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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(15 - 21 November 20) כ"ח מר־חשון - ה' כסלו תשפ"א
שבוע פרשת תולדות



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

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

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהר"ש שי'

שלום וברכה!

כל מכתביו עם הפ"נ המוסגרים בהם בעתם קבלתי והיום נתקבל גם מכתבו מאור ליום ב'. 

ואתו הסליחה על איחור המענה שלי, כי טרוד אני ביותר, ובפרט בזמנים אלו, מפני ההכנה לדפוס של 

קונטרס לכ' חשון )לאדמו"ר מהורש"ב נ"ע(, לכ"ה חשון המוסג"פ והקונטרס לי"ט כסלו הבע"ל. וכן 

בהגהת הר"ד דשבת פ' בראשית אשר בטח קיבל במועדו, ושל שבת פ' לך המוסג"פ. ופשיטא שאין לו 

לתלות כלל וכלל באיזה ענין של קפידה ח"ו וכיו"ב.

בענין מה שכותב בהנוגע לסדר כמו שהי' אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כו' - הנה כבר כתבתי 

לאחד, שהרי לזה נצרך שיהיו אצלי כוחות עצמיים המתאימים לזה, וכן בנוגע לכוחות הגלויים, וכן 

בנוגע לג' הלבושים דמחדו"מ וכו'.

...נהניתי במאד בראותי במכתבו רשימת שמות המנין אשר פעל עליהם, ובל"נ אקראם על ציון 

הקדוש ביום ר"ה לדא"ח הוא י"ט כסלו הבע"ל, והשי"ת יזכנו, כל אחד מאתנו, להמשיך ולקבל ברכות 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לי"ט כסלו, כמו שנדפסו במכתבו בקונטרס י"ט כסלו ה'תש"י, אשר חוזר 

ונשנה עוה"פ בקונטרס י"ט כסלו הבע"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ורוב נחת מכל יו"ח שי' - הפו"ש כל החבורה תי' בברכת החג,

מ. שניאורסאהן

ועל השאר אענה,  ולך.  ימצא מענה בהר"ד דש"פ בראשית   - על כמה מדבריו במכתביו אלי 

בל"נ, במשך הזמן.

בטח יודיע איך חגגו את חג היט"כ...

תחילת זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת קודש, ה' כסלו
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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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  כליםמסכת  –משניות   )יז

 הר  ..................................................  ביאור קהתי 

 ריא  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 ריב  .............................................  קדף ד עד ח צ ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 מר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

   ויחפרו עבדי יצחק אור התור  )כב

 גמר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 דמר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 המר  .......................................  דק"צה"צמח ר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 מזר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 מחר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים  -ם מאמריספר ה  )כז

 מט ר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 הנר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 ונר  ..................................  ט לפרק המשך  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 טנר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 א סר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 חסר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ער  .................... תולדותפרשת לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 עאר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד
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,zeclez zyxt zay c"qa
Îy`x axre ycegd mikxan

c"iyz'd ,elqk yceg
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔÈ·‰Ï,וראׁשֿחדׁש ראׁשֿחדׁש ערב ענין ¿»ƒְְִֶֶֶֶַֹֹֹֹ

הּלבנה, מֹולד הּוא ְְֶֶַַָָֹֹׁשּבראׁשֿחדׁש

חצי  ּובמׁש ּכנקּדה, היא הרי הּמֹולד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּבׁשעת

ואחרי  ּומתּגּדלת, הֹולכת היא הראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהחדׁש

ׁשּבסֹוף  עד ּומתמעטת, הֹולכת היא החדׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹחצי

אֹורּה ונחׁש מתעּלם ראׁשֿחדׁש) (ערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהחדׁש

מֹולד  נעׂשה ּבראׁשֿחדׁש ואחרּֿכ ְְְְֲֵֶַַַַַָָֹֹלגמרי,

ּבזה  הענין להבין וצרי ּכנקּדה. וגם 1הּלבנה . ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֻ

ולא  "ראׁש"ֿחדׁש, ּבׁשם ׁשּנקרא מה להבין ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹצרי

ּבׁשם  ׁשּנקרא ראׁשֿהּׁשנה ּכמֹו החדׁש, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּתחּלת

ּבזה  ּומבאר הּׁשנה. ּתחּלת ולא 2"ראׁש"ֿהּׁשנה, ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֹ

החּיּות  ּכללּות ׁשּכֹולל ׁשּבאדם הראׁש ּכמֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

לכל  החּיּות נמׁשכת ּומּמּנּו האברים, ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

ּכללּות  ׁשּכֹולל ּבראׁשֿהּׁשנה, הּוא וכן ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹהאברים,

לכל  החּיּות נמׁשכת ּומּמּנּו הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהחּיּות

ׁשּנחלקת  ּבאפן היא החּיּות והמׁשכת הּׁשנה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹימי

ׁשהחּיּות  והינּו, הּׁשנה, חדׁשי י"ג אֹו לי"ב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּתחּלה

ּכמֹו הּוא ׁשראׁשֿחדׁש החדׁשים, ּבראׁשי ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹנמׁשכת

ימי  ׁשלׁשים ּכל ׁשל החּיּות את ׁשּכֹולל ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהראׁש

יֹום  לכל ּפרטית חּיּות נמׁשכת ּומּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹהחדׁש,

ולא  "ראׁש"ֿחדׁש, ּבׁשם נקרא זה ּומּטעם ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹויֹום,

ׁשאםּֿכן  להבין, צרי עדין א החדׁש. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּתחּלת

ּבׁשם  נקרא להיֹות צרי היה הּׁשּבת יֹום ּגם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהרי

ימי  ׁשׁשת אׁשר זאת לבד ּדהּנה, הּׁשבּוע. ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"ראׁש"

הּׁשּבת  יֹום הרי הּׁשּבת, ּביֹום ועֹולים נכללים מתּבררים הּׁשּבת ׁשּלפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהחל

ּכּוּלהּו מתּברכין "מיּניּה ּכי הּׁשּבת, ׁשאחרי החל ימי ׁשׁשת על הּמקֹור ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
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תקס"ח 1) הזקן אדמו"ר מאמרי וראה ואילך). קנח ע' פר"ת (סה"מ פר"ת חודש מחר גו' ויאמר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

א'תתצג. ע' ברכה אוה"ת ואילך. תקלז ס"ע ובכ"מ.2)ח"א בתחילתו. ראש עטרת תבא. ר"פ לקו"ת ראה
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‰M‰ŒL‡¯ BÓk ,L„Á‰ היום «…∆¿…«»»
חדשה  שנה התחלת «¿pL∆ƒ˜¯‡של

‡ÏÂ ,‰M‰Œ"L‡¯" ÌLa¿≈…«»»¿…
‰Êa ¯‡·Óe .‰M‰ ˙lÁz2 ¿ƒ««»»¿…»»∆

השנה ראש לגבי החסידות בתורת 

ולא השנה 'ראש'נקרא זה שיום 

BÓkכיוון ,השנה תחילת  ‡e‰L∆¿
ÏÏBkL Ì„‡aL L‡¯‰,בתוכו »…∆»»»∆≈

שבראש  ÏLבמוח ˙eiÁ‰ ˙eÏÏk¿»««∆
epnÓe ,ÌÈ¯·‡‰ Ïk מהראש »»≈»ƒƒ∆

˙ÎLÓ ונשפעתÏÎÏ ˙eiÁ‰ ƒ¿∆∆««¿»
ŒL‡¯a ‡e‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯·‡‰»≈»ƒ¿≈¿…

ÏÏBkL ,‰M‰ את זה יום «»»∆≈
˙eiÁ‰ ˙eÏÏkֿשהקדוש האלוקית ¿»««

החיות  לעולם משפיע ∆ÏLברוךֿהוא
epnÓe ,‰M‰ Ïk ראש מיום  »«»»ƒ∆

ÈÓÈהשנה  ÏÎÏ ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««¿»¿≈
Â ,‰M‰˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ «»»¿«¿»«««

השנה  כל על השנה בראש שנמשכת

lÁz‰כולה  ˙˜ÏÁpL ÔÙ‡a ‡È‰ נמשכת שהיא קודם מלכתחילה, ƒ¿…∆∆∆¿∆∆¿ƒ»
‰M‰,בפועל  ÈL„Á ‚"È B‡ ·"ÈÏ חדשים עשר  לשנים היא החלוקה ¿»¿≈«»»

מעוברת  בשנה חדשים עשר ולשלושה פשוטה eiÁ‰L˙בשנה ,eÈ‰Â¿«¿∆««
כללי  באופן השנה בראש שנמשכת גילוי ÎLÓ˙הכללית לידי ובאה ƒ¿∆∆

‰ÌÈL„Á,בפועל  ÈL‡¯a כיוון ¿»≈∆√»ƒ
L‡¯‰ BÓk ‡e‰ L„ÁŒL‡¯L∆……∆¿»…
וכך  הגוף כל חיות את הכולל הגוף של

החודש  תחילת רק לא הוא חודש ראש

החודש 'ראש' ‡˙אלא ÏÏBkL∆≈∆
ÈÓÈ ÌÈLÏL Ïk ÏL ˙eiÁ‰««∆»¿…ƒ¿≈

epnÓe ,L„Á‰ חודש ראש מיום «…∆ƒ∆
˙ÎLÓ החודש ימי במהלך כך אחר ƒ¿∆∆

˙ÈË¯t ˙eiÁ מיוחדתÌBÈ ÏÎÏ «¿»ƒ¿»
ÌBÈÂ,בפרט‰Ê ÌÚhÓe כיוון »ƒ««∆

החודש  כל חיות את כולל שהוא

,L„ÁŒ"L‡¯" ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈……∆
.L„Á‰ ˙lÁz ‡ÏÂ¿…¿ƒ««…∆

ÔÈ„Ú C‡ עניינו שנתבאר לאחר גם «¬«ƒ
השנה  לראש הדומה חודש, ראש של

ÔkŒÌ‡L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ זה אם »ƒ¿»ƒ∆ƒ≈
ותחילת  השנה תחילת לקריאת ההסבר

'ראש' בשם ÌBÈהחודש Ìb È¯‰¬≈«
˙aM‰ בשבוע שבוע ‰È‰מידי ««»»»

ÌLa ‡¯˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»¿≈
Úe·M‰ "L‡¯" ביאור וצריך …«»«

נקרא  לא השבת יום למעשה מדוע

יום  שלכאורה הדבר וטעם 'ראש'.

'ראש' להיקרא צריך כן ≈p‰c¿ƒ‰,השבת
ÈÓÈ ˙LL ¯L‡ ˙‡Ê „·Ï¿«…¬∆≈∆¿≈
ÌÈ¯¯a˙Ó ˙aM‰ ÈÙlL ÏÁ‰«…∆ƒ¿≈««»ƒ¿»¿ƒ
הקדושים  והניצוצות מהרע נפרד הטוב

ÌÈÏBÚÂהטובים  ÌÈÏÏÎ למקורם ƒ¿»ƒ¿ƒ
בקדושה  העליון ¿ÌBÈaושורשם

,˙aM‰ לכך ÌBÈבנוסף È¯‰ ««»¬≈
¯B˜n‰ Ìb ‡e‰ ˙aM‰ של ««»««»

והחיות  ÈÓÈהשפע ˙LL ÏÚ«≈∆¿≈
L ÏÁ‰ הבא השבוע ‡È¯Áל «…∆«¬≈

Èk ,˙aM‰ הזוהר "dÈpÈÓכדברי ««»ƒƒ≈
השבת  e‰lekמיום ÔÈÎ¯a˙Óƒ¿»¿ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

 

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  "ח ור"ח"ה להבין ענין ערב רמאמר ד  ) ג

 ה   ......   ד"יה'תש  כסלו מבה"ח וער"ח , תולדות  שבת פרשת 

 רכים החודשמב, תולדות בת פרשתשת שיח  )ד

 כד  ...................  ד"יתשה', כסלו ב ראש חודשוער

 כח  .............  טו ך כר תולדותפרשת שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה וק על התחלוי יצ טילקו  )ו

 אל  .................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 לב  ...........  תולדותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 לד  .......  תולדות פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 עב  ............  תולדותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 עג   ..................................  תולדותפרשת לשבוע  

 פה   ..........  תולדותפרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 פז  .........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 צ...........  תולדותפרשת לשבוע  ,וםם ליג' פרקי –  ) יג

 וסק  ......  תולדותפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 אר  ..........  תולדותפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 גר  ...................................... ט פרק   דניאל ,מח פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 הר  ..................................................  ביאור קהתי 

 ריא  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 ריב  .............................................  קדף ד עד ח צ ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 מר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

   ויחפרו עבדי יצחק אור התור  )כב

 גמר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 דמר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 המר  .......................................  דק"צה"צמח ר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 מזר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 מחר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים  -ם מאמריספר ה  )כז

 מט ר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 הנר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 ונר  ..................................  ט לפרק המשך  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 טנר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 א סר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 חסר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ער  .................... תולדותפרשת לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 עאר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



c"iyz'dו elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּב'מכילּתא'3יֹומין" וכדאיתא הּׁשּבת 4, ׁשּיֹום ְְְְִִִִִֶַַָָָ

והינּו, ּומּלאחריו , מּלפניו ׁשּטֹורף לזאב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָנמׁשל

החל  ימי ׁשׁשת נכללים הׁשּבת ׁשּביֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלפי

וכיון  ׁשּלאחריו, החל ימי ׁשׁשת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלפניו,

צרי היה החל, ימי ׁשׁשת את ּכֹולל הּׁשּבת ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשיֹום

ׁשראׁשֿ ּדכׁשם הּׁשבּוע, "ראׁש" ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹלהּקרא

מקֹור  להיֹותֹו "ראׁש"ֿחדׁש ּבׁשם נקרא ְְְְִִֵֶֶָֹֹֹחדׁש

ׁשהּוא  הּׁשּבת יֹום ּכמֹוֿכן החדׁש, ּכל ׁשל ְֵֶֶֶַַַַַָָֹהחּיּות

צרי היה הּׁשבּוע, ימי ּכל ׁשל החּיּות ְְִֵֶַַַַָָָָָמקֹור

הּׁשבּוע  "ראׁש" ּבׁשם נקרא .5להיֹות ְְְִִֵַַָָֹ

ה'אֹור',Ô·eÈÂב) ענין ּבאּור ּתחּלה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִֵֶַַָָ

העלם  מן ההׁשּפעה ּגּלּוי ְְִִֵֶֶַַָָׁשהּוא

מן  והארה ּבהעלם, הּוא ׁשהעצם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָהעצמּות,

ּבאפן  זה ׁשאין והינּו, 'אֹור', ׁשּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעצם

ּכי  מתּגּלה, ּבהעלם) (ׁשהּוא עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהעצם

נמׁשכת  ׁשּמהעצם אּלא ּבהעלמֹו, נׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָהעצם

הּזּולת, אל ההׁשּפעה ּגּלּוי הּוא ׁשּמּמּנה ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהארה

העצם  אין ולכן 'אֹור'. ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָוהארה

ּפֹועל  אינֹו ה'אֹור' וגּלּוי ה'אֹור', ּבגּלּוי ְְְִִֵֵָָָֻמטרד

מאיר  אם ּכלל נֹוגע אינֹו ׁשלעצם ּבעצם, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנּוי

העצם, ׁשאינֹו לפי והינּו מאיר, ׁשאינֹו אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָה'אֹור'

מּמּנּו ׁשּנמׁשכת ּכיֿאם העצם, התּגּלּות לא ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹוגם

את  ׁשּמחּיה הּנפׁש ּבחּיּות ּוכמֹו ּבלבד. ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָהארה

עצם  ּכי הּנפׁש, מעצם ּבלבד הארה ׁשהיא ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּגּוף

'חּיּות  ּבבחינת ׁשאינֹו העלם, ּבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּנפׁש

להחיֹות', ּב'חּיים ולא חי ׁשהּוא והינּו, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַֹלהחיֹות',

ּפרטי  וכח ּכללי ּכח הארה, מּמּנּו ׁשּנמׁשכת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא

הּגּוף  את להחיֹות ּפרטית) וחּיּות ּכללית ,6(חּיּות ְְְְֲִִֶַַַַָָ
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א.3) פח, ב. סג, ח.4)זח"ב כ, תשל"ד.5)יתרו נפלאות לעושה ד"ה גם ואילך.6)ראה 31 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÔÈÓBÈ3,הבא השבוע של הימים כל וכמובא È‡„ÎÂ˙‡מתברכים ƒ¿ƒ¿ƒ»

'‡zÏÈÎÓ'a4 שמות חומש על הלכה ‰aM˙מדרש ÌBiL שקדושתו ƒ¿ƒ¿»∆««»
השבת, אחרי לאחריו, וגם השבת לפני לפניו, ÊÏ‡·מתפשטת ÏLÓƒ¿»ƒ¿≈

˙aL‰ ÌBÈaL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,ÂÈ¯Á‡lÓe ÂÈÙlÓ Û¯BhL∆≈ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿«¿¿ƒ∆¿««»
ÌÈÏÏÎ ועוליםÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ƒ¿»ƒ≈∆¿≈«…
ÂÈÙlL בשבת המסתיים השבוע של ∆¿»»

‰ÏÁזו, ÈÓÈ ˙LL ÔÎÂ¿≈≈∆¿≈«…
ÂÈ¯Á‡lL אחרי הבא השבוע של ∆¿«¬»

זו, ‰aM˙שבת ÌBÈL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««»
ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ˙‡ ÏÏBk≈∆≈∆¿≈«…

וחיות, קדושה בהם ««‰È‰ומשפיע
"L‡¯" ÌLa ‡¯w‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈¿≈…
L„ÁŒL‡¯L ÌLÎc ,Úe·M‰«»«ƒ¿≈∆……∆
L„ÁŒ"L‡¯" ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈……∆
Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ¯B˜Ó B˙BÈ‰Ïƒ¿¿««∆»

,L„Á‰ לעיל ÔÎŒBÓkכמבואר «…∆¿≈
¯B˜Ó ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈ««»∆¿

Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ששתÈÓÈ ««∆»¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ,Úe·M‰«»«»»»ƒƒ¿
Úe·M‰ "L‡¯" ÌLa ‡¯˜5 ƒ¿»¿≈…«»«

לא  השבת יום שלמעשה הטעם ומהו

כך? נקרא

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»
'¯B‡'‰ ÔÈÚ ¯e‡a האור הארת ≈ƒ¿«»

מהקדושֿברוךֿהוא, ∆e‰L‡האלוקי
של  והתגלות התפשטות שיש העובדה

היא  אלוקי ‰‰ÚtL‰אור Èelbƒ««¿»»
‰eÓˆÚ˙,וההארה  ÌÏÚ‰ ÔÓƒ∆¿≈»«¿

ÌˆÚ‰L עצמה האלוקות ‰e‡של ∆»∆∆
ÌÏÚ‰a,מתגלה ÔÓואינו ‰¯‡‰Â ¿∆¿≈¿∆»»ƒ
ÌˆÚ‰ העצם איננו מתגלה שכן ומה »∆∆

ממנו, מועטת הארה אלא בעצמו

הזו  '‡B¯',וההארה ‡¯˜pL ‡e‰∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â שיש העובדה ¿«¿∆≈∆

מעצמות  אור של והתפשטות הארה

היא  שההארה משמעה אין האלוקות

‡e‰L) BÓˆÚ ÌˆÚ‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»∆∆«¿∆
ÌÏÚ‰a גילוי לידי מלבוא )ונעלה ¿∆¿≈

Èk ,‰lb˙Ó הארה שישנה לאחר גם ƒ¿«∆ƒ
עדיין  אור, BÓÏÚ‰aשל ¯‡L ÌˆÚ‰,מתגלה אינו עצמו ‡l‡והוא »∆∆ƒ¿»¿≈»¿∆»

‰¯‡‰ ˙ÎLÓ ÌˆÚ‰nL מסויימת‰pnnL הארה ‰e‡מאותה ∆≈»∆∆ƒ¿∆∆∆»»∆ƒ∆»
‰ÚtL‰‰ Èelb האלוקיתÌLa ˙‡¯˜ BÊ ‰¯‡‰Â ,˙Ïef‰ Ï‡ ƒ««¿»»∆««¿∆»»ƒ¿≈¿≈

ÔÎÏÂ .'¯B‡' עצמו העצם התגלות איננה האור שהארת ‡ÔÈמאחר ¿»≈≈
'¯B‡'‰ Èel‚a „¯ËÓ ÌˆÚ‰ שהיא (למרות האור ולהארת והתגלות, »∆∆À¿»¿ƒ»

את  'מטריד' זה ואין העצם על השפעה כל אין מהעצם) והתפשטות הארה

כלל, ÌˆÚa,העצם ÈepL ÏÚBt BÈ‡ '¯B‡'‰ Èel‚Â כיווןÌˆÚÏL ¿ƒ»≈≈ƒ»∆∆∆»∆∆
ÏÏk Ú‚B BÈ‡ הבדל כל אין העצם של ומבחינתו שמצידו ‡Ìהיינו ≈≈«¿»ƒ

,ÌˆÚ‰ BÈ‡L ÈÙÏ eÈ‰Â ,¯È‡Ó BÈ‡L B‡ '¯B‡'‰ ¯È‡Ó כי ≈ƒ»∆≈≈ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»∆∆
עצמו  העצם איננו ‚Ìאפילו Âהאור ¿«
ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰ ‡Ï כאמור שהרי …ƒ¿«»∆∆

נשאר  העצם האור, התגלות לאחר גם

epnÓנעלם, ˙ÎLÓpL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ∆
העצם  Ïa·„מן וההמשכה ‰‡¯‰ ∆»»ƒ¿«

שום  לכך שאין כזה באופן היא

העצם. על השפעה

לדבר. דוגמא ומבאר וממשיך

‰iÁnL LÙp‰ ˙eiÁa BÓÎe¿¿««∆∆∆¿«»
Ûeb‰ חיות ‡˙ ומזרימה ומשפיעה ∆«
האברים  הנשפעת È‰L‡לכל החיות ∆ƒ

הנפש  עצם של התגלות איננה לגוף

ÌˆÚÓמועטת ‰‡¯‰אלא  „·Ïa ∆»»ƒ¿«≈∆∆
‡e‰ LÙp‰ ÌˆÚ Èk ,LÙp‰«∆∆ƒ∆∆«∆∆

ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa,מהתגלות שלמעלה ¿ƒ«∆¿≈
˙eiÁ' ˙ÈÁ·a BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ««

,'˙BÈÁ‰Ï בחסידות כמבואר ¿«¬
חיות, של ממקור נמשכת חיות שכאשר

שהוא  מקור יש בדבר, אופנים שני יש

יש  מהותו שבעצם היינו בעצם' 'חי

ממנו  נשפעת החיות ואמנם חיות,

מציאות  זה ובכלל אחרים, להחיות

מאיר  שהוא העובדה אבל ממנו, נפרדת

של  התגלות לא היא ומחיה ומשפיע

היינו  להחיות' 'חי של אופן ויש העצם.

