` okle ,(.a lirl)

èáLa øNò äMîç ãò ïéøeñà,df xeqi`e ,äìøòì íàehpg m` - £¦©£¦¨¨¦§¨¦§¨§¨
oicn mixeq` ziriaxd dpyd ly haya xyr dyng mcew,äìøò̈§¨

éòáøì íàådpyd ly haya xyr dyng mcew ehpg m`e - §¦¦§¨¦
zexit oick mpic ziyingdéòáødyecwa mlke`l yiy §¨¦

.milyexia
.`ziixad seqa xen`d oicl xewnd z` zxxan `xnbdzxxan

:`xnbdéléî éðä àðîhaya xyr dyng mcew ehpgy zexity §¨¨¥¦¥
.irax e` dlxr oick ,mixeq` ziyingd e` ziriaxd dpyd ly

:`xnbd zx`anda eèîe ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨
ef dreny xnel mirixkne mihn yie -øîà ,éàpé éaøc déîMî¦§¥§©¦©©¨©

àø÷(dkÎbk hi `xwie),lk`i `l milxr mkl didi mipW WlW'äðMáe §¨¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦Ÿ¥¨¥©¨¨
úéòéáøä,'dl milENd Wcw FixR lM didiúéLéîçä äðMáeElk`Y ¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦©©¨¨©£¦¦Ÿ§

ep` 'e"ie' ztqeza 'dpyae' dxezd dazky jkne ,'FixR z ¤̀¦§
dlxrd zepyl ziriaxd dpyd z` siqedl yi minrtly miyxec

iptly iraxd zpyl ziyingd dpyd z`e ,dl encwyy ,díéîòt§¨¦
Lehpg zexitdíéîòôe ,äìøò íeMî äøeñà ïééãòå ,úéòéáøa ¤©§¦¦©£©¦£¨¦¨§¨§¨¦
Lehpg.éòáø íeMî äøeñà ïééãòå úéLéîça ¤©£¦¦©£©¦£¨¦§¨¦

*
dzlr `l dpyd y`x iptl mei miylyn zegt' ,`ziixaa epipy

:`xnbd zxxan .'dpy elàîéì`id ef `ziixay,øéàî éaøk àìc ¥¨§Ÿ§©¦¥¦
éàckøîà àä ,øéàî éaøelit`y,äðL áeLç äðMa ãçà íBém`e §¦©¦¥¦¨¨©¤¨©¨¨¨¨¨

y`x dilr xaryk ,dpyd y`x iptl cg` mei erhp m` mb ok
dligzne ,dpy dilr dxar eli`k drihpd ly dpic `di dpyd
iax zrc `id oky ep`vn okid `xnbd d`ian .dipy dpy zepnl

:xi`níúñ äøBza øeîàä 'øt' ,àéðúc,`ed dnk oa xkfed `ly - §©§¨©¨¨©¨§¨
df ixd,ãçà íBéå Lãç äòaøàå íéøNò ïacg` mei qpkpy xnelk ¤¤¦§©§¨¨Ÿ¤§¤¨

,ziyilyd ezpyl,øîBà øæòìà éaø .øéàî éaø éøác`ed 'xt' mzq ¦§¥©¦¥¦©¦¤§¨¨¥
ìLe Lãç äòaøàå íéøNò ïa.íBé íéL,mnrh dneøéàî éaø äéäL ¤¤¦§©§¨¨Ÿ¤§Ÿ¦¤¨¨©¦¥¦

,íúñ äøBza 'ìâò' øîàpL íB÷î ìk ,øîBàepiid,äðL ïaxn`py ¥¨¨¤¤¡©¥¤©¨§¨¤¨¨
(b h `xwie)xn`py mewn lke ,'dpW ipA Uake lbre''ø÷a ïa',mzq §¥¤¨¤¤§¥¨¨¤¨¨

`edíézL ïadxeza xn`pyke ,'øt'epiid ,mzqìL ïaL,mipy ¤§©¦©¤¨Ÿ
mei qpkpyk ciny xi`n iax xaeqe ,'xwa oa xt' aezk m` elit`e
aygp dpya cg` meiy oeik ,yly oak epic ziyilyd ezpyl cg`
.dpyk miaeyg dpya mei miyly wxy xaeq xfrl` iaxe ,dpy
mei miyly dilr exary drihp wxy zxne`d `ziixad ok m`e
.xi`n iaxk `le ,xfrl` iax zrck `id dpy za drihpk zaygp

:`xnbd dgecàîéz eléôàk `id ef `ziixay,øéàî éaøoi`e £¦¥¨©¦¥¦
c ,eixaca dxizqøéàî éaø øîà÷ éky,äðL áeLç äðMa ãçà íBé ¦¨¨©©¦¥¦¤¨©¨¨¨¨¨

`wec edfäðL óBñadavwy mipyd oipnl dpexg`d dpya - §¨¨
,ziyilyd ezpyn cg` mei eilr xary xta oebke ,dxezdìáà£¨

äðL úlçúamei dilr xary drihp oebk ,mipyd oipn zligza - ¦§¦©¨¨
,dpey`xd dpydn cg`àìdpyl aygp df meiy mixne` oi` - Ÿ

.mei miylya jxev yiy dcen xi`n iax s` `l` ,dnily
:`ax dywnàeä øîBçå ì÷ åàìå ,àáø øîàxnel oi` m`d - ¨©¨¨§¨©¨¤

lw'a z`f cenll yi ixde ,ezlgzn xeng oipnd seqy ,jtidl
,'xnege,äcð äîe,dzii`x zligzn mini dray zepnl dkixvy ©¦¨

,dzxdhl leahl lkezy ickdôBña dì äìBò íBiä úléçz ïéàL¤¥§¦©©¨¨§¨
dkixv `l` ,mly meik dl zaygp oexg`d meid zligz oi` -

mewn lkne ,leahl f` wxe dlild cr oizndldì äìBò íBiä óBñ©¤¨
dúlçúadid mcd zii`x ixg`y oeik ,meid seqa mc dz`x m` - ¦§¦¨¨

`ede ,mly meik onfd eze` dl aygp ,dngd zriwy cr hren onf
xnel xazqn xzeiy gkene ,minid zrayn oey`x meik dpnp

,ok m` ,oipnd zligza elekk ezvwnäðLdxezdy xac oiprl - ¨¨
,mipya ezepnl davwLm`dì äìBò ãçà íBielit`dôBña ¤¤¨¤¨§¨

,xtd zepy oipn oiprl xi`n iax zrc efy ,dnly dpyk aygdl
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו כשהי' כאן, לפלא קצת שמאז לא הי' ממנו ידיעות נוספות, ובטח כל העכבה 
לטובה.

נוגע  באמת  אבל  חב"ד,  ובנות  נשי  לאגודת  הוא  שנכתב  אם  אשר  מכתבי,  העתק  מוסג"פ 
שנדמה  או  רואים  ענינים  כמה  שבהתחלת  בעצמו,  גם  כ"א  שרואים  וכמו  כאו"א,  בעבודת  גם  הוא 
שרואים שהענין הוא במצב של תהו ובהו וחשך, אבל בהחלטה החזקה שמוכרח להביא לידי פועל, הנה 
ההתחלה היא שלא בהדרגה, כ"א במאמר יהי אור, ואור כזה שאין עולם מתוקן אפילו ראוי להשתמש 
בו ועאכו"כ מצב של תהו ובהו וחשך, ודוקא ע"י ההתחלה שלא בערך כלל וכלל, ושגם אחר כך מוכרח 
ובתורה, הרי אח"כ אפשר להתחיל בעבודה מסודרת מלמטה למעלה, צומח,  ולצדיקים  לגנזו לע"ל 

ואח"כ חי, ואח"כ אדם מבחר הבריאה וד"ל.

בברכה.



רכג izni`n` cenr i sc ± oey`x wxt`nei
'åë íéøåñà åæ äòéèð úåøéôåzexit da ehpg m` dpy el dzlr epxn`y it lr s`e -

cin ziyily dpy ly d"x xg`ld"xy t"r`y .dlxr meyn zinler od oixeq` oiicr -

drihpl ixyzzycgzn dzpy oi` jkitl .oli` ziyrp xak efe ,oli`l d"x haya e"h -

zexit da ehpgi m` ,oldle myn la` .haya e"h cr dlxr icin z`vlirax oic -

d`ad dpyl e"hae ,milyexia lek`l mdilr

o`kn da mihepgd zexit irax icin e`vi

xdnny ,d"x iptly 'l dl elired jkl .jli`e

.d"x cre haya e"hn dxizdéìéî éðä àðî-

zexit xeq`l oikynp iraxe dlxr zepyy

zyly elky xg`l ,haya e"h mcew mihepgd

.dlxr ipyäá åèîåoirixkne oihn yi -

.i`pi iaxc dinyn dxne`l ef drenyaäðùáå
úéòéáøämkl didi oey`x oipr lr siqen e"ie -

.ziriaxd dpy jeza s` milxräðùáå
úéùéîçäoipr lr siqen ,"eixt z` elk`z" -

.dipin wilqc iraxúéòéáøáù íéîòôoebk -

,hay iptl ziriaxa hepgl eizexit exdin m`

dlxr meyn mixeq` oiicred`pda oixeq` -

.zinler'åë úéùéîçáù íéîòôzexit oebk -

m` la` .lelg oiperh hay mcew da ehpgy

haya e"h xg`l cr dzhipg dxgi`oda oi` -

.xeqi`àîéðmei 'ln zegt lirl ipzwc `d -

.xi`n iaxk `lc ,dpy el dzlr `läðù ïá ìâò
(h `xwie) aizkc -."dpy ipa yake lbr"ïá

ø÷ágw" (my) xn`py ,mi`elnl ipiny ly -

."z`hgl xwa oa lbr jlíéúù ïáxn`py -

ikde ."mininz dlerl li`e xwa oa lbr jl gw"

li`e xwa oa deyd :mipdk zxeza dl `ipz

.mipya s` mininz dlerløô:azk elit` -

.mipy 'bn zegta xt `xwp `l "xwa oa xt"íéðù óåñá î"ø øîà÷ éëcg` mei oebk -

.xt ly eizepy xykd seq `edy ,ziyily dpyaíéðù úìéçúá ìáàdpey`x dpy oebk -

dlxr ipy oipn zligz `idy ,drihp ly.xn` `l -äìåò íåéä úìçú ïéàù äãð äîå
äôåñá äì"dzcpa didz mini zray" (eh my) xn`py -`le ,'f lk dzcpa `dz -

.meia leahze ,elekk iriay mei zvwn xn`zäúìçúá äì äìåò íåéä óåñdz`x m`y -

dngd zriwyl jenq.`ede 'e `l` zepnl dkixv dpi`e ,dcp ini 'fa df mei dl dler -

`l` miiwp 'f zxitq dxez dkixvd `ly .miiwpl dwewf dpi`y ,xn`w `ziixe`c dcpae

dngd zriwy mr dwqte 'f lk dz`x 'it` dcpl la` ,dafl,edine .axrl zlaeh -

oi`e ,mc `la miiwp 'f oerhl zeaif wtqa owifgdl mnvr lr l`xyi zepa exingd eiykr

mei xetql o`kn cenll ef drenya erh daxde .'f oipnl dl dler ea zwqety mei

mei seqc ,dzlgza dl dler meid seq miyxtn eidy .miiwp 'f oipnl ea zwqety

miiwp 'fl oey`x dl dler ea zwqetysc dcp) oda epipyy ,`ed miizek zepa zcn efe -

b"d .'f oipnl zxteq ea zwqety mei (`,bl'åë åôåñá íäì äìåò ãçà íåéù íéðùmipy -

zeaevwd mipy seqa ,dpexg` dpy zlgza odl dler cg` meiy xac lkl oiaevwd

.xacl
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úåøéôåoli`l dlxr oiprl ,ixyz d"x drihplc idpc - haya e"h cr oixeq` ef drihp

dpyae ziriaxd dpyae" :aizkcn ,i`pi iax yixcck ,haya e"h `din

(`,ci sc) onwl opixn`ck ,dpy inyb aex e`vie li`ed d"x hay irawc `de ."ziyingd-

opilf` `le ,dpy el dzlrc ,d"x iptl mei 'l rhep oiprl d"x ixyzc i`na dpin `wtp n"n

yie .haya e"h iptl mei 'l zepnl haya e"h xza

ziriax dpy zexite :mda aezky zelecb zekld

`liire `wtpc cr oixeq` edl wixtc xza

oizrnya ixii` `l ipdac ,`ed yeaye .ziying

haya e"h mcew ziriaxa ehpgy oze`c .llk-

haya e"h xg` ziriaxa oihepgde ,mlerl oixeq`

`intq` ly d"bdae .xzl`l diict xg`l exy -

wixtc cr ixiq` rax` zpyc qcxtc ixite :aezk

.edl

àä`l `zyd .dpy aeyg dpya cg` mei 'ixn`

.dhilwl 'lc seqal opiwqnc `d rci

ïá,yly oa xt mzq - cg` meie ycg c"k

cg` mei i`de .`tiq ipzwckmeic meyn -

'l mei eze` lke .'l `"xle .dpy aeyg dpya cg`

qblt` dedc icin ,xtk `le xwa oak `l epic oi`

"e`" jixhvi`c (mye `,bk 'c) oilegc w"t seqa

dxtc w"ta ipzwcn ,ip`y mzd `nye .iieaxl

`le li`l `l xyk epi` ycg b"i oac (b dpyn)

ilin lkl `le .xt iab ikd ipzw `le ,yakl

mixac yic ,dpy aeyg dpya cg` meic opixn`

"otec `vei" 'ta opzck ,opira zrl zrn elit`c

dpy b"i oa ,cg` meie mipy 'h oa (`,dn 'c dcp)

cg` meie dpy a"i za ,cg` meiecg` mei eze`c -

cg` meie mipy 'b zaac .zrl zrn milydl ick

zaa 'it` n"xlc (a,cn 'c my) 'nba i`pz ibilt

.dpy aeyg cg` meic ,`inc zenily 'b zakc ,d`iaa zycwzn cg` meie mipy izy

.opira zrl zrnc ,cg` meie 'b za era minkgeìâòmizy oa xwa oa dpy oa mzqoa xt

opixn`wc mizy oa xwa oa k"r - 'bzxeza gkenck ,xwa oa xt `le ,xwa oa lbr epiid -

owf elit` leki ,xt :`ipzc .giyn odk xt iab mipdkohw leki oa i` ."oa" l"z -.xt l"z -

cvik `dw"ta opzc :dnize .mixyk yng oa ,rax` oa s` :xne` n"x .minkg ixack 'b oa -

mixt xne` ililbd iqei 'x (a dpyn) dxtcgwz xwa oa ipy xte" :xn`py ,mizy ipa -

n"x xiykn `nl` .mixyk dynge drax` ipa s` :xne` n"x .'b ipa s` :`"kge ."z`hgl

n"xl xwa oa lbrcn rnyn `kde !ililbd iqei iax` siqen `dc ,mipy izy ipa elit` xta

mipy oa'b oan zegt la` ,'b oa xwa oa xt -dxt zkqna n"x xn`wc s`c :l"ve !`l -

`zlin xza ililbd iqei 'xc ipzn mipdk zxezae .ililbd iqei 'x` `le ,i`w opax` (my)

.dxtc opax e`l mzdc opaxe ,minkge n"xc

åàìå.(la` d"c :a 'c) mzd ziyixtck ,icin w"l oiwxit yixn - dcp dne `ed e"wíéðù
,ozligz i`d - oteqa mdl dler cg` meiy oic epi` ozligza mdl dler cg` meiy

oteq i`de ,oeayg seqe dpy zligz epiid,gikez daf :z"`e .oeayg zligze dpy seq epiid -

yixa `zi`ck ,mizek bdpn edfy ,dzligza dl dler meid seq oi`y ,dcpn `kti` `idy

:dlr jixtc b"r`c .'f oipnl FYxtFq ea zwqety meic (mye `,bl 'c dcp) "mizek zepa" wxt©§

dixtqp inp op`(`,`t 'c migqt) "oilev cvik" wxta ,iqei 'xl dteqa dler meid zligz d"t`e ?dizrnyl dxn` i`zekk axe (`,hq 'c) dcpc `xza wxta jixtcn ,ikd ol `niiw `l -

d`exa e` ,zrteya `l` zgkyn `l inp dlecb dafe .`adle o`kn `l` d`nhn dpi`e rxtnl zxzeq oi`c meyn ,dafc medzd z`neh gkynl ivn `lc .elekk meid zvwn :opixn`c

`kdc e"w i`dc :l"ve !zeynyd oia ipyrxtnl d`nhn iriaya `ifg iklc inp idpc :`iyw opaxl elit` ,edin .iqei iaxl `le opaxl -cin dliah xg`l ynyl `ixyc oeik ,n"n -

opax exq`c meyn e`l i` ,`ziixe`cnikd e`l i`c .meid zlgz dl dler k"r (mye `,ar 'c) dcpc `xza wxta opixn`ck ,wtq icil `az `ny -xn` "xdhz xg`e mini 'f dl dxtqe" -

`xwie) `pngxenk ,dler meid seq mei zxneyac t"r`e .dz`x xakc ,xedh df mei oi` ixde ?meid seq dlri j`ide ,`pngx citw miiwp mini` `dc ,ipdl daf `inc `lc d`xpe !`kile (eh

yxt`ymeid zlgz la` .zwqtn d`neh `dz `ly :opiyxcc ,aizk "xdhz xg`" `kd la` ,"didi" :aizkcn (`,br sc) dcp seqa ol `wtp cg`l cg` zxitqc mzd ip`y -`ed oic -

dz`x `lc dnk lkc ,dteqa dlriye`l dlil zxitqc ,zelila d`exa dl zgkyn `d ?zeynyd oia izya d`exa iqei 'xl dxenb daf igeky`l wigc i`n`e :z"`e .xedh `ed ixd -

zelila ,daf iedz innia `ni` (my) dcp seqa `a` 'xl dirny 'x l"` `nrh i`dnc "daef ini lk" :aizkc meyn innia daf` wigcc :l"ie (mye `,k 'c) dlibnc a"ta `zi`ck ,`id dxitq

ipyn ikc :cere .dl zgkyn ikid innia daf :`nile iyextl dil ded ok m`c ,okzi `l ,edine .`nnia `l` ied `l daf :xn`c ,miwecv iab inp (`,c 'c) zeixedc w"tae .dcp iedz
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל נשמה בעלותה בלילה – צועקת בקול מר על ריחוקה מאלוקים חיים.
ממאמר שבת פרשת וירא, ה'תשכ"ה



רכד
izni`na cenr i sc ± oey`x wxt`nei

ïéã åðéà.jkl miaevwd mipy zavw zligzl dpey`x dpy seqa cg` mei dlriy -àìà
éàîln zegt rhepa xn`c ,lirlc `zipznl dnwez o`nk -.dpy el dzlr `l 'à"øë

.dinza ?dnwez -éòá íéùìùå íéùìù,ux`a zyxyp `dzy ,dhilwl mei 'l -

lk ,`inc `ziaa gpnc o`nkc ,dl oiler oi` dhilwd inie .dpy zaiygl mei miylye

.dhlw `ly onfïðúãzhlew drihp oi`c -

.mei 'ln zegtaø÷òé:ziriaya dhlwy itl -

.qxb `l n"x ixacíåé 'ì øîåàä éøáãì-

.dhilwlíéùìùå íéùìù êéøömiyly -

.`"xk .ztqezl 'le ,dhilwlíìåòì`ziixa -

miyly xn`w ike ,`id n"x lirlcdhilwl -

ick d"x iptl mei 'l drihpd `dzy ,xn`w

`lc n"x xaq `we .d"x axr zhlwp `dzy

.cg` mei `l` mei 'l ztqezl `paidiíéùìù
éòá ãçàåaeyg d"xl mcewd mei `dzy -

el dzlr ipzwck ,dlxr ly dpey`x dpyl

.dpyíäéðùå.xfrl` 'xe n"x -ùùå úçàá éäéå
äðù úåàîligzdy ycg xyr izyr seql -

`xap ixyza :xne`d ixacl ,cxil lean

sc) onwlck ,oeygxna f"ia cxi leane .mlerd

ycgl cg`a oey`xa i`d ied (a,`i,ixyza -

oqipa zeidl `"`c,lean mei 'n ixdy -

ekyn odili`n mind exaby mei z`ne miynge

ycg cr xeqge jeld eid k"g`e ,oeiq cr

,minyb zcixil ixiyr didy ,a` `ede ,ixiyrd

cg` cr a`a cg`ne .mixdd iy`x e`xp f`e

ixyzaidie" :aizkc epiide ,mind erlap -

ycgl cg`a oey`xa dpy ze`n yye zg`a

leand cxi xii`a xne`d ixacle ."mind eaxg

oiae xnl oiae .oqipa oey`xa i`d dil ded -

da eqpkp `l zg`e ze`n yy zpy zlgz xnl

dil ixwe "ycgl cg`a" :aizkc ,cg` mei `l`

"dpy ze`n yye zg`a" :aizkck ,dpy.

úøîà÷ãë.dpy dil ixwc -ùãç äéì éø÷å-

."ycgl cg`a" :aizkcåééåðîì ùãçon cg` -

,minia dpnp ycgdy ,ycg aeyg ely oiiepnd

.(`i xacna) "mini ycg cr" :aizkcãçà äðùå
äééåðîì,miycga zipnp `ide ,dpy aeyg -

."dpyd iycgl" (ai zeny) :aizkcììëî
'åëå åäééåøúãecen ediiexz `dc ,`"xe n"x -

opiqxb `lc d`xp ile .dpy zlgz dzid efy

i`de .edl `xiaq xfril` 'xk `nlcc ,dil

`edy iptne ,ixyz `l` oqip e`l oey`xc

dil ixw mipyd oipnle mler z`ixal oey`x

i`d `"xlc `icda `ipz mler xcqae .oey`x

.`ed ixyz "oey`xa"'åë 'îåà øæòéìà 'ø àéðú
.(`,`i sc) onwl dl sili `xwn -
åãìåð
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(mye `,fh 'c) xifpc ipy wxt seqa ,edine .zeynyd oia yly l"ld zeynyd oia ipy d`exc

zedy ied `lc ,dngd zriwyl jenq zeynyd oia dyly `fgc oebk :mixtqd lka 'iqxb

zelila d`exa xn`w `l jklc :yxtl d`xpe .`piipnl dil wilql meiaiqei 'xc meyn -

xeniy dl wilq meid zligzc ikid ikxifpc a"t seqae .xeniy dl wilq meid seq p"d -

iblta i`fgc oeik :mzd qixbc ,ok giken (y"fb)

b"r`e .xeniy dl wilq `neic iblt jci`e ,`neic

xn`w eixg` ly meic `blt jci`c yxtn z"xy

`lc ipync `iiepy jezn mbe .ok rnyn `l -

mei zxteqc mizek bdpn df oi`e .meia zedy ded

zwqetymiiwp 'f dkixvc ,dxenb dafa mzdc -

mei zxneya la` .`ed iwp e`l zwqety meie-

,iz` `xwc `iieaxn `l` ,dxdh aizk `l

meid seq ied 'f zxteqac :cere .ziyixtck

mei zxneya la` ,dxitq zlgzaseqa ied -

.`nei cga dil ibqc ,dxitq

ïéà.(e dpyn) ziriayc a"t `id dpyn - oirhep

íéùìùmiyly :qxhpewa 'it - miylye

,ziriay ztqezl miylye dhilwl

.ziriay ztqeza zhlwp `dz `ly opirac

rnyn oi` dpynd oeylac ,`cg :z"xl `iywe

`l` ,llk ziriay ztqeza ixii` `lc :'it .ok

dnwe` i` dil `iyw i`n k"`c :cere ,dhilwa

'ipznac ikid ik `d ?`"xk lirlc `ziixa `dl

`la ,dhilwa dil inwene 'l ipzw ziriayc

ztqez ly miyly`ziixac miylyc `nip p"d -

ly jpd e`la ,dhilw ly miylya lirlc

oibxte ogece fxe` iab (a,bi 'c) onwl :cere .ztqez

eyixyd oia ziriay oiprl wlgnc ,oinyneye

`lc rnyn ,d"x xg`l eyixydl d"x iptl

ziriay ipzwc .ztqeza eyixydy dna opiyiig

ixacl :p"x w"dc ,z"x yxtne !xyrnc `inec

ziriaya dhilwl 'l xne`dmiyly jixv -

'ipzn iyextl iz` `le :'it .dlxr oiprl miylye

ziriay oiprl la` ,dlxrn `l`opiyiig `l -

dcedi 'xle .dnvr ziriaya helwz `ly `l`

hlwp `lc oeik ,miiwl xzen mini 'ba zhlewc

ziriay ztqeza xeqi`a drhpy t"r` ,ziriaya

oinyneye oibxte ogece fxe`e .d"x iptl mini 'b

aizkck ,`ziixe`c dk`ln xeqi`a ozrixfy

ziriay ztqeza ixiq`e "rxfz `l" (dk `xwie)-

`de .d"x iptl eyixyiy calae ,opiyiig `l n"n

p"xc `d (`,bt sc zenai) "lxrd" seqa iziinc

dakxdae qepibexcp`a iqei 'xk dkld iabe`l -

`lc ,ziriay` 'ipzn iyextl p"x iz`c meyn

dkld dlxr oiprl s`c xninl `l` dl iziin

.iqei 'xk

íåérhep n"x xn`c `d iab (`,cp sc oihib) "oiwfpd" wxta - o`kle o`kl dler miyly

`nei `edda rhp i`c ,zaya miyly mei rlwnc oipnif ,inp zay `niz ike :xn`w ,xewri cifna oia bbeya oia ziriaya`l i`e ,`zy dil `wlq -`zy dil `wlq `l -hwp `l -

.'l xn`c n"xl `pz `ki`c zvw rnyn (`,dn sc dcp) "otec `vei" wxta ,edine .'l hwp dhilw meyne ,ibq '` meia n"xl `dc ,dpy aeygl miyly irapc meyn 'léúëàãîcg` mei

liir `l izk`c meyn dpy dil aiyg `le ,dzid leanl zipy dpyc xnel `"`c - dpy dil ixw `we liirc `eddraya ipyd ycgae" (g ziy`xa) `pixg` `xw aizkdc '` mei `l`

mei `l` liir `lc "okynd mwed ycgl cg`a zipyd dpya oey`xd ycga idie" :aizkcn wiic inlyexiae .miyly dl eqpkpy t"r` "ze`n yye mizya" :aizk `le "ycgl mei mixyre

dl aiyg `l cg` mei `l` liir `lc meyne ,dzid ziyily zxn` i`c .zipy dil ixwe cg`."okynd lrn oprd dlrp ycgl mixyra ipyd ycga zipyd dpya idie" :aizk `de -

ììëî(ai zeny) aizkc ,oey`x ixw` oqipc ,oqip `ed oey`xac micen lkdc :yexit .dpyd zligz dzid efy ecen ediieexz `dc ,mlerd `xap oqipa edl `xiaq `"xe n"x - ediieexzc

oey`x i`de ,edl `xiaq `"xk `nlcc ,dil 'iqxb `lc :qxhpewa 'ite ."oey`x 'ebe mkl dfd ycgd"mipyd oipnle mler z`ixal oey`x `edy iptne .ixyz `l` `ed oqip e`l -dil ixw -

mlerd `xap ixyza ixaqc `zi` m`c `dn wiice ,dil 'iqxb mlerlc d`xpe .ixyz oey`x i`d `"xlc `icda `ipz mler xcqae .oey`xoey`x dil ixwe ,oqip oey`x i`d `nlc -itl -

.dpy aeyg dpya cg` mei dipin weciz `l eze ,ivge dpy lean cnre ,miycgl oey`x `edy
y`xa
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Bò ãçà íBiL ïéc Bðéàì,éàî àìàå ?dúìçúa ä ¥¦¤¤¨¤¦§¦¨¨§¤¨©
øæòéìà éaø¯LìLe íéLìïéà :ïðúc !éòa íéL ©¦¡¦¤¤§¦§¦¨¥¦§©¥

úBçt úéòéáL áøò ïéáékøî ïéàå ïéëéøáî ïéàå ïéòèBð§¦§¥©§¦¦§¥©§¦¦¤¤§¦¦¨
ìLîíBé íéLìéøáäå òèð íàå ,äðMä Làø éðôC ¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨§¦¨©§¦§¦
øäåáék¯à éaø éøác ,øB÷òéìäãeäé éaø .øæòé §¦§¦©£¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§¨

k :øîBàìB÷ dðéàL äákøäììLa úèíéîé äL¯ ¥¨©§¨¨¤¥¨¤¤¦§¨¨¦
B÷ dðéà áeLì:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø .úè ¥¨¤¤©¦¥§©¦¦§§¦

:deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå .úBúaL ézL§¥©¨§¨©©©§¨¨©©¨©£
ììL øîBàä éøáãíéL¯éøöìL CLe íéLì,íéL §¦§¥¨¥§¦¨¦§¦§¦
ìL øîBàä éøáãìäL¯éøöL CìLe äLì,íéLìéøáã §¦§¥¨¥§¨¨¦§¨§¦§¦§¥

úBúaL ézL øîBàä¯éøöLe úBúaL ézL CìíéL ¨¥§¥©¨¨¦§¥©¨§¦
àøéáñ äãeäé éaøk éîð éàå .íBédéì¯ìLäL §¦©¦§©¦§¨§¦¨¥§¨

Leì!éòa íéL¯,àìàìBòìøîà÷ éëå .øéàî éaø í §¦¨¥¤¨§¨©¦¥¦§¦¨¨©
ìLíéL¯ì÷ììL éëä éà .äèéìLe äL!éòa íéL §¦¦§¦¨¦¨¦§¨§¦¨¥

¯ìL íBé :øáñ à÷Bò íéLìäìe ïàëìøîà .ïàë ¨¨©§¦¤§¨§¨¨©
úçàa éäéå" ;eLøc ãçà àø÷î ïäéðLe :ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§©§¦§©©

ãçàa ïBLàøa äðL úBàî LLåìøéàî éaø "Lãç §¥¥¨¨¨¦§¤¨©Ÿ¤©¦¥¦
ééòc àeä ãçà íBé ézkàcî :øáñìà÷å äðMa ¨©¦§©©¦¤¨§¨¥©¨¨§¨

éø÷ìäðL d¯áeLç äðMa ãçà íBé :dpéî òîL ¨¥¨¨¨§©¦¨¤¨©¨¨¨
äðL úçàå úBàî LLa áéúk éà :Cãéàå .äðL¯ ¨¨§¦¨¦§¦§¥¥§©©¨¨

"äðL úBàî LLå úçàa" áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk¦§¨¨§©¨§¨¦§¦§©©§¥¥¨¨
¯úçà éàîe ,éà÷ úBàî LMà äðL¯çúàìàz ¨¨©¥¥¨¥©©©©§©§¨

áéúëc ?àîòè éàî øæòéìà éaøå .øîà÷ úçàc§©©¨¨©§©¦¡¦¤¤©©§¨¦§¦
ãçàa ïBLàøa"ìàeä ãçà íBé ézkàcî "Lãç ¨¦§¤¨©Ÿ¤¦§©©¦¤¨

ééòcìéø÷ à÷å ,LãçaìLãç dé¯:dpéî òîL §¨¥©Ÿ¤§¨¨¥¥Ÿ¤§©¦¨
Lãça ãçà íBécîe .Lãç áeLç Lãça ãçà íBé¤¨©Ÿ¤¨Ÿ¤¦§¤¨©Ÿ¤

Lãç áeLç¯ìLíéLLãçå .äðL ïéáeLç äðMa íBé ¨Ÿ¤§¦©¨¨£¦¨¨§Ÿ¤
ìäðLå åééeðîìkî .äééeðîììàøéáñ eäééåøúcìeä ¦§¨§¨¨¦§¤¨¦§¨§©§©§§¦¨§

Bòä àøáð ïñéðaìà éaø ,àéðz .íìéøLúa :øîBà øæòé §¦¨¦§¨¨¨©§¨©¦¡¦¤¤¥§¦§¥
Bòä àøáðìBð éøLúa ,íìeúî éøLúa ,úBáà eã ¦§¨¨¨§¦§¥§¨§¦§¥¥

Bð çñôa ,úBáàìäøN äã÷ôð äðMä Làøa ,÷çöé ã ¨§¤©©¦§¨§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨
çøì,ïéøeñàä úéaî óñBé àöé äðMä Làøa ,äpçå ¨¥§©¨§Ÿ©¨¨¨¨¥¦¥¨£¦
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כשיהודי צדיק, בגיל תשעים ותשע שנים, מחליט שעליו למול את עצמו, ראוי הוא שהקדוש-ברוך-הוא יתגלה אליו.
היום יום ט חשוון



רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dpyd y`x(iyily meil)

ïéc Bðéàxnege lw df oi` ike -dúlçúa äìBò ãçà íBiL- ¥¦¤¤¨¤¦§¦¨¨
cg` mei xi`n iax zrcly xazqn ,ok m`e ,oipnd zligza
`ziixady `vnp ,dnly dpyk aygi ,drihpd zligza

.xi`n iax zrck dpi` jgxk lr ,mei miyly dkixvnd
:`xnbd dywnéàî àlàå`ziixady ,xnel ie`x dn jixacle - §¤¨©

zrck `id,øæòìà éaøok m` ,dpyk miaygp dpya mei miylyy ©¦¤§¨¨
ìLìLe íéLéòa íéLdpyd y`x mcewy mei miyly caln - §Ÿ¦§Ÿ¦¨¥

mitqep mei miylya jxev yi ,dpy zak drihpd z` miaiygnd
dpi` okl mcew ixdy ,ux`a zyxzyn drihpd mday ,okl mcew
ligzdl xyt` i`e ziaa zgpenk `l` ,'drihp'k llk zaygp
miylya icy x`ean `ziixaa eli`e ,dlxrd zepy z` zepnl
miyly mze`a jxev yiy `xnbd dgikene .dpyd y`x mcew mei

:ux`a drihpd yxzyzy meiïðúc(e"n a"t ziriay),ïéàå ïéòèBð ïéà ¦§©¥§¦§¥
ïéáékøî ïéàå ïéëéøáîúéòéáL áøò`edy onfaìMî úBçtíBé íéL ©§¦¦§¥©§¦¦¤¤§¦¦¨¦§Ÿ¦

äðMä Làø éðôìqpkz drihpd yxyezy cry meyn ,ziriay ly ¦§¥Ÿ©¨¨
,dhinyd zpya drihpd dzidy `vnpe ,dhinyd zpyòèð íàå§¦¨©

éøáäåáékøäå C,df onfa,øîBà äãeäé éaø .(øæòéìà éaø éøáã) øB÷òé §¦§¦§¦§¦©£¦§¥©¦¤¦¤¤©¦§¨¥
äákøä ìkdkxade drihp e`úèìB÷ dðéàLzyxzyn -ìLaäL ¨©§¨¨¤¥¨¤¤¦§Ÿ¨

íéîé,dakxedy f`n mipey`xdéaøå éñBé éaø .úèìB÷ dðéà áeL ¨¦¥¨¤¤©¦¥§©¦
,íéøîBà ïBòîL`ed dhilwd onf.úBúaL ézL`pz zrcy oeike ¦§§¦§¥©¨

`id jky xazqn ,mei miylyn zegta zhlew drihpd oi`y `nw
:dziiyewa `xnbd dkiynn .lirl d`aedy `ziixad zrc ok mb

äeáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàå,ef dpyn lrøîBàä éøáãìonfy §¨©©©§¨¨©©¨©£¨§¦§¥¨¥
`ed dhilwdìLíéL,meiéøöìL CíéL,hlwpy cr meiåcer §Ÿ¦¨¦§Ÿ¦§

ìLíéLmei miylya mb rehpl xeq`y ,'ziriay ztqez'l mei §Ÿ¦
e .ziriay mcewyøîBàä éøáãì`ed dhilwd onfyìLäL,mini §¦§¥¨¥§Ÿ¨

éøöCrehplìLìLe äLíéLcr mini dyly ,dpyd y`x mcew mei ¨¦§Ÿ¨§Ÿ¦
e ,ziriay ztqezl mei miylye ,hlwiyøîBàä éøáãìonfy §¦§¥¨¥

`ed dhilwdéøö ,úBúaL ézLCrehplìLe úBúaL ézLíBé íéL §¥©¨¨¦§¥©¨§Ÿ¦
mei miyly wxy xfrl` iax zhiyl ok m`e .dpyd y`x mcew
drihp wxy xnel dkixv `ziixad dzid ,dpyk miaygp dpydn
dilr dxary ink `id ixd dpyd y`x mcew mei miyy drhipy
m`y x`ean `ziixaa eli`e ,ziriaya dniiwl xzene ,zg` dpy
dxary aygp dpyd y`xa ,dpyd y`x mcew mei miyly rhp

.ziriaya dniiwl xyt` oke ,zg` dpy eilr
:dywne `xnbd dtiqenénð éàå`pzdy xn`z m` s`e -éaøk §¦©¦§©¦

déì àøéáñ äãeäé,dyw oiicr ,mini dyly `ed dhilwd onfy §¨§¦¨¥
ixdyìLìLe äLíéLmei,éòaztqezl miylye ,dhilwl dyly §Ÿ¨§Ÿ¦¨¥

s`e ,xfril` iaxk zxaeq `ziixady xnel oi` ok m`e .ziriay
.dcedi iaxk `l
:`xnbd zvxzníìBòì àlàk `ziixadøéàî éaøxaeqy ,`id ¤¨§¨©¦¥¦

y`x mcew cg` meia ic zn`ae ,dpy aeyg dpya cg` meiy
,dnly dpyk z`f aiygdl ick dpydøîà÷ éëå`ziixaa `pzd §¦¨¨©

rehpl yiyìLíéLepiid ,dpyd y`x mcew meiìjxev,äèéì÷ §Ÿ¦§§¦¨
onfy ziriaya dpynd ly `nw `pzk xaeq xi`n iaxy meyn

.mei miyly `ed dhilw
:`xnbd dywnéëä éà,xi`n iaxk zxaeq `ziixad m` -ìLíéL ¦¨¦§Ÿ¦

ãçàåmeiéòazhlwp mei miyly ixg` wx ixdy ,yie ,drihpd §¤¨¨¥
oke ,dlxrd zepyl dpey`x dpyk aygp `edy sqep meia jxev
.mei miylya icy x`ean `ziixaa eli`e ,ziriay ztqezl

:`xnbd zvxznøáñ à÷d ,xi`n iaxíBédìLíéLonf ly ¨¨©§Ÿ¦
,dhilwdïàëìe ïàëì äìBò,dhilwd ini miyly llka mb dpnp - ¤§¨§¨

,dnily dpy drihpd lr dxary aiygnd 'cg` mei'k mbe

mei zligza cin ziyrp drihpd zhilwy meyn ,jkl mrhde
.elekk meid zvwny oeik dpyk aygp meid x`ye ,miylyd

*
m` ,xfrl` iaxe xi`n iax zwelgnl xewnd z` d`ian `xnbd
:dpyl miaygp dpya mei miyly e` ,dpy aeyg dpya cg` mei

ïäéðLe ,ïðçBé éaø øîà,xfrl` iaxe xi`n iax -eLøc ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§
leand iabl xn`py ,mzhiy cenill(bi g ziy`xa)LLå úçàa éäéå'©§¦§©©§¥

Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL úBàî,'ux`d lrn miOd Eaxgøéàî éaø ¥¨¨¨¦§¤¨©Ÿ¤¨§©©¦¥©¨¨¤©¦¥¦
äðMa ìééòc àeä ãçà íBé ézkàcî ,øáñqpkp oiicry onfay jkn - ¨©¦§©©¦¤¨§¨¥©¨¨
,zg`e ze`n yyd zpya cg` mei wxäðL dì éø÷ à÷ådxezde - §¨¨¥¨¨¨

df didy dxn` ixdy mipyd oipna ztqep dpyk ef daiygn
ok m` ,'mipy zg`e ze`n yy'adpéî òîLyáeLç äðMa ãçà íBé §©¦¨¤¨©¨¨¨

.äðL̈¨
:`xnbd zxne`Cãéàåmpn` ik ,ef di`x dgec ,xfrl` iaxe -éà §¦¨¦

,'äðL úçàå úBàî LLa' áéúkgken did,úøîà÷ãkjkny §¦§¥¥§©©¨¨¦§¨¨§©
dxezd d`xw mei eze`ly gken 'dpy'l jenqa 'zg`' azkpy

j` ,dpy,'äðL úBàî LLå úçàa' áéúëc àzLädazkp 'dpy'dy ©§¨¦§¦§©©§¥¥¨¨
ok m` ,'ze`n yy'l zekinqa'úçà' éàîe ,éà÷ 'úBàî LM'à 'äðL'¨¨©¥¥¨¥©©©

zaygp `id oi` m` 'zg`a' dxn`y dna dxezd zpeek dne -
epiid ,mipyd oipnaøîà÷ úçàc àzìçúàdxezd d`ay xnelk - ©§©§¨§©©¨¨©

ly eizepyl zg`e ze`n yyd zpy zligza xacd didy xnel
oeik dnly dpyk mipyd oipnl zaygp `id oi` oiicr la` ,gp

.cg` mei wx `l` dpnn xar `ly
:xfrl` iax ly enrh z` zxxan `xnbdàîòè éàî ,øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨©©£¨

,dpy miaygp dpya mei miylyy el oipn -áéúëcweqtd eze`a ¦§¦
,'Lãçì ãçàa ïBLàøa',oey`xd ycgd ly oey`xd meia ,xnelk ¨¦§¤¨©Ÿ¤

Lãç déì éø÷ à÷å ,Lãça ìéiòc àeä ãçà íBé ézkàcîs`y jkn - ¦§©©¦¤¨§©¥©Ÿ¤§¨¨¥¥Ÿ¤
,'ycg' dxezd el d`xw xak ycga cg` mei wx qpkpydpéî òîL§©¦¨

yîe ,Lãç áeLç Lãça ãçà íBéjk,Lãç áeLç Lãça ãçà íBéc ¤¨©Ÿ¤¨Ÿ¤¦§¤¨©Ÿ¤¨Ÿ¤
mby cenll yiìLå ,äðL ïéáeLç äðMa íBé íéLjka `ed ienicd §Ÿ¦©¨¨£¦¨¨§

yåééeðîì Lãçxn`py ,mini itl dpnp ycgd -(k `i xacna)cr' Ÿ¤¦§¨©
,ycgk aygp cg` meie ,'mini Wcgåmb jkäééeðîì äðLdpy - Ÿ¤¨¦§¨¨¦§¤¨

xn`py ,miycg itl zipnp(a ai zeny)m` dfa mbe ,'dpXd iWcgl'§¨§¥©¨¨
.dnily dpy dxar eli`k df ixd cg` ycg xar

)iabl xn`py weqtdn miyxec xfrl` iaxe xi`n iaxy x`azd
leand(bi g ziy`xa)cg`A oFW`xA dpW zF`n WWe zg`A idie'©§¦§©©§¥¥¨¨¨¦§¤¨

e` ,dpyk aygp cg` meiy e` ,'ux`d lrn miOd Eaxg Wcgl©Ÿ¤¨§©©¦¥©¨¨¤
:`xnbd zxne` .dpyk miaygp mei miylyyììkîyi df jezn - ¦§¨

,cenlleäì àøéáñ eäééåøúcy,íìBòä àøáð ïñéðamiligzn epnne §©§©§§¦¨§§¦¨¦§¨¨¨
dxeza xkfend 'oey`x'd ycgdy oeike ,mlerd zepy z` zepnl
e` ,cg` mei wx dpyd zligzn xary s`y gken ,oqip ycg `ed
mixaeq eid m` ixdy .dpy dxar eli`k df ixd ,mei miyly
oeylae ,'oey`x'd ycgd ribdyk ok m` ,mlerd `xap ixyzay
yyd dpydn miycg dyy exar xak ,oqip ycg edf dxezd
,'dpy'k dpekn df onf wxy xyt`e ,ixyzn zipnpy zg`e ze`n

dpyk miaygp mpi` mei miyly e` cg` mei la`.(
*

:mlerd `xap ycg dfi`a zwelgn d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
íìBòä àøáð éøLúa ,øîBà øæòéìà,eãìBð éøLúadn mipyúBáà ¡¦¤¤¥§¦§¥¦§¨¨¨§¦§¥§¨

,[awrie mdxa`Î]eúî éøLúamze`úBáà,[awrie mdxa`Î]çñôa §¦§¥¥¨§¤©
äã÷ôð äðMä Làøa ,÷çöé ãìBðlr oeixd xfbp -äøNeìçø ©¦§¨§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¥