למקבלי  החיות מקור בין שהיחס

מקור  כי קרוב יותר הוא והחיות השפע

והיחס  להחיות' 'חי הוא עצמו החיות

החי  לגוף הגוף את המחייה הנפש בין

בבחינת  לא היא שהנפש הוא מהנפש

להחיות' ÈÁ'חי ‡e‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«
,'˙BÈÁ‰Ï ÌÈiÁ'a ‡ÏÂ ולא ¿…¿«ƒ¿«¬

היא  חיים משפיע שהוא שהעובדה

מהותו  מעצם רק ‡l‡חלק ∆»
‰¯‡‰ epnÓ ˙ÎLÓpL מועטת ∆ƒ¿∆∆ƒ∆∆»»

בה שיש כזה באופן מאירה מהנפש וההארה ÈË¯tבלבד, ÁÎÂ ÈÏÏk Ák…«¿»ƒ¿…«¿»ƒ
eiÁÂ ˙ÈÏÏk ˙eiÁ)˙ÈË¯t לגוף ˙ משפיעה שהנפש בחסידות כמבואר «¿»ƒ¿«¿»ƒ

וחיות  בשווה, הגוף אברי בכל שנמצאת כללית חיות חיות, של סוגים שני

הפרטי  ועניינו מהותו לפי בפרט מהאברים אחד כל שמחייה )פרטית
Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï6BÊ ‰¯‡‰Â דומה , הגוף את מחייה שהנפש ¿«¬∆«¿∆»»
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ז ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ּגּלּוי  ׁשענינֹו 'אֹור', ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָוהארה

ׁשּנמׁשכת  ההארה ׁשּזֹוהי הּזּולת, אל ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

זּולת. ּכמֹו ׁשהּוא הּגּוף את להחיֹות הּנפׁש ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַמעצם

הּנ אֹור הארה ועלּֿדר רק ׁשהּוא הּׁשמׁש ואֹור ר ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מתּפּׁשט  אינֹו הּׁשמׁש עצם ׁשהרי העצם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹולא

הארה  מּמּנּו ׁשּנמׁשכת ּכיֿאם העֹולם, ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבחלל

ּבׁשם  נקראת זֹו והארה העֹולם, את להאיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבלבד

ּכמֹוֿכן  הּנפׁש, חּיּות ּבכללּות ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְִֵֶֶֶַַָ'אֹור'.

הּׂשכל, ּכח ּכמֹו הּפרטּיים, ּבּכחֹות ּגם ְְִִֵֶַַַַַָֹֹהּוא

ּבהעלם, הּוא הּמׂשּכיל, ּכח ׁשהּוא הּׂשכל, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשעצם

זה  אין הּמׂשּכיל, ּכח על יֹודעים ׁשאנּו זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהרי

הּמׂשּכיל, ּכח ׁשל מציאּותֹו את מרּגיׁשים ְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשאנּו

ּומּזה  הּגלּוי, הּׂשכל את מרּגיׁשים ׁשאנּו ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכיֿאם

ּכח  ׁשל הּמציאּות ׁשּיׁשנּה מכריחים ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹאנּו

ּבּׂשכל  רק היא ׁשהרּגׁשתנּו והינּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמׂשּכיל,

מהֿׁשאיןּֿכן  'אֹור', ּבׁשם נקרא הּוא ורק ְְְִֵֵֵֶַַַָָהּגלּוי,

ּבׁשם  נקרא ולכן ּבהעלם, הּוא הּמׂשּכיל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹּכח

יׁשנם  הּמׂשּכיל ׁשּבּכח הּדבר ׁשּוּדאי ואף .'חׁש'ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

הּגלּוי, ּבּׂשכל מאׁשר יֹותר ּברּבּוי הענינים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

הּוא  הּנפׁש ׁשּבעצם החּיּות, ּבענין הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַּוכמֹוֿכן

ּובאיןֿער יֹותר ּברּבּוי ׁשהּוא החּיּות ְְֲִֵֵֶֶֶַַֹעצם

זה  הרי מּכלֿמקֹום החּיּות, ּבהתּפׁשטּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָמאׁשר

אֹודֹות  מדּברים ּכאׁשר ּכי ,'חׁש' ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹנקרא

ּבהעלם  ׁשהּוא העצם הּנה הּזּולת, אל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּגּלּוי

,'חׁש' ּבׁשם הּזּולת לגּבי נקרא ְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹמהּזּולת,

הּזּולת, אל ּבגּלּוי ׁשּבאה ההארה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוהתּפּׁשטּות

ׁשּלגּבי  מּובן, ּומּזה 'אֹור'. ּבׁשם אצלֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָנקרא

ּבׁשם  נקרא ׁשהעצמי ,להפ זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהעצם

,'חׁש' ּבׁשם נקראת ההארה והתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ'אֹור',
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  וגם הנבראים ואת העולמות את שמחייה האלוקית ≈¿ƒ˜¯‡˙להארה

BÈÚL ,'¯B‡' ÌLa היא האור של ‰‰ÚtL‰ומהותו Èelb ¿≈∆ƒ¿»ƒ««¿»»
והחיות האור ממקור והחיות האור ‰Ïef˙,והמשכת Ï‡,אחרת למציאות ∆««

האור  ממקור ‰LÙpנפרדת ÌˆÚÓ ˙ÎLÓpL ‰¯‡‰‰ È‰BfL∆ƒ«∆»»∆ƒ¿∆∆≈∆∆«∆∆
BÓk ‡e‰L Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆«∆¿

˙ÏeÊ החיות השפעת אמנם כי «
שהנפש  באופן היא הגוף אל מהנפש

אבל  הגוף, את וממלאת בגוף מתלבשת

מציאות  היא הגוף מציאות זאת עם

עצמה  מהנפש אחרת ומציאות נפרדת

שיעור. לאין מהגוף שנעלית

להשפעת  נוספת דוגמא ומביא וממשיך

באופן  למקורו מחוץ אל ממקורו האור

ולא  בלבד הארה היא שההשפעה כזה

העצם. של התגלות

¯B‡Â ¯p‰ ¯B‡ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«≈¿
‡e‰L LÓM‰ לאור בדומה «∆∆∆

ונבראים  עולמות המחייה האלוקי

הגוף  את המחייה הנפש לאור ובדומה

‰¯‡‰ האור ¯˜ ÏÂ‡ממקור «∆»»¿…
,ÌˆÚ‰ של התגלות בכך ואין »∆∆

עצמו  האור ושל עצמה ≈¬∆È¯‰Lהשמש
LÓM‰ ÌˆÚ עצמוBÈ‡ ∆∆«∆∆≈

ËMt˙Ó להאיר,ÌÏBÚ‰ ÏÏÁa ƒ¿«≈«¬«»»
‰¯‡‰ epnÓ ˙ÎLÓpL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ∆∆»»
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï „·Ïaƒ¿«¿»ƒ∆»»
.'¯B‡' ÌLa ˙‡¯˜ BÊ ‰¯‡‰Â¿∆»»ƒ¿≈¿≈

Îe˙eiÁ ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓ¿∆ƒ¿»«
,LÙp‰ שעצם כזה באופן באה שהיא «∆∆

ורק  פועלת, ולא מתגלית לא הנפש

הגוף את מחייה ממנה ≈¿ÔÎŒBÓkהארה
,ÌÈiË¯t‰ ˙BÁka Ìb ‡e‰««…«¿»ƒƒ
יורדת  מהנפש החיות שבה בצורה

הפרטיים  הכוחות את ¿BÓkלהפעיל
ÌˆÚLלמשל  ,ÏÎO‰ Ák…««≈∆∆∆∆

,ÏÈkNn‰ Ák ‡e‰L ,ÏÎO‰«≈∆∆…«««¿ƒ
הקיים  רעיונות, ולהשכיל להבין הכוח

עצמה ÌÏÚ‰aבנפש ‡e‰ ואינו ¿∆¿≈
גלוייה, בצורה בגוף ונרגש ניכר

ÏÚ ÌÈÚ„BÈ e‡L ‰Ê È¯‰L∆¬≈∆∆»¿ƒ«
של  ומציאותו ‰ÏÈkNnקיומו Ák הזו הידיעה הרי הנפש, Ê‰של ÔÈ‡ …«««¿ƒ≈∆

ÏÈkNn‰ Ák ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ÌÈLÈb¯Ó e‡L,מוחשית בצורה ∆»«¿ƒƒ∆¿ƒ∆…«««¿ƒ
ÌÈLÈb¯Ó e‡L Ì‡ŒÈk רק מוחשית ‰ÈeÏbבצורה ÏÎO‰ ˙‡ ƒƒ∆»«¿ƒƒ∆«≈∆«»

מורגש, כן ÌÈÁÈ¯ÎÓשהוא e‡ ‰fÓe הגיונית dLiLבהוכחה ƒ∆»«¿ƒƒ∆∆¿»
,ÏÈkNn‰ Ák ÏL ˙e‡Èˆn‰ שמשכיל כוח יש שכל, יש שאם מובן כי «¿ƒ∆…«««¿ƒ

השכל  e˙Lb¯‰Lאת ,eÈ‰Â ומוחשית גלוייה ¯˜בצורה ‡È‰ ¿«¿∆«¿»»≈ƒ«

ÈeÏb‰ ÏÎOa,ומושג ‰e‡המובן ˜¯Â והנרגש הניכר בלבד הגלוי השכל «≈∆«»¿«
ÏÈkNn‰ Ák ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ ונרגש ניכר שאינו ƒ¿»¿≈«∆≈≈…«««¿ƒ

ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ מתגלה ואינו נעלם שהוא ÌLaכיוון ‡¯˜ ¿∆¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈
'CLÁ' העלם .המסמל …∆

שלכאורה  השאלה נשאלת כך ועל

'חושך' בשם המשכיל כוח עצם כינוי

שממשיך. וכפי ביאור, צריך

ÁkaL ¯·c‰ È‡ceL Û‡Â¿«∆«««»»∆«…«
Ú‰ Ïk ÌLÈ ÏÈkNn‰ÌÈÈ ««¿ƒ∆¿»»»ƒ¿»ƒ

ÏÎOa ¯L‡Ó ¯˙BÈ Èea¯a¿ƒ≈≈¬∆«≈∆
,ÈeÏb‰ התחושה מבחינת כלומר, «»

הוא  השכל כוח האדם, של וההרגשה

לאמיתו  אבל מורגש ובלתי נעלם דבר

השכל  מעלת את בו יש דבר של

בשכל  מאשר יותר הרבה וההבנה

ÔÈÚaהגלוי  ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿«
‡e‰ LÙp‰ ÌˆÚaL ,˙eiÁ‰««∆¿∆∆«∆∆

של  ההימצאות ‰eiÁ˙מקום ÌˆÚ∆∆««
‡e‰L החיות בעצם החיות מידת ∆

C¯ÚŒÔÈ‡·eהיא  ¯˙BÈ Èea¯a¿ƒ≈¿≈¬…
בערך, שלא היא והאיכות, והריבוי,

והשוואה, יחס כל מידת L‡Ó¯ללא ≈¬∆
הקיימת  החיות ¿»¿eËLt˙‰a¿ƒ˙ומהות

‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eiÁ‰««ƒ»»¬≈∆
החיות  ועצם המשכיל «¿ƒ˜¯‡כוח

,'CLÁ' ÌLa על והמענה והביאור ¿≈…∆
הוא  ÌÈ¯a„Óכך ¯L‡k Èk לא ƒ«¬∆¿«¿ƒ

עצמו  הדבר של והמהות התכונות על

‰Èelbאלא  ˙B„B‡ החיות עצם של «ƒ
המשכיל  כוח ‰Ïef˙,ועצם Ï‡∆««

בגוף  החיות התגלות היינו חוץ, כלפי

דרך  (ועל בשכל המשכיל כוח והתגלות

התגלות  באלוקות, למעלה בנמשל, זה

בעולמות  האלוקות מעצמיות ההארה

e‰L‡ונבראים) ÌˆÚ‰ ‰p‰ƒ≈»∆∆∆
,˙Ïef‰Ó ÌÏÚ‰a עצמו הוא כי ¿∆¿≈≈««

הוא  הגילוי וכל הזולת אל מתגלה לא

הארה, ‰Ïef˙רק Èa‚Ï ‡¯˜ƒ¿»¿«≈««
'CLÁ' ÌLa,והעלם ¿≈…∆

‰‡aL ‰¯‡‰‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«∆»»∆»»
BÏˆ‡ ‡¯˜ ,˙Ïef‰ Ï‡ Èel‚a ולגביו הזולת '‡B¯'אצל ÌLa ¿ƒ∆««ƒ¿»∆¿¿≈

נקרא fÓe‰והתגלות. שהעצם ולגביו הזולת אצל שהוא כפי הדברים וממצב ƒ∆
אור  נקראת וההארה ‰ÌˆÚחושך Èa‚lL ,Ô·eÓ בעצמו‰Ê È¯‰ »∆¿«≈»∆∆¬≈∆

CÙ‰ÏÈÓˆÚ‰L הזולת), לגבי הוא כיצד להתייחס (מבלי לעצמו ביחס ¿≈∆∆»«¿ƒ
'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜ ‰¯‡‰‰ ˙eËMt˙‰Â ,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«¿«∆»»ƒ¿≈¿≈…∆
הוא  בהארה שמאיר המעט ובתוקף, בריבוי הוא העניין שם העצם לעומת כי
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c"iyz'dח elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

לגּבי  הּנה 'אֹור', הּוא העצם ׁשּלגּבי ׁשּמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

הּוא  העצם ׁשּלגּבי ּומה ,'חׁש' הּוא ְֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזּולת

'אֹור'. הּוא הּזּולת לגּבי הּנה ,'חׁש'ְִֵֵֶַַַֹ

Ô·eÈÂ ודּבּור ּמחׁשבה ּבין מהחלּוק ,7זה ¿»ְְִִֵֵֶַַָָ

הּזּולת, לגּבי ּבהעלם היא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמחׁשבה

ׁשּמגּלה  הּדּבּור ענין ּכל ׁשּזהּו ּגּלּוי, הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָוהּדּבּור

ה  עצמֹו לגּבי אמנם להפ,לזּולתֹו, זה רי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

חׁש הּוא והּדּבּור יֹותר, ּגּלּוי היא ְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּמחׁשבה

הּׂשכל  את חֹוׁשב ּדכאׁשר אצלֹו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהעלם

אמּתת  ּכל אצלֹו מאיר הּמחׁשבה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבאֹותּיֹות

ּבאֹותּיֹות  הּׂשכל את מלּביׁש וכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּׂשכל,

הּׂשכל. על ּומסּתיר מעלים זה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַהּדּבּור,

הּבריאה  ׁשעֹולם למעלה, ּגם הּוא ְְְְִֵֶַַַָָָּוכמֹוֿכן

ודּבּור, מחׁשבה ּבדגמת ׁשהם הּיצירה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻועֹולם

ועֹולם  ,'חׁש' ּבׁשם נקרא הּבריאה עֹולם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהּנה

ּכּידּוע  'אֹור', ּבׁשם אֹור 8הּיצירה "יֹוצר ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֵַַַָָ

"חׁש עֹולם 9ּובֹורא על קאי אֹור" ׁש"יֹוצר , ֵֵֵֶֶַָָֹ

הּבריאה. עֹולם על קאי  "חׁש ו"ּבֹורא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּיצירה,

למעלה  הּוא הּבריאה ׁשעֹולם היֹות ּדעם ְְְְְְֱִִֶַַַָָָוהינּו,

רק  הּוא הּבריאה עֹולם ׁשהרי הּיצירה, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמעֹולם

הּיׁש ּכאׁשר הּוא הּיצירה ועֹולם הּיׁש, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָהתחלת

נקרא  למּטה לגּבי מּכלֿמקֹום צּורה, ּגם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמקּבל

להאיר  ׁשּיכֹול לפי 'אֹור', ּבׁשם הּיצירה ְְְְִִִֵֶַָָָָעֹולם

מּבחינת  למעלה ׁשהּוא הּבריאה ועֹולם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָלמּטה,

לגּבי  אבל .'חׁש' ּבׁשם נקרא למּטה, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּגּלּוי

הּוא  הּבריאה ׁשעֹולם ,להפ זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָלמעלה,

ּב"יֹוצר  ולכן ,'חׁש' הּוא הּיצירה ועֹולם ְְְְִֵֵֶַָָָֹ'אֹור',

"חׁש ּוב"ּבֹורא ׁשלֿיד, ּבּתפּלין ימׁשמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹאֹור"

ׁשלֿראׁש ּבּתפּלין ׁשל10ֿימׁשמׁש ּתפּלין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌˆÚחושך, Èa‚lL ‰nL ,eÈ‰Â עצמו '‡B¯',מצד ‡e‰ היינו ¿«¿∆«∆¿«≈»∆∆

המשכיל  כוח של וכן הנפש של ‰e‡העצמיות ˙Ïef‰ Èa‚Ï ‰p‰ƒ≈¿«≈««
'CLÁ',לגביו נעלם נשאר אלא הזולת אל מתגלה אינו Èa‚lLכי ‰Óe …∆«∆¿«≈

'CLÁ' ‡e‰ ÌˆÚ‰,המועטת ההארה ‰e‡היינו ˙Ïef‰ Èa‚Ï ‰p‰ »∆∆…∆ƒ≈¿«≈««
'¯B‡' והשפעת גילוי זה הרי לגביו כי

חיות.

בתוספת  העניין את ומבאר וממשיך

ביאור.

‰Ê Ô·eÈÂ שנקרא שמה לעיל האמור ¿»∆
הוא  העצם לגבי הרי הזולת, לגבי אור

הזולת, לגבי חושך שנקרא ומה חושך,

אור הוא העצם לגבי eÏÁ‰Ó≈«ƒ˜הרי
ea„Â¯ההבדל  ‰·LÁn ÔÈa7, ≈«¿»»¿ƒ

Èa‚Ï ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·LÁnL∆«¿»»ƒ¿∆¿≈¿«≈
˙Ïef‰ האדם מה יודע אינו והזולת ««

חושב, Èelbשמולו ‡e‰ ¯eac‰Â¿«ƒƒ
מתגלה  האדם שדרכו האמצעי והוא

הזולת, ÔÈÚאל Ïk e‰fL מהותו ∆∆»ƒ¿«
של  l‚nL‰ומטרתו ¯eac‰ את «ƒ∆¿«∆

באדם  שקיימים הרגש ואת השכל

Èa‚Ï ÌÓ‡ ,B˙ÏeÊÏ האדם ¿»»¿»¿«≈
,CÙ‰Ï ‰Ê È¯‰ BÓˆÚ«¿¬≈∆¿≈∆
,¯˙BÈ Èelb ‡È‰ ‰·LÁn‰L∆««¿»»ƒƒ≈
במחשבות  עצמו לבין בינו האדם לגבי

ביתר  הם והרגש השכל בתוכו, שלו

גילוי  לידי באים שהם מכפי תוקף

בדיבור זאת eac‰Â¯לזולת לעומת ¿«ƒ
,BÏˆ‡ ÌÏÚ‰Â CLÁ ‡e‰ כי …∆¿∆¿≈∆¿

את  לצמצם אותו מכריח הדיבור

והרגש  השכל של והעוצמה העומק

‡˙האדם L‡Îc¯שלו  ·LBÁ ¿«¬∆≈∆
˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ של מילים «≈∆¿ƒ

Ïk BÏˆ‡ ¯È‡Ó ,‰·LÁn‰««¿»»≈ƒ∆¿»
ÏÎO‰ ˙zÓ‡,מושלמת בצורה ¬ƒ««≈∆

¯L‡ÎÂהאדם˙‡ LÈaÏÓ ¿«¬∆«¿ƒ∆
˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ של מילים «≈∆¿ƒ

¯eac‰,שלו הרעיון את שמגבילות «ƒ
ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«¿ƒ«

ÏÎO‰ רק הוא בדיבור שבא ומה «≈∆
השכל. של ומצומצם מועט חלק

ÔÎŒBÓÎe היא מחשבה הזולת שלגבי ודיבור מחשבה לגבי לאמור בדומה ¿≈
ודיבור  גילוי היא מחשבה עצמו האדם לגבי ואילו גילוי, הוא ודיבור העלם

כך  העלם, ÏÚÓÏ‰הוא Ìb ‡e‰,באלוקות‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL «¿«¿»∆»«¿ƒ»
,¯ea„Â ‰·LÁÓ ˙Ó‚„a Ì‰L ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ,הבריאה עולם ¿»«¿ƒ»∆≈¿À¿««¬»»¿ƒ

בבחינת  הוא ממנו, שלמטה היצירה, ועולם מחשבה בבחינת הוא יותר, הנעלה

'CLÁ',דיבור, ÌLa ‡¯˜ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ‰p‰ עולם הוא כי ƒ≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿≈…∆
מהתגלות, למעלה ‰Èˆi¯‰נעלה, ÌÏBÚÂ של הגדרה יותר יש שבו ¿»«¿ƒ»
נקרא  הנבראים, '‡B¯',מציאות ÌLa ההתגלות היצירה בעולם כי ¿≈

יותר  בעולמות האלוקות של והפעולה

ונרגשת המבואר Úe„ik8ניכרת «»«
החסידות נוסח Le¯Ùaבתורת ¿≈

שמע  קריאת בברכות ≈"BÈˆ¯הברכה
"CLÁ ‡¯B·e ¯B‡9¯ˆBÈ"L , ≈…∆∆≈

È‡˜ "¯B‡ מכווןÌÏBÚ ÏÚ »≈«»
‰¯Èˆi‰ האלוקות פעולת שבו «¿ƒ»

בגלוי, ניכרת הנבראים ביצירת

È‡˜ "CLÁ ‡¯Ba"Â מכווןÏÚ ¿≈…∆»≈«
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ עניין כל שבו »«¿ƒ»

בהעלם. הוא הנבראים מציאות

ÌÏBÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰‡È¯a‰ במדרגה «¿ƒ»¿«¿»

ÌÏBÚ È¯‰L ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÓ≈»«¿ƒ»∆¬≈»
˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»««¿»«

,Li‰ הנבראים של בלבד ההתחלה «≈
‰Èˆi¯‰ומציאות כ'יש' ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»

Ìb Ïa˜Ó Li‰ ¯L‡k ‡e‰«¬∆«≈¿«≈«
‰¯eˆ מציאות שזו מסויימת ותבנית »

מוגדרת, יותר ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒעוד
‰hÓÏ Èa‚Ï למציאות ביחס ¿«≈¿«»

התחתונה  ÌÏBÚהגשמית ‡¯˜ƒ¿»»
'¯B‡' ÌLa ‰¯Èˆi‰ בשם ולא «¿ƒ»¿≈

ו'מציאות', ÏBÎiL'יש' ÈÙÏ האור ¿ƒ∆»
היצירה  בעולם המאיר האלוקי

ÌÏBÚÂ ,‰hÓÏ ¯È‡‰Ï¿»ƒ¿«»¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆¿«¿»

,‰hÓÏ Èelb ˙ÈÁaÓ שהוא ƒ¿ƒ«ƒ¿«»
למטה  נמשך להיות מכדי «¿ƒ˜¯‡נעלה

'CLÁ' ÌLa שהוא שם על והעלם ¿≈…∆
מהגילוי. Èa‚Ïלמעלה Ï·‡¬»¿«≈

,CÙ‰Ï ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈∆¿≈∆
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL יותר הנעלה ∆»«¿ƒ»

‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,'¯B‡' ‡e‰¿»«¿ƒ»
יותר  ÔÎÏÂהנחות ,'CLÁ' ‡e‰…∆¿»≈

שמע  קריאת ברכות באמירת נהוג

שחרית  ‡B¯"בתפילת ¯ˆBÈ"a'אור 'יוצר המילים אמירת שבעת ¿≈
"CLÁ ‡¯Ba"·e ,„ÈŒÏL ÔÈlÙza LÓLÓÈ המילים אמירת ובעת ¿«¿≈«¿ƒƒ∆»¿≈…∆

חושך' L‡¯ŒÏL'בורא ÔÈlÙza LÓLÓÈ10ÔÈlÙz È¯‰Â , ¿«¿≈«¿ƒƒ∆…«¬≈¿ƒƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰ L‡¯ŒÏL במדרגהÔÈlÙz Èk ,„ÈŒÏL ÔÈlÙzÓ ∆…≈¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



ט ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ּתפּלין  ּכי ׁשלֿיד, מּתפּלין למעלה הם ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹראׁש

ׁשלֿראׁש ּותפּלין ׁשֹוקע", "חֹותם הּוא ְִִֵֶֶַָָֹׁשלֿיד

ּבחינת  הּוא ׁשֹוקע" "חֹותם ּבֹולט", "חֹותם ְִֵֵַַָָהּוא

אפן  ּכפי ונמּדד ּב'כלים' ּומתלּבׁש ׁשּׁשֹוקע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאֹור

האֹור  ּבחינת הּוא ּבֹולט" ו"חֹותם ְְִִֵֵַַָָה'ּכלים'.