,zedn`dålräpç,`iapd l`eny ly en` ,dpwl` zy`Làøa §©¨§Ÿ
óñBé àöé äðMäwicvd,ïéøeñàä úéaî ©¨¨¨¨¥¦¥¨£¦
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חיותו של איש ישראל בכל זמן ובכל מקום צריך להיות על-פי הוראות התורה.
ממאמר שבת פרשת וירא, ה'תשכ"ה



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dpyd y`x(iriax meil)

,íéøöîa eðéúBáàî äãBáò äìèa äðMä Làøaeïñéðadze` ly §Ÿ©¨¨¨§¨£¨¥£¥§¦§©¦§¦¨
dpyìàbéì ïéãéúò éøLúa .eìàâð.`al cizrlòLBäé éaølr wleg ¦§£§¦§¥£¦¦¦¨¥©¦§ª©

e mixacd zvwnúBáà eãìBð ïñéða ,íìBòä àøáð ïñéða ,øîBà- ¥§¦¨¦§¨¨¨§¦¨§¨
,awrie mdxa`eúî ïñéðadäðMä Làøa ,÷çöé ãìBð çñta ,úBáà §¦¨¥¨§¤©©¦§¨§Ÿ©¨¨

,ïéøeñàä úéaî óñBé àöé äðMä Làøa ,äpçå ìçø äøN äã÷ôð¦§§¨¨¨¨¥§©¨§Ÿ©¨¨¨¨¥¦¥¨£¦
ïñéða ,eìàâð ïñéða ,íéøöîa eðéúBáàî äãBáò äìèa äðMä Làøa§Ÿ©¨¨¨§¨£¨¥£¥§¦§©¦§¦¨¦§£§¦¨

.ìàbéì ïéãéúò£¦¦¦¨¥
:mzwelgn xe`iaa `ziixa d`ian `xnbdøæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤
øîàpL ,íìBòä àøáð éøLúaL ïépî ,øîBà(`i ` ziy`xa)øîàiå' ¥¦©¦¤§¦§¥¦§¨¨¨¤¤¡©©Ÿ¤

,éøt õò òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìàeaW Wcg Edfi` ¡Ÿ¦©§¥¨¨¤¤¤¥¤©§¦©¤©¥§¦¥¤Ÿ¤¤
úBøét àìî ïìéàå ,íéàLc äàéöBî õøàä,mleyia xnbpy -éåä ¨¨¤¦¨§¨¦§¦¨¨¥¥¡¥

,éøLz äæ øîBà:ztqep di`x .mlerd `xap eay gkeneBúBàå ¥¤¦§¥§
÷øtä,mlerd ea `xapyäòéáø ïîæ[minyb zcixiÎ]eãøéå ,äúéä ©¤¤§©§¦¨¨§¨§¨§

øîàpL ,eçnéöå íéîLb(e a my)õøàä ïî äìòé ãàå'lM z` dwWde §¨¦§¦¥¤¤¡©§¥©£¤¦¨¨¤§¦§¨¤¨
.ixyza edfe ,'dnc`d ipR§¥¨£¨¨

øîàpL ,íìBòä àøáð ïñéðaL ïépî ,øîBà òLBäé éaø(ai ` my)àöBzå' ©¦§ª©¥¦©¦¤§¦¨¦§¨¨¨¤¤¡©©¥
òøæ òéøæî áNò àLc õøàäEdpinlLãç eäæéà ,'éøt äNò õòå ¨¨¤¤¤¥¤©§¦©¤©§¦¥§¥Ÿ¤§¦¥¤Ÿ¤

.ïñéð äæ øîBà éåä ,úBøét àéöBî ïìéàå ,íéàLc äàéìî õøàäL¤¨¨¤§¥¨§¨¦§¦¨¦¥¡¥¥¤¦¨
:ztqep di`x÷øtä BúBàå`ed ,oqip yceg -óBòå äiçå äîäa ïîæ §©¤¤§©§¥¨§©¨§

äæ ìöà äæ ïéâåeãænL,miaxzneøîàpL(ci dq mildz)íéøë eLáì' ¤¦§©§¦¤¥¤¤¤¤¡©¨§¨¦
'Bâå ïàväo`vd ,xnelk ,'ExiWi s` ErrFxzi xa Ethri miwnre ©Ÿ§©£¨¦©©§¨¦§£©¨¦

dxew df xace ,zexarzny ici lr xyaa zeyalznk ze`xp
iptl zecner milayd xnelk 'xa ethri miwnr' eay ,oqip ycega
lr ef zeywep ode zaypn gexdy ,'exiyi s` errexzi'e ,ozxivw
miigd ilra e`xapyky oeike ,zexxeyn od eli`k lewd rnype ef
.mlerd `xap oqipay gken ,zeaxzdl icka beecfdl mikixv eid

:`xnbd dywnénð Cãéàå,xfril` iaxl s`e -äNò õò' áéúk àä §¦¨©¦¨§¦¥Ÿ¤
,'éøtzvxzn .oqipa epiide ,zexit `ivedl ligzd urdy rnyne §¦

:`xnbd,áéúëc àeä úBøBãì äëøáì ,àeääi zexecd lkayekiyn ©¦§¨¨§¦§¦
did ,mlerd z`ixa zra ,dzr la` ,zexit `ivedl zepli`d

.mlerd `xap ixyzay oeik ,zexit `ln oli`d
:dywne `xnbd dkiynnénð Cãéàå,ryedi iaxl s`e -áéúk àä §¦¨©¦¨§¦

,'éøt õò'zvxzn .mixenb zexit `ln urdy ixyza epiide ¥§¦
:`xnbdàeääyxcp df weqt -éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãk ©¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

eàøáð [ïúîB÷a] (ïúîå÷ì) úéLàøá äNòî ìk ,éåì ïa òLBäé- §ª©¤¥¦¨©£¥§¥¦§¨¨¦§¨
e ,mixenbe minly mdykeàøáð ïzòãìmpevx m` el`ypy - §©§¨¦§¨

e ,'od' eaiyde ,`xadleàøáð ïðBéáöìlk dvxy mrhae zenca - §¦§¨¦§¨
,ze`xadl mdn cg`øîàpL(` a ziy`xa)ìëå õøàäå íéîMä elëéå' ¤¤¡©©§ª©¨©¦§¨¨¤§¨

,'íðBéáö' àlà 'íàáö' éø÷z ìà ,'íàáöepiid 'ixt ur' df itle §¨¨©¦§¥§¨¨¤¨¦§¨
did xaky `l j` ,cin zexit `ivedl ie`xe lecb ur lk didy

.zexit `ln
*

:zea`d zcil oipra `ziixad jynd z` `xnbd d`ianéaø©¦
úBáà eãìBð éøLúaL ïépî ,øîBà øæòéìà,awrie mdxa` -øîàpL ¡¦¤¤¥¦©¦¤§¦§¥§¨¤¤¡©

(a g '` mikln)íéðúàä çøéa ìàøNé Léà ìk äîìL Cìnä ìà eìäwiå'©¦¨£¤©¤¤§ŸŸ¨¦¦§¨¥§¤©¨¥¨¦
âça`ede ,ixyz ycgay zekeqa epiide ,'iriaXd Wcgd `Ed ¤¨©Ÿ¤©§¦¦

`edy oeik 'mipzi`d gxi' dpeknçøé[ycegÎ]éðúéà Ba eãìBpL ¤©¤§¥¨¥
íìBò.mzekfa cner mlerdy ,zea`d mde ,mlerd zeceqi - ¨

:`xnbd zxxanòîLî éàîcnlp okidn -àðMéì 'ïúéà' éàäc ©©§©§©¥¨¦¨¨
àeä éôéwúc,dcinre wfeg oeyl `ed -áéúëãklr mrla ixaca §©¦¥§¦§¦

exzi(`k ck xacna)'EáLBî ïúéà'l`xyi jeza ea zayiy mewnd - ¥¨¨¤
:zea`l dpeekd mipzi`y `xnbd dgiken .mlerl cnere wfg `ed

øîBàå(a e dkin),,'õøà éãñî íéðúàäå 'ä áéø úà íéøä eòîL'gkene §¥¦§¨¦¤¦§¨¥¨¦Ÿ§¥¨¤
,'mixd' mb mi`xwp weqtay 'mipzi`'yåweqtdøîBàa mixiyd xiy) §¥

(g,'úBòábä ìò õt÷î íéøää ìò âlãî àa äæ äpä éãBc ìB÷'eyxce ¦¦¥¤¨§©¥©¤¨¦§©¥©©§¨
minkg,'íéøää ìò âlãî'zexidnae belica `a uwdy xnelk §©¥©¤¨¦
úeëæadúBáàe ,'mixd' mipekndúeëæa ,'úBòábä ìò õt÷î' ¦§¨§©¥©©§¨¦§

dúBänàok m`e ,'mixd' mipekn zea`dy ixd ,'zerab' zepeknd ¦¨
eclepy my lr iexw 'mipzi`d gxi'y `vnp ,'mipzi`' mb mipekn

.zea`d eclep ixyzay gkene ,'mipzi`' e`xwpy zea`d ea
eãìBð ïñéðaL ïépî ,øîBà òLBäé éaødøîàpL ,úBáà(` e '` mikln) ©¦§ª©¥¦©¦¤§¦¨§¨¤¤¡©

õøàî ìàøNé éða úàöì äðL úBàî òaøàå äðL íéðBîLa éäéå'©§¦¦§¦¨¨§©§©¥¨¨§¥§¥¦§¨¥¥¤¤
åéæ Lãça úéòéáøä äðMa íéøöîlr dnlW Klnl ipXd Wcgd `Ed ¦§©¦©¨¨¨§¦¦§Ÿ¤¦©Ÿ¤©¥¦¦§Ÿ§ŸŸ©

epiid 'eif gxi'e ,itei `ed 'eif'e ,''dl ziAd oaIe l`xUieãìBpL çøéa ¦§¨¥©¦¤©©¦©§¤©¤§
íìBò éðúåéæ Baeclepy ,xnelk ,mlerd ly eitei mdy ,zea`d - ¦§¨¥¨

.eif `ln elek did xii` ribdyke ,oqipa zea`d
:`xnbd dywn(áéúëä éîð êãéàå),ryedi iaxlE]çøéa' [áéúkä̈§¦§¤©

:`xnbd zvxzn .ixyza eclepy gkene ,'mipz`díúäyexit - ¨¥¨¦¨¨
`ed 'mipzi`d gxi' weqtdúBöîa éôéwúcdaexne wfg ycegdy - §©¦¥§¦§

.mind jeqipe daxr ,alel ,dkeq ,xetk mei ,xtey ,zeevna
:`xnbd dywnénð Cãéàå,xfril` iaxl s`e -,'åéæ Lãça' áéúkä §¦¨©¦¨§¦§Ÿ¤¦

:`xnbd zvxzn .oqipa eclepy gkeneéðìéàì àåéæ déa úéàc ,àeää©§¦¥¦¨§¦¨¥
dgixtd onf `ed f`y oeik ,zepli`l itei xii` ycga yiy -

,oqip ycga dligzny÷ôðc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàcinÎ] §¨©©§¨©©§¨¥
[`veiy,ïñéð éîBéa,zepli`d zgixt onf `edyéáìáìîc éðìéà éæçå §¥¦¨§¨¥¦¨¥¦§©§§¥

,migxt mi`ivend zepli` d`exe -Ceøa' øîBàepidl` 'd dz` ¥¨
mlerd jlnúBáBè úBiøa Ba àøáe ,íeìk BîìBòî øqéç àlL¤Ÿ¦©¥¨§¨¨§¦

úBàðúäì úBáBè úBðìéàåzepdil -.'íãà éða ïäa §¦¨§¦§¨¨¤§¥¨¨
*

:zea`d zzin onf z` zxxan `xnbdeãìBð ïñéða øîàc ïàî©§¨©§¦¨§
y xaeq ,zea`d,eúî ïñéðae,eãìBð éøLúa øîàc ïàîxaeq §¦¨¥©§¨©§¦§¥§

y,eúî éøLúajkn z`f ecnle .mdixaca x`eankøîàpLiabl §¦§¥¥¤¤¡©
epiax dyn(a `l mixac)éëðà äðL íéøNòå äàî ïa íäéìà øîàiå'©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦¨¨¨Ÿ¦

íBiä,'`Fale z`vl cFr lkE` `l'íBiä' øîBì ãeîìz ïéàL- ©Ÿ©¨¥§¨¤¥©§©©
,mdnr xacn `ed df meia ixdy ,zxzein 'meid' zaiz dxe`kl

,éúBðLe éîé eàìî íBiä ,'íBiä' øîBì ãeîìz äîe,izclep df meiay ©©§©©©¨§¨©§©
ick dxezd z`f dazkeáLBé àeä Ceøa LBãwäL Cãnììàlîîe §©§¨¤©¨¨¥§©¥

øîàpL ,Lãçì Lãçî íBéì íBiî íé÷écö ìL íäéúBðL(ek bk zeny) §¥¤¤©¦¦¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤¤¤¡©
éîé øtñî úà','àlîà Eeay mei eze`a ezny ,zea`a oicd `ede ¤¦§©¨¤£©¥

.eclep
*

:`ziixaa epipy.'÷çöé ãìBð çñta':`xnbd zx`anáéúëãk ,ïìðî §¤©©¦§¨§¨¨§¦§¦
el xn`e wgvi el cleeiy mdxa`l j`lnd xyiay(ci gi ziy`xa)

éìà áeLà ãòBnì'Eaeh meiay epiid 'crenl'e ,'oa dxUlE dIg zrM ©¥¨¥¤¨¥©¨§¨¨¥
xxal yie ,oa dl cleei xak aexwdéà÷ úîéàel xyia izn - ¥©¨¥

dcild onfn dxeyad onf z` wigxdl yiy heyte ,z`f j`lnd
,clze dxy xarzz miizpiay zexyt` didzy ,xyt`d lkk
meid iptl ,mcewd aeh meia dzid dnvr dxeyady xnel yi okle

,wgvi clep eay aehàîéìéàdf didydéì øîà÷å ,çñtayúøöòa ¦¥¨©¤©§¨¨©¥¨£¤¤
,clz [zereayÎ]ïéîBé ïéLîçazxvrl gqt oiayäãìé à÷ éîike - §©§¦¦¦¨¨§¨

.clze xarzzy okziàlàxn`z m`éà÷cf` ecnry -,úøöòa ¤¨§¨¥¨£¤¤
déì øîà÷åyéøLúa,clzézkà,dywéçøé äLîçaoiay [miycgÎ] §¨¨©¥§¦§¥©©¦§©§¨©§¥

zekeql zxvràlà .äãìé à÷ éîi`ceâça éà÷czekeqa -øîà÷å ¦¨¨§¨¤¨§¨¥¤¨§¨¨©
dìyïñéða.gqta clep wgviy gkene ,miycg dyy xg`l ,clz ¥§¦¨

:`xnbd dywnézkà,dywéçøé àzéLagqtl zekeq oiayà÷ éî ©©¦§¦¨©§¥¦¨
.äãìé:`xnbd zvxzn,äúéä úøaeòî äðL dúBà ,àðzzekeq oiae ¨§¨¨¨¨¨¨§¤¤¨§¨

dexyiay mei eze`a ixd :`xnbd dywn .miycg dray eid gqtl
dcp dzid wgvi zcil lr mik`lnd(.ft n"a)e ,élãî ék ,óBñ óBñ¦§©¥

øîz` cixezyk -éîBédäàîeè,xarzdl dlki `l mday dly ©¥§¨
eäì éøöa:`xnbd zvxzn .miycg drayn zegt yi -øî øîà ¨§¥§¨©©

øîàc ïàîì eléôà ,àøèeæ(:gl dcp)d dy`yäòLúì úãìBémiycg §¨£¦§©§¨©¤¤§¦§¨
ïéòhe÷îì úãìBé dðéàxg` wx `l` ,miycg dryzn wlgl - ¥¨¤¤¦§¨¦

d mewn lkn ,minly dryzì úãìBéäòáLmiycgúãìBé ¤¤§¦§¨¤¤
øîàpL ,ïéòhe÷îì(k ` '` l`eny)íéîiä úBôe÷úì éäéå'dPg xdYe ¦§¨¦¤¤¡©©§¦¦§©¨¦©©©©¨

e ,miycg dyly `id 'dtewz'e ,'oA clYeèeòéîoeyl'úBôe÷z' ©¥¤¥¦§
`edèeòéîe ,íézLoeyl'íéîé'`ed,íéðLixg` dcliy `vnp §©¦¦¨¦§©¦

drayn zegt hrn xg`l dcli dxy jke ,miineie miycg dyy
.miycg
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רכז izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxt`nei
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.oqip ycg lk olek oke rewyl axwre zelrl xey ligzn zery izy xg` ,rwey elek mipf`ne dler elek dlh zery 'a seql ,rewyl mipf`ne zelrl dlh ligzn xwad xe`l

`vnp .olek oke ,mipf`n ziyye ,dleza ziying ,dix` ziriax ,ohxq ziyily ,mine`z zeipy ,eziilr xneb zepey`xd zery izyae ,xii` ini lk meia ynyl ligzn xey xii`a

.daxd miakek ea yiy lfn `edy ,dnikn elhpy miakek izy awp jxce ,cxi meia leande ,dlh apf `ed dnike .rwey `ed meid lke ,dlila zepexg` zery izya dler dlh

meia cxil ligzd leandy oiipne"leand in iptn" :xn`py ,qpkil edewgce min ecxiy cr daizl qpkp `le ,did dpn` iphwn `ede (f ziy`xa) "gp `a dfd meid mvra" :xn`py -
êøöåäå
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äìéìxneync ecen edlekc .dpin zrny izxz ryedi iaxe - oiwifnd on `ae xneynd

yiig `le ,zeqek 'c oewzc (a,hw sc migqt) "migqt iaxr"a gkenck ,oiwifnd on

.zebef`íåé:oeygxna f"i iab xfril` iaxc dizlina opiqxb - meia rwey dnik lfny

f"i iab ryedi iaxc dizlinae .meia dnik dlrde ,ziy`xa dyrn odilr d"awd dpiye

qixb qxhpewae .dler dnik lfny mei :qxb xii`a

zlgza dler dlh oqipac ,ok xcqd oi`e .`kti`

miylyn cg` wlg mr zery izy ddeye meid

lfn lk jxc oky ,zery izy xey eixg` ,drya

n"a) "lawnd" wxta rnynck ,zery izy ddey

zni` cr opixn` `wc (mye a,ew scez`c cr -

yie .ediiyix icdl dnik `niiwe `xacn iqix`

zelfn a"ic ,c"cb w"rn :ocbpk zexg` zelfn yy

dlrnl dyy dhnl dyy lblba oireawy yi

zelrl cg`d ligznyke ,aaeq lblbdeligzn -

xe`l dler dlh oqip ycg lke .rewyl ecbpky

.ecbpk rwey mipf`ne ,eapfn e` ey`xn e` ,xwad

xii` ini lke ,xii`a ynyn dlh xg`y xeye

jled oke ,ecbpk rwey axwre meid zlgza dler

wxta xn`e .ycg ynyn cg` lkc ,mlek xcq

oeike ,dlh apf dnikc (a,gp sc zekxa) "d`exd"

meid zlgza xii`a zelrl ligzn xeycllkn -

.eapfa `ad dnik cr elek dler dlh xakc

xey ligzn ,meid zlgzn dler axwr oeygxnae

rewyl ecbpkyelek dlh rewy xaky `vnpe -

dnik iniiw" xcqd df itle .eapfa `ad mr

epiid (a,ew sc n"a) "lawnd" wxtc "ediiyix`

.xc` epiidc qxhpewa my 'ity enk `le ,hay

xii` iabe ,oihrnzn zepirn opiqxb oeygxn iabe

zcxei dpey`x driaxy t"r`c .oixabzn

oeygxna"xivw ini lk eizecb lk lr `ln ocxide" (b ryedi) aizkck ,ediigxe` ikd n"n -

dea` (mye `,fq sc) dcpc `xza wxtae (mye `,dq sc zay) "dy` dna" wxta xn`e

.ixyzc ineia ivtne ,oqipc ineia ze`eewn dizpal ciar l`enyc`nlya jenqa 'iqxbe]

`"xlryedi 'xl `l` ,dpiyc epiid -.[dpiy i`n -
`l`
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èa äðMä Làøa .'åâå "Búàöa BîN óñBäéa úeãòìä ¥¦¥¨§¥§§Ÿ©¨¨¨§¨
íéøöîa eðéúBáàî äãBáò¯éúàöBäå" àëä áéúk £¨¥£¥§¦§©¦§¦¨¨§¥¦

áñ úçzî íëúàìéúBøéñä" íúä áéúëe "íéøöî úB ¤§¤¦©©¦§¦§©¦§¦¨¨£¦¦
áqîìàâð ïñéða ."BîëLìe¯ïéãéúò éøLúa .àúéàãk ¦¥¤¦§§¦¨¦§£¦§¦¨§¦§¥£¦¦

ìàbéì¯eò÷z" àëä áéúk ;"øôBL" "øôBL" àéúà ¦¨¥¨§¨¨¨§¦¨¨¦§
øôBMa ò÷zé àeää íBia" íúä áéúëe "øôBL Lãçá©Ÿ¤¨§¦¨¨©©¦¨©©¨

Bãbìàâð ïñéða :øîBà òLBäé éaø ."ìïéãéúò ïñéða ,e ¨©¦§ª©¥§¦¨¦§£§¦¨£¦¦
ìàbéìðî .ì" àø÷ øîà ?ïìéì"íéøenL¯ìéìøneLîä ¦¨¥§¨©¨©§¨¥¦¦©¦©§¨

.úéLàøá éîé úLMî àáe¯:CãéàåìéìøneLîä ä ¨¦¥¤§¥§¥¦§¦¨©§¨©§¨
eãæàå .ïé÷éfnä ïî àáeìLL úðLa" àéðúc ,eäééîòè ¨¦©©¦¦§¨§§©£©§§©§¨¦§©¥

äðL úBàîìíBé øNò äòáLa éðMä Lãça çð éiç ¥¨¨§©¥Ÿ©©Ÿ¤©¥¦§¦§¨¨¨
ìøNò äòáL íBiä BúBà :øîBà òLBäé éaø ."Lãç©Ÿ¤©¦§ª©¥©¦§¨¨¨

fnL íBé ,äéä øéiàaìúBðéòîe íBia ò÷BL äîék §¦¨¨¨¤©©¦¨¥©©©§¨
ïäéNòî epéML CBzîe ,ïéèòîúî¯LBãwä äpéL ¦§©£¦¦¤¦©£¥¤¦¨©¨

ò àeä Ceøaìòäå ,úéLàøá äNòî íäéìfî äìäîék ¨£¥¤©£¥§¥¦§¤¡¨©©¦¨
èðå ,íBiaìeaî àéáäå ,äîékî íéáëBë éðLììBòì.í ©§¨©§¥¨¦¦¦¨§¥¦©¨¨

à éaøìïåLçøîa øNò äòáL íBiä BúBà :øîBà øæòé ©¦¡¦¤¤¥©¦§¨¨¨§©§¤§¨
fnL íBé ,äéäìBò äîékì.íéøaâúî úBðéòîe ,íBia ä ¨¨¤©©¦¨¤©©§¨¦§©§¦
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מהו"ר שמואל מנחם מענדיל שי'

שלום וברכה!

... ובמענה על הודעתו אשר ביום ו' טבת הבע"ל יתמלאו שלש שנים לבנם יהי רצון שיגדלוהו 
לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

המשך בעמוד הבא



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dpyd y`x(iriax meil)

`ed `ad weqtde'Bâå Búàöa BîN óñBäéa úeãò'mixvn ux` lr ¥¦¥§¥§©¤¤¦§¨¦
zian sqei `vi dpyd y`xay epiide ,'rnW` iYrci `l ztU©Ÿ¨©§¦¤§¨

.mixvn ux` lr jlne mixeq`d
*

:`ziixaa epipy.'íéøöîa eðéúBáàî äãBáò äìèa äðMä Làøa'§Ÿ©¨¨¨§¨£¨¥£¥§¦§©¦
,z`f micnel okidn `xnbd zx`anàëä áéúk(e e zeny)éúàöBäå' §¦¨¨§¥¦

íúä áéúëe ,'íéøöî úìáñ úçzî íëúàzian sqei z`ivi iabl ¤§¤¦©©¦§Ÿ¦§©¦§¦¨¨
mixeq`d(f `t mildz),'BîëL ìáqî éúBøéñä''zelaq' oeyl micnle £¦¦¦¥¤¦§

jk ,dpyd y`xa mixeq`d zian `vi sqeiy myky ,'laq' oeyln
.dpyd y`xa l`xyin cearyd zcear dlha

*
:`ziixaa epipyïñéða','eìàâðepiid ,`xnbd zxne`àúéàãk- §¦¨¦§£¦§¦¨

.oqipa mixvnn l`xyi e`viy ,zenewn dnka dxeza yxetnk
,'ìàbéì ïéãéúò éøLúa',z`f micnel okidn `xnbd zx`anàéúà §¦§¥£¦¦¦¨¥¨§¨

dey dxifbàëä áéúk ,'øôBL' 'øôBL'dpyd y`xa -(c `t mildz) ¨¨§¦¨¨
íúä áéúëe ,'øôBL Lãçá eò÷z'dcizrd dle`bd iabl -fk diryi) ¦§©Ÿ¤¨§¦¨¨

(bidide'ìBãb øôBLa ò÷zé àeää íBiaxEX` ux`A mica`d E`aE §¨¨©©¦¨©§¨¨¨¨Ÿ§¦§¤¤©
,'mlWExiA WcTd xdA 'dl EegYWde mixvn ux`A migCPde§©¦¨¦§¤¤¦§¨¦§¦§©£©§©©Ÿ¤¦¨¨¦
dcizrd dle`bd jk ,ixyza `ed dpyd y`x ly 'xtey'y myke

.ixyza didz 'xtey' da xn`py
*

:`ziixaa epipy.'ìàbéì ïéãéúò ïñéða eìàâð ïñéða ,øîBà òLBäé éaø'©¦§ª©¥§¦¨¦§£§¦¨£¦¦¦¨¥
:`xnbd zx`an,ïìðîcàø÷ øîàoqipa xyr dyng lil lrzeny) §¨¨¨©§¨

(an aiíéønL ìéì'dliNd `Ed mixvn ux`n m`ivFdl 'dl `Ed ¥¦ª¦©§¦¨¥¤¤¦§¨¦©©§¨
`edy epiide ,'mzxcl l`xUi ipA lkl mixOW 'dl dGdìéì ©¤©¦ª¦§¨§¥¦¨¥§ŸŸ¨©¦

úéLàøá éîé úLMî àáe øneLîä'd ziy`xa ini zyyn xaky - ©§¨¨¦¥¤§¥§¥¦
oiae ,mixvn z`ivi oia ,ea zeidl zecizrd zele`bl dtvne ayei
.'mixeniy' oeyl miinrt weqta xn`p ixdy ,dcizrd dle`bd

:`xnbd zxne`Cãéàåmicizr ixyzay xaeqd ,xfril` iaxe - §¦¨
`edy ,'mixeny lil' xn`py dn z` yxec ,l`biløneLîä äìéì©§¨©§¨

ïé÷éfnä ïî àáe.ea mihley mpi`y - ¨¦©©¦¦
*

:`xnbd zxne` .mlerd `xap izn zwelgna oecl zxfeg `xnbd
eäééîòèì eãæàåzligz onf iabl ewlgp ryedi iaxe xfril` iax - §¨§§©£©§

,mlerd `xap izn ,ef zwelgna mzhiyk ,leand,àéðúcxn`p §©§¨
dxeza(`i f ziy`xa)éðMä Lãça çð éiçì äðL úBàî LL úðLa'¦§©¥¥¨¨§©¥Ÿ©©Ÿ¤©¥¦

Lãçì íBé øNò äòáLadAx mFdY zpirn lM Erwap dGd mFIA §¦§¨¨©Ÿ¤©©¤¦§§¨©§§Ÿ§©¨
xn`pe ,'EgYtp minXd zAx`e(dÎc g my)WcgA daYd gpYe' ©£ªŸ©¨©¦¦§¨©¨©©¥¨©Ÿ¤

KFld Eid miOde ,hxx` ixd lr Wcgl mFi xUr draWA iriaXd©§¦¦§¦§¨¨©Ÿ¤©¨¥£¨¨§©©¦¨¨
iW`x E`xp Wcgl cg`A ixiUrA ixiUrd Wcgd cr xFqge§¨©©Ÿ¤¨£¦¨£¦§¤¨©Ÿ¤¦§¨¥

xn`p jk xg`e ,'mixdd(bi g my)dpW zF`n WWe zg`A idie' ¤¨¦©§¦§©©§¥¥¨¨
x`azd `le ,'ux`d lrn miOd Eaxg Wcgl cg`A oFW`xÄ¦§¤¨©Ÿ¤¨§©©¦¥©¨¨¤
dazky jkn mpn` ,leand ligzd eay 'ipyd ycgd' edn dxeza
xg`le ,'ze`n yy' zpya df didy ipyd ycgd iabl dxezd
df didy dxezd dazk d`ad dpya oey`xd ycgd iabl ,leand
,dpy dze`a did leand lky gken ,'zg`e ze`n yy' zpya
,mixdd iy`x e`xp ixiyrd ycgae leand ligzd ipyd ycga

,ewlgp dfaeíBiä BúBà ,øîBà òLBäé éaø,leand ea ligzdy ©¦§ª©¥©
,äéä øéiàa øNò äòáLxii` lye ,dlh `ed oqip ycg ly elfne ¦§¨¨§¦¨¨¨

,meid zligza wte`d lrn ely ycega dler lfn lke ,xey `ed
zeryd izya wx wte`d lrn dler dlh lfn xii` ycgay ixd
,dhn itlk jlede rwey `ed meid x`yae ,dlild ly zepexg`d
`vnpe ,zelfnd ziilrl oexg`d `ed dlh lfn xii`a ixdy

`ed xii`a xyr drayy,íBia ò÷BL äîék ìfnL íBé`id 'dnik'e ¤©©¦¨¥©©
ieaix `a mdne ,dlh lfn ly eapfa z`vnpd miakek zxev zipaz

minybd(:gp zekxa),ådze`a jkitl ,jlede rwey `edy oeik §
de miwqet minybd dtewzdepéML CBzîe .ïéèòîúî úBðéòîxec ©§¨¦§©£¦¦¤¦

z` leandïäéNòîaeaxre zepfa e`hge ,rahde xqend xcqn ©£¤
,mleray mi`exad lka mipindíäéìò àeä Ceøa LBãwä äpéL¦¨©¨¨£¥¤

äìòäå ,úéLàøá äNòîz`,íBia äîék ìfîzeryd izy xg`l ©£§¥¦§¤¡¨©©¦¨©
hly jkae ,leand ligzd meia ixdy ,dlild ly zepexg`d

siqede ,minybd z` daxn `edy 'dnik' lfn mleraìèðå'déðL §¨©§¥
î íéáëBklfnay miakekd z`n jezíìBòì ìeaî àéáäå ,äîék ¨¦¦¦¨§¥¦©¨¨

oqipay ezhiyl ok xn`e ,miakekd ipy mewnay awp eze` jezn
gkeny oeike ,zexecd zepy z` mipen oqipne ,mlerd `xap
,gp iigl ze`n yy zpy ,zg` dpya did leand lky miweqtdn
,dpy dze`a miizqde xii`a ligzd leandy yxtl jxved
oqipa dzid ,zg`e ze`n yy zpya ycgl oey`xa mind eaxge

.eixg`y
,øîBà øæòéìà éaøleand lky gkede ,mlerd `xap ixyzay oeik ©¦¡¦¤¤¥
,zg` dpya didíBiä BúBàleand ea ligzdyøNò äòáL ©¦§¨¨

,äéä ïåLçøîajyna meid zligza dlere ,axwr lfn hley eay §©§¤§¨¨¨
`vnpe ,meia dxyr zg` drya dler dlh lfne ,ycgd lk

a leand ligzdyäîék ìfnL íBéoiicr 'dlh' apf `edyäìBò ¤©©¦¨¤
,íéøabúî úBðéòîe ,íBia,dpy lka minybd zenia `edy itk ©©§¨¦§©§¦
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ומועתק פה קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר מש"כ בענין התספורת לשלש שנים וז"ל:

".. ובדבר גזיזת השערות "אפשערעניש" - הוא דבר גדול במנהגי ישראל ועיקרו הוא בהחינוך 
נהגו להדר להרגיל התינוק בענין  והנחת פיאות של הראש  ומיום הגזיזה  - פיאות הראש.  דהשארת 
לתורה  שיגדלוהו  בעזרם  יהי'  והשי"ת  המטה  שעל  וק"ש  המזון  וברכת  השחר  וברכות  ט"ק  נשיאת 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".

ומה ששואל אם לעשות התספורת ביום ההולדת או לדחותה לל"ג בעומר - הנה אם אין מנהג 
קבוע ומקובל אצל אנ"ש לדחות לל"ג בעומר אין נראה לי לדחות התספורת והחינוך )כנ"ל במכתב כ"ק 
מו"ח אדמו"ר( לזמן ארוך כ"כ, ובפרט שגם רגל באמצע וי"א )ראה ס' מהרי"ד ח"א קסט, ב( אשר 
התספורת זו שייכת לראשית הגז, שזהו ממתנות כהונה ולכל היותר יכול לעשות תספורת גם בל"ג 

בעומר היינו שאז יקרא סיום התספורת.

בברכת מזל טוב וחסידישן נחת מבנו שי' הנ"ל ומכל יו"ח שיחיו.

המשך מעמוד הקודם



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dpyd y`x(iying meil)

epéML CBzîez` leand xecàeä Ceøa LBãwä äpéL ,íäéNòî ¦¤¦©£¤¦¨©¨¨
íäéìòz`éðL ìèðå ,íBia äîék ìfî äìòäå ,úéLàøá äNòî £¥¤©£§¥¦§¤¡¨©©¦¨©§¨©§¥

íéáëBk,dnikn.íìBòì ìeaî àéáäåixyzay ezhiyl ok xn`e ¨¦§¥¦©¨¨
dze`a miizqde oeyga ligzdy xnel yi okle ,mlerd `xap

.mind eaxg zg`e ze`n yy zpy ly ixyzae ,dpy
:`xnbd dywnì àîìLazrcòLBäé éaø,leand ligzd xii`ay ¦§¨¨§©¦§ª©

áéúëc eðééäd WcgA' ligzd leandy,'éðLixdy ,xii` `edy ©§¦§¦©Ÿ¤©¥¦
.miycgd oipn ligzn oqipaì àlàzrcøæòéìà éaøoeygay ¤¨§©¦¡¦¤¤

,leand ligzd'éðL' éàîzvxzn .ipy ycg oeyg `xwp recn - ©¥¦
`edy oeik ok iexw `ed :`xnbdïécì éðLlean cxiy oicd xfbl - ¥¦©¦

:`xnbd dywn .leand zcixi lr xfbp ixyzay ,mleraàîìLa¦§¨¨
òLBäé éaøì,leand ligzd xii`ayäpéLc eðééä`ed jexa yecwd §©¦§ª©©§§¦¨

,rwey dnik lfn mei eze`a mipyd lkay ,ziy`xa dyrn z`
,zepiirnd rah z` dpiy jkae ,meia dnik lfn dlr leand onfae

.mind mda exabzdyøæòéìà éaøì àlà,leand ligzd oeygay ¤¨§©¦¡¦¤¤
,äpéL éàîdler dnik lfn mei eze`ay ,`ed jk mlerd rah ixde ©¦¨

`ed iepiyd :`xnbd zvxzn .mixabzn zepiirnde meiaáøck¦§©
àcñç áø øîàc ,àcñçleand xeceðBcéð ïéçúBøáe ,eì÷ì÷ ïéçúBøa ¦§¨§¨©©¦§¨§§¦¦§§§§¦¦

llk jxcay ,mlerd rah iepiy edfe ,migzex leand in eidy -
ixac z` `xnbd zx`an .mippev zepiirnd in:`cqg axïéçúBøa'§§¦

,'eì÷ì÷e`hgyäøéáòa,zepfa -,eðBcéð ïéçúBøáe,jkl di`xde ¦§§©£¥¨§§¦¦
càëä áéúëleand zcixi meiq iabl -(` g ziy`xa),'íénä ekLiå' §¦¨¨©¨Ÿ©¨¦

íúä áéúëeyexeyg` iabl -(i f xzq`),'äëëL Cìnä úîçå' §¦¨¨©£©©¤¤¨¨¨
oeyl myy enke ,yexeyg` jlnd ly ezng zgizx dpphvdy
epphvd mindy epiid 'mind ekyie' jk ,dgizxd oepiv `ed 'dkky'

.migzex eid eiykr cry gkene ,mzgizxn
*

:mlerd zepy ziipn ote` oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ì ïéðBî ìàøNé éîëçd oipr,ìeanlry] gp iig zepy oiprl ,xnelk ©§¥¦¨¥¦§©

zepye mlerd z`ixa oiprle ,[leand onf dxeza azkp mpipn it
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מרחשון, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי'

שלום וברכה!

...קראתי בשימת לב את המאמר שלו ע"ד הנחיצות דמצות מעשיות. ובמענה על שאלתו, לדעתי נכון 
הדבר להדפיסו, ורשום בגליון בפ"ע איזה הערות בהנוגע למאמרו, אשר להקלת הענין נעתקו לאנגלית ע"י 

מזכירי דר. נ. מינדל.

ת"ח מראש אם יודיע בשו"ט מהתפתחות הישיבה בפרט, ומהמצב בהד"א של חב"ד במדינתו בכלל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש

נהגנו כאן לכתוב g-d בהשמטת אות. ראה שו"ע אדה"ז חאו"ח ספ"ה וש"נ. ואכ"מ.
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eaxgy oey`xa ze`n yye zg`a xn`zyn

mindmipy leand xec htyn ixdy ,`ed oqip -
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ליהודי, בכל מצב בו הוא נמצא, יש נשמה, נפש אלוקית, ולפיכך גם בשעת החטא הוא "רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל 
המצוות".

לקוטי שיחות חלק טו פרשת וירא



izni`naרלב cenr ai sc ± oey`x wxt`nei
äéðùdhiny ly dipy dpya hwlpy dn -.milyexia ipy xyrne ,iell oey`x xyrn -

ziyily dpya hwlpy dne.ipr xyrne oey`x xyrn -éìéî éðä àðîziyilyac -

.ipy xyrn da bdep epi`ãçà àìà äá âäåð ïéàù äðùizya ebdpy zexyrnd on -

.diptly mipyïåùàø øùòî ãöéë àä.dpd cr ozpy jxck ozi -éðò øùòîåsiqei -

xbl" (ek mixac) aizkck ,ipy xyrn mewna

"dpnl`le mezil.ipr xyrn `ede -óà åà
ìèáé ïåùàø øùòî,xn`w cg xyrnd zpye -

mezil xbl iell" :lif`e yxtnc `idd

,ipr llka iel s`y ,ipr xyrn `ede "dpnl`le

.ux`a wlg el oi`yéåìä àáåxyrnl -

ziyily dpya `de .'eke `ay onf lk ,oey`x

:'ebe "ield `ae 'ebe mipy yly dvwn" :aizk

.b"d'åëå äàðä øãåîä ø"úopiqxb `le -

."olpn"íãà éðá ïåùì`l` xcep mc` oi`y -

mc` ipa jxce ,xacl libx `edy oeyl lr

.d"x ixyz zexwlïúìúä.i"xbipit oilaz oin -

çîöúùî,xyrzn `ed ezginv zpy xg` -

.ezhiwl zpy xg` `leíéòøæì çîöúùî-

.ekeza gnev rxfdyäàåáúäyexize obc -

z`eazk" (gi xacna) aizkc ,d`eaz oiiexw

."awi z`eazke oxebíéúéæäåe`iaiyn ,xdvi -

yilyl ea eribdy dpy xg` oixyrzn yily

.ziyily m` dipy m` ,mleyiaéìéî éðä àðî
edcic xyrnc ,i`w mizif`e d`eaz` -

wxi eli`c ?ilf` yily xzac olpne ,`ziixe`c

xza lif`c oli`e ,dhiwl xza opax dia lif`c

dhpgeda `iran `le ,opaxcn edcic xyrn -

wxi :ediinrh eda yxtn (`,ci sc) onwle .olpn

lcbe ,gnv xcde `zry lk dil efiibc meyn -

ezhiwl zpy ly minyb in lrxza dia lif` -

oli` .dhiwli"ry ,da hpgy dpy in lr lcb -

eae oihpeg eizexit dhpg iptl oli`a `ay sxy

,cinz ixta qpkpe dler oli`d sxyy ,oixnbp

.lcb epnneäéúãéáò éàîzekeqd bg zexwl -

xak ixd "dhinyd zpy" mipy ray seqay

!zipiny zqpkp xake ,d"xn dhinyd d`vi

'åë êì øîåì àìàxac jl yi :`xw w"de -

efi`e ,ziriayk xeq` `ede zipiny ly `edy-

i`nn jixt onwle .yily d`iady d`eaz ef

?xn`w yily liircac
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àáúùî.ixkpa dl iwen inlyexia - ynydçîöúùî:qxhpewa yxit - mirxfl

'ipzn :'ixn`c ,w"t zexyrnc inlyexia ok rnyn epi`e .ekeza gnev rxfdy

evnew `ln lhep :ozpei iax mya ipngp xa l`eny 'x ?wcea `ed cvik .gnvze rxfzy ick

daex rwy m` ,min ly ltqd jezl ozepee`l m`e ,zaiig -dzrn :`ra dpei 'x .dxeht -

!xeht `di rwy `ly dne aiig `di rwyy dn

`l`rnyn .zxn` z` dcixte dcixt lk aexa

"mirxfl gnvzyn"jk lk mleyia xnbpy epiid -

xg` mewna oze` oirxefe oze` oiylez m`y-

.ginvn

äàåáúäoiiexw yexize obc :qxhpewa 'it

oxeb z`eazk" :aizkc ,d`eaz

ok m`c :`cg ,ok xnel xyt` i`e ."awi z`eazke

enk d`eaz llka eedile ,mizif ipzil `l -

:cere .edpip awi z`eaz llka ediieexzc ,miapr

zexyrnc w"ta miapr iab `pz xg` xeriyc

,eyi`aiyn miye`ade miaprd :opzc (a dpyn)

miye`aeyrie" :oeyln ,`ed miapr oin -

,miye`ad :iqxbc zi`e (d diryi) "miye`a

.eyi`aiyn miye`ade miaprd :opiqxb inlyexiae

mrh jixve ,`ye`a `xwiyn :`qi 'x mya `xif 'x

d`eaza enk yily xza miapra opilf` `l dnl

lk olpne ,`kd iziinc diteb `xw i`dn ,mizife

zexit iab cg`e cg` lka oiyxetnd oixeriy jpd

mipenxe miapre mip`za (my) zexyrnc w"ta

miapr e`l i`e .mzd aiygc `aeheedlek` -

`l` .`ziixe`c e`lc ,opiyiig ded `l `pixg`

!"xdvie yexiz" :aizkc ,edpip `ziixe`c miapr

yily z`ad `ed oixeriy oze` lkc il d`xpe

ipzwck "yily e`iaiyn" ipzw `lc `de ,mdly

mizife d`eaz iabozil xyt` edlekac meyn -

rnyn oke .mizife d`eazn ueg ,oniq mda

iax dl yixc gnvzyn ozlzd iabc inlyexia

z`eaz lk z` xyrz xyr" :aizkcn `xirf

'ek "jrxfzegt `vi ,ginvne rxfp `edy xac -

iax mya `pipg iax .ginvne rxfp epi`y yilyn

yily e`iad `ly miapre mizif :xn`oiwyn -

`kd opitli ikide :z"`e .oixiykn opi` odn `veid

oikled zepli` lk `lde ?ziriayn xyrn aeig

,llka inp miapre ,dhpg xza ziriayl

oli` :opax ixn` ,onwl opixn`ck,dhpg xza -

wximizife d`eaz ,dhiwl xza -.yily xza -

xyrna aiigzdl oiprl ,d"t`exg` xeriy -

:xnel yie (b dpyn) zexyrnc w"ta yxetnd

la` ,mda yxetnd xeriyk efgc ,`gip edlekac

,efg inp yily z`ad mcew mizife d`eaz

(a,t sc zay) "oii `ivend" wxt opixn`ck

oepiwitp`xiyny ,yily `iad `ly zif ony -

"oixaer el`" wxta opixn`e .xyad ocrne xryd

sc migqt)migah ly olinr (a,and`eaz zt -

`iywc `gip `nrh i`dne .yily d`iad `ly

yily z`ad cr opixryn `l ziriayl elit`c ,ziriayn di`x iziine .efg okl mcewnc oeik ,yily xza opilf`c olpn jpd` ith dilopilf`c zepli` x`y `dc .xyrna aiigzdl y"k -

dhpg xza ziriayl.mda yxetnd xeriyl ehnc cr xyrna iaiign `l d"t` -âäðî"zeayz xivwae yixga"n ol `wtp (`,h sc) lirlc :dniz - zipinya ziriayziriay ly xivw -

ziriaya yily d`iady d`eaz oebk :qxhpewa yxite .ziriay i`venl `veid'yxitck ,ztqezl `edy yixg lr cnll jixhvi` `kdc i`dc) l"ie .zipinya ziriay bdpn da bdep dz` -

zipinya ziriay bdpn da bdepc `dc `pin` ded `kdn i`c (l"p cere .lirlyexgl la` .ziriay zexit ipic x`ye ,xeriaa oiaiige dxegqa `xiq`c ,mda zbdep ziriay zyecwc epiid -

d`eaz dze` xecrle xevwleziriay `wtpc oeik ,ux`d zceara ielzd xacc ,xqe` iziid `l -yixcc `zyd `gipe .`xw `edd jixhvi` ikdl .ziriay zexit jxevl elit` ,`ixy -

ikd e`l i`c ,ziriay ztqez dipin?zipinya ixiq`c i`na ziriaya elcby zexita jiiy ztqez dn -
`l`
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LîMä àázMî¯ò äfî ïéøOòîe ïéîøBz ïéàì,äæ ¦¤¨Ÿ©¤¤¥§¦§©§¦¦¤©¤
ìïéøOòîe ïéîøBz ïéàL éôìò Lãçä ïî àìå ïLiäìà §¦¤¥§¦§©§¦Ÿ¦¤¨¨©©¨¨§Ÿ

ò ïLiä ïîìúñðëð äiðL äúéä íà .LãçäìMì,úéLé ¦©¨¨©¤¨¨¦¨§¨§¦¨¦§¤¤©§¦¦
äiðL¯L ,éðL øNòîe ïBLàø øNòîìúéLé¯øNòî §¦¨©£¥¦©£¥¥¦§¦¦©£¥

?éléî éðä àðî .éðò øNòîe ïBLàø¯òLBäé éaø øîà ¦©£¥¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©
äìëú ék" :éåì ïaìk úà øNòìEúàeáz øNòî ¤¥¦¦§©¤©§¥¤¨©§©¨§

Mä äðMaì"øNònä úðL úéLé¯àìà da ïéàL äðL ©¨¨©§¦¦§©©©£¥¨¨¤¥¨¤¨
,éðò øNòîe ïBLàø øNòî ?ãöék àä .ãçà øNòî©£¥¤¨¨¥©©£¥¦©£¥¨¦

èaé éðL øNòîeìéîð ïBLàø øNòî óà àìà Bðéà Bà . ©§¥¥¦¦¨¥¥¤¨©©£¥¦©¦
èaéìàå" øîBì ãeîìz ?ìäìzøîàå øaãz íiå ¦¨¥©§©§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨

àìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìøLà øNònä úà £¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥£¤
ézúðìçða ízàî íëìáeúkä BLéwä "íëúìçðì,ä ¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤¦¦©¨§©£¨

çp äîìïéà äì÷ñôä d¯ïéà ïBLàø øNòî óàìB ©©£¨¥¨¤§¥©©£¥¦¥
äìëú ék" Cãéà àéðz .÷ñôäì'åâå "øNò¯ïéàL äðL ¤§¥©§¨¦¨¦§©¤©§¥§¨¨¤¥

ïBLàø øNòî ?ãöék àä .ãçà øNòî àìà dä¤¨©£¥¤¨¨¥©©£¥¦
èaé éðL øNòîe ,éðò øNòîeìBëé .ìïBLàø øNòî óà ©£¥¨¦©£¥¥¦¦¨¥¨©©£¥¦

èaé éîðì¯"éåìä àáe" øîBì ãeîìz¯kìàaL ïîæ ©¦¦¨¥©§©¨©¥¦¨§©¤¨
ïzìà éaø .äãeäé éaø éøác ,Bì:øîBà á÷òé ïa øæòé ¥¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

éøö Bðéààå" øîBà àeä éøä ,Cìäìzøîàå øaãú íiå ¥¨¦£¥¥§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨
àìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìøLà øNònä úà £¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥£¤

ézúðìçða ízàî íëìáeúkä BLéwä "íëúìçðì,ä ¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤¦¦©¨§©£¨
çp äîìïéà äì÷ñôä d¯ïBLàø øNòî óàïéàìB ©©£¨¥¨¤§¥©©£¥¦¥

å" .÷ñôäìî äàðä øcenä :ïðaø eðz .'åëå "íéøãð ¤§¥§¦§¨¦§¨©¨©©¨£¨¨¥
BøéáçìäðL¯íBiî LãBç øNò íéðL äðBîìíàå .íBé £¥§¨¨¤§¥¨¨¤¦§§¦

" øîàìeìéôà ,"Bæ äðLìíéøNòa àìà ãîò à ¨©§¨¨£¦Ÿ¨©¤¨§¤§¦
àa äòLúåìeìéøLúa ãçà íBé òébäL ïåék ,¯òìäú §¦§¨¤¡¥¨¤¦¦©¤¨§¦§¥¨§¨

ìeléôà .äðL BìBðéà äðMa ãçà íBé øîàc ïàî ¨¨£¦§©§¨©¤¨©¨¨¥
äðL áeLç¯ìéa÷ déLôð déøeòöìòìàäå ,dé ¨¨¨§©¥©§¥©¥£¥§¨

øòèöàì.dé¯øçà Cìä íéøãða !ïñéð àîéàåìïBL ¦§©©¥§¥¨¦¨¦§¨¦©¥©©§
zä :íúä ïðz .íãà éðaìïz¯äàeázä ,çîözMî §¥¨¨§©¨¨©¦§¨¦¤¦§©©§¨

íéúéfäå¯L eàéáiMîìçîözMî éàî .Lé¯çîözMîìeàéáiMî íéúéfäå äàeázä .íéòøæ §©¥¦¦¤¨¦§¦©¦¤¦§©¦¤¦§©¦§¨¦©§¨§©¥¦¦¤¨¦
Lì?éléî éðä àðî .Lé¯bä éñBé éaøc déîMî da eèîe ,ïðçBé éaø øîà éñà áø øîàìéì:é §¦§¨¨¥¦¥¨©©©¦¨©©¦¨¨¨¨¦§¥§©¦¥©§¦¦

dézãéáò éàî ähîMä úðL ."úBkeqä âça ähîMä úðL ãòBîa íéðL òáL õwî" àø÷ øîà̈©§¨¦¥¤©¨¦§¥§©©§¦¨§©©§©©§¦¨©£¦§¥
àìà !àéä úéðéîL ?úBkeqä âçaìøîBìk :EìL äàéáäL äàeázìúéòéáMa LéìLàø éðô §©©§¦¦¦¤¨©§¨§¨¤¥¦¨§¦©§¦¦¦§¥Ÿ

äðMä¯øîà .úéðéîMa úéòéáL âäðî Ba âäBð äzàìàøéæ éaø déì:éñà áø ©¨¨©¨¥¦§©§¦¦©§¦¦£©¥©¦¥¨§©©¦
àîìãå

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

ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

מתורות הראשונות של רבנו הזקן: שמע ישראל – יהודי "קולט" – הוי' אלוקינו – שכוחנו וחיותינו הם למעלה מהטבע ואשר – "הוי' 
אחד".

היום יום יב חשוון



רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dpyd y`x(iying meil)

LîMä àázMîly meid zqipka epiidc ,ynyd drwyy xg`l - ¦¤¨Ÿ©¤¤
okle ,mipy izya dzid zewxid zhiwly `vnp ,dpyd y`xïéà¥

,äæ ìò äfî ïéøNòîe ïéîøBz,envr lr wxi lkn mixyrn `l`éôì §¦§©¦¦¤©¤§¦
ïLiä ìò ùãçä ïî àì ïéøNòîe ïéîøBz ïéàLlr ef dpy zexitn - ¤¥§¦§©¦Ÿ¦¤¨¨©©¨¨

,zncew dpy zexit,Lãçä ìò ïLiä ïî àìåxn`py(ak ci mixac) §Ÿ¦©¨¨©¤¨¨
eyxce ,'dpW dpW dcUd `vid Lrxf z`EaY lM z` xUrY xUr'©§©¥¨§©©§¤©Ÿ¥©¤¨¨¨¨

minkg(c"it izxhef `zwiqt)`le ,dnvr ipta dpy lkn xyrl yiy
.dzxag lr zg` dpyn

:sqep oic `ziixad d`ianäúéä íàdpy,úéLéìMì úñðëð äiðL ¦¨§¨§¦¨¦§¤¤©§¦¦
,dhinyl dipyd dpyd seqa zewxi zvwn hwl m` ,xnelk
zewxid elcby s` ,dhinyl ziyilyd dpyd zligza zvwne
itl ,mdn yixtdl yiy xyrnd beq iabl welig mdipia yi cgi

d dpya hwlpde ,mzhiwl zpyäiðLepnn xyrl yiïBLàø øNòî §¦¨©£¦
,iell ozipdéðL øNòîehwlpde ,milrad ici lr milyexia lk`pd ©£¥¦

d dpyaúéLéìLepnn xyrl yi.éðò øNòîe ïBLàø øNòî §¦¦©£¦©§¨¦
*

:`xnbd zxxan,éléî éðä àðîxyrn bdep `l ziyilyd dpyay §¨¨¥¦¥
.ipr xyrn `l` ,ipy,éåì ïa òLBäé éaø øîàxeria iabl xn`p ¨©©¦§ª©¤¥¦

zexyrn(ai ek mixac)äðMa Eúàeáz øNòî ìk úà øNòì älëú ék'¦§©¤©§¤¨©§§¨§©¨¨
øNònä úðL úLéìMäElk`e dpnl`le mFzIl xBl ieNl dYzpe ©§¦¦§©©©£§¨©¨©¥¦©¥©¨§¨©§¨¨§¨§

,'xyrnd zpy' ziyilyd dpyd dpekn recne ,'EraUe LixrWa¦§¨¤§¥
efy itlïéàL äðLbdepãçà øNòî àlà dazexyrnd ipy jezn ¨¨¤¥¨¤¨©£¤¨

,ipy xyrne oey`x xyrn ebdp mday ,diptly miizpya ebdpy
,ãöék àäbdep ef dpyaå ,ïBLàø øNòîokéðò øNòîx`eank - ¨¥©©£¦§©§¨¦

,weqta yexitaåeli`ìèaé éðL øNòî:`ziixad zxxan .ef dpya §©£¥¦¦¨¥
ìèaé énð ïBLàø øNòî óà àlà Bðéà Bàxyrn mby xn`p `ny - ¥¤¨©©£¦©¦¦¨¥

dpiky dna weqtd zpeek efe ,ziyilyd dpya bdpi `l oey`x
,cala ipr xyrn `l` da bdep oi`y ,'xyrnd zpy'k ef dpy

øîBì ãeîìz(ek gi xacna)eç÷ú ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä ìàå' ©§©§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§
íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà øNònä úà ìàøNé éða úàî¥¥§¥¦¨¥¤©©££¤¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤
dzeivy epiide ,'xUrOd on xUrn 'd znExY EPOn mznxde©£¥Ÿ¤¦¤§©©£¦©©£
dnexz epnn yixtdl ,oey`x xyrn milawnd miield lr dxezd
,'mkzlgpa' oeyla oey`xd xyrnd z` dxezd dzpike ,mipdkl

dfaeäìçðì áeúkä BLéwä,dyexil -äìçp äîmc` yxiy ¦¦©¨§©£¨©©£¨
eizea`n÷ñôä dì ïéàei`v`v lkl zklede zkynp `id mlerle ¥¨¤§¥

,zexecd lk seq cr oa xg` oa eixg`Bì ïéà ïBLàø øNòî óà©©£¦¥
,÷ñôä.xyrn zyxtd aeig mda yiy mipyd lka bdep `ede ¤§¥

:ok zyxecd ztqep `ziixa d`ian `xnbdénð àéðz] (êãéà àéðú)©§¨©¦
,[éëäweqta xn`p'åâå øNòì älëú ék'`id ef ,'xUrOd zpWäðL ¨¦¦§©¤©§§©©©£¨¨

,éðò øNòîe ïBLàø øNòî ,ãöék àä ,ãçà øNòî àlà da ïéàL¤¥¨¤¨©£¤¨¨¥©©£¦©£¨¦
øîBì ãeîìz ,ìèaé énð ïBLàø øNòî óà ìBëé .ìèaé éðL øNòîe©£¥¦¦¨¥¨©©£¦©¦¦¨¥©§©

(hk ci mixac),'ebe mipW ylW dvwn'éålä àáedlgpe wlg Fl oi` iM ¦§¥¨Ÿ¨¦¨©¥¦¦¥¥¤§©£¨
,yexcl yie ,'KOràa'L ïîæ ìk,'ieldBì ïzs`e ,oey`x xyrn ¦¨¨§©¤¨¥

,ziyilyd dpyaBðéà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥
éøöC,xg` weqtn z`f cenll yi `l` ,df cenill,øîBà àeä éøä ¨¦£¥¥

úà ìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä ìàå'§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥¦¨¥¤
,'íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà øNònä'mkzlgpa' oeylae ©©££¤¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤

ïBLàø øNòî óà ,÷ñôä dì ïéà äìçp äî ,äìçðì áeúkä BLéwä¦¦©¨§©£¨©©£¨¥¨¤§¥©©£¦
,÷ñôä Bì ïéà.iel oa ryedi iax ly ezyxck epiide ¥¤§¥

*
`ziixaa epipy(`"r lirl),zewxil dpyd y`x `ed ixyza cg`y

zexyrnl.'eëå íéøãpìå`ziixad zpeek dn zxxan `xnbd §©§¨¦§
:df oic xe`iaa `ziixa `xnbd d`ian .'mixcp'aøcenä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨

ì' Bøéáçî äàðä,'äðL,'zg` dpy ez`pda xeq` ipixd' xn`y £¨¨¥£¥§¨¨
äðBîxcpy drynLãBç øNò íéðL,minlyíBéì íBiî.øîà íàå ¤§¥¨¤¦§§¦¨©

d`pd xcen ipixdì','Bæ äðLokle ,`vnp `ed day dpyl wx xq`p §¨¨
ãîò àì eléôàxcpd zrya,ìeìàa äòLúå íéøNòa àlà`edy £¦Ÿ¨©¤¨§¤¦§¦§¨¤¡

,dpyd ly oexg`d meidBì äúìò ,éøLúa ãçà íBé òébäL ïåék¥¨¤¦¦©¤¨§¦§¥¨§¨
,äðL.xq`p `l dae ,dycg dpy dzr dligzd ixdy ¨¨

e :`xnbd dtiqenøîàc ïàîì eléôàyáeLç Bðéà äðMa ãçà íBé £¦§©§¨©¤¨©¨¨¥¨
,äðLxfrl` iax zrc efe(:i)eqddpya mei miyly wxy xa ¨¨

dpya xq`p epi` xcepdy dcen `ed mewn lkn ,dpyl miaygp
z` envr lr xq`y dny oeik ,cg` mei wx xary s` ,d`ad

exiag z`pddéìò ìéa÷ déLôð äéøeòöìxrvl jka ezpeek dzid - §©¥©§¥©¦£¥
,envr z`déì øòèöà àäåefe .ea xq`py df meia xrhvp ixde - §¨¦§©©¥

.mixcpl dpyd y`x `ed ixyza cg`y `ziixad zpeek
cg`a `ed mixcpl dpyd y`xy `pzl oipn :`xnbd zl`ey

,ixyzaàîéàåa cg`a `edy,ïñéðdryze mixyra xcp m`e §¥¨¦¨
:`xnbd zvxzn .oqipa cg` cr xq`i lel`aaipicClä ,íéøãð §§¨¦©¥

ì øçà,íãà éða ïBL`edy oeyll `id eixcpa mc`d zpeeky oeike ©©§§¥¨¨
cg` `ed 'dpyd y`x' mzq zeixad oeylae ,da xacl libx
.ixyza cg` cr ezpeek dzid i`cea 'ef dpy' xn`yk okl ,ixyza

*
dpyna epipy(.a),zewxil dpyd y`x `ed ixyza cg`y
lirl x`azde(.ai)raew wxid zhiwl onfy zexyrn oiprl epiidc

iabl dpynd z` d`ian `xnbd ,jiiy `ed xyrn zpy efi`l
:mixg` mixaca xyrnd zpy z` raewd onfdíúä ïðzzexyrn) §©¨¨

(b"n `"t,ïzìzäzriawl dhiwl xg` ea mikled oi` ,oilaz oin - ©¦§¨
`ed ea raewd onfd `l` ,eizexyrn zpy,çîözMîx`eai oldle ¦¤¦§©

.df xeriyäàeázä,miapr e` ,obc ipin zyng -,íéúéfäåzylyy ©§¨§©¥¦
`id mdly xyrnd zpy zriaw ,dxezdn xyrna miaiig el`

LéìL eàéáiMî,lecbl miie`x mdy dn lkn yily elcbiyn - ¦¤¨¦§¦
.wgcd zrya dlik`l miie`x md df xeriyay

:`xnbd zxxanéàîxeriy edn -'çîözMî'iabl xkfedy ©¦¤¦§©
:`xnbd daiyn .ozlzdíéòøæì çîözMî,rxfd ekeza gnvy - ¦¤¦§©¦§¨¦

.ginvi dnc`a eze` erxfi m`y ick cr
dpyna epipyy dn :`xnbd zxxaneàéáiMî íéúéfäå äàeázä'©§¨§©¥¦¦¤¨¦

éléî éðä àðî ,'LéìLraewd onfd edfy minkg ecnl okidn - §¦§¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .zexyrnd zpyl,ïðçBé éaø øîà ,éqà áø øîà̈©©©¦¨©©¦¨¨

da eèîeef dreny xnel mihn yie -,éìéìbä éñBé éaøc déîMî ¨¨¦§¥§©¦¥©§¦¦
àø÷ øîàldwd zevn iabl(i `l mixac)úðL ãòBîa íéðL òáL õwî' ¨©§¨¦¥¤©¨¦§¥§©

,'úBkqä âça ähîMä,oiadl yiedézãéáò éàî 'ähîMä úðL'- ©§¦¨§©©ª§©©§¦¨©£¦§¥
dpiipr dn'úBkeqä âç'adpya ldwd zevn ixde ,ldwd ly §©©

d,àéä úéðéîL.ziriayd dpyd dniizqdy xg`àlàaezkd `a §¦¦¦¤¨
Cì øîBìoeik ,dhinyd ipicl zekiiy yi zipinyd dpya mby ©¨

yäðMä Làø éðôì úéòéáMa LéìL äàéáäL äàeáz ìk,zipiny ly ¨§¨¤¥¦¨§¦©§¦¦¦§¥Ÿ©¨¨
úéòéáL âäðî Ba âäBð äzàd`eazd dhwlp m` s`adpy ©¨¥¦§©§¦¦©

d.úéðéîMd`eaza mikled ziriay oiprly weqta x`azdy oeike §¦¦
xg` mikled zexyrnd zper iably oicd `ed ,yily z`ad xg`

.dpyna x`eank ,yily z`ad
:`xnbd dywn,éqà áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©©¦
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בפנימיותו של כל יהודי חבויים "אוצרות יקרים" )של אמונה בה' ואהבת ה' – שורש רמ"ח מצוות עשה(, ולפיכך אין לו צורך בהסברים 
על חשיבות לימוד התורה. צריך רק להביא את פנימיותו לידי גילוי, ואז הוא יעסוק ממילא בתורה.

לקוטי שיחות חלק טו פרשת וירא



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dpyd y`x(iyiy meil)

àîìãåc ote`l weqtd zpeekììk ìéiò àìdlyazd `ly - §¦§¨Ÿ©¥§¨
,ziriaya llk d`eazdåikd elit`àðîçø øîà÷zekeqd bgy ©¨¨©©£¨¨

zpyy epcnlle ,'dHnXd zpW crn' dpekn zipinyd dpyd lyŸ¥§©©§¦¨
dhinydìéæéúå ènLzzipinyd dpya mb bdpze jiynz -âç ãò §©¥§¥¦©©
,úBkeqäoicn ,dxivwe dyixgk ,rwxw zecear xeqi` oiprl ©

:`xnbd zvxzn .ziriay ztqezCzòc à÷ìñ àìzwqer dxezdy Ÿ¨§¨©§¨
,ziriaya llk dlyazp `ly d`eazaáéúëczekeqd bg iabl ¦§¦

(fh bk zeny)éñàä âçå'äðMä úàöa ó,'dcUd on LiUrn z` LRq`A §©¨¨¦§¥©¨¨§¨§§¤©£¦©¤
x`al yieéàîd bg' dpekn `ed recn -éñààîéìéà ,'ómeyn ©¨¦¦¥¨

`edyäôéñà ïîæa àaä âç,zecydn zexitd z` mitqe`y onfa - ©©¨¦§©£¦¨
c ,ok xnel oi` ,myaiil icka uiwa my mexi`ydyáéúkäxak ©§¦

weqtd meiqaEtñàa'dxezd dzid `le ,'dcUd on LiUrn z` §¨§§¤©£¦©¤
.z`f letkl dkixvàlài`ceaéñà' éàî,'óedføéö÷d`eazd - ¤¨©¨¦¨¦

,zexyrnd zpy aeyiga oic epicnll weqtd `ae ,dzr dxvwpy
dz`yk xnelk ,'dcyd on jiyrn z` jtq`a' ,eyexit `ed jke
z`v'k epic ,zxvwy 'siq`' eze` ,zekeqa d`eazd z` xvew
`le ,dhinyd zpy `idy ,z`veid dpyd oick xnelk ,'dpyd

,ef dpykïðaøì eäì íé÷å,minkg lv` xacd laewne -ëcäàeáz ì §¦§§©¨¨§¨§¨
âça äøö÷pLzekeqa -à÷å ,äðMä Làø éðôì LéìL äàéáäL òeãéa ¤¦§§¨¤¨§¨©¤¥¦¨§¦¦§¥Ÿ©¨¨§¨

dì éø÷dpyd y`x iptl yily d`iady ef d`eazl weqtdúàöa' ¨¥¨§¥
'äðMäzyecw da zbdepe ,zncewd dpyl zkiiyd d`eaz - ©¨¨

lirl `aedy weqtd yexit z` mb cenll yi jkne ,ziriay(:ai)

bedpl jixvy eyexit oi`y ,'zFMQd bgA dhinXd zpW crnA'§Ÿ¥§©©§¦¨§©©ª
yily d`iady d`eaza wqer `ed `l` ,zekeqd bg cr dhiny
bga dxvwpy s` ziriay zyecw da zbdepy ,dpyd y`x mcew
zpy z` raewd onfdy o`kn cenll yie .zipinyd dpya zekeqd

.yily z`ad `ed xyrnd
å ,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàikïðaøì eäì íé÷mircei ike - ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨§¦§§©¨¨

oigadl minkgïéad`iady d`eazì LéìLd`iady d`eaz oia ¥§¦§
,LéìMî úBçty`x mcew yily d`eazd d`iad `l m`y xnele ¨¦§¦

.zekeqd bga xvwdl die`x dpi` dpyddéì øîà,`xif iaxåàì ¨©¥¨
Cì àðéîà,xak jl izxn` `l ike -àúëìäî øáì CLôð ÷étz àì £¦¨¨Ÿ©¥©§¨§©¥¦§§¨

,minkg exn`y zekldd ixeriyl uegn jnvr z` `ivez l` -
`l` ,miwiecn mpi` `ny yeygze,àeä ïk íéîëç úBcî ìk̈¦£¨¦¥

minkg exn`y dn oebk ,weicae mevnvaäàñ íéòaøàaminàeä §©§¨¦§¨
[`nhdÎ],ìáBèla`äàñ íéòaøàamináBèøB÷ øñçdphw dcn - ¥§©§¨¦§¨¨¥§

,xzeia.ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà`nh lke`y minkg exn`y dn oke ¥¨¦§¨¤
xeriyaäöéak[zlebpxz zviakÎ]ànèîa xg` lke`úàîeè ©¥¨§©¥§©
,ïéìëBàxeriy la`úàîeè ànèî Bðéà ,íeLîeL øñç äöéak ¨¦©¥¨¨¥§¥§©¥§©
.ïéìëBà`edy cbay minkg exn`y dn okeìLäLmigthìò ¨¦§Ÿ¨©

ìLäL,migth,ñøãî ànèîea yi m` j`ìLìL ìò äLøñç äL §Ÿ¨§©¥¦§¨§Ÿ¨©§Ÿ¨¨¥
àîéðdxry -.ñøãî ànèî Bðéà ,úçà ¦¨©©¥§©¥¦§¨
øãäe [xfgÎ]éaø øîàéøîàc àéä àúléî åàì ,äéîøéizl`y oi` - £©¨©©¦¦§§¨¨¦§¨¦§©§¦

,yily d`iad d`eazd m` minkgl reci i`ce `l` ,llk dpekp
x`ane ,dpyd y`xa yily d`iad zekeqa zxvwpd d`eazy

:eixac z` dinxi iaxàðäk áøî àéiøáç dépéî eòácel`y ixdy - §¨¦¥©§©¨¥©©£¨
d oaxw ,`pdk ax z` daiyid ipa mixagdìàøNé eáéø÷äL øîBò¤¤¦§¦¦¨¥

,eäeáéø÷ä ïëéäî ,õøàì ïúñéðëa- ixkp ciA liIrC xn`Y m` ¦§¦¨¨¨¨¤¥¥¨¦§¦¦Ÿ©§©¥§©¨§¦
eidy miiebd cia yily d`iade dlcby d`eazn ede`iady

ixde ,l`xyi ux`a'íëøéö÷'(i bk `xwie)øéö÷ àìå ,àðîçø øîà §¦§¤¨©©£¨¨§Ÿ§¦
,éøëð.'xivw' dpekn `id xvwdl die`x d`eazdyk cine ¨§¦

,daiyid ipal `pdk ax ly ezaeyz z` `xnbd `iazy mcew
:`xnbd dywn .mzl`y xwir z` `xnbd zxxanc éànîok` ¦©§

eáéø÷à,ux`l e`ayk xnereáéø÷à àì àîìcmeyn ,llk xner ©§¦¦§¨Ÿ©§¦
meyn e` ,dzwelge ux`d yeaik xg` cr e`iadl eaiigzp `ly

:`xnbd daiyn .eaixwdl okidn mdl did `lyCzòc à÷ìñ àìŸ¨§¨©§¨
,ux`l ozqipka xner eaixwd `ly xneláéúëczqipk iabl ¦§¦

ux`l l`xyi(`i d ryedi)õøàä øeáòî eìëàiå'[ux`d z`eaznÎ] ©Ÿ§¥£¨¨¤

çñtä úøçnîwxy dfa x`eane ,'dGd mFId mvrA iElwe zFSn ¦¨¢©©¤©©§¨§¤¤©©¤
úøçnîbg ly oey`x aeh meiçñtä,ìeëàxyr dyy `edy ¦¨¢©©¤©¨

la` ,oqipaìeëà àì ,àøwéòîxeqi` meyn epiide ,ux`d z`eazn ¥¦¨¨Ÿ¨
xg`l wx mdl xzedy ,xnerd zaxwd mcew bdepd ycg

i`ce `l` ,ezaxwdøãäå øîBò eáéø÷àcjk xg`e -,éìëàefe §©§¦¤©£©¨§¥
,`pdk axl daiyid ipa ziyew dzid.eáéø÷ä ïëéäî¥¥¨¦§¦

:`pdk ax mdl aiyd,ïäì øîàly mixeryn eaixwdl elki ¨©¨¤
,mixkpìkonf,éøëð ãéa LéìL àéáä àlLegnve ,epnn me`pwe ¨¤Ÿ¥¦§¦§©¨§¦

iax miiqn .xnerd oaxwl meaixwd f`e ,ixnbl eliyady cr mcia
,ef d`eazn xnerd z` e`iady okzi cvik ,ezii`x z` dinxi

åyeygl mdl did ixdìéiò àîìãyily d`eazd d`iad `ny - ©¦§¨©¥
,epnn de`pwy mcew ,ixkpd ciaeäì íé÷ àìåmipennd erci `le - §Ÿ¦§

,jka oigadl xnerd zaxwd lràlài`cea,eäì íé÷ercie ¤¨¦§
e ,ixkpd cia yily d`iad `ly oigadlénð àëäd`eaz iabl ¨¨©¦

zekeqd bga dxvwpyeäì íé÷yily d`iad i`ceay minkgl ¦§
.dpyd y`x mcew

minkgd eidy epl oipn :dinxi iax zgked lr `xnbd dywn
,jka mi`iwaàîìãåc d`eazn xnerd zaxwdl epwììk ìéiò àì §¦§¨Ÿ©¥§¨

ze`iwa jixv epi` df xace ,ux`l eqpkpyk llk dlyazp `ly -
,zcgeinàòáéø ìéiòc àëéä ìáàd`eazd dlyazdy okid - £¨¥¨§©¥¦§¨

oigadl jxev yie ,dleyia rax xeriyaì LéìL ïéaoiaúBçt ¥§¦§¨
,LéìMîdfa `ny.eäì íé÷ àì ¦§¦Ÿ¦§

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìd`eazn xnerd z` eaixwdy Ÿ¨§¨©§¨
,l`xyi ux`l eqpkpy drya llk dlyazp `lyáéúëcc ryedi) ¦§¦

(hiLãçì øBNòa ïcøiä ïî eìò íòäå'eqpkpy epiide ,'oFW`xd §¨¨¨¦©©§¥¤¨©Ÿ¤¨¦
,oqipa dxyra l`xyi ux`lc Czòc à÷ìñ éàåeqpkpy drya §¦¨§¨©§¨§

ux`l,ììk ìéiò àì,dyw ok m`éîBé äLîçaoqipa dxyr oiay Ÿ©¥§¨§©§¨¥
ea xyr dynglàéìî à÷ éîcr d`eazd gnvzy okzi ike - ¦¨©§¨

.xnerd oaxwl die`x `dzy
:`xnbd dgecàlàdinxi iax ixacléàî,xnel yiceqpkpyk ¤¨©§

ux`là÷ðc Bà àòáø ìéiòe` riax ick d`eazd dlyazd - ©¥¦§¨©§¨
ok m` ,ziyiyézkàike ,dywàéìî à÷ éî éîBé äLîça`dzy cr ©©¦§©§¨¥¦¨©§¨
.xnerl die`xøîéîì Cì úéà éàî àlàaeyiia xnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©

,ef `iyewda áéúk 'éáö õøà'xn`py ,l`xyi ux`a(fh `i l`ipc) ¤¤§¦§¦¨
minkg eyxce ,'iaSd ux`A cnrie'(.aiw zeaezk)lw iavdy myk , §©£Ÿ§¤¤©§¦

lyal dxidn l`xyi ux` jk ,zeigd lkn xzei eilbxa xidne
d`eazd dlyazd oqipa dxyray s`e ,zevx`d lkn dizexit

iya wxliyadl mini dynga dwitqd ,rax e` ziyiy xer
,ixnblénð éëäeqpkpyk llk d`eazd dgnv `ly xnel yi ¨¦©¦

dynga ixnbl liyadle genvl dwitqd mewn lkne ,ux`l
ixdy ,minida áéúk 'éáö õøà'iax zii`x z` o`kn zegcl yie , ¤¤§¦§¦¨

.md jk minkg zecn lky `xif iax ixack xnel jixve ,dinxi
*

weqta zekeqd bg iabl xen`d 'siq`' oeyly lirl x`azdzeny)

(fh bk'dpyd z`va' oeylae ,'xivw' epiid 'dpXd z`vA sq`d bge'§©¨¨¦§¥©¨¨
oeik ,dxary dpyl zkiiy bga zxvwpd d`eazdy x`ean
zpyy o`kn cenll yie ,dpyd y`x mcew yily d`iad i`ceay

.yily z`ada zrawp zexyrnd
:df yexit lr dywn `xnbdé÷úîúéöî éîe ,àðéðç éaø dì ó ©§¦¨©¦£¦¨¦¨¥

úøîàxnel xyt` ike -éñà' éàäc,àeä øéö÷ 'óxzein `ede ¨§©§©¨¦¨¦
,'jtq`a' weqta xn`p xaky oeik dyxcláéúkäå(bi fh mixac)bg' §¨§¦©

mini zraW Ll dUrY zMQdðøbî Etñàa,øî øîàå ,'Eá÷iîe E ©ªŸ©£§¦§©¨¦§¨§§¦¨§§¦¦§¤§¨©©
,øaãî áeúkä á÷éå ïøBb úìBñôajkql yiy xnel dxezd d`ae ¦§¤¤§¤¤©¨§©¥

mixac mdy ,dnecke mivr itprk ,awie oxeb zleqtn dkeqd z`
bg' weqtd ok m`e ,d`neh milawn mpi`e ux`d on mleciby
bgd my `l` ,cgein oic eprinydl `a epi` 'dpyd z`va siq`d
enke ,jekiql awide oxebd zleqt ztiq` my lr 'siq`d bg' `ed
miyxec epiid `l 'jiyrn z` jtq`a zekeqd bg' aezk did m`y
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המשך בעמוד לב



רלה
izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei

ììë ìééò àì àîìãåzevn `pngx xn`w ziriaya lyazdl eligzd `l elit`e -

.xevwle yexgln zekeqd bg cr dxeqi` jynil ziriayã"ñ àì`l` `xw irzylc -

.`pixg` `xw gkenc ,yily e`iadykéñàä âçåéñàä âç éàî äðùä úàöá óó-

dtiq` onfa `ac meyne ,zekeq my `eddc `nili`ixz `xw cga azkc il dnl -

z` jtq`a" :diteb `xw `edda aizk `d ?ipnif

."jiyrnéñà éàî àìàøéö÷ óbge :w"de -

siq` dcyd on jiyrn z` jtq`a `ed xy`

ea xvew dz` xy``l` zqpkpd dpyn epi` -

jled bgd xivwy o`k jcnle ,z`veid dpyn

exn`y opaxl edl miwe .dxary dpy xg`

yily xg` d`eazdzxvwpy d`eaz lkc -

.d"x iptl yily d`iady recia bgaéø÷ à÷å
äðùä úàöá äéì,z`veid dpyn `idy -

.yily xg` d`eaz `nl`ïðáøì åäì íé÷å-

d`eazd lecib aiha od oi`iwa ike dinza

k"`` bga xevwl die`x d`eazd oi`y zrcl

?dxary dpya yily d`iadêùôð ÷éôú àì
àúëìäî øá.minkg xeriya wtwtl -ìë

àåä êë íúåãî.znvnevn -áåèøå÷ øñç-

.bela zipinya 'gn cg` ,c`n dphw dcn

äöéáëíéìëåàzia oi`y opaxl edl miwe -

zvian xzei `le zegt `l wifgn drilad

(`i `xwie) oilke` z`neha aizke ,zlebpxz

"lk`i xy` lke`d lkn"zaa lk`pd lke` -

.zg`íéàîèî íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìù
ñøãîie`x dfd xeriyky minkg exriy -

.daiyiléøîàã àéä àúìéî åàìizywdy -

?yilyn zegtl yily oia opax edl miwe xnel

!edl miw i`cecéåâ ãéá ìééòãcr lyazpy -

.ux`l e`a `lyíëøéö÷."mkxivw ziy`x" -

.xivw diexw `id xevwl ie`xyneúøçîî
çñôämei zxgnn ,xnerd zaxwd mei `ed -

.gqt ly oey`xdåäì íé÷ àìå ìééò àîìãå-

`l c"q i`e ,`ed dinxi 'xc dizlinc `pwqn

edl miwmiw ded `le ieb cia liir `nlc -

?edlð"ä.bga zxvwpd d`eaz iab -åäì íé÷
.d"x iptl yily d`iady -ìééò àì àîìãå

ììë`ly cr d`eazn e`vny cr ewca -

.e`iad epnne ,llk lyail dligzdéáö õøà-

zeigd lkn eilbxa lw iav dndlw i"` s` -

lkn dizexit lyaldl yxtn ikd .zevx`d

.(`,aiw sc) `xza wxta zeaezk 'qnaúéöî éî
éñà éàäã úøîàøéö÷ ósiq` i`dc zxn`wc -

.`ed xivw oeyl diyxcinl ,`xiziáéúë àäå-

."jawine jpxbn jtq`a" :`nlraøî øîàå-

zleqta dkeq ly jkq zeyrl aezkd jcnly

awie oxeblawn oi`y xac ,zexenfe oiyw oebk -

inp "siq`d bg" i`de .ux`d on elecibe d`neh

jtq`a" :iab aizkc meyn ,`ed `xizi zxn`wc

bgd my edf `l` ,`ed `xizi e`l "jiyrn z`

.awie oxeb zleqta zkkeqn dkeqdy my lr

dpyd z`va zekeqd bge" :azkc o`nk l"de

"jiyrn jtq`aziad l` sqe` mc`dy onfa -

.zecyay d`eazïãéá äåä àúìéî àäepiid -

.yily xg` d`eazdy o`kn cenlpy oixeaqàâøð äéá àãù àðéðç 'ø àúàåxnel -

"siq`" i`dc.`ed `xizi e`le ,`xwc `pyila rnzyn xity -äàåáúä úà úùòå
ùéìùì àìà ùìùì éø÷ú ìà íéðùä ùìùì.dleyia yilya `idyk dzyry -
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àìà.dtiq` onfa `ad bg :`xwc dihyt ,mewn lkn la` - xivw siq` i`néø÷ådil

bga dhnyd zpy crena" e`l i` ,ibq `l dicegl `xw i`da ,n"n - dpyd z`va

."zekeqd

øñç(`,v a"a) "dpitqd z` xkend" wxta `zi`ck .zipinya dpenyn cg` - aehxew

zegt elit`c ,`wec e`le ,hwp dzegtd dcne

.laeh epi` .dtih xqg elit`e ,o`knàìåxivw

,mdizea`n mdl `id dyexic ab lr s`e - ieb

(a,bp sc) "l`rnyi iax" wxt f"ra `zi`ck

ickn ,"y`a oetxyz mdixy`e" :`pngx xn`c

xac xqe` mc` oi`e ,mdizea`n mdl `id dyexi

ely epi`y(wiic) n"ne ,rxfy dna el yi n"n -

meyn xity mzd.mipey`xd zexecny zexy`

åáéø÷àã'x dywd - lek` xcde xner

zxgnn" `d :`xfr oa` mdxa`

"gqtdzhigy zxgn `edy ,oqipa e"h epiid -

:irqn zyxta aizkck ,c"ia hgypd gqtd

"dnx cia l`xyi ipa e`vi gqtd zxgnn"dfe -

elk`ie" :`xw w"dc ,z"x el aiyde !e"ha did

oyid on :xnelk "gqtd zxgnn ux`d xearn

,dfd meid mvra elk` ycg `edc ielwe ,zevn

p"de .lek` xcde xner eaixw`c ,f"h epiidc

:aizkck "dfd meid mvra" ixw`c f"h ogky`

meid mvr cr elk`z `l lnxke ilwe mgle"

on elk`y azknl jixhvi` i`n`e :z"`e ."dfd

dlila elk` zevnc ,`hiyt `d ?oyid

,daiyg `l dlik` `iddc :xnel yie !dpey`xd

xwirc xninl `xw `z` ikdl ,zifka ibqc

egay xtql `xw `z`e ,oyid on dzid dlik`

."on l`xyi ipal cer did `le" :'izkc ,on ly

oixery zt lk`y wepizl lyn ,yxcna opixn`c

oileki eid okl mcewne .oihg zt el oi`y iptn

,ycgl xeyra ocxid on elryk oyid on lek`l

wqt `ly onf lk ,xzei mivtg eid onay `l`

(`"it) dheqc `ztqezac :`iyw edine .mdl

eidy opixn` (mye `,gl sc) oiyecwc w"tae

:aizkc ,oqipa f"h cr mdilkay ona oiwtzqn

rny "ux`d xearn mlk`a zxgnn ond zeayie"

ycg elk`yn dpinixw inp f"hc l"i k"re .wqt -

,ezlik` zxgn mei `edy itl "gqtd zxgnn"

inlyexia dlgc ipy 'tae .e"h lila lk`pc

dpei 'x :mzd `zi` ikde ,i`xen`c `id `zbelt

l`xyi eqpkpy drya :dinxi 'xc dinw `ra

dxeq` `dzy edn ,dgl dnw e`vne ux`l

,dgl oeck cr ?`l dnl :dil xn` ?ycg meyn

elit`e ,dyai elit`e :dil xn` !dyai elit`

ep` jk ?diilra oihig elit`e dzrn .dxevw

x"` .gqtd ilila dvn l`xyi elk` `l :mixne`

,`id diipy :l"` `lc zidz ziwtpc o`n :dpei

xn`c dpei 'x zrc lr ,z"l dgec dyr zevny

dcva aezk epi`y t"r` ,z"l dgec dyr zevn

dyr zevn oi` :xn`c iqei 'x zrc lr ,`gip -

dcva aezk k"` `l` dyrz `l dgecdnn -

oixken mieb ixbz eidy,l`rnyi iaxke ,mdl

xg`l dxeza exn`py ze`ia lk :l`rnyi x"`c

xearn elk`ie" :aizk `d :`pdk xa oea 'x aizd .ewlgy raye eyaky ray ,exn`p c"i

zxgnn aizkde :`qec 'xc dinw iqei xa xfrl` 'x aizd ?e"ha e`l ,"gqtd zxgnn ux`d

?e`vi xyr dynga e`l ,l`xyi ipa e`vi gqtdïëéäîå`l i`c rnyn - eaixwd

onfa s`c (`,gq sc) "l`rnyi 'x" 't zegpna c"nk `lce ,meid lk oixeq` eid eaixwd

.xizn gxfnd xi`d miiw w"ndayð"älirl xn`c `de .eln `w inei dyngae - iav ux`

d"x iptl yily d`iady recia bga zxvwpy d`eaz:cere .`lne jx "lnxk" (bk `xwie) 'izkc xner oiprl ,`kd la` .inei dynga lyazdl zxdnn dpi` xevwl die`x `dzy oiprl -
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רלו
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei

äéôåâì.ziriayd dpya lk`p dn lr daeyz -'åë ïçåãäå æøåàä.od zeiphw ipin -

ogec.e"ilin -ïéâøô.f"rla e"wn -øáòùì ïéøùòúîm` ,dxary dpy zexyrna -

.ipr xyrn ziyily m`e ipy xyrn dipyúéòéáùá ïéøúåîåziriay axr eyixyd m` -

.d"x iptläàáä äðùì íéøùòúîådpi`y `id reay ipy x`yn m` ozhiwl zpya -

.ziriayäèðç øúádl `pz (a,eh sc) onwl -

haya e"h mcew eizexit ehpgy oli` :oiwxita

.dxary dpyl xyrzn zepli`l d"x `edy

äèé÷ì øúá ÷øé'c) lirl oxn`ck -:(`,ai

.'ek d"x axr wxi hwiléðäo`nk zeiphw -

.dyxyd xg` oda ekldy edpieyêåúî
ïéëøô ïéëøô ïééåùòùhrn ieyr opxeby jezn -

oihwel meid `l` ,cg`k oihwlp oi`y hrn

oyie ycg e`vnpe .hrn xgnle hrn oikxtne

oikxtpd mr d"x iptl oikxtpd cgi oiaxern

d"x xg`lx`yk dhiwl xg` oda oikled m` -

on xyrn l"d ,eizexyrn yixtn `diyk wxi

ycgd lr oyid one oyid lr ycgdeda ilf` -

.dcyd lk zyxyn zg` dpyay dyxyd xza

zexit xyrne .oze` oirxef zg` zaa ixdy

cia zlekie ,od opaxcn wxie zeiphwe oli`d

.cg`e cg` lkl mzrc itl onf reawl minkgd

ïéëøô ïéëøô'ixn`ck ,zeiphwa ltep df oeyl -

oikxtne zeliln oillen (a,ai sc) dvia zkqna

.h"ia zeiphwåëåúì åðøåâ øåáöéåm` jka dne -

,ekezl oxebd lk z` xeavi ?oiaxern ycge oyi

,dti cgi llap lkd `diy ,ezirvn`a xnelk

xyrie mexziyk `vnpeycgd on `di -

itl oyid one ,oxeba ycg yiy dn itl xyrna

.oyi yiy dnàéðú àì éî,dlia` opiknqc -

dn itl ycgd on mxez `vnpe ,llap dti xnel

.oyi yiy dn itl oyid one ycg yiyìåô
éøöîäorxefl okxce .i"lef`t ,ziphw oin -

wxil rxefde ,rxfle wxilxg` xyrzn -

erxf z` lek`l rxefde ,dhiwlzeiphw zxez -

rxfl erxfy dfe .dyxyd xg` xyrzne ,eilr

.d"x xg`l ezvwne d"x iptl ezvwn yixyde

äæî ïéîøåú ïéàederxfy ea oixikny -

oey`xd on `le ,dpey`xa rxfpd lr ,dpexg`a

.oexg`d lräùåò àåä ãöéëdf zzl gxeh -

.envra dfe envraåëåúì åðøåâ øáåölelai -

one ,ef ziefa oey`xd on ozpy xg`l dti eze`rvn`l epxavie xefgi ,ef ziefa ipyd

.'ek eay ycgd on mxez `vnpe ,cg`k elek `diy ,oxebdäìéá ùélr jenql yi -

.oeaygd itl xyrnd jeza odipyn yiy xnel ,dliadäìéá ïéà.jk lr oikneq oi` -

.oyid on eaex e` ycgd on xyrn ly eaexe ,dti llap `l xnel yiyïîùå ïééî õåç-

oyid mr ycg ony e` ,oyid mr ycg oii axrndxyrna yie ,epnn xyrne mxez -

yai la` .dti llap gl xacy .oeaygd itk mdipy.dliad lr ea oikneq oi` -

äéúèéîúùài`e opixn` eze .ixt xnb xg` jled lkd l`eny xn`c `d `xif 'xl -

ixt xnb xg` jled lkd opireny`dkld l"nw ,inp mizife d`eaz elit` `pin` ded -

xnb xg` eda opilf` `le ibilt `l mizife d`eazac .ibiltc i`na ,ixefy oerny 'xk

epcnl .ilf` `l opaxe dyxyd xza lif` oerny 'xc ,ibilt zeiphw ipina la` ,ixt

jinq dilre ,ixt xnb xg` `l` zeiphwa dyxyd xza lif` `lc `pz l`eny gky`c

oibxtde ogecde fxe`d :lirl opipzc oizipzn `dc dilre .ixefy oerny 'xc dilr ibeltl

.`pz `edd `ed o`n izrci `l ip`e .'ek eyixydy oinyneydeàøéæ 'øì äéúèéîúùà
éøô øîâ øçà êìåä ìëä ìàåîù øîàã àä.dyxyd xg` oda ekld `l zeiphwd s`e -

ixefy oerny 'xk dkld l`eny xn` ikeixefy oerny iax el`c ,xn`c dinrhn `l -

y`x xg` xnbpe lcby ,`ed ycg dilekc meyn l`enyc `nrhe ,dlia meyn dinrh

.dpyd
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ìà`xcdc :dnize .dleya yily `edyk dziiyr :xnelk - yilyl `l` ylyl ixwz

lifize hinyz `pngx xn`we ,llk liir `l `nlce :lirl xn`wc ,dizkecl `iyew

.lirlc dyxc dil zil `pz i`dc :l"ie !zekeqd bg crêåúîjezn - oikxt oiieyry

`vnpe ,hrn xgnle hrn oikxtpe oihwlp meid `l` ,cgia oihwlp oi`y ,hrn hrn opxeby

xg` mda ekld m` cgi oiaxern oyie ycg

,dyxyd xza eda lif` jkl .wxi x`yk dhiwl

zaa ixdy ,dcyd lk zyxyn zg` dpyay

ziphwe oli`d zexit xyrne .mze` mirxef zg`

wxieonf reawl minkg cia zlekie ,md opaxcn -

:dnize .qxhpewd yxit jk .mzrc itl cg` lkl

i`ed `ziixe`c ziriay `l` ,opaxc xyrn gpiz

xza opilf` ikid ,wxi x`yk dhiwl xza mpic

?ziyya eyixydyk ziriaya xizdl dyxyd

iab xn`ck ,`id iaxe ,dfd onfa ziriaya `nye

p"` (mye `,el sc oihib) "gleyd" wxta leafext

oinyneye oibxte ogece fxe`l oipn :k"za `ipzck

ziriaya oze` oiqpeky d"x iptl eyixydy-

t"r` leki "ziriaya dz`eaz z` ztq`e" :l"z

"ztq`e rxfz mipy yy" :l"z ,eyixyd `ly-

mirxef dyy `le ,mitqe` dyye mirxef dyy

.mitqe` draye

øåáöéåowzl lekic oeike :xnelk - ekezl epxeb

opaxc wiqne ?dyxyd xza lif` i`n`

izk` ?ipyn `w i`n :dnize .dlia oi` ixaq

xza lif`e ,dlia yi xaqc ixefy y"xl iywz

.eyixyd ozvwn :`icda ipzwck ,dyxyd

ziriayc 'a wxta opz inp dpyn jdc `tiqae

rxfl erxfy ixvnd let :ixefy y"x` (g"n)

dlgzafxe`k 'yxyd xza :xnelk .oda `veik -

?ekezl epxeb xeavie dil 'iyw i`n :cere .ogece

oiprl ,oyie ycg oiprl oxeb zxiavl lirenc idp

xyrn dipyc .ipdn `l ziyilyl zqpkpd dipy

zqpkpd ziying oke .ipr xyrn ziyily ,ipy

xyrn yixtiy :owzl leki df ,edine .ziyyl

,milyexia zernd lk`ie ,zern lr llgie cg`

inlyexia rnyn zvwe .miiprl wlgi xyrnde

xeav ici lr xyrn zexyrn ipyc ziriayc

.epxeb

ìåôfxe`d"c `iddc `tiq - 'ek erxfy ixvnd

leta s`y ,opaxc` siqene ,`id "ogecde

.dyxyd xza oikled ixvndøîà- ixefy y"xk dkld l`eny xn` ipngp xa wgvi iax

`le .ozpei x"` ipngp xa l`eny 'x (mye a,l zegpn) "dax unewd"a opiqxb mixtq aexa

ozpei 'xc` ozpei 'xc `iyw k"`c ,cere ?ikd l`eny xn` ine :jixtc ,o`k gkenck ,okzi

.i`nc ly xyrn znexzae okeqna ixefy y"xk dkld ozpei x"` :mzd qxbc mixtqd itl

iqxbc mixtq yiy t"r`e (a,dr oileg) "dywnd dnda"a gkenck ,`wec ipda :rnync

opgei 'x xn` `idda.(`,dp sc) "t"r`" wxt yixa zeaezk zkqna ,okzi `le -

õåçmigaf) "zeaexrzd" 'ta ,d`fd oiprl min oicd `ede .ixii` xyrn oiprl - onye oiin

.(`,tøçà.d"x xg` hwlpe d"x iptl xnbpc oipnfc ,dhiwl xg` df oi` - ixt xnb

dhiwl xza izkec lka hiwpc `l` .ixt xnb xg` ea oikled inp wxi lkedhiwlc meyn -

ipd la` .ixt xnbl skzozhiwl oi`e ,eyaiiziy cr odl oiznny ,ixt xnba ozhiwl oi` -

ab lr s` l`enyl xyrl xzen jkle ,zg`k ixt xnb la` .oikxt oikxt oiyaiiznc ,cg`k

opilf`c ecen opax oia ixefy oerny 'x oia `d ?o`nk xn`c l`eny :dnize .dlia oi` xaqc

xg`lc ixt xnb xza lif`c l`enye .oyi dil dede ,'itck ,dpyd y`x iptlc dyxyd xza

dpyd y`x!ycg dil ded -
ded
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ìdéì!déôeâ¯úà ízòøæe" :àðéøçà àø÷ áéúk ¥§¥§¦§¨©£¦¨§©§¤¤

ëàå úéðéîMä äðMäìãò ïLé äàeázä ïî íz ©¨¨©§¦¦©£©§¤¦©§¨¨¨©
ïéâøtäå ïçBcäå æøBàä :íúä ïðz ."úéòéLzä äðMä©¨¨©§¦¦§©¨¨¨¤§©©§©§¨¦

eLéøLäL ïéîLîeMäåìäðMä Làø éðô¯ïéøOòúî §©§§¦¤¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§©§¦
ìíàå .úéòéáMa ïéøzeîe ,øáòLìåà¯ïéøeñà §¤¨©¨¦©§¦¦§¦¨£¦

ïéøOòúîe ,úéòéáMaìøeîà ,äaø øîà .äàaä äðM ©§¦¦¦§©§¦©¨¨©¨¨£©©¨£
éà :ïðaøìï¯íéúéæå äàeáz ,äèðç øúa¯L øúaì,Lé ©¨©¦¨¨©£¨¨§¨§¥¦¨©§¦

÷øé¯øúaìøîà øãä ?ïðaø eäðéåL ïàîk éðä ,äèé÷ ¨¨¨©§¦¨¨¥§©¨¦§©¨©£©£©
ïéëøt ïéëøt ïééeNòL CBzî :äaø¯æàìøúa ïðaø é ©¨¦¤£¦§¨¦§¨¦¨§¦©¨©¨©

BðøBb øBaöéå :ééaà déì øîà .äLøLäìàöîðå ,BëBú ©§¨¨¨©¥©©¥§¦§§§§¦§¨
ò BaL Lãçä ïî íøBzìBaL ïLiä ïî ,BaL Lãçä ¥¦¤¨¨¤©¤¨¨¤¦©¨¨¤

òìéî !BaL ïLiäìaø ,àéðz àøîà øôék ïa éñBé é ©©¨¨¤¦¨©§¨©¦¥¤¥¨¨©
Bt :éøeæL ïBòîL éaø íeMîìBòøfL éøönäì.òøæ ¦©¦¦§§¦©¦§¦¤§¨§¤©

LéøLä Búö÷îìLéøLä Búö÷îe äðMä Làø éðô ¦§¨¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§¨¦§¦
ìäðMä Làø øçà¯ò äfî ïéøOòîe ïéîøBz ïéàì §©©Ÿ©¨¨¥§¦§©§¦¦¤©

,äæìïéøOòîe ïéîøBz ïéàL éôìò Lãçä ïî àì ¤§¦¤¥§¦§©§¦Ÿ¦¤¨¨©
å ïLiäìò ïLiä ïî àì?äNBò àeä ãöék .Lãçä ©¨¨§Ÿ¦©¨¨©¤¨¨¥©¤

BðøBb øáBöìLãçä ïî øNòîe íøBz àöîðå ,BëBú ¤§§§¦§¨¥©£¥¦¤¨¨
ò BaLìò BaL ïLiä ïîe ,BaL Lãçäì.BaL ïLiä ¤©¤¨¨¤¦©¨¨¤©©¨¨¤

¯ïBòîL éaø ?zøîà÷ éøeæL ïBòîL éaø :déì øîà̈©¥©¦¦§§¦¨¨§©§©¦¦§
øîà .äìéa ïéà :éøáñ ïðaøå ,äìéa Lé :øáñ éøeæL§¦¨©¥¦¨§©¨©¨§¦¥¦¨¨©

àeîL øîà éðîçð øa ÷çöé éaøìä :ìéñBé éaøk äë ©¦¦§¨©©§¨¦¨©§¥£¨¨§©¦¥
é÷úî .éøeæL ïBòîL éaø íeMî øîàL øôék ïaóìd ¤¥¨¤¨©¦©¦¦§§¦©§¦¨

àeîL øîà éîe :àøéæ éaøìàeîL øîàäå :éëäì: ©¦¥¨¦£©§¥¨¦§¨¨©§¥
ìkì!ïîLå ïéiî õeç äìéa ïéà¯déúèéîzLà ©Ÿ¥¦¨¦©¦§¤¤¦§©¦§¥

àeîL øîàc àäìkä :ìBäì.éøt øîb øçà C ¨§¨©§¥©Ÿ¥©©§©§¦
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הבעל-שם-טוב היה מתרגם את מאמר רבותינו זיכרונם לברכה: "לשון תליתאי קטיל תליתאי" . . "לשון הרע קוטלת את כל השלושה: 
הממציא, המספר והשומע אך זהו בלבושים רוחניים, שזה חמור מרציחה בגשמיות".

היום יום יג חשוון



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dpyd y`x(iyiy meil)

,minkg eyxceì' éø÷z ìàìL,'Lly zizin`d d`ixwd itk ©¦§¥¦§Ÿ
,weqtdàlà`id ez`ixw eli`k mb eyxecl yiì''LéìL- ¤¨¦§¦

d`iad d`eazdy ixg` ,xnelk ,yilyl dyriz d`eazdy
.dly zexyrnd zpy zrawp f`e ,'dieyr'k zaygp `id yily

:`xnbd dywnàäådf weqtdéôeâì déì éòaéîz` cnll jxvp - §¨¦¨¥¥§¥
ziyiyd dpyd z`eaza ic didiy dxezd dgihady ,xacd xwir
weqtd mewn lkn :`xnbd zvxzn .zipinyde ziriayd dpyl mb

ixdy ,xzein,àðéøçà àø÷ áéúkxn`py(ak dk `xwie)úà ízòøæe' §¦§¨©£¦¨§©§¤¥
úéòéLzä äðMä ãò ïLé äàeázä ïî ízìëàå úðéîMä äðMäcr ©¨¨©§¦¦©£©§¤¦©§¨¨¨©©¨¨©§¦¦©

dpyd cry x`ean xak df weqtae ,'oWi Elk`Y Dz`EaY `FA§¨¨Ÿ§¨¨
ghaene ,ziyiyd dpyd z`eazn epiide ,'oyi' elk`i ziriyzd
weqtd xzepe ,mipyd ylyl witqz ziyiyd dpyd z`eazy dfa
dzyry d`eazy cnll 'mipXd WlWl d`EaYd z` zUre'§¨¤©§¨¦§©¨¦

.dieyrl zaygp yily
*

`xnbd dxxiay xg`l(:ai)zexyrnd zpy z` raewd onfdy
oic z` `xnbd zxxan ,yily z`ad `ed mizife d`eaza

:zeiphwdíúä ïðz(f"n a"t ziriay)ody ,el` zeiphw ipin,æøBàä §©¨¨¨¤
eLéøLäL ,ïéîLîeMäå ,ïéâøtäå ,ïçBcäårwxwa ehlwpy -éðôì §©©§©§¨¦§©§§¦¤¦§¦¦§¥

ì ïéøNòúî ,äðMä LàøøáòLdpyd oick zexyrn oiprl md ixd - Ÿ©¨¨¦§©¦§¤¨©
,ipy xyrna miaiig ipy xyrn zpy ef dzid m` ,eyixyd day

,ipr xyrna miaiig ,ipr xyrn zpy m`eúéòéáMa ïéøzeîem`e - ¨¦©§¦¦
mda oi` ,dhiny ly dpyd y`x mcew ,ziyiyd dpya eyixyd

,ziriay zyecw,åàì íàåly dpyd y`x xg`l eyixyd `l` §¦¨
md ixd ,dhinyå .úéòéáMa ïéøeñàdpyd y`x xg`l eyixyd m` £¦©§¦¦§

,ziriay dpi`y ,dlibx dpy lyì ïéøNòúîäàaä äðLoic - ¦§©¦§¨¨©¨¨
.ozyxyd zpy `idy oeik ,ehwlp day dpyk `ed mdizexyrn

xg` mikled zeiphway df oicl xewnd z` zxxan `xnbd
:dyxyd,äaø øîàixdïðaø øeîà(:eh oldl)d zexitïìéàmikled ¨©©¨¨©¨¨¦¨

zexyrne ziriay iabl mdaäèðç øúada hpgy dpyd ixg` - ¨©£¨¨
iable ,ixtdíéúéæå äàeázmikledøúaz`ad,LéìLiable÷øé §¨§¥¦¨©§¦¤¤

mikledäèé÷ì øúadcydn hwlp day dpyd ixg` -(.ai),éðä- ¨©§¦¨¨¥
,ziriaya dpyna exkfedy el` zeiphwïðaø eäðéeL ïàîkinl - §©©¦§©¨¨

m` ixde ,dyxyd xg` mda ekld ok zngny ,minkg mze` enic
d`eazk mpic m`e ,dhiwl xg` mda zkll mikixv wxik mpic

mikixv.yily z`ad xg` mda zkll
äaø øîà øãäxg` mda mikledy mrhd z` yxite dax xfg - ¨©¨©©¨

,dyxydL CBzîel` zeiphwïéëøt ïéëøt ïééeNòmikxety - ¦¤£¦§¨¦§¨¦
,zetilwdn mipirxbd z` cixtdl ick zerav`a mze` millnne
hrn mihwel `l` ,zg` zaa dcyd leai lk z` mihwel oi` okle
,cg` oxebl lkd mitxvne ,oikxtne hrn cer mihwele ,oikxtne
oxeba axern did dhiwld zry xg` mikled eid m`y `vnp
xyrl ieyr did oxebd jezn zexyrn yixtnde ,ycge oyi leai

jk meyne ,jtdl e` ycgd lr oyidn,äLøLä øúa ïðaø éìæà̈§¥©¨¨¨©©§¨¨
,zg` zaa miyixyn md ixd zg` mrta erxfp mleky oeike

.yyg lk `ll oxebd jezn xyrl xyt`e
:`xnbd dywn,éiaà déì øîàeraw recn ,dyw oiicr ixde ¨©¥©©¥

mileki eid ixde ,dyxyd ly ,ixnbl ycg onf zeiphwa minkg
,zewxik dhiwld onf xg` zklleoyidn xyriy yyg repnl ick

,jtdl e` ycgd lrBëBúì BðøBb øBaöézeiphwd lk z` seq`i - ¦§§§
,ahid maxrie ,ezirvn`l oxebayejk jeznLãçä ïî íøBz àöîð¦§¨¥¦¤¨¨

,BaL Lãçä ìò BaLeïLiä ïîlkdy oeiky ,FAW oWId lr FAW ¤©¤¨¨¤¦©¨¨¤©©¨¨¤
zenexz jxevl zaexrzdn hrn lhep `ede ,ixnbl axern

zeycge zepyi zeiphw ly xeriy zaexrza yiy ixd ,zexyrne
oyidne ycgd lr ycgdn mxez `ed ixde ,elek oxeba enk weica

.oyid lr
:ok zeyrl ozipy iia` gikenàéðz àì éîepipy `l m`d - ¦Ÿ©§¨

`ztqeza(c"d a"t ziriay),ef dpyn lríeMî øîà øték ïa éñBé éaø©¦¥¤¦¨¨©¦
éøönä ìBt ,éøeæL ïBòîL éaøeze` mirxefd yiy ziphw oin - ©¦¦§§¦©¦§¦

eze` mirxefd yie ,rxfd `edy ,envr letd z` lek`l liaya
wxil erxf m`e .eay [oilrde oilerabdÎ] wxid z` lek`l ick

k j` ,zewxid oick ezhiwl onf xg` ea mikled'òøæ'ì BòøfL- ¤§¨§¤©
x`y oick ,ezyxyd onf xg` ea mikled ,envr letd zlik`l
oxeb el yi m` okle ,lirl d`aedy dpyna exkfedy zeiphwd

yLàø øçàì LéøLä Búö÷îe ,äðMä Làø éðôì LéøLä Búö÷î¦§¨¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§¨¦§¦§©©Ÿ
ïéøNòîe ïéîøBz ïéàL éôì ,äæ ìò äfî ïéøNòîe ïéîøBz ïéà ,äðMä©¨¨¥§¦§©¦¦¤©¤§¦¤¥§¦§©¦

,Lãçä ìò ïLiä ïî àìå ïLiä ìò Lãçä ïî àì`l`äNBò àeä ãöék Ÿ¦¤¨¨©©¨¨§Ÿ¦©¨¨©¤¨¨¥©
,zg` mrta oxebd lk z` xyrl ickøáBöz`BëBúì BðøBb- ¥§§

xyrne mxeze ,oyide ycgd z` ahid axrne ,ezirvn`l
,zaexrzdnïîe BaL Lãçä ìò BaL Lãçä ïî øNòîe íøBz àöîðå§¦§¨¥§©¦¤¨¨¤©¤¨¨¤¦

,BaL ïLiä ìò BaL ïLiäowzl minkg ekxved zeiphw iabl recne ©¨¨¤©©¨¨¤
eyixtiy owzl elki ixde ,dyxydd xg` mikledy ycg xac

.zaexrzdn xyrne dnexz
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l daxúøîà÷ 'éøeæL ïBòîL éaø' ¨©¥©¦¦§§¦¨¨§©

ef oi` ok m` ixde ,ixefy oerny iax zrcn `id jzl`y m`d -
wx ik ,llk `iyewøáñ éøeæL ïBòîL éaøy'äléa Lé'zlrez yi - ©¦¦§§¦¨©¥¦¨

,ahid axrzd lkdy jk lr jenql ozipe ,ycgde oyid aexira
åeli`ïðaøeilr miwlegdéøáñyäléa ïéàaexir lr jenql oi` - §©¨¨¨§¥¥¦¨

,dti lkd axrzi `ly yeygl yi `l` ,xyrn oiprl ycga oyid
,oxebd lka enk ycgde oyid wlg didi `l xyrnl lehiy wlgae
ly mnrh edfe ,jtidl e` oyid lr ycgdn xyrn `edy `vnpe
onfa `le ,dyxyda `id zeiphwa zexyrnd zriawy minkg

.dhiwld
:dkldd z` zxxan `xnbdøîà ,éðîçð øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¨¦¨©

éøeæL ïBòîL éaø íeMî øîàL øték ïa éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§©¦¥¤¦¨¤¨©¦©¦¦§§¦
dnexz yixtdle ,cgi ycgde oyid aexir lr jenql xyt`y

.zaexrzdn xyrne
:`xnbd dywné÷úîéëä ìàeîL øîà éîe ,àøéæ éaø dì óyiy - ©§¦¨©¦¥¨¦¨©§¥¨¦

,dliaìkì ,ìàeîL øîàäåzexitk ,miyaid mixacd lk iabl - §¨¨©§¥©Ÿ
,zeiphweäléa ïéà,dti axrzi `ly okziy oeik ,dlirenïéiî õeç ¥¦¨¦©¦

,ïîLåoyi axrzd m`e ,xenb aexir mda yi migl mdy oeiky §¤¤
gkene ,zaexrzdn xyrne dnexz yixtdl xyt` ycga
aexir lireny xne`d ixefy oerny iaxk `ly wqet l`enyy

.zeiphwa s`
e ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzndézèéîzLàly epexkfn hnyp - ¦§§¦§¥

,ok dywdy `xif iaxìàeîL øîàc àäonfa llkdy ,xg` mewna ¨§¨©§¥
oerny iax zrcae ziriaya dpyna x`eank epi` zexyrnd

`l` ,dyxydd onf xg` mikledy ixefy,éøt øîb øçà CìBä ìkä©Ÿ¥©©§©§¦
dpyd xg` `l` ,dyxydd zpy xg` mikled oi` zeiphwa s`e
iaxk dkld' l`eny xn`y dne ,ixtd ly eleyia xnbp day
s`y meyn `l` ,aexir lireny enrhn df oi` 'ixefy oerny
o`k oi` dpyd y`x xg`l wlge dpyd y`x mcew yixyd wlgy
exnbp mleky oeik ,ycg aygp lkd `l` ,ycge oyi zaexrz
mwlge miycg zexitdn wlg m` zn`a j` ,dpyd y`x xg`l
aexir oi`y xaeq l`eny ixdy ,aexir liren did `l ,mipyi

.miyai mixaca liren
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בטח שומר הוא הוראת הרופא. כי הרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שבזה נכלל גם אופן הרפואה, והוא האופן העיקרי לא אשים 
עליך כי אני ה' רופאך.

ממכתב ג' כסלו, תשט"ו



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dpyd y`x(ycew zay meil)

.ixefy oerny iaxk dkld .` :zexnin yly xn` l`enyy `vnp

.ixt xnb xg` jled lkd .b .onye oiin ueg dlia oi` lkl .a
:zexnind yly zxin`a jxevd z` zxxan `xnbdéàc ,àëéøöe§¦¨§¦

ïðéòîLày wx l`enyàðéîà äåä ,éøeæL ïBòîL éaøk äëìäwqty ©§§¦¨£¨¨§©¦¦§§¦£¨£¦¨
okøáñ÷c íeMîy ixefy oerny iax ly enrhkà÷ ,äléa Lé ¦§¨¨©¥¦¨¨

ïì òîLîy ,dipyd `xnina l`eny,äléa ïéà ìkìmrh oi`e ©§©¨©Ÿ¥¦¨
.xg` mrhn `l` ,ixefy oerny iaxk dklddïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨

y wx l`enyàðéîà äåä ,äléa ïéà ìkìl`enyyàøéáñ ïðaøk ©Ÿ¥¦¨£¨£¦¨§©¨¨§¦¨
,déìeaxrzp m`e ,dyxyda `ed zeiphwa xyrnd zriaw onfy ¥

xg`l eyixydy zeiphw mr ,dpyd y`x mcew eyixydy zeiphw
mewnn mdilr xyrn `l` ,mkezn xyrl leki epi` ,dpyd y`x

,xg`ïì òîLî à÷y l`eny,éøeæL ïBòîL éaøk äëìäleki `edy ¨©§©¨£¨¨§©¦¦§§¦
.dnvr zaexrzdn xyrl

ïðéòîLà éàål`enyézøz éðäiaxk dkld'y ,el` zexnin izy - §¦©§§¦¨¨¥©§¥
,'dlia oi` lkl'e 'ixefy oernyàðéîà äåäcàéL÷nìàeîLc £¨£¦¨©§¨¦§¥

ixefy oerny iaxk dkldy xne`dìàeîLcàlkly xne`d envr ©¦§¥
yiy meyn `ed ixefy oerny iax ly enrh ixdy ,dlia oi`

lirl `xif iax dywd ok`y itke ,dlia(:bi),ïì òîLî à÷̈©§©¨
df oi` j` ,ixefy oerny iaxk dkldy xaeq mpn` l`enyy

y meyn `l` ,enrhn,éøt øîb øçà CìBä ìkämiletd lke ©Ÿ¥©©§©§¦
xg`l exnbpy oeik ,dycgd dpyd ly leaik miaygp ehwlpy

.zaexrzd jezn xyrl leki `ed okle ,dpyd y`x
ïðéòîLà éàåy wx l`enyàðéîà äåä ,éøt øîb øçà CìBä ìkä §¦©§§¦¨©Ÿ¥©©§©§¦£¨£¦¨

`l` ,ixt xnb xg` mikled zeiphwa wx `lyeléôàaäàeáz £¦§¨
,énð íéúéæå,yily z`ad xg` `leïì òîLî à÷y l`enyäëìä §¥¦©¦¨©§©¨£¨¨

éøeæL ïBòîL éaøkwxâéìôc éàîala` ,zeiphwa epiide ,minkg lr §©¦¦§§¦§©§¨¦
.yily z`ad xg` mikled mizife d`eaza

yly z` rinydl l`eny jxved recn :`xnbd zl`ey
,zexnindìåïðéòîLwxézøz éðä,elld zexnind izy z` - §©§§¦¨¨¥©§¥

epiide ,ixefy oerny iaxk dklde ,ixt xnb xg` jled lkdy
y `xnind z` la` ,enrhn `le ,ezenk wqet `edy mirceiìkì©Ÿ

,éì änì äléa ïéàlkd'y l`eny xn`y dnn cnlp df llk ixde ¥¦¨¨¨¦
oerny iax ly enrhk xaeq epi`y gkene ,'ixt xnb xg` jled
mb ok` :`xnbd daiyn .liren aexird oi`y oeik epiide ,ixefy

oi`y xaeq `edy mircei epiid yexita ok xne` didy ileldlia
e ,zeiphwa dlirenïì òîLî à÷ àä,ef `xninacmixacl wx ¨¨©§©¨§

la` ,dlia oi` miyai.äléa Lé ïîLå ïééì§©¦§¤¤¥¦¨
*

lirl(.ai)xyrnd zpy z` raewd onfd wxi iably x`azd
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd ,dhiwld `ed ziriayde

:df oicl xewnd,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðzdxeza xn`pmixac) ©§¨©¦¥©§¦¦¥
(bi fhmini zraW Ll dUrY zMQd bg'ðøbî Etñàa,'Eá÷iîe E ©©ªŸ©£§¦§©¨¦§¨§§¦¨§§¦¦§¤

yexcl yie ,dcydn sqe` dz`y zexitd lk epiid 'jtq`'e
jke ,mizife miapre d`eazk xnelk ,'jawie jpxb'k didi mpicy

,cenild `edïéãçeéî á÷éå ïøBb äîjkaLmdäðL éî ìò ïéìéãb ©¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©¥¨¨
,äøáòL`id yily z`ade ,dpyd y`x iptl yily e`iad ixdy ¤¨§¨

,wgeca xvwdl miie`x md onf eze`ny oeik lecibd xwirådxn` §
mdy dxezdì ïéøNòúî,äøáòL äðLmdly xyrnd zpy xnelk ¦§©¦§¨¨¤¨§¨

,yily e`iad f`y oeik ,dxary dpyd itl zrawpìk óàzexit ©¨
oli`dì ïéøNòúî ,äøáòL äðL éî ìò ïéìéãbL,äøáòL äðL ¤§¥¦©¥¨¨¤¨§¨¦§©¦§¨¨¤¨§¨

dpy ininn lcb `edy oniq edf ,dpyd y`x mcew ixtd hpgpyke
dlery sxyd ici lr `id oli`d zexit zlicb lky itl ,dxary

.dxary dpyd itl xyrzne ,dhpgd mcew oli`aeàöédf llkn ¨§
,äàaä äðL éî ìò ïéìéãbL ,úB÷øécr ,ef dpy in lr xnelk §¨¤§¥¦©¥¨¨©¨¨

,ozhiwlejk meynì ïéøNòúîäàaä äðLehwlp day ,ef dpy - ¦§©¦§¨¨©¨¨
.zewxid

øîBà àáé÷ò éaøxn`p ,xg` ote`a weqtdn df oic yexcl yiy ©¦£¦¨¥
ðøbî Etñàa','Eá÷iîe E,yexcl yieïéãçeéî á÷éå ïøBb äîjka §¨§§¦¨§§¦¦§¤©¤§¤¤§¨¦

íéî áBø ìò ïéìéãbL,mci lr milcb mirxfd aexy ,minyb in - ¤§¥¦©©¦
åy dxezd dxn`ì ïéøNòúî,äøáòL äðL`le ,yily e`iad day §¦§©¦§¨¨¤¨§¨

,dhiwld zpy itlìk óàoli`d zexit,íéî áBø ìò ïéìéãbL ©¨¤§¥¦©©¦
ì ïéøNòúî,äøáòL äðL,zexitd ehpg dayeàöédf llkn,úB÷øé ¦§©¦§¨¨¤¨§¨¨§§¨

,íéî ìk ìò ïéìéãbLmikixvy meyn ,miae`y min lr s`e ¤§¥¦©¨©¦
,cinz mzewydlå`l` ,awie oxebk mpic oi`ì ïéøNòúîäðL §¦§©¦§¨¨

,äàaä.ehwlp day ©¨¨
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîezyxc oia oicd oiprl weligd dn - ©¥©§

mdipy ixde ,`aiwr iax ly ezyxc oial ililbd iqei iax ly
.zewxi mihrnne oli`d zexit z` miaxn,eäáà éaø øîàly mpic ¨©©¦©¨

ïðúc ,eäééðéa àkéà éøönä ìBôe ïéñéøqä íéìöa(h"n a"t ziriay), §¨¦©¨¦¦©¦§¦¦¨¥©§¦§©
ïéñéøqä íéìöa,milvad x`yk milecb miyrp mpi`y -ìBôe §¨¦©¨¦¦

éøönämilrdÎ] wxid z` lek`l liaya erxfy ,ziphw oin - ©¦§¦
zewxik mpic llk jxcae ,eay rxfd z` `le ,eay [milerabde

,dhiwla zrawp mdly xyrnd zpyyíéî ïäî òðnLdwyd `le ¤¨©¥¤©¦
mze`ìL,äðMä Làø éðôì íBé íéLzewxi x`yk mpic oi` §Ÿ¦¦§¥Ÿ©¨¨

`l` ,ozhiwl itl oixyrznyì ïéøNòúîøáòL,dxary dpyk - ¦§©¦§¤¨©
,sqep oic ,dpyd y`x mcewyåzpya dhiwld dzid m` s` §

,dhinydåàì íàå .úéòéáMa ïéøzeîmin mdn rpn `l m` - ¨¦©§¦¦§¦¨
mb mze` dwyd eli`k aygp ,dpyd y`x iptly mei miylya
xzeil mdl dliren el` zewxi z`wydy oeik ,dpyd y`x ixg`
md ixde ,d`ad dpya mb el` minn miwpei mde ,mei miylyn
,dhiwl xg` mda miklede ,d`ad dpy in lr elcby zewxik

,dhiny zpy d`ad dpyd dzid m` okle,úéòéáMa ïéøeñà£¦©§¦¦
ì ïéøNòúîe.äàaä äðLiax ly enrhk `ed dpynay df welige ¦§©¦§¨¨©¨¨

,zexitd z`wyd in itl zrawp xyrnd zpyy ,ililbd iqei
y`x iptl min mdn rpny ixvnd lete qixqd lva `linne
itl zxyrznd d`eazk mpice ,dxary dpyd in lr egnv dpyd
xg` mikled zexitay mrhdy `aiwr iaxl la` .dxary dpyd
zewxi eli`e ,minyb in lr milcb mdy oeik `ed dxary dpy
zewxi mb ok m` ,ef dpy itl mixyrzn d`wyd in lr milcbd
oixyrzny ,zewxi x`yk mpic dpyd y`x iptl ewyed `ly el`

.dpyna x`eank `lye ,d`ad dpyd itl
*

:dpyna epipy,ïìéàì äðMä Làø èáLa ãçàa'.i`ny zia ixack §¤¨¦§¨Ÿ©¨¨¨¦¨
:`xnbd zl`ey .'ea xyr dynga ,mixne` lld ziaàîòè éàî©©£¨

dynga e` ea cg`a ,hay ycga `ed oli`l dpyd y`x recn -
.ea xyre ìéàBä ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàxak haya ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¦

eàöéexar -,äðL éîLb áBøcr oeyg rvn`n `ed minybd onfy ¨§¦§¥¨¨
zhipg dligzn df onfne ,miycg dyly exar xak hayae ,oqip

a dlerd sxydn miycgd zexitd,minybd zigelgln mivr
,oli`l dpyd y`x `ed f` okleõeçaî äôe÷z áBø ïééãòåoiicr - ©£©¦§¨¦©

zaha dligzn zah ztewzy oeik ,zah ztewz aex dxar `l
,zah ycg `l` dtewzdn xar `l hayae ,oqipa zniizqne
hayy jkl sqep mrh edfy `xnbd dpiade ,xc`e hay exzepe

:`xnbd ddnz .oli`l dpyd y`x `edøîà÷ éàîiax zpeek dn - ©¨¨©
df oi` ixde ,'uegan dtewz aex oiicr'y xn`y dna `irye`
hayay oeik ,daxc` `l` ,haya dpyd y`x `diy jkl mrh
xazqn ,sxegd ztewz `idy ,'zah ztewz' aex dxar `l oiicr
df oi` ok` :`xnbd zvxzn .oli`l dpyd y`x oiicr `di `ly

`l` ,haya `ed oli`l dpyd y`xy jkl mrhóà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©
,õeçaî äôe÷z áBøL ét ìòy`x oiicr `di `ly xnel mewn dide ©¦¤§¨¦©

mewn lkn ,oli`l dpyde ìéàBäxak haya,äðL éîLb áBø eàöé ¦¨§¦§¥¨¨
.zepli`l dpyd y`x z` ea eraw

*
ziae i`ny zia zwelgnl jiiyd oipra dyrn d`ian `xnbd
xyr dynga e` haya cg`a `ed oli`l dpyd y`x m`d ,lld

:eaèwélL àáé÷ò éaøa äNòî ,ïðaø eðzoli` zexitãçàa âBøúà ¨©¨¨©£§©¦£¦¨¤¦¥¤§§¤¨
èáLay`xy i`ny zia zrcly ,dhinyl ziyily dpy ly ¦§¨

bexz`d ly xyrnd zpy ixd haya cg`a `ed oli`l dpyd
eli`e ,ipr xyrn da bdepe ,dhinyl ziyily `idy ,ef dpy `id
xyr dynga `ed oli`l dpyd y`xy mixne`d lld zial
dipy `idy ,zncewd zexyrnd zpyl df bexz` jiiy haya

,ipy xyrna aiige ,dhinylBa âäðåwtqn `aiwr iaxéðL §¨©§¥
,ïéøeNéò¦¦
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`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei
àëéøöåxnb xg` jled lkde ,dlia oi` lkle ,ixefy y"xk dkld l`enyc zlz ipd -

.ixtäéì àøéáñ ïðáøë`l` eaxrzpy oyie ycgl dpwz el oi`e .epnn oinxez oi`e -

.oyid lr oyine ,ycgd lr ycgn ,oeayg itl xg` mewnn eilr oinxez k"`àéù÷
ìàåîùãà ìàåîùã.dlia oi` xn` `kde ,dlia yic y"xk dkld l`eny xn` `kd -

'åë êìåä ìëä ì"î÷ycg dilekc `xninl -

dinrhn e`le ,y"xk dklde ,`ed.âéìôã éàîá
oiyxypd oiaxrnc l`eny xn` ziphw ipina -

`nrh aidie d"x xg`l oiyxypa ,d"x iptl

la` .ixt xnb xg` oda oikledc meyn dizlnl

.yily xg` mizife d`eazéúøú éðä ïðéòîùìå
ixt xnb xg` jled lkd :l`eny xn`cne --

meyn e`l y"xk dkld xn`wc i`dc opirny`

dlia la` .ycg dilekc meyn `l` ,dlia-

dlia dil zi` i`c ,dil zilopirny` i`n` -

?ixt xnb xg` jled lkdêá÷éîå êðøâî êôñàá
wxi xyrn onf reawl minkg eknq o`kn -

lk `nlra `zknq`l ,dhiwl xg` mdixacc

oda dkldy ,awie oxeb znexzk `di jly siq`

dkldy ixd .yily d`iady dpy xg` dxez

yily z`ady ,dinina elcby dpy xg` oda

die`x dry dze`ny ,ozlicb `id odly

.wgeca xvwil'åë ìë óàoli`a ekld jkl -

z`lrdy i"r eizexit zlicb lky ,dhpg xg`

.`ed dhpg iptl oli`d sxyúå÷øé åàöé
äàáä äðù éî ìò ïéìéãâùzpy epiide -

.dlicbe zxfeg `ide dze` oiffeb ixdy ,ozhiwl

íéî áåømilicb mirxf aexy ,minyb in md -

.mci lríéî ìë ìòoilecy ,oiae`y lr s` -

(`i mixac) xn`py oiprk ,cinz oze` oiwyne

"wxid obk jlbxa ziwyde"ekxc wxid ob mzq -

.d`wydaíéñéøñä íéìöá,f"rla i"letiv -

.milva x`yk oilecb oiyrp oi`yéøöîä ìåôå
÷øéì åòøæùrxfl erxf i`c -,`ed ziphw -

.dyxyd xg` `l` ea ekld `leåäééðéá àëéà
mei miyly ewyd `le min mdn rpny oebk -

opzc 'ipzn `d ike .d"x xg` ohwle ,d"x iptl

,'ek miqixqd milva (h"n a"t) ziriay 'qna

i"xrpnc oeikc ,'zipzn `d dil zi` ililbd

d"x iptl mei miyly minlr oilicb e`vnp -

min lk lr oilicb ixd r"xle ,dxary dpy in

`kti` yxtn m"iinex 'ita .`adl oixyrzne

miyly min odn rpny 'ipzn `d dil zi` r"x

dinrh yxtne ,xaryl xyrzn d"x iptl mei

odn rpny oeikn :`pn x"` ,inlyexi cenlza

d"x iptl mei miyly minminyb inn m` ik mei miyly df ,oiae`y min ody ,min lkn ewtzqp `l [mdc] d"xa xyrnl oaeig onf xnelk .lrak eyrp -zewxi zxezn e`vi -

ick ozhiwl iptl cg` wxt oiae`y min odn repnl ixvnd lete oiqixqd milva ly okxc .xaryl oixyrzne ,minyb ina wtzqnc lrad dcy zxeza eqpkpe min lk lr oilicbd

odn rpn elit` ,jka okxc oi`y zewxi x`y la` .zewxi x`yn minkg mewlig jkitl ,ozeywdlzg` d`wyda dpyl oiwtzqn miqixqd milva .ezrc dlhae ,wxi oicn e`vi `l -

d"x iptl mei miyly jeza owyd m` jkitl ,xzeie mei miylylin lr oilicbk edl eed inp xyrn oiprle .ziriaya oixeq` jkitl ,ziriaya mdl zlren z`f d`wyd z`vnp -

ffbil ekxcy wxi la` .zniiw oz`wyd zigelgl oiicry ,d`ad dpyd"x iptl mei miyly epnn rpn elit`e ,cinz ezewydl jixv -oda epzp `le ,mc` lk lv` ezrc dlha -

.`id `giky `lc `zlne ,jka okxc oi`y itl welig minkgïìéàì ä"ø èáùá ãçàá.o`kn xg`l ehpgy oli`d zexit lr okl mcew eizexit ehpgy oli` zexitn oinxez oi`e -

äðù éîùâ áåø åàöéå ìéàåä.dzrn oihpeg zexitd e`vnpe ,zepli`a sxyd dlre driax onf `edy minybd zeni aex xar xaky -õåçáî úáè úôå÷ú áåø ïééãòåaex oiicr -

.`al dtewzdøîà÷ éàî.xc` cr d"x reawl mdl did `le ,dhpgd onf ribd `l oiicr uegan dtewz aexc oeikc oky lk ,uegan dtewz aex oiicre -âåøúà è÷éìùoli` zexit -

.bexz`íéøåùéò éðù.ziyilyl zqpkp dipy dzidy ,ziyily dpya ipr xyrne ,dipy dpya ipy xyrn -
ãçà
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äåä,ixefy oerny 'xn ith dil `xiaq opaxk i`ce `de :dniz - dil `xiaq opaxk `pin`

,dhiwl xza ixvnd letc edl `xiaq (h dpyn) ziriayc a"ta dilr ibiltc opaxc

opax `ki`c xnel `vnz m` elit`e !ixefy y"xc opaxk weqtl l`enyl dil [ded] ithe

opaxk dkld `nil n"n ,epxb xaev edl zile ,dyxyd xza ixvnd let l"qc `ziixaa

!ixefy y"xcn ith `gip iede ,ziriayc 'ipznc

,xac lka ixefy y"xk weqtl `a l`enyc :l"ie

`le ,oinyneye oibxte ogece fxe`a elit`

yic epxb xaevc meyn y"xc dinrhc .dinrhn

lkdc meyn `l` .dlia oi` :xaq l`enye ,dlia

"dax unewd"ac b"r s`e .ixt xnb xg` jled

`le ixvnd letc `edd iziin (a,l sc zegpn)

llk oibxte ogece fxe`c `idd iziin`wtp n"n -

.`idd iabl dpinäî`zknq` - awie oxeb

zleqtl `xw xwire ,opaxc wxi xyrnc .`nlra

:p"` .dkeq oiprl (`,bi sc) lirlck ,awie oxeb

.`xw jixhvi` `ziixe`c ziriay meyn

íéìöáipy wxta 'yexia yxtn - miqixqd

oicar `lc ,i`xtew ilvea :ziriayc

.rxf

ìåôårxfl erxf i`c - wxil erxfy ixvnd-

`veik (g"n) ziriayc ipy 'ta opz `d

jde .min mdn rpn `l 'it`e ,dyxyd xzac oda

dpyn,ililbd iqei iaxk `iz`c qxhpewa yxit

iqei iaxk `le r"xk `iz`c d`xp `kti` la`

oeikn ,`pn x"` :inlyexia dlr xn`c ,ililbd

d"x iptl mei miyly min odn rpnyeyrp -

lr milicbd zewxi zxezn e`vi :xnelk .lrak

ina zwtzqny lrad zia dcyk eyrpe ,min lk

.xaryl oixyrzne ,minybãçàáh"n haya

,hwp `nw `l` ,y"al enk d"al inp yxtn -

,haya cg`a ef dpy inyb ly dzhipg onf xnlc

dfd onf mcew mihepgd lke .haya e"ha xnle-

lif` `lc `de .ixyz iptly dpy inyb lr epiid

d`eaza yilya enk ixyz xza zepli`ameyn -

oiicre ziriaxay minrt (`,i sc) lirl opiyxcc

.dlxr meyn oixeq`

âäðåynn mixeyir ipy m` - mixeyir ipy ea

yixtdyxtn `l` .owezn did `l -

,ipy xyrnl '` xyrn yixtdy :inlyexia

.miiprl ewlge e`cte
iraxl
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ä ïðéòîLà éàc ;àëéøöeìéøeæL ïBòîL éaøk äë¯äåä §¦¨§¦©§©¦©£¨¨©¦¦§§¦£¨
:ïì òîLî à÷ ,äìéa Lé øáñ÷c íeMî àðéîàìkìïéà ¨¦¨¦§¨¨©¥¦¨¨©§©¨©Ÿ¥