למעלה  ׁשהּוא הינּו מה'ּכלים', ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּבֹולט

הּתפּלין  ּבדרּוׁשי  ּכּמבאר ּב'כלים', ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹמהתלּבׁשּות

ּדּבּורֿ הּׁשירים' 'ׁשיר על ּתֹורה' ְִִִִִֵַַָּב'לּקּוטי

ּכחֹותם" "ׂשימני ּב"ּבֹורא 11הּמתחיל ולכן , ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשהּוא  מּפני ׁשלֿראׁש, ּבּתפּלין ימׁשמׁש "ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹֹחׁש

ׁשּנקר  רק יֹותר, עליֹון למּטה.אֹור לגּבי 'חׁש' א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ׂשימני  מבּקׁשת יׂשראל' 'ּכנסת ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו,

למּטה,12ּכחֹותם" מּלמעלה האֹור ׁשּימש , ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

"חֹותם  ה"חֹותם", עלֿידי היא ְְִֵֶַַַַָָָָׁשההמׁשכה

נמׁש ׁשהאֹור ּכמֹו הּנה ׁשֹוקע", וחֹותם ְְְִִֵֵֵֶַָָָּבֹולט

למעלה  ׁשהּוא האֹור מעלת ּגדלה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָמּלמעלה,

ּבֹולט", "חֹותם ׁשּנקרא ּב'כלים', ְְְְִִִֵֵֵֶַָָמהתלּבׁשּות

ּב'כלים', הּמתלּבׁש מהאֹור יֹותר נעלה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

הרי  למּטה, לגּבי אבל ׁשֹוקע". "חֹותם ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנקרא

'אֹור', ּבׁשם נקרא ּב'כלים' הּמתלּבׁש האֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּדוקא

האֹור  ואּלּו הּזּולת, אל הּגּלּוי ענין ְְִִִֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבׁשם  נקרא ּב'כלים' מהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּלמעלה

'אֹור', ּבׁשם נקרא הּיצירה ׁשעֹולם ׁשּזהּו ,'חׁש'ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

.'חׁש' ּבׁשם הּבריאה ְְְִֵֶַָָֹועֹולם

ÔÂÈÎÂ אל ההׁשּפעה ּגּלּוי הּוא ה'אֹור' ענין ׁשּכל ¿≈»ְְִִֶֶַַַָָָָ

'טֹוב' ּבׁשם ה'אֹור' נקרא לכן ְְִֵֵַַָָָהּזּולת,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכי 13ו'חסד', האֹור את אלקים וּירא ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו אחד, ענין הם ו'חסד' ו'טֹוב' ְְְִֵֶֶֶָָָטֹוב,

לפי 14ׁשּכתּוב  והינּו, ירּדפּוני", וחסד טֹוב א" ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ

הּזּולת, אל ההׁשּפעה הּוא ה'אֹור' ענין ְְִֶֶַַַַַָָָָׁשּכל

טּובֹו מּצד רק הּוא הּזּולת אל ההׁשּפעה ְְְִִֶַַַַַַַָָוענין
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ועוד. מ"זֿח. פ"א  הבריאה תפלת מס' חסידים משנת ואילך.11)רפ"א. א ו.12)מה, ח, ד.13)שה"ש א, בראשית

ו.14) כג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙BÁ" ‡e‰ L‡¯ŒÏL ÔÈlÙ˙e ,"Ú˜BL Ì˙BÁ" ‡e‰ „ÈŒÏL∆»»≈«¿ƒƒ∆…»

,"ËÏBa כלומר הבולט', 'חותם הוא האחד חותמת. של אופנים שני יש ≈
הוא  והשני שוקעת. צורה בשעווה יוצרות והן בולטות שבחותמת שהאותיות

בשעווה  נעשה בו, וכשחותמים שוקעות שבו שהאותיות השוקע' 'חותם

מבליטה  שכן בולטות, אלו אותיות

נעשית  ומשקיעה שקיעה נעשית

הכתוב בליטה. את הזוהר מפרש וכך

הוא  לבך', על 'כחותם השירים' ב'שיר

הבולט, חותם ראש, של תפילין

על  ו'כחותם שלמטה. משקיעה שנעשה

חותם  יד, של תפילין הוא זרועך',

והמשמעות  מבליטה, שנעשה השוקע

שמ  היא הדברים של «"Ì˙BÁהפנימית
¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "Ú˜BL≈«¿ƒ«»
למטה  מלמעלה שמאיר האלוקי

Ú˜BML למטהLaÏ˙Óe ∆≈«ƒ¿«≈
ÔÙ‡ ÈÙk „cÓÂ 'ÌÈÏÎ'a¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ…∆

'ÌÈÏk'‰ יכולים שהכלים במידה «≈ƒ
ולהכיל. ËÏBa"לקלוט Ì˙BÁ"Â¿»≈

ËÏBaL ¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»∆≈
'ÌÈÏk'‰Ó לכלים מחוץ ומאיר ≈«≈ƒ

הכלים,ומעבר  ¿»‰eÈלמגבלות
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ÈLe¯„a ¯‡·nk ,'ÌÈÏÎ'a¿≈ƒ«¿…»ƒ¿≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÔÈlÙz‰«¿ƒƒ¿ƒ≈»

הזקן 'ÈL¯לאדמו"ר ÏÚ«ƒ
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac 'ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח  ÈÓÈN"ƒ≈ƒבמאמר 
"Ì˙BÁk11‡¯Ba"a ÔÎÏÂ , «»¿»≈¿≈

LÓLÓÈ "CLÁ המתפלל האדם …∆¿«¿≈
ÈtÓ ,L‡¯ŒÏL ÔÈlÙza«¿ƒƒ∆…ƒ¿≈

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ¯B‡ ‡e‰L מאשר ∆∆¿≈
יד, של תפילין של pL˜¯‡האור ˜«̄∆ƒ¿»
‰hÓÏ Èa‚Ï 'CLÁ' נעלה הוא כי …∆¿«≈¿«»

למטה. להתגלות מכדי ונעלם

'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ¯L‡Îc ,eÈ‰Â¿«¿¿«¬∆¿∆∆ƒ¿»≈
˙Lw·Ó מהקדושֿברוךֿהוא ¿«∆∆

"Ì˙BÁk ÈÓÈN"12C˘ÓiL , ƒ≈ƒ«»∆À¿«
¯B‡‰ העליון ÏÚÓlÓ‰האלוקי »ƒ¿«¿»

ŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,‰hÓÏ¿«»∆««¿»»ƒ«
,"Ì˙BÁ"‰ È„È האופנים ובשני ¿≈«»

Ì˙BÁÂהאמורים  ËÏBa Ì˙BÁ"»≈¿»

"Ú˜BL,(יד של תפילין ועניין ראש של תפילין עניין BÓk(שהם ‰p‰ ≈«ƒ≈¿
,‰ÏÚÓlÓ CLÓ ¯B‡‰L עצמו האור מצד הם שהדברים Ï„b‰כפי ∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»

˙ÏÚÓ בעניין מיוחד ויתרון מיוחדת מעלה ÏÚÓÏ‰יש ‡e‰L ¯B‡‰ «¬«»∆¿«¿»
"ËÏBa Ì˙BÁ" ‡¯˜pL ,'ÌÈÏÎ'a ˙eLaÏ˙‰Ó היא הארתו כי ≈ƒ¿«¿¿≈ƒ∆ƒ¿»»≈

לכלי, מחוץ בולט שהאור באופן

‡e‰L מהתלבשות שלמעלה האור  ∆
B‡‰Ó¯בכלים ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈»

‡¯˜pL ,'ÌÈÏÎ'a LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆ƒ¿»
"Ú˜BL Ì˙BÁ".הכלים בתוך »≈«

,‰hÓÏ Èa‚Ï Ï·‡ שהדברים כפי ¬»¿«≈¿«»
הנבראים, מצד Âc˜‡הם È¯‰¬≈«¿»

'ÌÈÏÎ'a LaÏ˙n‰ ¯B‡‰»«ƒ¿«≈¿≈ƒ
מצומצם יותר הוא «¿ƒ˜¯‡ולכאורה

ÔÈÚ ‡e‰L ,'¯B‡' ÌLa¿≈∆ƒ¿«
,˙Ïef‰ Ï‡ Èelb‰'ה'חושך היפך «ƒ∆««

ÏÚÓlL‰וההעלם  ¯B‡‰ el‡Â¿ƒ»∆¿«¿»
'ÌÈÏÎ'a ˙eLaÏ˙‰Ó שהוא ≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

נעלה  יותר aעצמו ‡¯˜ÌL ƒ¿»¿≈
'CLÁ',מהגילוי נעלה הוא כי …∆
e‰fL לעיל המובא על ההסבר ∆∆

‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚL למטה שהוא ∆»«¿ƒ»
הבריאה  מעולם «¿ƒ˜¯‡במדרגה

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÂ ,'¯B‡' ÌLa¿≈¿»«¿ƒ»
היצירה  מעולם יותר נעלה עולם שהוא

'CLÁ'נקרא ÌLa.והעלם ¿≈…∆
‡e‰ '¯B‡'‰ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿«»

‰ÚtL‰‰ Èelb האור ממקור ƒ««¿»»
‰Ïef˙והשפע  Ï‡ ובאופן ∆««

בזולת, תיקלט ≈«ÔÎÏשההשפעה
'¯B‡'‰ ‡¯˜ גם'·BË' ÌLa ƒ¿»»¿≈

·e˙kL BÓk ,'„ÒÁ'Â13 בתיאור »∆∆¿∆»
‰‡B¯הבריאה  ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ««¿¡…ƒ∆»

,·BË Èk נקרא שהאור מפורש הרי ƒ
ÔÈÚ'טוב' Ì‰ '„ÒÁ'Â '·BË'Â¿»∆∆≈ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,„Á‡14 בתהילים ∆»¿∆»
,"ÈeÙc¯È „ÒÁÂ ·BË C‡"«»∆∆ƒ¿¿ƒ
'¯B‡'‰ ÔÈÚ ÏkL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿«»

‰ÚtL‰‰ ‡e‰ והנתינה וההארה ««¿»»
‰ÚtL‰‰ ÔÈÚÂ ,˙Ïef‰ Ï‡∆««¿ƒ¿«««¿»»

האלוקי האור ‰Ïef˙של Ï‡∆««
ולנבראים  vÓ„לעולמות ˜¯ ‡e‰«ƒ«
,C¯a˙È B·eË מכך ורק אך נובע ƒ¿»≈
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c"iyz'dי elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

להטיב" הּטֹוב "טבע ענין ׁשּזהּו ,וכיון 15יתּבר . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והינּו האהבה, היא והחסד הּטֹוב ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּסּבת

ּכמֹו והחסד, הּטֹוב ׁשל הּפנימּיּות היא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשהאהבה

ּכן 16ׁשּכתּוב  על ,אהבּתי עֹולם "אהבת ְֲֲִֵֶַַַַָָ

ּבחינת  הּוא 'אהבה' ּגם לכן חסד", ְְְֲִִֵֶַַַַָָָמׁשכּתי

ׁשּתי  ּבגימטרּיא "ואהבּת" ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ'אֹור',

'אֹור' ואֹור17ּפעמים יׁשר 'אֹור חֹוזר'., ְְִֵָָָ

הּוא ‡ÌÓג) ה'אֹור' ׁשענין הּנ"ל עלּֿפי »¿»ְִִֶַַַַָ

להבין  צרי ּדוקא, למּטה ְְְְִִַַַַָָָָָָההׁשּפעה

ּדבׁשלמא  'אֹור', ּבׁשם חֹוזר' 'אֹור נקרא ְְְְִִֵֵָָָָָלּמה

ׁשל  ּבאפן להיֹותֹו 'אֹור', ּבׁשם נקרא יׁשר' ְְְְִִֵֶֶָָָֹ'אֹור

אבל  האֹור. ענין ׁשּזהּו למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהמׁשכה

ועֹולה  ׁשחֹוזר הּוא ׁשענינֹו ּכיון חֹוזר', ְְִֵֵֵֶֶֶָָ'אֹור

מּובן  אינֹו למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָלמעלה,

'אֹור'. ּבׁשם נקרא ְְִֵָָָלּמה

ÔÈ·‰Ïeּפרּוׁש ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְִִִֵֶַָָ

ענין  ׁשּי אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְְִִֵַַַָָָָ"ואהבּת",

ּבזה  ּומבאר אהבה, על על 18הּצּוּוי הּוא ׁשהּצּוּוי ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלפני  ּבּפסּוק היא וההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָההתּבֹוננּות,

ׁשמע  ּדקריאתֿׁשמע , ראׁשֹון ּפסּוק ְְְְְִִִַַַַָָָ"ואהבּת",

אחד  הוי' אלקינּו הוי' ּפרּוׁש19יׂשראל ּכי , ְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

ּכדאיתא  ּבֹו", ּכּיֹוצא "ׁשאין הּוא ְִִֵֵֶֶַָָ"אחד"

(וכן 20ּבּמדרׁש ּבֹו" ּכּיֹוצא ּבעֹולם אין אחד, "ה' ְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּנאמר ׁשּלא 21ּבאברהם אברהם, היה אחד ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכללּות  ׁשּיׁשנֹו ּדאף ּבֹו), ּכּיֹוצא ימים ּבאֹותן ְְְְִֵֶֶַַָָָָָהיה

עד  ה ּוא "אּתה מּכלֿמקֹום ההׁשּתלׁשלּות, ְְְִִֵֶַַַַָָָסדר

העֹולם" מּׁשּנברא הּוא ואּתה העֹולם, נברא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
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האמצעי 15) אדמו"ר במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה פ"ד. והאמונה היחוד שער תניא רפ"א. א שער המלך עמק

ה. ע' לא 16)קונטרסים ב.ירמי' ספמ"ג.17), תניא במקומו. האריז"ל סידור פכ"ג. הק"ש שער סהמ"צ 18)פע"ח ראה

וש"נ. ואילך. רסז ע' א) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה .116 ע' תש"א סה"מ א. קצט, ד.19)להצ"צ ו, במדב"ר 20)ואתחנן

ה. כד.21)פ"י, לג, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
טוב  ÈË‰Ï·"שהקדושֿברוךֿהוא ·Bh‰ Ú·Ë" ÔÈÚ e‰fL15 ב לטו ∆∆ƒ¿«∆««¿≈ƒ

לזולתו. להיטיב מהותית תכונה יש

,‰·‰‡‰ ‡È‰ „ÒÁ‰Â ·Bh‰ ˙aqL ÔÂÈÎÂ תכונה יש לטוב כלומר, ¿≈»∆ƒ««¿«∆∆ƒ»«¬»
היא  ולחסד לטוב הסיבה אבל להיטיב, הזולת מהותית ואהבת היא האהבה,

לו מטיבים שבגללה ¿»¿eÈ‰Âהסיבה
ÏL ˙eiÓÈt‰ ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ«¿ƒƒ∆

,„ÒÁ‰Â ·Bh‰ ומה המניע והיא «¿«∆∆
והחסד  הטוב עשיית מאחורי שעומד

·e˙kL BÓk16 ירמיהו בנבואת ¿∆»
ישראל  לעם אומר שהקדושֿברוךֿהוא

ÏÚ ,CÈz·‰‡ ÌÏBÚ ˙·‰‡"«¬«»¬«¿ƒ«
Ôk האהבה CÈzÎLÓמפני ≈¿«¿ƒ

,"„ÒÁ היא שהאהבה מפורש הרי »∆
לחסד  שהאהבה ÔÎÏהסיבה כיוון »≈

והשפעה  לחסד והמקור הסיבה היא

˙ÈÁa ‡e‰ '‰·‰‡' Ìb««¬»¿ƒ«
"z·‰‡Â" ÔÈÚ e‰fL ,'¯B‡'∆∆ƒ¿«¿»«¿»
ÌÈÓÚt ÈzL ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»¿≈¿»ƒ

'¯B‡'17, האופנים שני שם על

האור B‡Â¯בהארת ¯LÈ ¯B‡'»»¿
'¯ÊBÁ הרגילה (בדרך הנמשך אור ≈

המאיר  ואור למטה, מלמעלה והישרה)

וחוזר בדרך  מלמטה התעלות של

למעלה. להאיר

ÔÈÚL Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«ƒ««∆ƒ¿«
‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰ ‡e‰ '¯B‡'‰»««¿»»¿«»

הזולת  אל שיאיר «¿»Âc˜‡,באופן
¯B‡' ‡¯˜ ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»
‡ÓÏL·c ,'¯B‡' ÌLa '¯ÊBÁ≈¿≈¿ƒ¿»»

מדוע  מובן הדבר '‡B¯כלומר,
,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ '¯LÈ כי »»ƒ¿»¿≈

B˙BÈ‰Ï של וההתגלות ההמשכה ƒ¿
היא  ישר' ÏL'אור ÔÙ‡a¿…∆∆

‰ÎLÓ‰ והארה‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
¯B‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ וזו ¿«»∆∆ƒ¿«»

האור, של והתכונה להיות המהות

למטה. מלמעלה ומתגלה «¬‡·Ïנמשך
BÈÚL ÔÂÈk ,'¯ÊBÁ ¯B‡'שלו ההארה ואופן שלו ‰e‡התוכן ≈≈»∆ƒ¿»

‰ÏBÚÂ ¯ÊBÁL מלמטה‰‡ÏÚ‰ ,‰ÏÚÓÏ התעלות‰hÓlÓ ∆≈¿∆¿«¿»«¬»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ מאופן באופן וזהו מלמעלה בדרך ישר''אור של ההארה הפוך ¿«¿»

'‡B¯'?למטה, ÌLa ‡¯˜ ‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡≈»»»ƒ¿»¿≈

"z·‰‡Â" Le¯t ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe כך (שעל ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿»«¿»
ואור  ישר אור באור, אופנים שני אור, פעמים ב' בגימטרייא שהוא לעיל נאמר

והרי B‡ÎÏc¯‰חוזר), 'ואהבת' הציווי משמעות בכלל CiLמה BÈ‡ ¿ƒ¿»≈«»
‰·‰‡ ÏÚ Èeev‰ ÔÈÚ אהבה ואילו בפועל, עשייה על לצוות אפשר כי ƒ¿««ƒ««¬»

קיים, לא הרגש ואם שבלב רגש היא

הציווי? יועיל מה

‰Êa ¯‡·Óe18 החסידות בתורת ¿…»»∆
,˙eBa˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L∆«ƒ««ƒ¿¿
בהתבוננות  להרבות האדם על כלומר,

עד  האהבה את המביאים בדברים

של  ברגש יתעורר דבר של שבסופו

את eBa˙‰‰Â˙אהבה, שתביא ¿«ƒ¿¿
האהבה eÒta˜התעוררות ‡È‰ƒ«»

,"z·‰‡Â" ÈÙlL הוא˜eÒt ∆ƒ¿≈¿»«¿»»
ÔBL‡¯ÚÓL ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ƒƒ¿ƒ«¿«¿«

'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»
„Á‡19, הוא ההתבוננות Èkותוכן ∆»ƒ

ÔÈ‡L" ‡e‰ "„Á‡" Le¯t≈∆»∆≈
,"Ba ‡ˆBik מיוחד אחד כלומר, «≈
לו  דומה כמובא È‡„k˙‡שאין ƒ¿ƒ»

L¯„na20ÔÈ‡ ,„Á‡ '‰" «ƒ¿»∆»≈
"Ba ‡ˆBik ÌÏBÚa לו דומה אין »»«≈

Ba ¯Ó‡pL Ì‰¯·‡a ÔÎÂ)21 ¿≈¿«¿»»∆∆¡«
,Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡ המשמעות גם ∆»»»«¿»»

דומה, היא באברהם האמור 'אחד' של

ÌÈÓÈהיינו  Ô˙B‡a ‰È‰ ‡lL∆…»»¿»»ƒ
נוסף  Ba),מישהו ‡ˆBik וממשיך «≈

ההתבוננות  תוכן את יותר ומפרט

ה' אהבת את המעוררת ישראל' ב'שמע

¯„Ò ˙eÏÏk BLiL Û‡c¿«∆∆¿¿»≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ סדר' ישנו אמנם  «ƒ¿«¿¿

יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

לדרגה, מדרגה למטה מלמעלה ונמשך

ÌB˜ÓŒÏkÓ של מציאותו למרות ƒ»»
עם  קיימת, כמציאות השתלשלות' 'סדר

ועולמות  דרגות על מסודר סדר

הקדושֿ לגבי זאת, בכל מוגדרות,

תפילת  בנוסח שאומרים וכפי מקום, תופס לא זה כל בעצמו ברוךֿהוא

‰e‡שחרית, ‰z‡Â ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL „Ú ‡e‰ ‰z‡"«»«∆…ƒ¿»»»¿«»
,LnÓ ‰ÂLa "ÌÏBÚ‰ ‡¯·pMÓ אין בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ומצד ƒ∆ƒ¿»»»¿»∆«»

העולם שנברא לאחרי העולם שנברא קודם בין כלל הבדל כלשון Èkשום ƒ
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יי ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ׁשניתי" לא הוי' "אני ּכי מּמׁש, וטעם 22ּבׁשוה . ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹ

הּוא  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכללּות ּכי הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָהּדבר

ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת ׁשהיא ּבלבד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמהארה

הׁשּתלׁשלּות  מּגדר למעלה היא זֹו ּבחינה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָוגם

ספירֹות  מתהּוים היּו אם ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֶַָָּוספירֹות,

עד  ספירֹות היּו אזי ּדאיןֿסֹוף', 'מלכּות ְְְְֲִִִֵַַַַָמּבחינת

קץ  הּספירֹות 23אין ּכאפן לא לגמרי, אחר ּובאפן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹ

ספירֹות, עׂשר ׁשּנתהּוּו ּומה עכׁשו. "עׂשר ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

עׂשר" אחד ולא עׂשר ּתׁשע, זה 24ולא הרי , ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּצמצּום  ענין ׁשהּוא ּדוקא, הּצמצּום ְְְְְִִִֵֶַַַַַָעלֿידי

ועלֿידיֿ וקצר, ּדק קו נמׁש ואחרּֿכ ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון,

והּספירֹות, ההׁשּתלׁשלּות סדר נתהּוה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָזה

ּבאיןֿ ׁשהיא החכמה, ספירת היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשראׁשיתן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,עׂשית",25ער ּבחכמה "ּכּלם ְְְֲִֶָָָָָָֹֻ

עלֿידי  היא והתהּוּותּה ּגּופנית, ּכעׂשּיה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשהיא

ׁשּגם  זאת, ועֹוד ּדוקא. הּקו והמׁשכת ְְְְְִֶַַַַַַַָָֹהּצמצּום

להיֹות  איֿאפׁשר הּקו, והמׁשכת הּצמצּום ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָלאחרי

ׂשערֹות  עלֿידי ּכיֿאם החכמה התהּוּות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעדין

ּבמּזלא  "אּבאֿואּמא ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּדוקא,

מ'ּמּזל 26אתּכלילּו" היא החכמה ׁשּספירת , ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּׁשלׁשהֿ מ'ּמּזל היא הּבינה ּוספירת ְְְִִִִִִַַַַַָָָֹהּׁשמיני',
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א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלאכי  È˙ÈL"נבואת ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡"22, לא העולם בריאת כלומר, ¬ƒ¬»»…»ƒƒ

שינוי. שום בי עשתה

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ ו'סדר והסי עולם, של מציאות יש שאמנם לכך בה ¿«««»»
שינוי  שום גורם זה אין זאת ובכל דרגות, ריבוי של כללי השתלשלות'

בעצמו, eÏÏk˙בקדושֿברוךֿהוא Èkƒ¿»
‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò לא ≈∆«ƒ¿«¿¿

אלא  האלוקות ««∆≈Ó‰‡¯‰מעצמיות
מהאלוקות  ומצומצמת »¿Ïaƒ·„מועטת
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰L הדרגה ∆ƒ¿ƒ««¿

ביותר  והתחתונה ≈¿ŒÔÈ‡cהנמוכה
Ì‚Â ,ÛBÒ ואפילו‰ÈÁa של ¿«¿ƒ»

מועטת  ‰È‡הארה BÊ נעלה עניין ƒ
bÓ„¯ביותר, ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆

˙B¯ÈÙÒe ˙eÏLÏzL‰ סדר של ƒ¿«¿¿¿ƒ
המוגדר  והמצומצם,ההשתלשלות

ÌÈe‰˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎlL∆»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
˙eÎÏÓ' ˙ÈÁaÓ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙B¯ÈÙÒ eÈ‰ ÈÊ‡ ,'ÛBÒŒÔÈ‡c¿≈¬«»¿ƒ

ı˜ ÔÈ‡ „Ú23 ולא גבול, ללא «≈≈
שהוא  כפי בלבד, ספירות עשר במספר

השתלשלות' ‡Á¯ב'סדר ÔÙ‡·e¿…∆«≈
,È¯Ó‚Ï הספירות של המספר ולא ¿«¿≈

ואיכות  מהות אלא גבול בלי היה

לחלוטין  שונה היה …Ï‡הספירות
.ÂLÎÚ BLiL ˙B¯ÈÙq‰ ÔÙ‡k¿…∆«¿ƒ∆∆¿«¿»

ee‰˙pL ‰Óe למעשה¯NÚ «∆ƒ¿«∆∆
,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ" ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆∆¿…≈«

"¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ24È¯‰ , ∆∆¿…««»»¬≈
,‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈«ƒ¿«¿»
עצמו  (שמצד איןֿסוף שהאור משום

צמצום  עבר הללו) וההגבלות מהגדרים למעלה ÔÈÚהוא ‡e‰L∆ƒ¿«
,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ אור היה הבריאה שקודם וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ¿»ƒ

לבריאות  מקום ונתינת אפשרות הייתה ולא החלל כל את ממלא האיןֿסוף

האיןֿסוף  אור שבו הראשון' 'הצמצום שהיה עד מוגבלים, ונבראים עולמות

כביכול, הצידה, מקום CkŒ¯Á‡Âנסתלק ונתינת אפשרות שנוצרה לאחר ¿««»
ומצומצם  מוגבל אור לאור CLÓלהארת שנמשל מצומצם אור מהאלוקות ƒ¿»

Â˜ˆ¯,של  ˜c Â˜ האור וצמצום מיעוט על מראה זה  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שכל ««¿»»¿«¿≈∆
והדק הקצר הקו הארת ‰‰eÏLÏzL˙באמצעות ¯„Ò ‰e‰˙ƒ¿«»≈∆«ƒ¿«¿¿

,˙B¯ÈÙq‰Â וגם ההשתלשלות סדר גם העניינים ששני הספירות נתהוו וכן ¿«¿ƒ
באופן  מתלבש האור בשתיהן כי הספירות לאחר רק להתהוות יוכלו הספירות

והגבלות, גדרים עם במציאות של Ô˙ÈL‡¯Lמוגדר וההתחלה הראשית ∆≈ƒ»
הצמצום  ידי על שהתהוו È‰L‡הספירות ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ƒ¿ƒ««»¿»∆ƒ

,C¯ÚŒÔÈ‡a ביותר והנעלית הראשונה היא החכמה הספירות בסדר ואמנם ¿≈¬…

סדר  מציאות כל ולגביה מהצמצום, שלמעלה עצמה, האלוקות לגבי אבל

דרגה  היא החכמה מדריגת הארה, רק היא הספירות מציאות וכל השתלשלות

חלק  שהיא (כפי החכמה ספירת בין והשוואה יחס כל ואין שבאיןֿערוך,

עצמה  האלוקות לגבי מצומצמות) וספירות השתלשלות' ¿BÓkמ'סדר
·e˙kL25 בתהיליםÌlk" ∆»À»

,"˙ÈNÚ ‰ÓÎÁa כך על ומוסבר ¿»¿»»ƒ»
הכתוב  את לפרש שיש בחסידות

החכמה  היכן עד להדגיש שכוונתו

עצמיות  לגבי מקום תופסת אינה

האלוקות  שלגבי כך כדי עד האלוקות

‡È‰Lהחכמה iNÚk‰ספירת ∆ƒ«¬ƒ»
d˙ee‰˙‰Â ,˙ÈÙeb החכמה של »ƒ¿ƒ¿«»

מעצמיות ‰È‡מהאלוקות  לא ƒ
אלא  ‰ÌeˆÓvהאלוקות È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿

‡˜Âc Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â ולכן ¿«¿»««««¿»
יחס  כל ללא באיןֿערוך, היא החכמה

עצמה  האלוקות לגבי והשוואה,

גופנית  עשייה כמו לגביה ונחשבת

לגבי שהי  ונחות חיצוני פשוט, כוח א

כוחות  של והעדינים הנעלים הכוחות

לגבי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנפש

האלוקות.

È¯Á‡Ï ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿«¬≈
,Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â ÌeˆÓv‰ היינו «ƒ¿¿«¿»«««

והמשכת  הראשון הצמצום לאחר שגם

שהם  וקצר, דק קו שהוא האור

וגילוי  והמשכת האיןֿסוף התעלמות

אחרי  גם מצומצם, באופן האלוקות של

זה  ÔÈ„Úכל ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒ¿¬«ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰ בתור מהאלוקות ƒ¿««»¿»

הספירות  מעשר Âc˜‡,אחת ˙B¯ÚN È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈk ידי על דווקא ƒƒ«¿≈¿»«¿»
חיות  שעוברת לצמצום בדומה ביותר, גדול והעלם צמצום שהוא נוסף, צמצום

חיות  יש בשערות הגוף, חלקי כל שמבין שערות, שיצמחו כדי שבמוח הנפש

כאב, גורמת לא השערות גזיזת ולכן מועטה, הכי זה e‰fLבמידה דבר ∆∆
זהו  'שערות' של באופן צמצום היא החכמה הזוהר ÔÈÚשהתהוות דברי ƒ¿«

"eÏÈÏk˙‡ ‡ÏfÓa ‡n‡ÂŒ‡a‡"26, על) החכמה עניין הוא אבא, «»¿ƒ»¿«»»ƒ¿¿ƒ
(על  הבינה עניין הוא אמא האב), כמו העניין ונקודת שורש החכמה היות שם

שהבינה  האם, כמו לפרטים, והנקודה השורש של הסתעפות היותה שם

כלומר, במזל, כלולים הבנים') 'אם ונקראת המידות את »ÈÙqL∆¿ƒ¯˙מולידה
Ïfn'Ó ‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒe ,'ÈÈÓM‰ Ïfn'Ó ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒƒ«»«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒƒ«»

'¯NÚŒ‰LÏM‰ ובינה לחכמה אנפין' מ'אריך ההמשכה העניין: (נקודת «¿…»»»
'מזל  מבחינת יונק דאצילות, הראשון אור שהוא אבא, ש"אור כזה באופן היא

והוא  דאצילות, השנייה ומדרגה חסד'). 'ונוצר מזל (הוא אנפין דאריך השמיני'
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ענין  עלּֿדר הּוא הּמּזלֹות ּדענין ְְְִִֶֶַַַַַָָָעׂשר',

ּבלבד  מהארה ׁשהן למּטה, ּבאדם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׂשערֹות

ּוכמֹוֿכן  הּגלּגלת, עצם הפסק עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֻׁשּנמׁשכת

עלֿידי  היא ּובינה' 'חכמה הּספירֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָהתהּוּות

הּצמצּום  לאחר ׁשּגם והינּו ּדוקא, ְְְְְִֶַַַַַַַַָָהּמּזלֹות

'חכמה  הּספירֹות התהּוּות נעׂשה הּקו, ְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָוהמׁשכת

מה  ּגם וזהּו ּדוקא. הּׂשערֹות עלֿידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָּובינה'

הּדּיּוק  ּכּידּוע אבֹותינּו", ואלקי "אלקינּו ֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּכתּוב

הּוא  אבֹותינּו" "אלקי הרי ׁשּבּזמן ּדכיון ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבזה,

לפני  "אלקינּו" אֹומרים לּמה ל"אלקינּו", ְְְֱֱִִֵֵֵֵָָֹֹקֹודם

הּוא  הענין א אבֹותינּו", ּד"אבֹותינּו"27"אלקי , ְְֱֲֲִֵֵֵַָָֹ

ׁשּיהיה  ּובכדי ּובינה', 'חכמה הּספירֹות על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָקאי

ּובינה' 'חכמה הּספירֹות על ּדקאי ְְְֲִִֵֵַַָָָָ"אבֹותינּו"

הּצמצּום  ׁשהּוא "אלקינּו", ּתחּלה להיֹות ְְְֱִִִִֵֶַָָֹצרי

על  ּדקאי "ואלקי" ואחרּֿכ ְְִֵֵֵַַַָָָֹהראׁשֹון,

על  מֹורה ּבוא"ו", "ואלקי הּפרטּיים, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּצמצּומים

'ׂשער  ׁשּבבחינת ׁשּדוקא ההמׁשכה והינּו, ֹות', ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

נעׂשה  ואלקי", "אלקינּו הקּדמת ְְֱֲֵֵֵֵַַַַָָֹֹעלֿידי

'חכמה  הּספירֹות ׁשהם ּד"אבֹותינּו" ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָההתהּוּות

עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה ׁשאֹומרים ּוכׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָּובינה'.

אֹומרים  ּכמֹוֿכן אבֹותינּו", ואלקי ְְֱֲִֵֵֵֵֵֹֹ"אלקינּו

הוי' ׁשּׁשם הוי'", אלקינּו "הוי' ְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקריאתֿׁשמע

ׁשּלא  ׁש"עד אמרּו ׁשעליו הּׁשם הּוא ְִֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

ּבלבד  ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם, ׁשהּוא 28נברא , ְְְִִֶַָָָָָ

מהגּבלת  למעלה ׁשהּוא הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

הּספירֹות. מציאּות מּכללּות למעלה וגם ְְְְְְְִִִִַַַָָספירֹות ,

הוי' וׁשם  הראׁשֹון. הּצמצּום הּוא ְְְֱֲִִֵֵַָָָֹו"אלקינּו"

אֹותּיֹות  ארּבע צּיּור ּבֹו ׁשּיׁש הּקו אֹור הּוא ְִִִֵֵֶַַַַַהּׁשני
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ובכ"מ.27) פרשתנו. ריש תו"א פ"ג.28)ראה פדר"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המאמרים  ספר 'ונקה'". מזל (שהוא אנפין דאריך הי"ג ממזל יונק אימא, אור

תתקמב), עמוד ‰BÏfn˙תקס"ה ÔÈÚcבאלוקות C¯cŒÏÚלמעלה ‡e‰ ¿ƒ¿«««»«∆∆
,‰hÓÏ Ì„‡a ˙B¯ÚO‰ ÔÈÚ,כאמור היא, השערות שהתהוות כשם ƒ¿««¿»»»»¿«»

מהמוח  חיות של מצומצמת מאוד באותÔ‰Lמהארה Ó‰‡¯‰השערות ∆≈≈∆»»
„·Ïa חיות מהמוח ÎLÓpL˙של ƒ¿«∆ƒ¿∆∆

˙ÏbÏb‰ ÌˆÚ ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈∆∆«À¿…∆
להמשכת  שגורם גדול הפסק שהוא

מצומצמת, מאוד ≈¿ÔÎŒBÓÎeחיות
‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»¿»
˙BÏfn‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ '‰È·eƒ»ƒ«¿≈««»

‡˜Âc בדומה גדול צמצום שזהו «¿»
השערות, התהוות ÌbLלאופן eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï הראשון ¿«««ƒ¿

Âw‰ ˙ÎLÓ‰Â עצמם שהם ¿«¿»«««
מאד, גדולים «¬»NÚ‰צמצומים

‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»¿»
‡˜Âc ˙B¯ÚO‰ È„ÈŒÏÚ '‰È·eƒ»«¿≈«¿»«¿»

כאמור. ה'מזלות', עניין הם

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בנוסח ¿∆««∆»
שמונהֿעשרה ≈…¡"‡eÈ˜Ïתפילת

Úe„ik ,"eÈ˙B·‡ È˜Ï‡Â≈…≈¬≈«»«
˜eic‰ הלשון מדיוק Êa‰,הנובע «ƒ»∆

ÔÓfaL ÔÂÈÎc האירועים סדר לפי ¿≈»∆«¿«
‡e‰ "eÈ˙B·‡ È˜Ï‡" È¯‰¬≈¡…≈¬≈

,"eÈ˜Ï‡"Ï Ì„B˜ שהרי ≈¿…≈
היה  הקדושֿברוךֿהוא בפשטות

שנעשה  קודם בעבר, אבותינו' 'אלוקי

בהווה, ‡ÌÈ¯ÓB'אלוקינו' ‰nÏ»»¿ƒ
È˜Ï‡" ÈÙÏ "eÈ˜Ï‡"¡…≈ƒ¿≈¡…≈

?"eÈ˙B·‡¬≈
C‡ ביאור‡e‰ ÔÈÚ‰27, «»ƒ¿»

È‡˜ "eÈ˙B·‡"cמכווןÏÚ ¿¬≈»≈«
'‰È·e ‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»ƒ»
ו'אמא', 'אבא' נקראות לעיל שכמבואר

"eÈ˙B·‡" ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆¬≈
È‡˜cהמכוון˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ ¿»≈««¿ƒ

,'‰È·e ‰ÓÎÁ' כ די כלומר, »¿»ƒ»
חכמה  הספירות התהוות להיות שתוכל

עצמה, מהאלוקות CÈ¯»̂ƒובינה
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ ‡e‰L ,"eÈ˜Ï‡" ‰lÁz ˙BÈ‰Ï שהוא ƒ¿¿ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»ƒ

וההסתר, הצמצום בא שמצידו אלוקים, שם שהיה CkŒ¯Á‡Âפעולת לאחר ¿««»
של  הבא השלב בא והעיקרי, הכללי הצמצום שהוא הראשון הצמצום

È‡˜c "È˜Ï‡Â"שמכווןÌÈiË¯t‰ ÌÈÓeˆÓv‰ ÏÚ צמצום שמלבד ≈…≈¿»≈««ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ
ÈÁ·aL˙הראשון, ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,"Â"‡Âa È˜Ï‡Â"≈…≈¿»∆«««¿»»∆ƒ¿ƒ«

'˙B¯ÚN' הכרחי הוא וגם הראשון הצמצום על נוסף צמצום שהוא ¿»
'אלוקינו  הלשון את לפרש יש ומעתה לעיל, כמבואר ובינה, חכמה להתהוות

כך, אבותינו' "‡eÈ˜Ïואלוקי ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»«¿≈«¿»«¡…≈
,"È˜Ï‡Â הנרמז הראשון הצמצום הן הצמצומים, שני ידי על דווקא היינו ≈…≈

של  באופן הצמצום והן ב'אלקינו'

ב'ואלוקי' הנרמז «¬»NÚ‰שערות
Ì‰L "eÈ˙B·‡"c ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿¬≈∆≈

‰ÓÎÁ' ˙B¯ÈÙq‰'אב' הנקרא «¿ƒ»¿»
.'‰È·e.'אם' הנקראת ƒ»

‰BÓL'a ÌÈ¯ÓB‡L ÌLÎe¿≈∆¿ƒƒ¿∆
È˜Ï‡Â eÈ˜Ï‡" '‰¯NÚ∆¿≈¡…≈≈…≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÎŒBÓk ,"eÈ˙B·‡¬≈¿≈¿ƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ÚÓLŒ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«¬»»¡…≈

,"'ÈÂ‰ עניין על לפרש יש זה את וגם ¬»»
האיןֿסופי  האלוקי באור הצמצומים

הספירות, ‰ÈÂ'והתהוות ÌML∆≈¬»»
ÔBL‡¯‰'ישראל 'שמע שבפסוק »ƒ

ÌM‰ ‡e‰'הויe¯Ó‡ ÂÈÏÚL «≈∆»»»¿
,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL „Ú"L∆«∆…ƒ¿»»»

„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰28, לפני »»¿ƒ¿«
של  מציאות הייתה לא העולם שנברא

נפרדת  מציאות (בתור עולם

'הוא', מלבד מקום, ומכל מהאלוקות)

הייתה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא היינו

שם  בחינת והיא 'שמו' של מציאות גם

הראשון  ישראל'הוי' 'שמע שבפסוק

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡‰ ‡e‰L∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿
(כשעדיין  העולם שנברא קודם שהאיר

של  למציאות מקום נתינת הייתה לא

מוגבל), שלפני e‰L‡עולם האור ∆
איןֿסוף  אור הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰הצמצום,

˙B¯ÈÙÒ ˙Ïa‚‰Ó מכדי נעלה ≈«¿»«¿ƒ
מוגבלות, בספירות ולהאיר »¿Ì‚Âלרדת

˙e‡ÈˆÓ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ
˙B¯ÈÙq‰ מכללות נעלה וגם «¿ƒ

יותר  (שזו ספירות של המציאות

מספירות  נעלה להיות מאשר הפשטה

ומוגדרות). ≈…¡¿eÈ˜Ï‡"Â"מוגבלות
שם  אחרי ישראל' 'שמע בפסוק הבא

הראשון  ‰¯‡ÔBLהוי' ÌeˆÓv‰ ‡e‰ כמבואר האיןֿסוף, באור שהיה «ƒ¿»ƒ
‡¯Úaלעיל. ¯eiˆ Ba LiL Âw‰ ¯B‡ ‡e‰ ÈM‰ 'ÈÂ‰ ÌLÂ¿≈¬»»«≈ƒ««∆≈ƒ«¿«

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡,ודק קצר קו הקו, באור נמשך האלוקי שהאור לאחר ƒ≈¬»»
שעניינו  כזה באופן היא הוי' בשם שלו ההתלבשות אזי מצומצם, אור היינו

אחרונה, וה' וא"ו ראשונה, ה' יו"ד, הוי', שם של האותיות בארבע ונמשך בא
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ׁשּבא  ּכמֹו זה הרי ּובפרטּיּות, הוי'. ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָׁשם

יּו"ד  ּדאצילּות, ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְֲִִִֶֶַַּבהתלּבׁשּות

ּב'זעירֿאנּפין', וא"ו ּב'ּבינה', ה"א ְְְְְִִִֵֵַָָָָּב'חכמה',

ענין  וזהּו הּמלכּות. ּבספירת אחרֹונה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָוה"א

ּדלהיֹות  אחד", הוי' אלקינּו ּב"הוי' ְְְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹההתּבֹוננּות

סדר  ׁשּכללּות הינּו, הוי'", אלקינּו "הוי' ְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ׁשּבאיןֿער ּבלבד מהארה הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות

ּכי  ּבֹו", ּכּיֹוצא "ׁשאין "אחד", הּוא לכן ְִֵֵֵֶֶַָָָּכלל,

הּבריאה  לאחר ׁשהּוא ׁשניתי", לא הוי' ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ"אני

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּכל ּכיון הּבריאה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

ההתּבֹוננּות  ועלֿידי ּבלבד. הארה אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

למּטה  ּבאיןֿער הּוא ׁשהּכל אחד" "הוי' ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבענין

ׁשּמתעֹורר  "ואהבּת", נעׂשה מּמילא אזי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּמּנּו,

ׁשּכל  להיֹות למעלה, להּכלל ו'רצֹוא' ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאהבה

.ּבאיןֿער הּוא ׁשּלמּטה ְְֲֵֶַַָֹמה

‰p‰Â'חֹוזר ה'אֹור הּוא הּנ"ל ה'רצֹוא' ענין ¿ƒ≈ְִֵַַַָָָ

ענינֹו חֹוזר' 'אֹור ּכי ְְְְִִֵֶַָָָׁשּב"ואהבּת",

ענין  ׁשהּוא למעלה, מּלמּטה ועֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשחֹוזר

ׁשּב"ואהבּת" יׁשר' 'אֹור ענין אמנם ְְְְְִֶַַָָָָָָָָה'רצֹוא'.