ïðéòîLà éàå .äìéaìkìäìéa ïéà¯ïðaøk àðéîà äåä ¦¨§¦©§©¦©©Ÿ¥¦¨£¨¨¦¨§©¨©
ä :ïì òîLî à÷ ,déì àøéáñì.éøeæL ïBòîL éaøk äë §¦¨¥¨©§©¨£¨¨§©¦¦§§¦

ézøú éðä ïðéòîLà éàå¯àeîLc àéL÷ :àðéîà àåäì §¦©§©¦©¨¥©§¥£¨¨¦¨©§¨¦§¥
àeîLcàìkä :ïì òîLî à÷ ,ìBäì.éøt øîb øçà C ©¦§¥¨©§©¨©Ÿ¥©©§©§¦

kä ïðéòîLà éàåìBäìéøt øîb øçà C¯àðéîà äåä §¦©§©¦©©Ÿ¥©©§©§¦£¨¨¦¨
ä :ïì òîLî à÷ ,éîð íéúéæå äàeáz eìéôàìéaøk äë £¦§¨§¥¦©¦¨©§©¨£¨¨§©¦
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רלט `xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei
àëéøöåxnb xg` jled lkde ,dlia oi` lkle ,ixefy y"xk dkld l`enyc zlz ipd -

.ixtäéì àøéáñ ïðáøë`l` eaxrzpy oyie ycgl dpwz el oi`e .epnn oinxez oi`e -

.oyid lr oyine ,ycgd lr ycgn ,oeayg itl xg` mewnn eilr oinxez k"`àéù÷
ìàåîùãà ìàåîùã.dlia oi` xn` `kde ,dlia yic y"xk dkld l`eny xn` `kd -

'åë êìåä ìëä ì"î÷ycg dilekc `xninl -

dinrhn e`le ,y"xk dklde ,`ed.âéìôã éàîá
oiyxypd oiaxrnc l`eny xn` ziphw ipina -

`nrh aidie d"x xg`l oiyxypa ,d"x iptl

la` .ixt xnb xg` oda oikledc meyn dizlnl

.yily xg` mizife d`eazéúøú éðä ïðéòîùìå
ixt xnb xg` jled lkd :l`eny xn`cne --

meyn e`l y"xk dkld xn`wc i`dc opirny`

dlia la` .ycg dilekc meyn `l` ,dlia-

dlia dil zi` i`c ,dil zilopirny` i`n` -

?ixt xnb xg` jled lkdêá÷éîå êðøâî êôñàá
wxi xyrn onf reawl minkg eknq o`kn -

lk `nlra `zknq`l ,dhiwl xg` mdixacc

oda dkldy ,awie oxeb znexzk `di jly siq`

dkldy ixd .yily d`iady dpy xg` dxez

yily z`ady ,dinina elcby dpy xg` oda

die`x dry dze`ny ,ozlicb `id odly

.wgeca xvwil'åë ìë óàoli`a ekld jkl -

z`lrdy i"r eizexit zlicb lky ,dhpg xg`

.`ed dhpg iptl oli`d sxyúå÷øé åàöé
äàáä äðù éî ìò ïéìéãâùzpy epiide -

.dlicbe zxfeg `ide dze` oiffeb ixdy ,ozhiwl

íéî áåømilicb mirxf aexy ,minyb in md -

.mci lríéî ìë ìòoilecy ,oiae`y lr s` -

(`i mixac) xn`py oiprk ,cinz oze` oiwyne

"wxid obk jlbxa ziwyde"ekxc wxid ob mzq -

.d`wydaíéñéøñä íéìöá,f"rla i"letiv -

.milva x`yk oilecb oiyrp oi`yéøöîä ìåôå
÷øéì åòøæùrxfl erxf i`c -,`ed ziphw -

.dyxyd xg` `l` ea ekld `leåäééðéá àëéà
mei miyly ewyd `le min mdn rpny oebk -

opzc 'ipzn `d ike .d"x xg` ohwle ,d"x iptl

,'ek miqixqd milva (h"n a"t) ziriay 'qna

i"xrpnc oeikc ,'zipzn `d dil zi` ililbd

d"x iptl mei miyly minlr oilicb e`vnp -

min lk lr oilicb ixd r"xle ,dxary dpy in

`kti` yxtn m"iinex 'ita .`adl oixyrzne

miyly min odn rpny 'ipzn `d dil zi` r"x

dinrh yxtne ,xaryl xyrzn d"x iptl mei

odn rpny oeikn :`pn x"` ,inlyexi cenlza

d"x iptl mei miyly minminyb inn m` ik mei miyly df ,oiae`y min ody ,min lkn ewtzqp `l [mdc] d"xa xyrnl oaeig onf xnelk .lrak eyrp -zewxi zxezn e`vi -

ick ozhiwl iptl cg` wxt oiae`y min odn repnl ixvnd lete oiqixqd milva ly okxc .xaryl oixyrzne ,minyb ina wtzqnc lrad dcy zxeza eqpkpe min lk lr oilicbd

odn rpn elit` ,jka okxc oi`y zewxi x`y la` .zewxi x`yn minkg mewlig jkitl ,ozeywdlzg` d`wyda dpyl oiwtzqn miqixqd milva .ezrc dlhae ,wxi oicn e`vi `l -

d"x iptl mei miyly jeza owyd m` jkitl ,xzeie mei miylylin lr oilicbk edl eed inp xyrn oiprle .ziriaya oixeq` jkitl ,ziriaya mdl zlren z`f d`wyd z`vnp -

ffbil ekxcy wxi la` .zniiw oz`wyd zigelgl oiicry ,d`ad dpyd"x iptl mei miyly epnn rpn elit`e ,cinz ezewydl jixv -oda epzp `le ,mc` lk lv` ezrc dlha -

.`id `giky `lc `zlne ,jka okxc oi`y itl welig minkgïìéàì ä"ø èáùá ãçàá.o`kn xg`l ehpgy oli`d zexit lr okl mcew eizexit ehpgy oli` zexitn oinxez oi`e -

äðù éîùâ áåø åàöéå ìéàåä.dzrn oihpeg zexitd e`vnpe ,zepli`a sxyd dlre driax onf `edy minybd zeni aex xar xaky -õåçáî úáè úôå÷ú áåø ïééãòåaex oiicr -

.`al dtewzdøîà÷ éàî.xc` cr d"x reawl mdl did `le ,dhpgd onf ribd `l oiicr uegan dtewz aexc oeikc oky lk ,uegan dtewz aex oiicre -âåøúà è÷éìùoli` zexit -

.bexz`íéøåùéò éðù.ziyilyl zqpkp dipy dzidy ,ziyily dpya ipr xyrne ,dipy dpya ipy xyrn -
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äåä,ixefy oerny 'xn ith dil `xiaq opaxk i`ce `de :dniz - dil `xiaq opaxk `pin`

,dhiwl xza ixvnd letc edl `xiaq (h dpyn) ziriayc a"ta dilr ibiltc opaxc

opax `ki`c xnel `vnz m` elit`e !ixefy y"xc opaxk weqtl l`enyl dil [ded] ithe

opaxk dkld `nil n"n ,epxb xaev edl zile ,dyxyd xza ixvnd let l"qc `ziixaa

!ixefy y"xcn ith `gip iede ,ziriayc 'ipznc

,xac lka ixefy y"xk weqtl `a l`enyc :l"ie

`le ,oinyneye oibxte ogece fxe`a elit`

yic epxb xaevc meyn y"xc dinrhc .dinrhn

lkdc meyn `l` .dlia oi` :xaq l`enye ,dlia

"dax unewd"ac b"r s`e .ixt xnb xg` jled

`le ixvnd letc `edd iziin (a,l sc zegpn)

llk oibxte ogece fxe`c `idd iziin`wtp n"n -

.`idd iabl dpinäî`zknq` - awie oxeb

zleqtl `xw xwire ,opaxc wxi xyrnc .`nlra

:p"` .dkeq oiprl (`,bi sc) lirlck ,awie oxeb

.`xw jixhvi` `ziixe`c ziriay meyn

íéìöáipy wxta 'yexia yxtn - miqixqd

oicar `lc ,i`xtew ilvea :ziriayc

.rxf

ìåôårxfl erxf i`c - wxil erxfy ixvnd-

`veik (g"n) ziriayc ipy 'ta opz `d

jde .min mdn rpn `l 'it`e ,dyxyd xzac oda

dpyn,ililbd iqei iaxk `iz`c qxhpewa yxit

iqei iaxk `le r"xk `iz`c d`xp `kti` la`

oeikn ,`pn x"` :inlyexia dlr xn`c ,ililbd

d"x iptl mei miyly min odn rpnyeyrp -

lr milicbd zewxi zxezn e`vi :xnelk .lrak

ina zwtzqny lrad zia dcyk eyrpe ,min lk

.xaryl oixyrzne ,minybãçàáh"n haya

,hwp `nw `l` ,y"al enk d"al inp yxtn -

,haya cg`a ef dpy inyb ly dzhipg onf xnlc

dfd onf mcew mihepgd lke .haya e"ha xnle-

lif` `lc `de .ixyz iptly dpy inyb lr epiid

d`eaza yilya enk ixyz xza zepli`ameyn -

oiicre ziriaxay minrt (`,i sc) lirl opiyxcc

.dlxr meyn oixeq`

âäðåynn mixeyir ipy m` - mixeyir ipy ea

yixtdyxtn `l` .owezn did `l -

,ipy xyrnl '` xyrn yixtdy :inlyexia

.miiprl ewlge e`cte
iraxl

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

ä ïðéòîLà éàc ;àëéøöeìéøeæL ïBòîL éaøk äë¯äåä §¦¨§¦©§©¦©£¨¨©¦¦§§¦£¨
:ïì òîLî à÷ ,äìéa Lé øáñ÷c íeMî àðéîàìkìïéà ¨¦¨¦§¨¨©¥¦¨¨©§©¨©Ÿ¥

ïðéòîLà éàå .äìéaìkìäìéa ïéà¯ïðaøk àðéîà äåä ¦¨§¦©§©¦©©Ÿ¥¦¨£¨¨¦¨§©¨©
ä :ïì òîLî à÷ ,déì àøéáñì.éøeæL ïBòîL éaøk äë §¦¨¥¨©§©¨£¨¨§©¦¦§§¦

ézøú éðä ïðéòîLà éàå¯àeîLc àéL÷ :àðéîà àåäì §¦©§©¦©¨¥©§¥£¨¨¦¨©§¨¦§¥
àeîLcàìkä :ïì òîLî à÷ ,ìBäì.éøt øîb øçà C ©¦§¥¨©§©¨©Ÿ¥©©§©§¦

kä ïðéòîLà éàåìBäìéøt øîb øçà C¯àðéîà äåä §¦©§©¦©©Ÿ¥©©§©§¦£¨¨¦¨
ä :ïì òîLî à÷ ,éîð íéúéæå äàeáz eìéôàìéaøk äë £¦§¨§¥¦©¦¨©§©¨£¨¨§©¦

ôc éàîa éøeæL ïBòîLìå .âéì,ézøú éðä ïðéòîLìkì ¦§§¦§©§¨¥§©§©¦©¨¥©§¥©Ÿ
äìéa ïéàìänì?é¯c ,ïì òîLî à÷ àäìLé ïîLå ïéé ¥¦¨¨¨¦¨¨©§©¨¦§©¦§¤¤¥

,àéðz .äìéabä éñBé éaøìéìðøbî Eôñàa" :øîBà éE ¦¨©§¨©¦¥©§¦¦¥§¨§§¦¨§§
ïéãçeéî á÷éå ïøBb äî "Eá÷iîe¯éãbLìò ïéìäðL éî ¦¦§§©¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©¥¨¨

ïéøOòúîe ,äøáòLìk óà ,äøáòL äðMìéãbLìò ïéì ¤¨§¨¦§©§¦©¨¨¤¨§¨©Ÿ¤§¥¦©
äøáòL äðL éî¯ïéøOòúîìeàöé ,äøáòL äðM ¥¨¨¤¨§¨¦§©§¦©¨¨¤¨§¨¨§

éãbL úB÷øéìò ïéìïéøOòúîe äàaä äðL éîìäðM §¨¤§¥¦©¥¨¨©¨¨¦§©§¦©¨¨
ðøbî Eôñàa" :øîBà àáé÷ò éaø .äàaä"Eá÷iîe E ©¨¨©¦£¦¨¥§¨§§¦¨§§¦¦§§

ïéãçeéî á÷éå ïøBb äî¯éãbLìò ïéì,íéî áBø ©¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©©¦
ïéøOòúîeìk óà ,äøáòL äðMìéãbLìò ïéìíéî áBø ¦§©§¦©¨¨¤¨§¨©Ÿ¤§¥¦©©¦

¯ïéøOòúîìéãbL úB÷øé eàöé ,äøáòL äðMìò ïéìkì ¦§©§¦©¨¨¤¨§¨¨§§¨¤§¥¦©¨
ïéøOòúîe íéîìðM?eäééðéa éàî .äàaä ä¯éaø øîà ©¦¦§©§¦©¨¨©¨¨©¥©§¨©©¦

öa :eäaàìBôe ïéñéøqä íéì.eäééðéa àkéà éøönä ©¨§¨¦©¨¦¦©¦§¦¦¨¥©§
öa :ïðúcìBôe ïéñéøqä íéìíéî ïäî òðnL éøönä ¦§©§¨¦©¨¦¦©¦§¦¤¨©¥¤©¦

LìíBé íéLìäðMä Làø éðô¯ïéøOòúîì,øáòL §¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§©§¦§¤¨©
íàå ,úéòéáMa ïéøzeîeìåà¯,úéòéáMa ïéøeñà ¨¦©§¦¦§¦¨£¦©§¦¦

ïéøOòúîeìäðMä Làø èáLa ãçàa" .äàaä äðM ¦§©§¦©¨¨©¨¨§¤¨¦§¨Ÿ©¨¨
ìéàìà éaø øîà ?àîòè éàî ."ïìéaø øîà øæò ¨¦¨©©§¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

éàBä :àéòLBàìáBø ïééãòå ,äðL éîLb áBø eàöéå ©£¨¦§¨§¦§¥¨¨©£©¦
.õeçaî äôe÷z¯?øîà÷ éàî¯ìò óà :øîà÷ éëä §¨¦©©¨¨©¨¦¨¨©©©

éàBä ,õeçaî äôe÷z áBøL étì.äðL éîLb áBø eàöéå ¦¤§¨¦©¦§¨§¦§¥¨¨
L àáé÷ò éaøa äNòî :ïðaø eðzì,ïéøeNéò éðL Ba âäðå ,èáLa ãçàa âBøúà èwé ¨©¨©©£¤§©¦£¦¨¤¦¥¤§§¤¨¦§¨§¨©§¥¦¦

ãçà

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

ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הצלחה בעניינים הכלליים הרי מביאה גם הצלחה בעניינים הפרטיים.
ממכתב ט' מר-חשוון, תשי"ט



רמ
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

éøáãë ãçàù"á.dkiygyn ziyily zqpkp xake dpy dycgzp exn`y -éøáãë ãçàå
ä"á.ea xyr dyng cr dpy dycgzp `l :oixne`d -'åë ù"á âäðî àìoixeyir ipy -

xn`c l`ilnb oaxk dkld wtq meyn `l` ,d"ak wtq y"ak wtq meyn e`l da bdpy

`ny e` ,ziyilya hwlp ixde min lk lr lcbil ekxcc meyn ,wxik dhiwl xg` bexz`

x`yk ea ekld dhpg ixg` xn`c `"xk

k"` :jixt dinwle .dipya hpg ixde ,zepli`

.y"ak ziyily dqpkp xakc dil `hiytäåù
ïìéàìiraxe dlxr oiprl dhpg xg` jlil -

.ziriayeåøåùéò åúèé÷ì úòùáùm`y -

ziyilya zhwlpe dipya dhpgzck xyrzn -

lcbil ekxc `ed s`y itl ,wxik ziyily dpy

`ziinw `zrnya dl yxtn ikd .min lk lr

.oiyecwc'åëå úåùòì äöåøäå`nlra -

o`k :opipyne ,`yix` `tiq opikxt (a,e oiaexir)

.lew za xg`l o`k ,lew za mcewù"á éìå÷î
'åëyiy ,zg` zwelgna dl yxtn oiaexira -

yie ,lwdl i`ny zia ixac da oihepy mewn

oebk .lwdl lld zia ixac da oihepy mewn

y"a ,ld`a `nhz `ly dxcya oexqg dnk

,zg` `ileg :mixne` d"ae .zeileg 'a mixne`

dtixha oiliwn y"a ixac e`vnp .dtxhl oke

oixingn d"ae .zeileg izy xqgzy cr xne`e

dxqgy oeiky xnel ,d`neh oiprl oiliwne da

y"a ilew efa fge`de .d`nhn dpi` zg` `ileg

d"a ilewez` df oixzeq eixac ixdy ,ryx -

mdipy ixnega fge`de .lwdl ick dfliqk" -

in lr oigadl rcei epi`y ,`ed "jled jyga

efa el` eliwdy zewelgn 'aa la` .jenql

efa el`emeyn `le ryx meyn `l o`k oi` -

ziak `dae y"ak `da dil `xiaqc ,zelkq

.lldúéáë éàïåäéøîåçáå ïåäéìå÷á éàîùi` -

zg` `ilega oexqg dl aiyg `l d`neh oiprl

.`ed oexqg e`l inp dtixh oiprl -ä"áë éàå-

.`kde `kd oexqg daygil `ed oexqg exn`c

dil aiyg `wc ,iccd` oxzq inp r"xc jde

.ziyily dil aiyg `we dipy÷ôúñà àøîâ
'åëå äéì.carnl `ra d"ak -äá âäð ù"áë-

bdpn da bdpc meyn :xn`c dcedi xa iqei 'xl

,ziyily oick ipr xyrna dxyir l`ilnb oax

d"ak i`c .meid dpy dycgzpc ,l"q y"ak k"`

.ded zg` dpya dzhpge dzhiwl -êãéàã
èáùmizy epli`a xc bexz`dy ,cwzy`c -

dpy dqpkp cwzy`c haya e"hae ,mipy ylye

z`vnp .ziyily z`vi `l oiicre ,ziyily

.ziyilya dhwlpe dipya dhpgyàåä ïéãáå-

inp zaha e` eilqka e` okl mcew dhwl m`c

.`"xe b"x bdpn meyn ,oixeyir 'a da bdep ded

äéäù äùòî àìà.did haya '`a -éðúå êåøë
izy da dpye iqei 'x ixac z` letk -

.zewelgnäéä èáùá ãçà àìda oi`y -

.dpy yecigäéä èáùá å"è àìà.dpy dycgzp lkd ixacl -éøùú åìù ä"øoick -

.xn`w xyrn oiprle ,wxiúéòéáøì úñðëð úéùéìùm`e" `pz `lc y"n jixt onwl -

.wxi hwil iab (a,ai sc) lirl `ipzck ,"ziyilyl zqpkp dipy dzid
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éòáøì.(.dl sc zekxa) "n"k" yixa ,"irax rhp" :ipzc o`nk `iz` dpyn jd

úéòéáùìåwxt mixekiac inlyexia yxtn `l` ziriay dia zi` inp wxi

xehte ,dhpg xza oli`k milral `id ixd ziriayl zqpkpd ziyy za bexz` oebk :'a

,mxka mi`lk ied `lc ,mi`lk oiprl oli`l dey `pz `lc `de .dhiwl xzac wxik xyrnn

,oli`k hay ely d"x oiprle .wxia k"`yn

oizrnya xn`ckicin `l` `kd `ipz `l -

:z"`e .dhiwl xza i`dae dhpg xza ilf` i`dac

,xac lkl dhiwl xza bexz`a opilf` `l i`n`

lirl ziyixtc i`nl ,wxik min lk lr lcby oeik

:l"ie ?`ziixe`c ziriaya `kixv dyxc `iddc

minrt :dlxr iab (`,i sc) lirl opiyxcc meyn

:z"`e .dlxr meyn oixeq` oiicre ziriaxay

oiprl dhiwl xza wxia opilf`c rnyn `kdc

lk :opz (`"n h"t) ziriay zkqnae ,ziriay

ueg ,oixzen oigitqdy"xd yxite .aexk igitqn

ziyy igitqa ixii`c ,inlyexid t"r ,my

wxtc `idd ikda uxzne .ziriayl zqpkpd

`ipzc (mye a,`p sc migqt) "ebdpy mewn"

d`xpe .aexk igitqn ueg oixeq` mlek :`kti`

dhiwl xza wxia xn`c `dc ,yxtlepiid -

mlecb xnbp la` ,ziyya mlecb xnbp `lyk

ziyyaicin ,ililbd iqei 'xl oia r"xl oia exy -

min mdn rpny ,lirlc miqixqd milva` dedc

mzd biltc o`n 'it`c ,d"x iptl mei miyly-

mlecb xnbpc oeik ililbd iqei 'xlc dcen `kd-

ilcb `l eze ,dxary dpy in lr milicb e`vnp

ilcb `l ezc oeik ,inp r"xle .d`ad dpy in lr

min lk lrlr milicbd zewxi zxezn oi`vei -

iab lirl yxtnck inlyexia 'ixn`ck ,min lk

ina zwtzqny lrad dcyk eyrpc ,milva

iab (a,bi sc) lirl oke .xaryl mixyrzne minyb

xzac wxi oic l`eny edl aidic ,ogece fxe`

,`nl` .ixt xnb xg` jled lkd xn`we ,dhiwl

dhiwl izkec lka hwpc `l` .xwir ixt xnb-

ixnb edpde ,ixt xnb xza hwll jxcc meyn

'ixn`ck ,cgia oiyaiizn oi`y `l` ,cgia miixt

bexz`n dyw ,edine .oikxt oikxt oiieyrc

eizexit ehpgy bexz`a `kd :xn`c ,jenqac

`wtqnc meyn rnyne ,hay jci`c e"h mcew

xza e` ,`"xk bexz`a dhpg xza opilf` i` dil

b"xk dhiwl'ilf`c `nl` .oixeyir ipy ea bdp -

ixdc (inp) ixtd xnbpc ab lr s` dhiwl xza

hay cr hwlp `le dxary dpy ly haya hpg

itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye .xg`

onf lke mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy

s` ,inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny

haya hpgy it lrcr elecb xnbp oi`c oipnf -

sc) onwl opgei iax hwpc `zyd `gipe .xg` hay

:xnelk ,xkk ziyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh

i`ce zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.zifkn zegta bexz`a dhpg aiyg `l `nye ,lif` dhpg xza opgei 'x `dc ,`wec e`l

ìéñëär"xc iiepyl ira `le .envr lr xingne dkld o`nk rcei elit` - jled jyga

.d"ak dkldc did rcei `nzqnc ,`xnegl care o`nk `zkld dil `wtqn
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éaø .ìlä úéa éøáãk ãçàå ,éànL úéa éøáãk ãçà¤¨§¦§¥¥©©§¤¨§¦§¥¥¦¥©¦
:øîBà äãeäé øa éñBéììlä úéaå éànL úéa âäðî à ¥©§¨¥Ÿ¦§©¥©©¥¦¥

îb ïaø âäðî àìà ,da âäðìàéìà éaøåìâäð øæòé ¨©¨¤¨¦§©©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©
äåL âBøúà :ïðúc .daìéàììLa ïe ,íéëøc äLì÷øé ¨¦§©¤§¨¤¨¦¨¦§¨§¨¦§¨¨

äåL .ãçà CøãaìéàììLa ï:íéëøc äLìøòì,ä §¤¤¤¨¨¤¨¦¨¦§¨§¨¦§¨§¨
åìå ,éòáøìe .úéòéáLìãçà Cøãa ÷øé¯úòLaL §¦§¨¦§¦§¦¦§¨¨§¤¤¤¨¤¦§©
ìà éaø .ìàéìîb ïaø éøác ,BøeOéò Búèé÷ì:øîBà øæòé §¦¨¦¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥

äåL âBøúàìéàìïìëì.øác¯éøúk ïðéãáò éîe ¤§¨¤¨¦¨§¨¨¨¦¨§¦©¦§¥
:àéðúäå ?éøîeçìBòìä íìäëìlä úéa éøáãk. §¥§¨©§¨§¨£¨¨§¦§¥¥¦¥

äöBøäåìúBNòéànL úéa éøáãk¯éøáãk .äNBò §¨¤©£§¦§¥¥©©¤§¦§¥
ìlä úéa¯.äNBòéìewîéànL úéaìlä úéa éìewîe ¥¦¥¤¦¥¥©©¦¥¥¦¥

¯éøîeçî ,òLøéànL úéaéøîeçîeìlä úéa¯òìåé ¨¨¥§¥¥©©¥§¥¥¦¥¨¨
éñkäå" øîBà áeúkäìBä CLçaìúéak éà :àìà ."C ©¨¥§©§¦©¤¥¤¨¦§¥

e÷a éànLìe÷a ìlä úéak éà ,ïBäéøîeçáe ïBäéìïBäé ©©§¥§§¥¦§¥¦¥§¥
!ïBäéøîeçáe¯÷tzñà déøîb àáé÷ò éaøìå ,déìà §§¥©¦£¦¨§¨¥¦§©©¥§¨

äMîça éà øîBà èáLa ãçàa ìlä úéa éà òãé§©¦¥¦¥§¤¨¦§¨¥¦©£¦¨
:øîBà äãeäé øa éñBé éaø .øîBà èáLa øNòìà ¨¨¦§¨¥©¦¥©§¨¥Ÿ

ïaø âäðî àìà da âäð ìlä úéaå éànL úéa âäðî¦§©¥©©¥¦¥¨©¨¤¨¦§©©¨
à éaøå ìàéìîbìèáLa ãçàa .da âäð øæòé¯úéák ©§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨§¤¨¦§¨§¥

!?da âäð éànL¯éaø àîéúéàå àðéðç éaø øîà ©©¨©¨¨©©¦£¦¨§¦¥¨©¦
äMîç íãB÷ åéúBøéô eèðçL âBøúàa àëä :àéððç£©§¨¨¨§¤§¤¨§¥¨¤£¦¨

,ïðé÷ñò èáL Cãéàc øNòíãB÷ eìéôà àeä ïéãáe ¨¨§¦¨§¨¨§¦©§¦£¦¤
ì;éðúe CBøk :øîà àðéáø .äéä Ck äéäL äNòîe ,ïë¨¥©£¤¤¨¨¨¨¨¨¦¨£©§§¥
ì,äéä èáLa øNò äMîç àìà ,äéä èáLa ãçà àŸ¤¨¦§¨¨¨¤¨£¦¨¨¨¦§¨¨¨
åììä úéáe éànL úéa âäðî àìâäðî àìà da âäð §Ÿ¦§©¥©©¥¦¥¨©¨¤¨¦§©

îb ïaøìàéìà éaøåìøa äaø øîà .da âäð øæòé ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨£©©¨©
îb ïaø øîàc àzLä :àðeä áøìàéìøçà âBøúà ©¨¨§¨§¨©©¨©§¦¥¤§©©

ì÷øék BøeOéò Búèé÷¯.éøLz BìL äðMä Làø §¦¨¦§¨¨Ÿ©¨¨¤¦§¥
à ïa ïBòîL éaø ,éáéúéîì:øîBà øæòìâBøúà èwé ¥¦¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¥¤§

,LîMä àBáú àìL ãò èáLa øNò äMîç áøò¤¤£¦¨¨¨¦§¨©¤Ÿ¨©¤¤
å øæçåìLîMä àBázMî èwé¯ïéøOòîe ïéîøBz ïéà §¨©§¦¥¦¤¨©¤¤¥§¦§©§¦

ò äfîì,äæìïî àì ïéøOòîe ïéîøBz ïéàL éô ¦¤©¤§¦¤¥§¦§©§¦Ÿ¦
ò Lãçäìå ïLiäìò ïLiä ïî àìäúéä .Lãçä ¤¨¨©©¨¨§Ÿ¦©¨¨©¤¨¨¨§¨

Lìúñðëð úéLéìúéòéáø¯LìïBLàø øNòî úéLé §¦¦¦§¤¤¨§¦¦§¦¦©£¥¦
.éðL øNòîe ïBLàø øNòî úéòéáø ,éðò øNòîe©£¥¨¦§¦¦©£¥¦©£¥¥¦
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"מה' מצעדי גבר כוננו", לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים, והוא: להתעסק בעבודת הבניין לעשות דירה לו יתברך.
היום יום יד חשוון



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dpyd y`x(ycew zay meil)

ãçàyixtd ipr xyrn -ãçàå ,éànL úéa éøáãk,ipy xyrn - ¤¨§¦§¥¥©©§¤¨
yixtd.ìlä úéa éøáãke wleg dcEdi xA iqFi iAxøîBàenrhy §¦§¥¥¦¥©¦¥©§¨¥

`aiwr iax lyàìy meyn did,da âäð ìlä úéáe éànL úéa âäðî Ÿ¦§©¥©©¥¦¥¨©¨
àlà,xfril` iaxe l`ilnb oax ea ewlgpy oica ,el did xg` wtq ¤¨

e ,x`eaiy enkeda âäð øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø âäðî,`aiwr iax ¦§©©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨
ïðúc(e"n a"t mixekia)d ur ,,ïìéàì äåL âBøúàonf xg` ea mikledy ¦§©¤§¨¤¨¦¨

,dhpgdìLaíéëøc äL,mixac dyly iabl -ådey,÷øiì ¦§Ÿ¨§¨¦§©¨¨
,ezhiwl xg` ea mikledyãçà Cøãazyxtne ,cg` xac iabl - §¤¤¤¨

,dpyndìLa ïìéàì äåL,íéëøc äLdhpg xg` ea mikledyìoipr ¨¤¨¦¨¦§Ÿ¨§¨¦§
,äìøò,dlxr `ed zepey`xd mipyd yly jeza hpgy ixt lky ¨§¨

éòáøìåyiy 'irax rhp'k mpic ziriaxd dpya ehpgy zexitdy - §¨§¨¦
,dyecw eaúéòéáMìåmda yi ziriaya ehpgy zexitdy - §©§¦¦

,ziriay zyecwådeyBøeNéò Búèé÷ì úòLaL ,ãçà Cøãa ÷øiì- §©¨¨§¤¤¤¨¤¦§©§¦¨¦
onf itl `le ,ezhiwl onf itl zrawp bexz`d ly xyrnd zpyy

,ezhpgøæòéìà éaø .ìàéìîb ïaø éøáce wlegäåL âBøúà ,øîBà ¦§¥©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤¥¤§¨¤
,øác ìëì ïìéàìxg` ea mikled xyrnd zpy zriaw oiprl s`e §¦¨§¨¨¨

,haya cg`a bexz`d z` hwil `aiwr iaxy oeike ,dhpgd
oax zrcly `vnp ,oli`l dpyd y`x `ed i`ny zia zrcly
,ipr xyrn yixtdl el yi ezhiwl onf xg` mikledy l`ilnb
ea mikledy xfril` iaxl eli`e ,ziyilyd dpyd zexit oick
,dxary dpyd oick ,ipy xyrn epnn yixtdl yi ezhpg onf xg`
`aiwr iax yixtd mdipy ici z`vl icke ,dhinyl dipy `idy

.zexyrn ipy
`aiwr iaxy `vnp ,`ziixad ly `nw `pz zrcl :`xnbd dywn
,ef z` ef zexzeqd zexneg izya lld ziake i`ny ziak xingd
dpyl mbe dipyd dpyl mb qgiizi cg` ixty okzi `l ixdy

,ziyilydéøîeç éøúk ïðéãáò éîeizy xingdle bedpl yi ike - ¦©§¦¨¦§¥§¥
,ef z` ef zexzeqd zexneg,ìlä úéa éøáãk äëìä íìBòì ,àéðzäå§¨©§¨§¨£¨¨§¦§¥¥¦¥

oiaexira x`eank ,ok dxn`e lew za d`viy(:e),åd`viy mcew §
,jk oicd did ,lew zad,äNBò ,éànL úéa éøáãk úBNòì äöBøä̈¤©£§¦§¥¥©©

zeyrl dvexde,äNBò ,ìlä úéa éøáãkewlgpy mewna la` §¦§¥¥¦¥
mb xac eze`a bdepe ,`xnege `lew yi drc lkle ,cg` xaca

å éànL úéa élewîmb,ìlä úéa élewîdf ixd,òLøeiyrn ixdy ¦¥¥©©§¦¥¥¦¥¨¨
mb xac eze`a bdep m`e ,df z` df mixzeqå éànL úéa éøîeçîmb ¥§¥¥©©§

øîBà áeúkä åéìò ,ìlä úéa éøîeçî(ci a zldw)FW`xA eipir mkgd' ¥§¥¥¦¥¨¨©¨¥¤¨¨¥¨§Ÿ
,'CìBä CLça ìéñkäå`ed ixd jenql in lr rcei epi`y jezny §©§¦©Ÿ¤¥

dlit`a ekxc z` yybnd liqkl dnece ,eiyrn lka xingn
.zkll okidl rcei epi`eéà àlàdf xaca bedpl dvex,éànL úéák ¤¨¦§¥©©

mb mdixack dyriå ïBäéle÷ambïBäéøîeça,oipr eze`l mirbepd §¥§§§¥
eéàbedpl dvex,ìlä úéákok dyri,ïBäéøîeçáe ïBäéle÷aok m`e ¦§¥¦¥§¥§§¥

zexnega lld ziak mbe i`ny ziak mb `aiwr iax xingd ji`
.ef z` ef zexzeq ody el`

:`xnbd zvxznàáé÷ò éaø`l` ,lld ziak wqt÷tzñà déøîb ©¦£¦¨§¨¥¦§©©
déì,eizeaxn mlaw ji` ,mnvr lld zia ixac el ewtzqp -àìå ¥§Ÿ

øNò äMîça éà ,[eøîà] (øîåà) èáLa ãçàa ìlä úéa éà òãé̈©¦¥¦¥§¤¨¦§¨¨§¦©£¦¨¨
,[eøîà] (øîåà) èáLa.zexyrn ipy yixtdl wtqn xingd okle ¦§¨¨§

iax ly dyrna dcedi xa iqei iax zrc z` zx`an `xnbd
:`aiwrìlä úéáe éànL úéa âäðî àì ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨¥Ÿ¦§©¥©©¥¦¥
da âäð,`aiwr iax.da âäð øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø âäðî àlà ¨©¨¤¨¦§©©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨

wx zkiiy xfril` iaxe l`ilnb oax zwelgn ixd :`xnbd dywn
z` hwil `aiwr iaxy oeike ,oli`l dpyd y`x xary xg`l

bexz`d,èáLa ãçàaok m`,da âäð éànL úéákcg`y mixne`d §¤¨¦§¨§¥©©¨©¨
wxy lld zia zrcl eli`e ,oli`l dpyd y`x `ed haya
yixtdl eilr i`ce ,oli`l dpyd y`x legi haya xyr dynga
,ryedi iaxl oiae l`ilnb oaxl oia ,dxary dpyk ,ipy xyrn
ixdy ,cere ,`ed lld zia icinlzn `aiwr iax ixdy ,dywe

.i`ny zia ixack bdp recne ,lld ziak dwqtp dkldd
:`xnbd zvxzn,àéððç éaø àîézéàå ,àðéðç éaø øîàiax zn`a ¨©©¦£¦¨§¦¥¨©¦£©§¨

dpyd y`x `ed haya xyr dyngy ,lld ziak bdp `aiwr
e ,oli`làëäziriaxd dpya did `aiwr iax ly df dyrn - ¨¨

e ,dhinylèáL Cãéàc øNò äMîç íãB÷ åéúBøét eèðçL âBøúàa§¤§¤¨§¥¨¤£¦¨¨§¦¨§¨
ïðé÷ñòhay ycg mcew eizexit ehpgy bexz`a dyrnd dide - ©§¦¨

lr lcb bexz`d ixdy] dhinyl ziyily `idy ,zncewd dpya
zpya dzid ezhpgy `vnpe ,[yly e` miizpy jyna oli`d
ixtd hwlpe ,ipy xyrn da bdpy ,dipyd dpyd ly xyrnd
`l oiicry oeike ,ziriaxd dpyd ly haya xyr dyng mcew
,lld zia zrcke ,ziriaxd dpyd ly oli`l dpyd y`x ribd
oaxle ,ipr xyrn da bdepy ziyilyd dpya hwlpy ink `ed ixd
iaxle ,ipr xyrna aiig dhiwld xg` ea mikledy l`ilnb
wtqne ,ipy xyrna aiig dhpgd xg` ea mikledy xfril`

.zexyrn ipy `aiwr iax yixtd
:`xnbd dtiqenàeä ïéãáezn`ae -eléôàz` hwln did m` §¦£¦

bexz`dïëì íãB÷xyr dyngn ,ef dpy ly haya cg` iptl - ¤¨¥
f` xak ,ipr xyrn bedpl ligzdy ,dxary dpyd ly haya
xg` mikled m` xfril` iaxe l`ilnb oax zwelgn zkiiy dzid
dpya dzidy dhiwld xg` e` dipyd dpya dzidy dhpgd

,ziyilydecg`a `aiwr iax ehwily dpynd dxn`y dn
`l` ,df jix`zn dpin `wtp yiy meyn df oi` ,hayaäNòî©£

.äéä Ck äéäL¤¨¨¨¨¨
:sqep uexizéðúe CBøk ,øîà àðéáøiqei iax ixac z` letkl yi - ©¦¨¨©§§¦

`ed jke ,mixac ipya `nw `pz lr wleg `edy xnele ,dcedi xa
,xne`äéä èáLa ãçà àì,`aiwr iax ea hwily mei eze`àlà Ÿ¤¨¦§¨¨¨¤¨

,äéä èáLa øNò äMîçdpyd dycgzp xak lld zia zrcl s`e £¦¨¨¦§¨¨¨
.ziyilydåy ,ceràlà ,da âäð ìlä úéáe éànL úéa âäðî àì §Ÿ¦§©¥©©¥¦¥¨©¨¤¨

.da âäð øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø âäðî¦§©©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨
*

`id bexz` ly xyrnd zpyy l`ilnb oax zhiya dpc `xnbd
:wxikìàéìîb ïaø øîàc àzLä ,àðeä áø øa äaø øîàyâBøúà ¨©©¨©©¨©§¨§¨©©¨©§¦¥¤§

,BøeNéò Búèé÷ì øçàe,÷øékmb ok m`BlL äðMä Làøxyrn iabl ©©§¦¨¦§¨¨Ÿ©¨¨¤
a cg`a `ed,éøLz.oli`k haya xyr dynga `le ,zewxik ¦§¥

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ¥¦¥©¦¦§¤¤§¨¨¥
èwéìly oli` zexit,âBøúàaàlL ãò èáLa øNò äMîç áøò ¦¥¤§¤¤£¦¨¨¦§¨©¤Ÿ

LîMä àBázdyng mei qpkp `l oiicre ,dngd drwyy mcew - ¨©¤¤
,haya xyrèwéìå øæçåoli` eze`n mitqep zexitàBázMî §¨©§¦¥¦¤¨

,LîMä,haya xyr dyng mei qpkp xakyïéøNòîe ïéîøBz ïéà ©¤¤¥§¦§©¦
äæ ìò äfî,el` lr el` zexitn -àì ïéøNòîe ïéîøBz ïéàL éôì ¦¤©¤§¦¤¥§¦§©¦Ÿ

.Lãçä ìò ïLiä ïî àìå ïLiä ìò Lãçä ïîoia yi sqep welige ¦¤¨¨©©¨¨§Ÿ¦©¨¨©¤¨¨
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הנשמה מצפה למעלה לזמן בו תזכה לרדת לגוף, כי הנשמה חשה מה היא מסוגלת לפעול בהיותה כאן למטה. היא מסוגלת להגיע 
ל"להתענג על הוי'". אם כן, למתי דוחים זאת?

היום יום טו חשוון



אגרות קודשרמב

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ות"ל אשר הוטב מצב בריאותו,  בנועם קבלתי מכתבו מח' חשון, אחרי ההפסקה הארוכה, 
העדר  הנה  גבוה,  דם  דלחץ  לענין  אשר  במוחש,  זה  ג"כ  ורואים  הרופאים  דעת  חוות  לו  ידוע  ובטח 
בעיון  שילמוד  מהנכון  התרגזות,  העדר  למדת  להגיע  ובכדי  היא,  ומנוסה  בדוקה  רפואה  התרגזות, 
המתאים האגרת הקדש לרבינו הזקן )הוא חלק הרביעי של התניא ונדפס וכרוך אתו( סימן כ"ה, והוא 
מובן ג"כ בשכל אנושי, וקצת הטעמה יש להוסיף, אשר רואים במוחש אשר התרגזות מעניני העולם, 

הנה לא לבד שאינה מביאה תועלת אלא שעוד מקלקלת.

שהעם  כיון  ומצות,  לתורה  בנוגע  ידיעות  זשורנאל,  מארגען  בהעתון  להדפיס  ע"ד  במ"ש  ב( 
הארצ]ו[ת גברה במדינה זו, הנה בטח גם לו ידוע אשר אלו מסוג הנ"ל אינם מקוראי העתון היהודי 
כ"א רק בשפת המדינה, ולאלו שיש להם קצת ידיעה הרי מזמן לזמן נדפסים עניני תורה בהמכ"ע )גם 
מזה אין דעתי נוחה כל כך, כי לפעמים תכופות אינם מתאימים להמטרה, והעולה על כולנה כי קשה 
לצמצם חשבון ההיזק והתועלת שבזה, כיון שבעתון אחד גופא נדפסים ענינים סותרים לתורה ומצוה 
וקשה לשער מראש איזה ענינים מהם יקרא הקורא בהעתון בעיון יותר, ומה יוחקק בזכרונו יותר(, 
ובטח ידוע לו משיטת המל"ח - מרכז לעניני חינוך - שמדפיס בשפת המדינה ענינים של תורה ומצוה 
בצורה של סיפורים או מאמרים קלים וכיו"ב, ומה שאין מדפיסים יותר הוא רק מפני חסרון אמצעים, 

וכשיתן השי"ת וישתפר המצב, יגדל ג"כ ענין ההדפסה הנ"ל.

ג( בנוגע לשאלתו אם יש הגבלות בענין ברכת אשר יצר למי שזקוק לזה לכמה פעמים ביום, 
הנה אין לחלק בדבר, ואם הוא ע"י סם המשלשל - יעוין אחרונים או"ח ס"ז.

ג"כ  והולך  בשבת  הכנסת  בבית  מתפלל  הענינים,  בשני  שמחזיק  למי  השנית,  ובשאלתו  ד( 
לחנותו ביום זה, והשאלה אם יקבל שכר בשביל היותו בביהכ"נ, הנה אינו מפרש במכתבו למאי נפקא 
מינה, והרי לכאורה זהו מענינו של מלאך מיכאל, שהוא הכותב זכיותיהם של ישראל, והנה המצוה 
שעושה מצוה היא ובודאי יקבל שכר עלי', אלא שכמובן אין זה מועיל וממעט גודל העבירה דחילול 
שבת, ובפרט בישיבה בחנות שזהו ענין בפרהסיא, ומתפקידם של מכירי אדם כזה, להסבירו אשר אין 
שייך בזה הענין פון אויסקויפן זיך, אשר כיון שמתפלל בביהכ"נ הרי עי"ז נתמעט גודל הענין דחילול 

שבת אחר זה, והאריכות בזה אך למותר.

- הנה  וכו'  ושנים  ימים  שי' מה שיהי' לאחר אריכות  ה( מ"ש במכתבו שהתדבר עם הרב... 
פליאה גדולה לי עליו, שהרי עוד עליו לתקן ולפעול בעוה"ז רבות בשנים טובות. ויסיח דעתו ממחשבות 
ויעמיק בהתעמקות המתאימה איך לתקן חלקו בעולם מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת  כאלו 

והשי"ת יצליחו גם בזה עוד רבות בשנים.

בברכה.

נ"ב: מוסג"פ קטע העתק מהמדובר בחג הסוכות העבר ותוכנו אשר בפעולות, הרי ההתחלה 
צ"ל ע"י שפע אור, ורק אח"כ הולכים מדרגא לדרגא, ובטח יביא לו זה תועלת בהתעמולה בסביבתו.

כל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא, צריך להתעניין בכל מאמצי כוחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו שהוא 
מחפש אחר פרנסה גשמית.

היום יום יד חשוון
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יג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
åîå÷î êøåöì [ð÷ אין - גופו לצורך שמטלטלו גם -

בו  השימוש בסיום מיד מידיו להניחו .144צריך
åãéá àåä [àð÷ גופו על התלוי לאיסור שמלאכתו כלי -

להמשיך  שמותר ואף שבידו", כ"מוקצה נחשב לא
בידו  ליטלו אין - בגופו .145לטלטלו

åãéá àåä [áð÷ למי דווקא המוקצה לטלטל מותר -
אחר  לאדם ליתנו אין אבל בידיו, .146שהמוקצה

åì êéøöù [âð÷ גזירה מחמת מוקצה שהוא דבר -
שמא  בטלטול שאסורה פרקים של מנורה כגון אחרת
אחת  רגלו שנשמט ספסל וכן הפרקים, ויחזיר תתפרק

שאסור  גדול סולם וכן יתקנו שמא בטלטול שאסור
כבר  הוא דאפי' נותנת הסברא הרואים, מפני בטלטול

להניחו  צריך .147בידו
çëù íà [ãð÷ במזיד בידו נטלו ואפילו -148.

äöøéù íå÷î [äð÷ ללא יטלטלנו לא ומכלֿמקום -
ההולכה  לצורך שלא עמו יעמוד לא וכן .149הגבלה,

øåîâ äö÷åîá [åð÷ הגיע בין באיסור לידיו הגיע בין -
בהיתר  .150לידיו

ãñôä íå÷îá [æð÷ במקום להקל הדין והוא -
לטלטלו  וצריך בהיתר לידיו הגיע .151שהמוקצה

zetqede mipeiv
מסכין 144) במכלֿשכן בהיתר, לידו כשהגיע מיבעיא לא

חסרון  מחמת מוקצה שהוא ס"י) שלא סי' (להלן המילה
שהיא  ס"ט) תקו סי' (להלן ביו"ט שהפרישה וחלה כיס,
רשאי  באיסור לידו כשהגיע גם אלא גופו, מחמת מוקצה
הסעיף  בהמשך משמע (כן שירצה. מקום לכל לטלטלו
שוגג  בין לחלק (ואין גמור במוקצה רק להחמיר שטוב

קמח)). הערה כדלהלן למזיד
פשוט 145) ונראה יא: ס"ק בדה"ש קיג סי' קצוה"ש

להוליכו  בידו גמור מוקצה ונטל בשכח להמתירין דאפילו
גופו  על כשהי' אבל בידו, כשהי' דוקא היינו שירצה לכ"מ
מוקצה  טלטול זה אין גופו דעל כיון בידו ליטלו לו אסור
אדמו"ר  כ' ולפיכך גמור טלטול עי"ז לו נתיר ואיך כלל
שמתיר  בשבת) ונזכר עליו כיסו ששכח במי סי"ט רסו (בסי'

נופל. והכיס חגורו
בנו 146) את ליטול שאסור שט סי' ריש להלן ראה

האבן  את ליטול שאסור כלֿשכן כן ואם בידו, כשהאבן
ה), ס"ק א"א שלא (סי' פמ"ג ראה אבל בנו. מידי עצמה
מידו  להניחו ולא אחר לאיש הסכין את ליתן למוהל להתיר
לביתו. להוליכו חברו מיד הסכין המוהל יקח ואח"כ
לידו  האחת מידו המוקצה להעביר מותר ומכלֿמקום

השניה.
גם 147) דהרי גמור במוקצה האוסרים לדעת מבעיא לא

במוקצה  להמתירין אפי' אלא לגמרי בטלטול אסורים אלו
הרואים  מפני או יתקן שמא דהחשש באלו לאסור יש גמור,
ס"ק  בדה"ש קיג סי' (קצוה"ש למעשה וצ"ע עומד במקומו

י).

לחוש 148) שמסיק שכאן אלא לו, סעיף שז סי' כדלעיל
אם  וכלֿשכן שכח" "אם להחמיר כתב המחמירים לדעת
סומכים  ולכך לנכרי באמירה העוסק שז ובסי' במזיד, נטל
כתב  שמו) הערה שז סי' לעיל (ראה המקילים דעת על

בשגגה". או "בזדון
מטלטלו 149) בין דשאני סק"י: סוף שא סי' קו"א ע"פ

ובין  לבית, מרחוב נושאו בין הדין והוא להצניעו, בבית
מיד  ברחוב, דאף ועוד ולבית. לעיר שיגיע עד בדרך נושאו
כאן, עוד לעמוד רשאי ואינו בודאי, לילך צריך שנזכר
כן  ואם כולה... השבת כל עליו להניחו יכול דאינו דפשיטא
מועטת  שהייה דאפילו ודאי אלא לדבר, יש שיעור איזה
אלא  התירו שלא אסור, הליכה צורך שאינה לפוש בעמידה
לא  אבל וסוף, גבול יש שלזה שירצה, מקום לכל לטלטלו
היום. כל לעמוד שיכול גבול אין שלזה שירצה, כמו לעמוד

משמע 150) עד סעיף להלן וכן בזה, חילק לא בשוע"ר
כי  להחמיר טוב בהיתר לידיו שהגיע רעי של בגרף שגם

גמור. מוקצה הוא
טוב 151) בזה... להחמיר "שטוב עד סעיף להלן מהלשון

שאם  בעלמא חומרא אלא שאינו משמע מים" לתוכם ליתן
(וע"ד  זאת יעשה מים נתינת ידי על מהטלטול להמנע יכול
(סי' המילה סכין ולגבי סד), הערה שז סי' על לעיל המבואר
שהם  ס"ט) תקו (סי' ביוםֿטוב שהופרשה וחלה ס"י) שלא
ייפגם  שלא כדי לסלקו וצריך בהיתר לידיו שהגיע מוקצה
להמנע  שטוב אפילו הזכיר לא החלה מן יאכלו שלא כדי או

מטלטולם.
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בשבת  רחיצה דיני שכו סימן ב חלק

אפילו ‚ לתוכה להמשיך אסור טבריא חמי של המים אמת
לאמה  חוץ יוצא הסילון ופי צונן של סילון יום מבעוד
שיתחממו  כדי כן ועושין שבקרקע לעוקא נשפכים ומימיו
זו  והרי חמין של האמה דרך בעברם שבסילון הללו מים
בתוך  נטמנו הללו שמים הבל המוסיף בדבר הטמנה כעין
וכבר  הבל המוסיף דבר נקראים שהן טבריא חמי של האמה
אפילו  הבל המוסיף בדבר להטמין שאסור רנ"ז בסי' נתבאר
והמשיך  עבר אם ולכן אסור והטמין עבר ואם יום מבעוד
ממנו  הנשפכים המים אסורים האמה לתוך צונן של הסילון
שאסור  בשבת הוחמו כאלו בשתיה בין ברחיצה בין לעוקא
בלבד  אחד אבר ואפילו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ אפילו
שהוחמו  כחמין דינם יו"ט בערב זה סילון המשיך ואם
מותרים  אבל רובו או גופו כל בהם לרחוץ שאסור ביו"ט
בסי' שיתבאר כמו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ או בשתיה

תקי"א.

לאמה  חוץ יוצא ופיו צד מכל מוקף הסילון כשגוף זה וכל
הטמנה  נקרא זה אין האמה לתוך הצונן שופך הוא אם אבל
מותר  לפיכך בו נטמן ולא בחמין הוא מתערב שהצונן כלל
כל  והולך לשם נמשך והוא לשם יום מבעוד הצונן להמשיך
יום  מבעוד שהתחיל כיון בישול משום בו ואין כולה השבת
ג"כ  ומותר רנ"ב בסי' שנתבאר כמו בשבת מאליו נגמר והוא
חמי  בשאר כמו זו באמה ביחד גופו כל אפילו לרחוץ

טבריא:

המדורה „ כנגד ויתחמם גופו כל בצונן אדם ישתטף לא
גופו  כל בחמין כרוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר מפני
מפני  האש אצל שנתחמם אחר בצונן להשתטף מותר אבל

כך. כל מתחממים שעליו המים שאין

לחממם  שלא ליזהר צריך ידיו הרוחץ שאפילו אומרים ויש
לא  אם בו סולדת היד שאין במקום אפילו המדורה כנגד
ונמצא  שעליהן המים שמפשיר מפני יפה תחלה ינגבם
אפילו  בשבת שהוחמו וחמין בשבת שהוחמו בחמין כרוחץ
הוחמו  לא ואפילו אחד אבר אפילו בהם לרחוץ אסור בהיתר

כדבריהם: להחמיר ויש בו סולדת היד שאין מעט אלא

* * *
בו ‰ שיש כלי בטנו גבי על ליתן אסור במעיו שחש מי

רוב  כרוחץ ונמצא גופו רוב על ישפכו שמא חמין מים
כדי  בהם שאין מועטים מים הם אם ואפילו בחמין גופו
מעט  אפילו בשבת הוחמו אם מקום מכל גופו רוב רחיצת

כ  אסור בו סולדת היד אסור שאין בחול ואפילו שנתבאר מו
מותר  אבל רותחים שהמים שפעמים הסכנה מפני כן לעשות

בשבת: ואפילו בטנו גבי על וליתנו בגד להחם

Â שלא מהנהר כשעולה יפה גופו שינגב צריך בנהר הרוחץ
כמו  בכרמלית אמות ד' ויטלטלם עליו המים ישארו
גופו  לשוט שלא [ליזהר] צריך ועוד ש"א בסי' שנתבאר
פני  שעל הקסמין כגון דבר שום להשיט שלא וגם בנהר
שיתבאר  כמו המים לנקות ולכאן לכאן להפצילן אסור המים

שערו  לסחוט שלא רוחץ כל ליזהר צריך ועוד של"ט בסי'
בולע  ואינו קשה שהשער בשיער סחיטה שייך שלא ואף
ומפני  סופרים מדברי אסור מקום מכל ממש בתוכו המים
המנהג  נתפשט לכן זה בכל ליזהר יודעים הכל שאין
אע"פ  בצונן אפילו בשבת כלל לרחוץ שלא אלו במדינות

הדין: מן בדבר איסור שאין

Ê טבילה הצריך אפילו בשבת מטומאתו לטבול מותר אדם
נראה  שאינו מפני בהם וכיוצא נדה כגון התורה מן
שאין  סרוחים במים טובל ואפילו להקר כיורד אלא כמתקן
להקר  דרך שאין הגשמים בימות ואפילו בהם להקר דרך
ורוחץ  וצואה בטיט מלוכלך שאדם פעמים מקום מכל כלל
להעביר  כדי סרוחים במים ואפילו הגשמים בימות אפילו

מעליו. והצואה הטיט

כן  אם אלא בשבת אשה טבילת לאסור נהגו אלו ובמדינות
השבת  קודם לטבול לה אפשר היה לא וגם בעיר בעלה יש
במה  פשעה שלא שבת בערב ובא בעיר בעלה היה שלא או
והיה  בעיר בעלה שהיה כל אבל לכן קודם טבלה שלא
שנתנו  ויש בשבת טובלת אינה טבלה ולא לטבול לה אפשר
אם  בשבת לרחוץ שלא המנהג שנתפשט שכיון למנהג טעם
כיורד  ולא כמתקן נראה זה הרי מטומאתו טובל כשטמא כן
שנתבאר  מטעם להקר לרחוץ כלל דרך שאין כיון להקר

בדבר. איסור שאין אע"פ

מן  אינה זו שטבילה שכיון לקרי לטבול מותר מקום ומכל
נראה  אינו סופרים מדברי גמור חיוב לא (ואף התורה
שאין  בשבת לטבול מותר בתשובה ששב המומר וכן כמתקן
גמור  חיוב אין (ואף הגר טבילת כמו התורה מן טבילתו
ולטבול  לחזור שצריכה אשה כל וכן סופרים) מדברי
בי"ד  שנתבאר כמו בשבת לטבול מותרת בעלמא לחומרא

קצ"[ז]): סי'

* * *
Á משירים שאינם בדברים ורגליו ידיו פניו לרחוץ מותר

יהא  שלא ובלבד המשירים דברים עם מעורבים שער
ולא  רישיה פסיק שהוא בענין בודאי שמשיר מדבר הרוב

ימות:

Ë יד כלאחר גבול שהוא מפני במורסן ידיו לרחוץ מותר
אלא  בשבת שינוי ע"י לגבל שלא להחמיר שיש ואע"פ
מכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שבת מערב המים נתן כן אם
שלוקחו  אלא המורסן על ממש מים נותן שאינו כאן מקום

הכל: לדברי מותר רטובות בידים

È חלב שאר או בבורית שכן וכל במלח ידיו לרחוץ אסור
ודומה  בשבת כמוליד זה והרי ידו על שנימוח מפני
ברד  או שלג לרסק שאסור ש"כ בסי' שנתבאר כמו למלאכה
וברד  שלג לרסק איסור שטעם האומרים ולדברי זה מטעם
שאף  למשקין העומדים פירות סחיטת גזרת משום הוא
אם  שם שנתבאר כמו עומדים הם למימיהם והברד השלג
לרסק  מותר למשקין עומדים שאינן חלב ושאר בורית כן

הראשונה: כסברא להחמיר יש אבל לכתחלה
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

‡È מערב סתמו אם מתחתיו מבחוץ ניסוקת שהאור מרחץ
מותר  ידו על מתחמם שהמרחץ  הנקבים אותן שבת
בשבת  כלל נתחמם לא שהרי מיד שבת במוצאי בו לרחוץ
הוחם  שמאליו אע"פ שבת מערב נקביו סתמו לא אם אבל
באיסור  שהוחם לפי שיעשו בכדי לערב להמתין צריך בשבת
גזרה  תחתיו אש כשיש בשבת פתוחים נקביו להיות שאסור

בגחלים: יחתה שמא

·È מפני בלבד להזיע אפילו למרחץ ליכנס חכמים אסרו
אנחנו  מזיעין ואמרו בחמין רוחצין שהיו עבירה עוברי
להזיע  שיכול במקום במרחץ לעבור שאפילו אומרים ויש

לכך: מתכוין שאינו פי על אף אסור

‚È רוחצת מרחץ בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת
הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם: בשביל בשבת

* * *

בשבת  סיכה דיני שכז, סימן ב חלק

מפני ‡ (מעורבים) וחומץ שמן יסוך לא במתניו החושש
ניכר  שהדבר וכל לרפואה אלא בהם לסוך דרך שאין
סך  אבל שכ"ח בסי' שיתבאר מטעם אסור לרפואה שמתכוין
יקרים  שדמיו לפי ורד בשמן לא אבל (לבדו) בשמן הוא
הוא  ואם לרפואה אלא בו לסוך רגילים ואין מצוי ואינו
שלא  לסוכו אדם בני ודרך ורד שמן בו שמצוי מקום
שאין  אלו ובמקומות לרפואה אפילו בו לסוך מותר לרפואה
שמן  בשום לסוך אסור לרפואה אם כי בשמן לסוך נוהגין
אסור  ולכן לרפואה שמתכוין ניכר שהדבר מפני לרפואה

חטטין: בו שיש הראש לסוך

ובלבד · להנאה הגוף כל על ביד ולמשמש לסוך מותר
ולא  ביחד וימשמש שיסוך דהיינו חול מדרך שישנה

ידים: ברפיון אלא בכח ימשמש

כן ‚ אם אלא חול כדרך לכך המיוחד בכלי מגרדין אין
לו  היה ואם צואה או בטיט מטונפות רגליו או ידיו היו
להיות  הבתולות נהגו ומזה מותר לשבת המיוחדת מגרדת

ש"ג: בסי' כמ"ש לשבת המיוחד חזיר משער כלי להן

הסנדל „ או המנעל בתוך כשהיא בשמן רגלו יסוך לא
ודומה  השמן לכלוך ע"י מתרכך שעורן מפני החדשים
וסך  במנעל מניחה ואח"כ רגלו את הוא סך אבל לעיבוד
והוא  חושש ואינו העור גבי על ומתעגל גופו כל את הוא
יש  אפילו לעבדו כדי שיעור מגופו הנישוף בשמן יהא שלא
לצחצחו  אפילו הוא יתכוין שלא והוא מותר לצחצחו כדי בו

לעבדו: משום גזרה

ומושכו ‰ בידיו המרככו או שיתקשה עד העור על הדורס
משום  חייב עושים שהאומנים כדרך אותו ומשוה

מעבד:

* * *

בשבת  חולה דין שכח, סימן ב חלק

כלל ‡ סכנה חשש בו שאין בעלמא מיחוש לו שיש מי
רפואה  שום לו לעשות אסור כבריא והולך מתחזק והוא
שאין  דבר ואפילו שיתבאר ע"ד אלא נכרי ע"י אפילו בשבת
שום  בו ואין סופרים מדברי אפילו מלאכה סרך משום בו
וניכר  לרפואה שעושה כיון מקום מכל לבריא כלל איסור
ישחוק  שמא גזרה משום אסור לרפואה שמתכוין הדבר
בשבת  ברפואות לעסוק מותר כשיהיה לרפואה סממנים

טוחן: משום ויתחייב

השבת · את עליו לחלל מצוה סכנה של חולי לו שיש מי
דמים  שופך זה הרי והשואל משובח זה הרי והזריז
שמותר  ברבים לדרוש לו שהיה מגונה זה הרי והנשאל
יעשה  אשר שנאמר השבת את דוחה נפשות ספק ואפילו
ראה  כלומר בהם וחי לומר תלמוד מה בהם וחי האדם
לידי  כך ידי על שיבא ולא המצות בעשיית ודאי חי שיהא
אלא  מחללין אין סכנה בודאי אפילו מקום ומכל סכנה ספק
רפואה  וכשהיא מומחה פי על או לכל ידועה שהיא ברפואה
מחללין  לאו אם בה יתרפא זה אם ידוע שאין אף ידועה

מספק:

מהשינים ‚ הפנימיים באיברים דהיינו חלל של מכה כל
השבת  את עליה מחללין בכלל עצמן ושינים ולפנים
הפנימיים  איברים משאר אחד או השינים שנתקלקלו והוא
מיחושים  אבל בזה וכיוצא בועא בהם שיש או מכה מחמת
אם  אפילו עליהם מחללין ואין מכה נקראים אינן בעלמא

מאד. לו כואב

לחלל  מותר אזי גופו כל ממנו שחלה עד כך כל מצטער ואם
כל  מצטער אינו (ואם גמורה במלאכה אפילו נכרי ידי על
כמו  שבות) משום האסור דבר כל נכרי ע"י לעשות מותר כך
שחלה  עד כך כל ומצטער בשינו שחושש מי ולכן שיתבאר
לנכרי  אומר נכרי) ע"י לחלל מותר (אזי גופו כל ממנו
קצת  ומסייע שינו לו ממציא שהישראל ואף להוציאו

כלום  בכך אין אם בהוצאתו שאף לפי ממש בו אין שמסייע
על  מעכב היה שלא אלא זה סיוע מסייעו הישראל היה לא
(ולהאומרים  בלבדו זה דבר לעשות יכול הנכרי היה  ידו
מדברי  אלא אסורה אינה לגופה צריכה שאינה מלאכה
כל  ממנו חלה לא אם אף נכרי ע"י להוציאו מותר סופרים

שיתבאר): כמו גופו

* * *
בסתם „ אפילו אלא אומד צריכה אינה חלל של מכה

החולה  וגם חילול שצריך בה שמכירין בקיאין שם שאין
בחול  לו לעשות שרגילין מה כל לו עושין כלום אומר  אינו
כלל  סכנה שאין אע"פ לחולה יפים שהם ורפואות ממאכלים
סכנה  בו יש החולי מקום שמכל כיון ההוא הדבר במניעת
ואין  ממתין שהוא חולי באותו ומכירים כשיודעים אבל
חלל  של מכה שהיא אע"פ עליו לחלל אסור חילול צריך

צריך. שאין אומר הבקי או החולה אם שכן וכל

ע"י  מחללין אין חילול שצריך במקום שאפילו אומרים ויש
יסתכן  לו יעשהו לא שאם בו לחוש שיש בדבר אלא ישראל
מקום  שמכל אע"פ סכנה דבר אותו במניעת שאין כל אבל
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

אותו  עושין אין בחול לו לעשותו ורגילין לו הוא צריך
סכנה. בו שאין חולה צרכי כדין נכרים ע"י אלא בשבת

בדבר  אפילו להחמיר שנוהגים אלו במדינות לנהוג יש (וכן
שאפשר  כל ישראל ע"י לעשותו שלא במניעתו סכנה שיש
א"כ  שיתבאר כמו כלל ועיכוב דיחוי בלא נכרי ע"י לעשותו
נכרי  ע"י לעשותו יש כלל סכנה שום במניעתו שאין בדבר
כלל  נכרי שם אין אם אבל קצת שיתעצל לחוש יש אם אף
נפש  בעל כל מקום ומכל הראשונה סברא על לסמוך יש

תורה): של באיסור לעצמו יחוש

יאמר ‰ אם ובחולה בבקי נשאלין חלל של שאינה מכה
יחללו  לא שאם שיאמר או לחילול שצריך מהם אחד
שאם  לחוש שיש בענין והוא חליו עליו שיכביד אפשר
אין  לאו ואם מחללין שמסתכן אפשר חליו עליו יכביד

מחללין:

Â שם עלתה אפילו הרגל גב על או היד גב שעל מכה
עלוקה  שבלע מי וכן ברזל הכאת מחמת שלא מאליה
אדם  לבשר וכשבאה במים ומצויה קטנה תולעת והיא
בולעה  וכשאדם קטנה חבית כמו שהיא עד הדם מוצצת
צבה  כריסו ונמצא שבמעיו ליחה מוצצת הוא המים בתוך
הממיתים  עפר מזוחלי אחד או שוטה כלב שנשכו מי וכן

חלל: של כמכה הם הרי לאו אם ממית אם ספק אפילו

* * *
Ê על אפילו ברזל מחמת שנעשית מכה כל על מחללין וכן

על  מחללין וכן והרגל היד גב על שלא מבחוץ הבשר
פלונקר"ו  הנקרא (והוא סימטא ועל הטבעת בפי הבא שחין
חם  אינו אפילו או ביותר חם קדחת בו שיש מי ועל בלע"ז)
(שקורין  קרירות עם דהיינו סימור עם שהוא אלא ביותר
החמימות  עליו בא אחת שבפעם והוא בל"א) שוידרי"ן

בו  אין חם וסופו קר שתחלתו המצוי קדחת אבל והקרירות
סכנה:

Á מקיזין סכנה) חשש בו שיש בענין (והוא דם שאחזו מי
הראשון  יום הוא ואפילו רגליו על הולך ואפילו אותו
במים  להצטנן לו מותר סכנה חשש בו אין (ואם הדם שאחזו

לרפואה): כמתכוין ולא כמיקר שנראה מפני

Ë ששותת או ציר בה ויש אחת בעינו או בעיניו החושש
בה  שיש או דם ששותת או הכאב מחמת דמעות ממנה
שהוא  או מחט כמו בה נועץ שהכאב או תמיד שמגליד ריר
שאז  מפני אלו כל של החולי בתחלת מחללין וקודח שורף
בלב  תלוי העין שמאור ימות העין תפקע שאם סכנה יש
קרוב  הוא שכבר דהיינו אלו כל של החולי בסוף אבל
מעט  שקודחת חולי מקצת אלא בה נשאר ולא להתרפאות
שבות  משום שהוא דבר אלא נכרי ע"י אפילו עושין אין

שיתבאר: כמו מאתמול השחוקים בסמנים לכחול כגון

È פי על אף סכנה שהוא אומרים שהרופאים חולי כל
ואם  השבת את עליו מחללין מבחוץ הבשר על שהוא
צריך  אין אומר אחד ורופא חילול צריך אומר אחד רופא

להקל. נפשות ספק שכל מחללין חילול

מכיר  שהוא אומר שאחד אלא מומחה רופא שם אין ואפילו
כי  פיו על מחללין חילול צריך שהוא לו ונראה זה בחולי
להקל  נפשות וספק קצת מומחין חשובין אדם בני כל
לחילול  צריך הוא שמא להסתפק שיש אומר אם (ואפילו
אינו  מקום ומכל זה) חולי מכיר שהוא שאומר והוא מחללין
אפילו  חילול צריך שאין האומר המומחה את להכחיש נאמן
סתם  אבל בישראל זה וכל חילול צריך שבודאי אומר זה אם
לחלל  כבקיאים אותם מחזיקים אין רופאים שאינן נכרים

זה: חולי המכיר ישראל שם כשאין פיהם על שבת
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miig zxez

כו'.Ê·Â‰(כה) ארץ יסד בחכמה ה' מ"ש יותר יתורץ
בבחי' הן שהשמים רואים שאנו דאע"פ
המדות  שהן דשמים או"י בחי' מצד זהו לארץ משפיע
כונן  וז"ש כנ"ל. ארץ שנקרא לדבור משפיעים דבינה
דאבא  שאמר כמו במע"ב מחכ' שמקבל בתבונה שמים
אבל  כו'. בבינה עשית בחכ' כולם וכמ"ש לאימא אמר
דחכ' אין לבחי' עולה בתחילתן דסופן או"ח בחי' מצד
יסד  בחכמ' שא' זהו כנ"ל. ומדות בבינה מאיר שאינו
דסוף  ומשום לשמים קדמה דארץ כמ"ד והוא ארץ
דבחי' למקבל תחלה הזכיר וע"כ כו'. עבמ"ת מעשה
(רק  בתבונה לשמים קודם ארץ יסד שבחכמה ארץ
ארץ  ענין הוא וסב"ת נתב"ס זהו ארץ יסד בחכ' מ"ש
וזה  למטה מלמעלה זה רק אחד. והכל כו' קדמה
נבראו  כאחד וארץ שמים ומ"ד כו'). למעלה מלמטה
יחדו. יעמדו אליהם אני קורא יג) מח, (ישעיה שנא'
משפיע  מבחי' שלמעלה ממש העצמות בחי' מצד זהו
כו' יעמדו יחדיו כאחד ששניהם ואו"ח דאו"י ומקבל
השמים  את אלקים ברא בראשית וז"ש במ"א. כמ"ש
ואת  השמים דאת ר"ת דהיינו יחד וארץ שמים פי' כו'.
את  כד) כג, (ירמי' וכמ"ש טוב גי' כו' ו"ה א"ה הארץ
וכתרגום  אחת בהשוואה מלא אני הארץ ואת השמים
בשמיא  דאחיד ובארץ בשמים כל כי יא) כט, א (ד"ה
לי' דאחוו א) עד, (ב"ב רבב"ח מ"ש והוא כו'. וארעא

וד"ל: כו' אהדדי ורקיעא ארעא דנשקי היכא
שרש ÏÎ·Â(כו) בטעם יותר ביאור בתוס' יובן הנ"ל

מבחי' גופו נברא שהאדם במה הנ"ל הענין
ונשמתו  תתאה) ה"א בחי' הוא (שלמעלה הדומם
אע"פ  זה דחכ' יו"ד דבחי' משום כו'. דחכ' יו"ד מבחי'
שהן  כנ"ל ומדות בבינה ליש מאין בגילוי שיבא שא"א
בחי' שהוא תתאה ה"א בבחי' מ"מ וא"ו עלאה ה"א
ומטעם  דנתב"ס משום דוקא בגלוי בא הוא הדומם
כו' שמים ולא דוקא ארץ יסד בחכמה ה' במ"ש הנ"ל
(ב"ר  בהבראם והארץ השמים תולדות אלה (וזהו וד"ל.

כט, (מנחות כמאמר תתאה בה"א בראם בה"א ב) פי"ב
עשית  בחכ' כולם שנא' ואע"פ העוה"ז נברא בה"א ב)

הו  אלא בבינה שמאיר החכמה בחי' זה בחי'אין א
תתאה  ה"א בבחי' בגלוי רק שבא דחכ' דאין נקודה
כולם  וז"ש תתאה. בה"א יו"ד דנתב"ס משום דוקא
(ולא  דוקא ארץ יסד בחכ' ה' כמ"ש שזהו עשית בחכ'
שכדי  להיות הוצרך כן ולהיות בבינה) עשית כדלעיל
גוף  שיהיה למטה הוי"ה דשם דחכ' יו"ד אור שישכון
ויפח  ואז לבד דומם בבחי' הווייתו מתחלת האדם
בחי' בו שורה היה לא צו"ח בחי' היה ואם נ"ח באפיו
א"א  דחכ' דאין דנקודה הנ"ל מטעם דחכ' יו"ד
בשאר  משא"כ כו'. צו"ח שהן ומדות בבינה להתלבש
מבחי' גופם הי' דבינה עלאה ה"א בבחי' שהחי בע"ח
שאחר  הוא"ו שהוא החי עם וערך יחוס לו שיש צומח
בבחי' מתחילתם הבע"ח גופות יצאו וע"כ הה"א
עם  גופו שיצא חיה נפש הארץ תוצא וכמ"ש צומח.
כו' השדה כצומח הארץ מן צמיחה בבחי' כא' נפשו
נתגדלו  לא שבמע"ב (ואע"פ הארץ תוצא שא' מאחר
נבראו  ממש שבצביונן מאחר ממש כצומח הקטנות מן
קטנים  נולדים שהן כעכשיו צומח בבחי' הן ומ"מ
כנ"ל) שבחי צומח שהוא רק כו' ומתגדלים מאוד
צומח  בחי' בו היה ולא דומם שתחלתו האדם משא"כ
כאדם  הקטנות מן נתגדל לא בריאתו לאחר שגם כלל
דאה"ר  ידוע שהרי גדול ונעשה קטן שנולד דעכשיו
בקומתו  ונעשה נוצר הרי הקב"ה של כפיו יציר שנק'
בבטן  נולד שהאדם עכשיו (משא"כ כו'. שהוא כמו
בבחי' ודוקא צומח בבחי' שהוא ואם מאב ומ"ן ממ"ד
בט"ח  וגדל האודם מן בשר מתהווה שהרי שבחי צומח
בחי' בו שאין מעפר רק גופו היה אדה"ר אבל כו')
העליון  אור שישכון שא"א מטעם וזהו כלל. צומח
הדומם  שהוא תחתון ביותר כ"א הנ"ל דחכ' די' דנקודה
דוקא  דנתב"ס משום הימנו למטה שאין ממש דעפר
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Â‰ÊÂ'הוי כמ"ש חכ' בחי' הוא ה' לבו, אל ה' ויאמר
לבו  אל החכ' המשכת בחי' הוא ה' ויאמר בחכ',
צ"ל  הי' המדה שע"פ הגם והיינו המדות, בחי' הוא
אוסיף  לא חכ' בחי' ה' ויאמר ומ"מ וגבורה, דין בחי'
יכולים  החכ' שע"פ רע, האדם לב יצר כי כו' לקלל
יעשה  שמה זה מטעם מדה"ד את לכוף טעם למצוא
בחי' עליו יומשך למה וא"כ מנעוריו, רע ה"ה ביצרו
שמוח  שמפני דוקא השכל ע"פ הוא זה הנה אמנם הדין,
זה  טעם ולהפוך המדה להפוך יכול לכן הלב על שליט
מבחי' המשכה בחי' שיומשך כדי הנה אך לזכות. עצמו
שורש  שנמשך מפני זהו למדה"ר מדה"ד להפוך המוחין
וירח  מ"ש שזהו השכל, מן שלמעלה מבחי' ההמשכה
ריח  ע"י והיינו כו', ויאמר ואז הניחוח ריח את ה'

ולא  ממנו נהנית שהנשמה דבר הריח ענין כי הקרבנות,
שהנשמה  דבר ג"כ הוא מאכל הלא צ"ל ולכאו' הגוף.
לאכול  יכול אינו הנשמה בלא הגוף שהרי ממנו, נהנית
נשמות  המחזיר בכ"י מברכי' שאנו וכמו כפגר, והוא
הוא  המאכל ענין דהנה הוא הענין אך מתים. לפגרים
יוכל  [זמן] הרבה יאכל לא שאם הגוף, עם הנפש לחבר
הנשמה  כל שלא נודע הנה אמנם הגוף. מן הנפש ליפרד
הגוף  את מחי' מהנשמה הארה כ"א בגוף, מלובש
נהנית  שהנשמה הגם המאכל ע"י ולכן או"פ, בבחי'
את  שמחי' לבד הנשמה הארת רק זהו הנה אמנם ממנה,
נהנית  שהנשמה דבר הוא הריח ענין אבל כו', הגוף
בחי' שבנפש מקיפי' בחי' על הכוונה הגוף, ולא ממנה
באפיו  ויפח דכתי' באף הוא הריח הרגשת ולכן ח"י,
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בחי' הם וחוטם וחותם חותם, אותיות ס"ת חיים נשמת
דטלנ"ת. א' ממוצא שהם טי"ת על מתחלף התי"ו כי א'
באפו, עשן עלה כמ"ש באף הם הגבורות שרש והנה
דין  בחי' הוא עשן כו', וקנאתו ה' אף יעשן אז כי וכתיב

דבר איזה המכלה מאש שנעשה ריח וגבורות וע"י כו',
מבחי' ונמשך שבאפו הגבורות נמתקים עי"ז הקרבנות
שהי' הטעם גם מתהפך ועי"ז השכל, מן שלמעלה
אבוד  [ו]נתחייבו רע, האדם לב שיצר השכל ע"פ תחלה
זה  עבור להענישם אין עצמו זה שמטעם המבול , ע"י
ומ"ש  מנעוריו. רע האדם לב שיצר מאחר יעשו מה כי
היא  בפה הדבור שהוא האמירה הנה לבו, אל ה' ויאמר
על  שליט מוח להיות המשכה יומשך וע"י שבו הממוצע
כנ"ל  השכל מן מלמעלה היא זו המשכה ששורש הלב,
בחי' מדבר מבחי' הוא הדבור ששרש לפי וירח, בענין
בו  לכן הגלוי, שכל החכ' מן שלמעלה השכל קדמות
בחי' היינו השכל, מלמעלה נמשך להיות יכול וע"י
שיהי' דקרבנות, הריח העלאת ע"י שנמשך ההמשכה
ועפ"ז  כו'. המדה על שליט להיות השכל מבחי' נמשך
ואעפ"כ  השכל, מן נמשכי' המדות שלכאו' מה ג"כ יובן
יאות  שלא השכל ע"פ שמבין מה יועיל שלא ימצא
המדה, ולהכניע א"ע לסגף יכול אינו ועכ"ז לעשות,
שבאמת  בפ"ע, שרש להם יש שהמדות הוראה שזהו
השכל, מן למעלה הם המדות שרש כי אמת, שניהם
כי  נודע הנה התיקון בבחי' וגם התהו, מבחי' ששרשם
ותליא. אחיד בעתיקא ז"א אבל אתכללן, במזלא או"א
שנמצא  וכמו האב, מכח הבן כח יפה שארז"ל וזהו
שיהי' בן להוליד יכול מ"מ תורה בן אינו שהאב שהגם
שותפי' ג' כי מפני והיינו בהוראה, וגדול תורה בעל

חלק  מצד לכן נשמה, בו נותן והקב"ה ואם אב באדם,
בהוראה  גדול הבן להיות יכול העיקר שהיא הנשמה
אהוי"ר  בענין יובן ועד"ז פשוטים. הם שמולידיו הגם
מ"מ  דחו"ב, מהתבוננות ונמשכים ובת בן בשם שנק'
בעתיקא  ז"א שאמרו וכענין בפ"ע, שורש לאהוי"ר יש
זהו  השכל ע"פ נמשכי' המדות ומ"מ כו', ותלי' אחיד
נמשכי' והמדות הלב, על שליט שהמוח התיקון בבחי'
כמו  המדה את להפוך יכולים השכל וע"פ השכל ע"פ

כו'. שירצה
‰‰Â או לבו אל בהם שנא' לבוראן דומין הצדיקים

הלב  שיהי' זה כח להם שניתן לפי לבו, על
תפלה  של ומעשה דבור מח' ע"י והיינו ברשותם,
בחי' תקנו תמידי' במקום תפלה כי ומעהמ"צ, ותורה
להיות  נמשך הקרבנות ריח שע"י שנת"ל וכמו קרבנות,
בחי' ע"י כמ"כ הלב, על שליט מוח בחי' המשכת
עי"ז  מתפלל אני החוטם לבעל בחי' שבתפלה העלאה
ע"י  נמשך להיות אף, דבחי' הגבורות המתקת נמשך

בח  בחי'תומ"צ הלב על שליט להיות המוח המשכת י'
כח  להם יש לכן צדיקים כולם ועמך וכתי' כו', המדות
לבוראן  דומין הם והרי הלב, על שליט מוח להיות זה
ע"פ  שרוצה שמה לבן, ברשות הם הרשעי' משא"כ כו'.
שהלב  למה ושומע כלל, להפוך יכול אינו שבלב המדה
וכענין  כן, נכון שלא השכל ע"פ שמבין הגם רוצה,
שהגם  בו, למרוד ומכוין רבונו יודע בעמלק שארז"ל
אצלו  פועל אינו מ"מ הבורא גדולת בשכלו שמשיג
לאלקות, בטל שיהי' המדה את להפוך בלב התפעלות
הלב  על שליטה לו אין כי לבו, ברשות שהוא לפי

כו'. אותו להפוך שיוכל
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˙ÂÎÒ·,בסכות ישבו בישראל האזרח כל כו' תשבו
הלא  ישבו בישראל האזרח כל מה"ע וצ"ל
כו'. האזרח כל עוד ומהו תשבו בסכות נא' כבר
והשענו  אמרת אתה לאברהם הקב"ה א"ל אי' ובמד"ר
בישוב  במדבר לבניך פורע שאני חייך העץ תחת
תשבו  בסכות בישוב למסך ענן פרש במדבר ולעתיד,
תחת  והשענו מה"ע וצ"ל יומם. לצל תהי' וסוכה ולע"ל
מענין  למע' שזהו שצ"ל תשבו בסכות ומהו העץ

וגם  כו'. מהפעולה גבוה ודאי השכר שהרי כו' והשענו
ממ"ש  ולמדו פסולה האילן תחת סוכתו העושה הלא
הוא  תשבו שבסכות הרי האילן, תחת ולא תשבו בסכו'
תשבו  בסכות מה"ע וצ"ל כו', והשענו ממ"ש אחר ענין
האו"מ  בין ההפרש משנת"ל ילה"ק כ"ז ולהבין כו'.
בעולמו' הן בעולמו' בהתחלקו' בא דאו"פ להאו"פ,
בבחי' הוא והאו"מ כו', אבי"ע ובעולמו' מאצי' שלמע'
מקיפים  שיש דהגם כלל התחלקו' בו שאין ובל"ג א"ס
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התחלקות  בלי א"ס בבחי' הכל מ"מ ומקיפים כללים
כו'. כלל

וכמ"ש ‡ÌÓפ) דעיגולי', ע"ס יש והלא צ"ל עדיין
דיושר  ע"ס שיש דכשם בתחלתו בע"ח
עד  החכ' ועיגול הכתר עיגול דעיגולים ע"ס יש כמו"כ
בעיגולים  גם ע"ס התחלקו' יש לכאו' הרי המל', עיגול
שהן  צ"ל ולכאו' כו'. ובל"ג א"ס שבבחי' בהאור היינו
ובינה  וחכ' כתר בבחי' שהן מאחר במדריגתן מחולקים
הן  המקיפי' גם וממילא כו', מדרי' התחלקו' ה"ז כו'
וכמו  ע"ס, בו יש מקיף שכל מאחר מחולקו', במדרי'
דבא"ק  בע"ח וכמ"ש ע"ס בו יש דא"ק כללי המקיף
יש  דאצי' בכתר וכן דעיגולים, וע"ס דיושר ע"ס יש
הע"ס  כולל שהכתר מה לבד גופא כתר בבחי' ע"ס
מקיף  שבכל ומאחר כו'. דברי' בכתר וכן כו', דיושר
גם  ממילא מחולקו' במדרי' הן שלכאו' ע"ס יש
למשנת"ל  סותר וה"ז כו', התחלקו' בבחי' הן המקיפים
כו'. ממש א"ס בבחי' שהוא התחלקו' בו אין שהאו"מ
ומטה  מעלה בהם יש שהעיגולי' שם בע"ח ומבו'
ממנו  שלמטה להעיגול ומקיף סובב העליון שהעיגול
מעולה  והוא החכ' לעיגול מקיף הכתר עיגול וכמו
והוא  מכולם הפנימי שהוא המל' שעיגול עד כו', ממנו
משובח  מכולם הפנימי דביושר וכמש"ש מכולם, גרוע
ובאו"מ  מכולם, גרוע כולם המלביש והחיצוני מכולם
והפנימי  מכולם משובח כולם הסובב שהחיצוני להיפך
כמו"כ  ביושר מעומ"ט שיש כמו הרי כו', מכולם גרוע
כו'. זל"ז ומקיפים וסובבים בעיגולים גם מעומ"ט יש
הוא  שעיגולי' הענין לעיקר עדיין סותר אינו זה אמנם
כתרים  בחי' כמה שיש נת"ל שהרי א"ס, בבחי'
הוא  והכל דעשי' כתר עד דא"ק כתר מבחי' ומקיפים
הוא  שהכל דהיינו זמ"ז הכתרים דהשתל' כתר, בבחי'
הרצון  אותו הוא דעשי' הרצון וכמו כו'. א"ס בבחי'
שכל  בין ההפרש פע"ט וכמשנת"ל כו', שבאצי' ממש
משא"כ  אחר, כמהות שהוא החכ' לעצמו' המעשי
עיגול  שנק' ומה כו'. אחר מהות אינו בעשי' הרצון
בעצם  מעומ"ט בבחי' שהן זה אין תחתון ועיגול עליון
והגילוי  האור בבחי' כ"א כו', ומדריגתן מהותם
התחתון  מבעיגול ביותר האור מאיר העליון שבעיגול
בכל  ובאמת כו'. התחתון את ומקיף סובב הוא ולכן
שיש  הנ"ל באופן ומטה מעלה בו יש ועיגול עיגול
גופא  העליון בעיגול כמו"כ תחתון, ועיגול עליון עיגול
העיגול  של שבעליונו תחתון, וחלק עליון חלק בו יש
מאיר  האור אין ומתפשט וכשהולך יותר האור מאיר
חטא  על התיקון בענין במ"א וכמ"ש כו'. כ"כ בגילוי
האור  סילוק בחי' הא' ענינים, בב' הוא שהפגם ועון
כו', הקצוב החוק מכפי ביותר החיצונים יניקת והב'

מקבלים  קהמ"ד מא' ע"פ להם הקצוב חוק ע"פ שהרי
דמל' העור באחורי רק הוא ואחיזתם מצומצם חיות
וגם  יותר, עליונה במדרי' אחיזתם החטא וע"י כנודע
ג"כ  התיקון וצ"ל כו'. בהם נבלעים דקדושה נצוצות
החיצונים  יניקת ולהעביר לדחות הא' אלו ענינים בב'
והב' כו'), להם הנמשך החיות מהם וליקח לברר (וגם
המשכת  ע"י הוא שכ"ז כו', בכלים האורות המשכת
וגם  החיצונים, יניקת דוחה דאו"מ וכנודע האו"מ
שרשו  שזהו האו"מ המשכת ע"י הוא האו"פ המשכת
הוא  החיצונים יניקת להעביר בכדי אמנם כו'. ומקורו
יותר  גדול אור שצריכים לפי המקיף של העליון מחלק
כו', ביותר מטה למטה יורד ביותר גבוה הגבוה דכל
לדחותם  החיצונים אחיזת במקום האור שיומשך ובכדי
את  ליקח שצריכים ובפרט כו', יותר גבוה ממדרי' צ"ל
שהניצוצו' גדול אור צריכים וע"כ בהם, שנבלע החיות
וכל  האבוקה אל הנמשך הנר כמו אליו, נמשכי' יהיו
כשהיא  גם הניצוץ אלי' נמשך יותר גדולה שהאבוקה
הוא  בכלים האורות המשכת שיהי' ובכדי כו', בריחוק