ׁשהּצּוּוי  ּכפׁשּוטֹו, "ואהבּת" ּפרּוׁש ּבהקּדים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָיּובן

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמּה, האהבה על 29הּוא ְְֲֲֵַַַַַַָָָ

ו  .יד על מתאהב ׁשמים ׁשם הּוא,ׁשּיהא הענין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמים" ו"ׁשם 'זעירֿאנּפין', הּוא "ׁשמים" ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָּדהּנה

ספירת  ׁשהּוא ל'זעירֿאנּפין', הּכלי ְְְְִִִִֵֶַַַהּוא

ׁשם  ולהיֹותֹו ּבלבד. והארה ׁשם ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּמלכּות,
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ב.29) פב, ג. יז, תו"א וראה א. פו, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ו'ציור'. גדרים גם יש כבר מעתה BÓkיותר,eiË¯Ù·e˙כי ‰Ê È¯‰ ƒ¿»ƒ¬≈∆¿

‡aL'ה'קו eÏÈˆ‡c˙,אור ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ˙eLaÏ˙‰a ארבע כי ∆»¿ƒ¿«¿¿∆∆¿ƒ«¬ƒ
בעולם  מאירות שהן כפי הספירות לעשר רומזות הוי' שם של האותיות

נקודה eÈ"„האצילות  כמו ‰"‡שצורתה ,'‰ÓÎÁ'a אורך לה שיש ¿»¿»≈
Â"‡Âורוחב  ,'‰Èa'a עניין הם ¿ƒ»»

המידות  פנים ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a'שש ƒ¿≈«¿ƒ
'אריך  ולגבי המוחין לגבי (כי זעירות

שבמידות  האור ארוכות, פנים אנפין',

מועט), ‡B¯Á‰הוא ‡"‰Â של ¿≈«¬»
מאירה  הוי' ‰eÎÏn˙שם ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿

מאצילות  ההמשכה היא ידה (שעל

מאצילות). שלמטה לעולמות

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ באלוקות ¿∆ƒ¿««ƒ¿¿
להתבונן האדם ««¬¿ÈÂ‰"a'שעל

"„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ ב'שמע ¡…≈¬»»∆»
"‰ÈÂ'ישראל', ¯L‡ ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿¬∆¬»»

˙eÏÏkL ,eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡¡…≈¬»»«¿∆¿»
‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿
C¯ÚŒÔÈ‡aL „·Ïa ‰¯‡‰Ó≈∆»»ƒ¿«∆¿≈¬…

,ÏÏk'ההשתלשלות 'סדר שכל כיוון ¿»
ומצומצמת  מועטת מהארה התהווה

וההארה  האלוקות, עצמות של בלבד

עצמה, לאלוקות כלל באיןֿערוך היא

‡e‰ ÔÎÏ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »≈
"Ba ‡ˆBik ÔÈ‡L" ,"„Á‡"∆»∆≈«≈
יש  אמנם (כי לו דומה דבר שום שאין

וריחוק  היחס אבל השתלשלות' 'סדר

באיןֿערוך  הוא מהאלוקות שלו הערך

תופס  לא השתלשלות' 'סדר וכל כלל),

האלוקות  עצמיות לגבי Èkƒמקום
‡e‰L ,"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡"¬ƒ¬»»…»ƒƒ∆

בעצמו  BÓkהוי' ‰‡È¯a‰ ¯Á‡Ï¿«««¿ƒ»¿
,‰‡È¯a‰ Ì„˜ עשתה לא והבריאה …∆«¿ƒ»

שינוי שום Ò„¯בו ÏkL ÔÂÈk≈»∆»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ נברא ידו ועל שבו «ƒ¿«¿¿

Ïa·„.העולם  ‰¯‡‰ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆»»ƒ¿«
ŒÔÈ‡a ‡e‰ Ïk‰L "„Á‡ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¬»»∆»∆«…¿≈

,epnÓ ‰hÓÏ C¯Ú,והשוואה ודמיון יחס כל ללא ממנו ‡ÈÊנמוך ¬…¿«»ƒ∆¬«
‰NÚ ‡ÏÈnÓהמתבונן האדם BÚ˙nL¯¯אצל ,"z·‰‡Â" האדם ƒ≈»«¬»¿»«¿»∆ƒ¿≈

לאלוקות a‡‰·‰ברגשות  להתקרב ותשוקה Bˆ¯'Â‡'שאיפה משיכה ¿«¬»¿»
,‰ÏÚÓÏ ÏÏk‰Ï כזו במידה לגמרי באלוקות ולדבוק לאלוקות להתקרב ¿ƒ»≈¿«¿»

האלוקות  במציאות ויוכלל יתבטל כולו וכל מציאותו את ¿BÈ‰Ïƒ˙שיאבד
C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‰hÓlL ‰Ó ÏkL קשור להיות עניין כל אין לכן ∆»«∆¿«»¿≈¬…

שחשוב  במה והתכללות והידבקות להתקרבות השאיפה אלא שלמטה  במה

עצמה. האלוקות באמת,

Ï"p‰ '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‰p‰Â להתקרב האדם בלב המתעוררת התשוקה ¿ƒ≈ƒ¿«»»««
'באיך  הכול האלקות, עצמות שלגבי וההכרה ההתבוננות (מתוך לאלוקות

ÊBÁ¯'ערוך') ¯B‡'‰ ‡e‰»≈
,"z·‰‡Â"aL,לעיל כנזכר ∆¿¿»«¿»

פעמים  ב' בגימטריא הוא 'ואהבת'

מלמעלה  הבא ישר' 'אור גם 'אור',

ומעורר  האלוקות מצד שמאיר למטה

אור  חוזר', 'אור וגם האדם. את

ואחר  האדם מצד בהתבוננות שתחילתו

האדם  של ב'רצוא' מתגלה הוא כך

למעלה, מלמטה לאלוקות להתקרב

שהוא  כאן מדובר בו ה'רצוא' וזהו

חוזר' 'אור ÊBÁ¯'בחינת ¯B‡' Èkƒ≈
‰hÓlÓ ‰ÏBÚÂ ¯ÊBÁL BÈÚƒ¿»∆≈¿∆ƒ¿«»
'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆ƒ¿«»»
מלמטה  לאלוקות להתקרבות והתשוקה

למעלה.

'¯LÈ ¯B‡' ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«»»
"z·‰‡Â"aL התגלות שעניינו ∆¿¿»«¿»

למטה  מלמעלה אלוקות והמשכת

לאלוקות  האדם של והתקרבות

זו, והתגלות מהארה «Ô·eÈכתוצאה
"z·‰‡Â" Le¯t ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈¿»«¿»

,BËeLÙk הפירוש פי Èeev‰Lעל ƒ¿∆«ƒ
,dÓˆÚ ‰·‰‡‰ ÏÚ ‡e‰«»«¬»«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók29 בגמרא ¿«¬««≈
ÏÚ ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«

.E„È שהנהגת היינו פשוטו, לפי »¿
יתאהב  שמים ששם כזו תהיה האדם

הבריות על  זה ידי ‰e‡,על ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»
היא  הכוונה הדברים פנימיות לפי

Œ¯ÈÚÊ' ‡e‰ "ÌÈÓL" ‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿≈
,'ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

הייתה  השמים בריאת כי 'שמים'

המידות) עיקר שהם החסד מידת ומים, הגבורה, מידת אש, של בשילוב

L ÌL"Â,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï ÈÏk‰ ‡e‰ "ÌÈÓ והאמצעי הכלי כלומר, ¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
המידות  ופעולת הארת תהיה ידו ועל ‰eÎÏn˙שבו ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L∆¿ƒ«««¿

וההשפעה  ההארה ידה ועל שבה הספירה היא המלכות שספירת (וכמבואר

מאצילות), שלמטה לעולמות ונמשכת יורדת דאצילות המידות È‰L∆ƒ‡של
המלכות Ïa·„ספירת ‰¯‡‰Â ÌL בהן שיש האחרות הספירות לעומת ≈¿∆»»ƒ¿«

גילוי) ואמצעי (כלי 'שם' רק היא המלכות ספירת משלהן, מיוחד ועניין תוכן
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c"iyz'dיד elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ענין  וזהּו אֹור, ּתֹוספת ּבֹו להמׁשי צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָּבלבד,

ׁשהּוא  ּוכמֹו ."יד על מתאהב ׁשמים ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ׁשּיהא

ּדעׂשר  הּכלים ּבכללּות הּוא ּכן הּמלכּות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבספירת

ּכמאמר  ּבלבד, ׁשמֹות ׁשּנקראים "ּכד 30ספירֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

ׁשמהן  ּכּלהּו אׁשּתארּו מיּנייהּו, ּתסּתּלק ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻאנּת

להמׁשי צרי ולזאת נׁשמתא", ּבלא ְְְְְְִִִַָָָָָֹֹּכגּופא

הּוא  ּכן ּב'כלים', ׁשהּוא ּוכמֹו אֹור. ּתֹוספת ְִֵֵֶֶֶֶַָּבהם

ּבלבד, ׁשמֹות נקראים הם ׁשּגם ּב'אֹורֹות', ְְִִִֵֵֶַַַָָּגם

ׁשּזהּו31ּכמאמר  קּדיׁשא", ּדׁשמא רזא "לאתקנא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּב'חכמה', ע"ב ׁשם ּדאצילּות, האֹורֹות ְְְֲִִֵַַָָָּבחינת

ההפרׁש ידּוע ּדהּנה, כּו'. ּב'בינה' ס"ג ּבין 32וׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

נמחקים  ׁשאינן הּׁשמֹות לׁשאר הוי' ,33ׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּב'ּכלים', הם נמחקים ׁשאין הּׁשמֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּׁשבעה

ׁשם  אבל ּבגבּורה, אלקים וׁשם ּבחסד, אֿל ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשם

הוי' ׁשם ּגם הרי ּומּכלֿמקֹום ּב'אֹור'. הּוא ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָהוי'

יׁש ּוכמֹוֿכן ּבלבד, ׁשם הּוא האֹורֹות ענין ְְְִִֵֵֵֶַַָׁשהּוא

ׁשל  ענין ׁשּזהּו הוי', ׁשּבׁשם ּבּנקּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻחּלּוקים

להמׁשי צרי ולזאת ּב'אֹור'. וצּיּור ְְְְְְִִִִַַָָָֹהתחּלקּות

ׁשם  "ׁשּיהא ענין ׁשּזהּו ּב'אֹורֹות', ּגם אֹור ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

היא  האֹור והמׁשכת ."יד על מתאהב ְְְְִִִֵַַַַַָָָָׁשמים

ׁשּכללּות  מּכיון הּצדקה, מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָעלֿידי

הוי' "צּדיק  הּנה צדקה, היא מּלמעלה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָההמׁשכה

אהב" הּצדקה 34צדקֹות מעׂשה ׁשעלֿידי הינּו , ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּתֹוספת  ׁשּזּוהי מּלמעלה, צדקה נמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלמּטה,

ענין  וזהּו הּצדקה. מעׂשה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹור
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ב).30) (יז, בהקדמה ובכ"מ.31)תקו"ז ואילך. קה ע' כט. ע' שמות אוה"ת ד. סז, ע"ד. ריש מט, תו"א תו"א 32)ראה ראה

ובכ"מ. ואילך. א סע"א.33)ס, לה, ז.34)שבועות יא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הספירות. שאר אור של והתגלות Ïa·„,והארה ÌL B˙BÈ‰ÏÂ בו ואין ¿ƒ¿≈ƒ¿«

עצמו, מצד Baאור CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ,המלכות ‡B¯,בספירת ˙ÙÒBz »ƒ¿«¿ƒ∆∆
,"E„È ÏÚ ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL" ÔÈÚ e‰ÊÂ שבספירת היינו ¿∆ƒ¿«∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«»¿

האהבה. אור ויושפע יומשך ה'שם' עניין המלכות,

˙¯ÈÙÒa ‡e‰L BÓÎe¿∆ƒ¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ הוא 'שם' היותה שבה ««¿

מהותה, eÏÏÎa˙כללות ‡e‰ Ôk≈ƒ¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰ שאמנם «≈ƒ¿∆∆¿ƒ

המלכות  לספירת בינם הבדל יש

ותכנים, עניינים יש הספירות שבשאר

ספירת  על האמור כללי באופן זאת ועם

הספירות  כל לגבי נכון המלכות

ÌÈ‡¯˜pL רק ולא הספירות עשר כל ∆ƒ¿»ƒ
המלכות Ïa·„,ספירת ˙BÓL≈ƒ¿«

¯Ó‡Ók30 כל על שנאמר כפי ¿«¬«
אליהו' ב'פתח ‡zהספירות „k"««¿¿
,e‰ÈÈpÈÓ ˜lzÒz,אתה כאשר ƒ¿«≈ƒ«¿

תסתלק  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

Ô‰ÓLמהם, e‰lk e¯‡zL‡ƒ¿»¬À¿¿»»
,"‡˙ÓL ‡Ïa ‡Ùe‚k נשארו ¿»¿…ƒ¿»»

כגוף  הספירות, כל היינו השמות, כל

חיות, וללא אור ללא היינו נשמה, ללא

CÈ¯ˆ ˙‡ÊÏÂ'ה את העובד האדם ¿»…»ƒ
Ì‰a CÈLÓ‰Ï כל של ב'כלים' ¿«¿ƒ»∆

הספירות  ‡B¯.עשר ˙ÙÒBz∆∆
‡e‰ Ôk ,'ÌÈÏÎ'a ‡e‰L BÓÎe¿∆«≈ƒ≈
Ì‰ ÌbL ,'˙B¯B‡'a Ìb«»∆«≈

,„·Ïa ˙BÓL ÌÈ‡¯˜ כמבואר ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
והשפעת  הארת אופן וחסידות בקבלה

הארת  ידי על העליונות הספירות

הספירות  של האורות והתלבשות

עתה  עד והנה, הספירות. של בכלים

הפנימית  המשמעות ביאור (לפי נתבאר

שמים  שם 'שהיא ז"ל חכמינו דברי של

האדם  שעבודת היינו ידך', על מתאהב

יש  האור בעניין שאמנם כאן ומבאר מוסיף כך ועל בכלים), אור להוסיף היא

הספירות  עשר של הערך ריחוק (בגלל מכלֿמקום הכלים, על באורות מעלה

בכלים  רק לא אור המשכת תוספת להוסיף צריך עצמה), מהאלוקות בכלל

אור, להוסיף יש בהם וגם 'שם' נקראים הם שגם באורות גם Ó‡Ók31¯אלא ¿«¬«
,"‡LÈc˜ ‡ÓLc ‡Ê¯ ‡˜˙‡Ï" הקודש שם סוד e‰fLלתקן ¿«¿»»»»ƒ¿»«ƒ»∆∆

'‰ÓÎÁ'a ·"Ú ÌL ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁa במידת המאיר ¿ƒ«»«¬ƒ≈¿»¿»
eÎ'החכמה, '‰È·'a ‚"Ò ÌLÂ,הסוד בתורת (כמבואר בבינה המאיר ¿≈¿ƒ»

ובאופנים  ה"ה, או ה"י, או ה"א, כמו 'מילוי' של שונים אופנים יש הוי' לשם

ע"ב, בגימטריא עולה הוי' שם של המילוי אותיות של הגימטריא מסויימים

וס"ג  בחכמה הוא ע"ב בפרט אלו אופנים ושני ועוד ס"ג מסוימים באופנים

אור. תוספת בהם שתהיה בבינה),

L¯Ù‰‰ Úe„È ,‰p‰c32 ההבדל ¿ƒ≈»««∆¿≈
˙BÓM‰ ¯‡LÏ 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa≈≈¬»»ƒ¿»«≈

ÌÈ˜ÁÓהקדושים ÔÈ‡L33, ∆≈»ƒ¿»ƒ
אותם  למחוק איסור יש לגביהם שגם

יש  מקום ומכל הוי' שם לגבי רק ולא

ביניהם  ‰BÓM˙הבדל ‰Ú·ML∆ƒ¿»«≈
'ÌÈÏk'a Ì‰ ÌÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ

העליו  הספירות ‡ÏŒנות,של ÌL≈≈
„ÒÁa החסד במידת המאיר שם «∆∆

החסד, כלי של לפעולה ומתייחס

,‰¯e·‚a ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ של השם ¿≈¡…ƒ«¿»
של  לפעולה ומתייחס הגבורה מידת

הגבורה ‰e‡כלי 'ÈÂ‰ ÌL Ï·‡¬»≈¬»»
'¯B‡'a.מהכלי נעלה שהאור ומובן »

'ÈÂ‰ ÌL Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¬≈«≈¬»»
˙B¯B‡‰ ‡e‰L ומצד הכלים, ולא ∆»

שאר  על ויתרון מעלה הוי' לשם יש זה

הוי' שם גם ÌLהשמות, ‡e‰≈
ÌÈ˜elÁ LÈ ÔÎŒBÓÎe ,„·Ïaƒ¿«¿≈≈ƒƒ

,'ÈÂ‰ ÌLaL ˙Bc˜pa באיות «¿À∆¿≈¬»»
שונים  ÏLבאופנים ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆

'¯B‡'a ¯eiˆÂ ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»
לאופנים  בהתחלקות בא וכשהאור

הוכחה  זו הרי שונים, ו'ציורים' שונים

אלא  השלימות בתכלית איננו שהאור

שונות. ˆ¯CÈבהגבלות ˙‡ÊÏÂ¿»…»ƒ
¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï ידי על ¿«¿ƒ∆∆

האדם  B¯B‡'a˙',עבודת Ìb«»
ÌÈÓL ÌL ‡‰iL" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«∆¿≈≈»«ƒ

."E„È ÏÚ ·‰‡˙Ó וכאמור ƒ¿«≈«»¿
הכלים) והן האורות (הן ה'שם' שבתוך

אור) פעמים ב' בגימטריא ('ואהבת' אור תוספת ‰‡B¯תהיה ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»
העליונות בספירות האדם עבודת ידי NÚÓ‰שעל È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¬≈
‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL ÔÂÈkÓ ,‰˜„v‰ האלוקי האור ÏÚÓlÓ‰של «¿»»ƒ≈»∆¿»««¿»»ƒ¿«¿»

,‰˜„ˆ ‡È‰,לנבראים הקדושֿברוךֿהוא מצד צדקה של ‰p‰עניין ƒ¿»»ƒ≈
"·‰‡ ˙B˜„ˆ 'ÈÂ‰ ˜Ècˆ"34‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL eÈ‰ , «ƒ¬»»¿»»≈«¿∆«¿≈«¬≈«¿»»

עושים  ישראל ÏÚÓlÓ‰שבני ‰˜„ˆ CLÓ ,‰hÓÏ מהאלוקות ¿«»ƒ¿»¿»»ƒ¿«¿»
ולנבראים, ‡B¯לעולמות ˙ÙÒBz È‰efL למטה מלמעלה אלוקי ∆ƒ∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



טו ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ההמׁשכה  ׁשהּוא ׁשּב"ואהבּת", יׁשר' ְְְְֶֶַַַָָָָָָ'אֹור

ה'ׁשֹוב'. ענין ְְִַַַָלמּטה,

‰Ê·e,'אֹור' ּפעמים ׁשּתי "ואהבּת" ענין יּובן »∆ְְְְְִִֵַַָָָָ

חֹוזר' 'אֹור ׁשּגם חֹוזר', ו'אֹור יׁשר' ְֵֵֶַָָ'אֹור

ה'אֹור' ׁשענין 'אֹור', ּבׁשם נקרא למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשעֹולה

ּבזה, והענין העצמּות. מן רחּוק ּבבחינת ְְְְִִִִִֶַַָָָָהּוא

למעלה, להּכלל והּתׁשּוקה ה'רצֹוא' ענין ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּדהּנה

ּכמֹו הּנפׁש מּצד לא וגם הּנפׁש, עצם מּצד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹאינֹו

הּנפׁש, התּפּׁשטּות מּצד ּכיֿאם ּבבּטּול, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַׁשהיא

ּגם  ׁשהרי מבּקׁש, איזה יׁש ׁשבּתׁשּוקה לפי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוהינּו

חפצּתי" לא ועּמ ּבּׁשמים לי ּד"מי ,35האהבה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ

היא  ׁשהאהבה והינּו מבּקׁש, איזה ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׁש

מּצד  ׁשּזהּו ׁשאֹוהב", מי "יׁש הרּגׁש, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַּבבחינת

ּדוקא. הרחּוק מּצד ׁשהיא הּנפׁש, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָהתּפּׁשטּות

האהבה, את ׁשּמביאה ההתּבֹוננּות ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּוכמֹוֿכן

ׁשּכללּות  אי מאלקּות, ּברחּוק ההתּבֹוננּות ְְְֱִִִֵֵֶַָָֹהיא

ׁשּמּצד  מאלקּות, ּברחּוק הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַֹסדר

רק  זהּו ואםּֿכן כּו', להּכלל ּברצֹון מתעֹורר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָזה

'אֹור' ּבׁשם נקרא ולכן ּדאלקּות, ְְְְְְֱִִֵֵֶַָָֹּבהתּפׁשטּות

ּכׁשם  והּנה, העצמּות. מן רחּוק ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָׁשהּוא

לפי  'אֹור' ּבׁשם נקראת חֹוזר' ּד'אֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָׁשהאהבה

ּד'אֹור  האהבה ּגם ּכמֹוֿכן הרחּוק, מּצד ְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאה

הרחּוק, ּבענין ההתּבֹוננּות מּצד ּבאה ְְְְִִִִַַַָָָָָיׁשר'

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּכללּות אי מתּבֹונן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּדכאׁשר

ּד'אֹור  ּבאהבה מתעֹורר אזי כּו', ּברחּוק ְְְְֲֲִִֵַַָהּוא

ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר אלקּות להמׁשי ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹיׁשר'

העצם, ׁשּנמצא ּבמקֹום קרּוב, ׁשל ׁשּבמּצב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהינּו,
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כה.35) עג, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ CLÓpL.הנבראים '‡B¯של ÔÈÚ e‰ÊÂ ∆ƒ¿»«¿≈«¬≈«¿»»¿∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰L ,"z·‰‡Â"aL '¯LÈמלמעלהÔÈÚ ,‰hÓÏ »»∆¿¿»«¿»∆««¿»»¿«»ƒ¿«
'·BL'‰(עליונים (מלאכים הקודש' 'חיות אודות הכתוב על מבוסס «

מסמל  חוזר') 'אור (וכן 'רצוא' ושוב', רצוא 'והחיות העליונה שבמרכבה

מלמעלה  לאלוקות להתקרבות תשוקה

ישר') 'אור (וכן 'שוב' ואילו למטה,

למטה. מלמעלה אלוקות הארת מסמל

"z·‰‡Â" ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿«¿»«¿»
'‡B¯',בגימטריא ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ

של האורות שני  על LÈ¯'רמז ¯B‡'»»
למטה מלמעלה ¿B‡'Â¯המאיר

,'¯ÊBÁ למעלה מלמטה ומאיר החוזר ≈
‰ÏBÚL '¯ÊBÁ ¯B‡' ÌbL∆«≈∆∆

הרגיל ÏÚÓÏ‰מלמטה הסדר היפך ¿«¿»
למטה, מלמעלה ונמשך בא שהאור

ÔÈÚL ,'¯B‡' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«
'¯B‡'‰ והתפשטות הארה שעניינו »

העצם ולא ÈÁ·a˙מהעצמיות ‡e‰ƒ¿ƒ«
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ˜eÁ¯ שימשיך וכפי ƒƒ»«¿

להלן. עוד ויבאר

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
‰˜eLz‰Â '‡Bˆ¯'‰ האדם של «»¿«¿»

למטה  מלמעלה להתעלות למטה,

לאלוקות  ≈«ÏÏk‰Ï¿ƒולהתקרב
‰ÏÚÓÏ,באלוקותBÈ‡נובע„vÓ ¿«¿»≈ƒ«

‡Ï Ì‚Â ,LÙp‰ ÌˆÚנובע„vÓ ∆∆«∆∆¿«…ƒ«
Ïeh·a ‡È‰L BÓk LÙp‰«∆∆¿∆ƒ¿ƒ

vÓ„אלאÌ‡ŒÈkלאלוקות, ƒƒƒ«
,LÙp‰ ˙eËMt˙‰ מרצונה ƒ¿«¿«∆∆

ולהתבטא  להתפשט הנפש של ונטייתה

eÈ‰Â מהווה שהדבר לכך והסיבה ¿«¿
לרצון  להתגלות ביטוי הנפש של

מקום  היה שלכאורה (אף ולהתפשט

להתקרב  וברצון שהתבטלות לחשוב

ממנה) שלמעלה ÈÙÏ¿ƒלמה
‰˜eLz·L זו‰ÊÈ‡ LÈ ∆«¿»≈≈∆

,Lw·Ó שהיא מסויימת מטרה ¿À»
להגשים  רוצה שהנפש ≈¬∆È¯‰Lשאיפה

"ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ‰·‰‡‰ Ìb35, ואין «»«¬»¿ƒƒ«»»ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ
ברמה  ה' אהבת גם שהרי ותכלית מטרה שהיא איזו עם שאיפה שזו להתפלא

ששום  ואומר משתפך ה' את שהאוהב בתהלים בפסוק מדובר בה זו גבוהה

רצונו  וכל דבר, ורוצה חפץ איננו בארץ וגם בעיניו נחשב לא בשמים דבר

יתברך, השם הוא Lw·Ó,ומגמתו ‰ÊÈ‡ ‰Êa LÈ מטרה להגשים רצון ≈»∆≈∆¿À»
‰¯Lb,מסויימת  ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰·‰‡‰L eÈ‰Â מתוך לא כלומר, ¿«¿∆»«¬»ƒƒ¿ƒ«∆¿≈

מסויימות  תחושות מתוך אלא האישית המציאות כל של מוחלטת התבטלות

בחסידות  המצוי ובלשון עצמית ישות B‡L‰·",של ÈÓ LÈ",כלומר ≈ƒ∆≈
מציאות  יש אבל גבוהה, בדרגה ה' אהבת ואפילו ה' אהבת כאן יש אכן

שאוהב מי של ‰˙eËMt˙ו'ישות' „vÓ e‰fL של ‰LÙp,המציאות ∆∆ƒ«ƒ¿«¿«∆∆
‡È‰L נובעת vÓ„ההתפשטות ∆ƒƒ«

‡˜Âc ˜eÁ¯‰ לאלוקות הקירוב כי »ƒ«¿»
יש  הריחוק מפני וגם ביטול, גורם

ו'התתפשטות'. ל'ישות' מקום

˙eBa˙‰‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈««ƒ¿¿
‰·‰‡‰ ˙‡ ‰‡È·nL,זה מסוג ∆¿ƒ»∆»«¬»

ומטרה  'מבוקש' בה שיש אהבה היינו

ולהגשים  להשיג מעוניין שהאדם

שאוהב' מי 'יש הוא È‰ƒ‡והאוהב
˜eÁ¯a ˙eBa˙‰‰ העולמות של «ƒ¿¿»ƒ

והיא e˜Ï‡Ó˙,והנבראים  ≈¡…
Ò„¯ההתבוננות ˙eÏÏkL CÈ‡≈∆¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ נברא ידו ועל שבו «ƒ¿«¿¿
e˜Ï‡Ó˙,העולם ˜eÁ¯a ‡e‰¿ƒ≈¡…

¯¯BÚ˙Ó ‰Ê „vnL באהבה ∆ƒ«∆ƒ¿≈
התעוררות שלה «¿ÔBˆ¯aשהתוכן

ÏÏk‰ÏבאלוקותÔkŒÌ‡Â ,'eÎ ¿ƒ»≈¿ƒ≈
˙e˜Ï‡c ˙eËLt˙‰a ˜¯ e‰Ê∆«¿ƒ¿«¿∆¡…
האלוקות, עצמיות עם חיבור מתוך ולא

‡e‰L '¯B‡' ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈∆
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ˜eÁ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿
רק  אלא העצמיות אינו האור שהרי

ממנו. מסויימת והארה התפשטות

¯B‡'c ‰·‰‡‰L ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆»«¬»¿
'¯ÊBÁ מלמטה ה' לאהבת התעוררות ≈

לעיל, כמבואר ≈¿ƒ˜¯‡˙למעלה,
„vÓ ‰‡aL ÈÙÏ '¯B‡' ÌLa¿≈¿ƒ∆»»ƒ«

˜eÁ¯‰,מהעצםÌb ÔÎŒBÓk »ƒ¿≈«
'¯LÈ ¯B‡'c שגורמת ‰‡‰·‰ »«¬»¿»»

אור  והתגלות המשכת ומעוררת

למטה היא a‡‰מלמעלה vÓ„גם »»ƒ«
,˜eÁ¯‰ ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ

¯L‡ÎcהאדםCÈ‡ ÔBa˙Ó ¿«¬∆ƒ¿≈≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏkL∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

'eÎ ˜eÁ¯a ‡e‰ בהרחבה לעיל שנתבאר וכפי האלוקות, עצמות לגבי ¿ƒ
עצמה, האלוקות לגבי באיןֿערוך הוא ההשתלשלות' 'סדר כללות »¬‡ÈÊאיך

'¯LÈ ¯B‡'c ‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Óברצון ולגלות CÈLÓ‰Ïהיינו ƒ¿≈¿«¬»¿»»¿«¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òa ˙e˜Ï‡ האלוקות המשכת של הרגיל באופן ¡…¿≈∆«ƒ¿«¿¿

מלמעלה בדרך  היינו ישר' הוא 'אור זה וכל מצב למטה, הריחוק דווקא

L ,eÈ‰ÂÌˆÚ‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Óa ,·e¯˜ ÏL ·vÓa,בגלוי ומאיר ¿«¿∆¿«»∆≈¿»∆ƒ¿»»∆∆
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ההמׁשכה  וענין ההמׁשכה, ענין נֹופל אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי

ההתּפּׁשטּות  רק ׁשהּוא ּדוקא, הרחּוק מּצד ְְְִִִֶַַַַַָָהּוא

הן  האהבה, ענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹּדאלקּות.

חֹוזר', ּד'אֹור האהבה והן יׁשר' ּד'אֹור ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָהאהבה

ההתּפּׁשטּות  ּבבחינת ׁשהּוא הרחּוק, מּצד ְְְִִִִִֶַַַַָהּוא

'אֹור'. ּבׁשם נקרא ולכן ְְְְִִֵֵַָָּבלבד,

ּדוקא,‡ÌÓד) הקרּוב מּצד הּוא הּיראה ענין »¿»ְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבמה  ּׁשּמתּבֹונן עלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֶֶַַוהּוא

מלא,36ׁשּכתּוב  אני הארץ ואת הּׁשמים את ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מקֹום  ּובכל ּבׁשוה, הּוא ּובארץ" ְְִֶֶֶַַָָָָָָׁש"ּבּׁשמים 

ּגאנצער  ּדער פאראן איז אֹומעטּום מלא", ְֲִִֵֶֶֶַַַָ"אני

מּצד  ׁשהרי ּדוקא. העצמּות מּצד ׁשּזהּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ"אני",

עלמין' ּכל ה'ּממּלא ּבאֹור הּנה הּגּלּויים, ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבחינת

כּו', התחּלקּות יׁש - ּב'כלים' מתלּבׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַׁשהּוא

"ּבּׁשמים  הּוא העצמּות מּצד ְִִֵֵֶַַַַַָָמהֿׁשאיןּֿכן

ּבׁשוה  לֹו37ּובארץ" אין זֹו, התּבֹוננּות ּומּצד . ְְְִִֵֶֶַָָָ

אימה  עליו ּתּפל ואדרּבה ּכלל, מבּקׁש ְְְְִֵַַָָָָָָֹֻׁשּום

לגמרי. הּמציאּות והעּדר ּבּטּול ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹופחד

ׁשאהבה  ּדאף מאהבה, למעלה היא זֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָויראה

מּכלֿמקֹום  ּבּטּול, היא ויראה התּפּׁשטּות, ְְְְִִִִִִַָָָהיא

הּגּלּויים, ּבחינת ׁשּמּצד הרחּוק מּצד היא ְֲִִִִִִִֶַַַַַָָאהבה

ׁשּמּצד  הקרּוב מּצד היא יראה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמהֿׁשאיןּֿכן

ׁשּלמעלה 38העצמּות  'ּדחילּו ענין וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

ׁשּלמעלה  עילאה' 'יראה ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמרחימּו',

לעתידֿ ׁשּיהיה הּיראה ענין ּגם וזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמאהבה.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגּלּוי, עצם מּצד ּובאּו39לבא ְִִֶֶַַָָָֹֹ

ּגֹו'. הוי' ּפחד מּפני ּגֹו' הּצּורים ְְְֲִִִֵַַַָָּבנקרֹות

e‰ÊÂ אברהם עבֹודת ּבין ההפרׁש ּכללּות ּגםּֿכן ¿∆ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

היתה  אברהם ּדעבֹודת יצחק, ְְְֲֲִַַַַַָָָָָלעבֹודת
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כד.36) כג, ואילך.37)ירמי' א לג, ראה פ' א. ט, ואתחנן לקו"ת ואילך.38)ראה סע"ד ז, ואתחנן לקו"ת ישעי'39)ראה

כא. יט. ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ÏÙB BÈ‡ È¯‰ עצמו העצם שהרי לשני אחד ממקום ¬≈≈≈ƒ¿«««¿»»

בגלוי  e‰L‡מאיר ,‡˜Âc ˜eÁ¯‰ „vÓ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¿»»ƒ«»ƒ«¿»∆
ריחוק  של הוא e˜Ï‡c˙כשהמצב ˙eËMt˙‰‰ העצם.¯˜ גילוי ולא ««ƒ¿«¿∆¡…

,‰·‰‡‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ,כאן המבוארים שלה האופנים בשני ¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«»«¬»
'¯LÈ ¯B‡'c ‰·‰‡‰ Ô‰≈»«¬»¿»»

למטה מלמעלה ≈¿Ô‰Âבהמשכה
'¯ÊBÁ ¯B‡'c בהעלאה ‰‡‰·‰ »«¬»¿≈

למעלה, vÓ„מלמטה ‡e‰ƒ«
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,˜eÁ¯‰»ƒ∆ƒ¿ƒ«

„·Ïa ˙eËMt˙‰‰ מצד ולא «ƒ¿«¿ƒ¿«
'‡B¯'.העצם, ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈

‡e‰ ‰‡¯i‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ לא „) »¿»ƒ¿««ƒ¿»
להתקרב, שאיפה המעורר הריחוק מצד

היראה  אלא האהבה, במידת שהוא כמו

e‰Â‡היא  ,‡˜Âc ·e¯˜‰ „vÓƒ««≈«¿»¿
M ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚהאדםÔBa˙n «¿≈∆∆ƒ¿≈

·e˙kL ‰Óa36 ירמיהו בנבואת ¿«∆»
È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ
"ı¯‡·e ÌÈÓMa"L ,‡ÏÓ»≈∆«»«ƒ»»∆

,‰ÂLa ‡e‰ֿהקדושֿברוך מציאות ¿»∆
הרוחניים, בעולמות בשמים, הוא

באותה  הגשמיים בעולמות ובארץ,

ÏÓ‡",מידה  È‡" ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¬ƒ»≈
¯Úc Ô‡¯‡Ù ÊÈ‡ ÌeËÚÓB‡∆ƒ««∆

,"È‡" ¯Úˆ‡b נמצא מקום בכל «¿∆¬ƒ
כולו  ה'אני' המציאות e‰fLכל ∆∆

יכולה  מודגש כך כל באופן האלוקית

Âc˜‡.להיות  ˙eÓˆÚ‰ „vÓƒ«»«¿«¿»
ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁa „vÓ È¯‰L∆¬≈ƒ«¿ƒ««ƒƒ

וההתפשטות, B‡a¯ההארה ‰p‰ƒ≈»
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ המתלבש «¿«≈»»¿ƒ

בכל  פנימית בהתלבשות בעולמות

שהנשמה  (כשם עניינו לפי עולם

פנימית  בהתלבשות הגוף את 'ממלאת'

מהאברים) אחד ∆e‰L‡בכל
LÈ - 'ÌÈÏÎ'a LaÏ˙Óƒ¿«≈¿≈ƒ≈

'eÎ ˙e˜lÁ˙‰,שונות לדרגות ƒ¿«¿
˙eÓˆÚ‰ „vÓ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ«»«¿
ואופנים  שונות דרגות בין הבדלים אין

אלא התלבשות של ‰e‡שונים
האלוקות  ÂLa‰עצמיות "ı¯‡·e ÌÈÓMa"37,ממש מידה באותה «»«ƒ»»∆¿»∆

מידה. באותה בדיוק ו'בארץ' 'בשמים' מאיר שהעצם וכאמור

BÊ ˙eBa˙‰ „vÓe כך וכל מאירה כך כל האלוקות עצם שמציאות בכך ƒ«ƒ¿¿

בבריאה, פרט ובכל עניין בכל BÏמודגשת ÔÈ‡ בהתבוננות המתבונן לאדם ≈
ÏÏkזו  Lw·Ó ÌeL שברצונו אישיים ורצונות שאיפות שום לו ואין ¿À»¿»

Ïehaלהגשים, ÏL ÔÙ‡a „ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÂÈÏÚ Ïtz ‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ…»»≈»»««¿…∆∆ƒ
˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰Â שלו שלו È¯Ó‚Ïהאישית והישות שלו והמציאות ¿∆¿≈«¿ƒ¿«¿≈

כלל  מקום תופסים אינם שלו והרצונות

וכלל.

BÊ ‰‡¯ÈÂ מעורר שהאדם מהאלוקות ¿ƒ¿»
האלוקות  בקירוב התבוננות ידי על

,‰·‰‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ נעלית ƒ¿«¿»≈«¬»
לאלוקות  האהבה מעניין יותר

לעיל  L‡‰·‰המבוארת Û‡c¿«∆«¬»
˙eËMt˙‰ ‡È‰ מציאות של ƒƒ¿«¿

האוהב, Ïehaהאדם ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒƒ
ואם  האוהב, האדם מציאות של וכיווץ

מצב  היא אהבה האדם מצד לכאורה כן

נעלה שני ÌB˜ÓŒÏkÓיותר מצד ƒ»»
˜eÁ¯‰ „vÓ ‡È‰ ‰·‰‡«¬»ƒƒ«»ƒ

b‰ ˙ÈÁa „vnL,ÌÈÈel היינו ∆ƒ«¿ƒ««ƒƒ
עניין  הוא מושג ולא שרחוק מה

וההתפשטות  ההתגלות הגילויים,

„vÓ ‡È‰ ‰‡¯È ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»ƒƒ«
˙eÓˆÚ‰ „vnL ·e¯˜‰38 «≈∆ƒ«»«¿

מהעצמות) (הנובעת שהיראה ונמצא

מהגילויים). (הנובעת מהאהבה נעלית

‰ÏÚÓlL eÏÈÁc' ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿»
,'eÓÈÁ¯Ó מאהבה שלמעלה יראה ≈¿ƒ

'‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È' ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ»»
גבוהה, בדרגה יראה עליונה, יראה

‰·‰‡Ó ‰ÏÚÓlL של עניינה וזה ∆¿«¿»≈«¬»
הקירוב) (מצד כאן מדובר בה זו יראה

(שמצד  מהאהבה יותר הנעלית

הריחוק).

‰‡¯i‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ מהאלוקות ¿∆«ƒ¿««ƒ¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL בימות ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

ÌˆÚהמשיח  „vÓ ותוקף,Èelb‰ ƒ«…∆«ƒ
·e˙kL BÓk39 ישעיה בנבואת ¿∆»

גילוי  ועוצם תוקף שלעתידֿלבוא

שיעורר  כזו במידה יהיה האלוקות

ישראל e‡·eיראה B¯˜a˙בני »¿ƒ¿
'Bb ÌÈ¯ev‰ הסלעים ÈtÓבנקיקי «ƒƒ¿≈

.'Bb 'ÈÂ‰ „Át««¬»»
L¯Ù‰‰ ˙eÏÏk ÔkŒÌb e‰ÊÂהכללי ‡·¯‰Ìההבדל ˙„B·Ú ÔÈa ¿∆«≈¿»«∆¿≈≈¬««¿»»

,˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÏ,ומבאר שממשיך ‰È˙‰כפי Ì‰¯·‡ ˙„B·Úc «¬«ƒ¿»«¬««¿»»»¿»
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יז ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

הכנסת  עלֿידי ּגׁשמי חסד הן החסד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהמׁשכת

אפילּו לּכל, ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹאֹורחים

ׁשּגּלה  עלֿידיֿזה רּוחני חסד והן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלערבּיים,

כּו' "הֹודּו ׁשאמר ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹּופרסם

מּׁשּלֹו" ׁשאכלּתם א 40למי יׁש ּגּופא ּובזה ֹופּנים . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אברהם" "וּיקרא אברם" "וּיקרא ו"אל 41ׁשֹונים, , ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

וּיקריא" אּלא וּיקרא נכלל 42ּתקרי ׁשּבזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אבל  חֹוזר', ּד'אֹור והאהבה יׁשר' ּד'אֹור ְְְֲֲֲֵַַָָָָָָָהאהבה

העבֹודה  היא אברהם ׁשל עבֹודתֹו ְְֲֲִֶַָָָָָָּכללּות

הּגּלּויים. ּדבחינת הרחּוק מּצד ׁשהיא ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָּדאהבה,

ּדיראה, העבֹודה היא יצחק ׁשל עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָאמנם,

ׁשּכתּוב  הּבּטּול 43ּכמֹו ענין ׁשהּוא יצחק", "ּופחד ְְְִִִֶֶַַַַָָ

למעלה  הּוא ׁשהעצם  ולהיֹות העצמּות. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד

עבֹודתֹו לכן ּכּנ"ל, 'חׁש' ּבׁשם ונקרא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמּגּלּוי,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,'חׁש' ּבׁשם נקראת יצחק 44ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

לילה", קרא ולחׁש יֹום, לאֹור אלקים ְְְֱִִֶַַָָָָָָֹֹ"וּיקרא

ז"ל  חכמינּו אברהם,45ואמרּו ּדא - "לאֹור ְְְֲֵַָָָָָָ

יצחק  ׁשל ׁשעבֹודתֹו ּדכיון יצחק", ּדא - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹולחׁש

לכן  העצמ ּות, ׁשּמּצד ּדיראה העבֹודה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהיא

הּוא  זה 'חׁש' ּומּכלֿמקֹום .'חׁש' ְִִֵֶֶֶָָֹֹנקראת

ׁשּלגּבי  ׁשמה וכּנ"ל ה'אֹור', מענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה

העלם  הּוא למּטה לגּבי הּנה ּגּלּוי, הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהעצם

.'ְֶֹו'חׁש

‰Ê·eֿוראׁש ראׁשֿחדׁש ערב ענין ּגםּֿכן יּובן »∆ְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

ּכנקּדה  היא הּלבנה ּבראׁשֿחדׁש ּכי ְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֻחדׁש,

ההעלם, ּבתכלית היא ראׁשֿחדׁש ּובערב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹּבלבד,

ׁשההעלם  לפי מעלה, ׁשל ענין הּוא זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהעלם

ּבקרּוב  היא הּלבנה ּדכאׁשר הקרּוב, מּצד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּוא

והּמׁשל  ּומתעּלמת. נחׁשכת היא אזי הּׁשמׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאל

ּדכאׁשר  רּבֹו, לפני ׁשּיֹוׁשב מּתלמיד הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּבזה

הּוא  ׂשכלֹו אֹור אזי הרב, אצל נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּתלמיד

ּפליט" לא - למבלע ּדטריד "ּדאיידי ,46ּבהעלם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
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˙ÎLÓ‰aוהשפעתÔ‰ ,„ÒÁ‰ של È„ÈŒÏÚהשפעה ÈÓLb „ÒÁ ¿«¿»««∆∆≈∆∆«¿ƒ«¿≈

‰È‰L ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ אורחים מכניס אבינו ÏÈÎ‡Óאברהם «¿»«¿ƒ∆»»«¬ƒ
Ô‰Â ,ÌÈi·¯ÚÏ eÏÈÙ‡ ,ÏkÏ ‰˜LÓe של והשפעה ÒÁ„בהמשכה «¿∆«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆∆

,ÌÏBÚa C¯a˙È B˙e˜Ï‡ ÌÒ¯Ùe ‰lbL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÈÁe¯»ƒ«¿≈∆∆ƒ»ƒ¿≈¡…ƒ¿»≈»»
¯Ó‡L מאכיל שהיה לאנשים ∆»«

שאברהם  המדרש כדברי היה ומשקה,

והשקה אומר  שהאכיל לאנשים

ÌzÏÎ‡L ÈÓÏ 'eÎ e„B‰"¿ƒ∆¬«¿∆
"BlMÓ40 הקדושֿברוךֿהוא הוא ƒ∆

שלו. Ùeb‡שהכול ‰Ê·e,עצמו »∆»
אבינו  אברהם של בעבודתו היינו

רוחני  וחסד גשמי חסד לעולם להשפיע

,ÌÈBL ÌÈpÙB‡ LÈ אחד אופן ≈«ƒƒ
נאמר  ‡·¯Ì"שעליו ‡¯˜iÂ"«ƒ¿»«¿»

נאמר שעליו שני «¿iÂ"«ƒ˜¯‡אופן
"Ì‰¯·‡41 ואופן בה', 'אברהם' «¿»»

‡l‡נוסף ‡¯˜iÂ È¯˜z Ï‡"Â¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆»
"‡È¯˜iÂ42, אברם שם 'ויקרא נאמר ««¿ƒ

ז"ל  וחכמינו עולם' אֿל ה' בשם

היינו  ויקרא', תקרי 'אל דורשים

לעצמו, ה' בשם קרא אבינו שאברהם

ה' בשם שקרא היינו ויקריא' 'אלא

לאחרים בעולם אלוקות ∆«∆ÊaL‰ופרסם
החסד  פעולת של השונים באופנים

וחסד  גשמי חסד אברהם, שעשה

B‡'c¯רוחני, ‰·‰‡‰ ÏÏÎƒ¿»»«¬»¿
'¯LÈ לאלוקות אהבה התעוררות »»