הא  אל יותר בערך שהוא המקיף של התחתון ו"פ מחלק
בבחי' ומטה מעלה בו יש גופא שבהעיגול ונמצא כו'.
מעלה  ענין עיקר זהו לא אך כו'. האור ומיעוט ריבוי
באו"פ  גם שהרי האור, ומיעוט ריבוי בבחי' ומטה
העליונה  שהמדרי' הוא ומטה מעלה ענין דעיקר נת"ל
בעצם  שהחכ' וכמו מדריגתה, בעצם מעלה בבחי' היא
וכמשנת"ל  כו' בינה לגבי מעלה בבחי' היא מדריגתה
מעומ"ט  ענין עיקר זה אין ומיעוט הריבוי אבל באורך,
אותו  הוא האור מיעוט בחי' גם שהרי כו', באו"פ גם
בחי' בחו"ב וכמו כו'. ריבוי שבבחי' האור מהות
שבנקודת  הוא ומיעוט ריבוי שבבחי' המעומ"ט
הדקות  שם שמאיר והוא רב אור גילוי מאיר ההשכלה
כו', האור מתעלם הענין ובהשגת השכלי של והעילוי
שהרי  שכלי, בחי' הוא שהכל א' מהות מ"מ כ"ז הרי
דומה  ואינו כו'. שכלי בחי' היא ההשכלה נקודת גם
בחי' הוא דחכ' מדריגתן שבעצם דחו"ב להמעומ"ט
ובינה  ההשכלה, שבנקודת וההנחה והתאמתות ראי'
מהותם  בעצם מחולקי' הם שבזה לבד השגה רק היא
רק  א' מהות ה"ה שבהם ומיעוט ריבוי בבחי' אבל כו'.
האור  ובהשגה בריבוי האור ההשכלה שבנקודת
להיות  יכול וממילא הוא, א' מהותם עצם אבל במיעוט,
אור  ריבוי בבחי' ג"כ שיהי' המיעוט בבחי' התרחבות
הענין  את שמשיג ההשגה רוחב אחר בבינה וכמו כו'.
בגילוי  ג"כ האור מאיר התמצית בנקודת הרי לאשורו
דבנקודת  היות ועם כו', ההשכלה בנקודת כמו רב  אור
קודם  עדיין שזהו לפי יותר בדקות האור ההשכלה
מההשגה  שבאה הוא התמצית ונקודת להשגה שבא
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בזכות  התמצית בנקודת יתרון יש זה נגד הרי כו',
הרי  פל"ג, ונת"ל במ"א כמ"ש כו', האור ובהירות
אותו  שהוא לפי והיינו כו', התרחבות להיות שיכול
הנה  מהותם בעצם מחולקים שהן דבזה כו'. המהות
דהמדרי' המהות לעולם יהי' לא התחתונה במדרי'
יהי' לא דחכ' התאמתות דבחי' והיינו כו', העליונה
שע"י  רק כו', דבינה האור התרחבות שיהי' כמה בבינה
וע"י  התמצית נקודת אל כשבא ההשגה הקדמת
לידי  לבוא יכול היא ומה איך בהנקודה הדעת העמקת
לידי  כשבא ואז במ"א, כמ"ש כו' בהענין התאמתות
לפי  והיינו כו', מהשגה למע' ה"ה ההתאמתות בחי'
דכשם  באוצ"ח מ"ש (וגם כו' המהות אותו שאינו
בינה  פנימיות כמו"כ עתיק פנימיות אבא שפנימיות
דבאבא  כמהותו, הוא בכ"א דמ"מ י"ל עתיק, פנימיות
מהות  כפי ובבינה החכ' ומדרי' בחי' כמהות הוא
תחתונה  בחי' שהוא דעתיק (וי"ל הבינה ומדרי'

ד  וכנודע בחי'שבמאציל ה"ז כו' העתקה ל' הוא עתיק
והיינו  מהותה, כפי מדרי' בכל ובא העצמית, שלימות

מהותה  כפי מדרי' כל עצמי שלימות בבחי' שמשלים
במ"א  המבו' וע"ד כו'), דכולהו שלימו הוא ואנת וכמו
אחד  דה' היחודים ב' הן בינה ופנימיות חכ' דפנימיות
בענין  באמ"ב ועמ"ש כו' ומלמעלמ"ט מלמטלמ"ע
שבהם  ומיעוט ריבוי בבחי' אבל כו'). ומלקוש יורה
כנ"ל  ריבוי בבחי' האור יאיר שבהמיעוט להיות יכול

כו'. המהות אותו שהוא לפי והיינו
.¯ÂˆÈ˜ עיגול בעיגולים גם ע"ס יש והלא צ"ל ועדיין

ומטה, מעלה בהם יש גם החכ', ועיגול הכתר
מחלק  הפגמים דבתיקון מעומ"ט, יש עיגול בכל וגם
ונטילת  החיצונים יניקת דחיית הוא שבעיגול העליון
חסרון  מילוי הוא התחתון ומחלק בהם, הנבלע החיות
וכבר  ומיעוט, בריבוי הוא זה דמעומ"ט י"ל אך האו"פ,
מדריגתן, בעצם הוא המעומ"ט עיקר באו"פ דגם נת'
(וגם  החכ' במדרי' לעולם תהי' לא הבינה בחי' דבזה
שמחולקים), י"ל עתיק פנימיות כמו שהוא בפנימיותם
ריבוי  להיות ויכול מעומ"ט, זה אין ומיעוט בריבוי אבל

התמצית. בנקודת וכמו בחכ', כמו בבינה האור
b"xrz ,'ek eayz zekeqa d"c
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ïéðò.והשמיעה הראיה בכוחות הוא ממנו, שחוץ דבר עם יתחבר שאדם ההתחברות,

אבל  התקשרות. היא דעת הדעת. כוח הוא האדם עם שונים דברים של התחברות שגורם נוסף כוח
הבנתו, עלֿפי דבר לעצמו משער שאדם הראשון החלק חלקים. בשני דמיון היא דעת של ההתקשרות

ושמע. שראה דבר לעצמו מתאר שאדם השני והחלק

אבל  לעצמו, מתאר הוא אותו לדבר וקשור מחובר הוא איך מרגיש שהאדם למרות החלקים, בשני
לא  היא ושמיעה ראיה עלֿידי שנעשית ההתחברות אך ציור. אלא זה אין במחשבתו, מתאר שהוא מה

ושומע. רואה שהוא הדבר עצם עם מחובר הוא אלא דמיון, רק

לו  אין רואה שהוא מה כל השונים, הבית וכלי החדרים כל עם בית רואה כשאדם משל, דרך על
ידי  על אבל לשני. אחד בין ערך ואין מדבר, הוא והאדם דומם הם האלו הדברים כל לאדם. ביחס ערך

עמו. מחוברים לאדם בערך שאינם הדברים נעשים הראיה

קולו  את כששומע מזה. זה רחוקים שהם שניים בין התחברות הפועל השמיעה לכוח בנוגע גם כך
השומע. עם מתחברים וקולו הזולת של דיבוריו הזולת, של ודבריו

ההתחברות.כוח  את הפועלים הם והשמיעה הראיה ות
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דבר, כשרואים התעוררות. גורמים שהם התכונה את גם לאמור, בנוסף יש, ושמיעה ראיה לכוחות
כמאמר  משפיעה, תשוקת 14הראיה שמתהוית להתעוררות, גורם הראיה שכוח כיון חומד, והלב רואה העין

גדולה. בחמדה הלב

המדבר  הזולת של הדיבורים ואת הקול  את שומע שאדם זה שעלֿידי השמיעה, לכוח ביחס גם הוא כן
בהבנתו. מסוימת תוספת השומע אצל מתהוית ושכל, חכמה דבר

לכך, בנוסף השמיעה. כוח ידי על לו נוספה וההשכלה אותה, ידע לא הוא ההשכלה את ששמע לפני
כללות  שכל, מבין שאדם הבנה בכל כי ששמע, החדשה ההשכלה עלֿידי התחזק שלו השכל כוח כללות

ועדין. חזק יותר אצלו נהיה השכל

יביט". הלא עין יוצר אם ישמע, הלא אוזן "הנוטע זהו

פרטית. בהשגחה ומנהיגו העולם את ברא יתברך ה' כי להבין ניתן והשמיעה הראיה מכוחות

כאלה  דברים עם מתחבר הוא ידם שעל היא תכונתם רוחניים, הם והשמיעה הראיה שכוחות אף
אליו. בערך שאינם

אלקות, עם הנבראים כל של ההתחברות נעשית ידם שעל למעלה, והשמיעה הראיה ענין גם הוא כן
לראיה  שלמעלה, ושמיעה ראיה בין החילוק גם וזהו הנבראים. לכל חיות נוספת זו התחברות ידי שעל

שלמטה. ושמיעה

עלֿידי  אבל מביט. הוא שעליו בדבר חיות כל הראיה עלֿידי תתוסף לא דבר, על יביט שאדם כמה
בדבר. חיות נוספת שלמעלה והשמיעה הראיה

.øåöé÷ והדבר בדמיון, כמו אלא זה אין אבל חיבור, תכונת בעל גם הוא השלישי, השכל כוח דעת,
דוד  לכן האדם, על משפיעות והן הדבר, בעצם הן ושמיעה ראיה של החיבור תכונות רב. במאמץ בא
של  החיות מקור שזהו הפרטית, ההשגחה ענין את לבאר כדי והשמיעה הראיה מכוחות במשל השתמש

הנבראים. כל

* * *

תשכילו". מתי וכסילים בעם בוערים "בינו וזהו

לאלה 15בזוהר  – תורה הלומדים אלו אבל תורה. לומדים שאינם אלו על מדבר זה שפסוק נאמר
הם  אלו שדברים וכפי הנפש בכוחות יודעים שאנו הדברים כל בין החילוק את להבין ההבנה את יש

באלקות.

זה  אין אבל אלקה", אחזה "ומבשרי הלומדים אכן, אלו ורק נעלה, יותר הרבה שהנמשל משל, אלא
יתברך. ה' של חכמתו היא שהתורה מכיון באלקות, שהיא כפי זו, רוממות יודעים תורה

שיוכל  עד ושוב, שוב וללמוד ולחזור שמלמדים, ללימוד להאזין עליו בעצמו, ללמוד יכול שלא מי גם
בעצמו. תורה ללמוד

[a"yz'd oeygxn] rnyi `ld ofe` rhepd
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.Ê תהיה שהחיצוניות מיוסדות, החסידים דרכי
יבואו  שמהחיצוניות כדי הפנימיות, אופן לפי
החיצוניות, את תאיר ושהפנימיות לפנימיות,
להשתדל  יש וכן לפנימיות, קיבול כלי שתיעשה

מרחוק. המתרחש את לראות
בדרכי  ספוגה להיות צריכה חסיד, של תנועה כל
להתוועדות  מביאים וההנהגה שהלימוד החסידות,

חסידי. ניגון ולהתעוררות חסידית
.Á הזקן רבינו כ"ק הוד אתו שהביא מהשלל

אייזיק  ר' החסיד היה במינסק, הגדול מהוויכוח
מופלגים, לומדים אברכים, מניינים כמה מויטבסק.
אייזיק  ר' לליאזנא. הזקן רבינו כ"ק הוד עם אז נסעו

אותו. ראה עוד רשב"ץ והחסיד ימים, האריך
אמר: אייזיק ר' החסיד

לנו  יגלה – הזקן רבינו כ"ק הוד – שהרבי חשבנו
בנו, מקנאים שהמלאכים חשבנו תורה. של אוצרות
אך  לנו. שחסר ידענו לא דבר, שום לנו חסר היה לא
שני  הזקן רבינו כ"ק הוד בפנינו פתח לליאזנא, בבואנו
כחלון  הטומאה, את להוציא – אחד חלון חלונות,
ועולה, שבוקעת טומאה תהיה שלא אטום, בבית
הרוח, וגסות הישות עניין מתוכנו להוציא כלומר:
ועל  אז, עד שלמדנו הגמרא דפי ממאות בנו שנאגר
פתח  וגם הטומאה, את להוציא חלון לנו פתח הוא זה

האור. את להכניס שני, חלון בנו
.Ë הראשונה הזקן 8הפגישה רבינו כ"ק הוד של

רבינו  כ"ק כשהוד נערכה כל־בו, יוסף ר' החסיד עם
ובעברו  בהסתר, ענייניו לצורך לעיר מעיר הלך הזקן
מאד, סוער אז היה האויר מזג שקלוב. העיר את
לבית  נכנס הזקן רבינו כ"ק הוד עז, וקור גדולה סופה
החבילה  עם הלילה, באמצע בשקלוב הגדול המדרש
ליד  ונעמד  להתחמם כדי שלו, והטלית־ותפילין
במשך  ולמדו מעמדות היו בית־מדרש באותו התנור.
למדובר  האזין הזקן רבינו כ"ק הוד הלילה. כל
והראה  בלימוד התערב  שם, אז שנאמר בשיעור
ר' גם היה שם הלומדים בין גדולה. ובקיאות חריפות
הוד  של מגאונותו מאד התפעלו והם כל־בו, יוסף
הידוע  כפי הוא, מי ידעו לא אך הזקן, רבינו כ"ק

באריכות. בזה המעשה סיפור
פעם  נפגש  הזקן רבינו כ"ק כשהוד יותר מאוחר
בענייני  דיברו והם ביחוד, כל־בו יוסף ר' עם שניה

הבעל־שם־ את בדבריו כל־בו יוסף ר' הזכיר לימוד,
רבינו  כ"ק הוד כך על לו ענה חריף, בביטול טוב

הזקן:
למעלה  הוא הבעל־שם־טוב שגילוי לדעת, עליכם

דום מעלה  נאלם כל־בו יוסף ר' אליהו. מגילוי
הוד  לו אומר הדבר? אפשרי כיצד גדולה, בתמיהה
כל־בו  יוסף ר' מפורשת. גמרא זוהי הזקן: רבינו כ"ק
ברורות  היו הש"ס סוגיות כל שכן יותר, עוד התפעל
בעיניים, לפניו אותן רואה כאילו אצלו ובהירות
היא  היכן יודע הוא אין  הזה הדבר על וראיה

בש"ס. נמצאת
ז"ל  רבותינו הזקן: רבינו כ"ק הוד לו אומר

ליוואי".9אומרים  לבר דרך פנו קמיה, אליהו "מכריז
אלקות  של ההתחברות התחברות, מלשון "ליוואי"
חיבר  הבעל־שם־טוב מורנו ישראל. נשמות עם
בביאת  יהיה שגילויו ישראל, נשמות עם אלקות
הרי  זאת. גילה הבעל־שם־טוב ומורנו המשיח,

פולסי 10ידוע  שתין "מחיוהו סוד, גילה ז"ל כשאליהו
סוד  את גילה הבעל־שם־טוב מורנו ואילו דנורא",
אלא  אותו, הענישו שלא בלבד זו ולא המשיח,
יהיו  שלו שהגילויים כך, על ברכה קיבל הוא אדרבה
שגילוי  הרי – צדקנו משיח ביאת עד עד, עולמי עד

ז"ל. אליהו מגילוי למעלה הבעל־שם־טוב
הזקן: רבינו כ"ק הוד את אז שאל כל־בו יוסף ר'
הבעל־ אל שלישי, כדור לכם, יש שייכות איזו אבל

שם־טוב?
מאמר  ידוע כך: על הזקן רבינו כ"ק הוד לו ענה

ז"ל  פורענות",11רבותינו ממדת טובה מדה "מרובה
בגמרא  השקלא־וטריא ידועה חיבור 12כן הוי "ניצוק

הוי  ש"ניצוק היא, הגמרא ומסקנת חיבור", הוי לא או
בקדושה, ומכל־שכן איסור, בדבר הוא כך חיבור",
הבעל־שם־טוב  מורנו טובה". מדה "מרובה שהרי
המשיח, ביאת עד הקדושים דבריו תמיד עלינו יוצק
מחוברים  ועל־ידי־זה חיבור" הוי "ניצוק הרי ממילא

אליו. ומקושרים
עד  כל־בו, יוסף ר' על כללית חלישות פעל זה כל
להתקרב  לליאזנא נסע מכן שלאחר עליו השפיע שזה
מחסידיו  אחד ונעשה הזקן, רבינו כ"ק הוד אל

הגדולים.
.È הדרך את למצוא איך ידע הזקן רבינו כ"ק הוד
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"גפן  אותם, ניסר הוא שייך. שהוא למה אחד כל אל
תסיע" ונטע 13ממצרים השרשים את גם נטל הוא ,

ענין  כמו לא חדשה, ובקרקע חדש במקום אותם
ההרכבה.
.‡È,מלאכים הרבה של שמותיהם מציינת הגמרא

רבו" כשם ש"שמו מט"ט מלאך שכותב 14ועל כתוב,
רבן 15זכותן  בית של תינוקות ומלמד ישראל .16של

דבר  לכל האמריקאית. בשפה לדבר ברצוני
מט"ט  מלאך של ה'ספעשעלטי' שלו, ה'ספעשעלטי'
ומלמד  ישראל של זכותן "כותב שהוא מה היא
מלאך  – זאת העושה מיהו רבן", בית של תינוקות

רבו". כשם ש"שמו מט"ט
ישתדל  לכן להצלה. ישראל בני כל זקוקים כיום
על  מט"ט, מלאך של הזכות בספר להירשם יהודי כל
ללמוד  אחד כל יכול כיצד אך תינוקות. עם לימוד ידי
של  בחינוך אחד כל ויפעל יעשה אלא תינוקות? עם
של  הזכות בהיכל יירשמו כך ידי על שמים, יראת

מט"ט. מלאך
על  כשמטפסים הר. פיסגת ליד כעת אנו עומדים
כל  את אז מגייסים לפיסגתו, קרוב ומגיעים הר
או  אחור נסוגים להיות חלילה יכולים שהרי הכוחות.
ההר, מפיסגת צעדים כמה כעת אנו עומדים ליפול.
עם  לימוד ידי על וזאת לפיסגה, להגיע להתאמץ ויש
הגמרא  דפי מאות ידי על בן־תורה דוקא. תינוקות
על  רק ההר, לפיסגת להגיע יכול אינו וחידושיו, שלו
זוכים  זה ידי על דוקא, תינוקות עם לימוד ידי
דוקא  זה ידי ועל ישראל, של הזכות בספר להירשם

ההצלה. תהיה
.·È,נוגע אינו ומיעוט כשריבוי לפעמים, יש

שכתוב  מה שפירושו 17על־דרך אברהם", היה "אחד
והפירוש  "אחד", בבחינת היה אברהם הוא, הפנימי
גם  כך "אחד". בבחינת היה שאברהם הוא הפשוט
אך  וישראלים, לויים כהנים ישראל בבני ישנם

בארץ" אחד "גוי האחדות, הוא גם 18העיקר כך ,
הטבע, מן למעלה טבע, מדריגות, כמה ישנן באלקות
שהטבע  איך בטבע, נמצא הטבע מן שהלמעלה איך
ישנו  הרי מכל־מקום הטבע, מן בלמעלה עולה

היחוד.
השני, על סומך שהאחד  היא, ריבוי של התוצאה
העבודה  חלק את אחד כל יודע האחדות מצד  אך

יעשה  לא הוא שאם יודע והוא לעשותו, עליו המוטל
ייעשה. לא הדבר – זה חלק

חיפ  לא חסידים עברו, ריבוי,בזמנים אחרי שו
לעשות  צריך אחד כל השני, על לסמוך שאין וידעו
אחד  אף – המלאכה את עושה לא הוא ואם בעצמו,

עבורו. אותה יעשה לא
.‚È כתוב אבינו כי 19באברהם ידעתי עתה "כי

העקידה, של הנסיון אחרי וזאת אתה", אלקים ירא
נקרא  הוא ידי 20לפני־זה ועל אוהבי", "אברהם

של  שלאמיתו אלקים", "ירא להיקרא זכה הנסיונות
כפי  מישראל, אחד בכל יראת־שמים ישנה דבר
אלה. ימים של בשיעורים – ב"תניא" מסביר שהרבי
כל  על במכתביי כותב אני מדוע אותי, שואלים
הוא, דבר של טעמו אלקים". ירא "איש התואר אחד
לעורר  צריכים שמים. יראת בו יש יהודי כל שכן
אותו  כשמנענעים השני. על סומך שהוא אלא אותה,
לכך. נזדקק שלא רוצים אנו אך היראה, מתגלית –

.„È כתוב אבינו המקום 21באברהם את "וירא
ה"וישכם  אחרי "מרחק". זה  וא"ו בלי מרחוק",
את  אברהם וישא השלישי ו"ביום בבוקר" אברהם
שבגשמיות  – מרחק" המקום את "וירא כתוב עיניו",
כמה  המרחק את אז ראה הוא – רחוק כך כל זה אין
ויודעים  'מדרש', לומדים ישראל בני כל רחוק. זה
וכו', במים אבנים, של בגדר התחפש שהשטן
את  ראה אז רק לזה, הגיע אבינו וכשאברהם

המרחק.
.ÂË,"תורה" הקדושה תורתנו נקראת בתורה

נוטריקון  "אורייתא", התורה נקראת ובזוהר בתרגום
"תורה". נקראת היא וגמרא משנה בש"ס אור־ייתא.
תתאה. ה' עילאה ה' תור־ה', נוטריקון "תורה"
הה' זאת בכל שבתורה, גליא הרי שזה למרות
אורייתא, המלה בגמרא גם נזכרת לפעמים בהעלם.

התורה. פנימיות על להורות
.ÊË אחרי נוהגים היו חסידים אצל עברו, בזמנים

מודעה  מכאן ולהכריז: בשולחן לדפוק התוועדות
לוקח  ומה הולכים במה ייתא', 'אור לאורייתא רבא

אתו. אחד כל
.ÊÈ'פסח של וב'אחרון תורה' ב'שמחת לנגן מנהג

ויש  – קאזאק" "האפ משפאלע הסבא של ניגונו את
כעת. לנגנו
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ט.13) פ, תהלים
ב.14) לח, סנהדרין
א.15) טו, חגיגה
ב.16) ג, ע"ז
כד.17) לג, יחזקאל

כג.18) ז, שמואלֿב
יב.19) כב, בראשית
ח.20) מא, ישעיה
ד.21) כב, בראשית
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.ÁÈ על כוונתי אין חסידים, אודות מדבר כשאני
אלה  הם מוכרחים' 'חסידים מוכרחים'. 'חסידים
על  קיבלו שהוריהם כיוון חסידים, היו הוריהם שגם
זה  אך ילדיהם, על גם חלים הם הרי מנהגים, עצמם

מוכרחים'. 'חסידים נקרא
.ËÈ,משיח של הגילוי הוא פסח' של 'אחרון

זקוק  גילוי כל שהרי תשובה, היא לכך וההכנה
מלך  של הגילוי את שמביאה מצה אכילת כמו להכנה,

הפסוק  על הקב"ה. המלכים אלקים 22מלכי "ורוח

במדרש  נאמר באיזו 23מרחפת" משיח, של רוחו זה
בזכות  המים, פני על המרחפת ובאה, ממשמשת זכות

שנאמר  למים, שנמשלה כמים 24התשובה שפכי
הלוך  הענין על־דרך היא זו בתשובה הכוונה לבך".
הכנה  וזהו הנפש, ופנימיות מעומק שזה וכו', וגעה

המשיח. לגילוי
.Î של הזמן כשיגיע שי') ק. להאחים (נמסר

ברכוש  "יצאו שיהיה שלהם, הפרטי מצרים יציאת
גדול".

dcerqa ,gqt ly oexg`
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ב.22) א, בראשית
ה.23) ב, רבה, בראשית

יט.24) ב, איכה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

wvelqa aehÎmyÎlrad - h"r wxt

ימים. חודש משך בטלוסט בעלֿשםֿטוב ישראל ר' אצל שהו בניו ושני מוויאזין ברוך ר'

לדרך  לצאת ומיד תיכף להתכונן ברוך ר' החל סלוצק, ליד אשר לאחוזתם הביתה שבו כאשר
הבעלֿשםֿטוב. שהורהו כפי ישראל, ארץ לעבר

בעלֿשםֿטוב. ישראל ר' של החסידות דרך את היטב כבר הכירו ובניו הוא

נחלתו  את גם להם העביר כן כמו לבניו, ורכושו עסקיו את מחדש ברוך ר' מסר עתה
הישיבה. - הרוחנית

הישיבה  הכינה - היווסדה מעת - בתחילה ואם שנה. ארבעים קיימת כבר הייתה זו ישיבה
להכין  הישיבה החלה עתה הרי והמקובלים, הנסתרים שיטת את לקלוט שיוכלו תלמידים

החסידות. שיטת את לקלוט יוכלו אשר תלמידים

ניהלה, שהוא כפי רוחני כיוון באותו הישיבה את לנהל שימשיכו לבניו ציווה ברוך ר'
בעלֿשםֿטוב. ישראל ר' של לדרכו צמודים ושיישארו

לבעלֿשםֿטוב. לנסוע צריכים היו שנים בשלוש פעם לפחות

ושוב  אחוזתו את עזב ישראל, לארץ נסיעתו לקראת הכנותיו כל את ברוך ר' סיים כאשר
ישראל. לארץ משם נסע שבועות, ארבעה הבעלֿשםֿטוב אצל ששהה לאחר טוב. שם לבעל נסע

מה  לנו מוכרות לא אך ישראל. לארץ רבות שליחויות ברוך ר' בידי מסר הבעלֿשםֿטוב
הקודש. בארץ ברוך ר' של קורותיו המשך היו מה לנו מוכרות לא כן אלו. שליחויות היו

ועמד  הבעלֿשםֿטוב, של החדשה דרכו את הקודש בארץ הפיץ ברוך שר' לשער, רק אפשר
הבעלֿשםֿטוב. עם מכתבים בחילופי
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שציוום  כפי טוב, שם לבעל לטלוסט שוב נסעו ברוך ר' של ובניו שנים שלוש חלפו לא
חשובה. משימה הבעלֿשםֿטוב הטיל שכמם ועל אביהם.

להם: הורה הבעלֿשםֿטוב

טחנותיו, נהרותיו, על ראדזיויל לנסיך השייך הרכוש כל את שישכרו לביתם, ישובו שכאשר
להם  שיהיה כדי יהודים יתיישבו זה בכל ואשר מתקניהם. כל על שבהם והפונדקים המלבנות

לפרנסה. מקור

השם  לעבודת יותר טוב להתמסר "יוכלו הבעלֿשםֿטוב אמר פרנסה" ליהודים תהיה "כאשר
יתברך".

לעיר  הישיבה את שיעבירו העת, הגיעה כי ברוך ר' של לבניו הבעלֿשםֿטוב אמר כן כמו
עצמה. סלוצק

ולאחר  והמקובלים, הנסתרים של מתנגדיהם בהתחלה הקנאים, המתנגדים של עירם סלוצק,
ובניו  ברוך ר' שהחזיקו זו כמו שישיבה הכרח היה לא שוב רבות. השתנתה החסידים, של מכן
כל  ללא עצמה בסלוצק הישיבה את להחזיק אפשר כבר היה מסלוצק. להתרחק הייתה צריכה

חשש.

הישיבה. את העבירו אליו גדול, בניין בסלוצק בנו הם ברוך. ר' של בניו קיימו זה ציווי

זה. בניין של הבית חנוכת התקיימה ת "ק שנת סיוון בחודש

גדול. "יוםֿטוב" זה יום היה זה מאורע לכבוד

הישיבה. של הבית לחנוכת יבוא טוב שם בעל ישראל שר' משאלה, הביעו ברוך ר' של בניו

החדשה. החסידית השיטה של מנהיגה עם היכרות תהיה "המתנגדית" שלסלוצק הכושר שעת זוהי

ימים. חודש שהה בה  לסלוצק ונסע להזמנה, נענה הבעלֿשםֿטוב

הקנאים  שם. שהה שם בעל אדם שר' בזמן שהייתה כפי עיר אותה הייתה לא כבר סלוצק
וגם  ההעזה את להם הייתה לא מתנגדים, בעיר היו אם ואפילו הבעלֿשםֿטוב. על התנפלו לא

וחסידיו. הבעלֿשםֿטוב נגד בסערה לצאת הכוח את לא

ומקרוב. מרחוק חסידיו אליו הגיעו בסלוצק, הבעלֿשםֿטוב שהה בו זה בחודש

מהבעלֿשםֿטוב, חדשים תורה דברי שמעו בה לחסידים. מקוםֿמפגש להיות הפכה סלוצק
חדשה. שליחות אחד כל קבלו הקרובים ותלמידיו

הארקי, מהעיירה הנסתרים החסידים גם הבעלֿשםֿטוב את לפגוש כדי אז הגיעו לסלוצק
אביו  - ברוך שאב ממנו מדוברומיסל. הנפח של חתנו שאול יצחק ר' של מוצאו היה משם אשר
ושיטתו  הבעלֿשםֿטוב אודות הראשונות ידיעותיו את - חב"ד חסידות של העתידי מייסדה של

הבורא. בעבודת החדשה

אל  הגיע - שאול יצחק ר' של אביו - ניסן ר' שגם ברוך שמע שאול, יצחק ר' מדברי
בסלוצק. הבעלֿשםֿטוב

מפעם  מכן לאחר עליהם חוזר והיה הבעלֿשםֿטוב, של רבים תורה דברי אז רשם ניסן ר'
הצעיר. לברוך אלו "תורות" מסר שאול יצחק ר' לפעם.
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וחסידיו. הבעלֿשםֿטוב אל - קרוב ולפחות - קשור לפתע עצמו ברוך חש כזה באופן

הייתה  לברוך. נהירה נהייתה הבעלֿשםֿטוב בידי והמקובלים הנסתרים הנהגת קבלת סדר כל
ישראל  ר' בה חידש ומה הקודמים והמקובלים מהנסתרים החסידות צמחה איך ידיעה גם לו

טוב. שם בעל

אודותיו  אשר וויאזנער, ברוך הצעיר ר' ברוך עבור היה שאול, יצחק ר' רבות לו סיפר
ולאחריו  מוורמייזא, שם הבעל אליהו מרבי החל שם. בעלי של דורות כמה שקישרה החוליה
בעלֿשם  אדם  לר' ההנהגה  עברה ממנו אשר מזאמושטש, שם הבעל יואל ר' מקומו ממלא
החסידות  הנהגת התפרסמה תחתיו אשר עצמו, טוב שם בעל ישראל ר' לאחרון ועד מראפשיץ

ישראל. תפוצות בכל להתפשט והחלה

הבורא  בעבודת החדשה הדרך את מצא הוא האם רבות. עתה מהרהר היה הצעיר ברוך ר'
חיפש? כלֿכך אותה אשר

יצחק  [=ר' הוא ואשר פשוט יהודי נפח של חתנו - שאול יצחק בר' הקב"ה בחר אמנם האם
החסידות? לדרך ברוך] [=את להכניסו - חותנו מלאכת את עצמו על קיבל גם שאול]

חייב  הוא אין לדעת, הצעירה נשמתו שחפצה מה את למצוא כדי אשר מזמן, כבר חש ברוך
לעיתים  בתורתם. ומתגאים ובלמדנותם בידענותם לפניהם הולך שמם אשר לאלו דווקא ללכת
לב  בעלי יהודים - פשוטים יהודים אצל שהטרידוהו, משאלותיו הרבה על מענה מצא קרובות

ורגש.

לכך  ונוסף צדיק למדן, היה הוא נפשו. אוותה אשר כל את מצא הוא שאול יצחק ר' אצל
לחמו  את הרוויח הוא בה". לחפור "קרדום התורה את לעשות רצה לא הוא נדירות. מדות בעל

חותנו. של בנפחייתו עבודה ידי על אפיו" "בזיעת

הכל. את קלט וברוך לגלות, הרבה כך וכל לספר, הרבה כך כל שאול יצחק לר' לו היה
ישראל  ר' של נלהב חסיד היה אשר הצעיר הנפח דברי בכל - ברוך - עצמו את הרווה כצמא

בעלֿשםֿטוב.

נוספות? ידיעות - לברוך - לו נחוצות האם

הבעלֿשםֿטוב? אל ולהגיע לדרך  לצאת בעצמו הוא צריך ואולי

משפחתו. את עזב הוא צעיר. מאוד עדיין היה - ברוך - הוא

בוויטעבסק  הפסח את אצלה יחגוג ברוך, שהוא, חפצה כלֿכך אשר לאה דבורה  מאחותו
הוא  כאשר מהם, השתמט ברוך אך - יצחק יוסף ר' הישיבה ראש בעלה עם דרה הייתה שם

הסבר. כל לעצמו מוצא אינו

לשמוע  היה יכול ממנו שאול, יצחק ר' וחתנו הנפח אצל בדבראמיסל להיות משכו ליבו
ומנהיגה. החסידות אודות

מוסתר  זה עולם היה פגשם לולא ואשר חדש, עולם אצלם גילה שהוא נראה, היה לברוך
ממנו. ונעלם

היכרות  להם הייתה לּו - לגלות יכול היה מבעלה, ואפילו שלו מאחותו גם הרי האמת, למען
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וממש  הדרך את שסללו ביהדות שיטות לאותם שייכות הייתה משפחתו שלכל - יותר קרובה
החסידות. לשיטת הובילו

מאב  יתום צעיר, ילד עדיין היה כאשר לנכר אותו הובילה ונד, נע להיות ברוך של תשוקתו
ומאם.

עניינים  אחר חיפושיו בעת לו מועילים שהיו רבים דברים לו לספר יכולה הייתה אחותו אך
ומצוות. לתורה מחוזקת והתקשרות רעננה חיים רוח בו שיפיחו

זו  מסורת אשר היחידה, לאחותו גם אלא משפחתו של למסורת מנוכר רק לא היה ברוך
סיפורים  לו לספר הייתה יכולה שתמיד כך בכתב. אצלה רשומה ואפילו בזיכרונה חקוקה הייתה

ממש. של תגלית ברוך עבור מהווים שהיו מרתקים
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רפ"ב  מר"ח כ"ו א' ב"ה,

ומרומם  הכבד יקירי ידידי ש"ב כבוד

שי' שמואל מו"ה אי"א וו"ח

וברכה, שלום

מאד  ה[י]תי חיי, וא' וירא מב' מכתביו על במעה
התעסקותו  בדבר מפורש, במכתבו הא' קראתי מאשר
ה' ישראל של ומצבן התורה בהרמת העיים, לטובת
מוחין  ר' מאת שמעתי אשר ואת באומיו, יחיו עליהם
טוב  טוב, רושם ועושים בחיבה, שמעין דבריו אשר ועוד,
לבבו  ישאל אשר בכל למו יושפע טוב בכל וטוב מאד, הוא
בהצלחה  ויצליחהו מעלה, מעלה האל וירוממהו הטובה,
אחיו  בטובת לשקוד יוכל אשר לו, אשר בכל מופלגה
חלק  אדם הוא באשר האדם כל זה כי והצחי, הזמי
והאלקים  ויותר יותר בזה א"ע ויכיס ממעל, אלקה

מוגבל. בלתי בעזר יעזרהו

שוגע  עיים הרבה יש וגם וכותב שאל אשר את
(אשר  מיוחד בצעטיל בזה לו עוה הי ממצבו לדעת
יתגלגלו  זה למה כי ישרפו קריאתו לאחר כי בקשתי
לא  למו אגיד אשר את כי קרי' ברחובות פשיים דברים

לזולתו). אגלה

והב' למאסקוא, סיעתו דבר הא' שאלותיו, שתי בדבר
והתראותיו. סיעתי, דבר

הי' אשר ויסודי, מקורי פתרון דורשים כאלו שאלות
עת  בכל להתחשב עליו אבל מבכתב, בדיבור יותר מתבאר
וכמה  כמה לעשות הי' ראוי והאפשרי, הראוי את לתווך
קרן  בהרמת בעזה"י רב תועלת מביאים היו אשר עיים

באים  הו וכאשר היהדות, וקרן התורה קרן ישראל,

ומעכב  פיו על טופח האפשרי הה לזה, יותר בקירוב

עליו  שיש הראוי מן גם לאחור סוגים הו ואז בעדיו,

כ"כ  העמיס לבלי עבודתיו להיות צריכה וזאת אפשרי.

בא  ואז האפשרי, אופן כפי כ"א הראוי, את ולהגדיל

גדול, יותר אפשרי ומוליד רב, ובחיות בתקתו, הראוי

התעמולה  שליבת והיא לטוב, הפעולה חוג ומתרחב

ואשרי  ותתחזק. תתגדל לעת מעת אשר וההסתדרות

ודעתו  בייהם לתווך בידו פלס ומאזי לו, שככה האיש

והחריצות. העבודה בסולם לשליבה משליבה לעלות חזקה

מעלה  אשי ועידת יהי' ועיר עיר בכל כי הי' ראוי

הוא  הזמי עמו לחיי מהוגע לדעת להם דעת (אשר

בראשם, ומורים וחיוך) והדרכה בלימוד והפשי החומרי,

מוסדות יסדרו, עמיו אשר בקרב ההוגות החסד

כולו, הלאום חיי מקור על ופשם לבם ויתו העתיקה,

זכים  מים מעין הוא הכסת בית והמדרש, הכסת הוא

אחד  בכל הלוהטת הפש, והתלהבות הקודש, בחיבת

ימצא  שם הה הראוי, בסדר שיסודר ובאם מעמיו, ואחד

בדעת  העי עד ועבודה בתורה מהשוע ואושר חיים

ימצאו  תלו) על בוי הכסת (בהיות שמה כי שבישראל,

בשו"ע, והלכה משיות שיעורי עיוי, בלימוד גמרא שיעור

דא"ח  למודי ומדרשים, אבות פרקי יעקב, עין אגדת

אגודת  וגם ושאיפותה, עליצותה ולסייע הפש לשגשג

ועדן  טהורה בלב ומעימותיו ישראל מלך זמירות מזמרי

הפש.

חיי  התורה, מי מעין הוא מסודר, יהי' כאשר המדרש,

עם  ילדיו יבואו בו החדר, והדרתו. גאוו הקדוש, הלאום
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וללמוד  לשמוע העלים, וכשרוותיהם הטהורות, לבותם
בטהרתה  אלקיו מאת לו האמר אבותיו, אבות שיח
ע"י  השכל עבודת בחיי חיים אורחות יקו בו ובשכלולה,
מדות  בקין אלקי אושר ימצאו ובו להועיל, מלמדים
שיעור  לשמוע להשיעור, ויעלו יבואו ממו המושאות,
השכל  מעלת וקין חבירו, עם אדם בההגת ופרק בגמרא,
מאיר  התורה פס מקום להישיבה בואם עד ישרות, ומדות
ממי  שכלם כדי וימלאו סוף, אין שכלים וחיים אלקי באור
מפורשת  האמרת ית' ורצוו חכמתו העמוקה, החכמה
בידיעה, מעלה מעלה ויעלו מזהיר, ובשכל רחבה בדעה
מיום  עולה הקדש עם הי' אלה כל בגלל אשר טוב, ובפועל
זה  רק זה אשר וטובו, אושרו הפש הצלחת בסולם ליום

האלקים. יברכהו כהיום, וגם מלפים, עמיו קין הוא

תורה  ובעלי הרב יהי' ועיר עיר בכל כי הדבר ראוי
מוסדי  התורה, בהרמת משמרתם עבודת על מצחים
קופת  העמדת להן), מחוצה (אשר הישיבות החזקת החדר,
בהוגע  פקיחא עין השגחת לגמרי), עתה (ההרס הרמב"ן
חלב  במאכלי וגם (בבשר, באכילתו קדשיו, עם בטהרת

והמועד. הדת בשמירת כשרים),

כל  יאגדו אשר הציבור עסקי ימצאו כי הדבר וראוי
יחדיו  הם יתדברו אחת מדיה עיירות כי לאחד, אלה
בערי  תעמולה תעשה פלכית עיר וכל זה, את זה ויעוררו
בהמושבות  והעיירות השדה, ערי בכל והמחוז המחוז,
משפיע  אחד מרכז הי' כולם ועל עלי', החוים
בעזר  להיות יוכל אשר בכל כחו ושיתוף בהתעוררותו,
כח  בא ולהיות המדיה, מפים אחר ממקום אחד מקום
אחיו  מאת ודרישותיו באגרותיו להתיצב המדיות כל
בפים  היושבים אחיהם בעזר להיות חוצה היושבים
אשר  כהיום וכמו יוכלו. באשר מחסורם ולמלאות המדיה

וגד  הולך בספרים חומשים המחסור אין סידורים אין ול,
ישיגו, גדול בקושי שו"ע קיצור גם ושו"ע, מסכתות ובפרט
עליהם  ה' שבחו"ל אחיו מאת כזאת דרוש וכל לא ומדוע
ישכחו  שלא ובותיו ביו ילדיו בעזר יהיו אשר יחיו,

ח"ו. להתפלל

הלזה, הכבד הראוי כל על האפשרי יאמר מה אבל
הראויים  עיים וכמה כמה ועוד עוד ימצא אשר ואת
כאשר  ומוכרח, חוץ אם כי ראוי רק זה אין ובאמת מאד.
אפשר  אי בלעדם אשר במים להיות לדגים ראוי כי אמר
אלו  אין אחו, כן מיתתם, הוא וההעדר להתקיים, להם
אי  בלעדם אשר הכרח אם כי לו ראויים רק ר"ל העיים

אחת. שעה אפילו להתקיים הקדוש להלאום אפשר

השים  במשך עמו, העשה כל על ודעת לב הותן
יבהל  יסובביו, אשר והבוהו בקרבו, אשר מהתהו האלו,

כסיות  הבתי עזובים, ח"ו מדרשים הבתי וירעוש, יפחד

עם  הוא וטהור, קדוש וגוף ריקים, החדרים סגורות,

שם, זעיר ההו מפרפר אשר אומר, אם ה' לי יסלח קדוש,

יראה  בו חיים תועת וראים, מכאובים וסובל ִָכמעוה
כו'. וח"ו מעט ועוד

וכל  אחו, רק אשמים יראה, איש כל  כאשר ועתה

פתוחה  ישראל לב כי מאומה, לעשות ביכולתם אשר אלו

הרמת  בדבר טוב דורש לכל הוא ער לפיו ת"ל היא

היא  התורה רק כי לדעת, וכחו כולם כי והלימוד, התורה

בהדגל  לאחוז פשוטה ידו מישראל אחד וכל הלאום , חיי

"האלקים  מזהירים, אותיותיו אשר והעתיק, הקדוש

ידים, בחיבוק יושבים אחו ורק אחד", ועמו תורתו

וושאים  המצב את מבכים רק מצאים מצאים, מאתו

ברגע  הכל להוליד עוף המגביהים כאלו וכן והי, קיה

למו. תקוה אין אלה קצות שי אשר אחת,

ולבוא  המדיות את לחלק האפשרי ככל לעשות עליו

החמור. אל מהקל לעלות ועיר, עיר כל עם דברים בחילופי

והטיט, הרפש את לזרוק לאגדם והת"ת מהחדרים תחיל

בא  זה ועם טובים, מורים ע"י חיים רוח בהם ולתת

והדומה. למוד שיעורי לסדר שוכל עוד, עם בדברים

זה, מלבד הה הצליחו, האלקים ת"ל כאשר ע"כ אשר

בזה  (מהאמור בעירו חיות לעשות ביכולתו אשר את

אשר  והחדרים בהת"ת הן בדבר) ראש בכבד שידוו מאחר

הפלך  בכל העיירות בכל בכתובים יבוא שיאם, הוא

ולבוא  וחדרים, ת"ת מצא אי' מצבם להודע תחלה,

לעזור  יוכל כי ימצא ואפשר בזה, עמהם דברים בחלופי

רב. תועלת מביא הי' אופן בכל אי"ה, להם

בפלכים  גם דברים בחליפות לבוא יכול ולדעתי

אשר  הפלך ערי (ע"י צעריגוב פאלטאווע כמו אחרים

הי' קצר ובמשך בשם), ומיודעים מכירים לו יש בודאי

אופן  ובכל וחדרים, ת"ת שורות להעמיד בעזה"י ביכולתו

כל  עם (ארגעיזאציע) כוה הסתדרות אצלו הי'

המקומות.

מיסק  בויטעבסק, מקומן, איזה לעוד כתבתי וכן

ועד  לבחור יחדיו מתדברים הייו ואז וכו', סמאלעסק

בהפרט  רב תועלת בעזה"י מביא והי' זה בכל המשתדל

והכלל.

בעזריו  יהי' והשי"ת תורה, אלא בעולמיו לו אין

ברו"ג. כאחב"י בתוך יחייו והוא

מו"ר, בן ומכבדו הדו"ש ש"ב ידידו והי

יי"ש 
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ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ



iyilyרסח - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתם לא ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).



רסט iriax - k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ׁש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤
áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈

:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬
:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²

Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ
:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤

pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²
:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹

úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨
EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬

ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤
-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦

ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈
úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨®̈©¨´¤½¥−

:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−



iyyער ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹
éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´

íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©
äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´

:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤



רעי iriay - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦ µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤
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לכאן, ּבאתי לחּנם אםּֿכן לֹו: אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל

ּתעׂש אל לֹו: אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאעׂשה

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו

אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי

ל יּקרא "ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלפני

לי  אֹומר אּתה עכׁשו ,"ּבנ את "קחֿנא ואמרּת וחזרּת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָזרע",

אחּלל  לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער". אל יד ּתׁשלח ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ"אל

מֹוצא  - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא ׂשפתי ּומֹוצא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבריתי

העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׂשפתי

אחּתיּה רש"י)אסקּתיּה ובפירוש יב. (כב, ְְֵֵַַַ

מּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמּה

?"ּבנ את "קחֿנא ּכׁשּנצטּוה ּתכף לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

חסֿ להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש

רׁש"י  ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

שמות)להּלן פרשת על (סֹוף "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ׁשאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּדֹותי.

מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו אמרּתי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואחרּֿכ

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָאּלא

אעׂשה  לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי

ׁשּמא  אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

מצוה  לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלּבֹו

לקּי אֹותֹו מּניחים אין ּומּׁשּוםֿהכי חׁשב זֹו, - ולכן זה, צּוּוי ם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה  ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהֹודה

ְְִָּבמקצתֹו;

- לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקאֿדעּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי

חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש

את  נא "קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע לא – ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהיתה

נא", "קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ עלֿידיֿזה ּכי ,"ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנ

הבין  לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ההבטחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלבין

הּסֹותרים  - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָאברהם

הּצּוּוי  קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ׁשּנצטּוה  עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמּבלי

ּולקּים  הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

על  (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית עלֿידי – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשניהם

ְִֵַַהּמזּבח).

גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹועל

ולא  חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלֹומר,

ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמנע

ּגם  ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשחטהּו

הּצּוּויים). ׁשני ּבין ְְִִִֵֵַַָהּסתירה

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô



רעג

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àøéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåã ÷øô á íéëìîá

ãàíéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå§¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â
ék zrãé äzàå úî éLéà Ecár øîàì òLéìà-ìà ä÷rö̈«£¨̧¤¡¦¹̈¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½§©¨´¨©½§¨¦´
éãìé éðL-úà úç÷ì àa äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²

:íéãárì Bìáéì éãébä Cl-äNrà äî òLéìà äéìà øîàiå −©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨¡¦¨Æ¨´¤«¡¤½̈©¦´¦¦½
ì ïéà øîàzå úéaa Cì-Li-äîék úéaa ìë EúçôL ©¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´§¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦¦−

:ïîL Ceñà-íàâúàî õeçä-ïî íéìk Cì-éìàL éëì øîàiå ¦¨¬¨«¤©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ¦©½¥¥−
éðëL-ìk:éèérîz-ìà íé÷ø íéìk Cãúìcä zøâñå úàáe ¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−©©§¦«¦À̈§¨©³§§©¤̧¤Æ

éða-ãráe Cãraàìnäå älàä íéìkä-ìk ìr z÷öéå C ©«£¥´§©¨©½¦§¨©¾§§©¬¨©¥¦−¨¥®¤§©¨¥−
:éréqzäíä äéða ãráe dãra úìcä øbñzå Bzàî Cìzå ©¦«¦©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ©¤½¤©«£−̈§©´¨¤®¨¥²

:ú÷öBî àéäå äéìà íéLébîåøîàzå íéìkä úàìîk | éäéå ©¦¦¬¥¤−¨§¦¬¨«¤©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À©³Ÿ¤
éìk ãBò ïéà äéìà øîàiå éìk ãBò éìà äLébä dða-ìà¤§¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦©´Ÿ¤¥¤½¨¥¬−¤®¦

:ïîMä ãîriåæéøëî éëì øîàiå íéýìûä Léàì ãbzå àázå ©©«£−Ÿ©¨«¤©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´
éLð-úà éîlLå ïîMä-úàéðáe zàå C:øúBpa ééçz Cçéäéå ¤©¤½¤§©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦¦«§¦−©¨«©§¦̧

`xenl iy
(à,íéàéápä éðá éLpî.äúéä äéãáBò úLà,äLBpäåíøBäé àeä ¦§¥§¥©§¦¦¥¤©§¨¨§¨§©¤§¨

ïfM äî úéaøa eäåìî äéäL ,áàçà ïaéîéa íéàéápä äàî úà äéãáBò ¤©§¨¤¨¨©§¥§¦¦©¤¨©§¨¤¥¨©§¦¦¦¥

.áàçà(á,Ceñàíéç÷Bì epnnL íL ìò Ck àø÷ðå .ïîMä éìk íL àeä ©§¨¨¥§¦©¤¤§¦§¨¨©¥¤¦¤§¦

.äëéñì ïîL(ã,éòéqz àìnäå.Ceñàä íò dîB÷nî æeæz àlL ,øîBìk ¤¤§¦¨§©¨¥©¦¦§©¤Ÿ¨¦§¨¦¨¨

éLîé ñpä äNòî ékíB÷na C ¦©£¥©¥©§¦©¨

.Ba ìéçúäL(æúà éîlLå ¤¦§¦§©§¦¤
éLð,C.CáBç úà éòøôe(çäMà ¦§¥¦§¦¤¥¦¨

,äìBãââLéáà ìL dúBçà §¨£¨¤£¦©

àBãò ìL Bnà ,äúéä úénðeMä©©¦¨§¨¦¤¦

mixn zxhr
àíéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå,áàçà íò äéäL) äéãáBò úLà §¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â¥¤©§¨¤¨¨¦©§¨

.(ì"åç)òLéìà-ìà ä÷rö(eäiìà øçà àéáð)úî éLéà Ecár øîàì ¨«£¨̧¤¡¦¹̈¨¦©©¥¦¨¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½
äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár ék zrãé äzàåïa íøBäé àeä §©¨´¨©½§¨¦´©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½§¨¤

áàçà:íéãárì Bì éãìé éðL-úà úç÷ì àaáòLéìà äéìà øîàiå ©§¨À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²−©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨¡¦¨Æ
-äî éì éãébä Cl-äNrà äî́̈¤«¡¤½̈©¦´¦¦½©
ïéà øîàzå úéaa Cì-Li¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´

ìúéaa ìë EúçôLíeìk ïéàék §¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦¥§¦−
ïîL Ceñà-íàì ïè÷ éìk:ïîL ¦¨¬¨«¤§¦¨¨§¤¤

âíéìk Cì-éìàL éëì øîàiå©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ
õeçä-ïîCúéáì õeçL íéLðà ïî ¦©½¦£¨¦¤§¥¥

éðëL-ìk úàîíé÷ø íéìk C ¥¥−¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−
éèérîz-ìàíà-ék èòî éìàLz ìà ©©§¦«¦©¦§£¦§©¦¦

:íéìk äaøäãzøâñå úàáe ©§¥¥¦À̈§¨©³§§
éða-ãráe Cãra úìcäCãBák ©¤̧¤Æ©«£¥´§©¨©½¦§

òðöäa àáì àeä ñpäz÷öéåCeñàî ©¥¨Ÿ§¤§¥©§¨©¾§§¥¨

ïîMäälàä íéìkä-ìk ìr ©¤¤©¬¨©¥¦−¨¥®¤
éréqz àìnäåàì ïîL Ceñàäå §©¨¥−©¦«¦§¨¨¤¤Ÿ

àeä-Ceøa-LBãwäL éôì ,BîB÷nî éæéæz̈¦¦¦§§¦¤©¨¨

æeæì ïéòî Cøc ïéàå ,ïéòîk BúBà äNò̈¨§©§¨§¥¤¤©§¨¨

:BîB÷nîäøbñzå Bzàî Cìzå ¦§©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ
íä äéða ãráe dãra úìcä©¤½¤©«£−̈§©´¨¤®¨¥²

äéìà íéLébîíé÷éøä íéìkä úà ©¦¦¬¥¤−¨¤©¥¦¨¥¦

:ú÷öBî àéäååúàìîk | éäéå §¦¬¨«¤©§¦´¦§´Ÿ
íéìkääìàL øLà-ìà øîàzå ©¥¦À£¤¨£¨©³Ÿ¤¤

éìk ãBò éìà äLébä dðaàì ék §¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦¦Ÿ

ílek eàlîúð øák øLà äòãéøîàiå ¨§¨£¤§¨¦§©§¨©Ÿ́¤
ïîMä ãîriå éìk ãBò ïéà äéìà¥¤½¨¥¬−¤®¦©©«£−Ÿ©¨«¤
:ïîL Ceñàä ïî ãBò CtLð äéä àìŸ¨¨¦§¨¦¨¨¤¤

æíéýìûä Léàì ãbzå àázå©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½
ïîMä-úà éøëî éëì øîàiå©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´¤©¤½¤

éLð-úà éîlLåéðáe zàå CøúBpa ééçz C:áBçä éîc ìò ïîMä éîcîçíBiä éäéåíBiä àaìà òLéìà øáriåøéòäìBãâ äMà íLå íðeL- §©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦¦«§¦−©¨«¦§¥©¤¤©§¥©©§¦̧©¹¨©©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¦¥À§¨Æ¦¨´§½̈



עדר

íLå íðeL-ìà òLéìà øáriå íBiä©¹©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¥À§¨Æ
íçì-ìëàì Ba-÷æçzå äìBãâ äMà¦¨´§½̈©©«£¤−¤«¡¨¨®¤
:íçì-ìëàì änL øñé Bøár écî éäéå©§¦Æ¦¥´¨§½¨ª¬−̈¨¤«¡¨¨«¤

èék ézrãé àð-äpä dLéà-ìà øîàzå©¸Ÿ¤Æ¤¦½̈¦¥¨´¨©½§¦¦²
eðéìr øáò àeä LBã÷ íéýìû Léà¦¬¡Ÿ¦−¨´®Ÿ¥¬¨¥−

îz:ãééähî íL Bì íéNðå äpè÷ øé÷-úiìr àp-äNrð ¨¦«©«£¤¨³£¦©¦Æ§©½̈§¨¦̧¬¨²¦¨¬
:änL øeñé eðéìà Bàáa äéäå äøBðîe àqëå ïçìLåàééäéå §ª§−̈§¦¥´§¨®§¨¨²§Ÿ¬¥¥−¨¬¨«¨©§¦¬

:änL-ákLiå äiìrä-ìà øñiå änL àáiå íBiäáéøîàiå ©−©¨´Ÿ¨®¨©¨¬©¤¨«£¦−̈©¦§©¨«¨©¸Ÿ¤Æ
ãîrzå dì-àø÷iå úàfä úénðeMì àø÷ Børð éæçéb-ìà¤¥«£¦´©«£½§¨−©«©¦´©®Ÿ©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ

:åéðôìâéeðéìà | zãøç äpä äéìà àð-øîà Bì øîàiå §¨¨«©Ÿ́¤À¡¨¨´¥¤»¨»¦¥̧¨©´§§¥¥»»
Cì-øaãì Léä Cì úBNrì äî úàfä äãøçä-ìk-úà¤¨©«£¨¨´©Ÿ¼¤µ©«£´½̈£¥³§©¤¨Æ
:úáLé éëðà énr CBúa øîàzå àávä øN-ìà Bà Cìnä-ìà¤©¤½¤−¤©´©¨¨®©¾Ÿ¤§¬©¦−¨«Ÿ¦¬¨«¤

ãédLéàå dì-ïéà ïa ìáà éæçéb øîàiå dì úBNrì äîe øîàiå©¾Ÿ¤¤−©«£´¨®©Ÿ́¤¥«£¦À£¨²¥¬¥−̈§¦¨¬
:ï÷æåè:çúta ãîrzå dì àø÷iå dì-àø÷ øîàiåæèøîàiå ¨«¥©−Ÿ¤§¨¨®©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ©¨«©©ÀŸ¤

Léà éðãà-ìà øîàzå ïa ú÷áç zà äiç úrk äfä ãrBnì©¥³©¤Æ¨¥´©½̈©−§Ÿ¤´¤¥®©ÀŸ¤©£Ÿ¦Æ¦´
:EúçôLa áfëz-ìà íéýìûäæéïa ãìzå äMàä øäzå ¨«¡Ÿ¦½©§©¥−§¦§¨¤«©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®

:òLéìà äéìà øac-øLà äiç úrk äfä ãrBnìçéìcâéå ©¥³©¤Æ¨¥´©½̈£¤¦¤¬¥¤−¨¡¦¨«©¦§©−
:íéøöwä-ìà åéáà-ìà àöiå íBiä éäéå ãìiäèéøîàiå ©®̈¤©§¦´©½©¥¥¬¤¨¦−¤©«Ÿ§¦«©¬Ÿ¤

:Bnà-ìà eäàN ørpä-ìà øîàiå éLàø | éLàø åéáà-ìà¤¨¦−Ÿ¦´Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤©©½©¨¥−¤¦«
ëíéøävä-ãr äékøa-ìr áLiå Bnà-ìà eäàéáéå eäàOiå©¦̧¨¥½©§¦¥−¤¦®©¥¯¤©¦§¤²¨©©¨«¢©−¦

:úîiåàëøbñzå íéýìûä Léà úhî-ìr eäákLzå ìrzå ©¨«Ÿ©©̧©Æ©©§¦¥½©¦©−¦´¨«¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ
:àözå Bãraáëãçà éì àð äçìL øîàzå dLéà-ìà àø÷zå ©«£−©¥¥«©¦§¨»¤¦¨¼©ÀŸ¤¦§¨̧¨¬¦Æ¤¨´

íéýìûä Léà-ãr äöeøàå úBðúàä úçàå íéørpä-ïî¦©§¨¦½§©©−¨«£Ÿ®§¨²¨©¦¬¨«¡Ÿ¦−
:äáeLàåâëàìå Lãç-àì íBiä åéìà úëìä zà recî øîàiå §¨«¨©ÀŸ¤©ÂÂ©©´§Ÿ¤³¤¥¨Æ©½Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ

`xenl iy
.àéápä(âé,énò CBúa,øîBìk ©¨¦§©¦§©

Cìnì äëéøö éðéàå éì ÷éfî íãà ïéà¥¨¨©¦¦§¥¦§¦¨©¤¤

,øçà Leøt äàøe .àávä øNì àìå§Ÿ§©©¨¨§¥¥©¥

íLa é,âë úéLàøa àøBnì éLa§©©¨§¥¦§¥

."àø÷nä úðáä"(æèáfëz ìà £¨©©¦§¨©§©¥
,EúçôLaéì ïzz ìà ,øîBìk §¦§¨¤§©©¦¥¦

mixn zxhr
äáeLç äMàéäéå íçì-ìëàì Ba-÷æçzåäàìäå àeää íBiî:íçì-ìëàì änL øñé Bøár écîèézrãé àð-äpä dLéà-ìà øîàzåéðà äøékî ¦¨£¨©©«£¤−¤«¡¨¨®¤©§¦¦©¨¨§¨Æ¦¥´¨§½¨ª¬−̈¨¤«¡¨¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤¦½̈¦¥¨´¨©½§¦©¦¨£¦

Baîz eðéìr øáò àeä LBã÷ íéýìû Léà ékãéì éeàøäî ïéàå:ãçé eðzà úáLéäpè÷ øé÷-úiìr àp-äNrðíéðáà øé÷a äéeða äpè÷ äiìòíéNðå ¦²¦¬¡Ÿ¦−¨´®Ÿ¥¬¨¥−¨¦«§¥¥¨¨¨¤¤¦¨©©©«£¤¨³£¦©¦Æ§©½̈£¦¨§©¨§¨§¦£¨¦§¨¦̧
änL øeñé eðéìà Bàáa äéäå äøBðîe àqëå ïçìLå ähî íL Bì:ãáì Bøãça ããBaúäìàéänL àáiå íBiä éäéåäiìòä úà äúNòL éøçàøñiå ¬¨²¦¨¬§ª§−̈§¦¥´§®̈§¨¨²§Ÿ¬¥¥−¨¬¨«¨§¦§¥§¤§§¨©§¦¬©−©¨´Ÿ®̈¨©£¥¤¨§¨¤¨£¦¨©¨¬©

:änL-ákLiå äiìrä-ìàáé:åéðôì ãîrzå dì-àø÷iå úàfä úénðeMì àø÷ Børð éæçéb-ìà øîàiåâéäpä äéìà àð-øîà Bì øîàiå ¤¨«£¦−̈©¦§©¨«¨©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½§−̈©«©¦´©®Ÿ©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ§¨¨«©Ÿ́¤À¡¨¨´¥¤»¨»¦¥̧
äãøçä-ìk-úà eðéìà | zãøç̈©´§§¥¥»»¤¨©«£¨¨´

úàfäúàfä äçøhä Cîöò zçøè ©Ÿ¼¨©§§©§¥©¦§¨©Ÿ

,eðøeáòaCì úBNrì äîeäîe ©£¥¤µ©«£´½̈©

,Cì úBNòì ìëeàL ìeîbäLéä ©§¤©©£¨£¥³
øN-ìà Bà Cìnä-ìà Cì-øaãì§©¤¨Æ¤©¤½¤−¤©´
éëðà énr CBúa øîàzå àávä©¨®̈©¾Ÿ¤§¬©¦−¨«Ÿ¦¬

úáLééî ïéàå ,ézçtLî éða CBúa ¨«¤§§¥¦§©§¦§¥¦

:éãnò äòø äNBò íäîãéøçà ¥¤¤¨¨¦¨¦©©

åéðtî äëìäLøîàiåéæçéâìäîe ¤¨§¨¦¨¨©¾Ÿ¤§¥£¦¤−
dì úBNrì,dì äNòàL ìeîbä eäîe ©«£´¨®©©§¤¤¡¤¨

dì-ïéà ïa ìáà éæçéb øîàiå©Ÿ́¤¥«£¦À£¨²¥¬¥−̈
ï÷æ dLéàåãìz àì òáhä Cøãáe §¦¨¬¨«¥§¤¤©¤©Ÿ¥¥

:ãBòåèø÷iå dì-àø÷ øîàiåà ©−Ÿ¤§¨®̈©¦̧§¨
çúta ãîrzå dìøîànä äæ äpä ½̈©©«£−Ÿ©¨«©¦¥¤©©£¨

Bîöòa òLéìà äöø äàeáð àeäL éðtî¦§¥¤§¨¨¨¡¦¨§©§

:dì Bøîàìæèäfä ãrBnì øîàiå §¨§¨©ÀŸ¤©¥³©¤Æ
àaä ïîfìúrkúBéäì äéeàøääiç ©§©©¨¨¥´¨§¨¦§©½̈

íéLãç äòLz úBìëk àeäå ,úãìBézà ¤¤§¦§¦§¨¢¨¦©−§
ïa ú÷áçìdçéèáä àìå ,äî òeLòL Ÿ¤´¤¥®§©£©¨§Ÿ¦§¦¨

íi÷úiLLéà éðãà-ìà øîàzå ¤¦§©¥©ÀŸ¤©£Ÿ¦Æ¦´
EúçôLa áfëz-ìà íéýìûäìà ¨«¡Ÿ¦½©§©¥−§¦§¨¤«©

:íi÷úî BðéàL øáãa éðçnNzæéøäzå §©§¥¦§¨¨¤¥¦§©¥©©¬©
äfä ãrBnì ïa ãìzå äMàä̈«¦−̈©¥´¤¥®©¥³©¤Æ

äiç úrkéôkäéìà øac-øLà ¨¥´©½̈§¦£¤¦¤¬¥¤−¨
:òLéìàçééäéå ãìiä ìcâéå ¡¦¨«©¦§©−©®̈¤©§¦´

íBiäíBiä àaåéáà-ìà àöiå ©½¨©©¥¥¬¤¨¦−
ãîBò äéäLk-ìàìò:íéøöwä §¤¨¨¥¤©©«Ÿ§¦«

èé| éLàø åéáà-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤¨¦−Ÿ¦´
éLàøLàøa áàk éì Léøîàiå Ÿ¦®¥¦§¥¨Ÿ©¸Ÿ¤Æ

:Bnà-ìà eäàN ørpä-ìà¤©©½©¨¥−¤¦«
ëBnà-ìà eäàéáéå eäàOiå©¦̧¨¥½©§¦¥−¤¦®

íéøävä-ãr äékøa-ìr áLiå©¥¯¤©¦§¤²¨©©¨«¢©−¦
:úîiåàë-ìr eäákLzå ìrzå ©¨«Ÿ©©̧©Æ©©§¦¥½©

íéýìûä Léà úhîúeëæaL äáLç ¦©−¦´¨«¡Ÿ¦®¨§¨¤¦§

øîLð øúBé ãìiä äéäé àéápäøbñzå ©¨¦¦§¤©¤¤¥¦§¨©¦§¬Ÿ
:àözå Bãraáë-ìà àø÷zå ©«£−©¥¥«©¦§¨»¤

éì àð äçìL øîàzå dLéà¦¨¼©ÀŸ¤¦§¨̧¨¬¦Æ
úçàå íéørpä-ïî ãçà¤¨´¦©§¨¦½§©©−
Léà-ãr äöeøàå úBðúàä̈«£Ÿ®§¨²¨©¦¬

:äáeLàå íéýìûäâëøîàiå ¨«¡Ÿ¦−§¨«¨©ÀŸ¤



ערה

:íBìL øîàzå úaLãëïBúàä Láçzå ©¨®©−Ÿ¤¨«©©«£Æ¨¨½
-øörz-ìà Cìå âäð dørð-ìà øîàzå©¬Ÿ¤¤©«£−̈§©´¨¥®©©«£¨

:Cì ézøîà-íà ék ákøì éìäëCìzå ¦´¦§½Ÿ¦−¦¨©¬§¦¨«©¥À¤
øä-ìà íéýìûä Léà-ìà àázå©¨²Ÿ¤¦¬¨«¡Ÿ¦−¤©´
íéýìûä-Léà úBàøk éäéå ìîøkä©©§¤®©Â§¦Â¦§¸¦«¨«¡Ÿ¦³

:ælä úénðeMä äpä Børð éæçéb-ìà øîàiå ãâpî dúBà¨Æ¦¤½¤©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½¦¥−©«©¦¬©¨«
åëíBìLä Cì íBìLä dì-øîàå dúàø÷ì àð-õeø äzr©¨»«¨´¦§¨¨¼¤«¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬

:íBìL øîàzå ãìiì íBìLä CLéàìæëLéà-ìà àázå §¦¥−£¨´©®̈¤©−Ÿ¤¨«©¨ºŸ¤¦³
øîàiå dôãäì éæçéb Lbiå åéìâøa ÷æçzå øää-ìà íéýìûä̈«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©©«£¥−§©§¨®©¦©̧¥«£¦¹§¨§À̈©ŸÁ¤Á
íéìrä ýåýéå dì-äøî dLôð-ék dì-ätøä íéýìûä Léà¦̧¨«¡Ÿ¦³©§¥¨Æ¦«©§¨´¨«¨½̈©«Ÿ̈Æ¤§¦´

:éì ãébä àìå épnîçëàìä éðãà úàî ïá ézìàLä øîàzå ¦¤½¦§¬Ÿ¦¦−¦«©¾Ÿ¤©¨©¬§¦¥−¥¥´£Ÿ¦®£´Ÿ
:éúà äìLú àì ézøîàèëéðúî øâç éæçéâì øîàiåç÷å E ¨©½§¦¬Ÿ©§¤−Ÿ¦«©¸Ÿ¤§¥«£¦¹£´Ÿ¨§¤À§©̧

Eëøáé-éëå epëøáú àì Léà àöîú-ék Cìå Eãéá ézðrLî¦§©§¦´§¨«§»¨¥¼¦¦§¨¬¦Æ´Ÿ§¨«£¤½§¦«§¨«¤§¬
:ørpä éðt-ìr ézðrLî zîNå epðrú àì Léàìíà øîàzå ¦−´Ÿ©«£¤®§©§¨¬¦§©§¦−©§¥¬©¨«©©¸Ÿ¤Æ¥´

:äéøçà Cìiå í÷iå jáærà-íà ELôð-éçå ýåýé-éç ørðä©©½©©§Ÿ̈¬§¥«©§§−¦¤«¤§¤®¨©−̈¨©¥¬¤©«£¤«¨
àìïéàå ørpä éðt-ìr úðrLnä-úà íNiå íäéðôì øár éæçâå§¥«£¦º¨©´¦§¥¤À©¨³¤¤©¦§¤̧¤Æ©§¥´©©½©§¥¬

:ørpä õé÷ä àì øîàì Bì-ãbiå Búàø÷ì áLiå áL÷ ïéàå ìB÷−§¥´®̈¤©¨³¨¦§¨Æ©©¤´¥½Ÿ¬Ÿ¥¦−©¨«©
áì:Búhî-ìr ákLî úî ørpä äpäå äúéaä òLéìà àáiå©¨¬Ÿ¡¦−̈©¨®§¨§¦¥³©©̧©Æ¥½ª§−̈©¦¨«
âì:ýåýé-ìà ìltúiå íäéðL ãra úìcä øbñiå àáiåãììriå ©¨¾Ÿ©¦§¬Ÿ©¤−¤§©´§¥¤®©¦§©¥−¤§Ÿ̈«©©¹©

åétëå åéðér-ìr åéðérå åét-ìr åét íNiå ãìiä-ìr ákLiå©¦§©´©©¤À¤©Á̈¤Á¦̧©¦¹§¥¨³©¥¨Æ§©¨´
:ãìiä øNa íçiå åéìr øäâiå åétk-ìräìúéaa Cìiå áLiå ©©¨½©¦§©−¨¨®©−̈¨§©¬©¨«¤©¹̈¨©¥¤́©©À¦

`xenl iy
.àîé÷ ìL ïa àlà(ãë,Cìå âäð.úeæéøæa ,øîBìkéì øöòz ìà ¤¨¥¤§¨¨§©¨¥§©¦§¦©©£¨¦

,ákøì.ìâøa úëìBä äúéä dLôð øîa ék .ákøàL øéöôz ìà(çëàì ¦§Ÿ©©§¦¤¤§©¦§©©§¨¨§¨¤¤¨¤¤Ÿ
,äìLúì àeäå .äòèz àì Bîk."eìL" BîebøzL ,"äââL" ïBL ©§¤§Ÿ©§¤§§§¨¨¤©§¨

(èë,ézðòLî.åéìò ïòLð äéä øLà ähnä,epëøáú àìàlL éãk ¦§©§¦©©¤£¤¨¨¦§¨¨¨Ÿ§¨§¤§¥¤Ÿ

äzà ïëéäì eäeìàLéå ,íéøác äaøé©§¤§¨¦§¦§¨§¥¨©¨

,únä úà úBéçäì øîàé àeäå ,CìBä¥§Ÿ©§©£¤©¥

éî Ba ìläúäì ñpä ãBák äæ ïéàå§¥¤§©¥§¦§©¥¦

äNò àì àeä ìáà .Bãé ìò àaL¤¨©¨£¨Ÿ¨¨

éaø :øîà ,BìàBMä ìëì àlà ,ïë¥¤¨§¨©£¨©©¦

.únä úà úBéçäì éðçìL§¨©¦§©£¤©¥

(ãì,øäâiå.çhzLä ©¦§©¦§©©

(äì,øøBæéå.Lhòúä ©§¥¦§©¥

mixn zxhr
úaL àìå Lãç-àì íBiä åéìà úëìä zà recîäìéâø äúéä æà ék ©ÂÂ©©´§Ÿ¤³¤¥¨Æ©½Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ©®̈¦¨¨§¨§¦¨

åéðt ìa÷ìíBìL øîàzåúBlâì äúöø àìå ,àéápä ìà CìàL òø øác ïéà §©¥¨¨©−Ÿ¤¨«¥¨¨¨¤¥¥¤©¨¦§Ÿ¨§¨§©

:äòðöa ñpä äNòiL áèeî äáLç ék ,dìòáì øácäãëïBúàä Láçzå ©¨¨§©§¨¦¨§¨¨¤¥¨¤©¥§¦§¨©©«£Æ¨¨½
éìâø äëìä dááì øîáe ,øácä æøæì dîöòa ïBúàä äLáçdørð-ìà øîàzå ¨§¨¨¨§©§¨§¨¥©¨¨§©§¨¨¨§¨©§¦©¬Ÿ¤¤©«£−̈

Cìå âäðøäîéì-øörz-ìà §©´¨¥®©¥©©«£¨¦´
ákøìäáéëøä úà éãé ìò ákòz ìà ¦§½Ÿ©§©¥©¨¦¤¨§¦¨

Cì ézøîà-íà ékEì øîBà øLàk ¦−¦¨©¬§¦¨«©£¤©§

:ãBîòz æà ,ãBîòäëàázå Cìzå £¨©£©¥À¤©¨²Ÿ
øä-ìà íéýìûä Léà-ìà¤¦¬¨«¡Ÿ¦−¤©´
-Léà úBàøk éäéå ìîøkä©©§¤®©Â§¦Â¦§¸¦«

ãâpî dúBà íéýìûä÷Bçøî ¨«¡Ÿ¦³¨Æ¦¤½¤¥¨

äpä Børð éæçéb-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½¦¥−
ælä úénðeMä:äàa ,úàfä ©«©¦¬©¨«©Ÿ¨¨

åëdúàø÷ì àð-õeø äzr©¨»«¨´¦§¨¨¼
íBìLä Cì íBìLä dì-øîàå¤«¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬
øîàzå ãìiì íBìLä CLéàì§¦¥−£¨´©®̈¤©−Ÿ¤

íBìLúBlâì äúöø àìå .íBìL ìkä ¨«©Ÿ¨§Ÿ¨§¨§©

:åéìà íbæëLéà-ìà àázå ©¥¨©¨ºŸ¤¦³
÷æçzå øää-ìà íéýìûä̈«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©©«£¥−

dôãäì éæçéb Lbiå åéìâøaøeáòa §©§®̈©¦©̧¥«£¦¹§¨§À̈©£

,àéápä ãBákíéýìûä Léà øîàiå §©¨¦©ŸÁ¤Á¦̧¨«¡Ÿ¦³
dì-ätøäìàå ,ïBéôø dì ïz ©§¥¨Æ¥¨¦§§©

,äpôãäzdì-äøî dLôð-ék ©©§¤¨¦«©§¨´¨«¨½̈
ä÷éæçî àéä dLôð úeøéøî øeáòa©£§¦©§¨¦©£¦¨

éìâøaépnî íéìrä ýåýéåäzò ãò §©§©©«Ÿ̈Æ¤§¦´¦¤½¦©©¨

:éì ãébä àìåçëøîàzå §¬Ÿ¦¦−¦«©¾Ÿ¤
ézìàLäézìàL éëåúàî ïá ©¨©¬§¦§¦¨©§¦¥−¥¥´

ézøîà àìä éðãàäçèáää úòa £Ÿ¦®£´Ÿ¨©½§¦§¥©©§¨¨

éúà äìLú àì,éúBà äòèz ìà ¬Ÿ©§¤−Ÿ¦«©©§¤¦

:÷ñôpä øác éì çéèáäìèëøîàiå §©§¦©¦¨¨©¦§¨©¸Ÿ¤
éðúî øâç éæçéâìEäøäî úëìì §¥«£¦¹£´Ÿ¨§¤À¨¤¤§¥¨

úeæéøæáeCìå Eãéá ézðrLî ç÷å ¦§¦§©̧¦§©§¦´§¨«§»¨¥¼
epëøáú àì Léà àöîú-ékéãëa ¦¦§¨¬¦Æ´Ÿ§¨«£¤½¦§¥

Cøca ääLz àlLLéà Eëøáé-éëå ¤Ÿ¦§¤©¤¤§¦«§¨«¤§¬¦−
-ìr ézðrLî zîNå epðrú àì́Ÿ©«£¤®§©§¨¬¦§©§¦−©

:ørpä éðtìørðä íà øîàzå §¥¬©¨«©©¸Ÿ¤Æ¥´©©½©
jáærà-íà ELôð-éçå ýåýé-éç©§Ÿ̈¬§¥«©§§−¦¤«¤§¤®¨

éãnò Eîöòa Cìz ìáìCìiå í÷iå §©¥¥§©§§¦¨¦©−̈¨©¥¬¤
:äéøçààìíäéðôì øár éæçâå ©«£¤«¨§¥«£¦º¨©´¦§¥¤À

íúBà íéc÷äúðrLnä-úà íNiå ¦§¦¨©¨³¤¤©¦§¤̧¤Æ
áL÷ ïéàå ìB÷ ïéàå ørpä éðt-ìrúnä úà úBéçäì CìBäL øîBì ,Cøca âìâìî ãBò äéäå ,àéápä éøáãì òîL àì éæçb :(á é ïéøãäðñ éîìLeøé)áLiå ©§¥´©©½©§¥¬−§¥´®̈¤§©§¦©§¤§¦¥£¦Ÿ¨©§¦§¥©¨¦§¨¨§©§¥©¤¤©¤¥§©£¤©¥©¨³¨

:ørpä õé÷ä àì øîàì Bì-ãbiå Búàø÷ìáì:Búhî-ìr ákLî úî ørpä äpäå äúéaä òLéìà àáiåâìãra úìcä øbñiå àáiå ¦§¨Æ©©¤´¥½Ÿ¬Ÿ¥¦−©¨«©©¨¬Ÿ¡¦−̈©®̈§¨§¦¥³©©̧©Æ¥½ª§−̈©¦¨«©¨¾Ÿ©¦§¬Ÿ©¤−¤§©´
íäéðLäNòiM äî íãà äàøé àlL éãëe ,äîìL øúBé Búlôz äéäzL éãk ,íãà íeL íL äéäiL äöø àì ék:ýåýé-ìà ìltúiåãìãìiä-ìr ákLiå ìriå §¥¤®¦Ÿ¨¨¤¦§¤¨¨¨§¥¤¦§¤§¦¨¥§¥¨§¥¤Ÿ¦§¤¨¨©¤©£¤©¦§©¥−¤§Ÿ̈«©©¹©©¦§©´©©¤À¤

:ãìiä øNa íçiå åéìr øäâiå åétk-ìr åétëå åéðér-ìr åéðérå åét-ìr åét íNiåäìøäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà úéaa Cìiå áLiå ©Á̈¤Á¦̧©¦¹§¥¨³©¥¨Æ§©¨´©©¨½©¦§©−¨¨®©−̈¨§©¬©¨«¤©¹̈¨©¥´¤©©À¦©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´



רעו

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈

:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬
íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´
:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬

äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬
:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ

:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìr øäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´¨¨®©§¥³©©̧©Æ©¤´©
:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrtåìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå §¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ

ðá éàN øîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà:C ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«
æìdða-úà àOzå äöøà eçzLzå åéìâø-ìr ìtzå àázå©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈©¦§©−¨®§¨©¦¨¬¤§−̈

:àözå©¥¥«

mixn zxhr
òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìr̈®̈©§¥³©©̧©Æ©¤´©
:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrt§¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«

åìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ
äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨

ðá éàN øîàiå åéìà àázå:C ©¨´Ÿ¥®̈©−Ÿ¤§¦¬§¥«
æìåéìâø-ìr ìtzå àázå©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈

dða-úà àOzå äöøà eçzLzå©¦§©−®̈§¨©¦¨¬¤§−̈
:àözå©¥¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אל האסיפה המיוחדה של ה"מרכז לעניני חינוך"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

להאספכם היום יחד לשמוע דו"ח על העבודות והפעולות הטובות של ה"מרכז לעניני חינוך" 
ולדון על מצבו הגשמי, הנני מביע את ברכתי שתצליחו למצוא העצות והדרכים איך לחזק את המוסד 

הק' הזה, להעמידו על בסיס נכון, וליתן לו את האפשריות להרחיב חוג השפעתו.

המוסד "מרכז לעניני חינוך" הוא מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והי' 
יקר אצלו באהבה וחיבה יתירה, וכל אחד ואחת מאנ"ש שיחיו, לפי ערכם ומצבם, מחויב להשתתף 
בעבודה זו, הן בעבודה הגלוי' והן בעבודה החשאית - בשדה הרבצת החינוך הכשר והחזקתו, וקיום 

היהדות בטהרתה המסורתית בכל קצוי תבל.

התפשטות  גדולה  במדה  תלוי  חינוך"  לעניני  "מרכז  להמוסד  הדרושים  האמצעים  בסיפוק 
הנחוצים  במקומות  הכשר  חינוך  בתי  והחזקת  יסוד  ובפרט  בכלל,  והתעמולה  העבודה  והתרחבות 

ביותר, עכ"פ.

האחריות אשר על שכם כולנו גדולה היא, ומילוי החסרון בממון הקל כאין נחשב נגדה.

תקותי, אשר כל אחד ואחד מהנאספים היום - ועל ידם בטח יומסר תוכן קריאתי זו גם לשאר 
ידידינו אנ"ש שיחיו, אשר פשיטא שגם אליהם מכוונת היא - יעריכו את דברי האמורים בזה, ויתנו אל 
לבם את גודל האחריות העמוסה עליהם, וישתדלו בכל יכולתם, לעזור לעבודת ה"מרכז לעניני חינוך" 
לכל סעיפי', ולתת לו על ידי זה את האפשריות למלא את תעודתו ותפקידו אשר הוטל עליו על ידי 

מיסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר למלאותם מתאים לרצונו.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו לגשם את כל החלטותיו הטובות במילואן ומתוך הרחבה 
בגו"ר.

בברכת הצלחה רבה.



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4506:4909:0009:0109:3309:3510:3210:3312:5612:5518:0718:0018:3318:2717:4118:37באר שבע )ק(

06:4606:5008:5909:0109:3309:3510:3210:3312:5512:5418:0818:0118:3118:2517:2918:35חיפה )ק(

06:4406:4808:5809:0009:3209:3410:3110:3212:5412:5318:0918:0318:3118:2517:2418:35ירושלים )ק(

06:4606:5009:0009:0209:3409:3610:3310:3312:5612:5518:0618:0018:3218:2617:3918:36תל אביב )ק(

07:1707:2609:1309:1609:5610:0010:5210:5413:1013:0918:0217:5118:3518:2517:3518:38אוסטריה, וינה )ק(

06:3206:2409:0809:0309:4709:4310:5510:5113:3813:3819:4019:4620:0820:1519:2620:26אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1707:2609:1509:1909:5810:0110:5410:5613:1213:1118:0717:5618:3918:2917:4018:42אוקראינה, אודסה )ק(

06:5107:0008:4708:5109:3009:3410:2610:2812:4412:4317:3617:2518:1017:5917:0918:12אוקראינה, דונייצק )ק(

07:0307:1208:5809:0209:4209:4610:3710:4012:5512:5417:4717:3618:2118:1017:1918:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:3107:4109:2309:2710:0910:1311:0411:0613:2113:2018:1017:5818:4518:3317:4218:47אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:2407:3409:1509:2010:0110:0610:5610:5913:1313:1218:0217:5018:3718:2617:3418:39אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:2106:2408:4108:4209:1209:1310:1210:1312:3812:3717:5417:4918:1918:1417:3018:23

07:4207:5009:4209:4510:2310:2711:2011:2213:3913:3818:3618:2619:0618:5618:0819:09איטליה, מילאנו )ק(

05:5605:5508:2708:2608:5608:5509:5809:5712:3012:2918:0318:0218:2518:2417:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

06:0906:0108:4508:4009:2209:1810:2910:2613:1113:1119:1119:1619:3719:4318:5619:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5306:4409:2809:2310:1010:0511:1811:1514:0414:0320:0920:1620:3920:4719:5720:59ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1907:2509:2609:2810:0310:0611:0011:0213:2213:2118:2418:1618:5318:4517:5918:56ארה״ב, בולטימור )ק(

07:0907:1609:1509:1709:5309:5610:5010:5213:1113:1018:1218:0318:4118:3317:4718:45ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1007:1709:1509:1809:5409:5610:5110:5213:1213:1118:1318:0418:4218:3417:4718:45ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4807:5509:5109:5410:3010:3311:2711:2913:4713:4618:4718:3719:1719:0818:2119:20ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2507:2909:4009:4210:1410:1511:1311:1313:3713:3618:4918:4319:1419:0818:2519:18ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5907:0409:1109:1309:4609:4810:4410:4513:0713:0618:1518:0818:4218:3517:5118:46ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2107:2409:4009:4010:1110:1311:1111:1113:3613:3518:5118:4619:1619:1118:2919:21ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0607:1309:1109:1309:4909:5210:4610:4813:0713:0618:0717:5818:3718:2817:4218:40ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:3307:4009:3909:4210:1710:2011:1411:1613:3513:3418:3618:2819:0618:5818:1119:09ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0607:1309:1009:1209:4809:5110:4510:4713:0613:0518:0517:5618:3518:2717:4018:38ארה״ב, שיקגו )ק(

06:0305:5908:3808:3509:0909:0610:1310:1112:4912:4818:3318:3418:5618:5818:1619:07בוליביה, לה-פס )ח(

08:0908:2010:0010:0410:4610:5111:4111:4413:5813:5718:4518:3319:2119:0918:1719:23בלגיה, אנטוורפן )ק(

08:0908:1910:0010:0410:4610:5111:4111:4413:5813:5718:4618:3419:2119:1018:1819:24בלגיה, בריסל )ק(

05:3205:2708:0808:0408:4008:3709:4509:4312:2412:2318:1718:2018:3718:4017:5718:50ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2005:1607:5607:5308:2808:2509:3409:3112:1212:1118:0018:0318:2418:2717:4418:37ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2807:3809:1809:2210:0510:0911:0011:0213:1613:1518:0417:5218:3918:2717:3718:41בריטניה, לונדון )ק(

07:4007:5109:2609:3010:1510:2011:0911:1213:2413:2318:0817:5418:4518:3317:4218:47בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:3607:4709:2309:2810:1210:1611:0611:0913:2213:2118:0817:5618:4418:3217:3818:46גרמניה, ברלין )ק(

07:5108:0109:4309:4710:2910:3311:2411:2613:4113:4018:3018:1819:0518:5318:0219:07גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:3005:2508:0608:0308:4008:3609:4509:4312:2412:2418:2218:2518:4018:4418:0018:54דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3306:3508:5608:5609:2609:2710:2710:2712:5412:5318:1418:1018:3818:3417:5318:43הודו, מומבאי )ח(

06:2906:3108:5208:5209:2209:2310:2310:2312:5012:4918:1118:0718:3418:3017:4918:40הודו, פונה )ח(

07:0507:1409:0209:0509:4509:4910:4110:4312:5912:5817:5217:4118:2518:1517:2518:28הונגריה, בודפשט )ק(

06:1406:2108:1908:2208:5809:0109:5509:5612:1612:1517:1717:0817:4617:3816:5117:49טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3607:4209:4409:4610:2110:2311:1911:2013:4013:3918:4518:3719:1319:0518:2019:16יוון, אתונה )ק(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:2607:3409:2309:2610:0610:0911:0211:0413:2013:1918:1418:0318:4618:3617:4718:49מולדובה, קישינב )ק(

06:3106:3308:5408:5409:2409:2410:2410:2412:5112:5018:1118:0718:3418:3117:4918:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3205:2208:0607:5908:5208:4610:0109:5712:4812:4818:5819:0719:3119:4018:4719:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0506:0808:2208:2408:5508:5609:5409:5512:1912:1817:3317:2717:5817:5217:1018:02נפאל, קטמנדו )ח(

06:2606:3308:3308:3609:1109:1410:0810:1012:3012:2917:3217:2418:0117:5317:0518:04סין, בייג'ין )ח(

06:4706:4709:1809:1709:4709:4610:4910:4813:2013:1918:5218:5119:1519:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

07:0507:1508:5308:5709:4109:4610:3510:3812:5112:5017:3717:2418:1418:0117:0818:16פולין, ורשא )ק(

05:4205:3908:1608:1408:4608:4409:5009:4812:2412:2418:0518:0618:2818:2917:4818:38פרו, לימה )ח(

08:0008:0809:5910:0210:4110:4411:3711:3913:5613:5518:5118:4119:2319:1318:2519:26צרפת, ליאון )ק(

08:1408:2410:0910:1210:5310:5711:4811:5114:0614:0518:5818:4719:3119:2018:2919:33צרפת, פריז )ק(

05:4105:4108:1108:1008:4008:3909:4209:4112:1212:1117:4217:4018:0418:0317:2218:11קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3507:4209:3609:3910:1610:2011:1311:1513:3313:3218:3318:2319:0118:5218:0419:04קנדה, טורונטו )ק(

07:1407:2209:1309:1609:5409:5810:5110:5313:0913:0818:0617:5618:3718:2717:3818:39קנדה, מונטריאול )ק(

06:5306:5809:0509:0609:4009:4210:3810:3913:0113:0018:0818:0118:3518:2817:4418:39קפריסין, לרנקה )ק(

07:2907:4109:1209:1710:0310:0910:5711:0013:1213:1017:5317:3918:3218:1817:2318:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0507:1708:4508:5009:3709:4310:3110:3512:4512:4417:2717:1318:0417:5016:5418:06רוסיה, מוסקבה )ח(

06:4206:5108:3908:4309:2209:2610:1810:2012:3612:3517:3017:1918:0317:5317:0318:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4707:5609:4409:4810:2710:3111:2311:2513:4113:4018:3918:2819:0718:5718:0719:10שוויץ, ציריך )ק(

06:0906:1008:3508:3509:0409:0410:0510:0512:3412:3317:5817:5518:2118:1817:3718:27תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

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 ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(
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