למטה  מלמעלה המשכה בדרך

,'¯ÊBÁ ¯B‡'c ‰·‰‡‰Â¿»«¬»¿≈
בדרך  לאלוקות אהבה התעוררות

למעלה  מלמטה מבלי ‡·Ïהעלאה ¬»
האהבה  אופן בפרטי לחילוקים להיכנס

אברהם  B˙„B·Úשבעבודת ˙eÏÏk¿»¬»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»ƒ»¬»
˜eÁ¯‰ „vÓ ‡È‰L ,‰·‰‡c¿«¬»∆ƒƒ«»ƒ

ÌÈÈelb‰ ˙ÈÁ·c לעיל.כמבואר ƒ¿ƒ««ƒƒ
‡È‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙„B·Ú ,ÌÓ‡»¿»¬»∆ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»¿

·e˙kL43בו,"˜ÁˆÈ „ÁÙe" ∆»««ƒ¿»
היראה עניין הוא פחד ∆e‰L‡והרי

.˙eÓˆÚ‰ „vnL Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆ƒ«»«¿
התעוררות  יש הגילויים שכלפי וכמבואר

יראה  יש העצם כלפי ואילו אהבה, של

ÈelbÓ,וביטול  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌˆÚ‰L ˙BÈ‰ÏÂ לבוא מכדי נעלה ¿ƒ¿∆»∆∆¿«¿»ƒƒ
ÁˆÈ˜להתגלות ÏL B˙„B·Ú ÔÎÏ ,Ï"pk 'CLÁ' ÌLa ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈…∆««»≈¬»∆ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜44 הבריאה "iÂ˜¯‡בתיאור ƒ¿≈¿≈…∆¿∆»«ƒ¿»
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,"‰ÏÈÏ ‡¯˜ CLÁÏÂ ,ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡45 ¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»¿»¿¬»≈

c‡בזוהר  - ¯B‡Ï"זה,Ì‰¯·‡ »»«¿»»
‡c - CLÁÏÂזהÔÂÈÎc ,"˜ÁˆÈ ¿«…∆»ƒ¿»¿≈»

‡È‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙„B·ÚL∆¬»∆ƒ¿»ƒ
„vnL ‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»∆ƒ«

˙‡¯˜ ÔÎÏ ,˙eÓˆÚ‰ של עבודתו »«¿»≈ƒ¿≈
ÌB˜ÓŒÏkÓeיצחק  .'CLÁ'…∆ƒ»»

ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê 'CLÁ'…∆∆¿«¿»≈ƒ¿«
Èa‚lL ‰ÓL Ï"pÎÂ ,'¯B‡'‰»¿««∆«∆¿«≈

ÌˆÚ‰ עצמו ‰p‰מצד ,Èelb ‡e‰ »∆∆ƒƒ≈
‰hÓÏ Èa‚Ï עצמו זה ‰e‡דבר ¿«≈¿«»

'CLÁ'Â ÌÏÚ‰.הגילוי היפך ∆¿≈¿…∆
‰Ê·e שאותה לעיל המבואר פי על »∆

אור  היא העצם שלגבי ומדריגה בחינה

והעלם  חושך היא למטה לגבי וגילוי,

ŒL‡¯ ·¯Ú ÔÈÚ ÔkŒÌb Ô·eÈ»«≈ƒ¿«∆∆…
ŒL‡¯a Èk ,L„ÁŒL‡¯Â L„Á…∆¿……∆ƒ¿…

L„Áמולד ‰·l‰‡Èבתחילת ‰ …∆«¿»»ƒ
ŒL‡¯ ·¯Ú·e ,„·Ïa ‰c˜kƒ¿À»ƒ¿«¿∆∆…

L„Á מחדש המולד ‰È‡קודם …∆ƒ
‰Ê ÌÏÚ‰L ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈∆∆¿≈∆

‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰,ויתרון ƒ¿»∆«¬»
ÌÏÚ‰‰L ÈÙÏ בערב הירח של ¿ƒ∆«∆¿≈

חודש ‰˜¯e·,ראש „vÓ ‡e‰ƒ««≈
·e¯˜a ‡È‰ ‰·l‰ ¯L‡Îc¿«¬∆«¿»»ƒ¿≈
˙ÎLÁ ‡È‰ ÈÊ‡ ,LÓM‰ Ï‡∆«∆∆¬«ƒ∆¿∆∆

˙ÓlÚ˙Óe השמש אור מול אל כי ƒ¿«∆∆
תפיסת  לירח אין וחזק, גדול אור שהוא

מקום.

„ÈÓÏzÓ ‡e‰ ‰Êa ÏLn‰Â¿«»»»∆ƒ«¿ƒ
·LBiLולומד,Ba¯ ÈÙÏ ∆≈ƒ¿≈«

Ïˆ‡ ‡ˆÓ „ÈÓÏz‰ ¯L‡Îc¿«¬∆««¿ƒƒ¿»≈∆
הרב,‰¯· דברי את לקלוט ומתאמץ »«

BÏÎN ¯B‡ ÈÊ‡ עצמו התלמיד של ¬«ƒ¿
„È¯Ëc È„ÈÈ‡c" ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿«¿≈¿»ƒ

"ËÈÏt ‡Ï - ÚÏ·ÓÏ46, כי ¿ƒ¿«…»ƒ
לקלוט  היינו לבלוע, טרוד שהוא מאחר

ואיננו  פולט, איננו הרב, דברי את

שלו  השכל את וביטוי גילוי לידי מביא

נעלם  נשאר זה שבשלב בעצמו
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c"iyz'dיח elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

אּלא  לזּולתֹו, ּפליט" ׁש"ּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹוהינּו,

הּוא  ׂשכלֹו ׁשאֹור ּפליט", "לא לעצמֹו ְְְִִֶֶַַָֹׁשּגם

אל  ּבקרּוב היא הּלבנה ּכאׁשר ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהעלם.

מה  וזהּו ונחׁשכת. מתעּלמת היא אזי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּׁשמׁש,

ׁשּׁשזפתני 47ׁשּכתּוב  ׁשחרחרת ׁשאני ּתראּוני "אל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבחינת  הוי', ׁשמׁש הּוא "ׁשמׁש" ּכי ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָהּׁשמׁש",

לּלבנה, נמׁשלה יׂשראל' ּו'כנסת אנּפין', ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ'זעיר

לּלבנה" מֹונין וזהּו48ו"יׂשראל ּבקטנּות, ׁשהיא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשאני  ּתראּוני "אל אֹומרת יׂשראל' ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁש'ּכנסת

ׁשּזה  להיֹות מעלה, היא ׁשה'ּׁשחרּות' ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹׁשחרחרת",

ערב  מעלת וזֹוהי הוי'. ׁשמׁש אל הקרּוב ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּצד

הּלבנה  ּבראׁשֿחדׁש ּכי וראׁשֿחדׁש, ְְְִֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֹראׁשֿחדׁש

היא  ראׁשֿחדׁש ּובערב ּבלבד, ּכנקּדה ְְְִִִִֶֶֶַָֹֹֻהיא

ּכי  ּדוקא, הּקרּוב מּצד ׁשּזהּו לגמרי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבהעלם

מּצד  הּלבנה מתּגּלית הראׁשֹון החדׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבחצי

יֹוצא  ׁשּכאׁשר הּתלמיד (ּכמׁשל מהּׁשמׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָרחּוקּה

אבל  ּבּׂשכל), ּומתעּמק מעּין הּוא אז רּבֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּפני

ּבהעלם, היא וראׁשֿחדׁש ראׁשֿחדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֹֹֹֹּבערב

ּבקרּוב. ְְִֵָלהיֹותּה

לעתידֿלבא ‡Cה) ּדהרי להבין, צרי עדין «ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

אּתה  "ּכי ליצחק ּדוקא ְְְְִִַַָָָֹיאמרּו

ׁשענין 49אבינּו" ּדאף מּובן, אינֹו ולכאֹורה , ְְְְִִִֵֶַַָָָ

העצם, ּגּלּוי ׁשהּוא להיֹות מעלה הּוא 'ְֲִִֶֶֶֶַַָָֹה'חׁש

,'חׁש' הּוא למּטה ׁשּלגּבי ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

אבינּו". אּתה "ּכי ליצחק ּדוקא יאמר ּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹאי

Ô·eÈÂ ׁשּיֹום והּטעם הּׁשּבת, ענין ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֶֶַַַַַַַָ

הּׁשבּוע, "ראׁש" ּבׁשם נקרא לא ְְִֵַַַַָָָֹֹהּׁשּבת

וראׁשֿהּׁשנה  ראׁשֿחדׁש ּבזה,5ּכמֹו והענין . ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹֹ

הּברּורים  ׁשּכל הּׁשּבת, יֹום ּבענין ידּוע ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּדהּנה

להבין, וצרי מּמׁש. ּבאלקּות ונכללים ועֹולים מתּבררים החל, ימי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשׁשת

עבֹו ּכללּות הּמסירּותֿנפׁשהרי וגם ודעת, טעם ׁשעלּֿפי עבֹודה היא האדם דת ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהּנׁשמה  ׁשּבכדי ּובפרט כּו', ההתּבֹוננּות הקּדמת עלֿידי היא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקריאתֿׁשמע

ּבּׂשכל  האלקית ׁשּבּנפׁש הּטעםֿודעת התלּבׁשּות להיֹות צריכה ּפעּלתּה, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּתפעל
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ו.47) א, א.48)שה"ש כט, ב.49)סוכה פט, שבת טז. סג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ËÈÏt ‡l"L „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â שכלו את מגלה התלמיד ואין ¿«¿∆…ƒ¿«∆…»ƒ

"ËÈÏt ‡Ï" BÓˆÚÏ ÌbL ‡l‡ ,B˙ÏeÊÏ כיוון שכלו, את התלמיד ¿»∆»∆«¿«¿…»ƒ
BÏÎN ¯B‡Lרבו בפני שיושב בשעה התלמיד ÌÏÚ‰a.של ‡e‰ ∆ƒ¿¿∆¿≈

‡È‰ ÈÊ‡ ,LÓM‰ Ï‡ ·e¯˜a ‡È‰ ‰·l‰ ¯L‡k ÔÎŒBÓÎe¿≈«¬∆«¿»»ƒ¿≈∆«∆∆¬«ƒ
ÎLÁÂ˙.הלבנה ˙ÓlÚ˙Óƒ¿«∆∆¿∆¿∆∆

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ47 ב'שיר ¿∆«∆»
È‡Lהשירים' Èe‡¯z Ï‡"«ƒ¿ƒ∆¬ƒ

,"LÓM‰ È˙ÙÊML ˙¯Á¯ÁL¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ«»∆
אל  עצמה, על אומרת ישראל כנסת

כחיסרון שלי ה'שחרות' על כי תביטו

לשמש, הקירוב היא ל'שחרות' הסיבה

,'ÈÂ‰ LÓL ‡e‰ "LÓL" Èkƒ∆∆∆∆¬»»
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁa אור ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

העליונות, המידות של הספירות

‰ÏLÓ 'Ï‡¯NÈ ˙ÒÎ'e¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿¿»
ÔÈBÓ Ï‡¯NÈ"Â ,‰·lÏ«¿»»¿ƒ¿»≈ƒ

"‰·lÏ48,˙eË˜a ‡È‰L , «¿»»∆ƒ¿«¿
הקטן' 'המאור היא ∆¿e‰ÊÂשהרי

Ï‡" ˙¯ÓB‡ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆«
,"˙¯Á¯ÁL È‡L Èe‡¯z כיוון ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿«¿…∆

,‰ÏÚÓ ‡È‰ '˙e¯ÁM'‰L∆««¬ƒ«¬»
Ï‡ ·e¯˜‰ „vÓ ‰fL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆ƒ««≈∆

'ÈÂ‰ LÓL של הגדלות היינו ∆∆¬»»
וההעלם  החושך ואםֿכן הגדול, המאור

אלא  חיסרון אינו ראשֿחודש ערב של

ויתרון. מעלה

L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«∆∆……∆
L„ÁŒL‡¯a Èk ,L„ÁŒL‡¯Â¿……∆ƒ¿……∆
,„·Ïa ‰c˜k ‡È‰ ‰·l‰«¿»»ƒƒ¿À»ƒ¿«
‡È‰ L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú·e¿∆∆……∆ƒ

È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰a כנקודה לא אפילו ¿∆¿≈¿«¿≈
·e¯w‰ „vÓ e‰fL אל הירח של ∆∆ƒ««≈

‰L„Áהשמש  ÈˆÁa Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ«¬ƒ«…∆
‰·l‰ ˙Èlb˙Ó ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿«≈«¿»»

ויותר  יותר ליום מיום »vÓƒ„ומאירה
ÏLÓk) LÓM‰Ó d˜eÁƒ̄»≈«∆∆ƒ¿«
ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯L‡kL „ÈÓÏz‰««¿ƒ∆«¬∆≈ƒ¿≈

Ba¯,מרבו ÔiÚÓומתרחק ‡e‰ Ê‡ «»¿«≈
ÏÎOa ˜nÚ˙Óe שהריחוק ונמצא ƒ¿«≈«≈∆

ההוספה  את הגורם ‡·Ïהוא ,(¬»
L„ÁŒL‡¯Â L„ÁŒL‡¯ ·¯Úa¿∆∆……∆¿……∆
.·e¯˜a d˙BÈ‰Ï ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈ƒ¿»¿≈

ÔÈ„Ú C‡ שנתבאר ‰) למרות «¬«ƒ
מכלֿ והחושך, ההעלם מעלת בהרחבה

ÁˆÈÏ˜מקום ‡˜Âc e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ È¯‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«¬≈∆»ƒ»……¿«¿»¿ƒ¿»
האבות  ‡·eÈ"מתוך ‰z‡ Èk"49Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ טעם , מהו ƒ«»»ƒ¿ƒ¿»≈»

Lהדבר, Û‡cÈelb ‡e‰L ˙BÈ‰Ï ‰ÏÚÓ ‡e‰ 'CLÁ'‰ ÔÈÚ ¿«∆ƒ¿««…∆«¬»ƒ¿∆ƒ
ÌˆÚ‰,בהעלם אלא וגילוי באור מתגלה ÔÂÈkשאינו ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ »∆∆¬»ƒ»»≈»

‰hÓÏ Èa‚lL והנבראים העולמות ∆¿«≈¿«»
‡CÈהמקבלים  ,'CLÁ' ‡e‰…∆≈
e¯Ó‡È,המקבלים ישראל, בני …¿

‰z‡ Èk" ˜ÁˆÈÏ ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»ƒ«»
?"eÈ·‡»ƒ

ÔÈÚ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒƒ¿«
˙aM‰ ÌBiL ÌÚh‰Â ,˙aM‰««»¿«««∆««»
"L‡¯" ÌLa ‡¯˜ ‡Ï…ƒ¿»¿≈…
L„ÁŒL‡¯ BÓk ,Úe·M‰«»«¿……∆

‰M‰ŒL‡¯Â5 שנשאלה וכפי ¿…«»»
המאמר. בתחילת לעיל, כך על השאלה

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
ÏkL ,˙aM‰ ÌBÈ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»∆»

ÌÈ¯e¯a‰ מהרע הטוב הפרדת של «≈ƒ
לקדושה ÈÓÈוהעלאתו ˙LLa¿≈∆¿≈

,ÏÁ‰ דברים עם במגע באים שבהם «…
ורע, טוב תערובת בהם שיש גשמיים

הם השבת ביום ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒהנה
˙e˜Ï‡a ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏBÚÂ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡…

.LnÓ«»
˙eÏÏk È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿»
‰„B·Ú ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¬»

Â ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL אפילו ∆«ƒ««»««¿
Œ˙‡È¯˜a LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ Ì‚««¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÚÓL מסירות של ומהותה שתוכנה ¿«
וההגבלות  מהגדרים יציאה היא נפש

˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»«
˙eBa˙‰‰שכלית'eÎ שמביאה «ƒ¿¿

נפש, מסירות לידי האדם «¿Ë¯Ù·eƒאת
ÏÚÙz ‰ÓLp‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«

d˙lÚt הנפש ועל הגוף על ¿À»»
BÈ‰Ï˙הבהמית, ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«««»««
ÏL ÏÎOa ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL∆«∆∆»¡…ƒ«≈∆∆
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כּו', ּדבר מציאּות ׁשהיא הּטבעית, הּנפׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשל

ּבאלקּות  נכלל להיֹות יכֹול זה אי ְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹואםּֿכן

ׁשּבת  ּבערב ׁשּטרח ּד"מי הּוא, הענין א ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש.

ּבׁשּבת" יאכל עבֹודת 50- ׁשּלאחר והינּו, , ְְְְֲֶַַַַַַָֹ

הׁשּבת  ּביֹום נמׁש החל, ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּברּורים

ועלֿידיֿזה  הּתענּוג, ענין ׁשהּוא 'עּתיק' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַּבחינת

ּבחינת  (ׁשּזה ּו ׁשני' ּב'בר ּור הּברּורים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָמתּבררים

ונכללים  ב"ן) ׁשם ּבחינת ׁשּמברר מ"ה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשם

המׁשכת  הּוא ׁשּבת ׁשּבליל והינּו, ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֹּבאלקּות.

ׁשּזהּו הּמלכּות, ּבבחינת ּד'עּתיק' ְְְֲִִִֶֶַַַַַַהּתענּוג

ׁש"רגליה  הּמלכּות ּדבחינת מהּבירּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּתענּוג

הּברּורים 51יֹורדֹות" נכללים ׁשעלֿידיֿזה כּו', ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

היא  העלּיה הּׁשּבת ּוביֹום הּתענּוג. ְְֲֲִִִִַַַַַָָָּבבחינת

סעּדֹות  ׁשלׁש ענין הּוא ּובפרט ּיּות יֹותר. ְְְְְְִִִֵַַָָֹֻלמעלה

"חקל 52הּׁשּבת  סעּדת היא ׁשּבת' 'ליל ׁשּסעּדת , ְְֲִֵֶַַַַַַָָֻֻ

קּדיׁשא  ועּתיקא "ּוזעירֿאנּפין קּדיׁשין", ְְְִִִִִִֵַַַַַָָּתּפּוחין

'זעירֿ ׁשּבחינת והינּו ּבהדּה", לסעדא ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאתין

עלֿידי  הּמלכּות ּבחינת את מבררת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָאנּפין'

הּוא  הּׁשּבת יֹום  ּוסעּדת 'עּתיק'. ּבחינת ְְְִִַַַַַַַָָֻהמׁשכת

עלּית  ענין ׁשהּוא קּדיׁשא", "עּתיקא ְְֲִִִִֶַַַַַָָֻסעּדת

ּבענין  יֹותר נעלית לבחינה הּמלכּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָּבחינת

הּתענּוג  ּבחינת נמׁש ׁשליׁשית ּובסעּדה ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֻהּתענּוג.

מרּגׁש הּבלּתי הּגּלּוי 53העצמי מעין ׁשהּוא , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

כּו' ּוׁשתּיה" אכילה ּבֹו ׁש"אין .54ּדלעתידֿלבא ְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
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א.50) ג, ואילך).51)ע"ז תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, תקמד 52)משלי ע' תרס"ו המשך ב. פח, זח"ב ראה

ואילך. א'צז ע' ח"ב תער"ב המשך א'קכז 53)ואילך. ע' שם תער"ב המשך ואילך. תקמד ע' תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך.54)ואילך. 84 ע' חכ"א לקו"ש שם. תער"ב המשך תרלא. ע' בשלח אוה"ת וראה א. יז, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰L ,˙ÈÚ·h‰ LÙp‰הטבעית eÎ',הנפש ¯·c ˙e‡ÈˆÓ «∆∆«ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»

LnÓ ˙e˜Ï‡a ÏÏÎ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â למעלה שהיא ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿ƒ¿»∆¡…«»
האנוש  והשכל והדעת הטעם מעניין י?מעלה

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ עבודה היא החול ימי בששת עצמו האדם פעולת שאמנם «»ƒ¿»
דבר  של בסופו אבל ודעת, טעם פי על

הדברים  להעלאת מובילה כן היא

Úa¯·לאלוקות  Á¯hL ÈÓ"c¿ƒ∆»«¿∆∆
"˙aLa ÏÎ‡È - ˙aL50, «»…«¿«»

˙„B·Ú ¯Á‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿««¬«
,ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLa ÌÈ¯e¯a‰ עד «≈ƒ¿≈∆¿≈«…

עבודת  מצד אפשרי שהדבר כמה

האדם, כך CLÓו'טרחת' אחר ƒ¿»
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙aL‰ ÌBÈa¿««»¿ƒ««ƒ
בחינה  שהיא יומין' 'עתיק מדריגת

עליון' ‰eÚz‚ב'כתר ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬
בבריאה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האלוקי

התענוג  והתגלות בהמשכת

¯e¯·'a ÌÈ¯e¯a‰ ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈
‰"Ó ÌL ˙ÈÁa e‰fL) 'ÈL≈ƒ∆∆¿ƒ«≈
(Ô"· ÌL ˙ÈÁa ¯¯·nL∆¿»≈¿ƒ«≈

.˙e˜Ï‡a ÌÈÏÏÎÂ¿ƒ¿»ƒ∆¡…
הוא: העניין תוכן

נכתב  להיות יכול הוי' שם כנזכר,

הוא  וכאשר מילוי. של שונות בצורות

- ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה' במילוי

ונקרא  ,52 בגימטריא עולה הוא הרי

נכתב  הוי' שם כאשר ואילו ב"ן. שם

וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף במילוי

45 בגימטריא עולה הוא הרי ה"א,

בחסידות  ומבואר מ"ה. שם ונקרא

מן  הטוב את (מפריד מברר מ"ה ששם

המשכה  בדרך הטוב) את ומעלה הרע

בדרך  מברר ב"ן ושם למטה מלמעלה

מבואר  ועוד למעלה. מלמטה העלאה

המשכה  יש כך ואחר ראשון, בירור הוא ב"ן שם של וההעלאה שהבירור

וישב: פרשת אור' ב'תורה כמבואר השני, הבירור שהיא מלמעלה, נוספת

באלוקותו  ממש להתייחד להם אפשר אי הניצוצות... שנתבררו "אףֿעלֿפי

בירור  יתבררו זה ידי ועל דאצילות מ"ה שם גילוי עליהם שיומשך עד יתברך

היש  ביטול בחינת בהם שיהי' רק היה הראשון הבירור כי העיקר... והוא שני

מ"ה  שם הארת בהם... שנמשך ידי על אלא מאלוקות... עדיין רחוק וזהו

על  בירורים שמברר באדם וכמשל באלוקות. אמיתי בביטול נכללו אז לבררם

שאכל  זה כוח ידי על ויראה באהבה מתפלל כך ואחר ושותה שאוכל ידי

רבה  האהבה בחינת והמשקים... המאכלים של החיות נכללו שנמצא ושתה

נמשכו  שלו ויראה אהבה ידי... כשעל אלא רחוק... עדיין הוא זה כל ועם שלו

ויראה  באהבה יוכללו אז ה'... מאת מלמעלה ואהבה] [יראה ורחימו דחילו לו

שני"). בירור הוא זה דרך ועל ממש, אלוקות מבחינת מלמעלה שנמשכים זו

בשבת  הדברים והתכללות עליית וסדר

הוא: יותר בפרטיות

‡e‰ ˙aL ÏÈÏaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈«»
˙ÎLÓ‰והתגלות‚eÚz‰ «¿»«««¬

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a '˜ÈzÚ'c¿«ƒƒ¿ƒ«««¿
ÌÈ¯e¯Èa‰Ó ‚eÚz‰ e‰fL∆∆««¬≈«≈ƒ
‰ÈÏ‚¯"L ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«««¿∆«¿∆»

"˙B„¯BÈ51,'eÎ במשלי כתוב ¿
בקבלה  ומבואר מוות' יורדות 'רגליה

מידת  על מתפרש שהכתוב וחסידות

עד  נמשך האור ידה ועל שבה המלכות,

שמחוץ  הדרגות עד ביותר, מטה למטה

הארת  שבת ובליל כביכול, לקדושה,

המלכות  לבחינת היא העליון התענוג

ÌÈÏÏÎ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ התחתונים הדברים של «≈ƒ

ÌBÈ·e .‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬¿
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰iÏÚ‰ ˙aM‰««»»¬ƒ»ƒ¿«¿»

¯˙BÈ.שבת בליל העלייה מאשר ≈
˙eiË¯Ù·e הללו ÔÈÚהעליות ‡e‰ ƒ¿»ƒƒ¿«

˙aM‰ ˙BcÚÒ LÏL52, ¿…¿À««»
‡È‰ '˙aL ÏÈÏ' ˙cÚqL∆¿À«≈«»ƒ

האריז"ל  בכתבי »cÚÒ¿À˙כמבואר
,"ÔÈLÈc˜ ÔÈÁetz Ï˜Á" שדה ¬««ƒ«ƒƒ

קדושים, ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe"¿≈«¿ƒתפוחים
העליונות  המידות של הספירות אור

‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚÂ התענוג אור ¿«ƒ»«ƒ»
מהספירות  ÚÒÏ„‡שלמעלה ÔÈ˙‡«¿»¿«¬»

"d„‰a,לה לסייע eÈ‰Âבאים «¬»¿«¿
˙¯¯·Ó 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿»∆∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa אותה‡˙ 'Ú'˜ÈzÚומעלה ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏ ∆¿ƒ«««¿«¿≈«¿»«¿ƒ««ƒ
הבירור. את לפעול מסייעות יחדיו קדישא' ו'עתיקא אנפין' ש'זעיר וזהו

"‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ" ˙cÚÒ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈ ˙cÚÒe,עצמה בפני ¿À«««»¿À««ƒ»«ƒ»
ÔÈÚa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁ·Ï ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿«

‚eÚz‰.השבת שבליל והעלייה מהבירור ÈLÈÏL˙למעלה ‰cÚÒ·e ««¬ƒ¿À»¿ƒƒ
Lb¯Ó ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÈÁa CLÓ53,חיצונית בהרגשה ƒ¿»¿ƒ«««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒÀ¿»

לגמרי, פנימי עניין הוא שלישיתe‰L‡כי סעודה של ‰Èelbהזמן ÔÈÚÓ ∆≈≈«ƒ
'eÎ "‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ba ÔÈ‡"L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc54. ƒ¿»ƒ»…∆≈¬ƒ»¿ƒ»
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c"iyz'dכ elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

סעּדֹות ׁשּׁשלׁש ׁשלׁשת וזהּו ּכנגד הן הּׁשּבת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ

ליל  ׁשּסעּדת ויעקב, יצחק אברהם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהאבֹות,

המׁשכה, ׁשענינֹו אברהם ּכנגד היא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבת,

הּמלכּות. ּבחינת את לברר 'זעירֿאנּפין' ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהמׁשכת

ׁשענינֹו יצחק ּכנגד היא הּׁשּבת יֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻּוסעּדת

ּבבחינת  הּמלכּות ּבחינת העלאת ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָהעלאה,

ּבבחינת  יֹותר נעלית ּבחינה קּדיׁשא', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ'עּתיקא

יעקב, ּכנגד היא ׁשליׁשית ּוסעּדה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֻהּתענּוג.

מצרים" ּבלי העצמי 55"נחלה הּתענּוג ׁשהּוא , ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָ

מרּגׁש. ְְִִַָֻהּבלּתי

‰p‰Â הּׁשּבת ׁשּביֹום הּתענּוג המׁשכת מּצד ¿ƒ≈ְְֲִֶַַַַַַַָָ

ׁשענינּה הּׁשליׁשית ּבּסעּדה ּובפרט ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻּבכלל,

ׁשהּוא  מרּגׁש, הּבלּתי העצמי הּתענּוג ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֻהמׁשכת

הּׁשּבת  יֹום הּנה ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלמעלה

ּולמעלה  ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָהּוא

ׁשבּוע, ּבכל ׁשאֹומרים הּטעם וזהּו הּזמן. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָמענין

אף  וכּו', ׁשני" יֹום "הּיֹום ראׁשֹון", יֹום ְִִֵַַַ"הּיֹום

הּבריאה, מהתחלת ימים הרּבה עברּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּכבר

ראׁשֹון" "יֹום מחדׁש מֹונים אנּו ִִִֵָָָָָמּכלֿמקֹום

למעלה  הּוא הּׁשּבת ׁשּיֹום מּכיון וכּו', ְְְִִֵֵֶַַַָָָ"ׁשני"

חדׁש מנין מתחיל הּׁשּבת אחרי לכן .56מהּזמן, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

נקרא  אינֹו הּׁשּבת  ׁשּיֹום הּטעם יּובן ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָועלּֿפיֿזה

וראׁשֿ ראׁשֿחדׁש ּכמֹו הּׁשבּוע, "ראׁש" ְְְֵֶַַָֹֹֹֹּבׁשם

אל  ׁשּי ׁשהּוא מֹורה הראׁש ענין ּכי ְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשנה,

ׁשּיֹום  וכיון ׁשּלהם, הראׁש ׁשהּוא אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהאברים

לימי  ּכלל ׁשּי ואינֹו הׁשּתלׁשלּות מּסדר ּולמעלה מהּזמן למעלה הּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת

מתּברכין  ׁש"מיּניּה היֹות ּדעם והינּו, "ראׁש". ּבׁשם נקרא אינֹו לכן ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשבּוע,

הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר אינּה הּׁשּבת ׁשּביֹום ההמׁשכה מּכלֿמקֹום יֹומין", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּוּלהּו

ּברכֹו ׁש"ׁשּבת, ועלּֿדר הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּגםּֿכן אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּבמן" הּׁשּבת,57וקּדׁשֹו מּיֹום היא הּׁשבּוע ּכל על הּמן ׁשהמׁשכת אף , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּביֹום  ׁשההמׁשכה לפי והּוא הּמן, ירד לא עצמֹו הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּבסדר  אחרּֿכ ׁשּנמׁש אף הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה היא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת
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סע"א.55) קיח, שבת ובכ"מ.56)ראה סע"א. כה, שה"ש לקו"ת וש"נ.57)ראה .173 ע' חט"ז לקו"ש וראה ב. פי"א, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B·‡‰ ˙LÏL „‚k Ô‰ ˙aM‰ ˙BcÚÒ LÏML e‰ÊÂ¿∆∆¿…¿À««»≈¿∆∆¿…∆»»
Ì‰¯·‡ „‚k ‡È‰ ,˙aL ÏÈÏ ˙cÚqL ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆¿À«≈«»ƒ¿∆∆«¿»»

,‰ÎLÓ‰ BÈÚL,החסד מידת של 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'כמהותה ˙ÎLÓ‰ ∆ƒ¿»«¿»»«¿»«¿≈«¿ƒ
המידות  ‰È‡אור ˙aM‰ ÌBÈ ˙cÚÒe .˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆¿ƒ«««¿¿À«««»ƒ

,‰‡ÏÚ‰ BÈÚL ˜ÁˆÈ „‚k¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»«¬»»
הגבורה, מידת של »«¬»‰ÏÚ‡˙כעניינה

‰eÎÏn˙התעלות ˙ÈÁa¿ƒ«««¿
,'‡LÈc˜ ‡˜ÈzÚ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ»«ƒ»

למעלה, מלמטה «ÈÁa¿ƒ‰בדרך
.‚eÚz‰ ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ¿ƒ«««¬
„‚k ‡È‰ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒe¿À»¿ƒƒƒ¿∆∆

,·˜ÚÈ דברי בביאור הגמרא כדברי «¬…
השבת  את המענג על הנביא

אביך' יעקב נחלת 'והאכלתיך

שהיא  הוא יעקב בנחלת שהמיוחד

"ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ‰ÏÁ"55, «¬»¿ƒ¿»ƒ
ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ‡e‰L∆««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ

Lb¯Ó.והגבלות הגדרות כל לו ואין À¿»
‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ „vÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ««¿»«««¬
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿»ƒ¿»

התענוג  המשכת «cÚqa«¿À‰מצד
˙ÎLÓ‰ dÈÚL ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿»»«¿»«
ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,Lb¯ÓÀ¿»∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰,לעיל כמבואר «ƒ¿«¿¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈ ‰p‰ƒ≈««»¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

ÔÓf‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏe.בכלל ¿«¿»≈ƒ¿««¿«
ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆¿ƒ¿»
,"ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰" ,Úe·L»««ƒ
Û‡ ,'eÎÂ "ÈL ÌBÈ ÌBi‰"«≈ƒ¿«
ÌÈÓÈ ‰a¯‰ e¯·Ú ¯·kL∆¿»»¿«¿≈»ƒ

,‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙‰Ó עם ולמעשה ≈«¿»««¿ƒ»
ראשון' 'יום זה אין חדש שבוע תחילת

מאז  ימים אלפי וכך כך של יום אלא

ÌÈBÓהבריאה  e‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ
"ÈL" "ÔBL‡¯ ÌBÈ" L„ÁÓ≈»»ƒ≈ƒ
‡e‰ ˙aM‰ ÌBiL ÔÂÈkÓ ,'eÎÂ¿ƒ≈»∆««»
È¯Á‡ ÔÎÏ ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«»≈«¬≈

˙aM‰בשבוע שבוע ÏÈÁ˙Óמידי ««»«¿ƒ
L„Á ÔÈÓ56.ימים של ƒ¿»»»

ÌBiL ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««∆
ÌLa ‡¯˜ BÈ‡ ˙aM‰««»≈ƒ¿»¿≈

,‰M‰ŒL‡¯Â L„ÁŒL‡¯ BÓk ,Úe·M‰ "L‡¯" ומיושבת …«»«¿……∆¿…«»»
המאמר, בתחילת שנשאלה כך על BÓ¯‰השאלה L‡¯‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿«»…∆

Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰L ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ Ï‡ CiL ‡e‰L את וכולל ∆«»∆»≈»ƒ∆»∆»…∆»∆
qÓ„¯כולם, ‰ÏÚÓÏe ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««»¿«¿»≈«¿«¿«¿»ƒ≈∆

ÏÏk CiL BÈ‡Â ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿≈«»¿»
,Úe·M‰ ÈÓÈÏ מהם נעלה אלא ƒ≈«»«

ÌLaלאיןֿערוך  ‡¯˜ BÈ‡ ÔÎÏ»≈≈ƒ¿»¿≈
"L‡¯".השבוע ימי eÈ‰Â,של …¿«¿

ÔÈÎ¯a˙Ó dÈpÈÓ"L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆ƒ≈ƒ¿»¿ƒ
,"ÔÈÓBÈ e‰lek,השבת מיום ממנו, ¿ƒ

כדברי  השבוע, ימי כל מתברכים

ולפ  כן הזוהר, השבת יום לכאורה זה י

המענה  בא כך על השבוע, בימי קשור

‰‰ÎLÓ‰כי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
˙aM‰ ÌBÈaL ימי על הנמשכת ∆¿««»

אותם  ומברכת המשכה ‡dÈהשבוע ≈»
‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa¿≈∆ƒ¿«¿¿∆»

‰fnL היא עצמה שמצד מההמשכה ∆ƒ∆
השתלשלות  מסדר «¿CLÓƒלמעלה

¯„Òa ÔkŒÌb CkŒ¯Á‡««»«≈¿≈∆
C¯cŒÏÚÂ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«∆∆

BLc˜Â BÎ¯a ,˙aL"Lֿהקדוש ∆«»≈¿¿ƒ¿
‡ÔÓa57Û"ברוךֿהוא  , «»«

Ïk ÏÚ Ôn‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««»«»
,˙aM‰ ÌBiÓ ‡È‰ Úe·M‰«»«ƒƒ««»
˙aM‰ ÌBÈa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»

,Ôn‰ „¯È ‡Ï BÓˆÚ זו ואין «¿…»««»
ÎLÓ‰‰L‰סתירה  ÈÙÏ ‡e‰Â¿¿ƒ∆««¿»»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿«¿»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ למעשה ולכן ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

השבת  יום כי לעולם מן ירד לא בשבת

בפועל, בעולם מהמשכה למעלה הוא

¯„Òa CkŒ¯Á‡ CLÓpL Û‡«∆ƒ¿»««»¿≈∆
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כי ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ההמׁשכה  ׁשּמּצד היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָהׁשּתלׁשלּות.

ׁשאחר  וׁשני ראׁשֹון יֹום הּנה הּׁשּבת, ְִִִִֵֵֶַַַַָמּיֹום

ׁשּלפני  מהּימים ּבמדרגה למעלה הם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

זה  הרי עצמֹו הּׁשּבת  ּביֹום מּכלֿמקֹום ְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת,

זה  ׁשאחרּֿכ אּלא הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלמעלה

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ְְְְְִִֵֶַָנמׁש

ÈtŒÏÚÂ למעלה הּוא הּׁשּבת ׁשּיֹום האמּור ¿«ƒְְֶַַַָָָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן  הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵֵֶַַַמּסדר

ׁשּגם  נמצא, הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָנמׁש

ׁשּנקראת  הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּבחינה

וגּלּוי  אֹור המׁשכת להיֹות יכֹולה ,'חׁש' ְְְְְִִֵֶַַָָֹּבׁשם

ׁשּלעתידֿ יּובן ועלּֿפיֿזה  הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּבסדר

ּדאף  אבינּו", אּתה "ּכי ליצחק ּדוקא יאמרּו ְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹלבא

העצמּות  ׁשּמּצד הּקרּוב הּוא יצחק ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבחינתֹו

לעתידֿ מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), 'חׁש' ּבׁשם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנקרא

וגּלּוי  אֹור ׁשל ּבאפן זֹו ּבחינה ּגם ּתמׁש ְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻלבא

ּבבחינת  יהיה לא הּקרּוב ׁשּגם והינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹלמּטה,

ּגם  וזהּו וגּלּוי. אֹור ּבבחינת אּלא 'חׁש'ְְְִִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני יהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלעתידֿלבא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבריאה, ּבתחּלת וּיעׂש58ׁשהיה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּדהּנה, הּגדֹולים. הּמאֹורֹות ׁשני את ְְְְֱִִִֵֵֶַַֹאלקים

ׁשבירת 59ידּוע  עם אחד ענין הּוא הּירח ׁשּמעּוט ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּתּקּון  ּבׁשביל ׁשּזהּו רק הּתהּו', מ'עֹולם ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכלים

'ׁשבירת  ׁשּמּצד ּדכיון הּכלים', 'ׁשבירת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

לבררֹו, ׁשּצרי זּולת ׁשל מציאּות נעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּכלים'

הּירח, מעּוט עלֿידי הּוא זה על הּתּקּון סדר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנה

"עצמ את ּומעטי ּבבחינ 60"לכי להיֹות ת , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות ולירד ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ'מקּבל'

לעתידֿ ולכן הּברּור. ענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבכדי

ּבחינת  ּתצטר לא הּברּורים, ּבגמר ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹלבא

"ׁשני  יהיּו אּלא 'מקּבל', ּבבחינת להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמלכּות

ׁשּבחינת  מּזה, ויתרה הּגדֹולים", ְְְִִִִֵֶֶַַַָהּמאֹורֹות
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טז.58) א, ועוד.59)בראשית ואילך. שיט ע' תרצ"א סה"מ ב.60)ראה ס, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰ מיום שניתנה ברכה היא השבוע ימי לכל המן ברכת ואכן ƒ¿«¿¿

השבת.

לביאור  (בהמשך השבוע לימי השבת של היחס בין הביאור לעניין וחוזר

השבוע): 'ראש' נקראת לא השבת חודש, מראש בשונה מדוע,

„vnL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â התוכן ¿«¿¿ƒ¡∆ƒ«
של  ÌBiÓוהמדרגה ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‰p‰ ,˙aM‰««»ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ˙aM‰ ¯Á‡L∆««««»≈¿«¿»
ÈÙlL ÌÈÓi‰Ó ‰‚¯„Óa¿«¿≈»≈«»ƒ∆ƒ¿≈

,˙aM‰,השבת שלפני השבוע ימי ««»
˙aM‰ ÌBÈa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰ BÓˆÚ«¿¬≈∆¿«¿»ƒ≈∆
CkŒ¯Á‡L ‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»∆««»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿
למעלה  היא השבת אחד, שמצד וזהו

ה  מברכת מימי השבת שני ומצד שבוע

להם. וממשיכה השבוע ימי את

˙aM‰ ÌBiL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆««»
עצמו qÓ„¯מצד ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ≈∆

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿««ƒ≈
epnÓ CLÓ השבת Òa„¯מיום ƒ¿»ƒ∆¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰ וגם השבוע, בימי ƒ¿«¿¿

שבכוחה  זו היא השבת קדושת

עולים  השבוע ימות של הבירורים

לעיל, כמבואר בקדושה, ונכללים

‰ÈÁaÓ ÌbL ,‡ˆÓƒ¿»∆«ƒ¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜pL ומצד ∆ƒ¿≈¿≈…∆
בסדר  מתגלית איננה מהותה

BÈ‰Ï˙השתלשלות ‰ÏBÎÈ למעשה ¿»ƒ¿
¯„Òa Èel‚Â ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ¿≈∆

.˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿
Œ„È˙ÚlL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆∆»ƒ
Èk" ˜ÁˆÈÏ ‡˜Âc e¯Ó‡È ‡·Ï»……¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

"eÈ·‡ ‰z‡ יהיה ישראל ולבני «»»ƒ
דווקא, יצחק עם מיוחד »¿Û‡cקשר

‡e‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙ÈÁaL∆¿ƒ»∆ƒ¿»
˙eÓˆÚ‰ „vnL ·e¯w‰«≈∆ƒ«»«¿
,(Ï"pk) 'CLÁ' ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…∆««
לגמרי  מגילוי למעלה זה הרי ולכאורה

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆»ƒ»…
ÏL ÔÙ‡a BÊ ‰ÈÁa Ìb CLÓzÀ¿««¿ƒ»¿…∆∆

,eÈ‰Â ,‰hÓÏ Èel‚Â ¯B‡ כיוון ¿ƒ¿«»¿«¿
הגילוי  בעניין לעתידֿלבוא שהחידוש

‡B¯הוא ˙ÈÁ·a ‡l‡ 'CLÁ' ˙ÈÁ·a ‰È‰È ‡Ï ·e¯w‰ ÌbL∆««≈…ƒ¿∆ƒ¿ƒ«…∆∆»ƒ¿ƒ«
Èel‚Â מסדר שלמעלה שאור השבת בעניין לעיל למוסבר (ובדומה ¿ƒ

עצמו). השתלשלות בסדר בגילוי מאיר השתלשלות

Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי ‰B¯B‡n˙הטעם ÈL eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ¿∆«∆∆»ƒ»…ƒ¿¿≈«¿
,ÌÈÏB„b‰ מאור יהיה הירח וגם «¿ƒ

lÁ˙a˙גדול ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,‰‡È¯a‰58NÚiÂ «¿ƒ»¿∆»«««

˙B¯B‡n‰ ÈL ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¿≈«¿
Úe„È ,‰p‰c .ÌÈÏB„b‰59 «¿ƒ¿ƒ≈»«

וחסידות  ‰Á¯iבקבלה ËeÚnL∆ƒ«»≈«
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰פי ÌÚהסוד על ƒ¿»∆»ƒ

ÌÏBÚ'Ó ÌÈÏk‰ ˙¯È·L¿ƒ««≈ƒ≈»
,'e‰z‰ של התיקון' ל'עולם קודם «…

'עולם  היה מסודר, השתלשלות' 'סדר

מרובים  האורות היו שבו התוהו'

'שבירת  גרם והדבר מועטים והכלים

e‰fLהכלים', הירח ¯˜ מיעוט «∆∆
נועד בראשית ימי ÏÈ·Laƒ¿ƒבששת

,'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L' ÏL Ôewz‰«ƒ∆¿ƒ««≈ƒ
'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L' „vnL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ«¿ƒ««≈ƒ
˙ÏeÊ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰NÚ«¬»¿ƒ∆«

B¯¯·Ï CÈ¯vL גרמה ה'שבירה' כי ∆»ƒ¿»¿
ונוצרה  למטה מלמעלה ניצוצות שנפלו

ותיקון, בירור שצריכה ≈p‰ƒ‰מציאות
‰Ê ÏÚ Ôewz‰ ¯„Ò החיסרון על ≈∆«ƒ«∆
הכלים' ב'שבירת ŒÏÚשנוצר ‡e‰«
,Á¯i‰ ËeÚÓ È„È לה שאמר ¿≈ƒ«»≈«

ÈËÚÓeהקדושֿברוךֿהוא  ÈÎÏ"¿ƒ«¬ƒ
"CÓˆÚ ˙‡60˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï , ∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

,'Ïa˜Ó' שהיא מהשמש בשונה ¿«≈
'משפיע', מעולם ÈÏÂ¯„בבחינת ¿≈≈

Œ‰‡È¯aהאצילות ˙BÓÏBÚÏ»»¿ƒ»
ÏÎeiL È„Îa ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈∆«

¯e¯a‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï הזולת של ƒ¿ƒ¿««≈
המתברר. במקום במקומו,

¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ»…ƒ¿«
ÌÈ¯e¯a‰ הניצוצות כל כאשר «≈ƒ

יגיעו  הכלים', ב'שבירת שנפלו

שלהם והתיקון הבירור …Ï‡לשלימות
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa C¯Ëˆzƒ¿»≈¿ƒ«««¿

'Ïa˜Ó' ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï המקבל ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«≈
תיקונו, בשביל eÈ‰Èאור ‡l‡∆»ƒ¿

"ÌÈÏB„b‰ ˙B¯B‡n‰ ÈL"¿≈«¿«¿ƒ
ÈÁaL˙בשווה, ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»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

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



c"iyz'dכב elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

חיל  "אׁשת להיֹות יֹותר למעלה ּתתעּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּמלכּות

ּבעלּה" ּכי 61עטרת לתּקּון", קדם "ּתהּו ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּובגמר  מ"ה, מּׁשם למעלה הּוא ס"ג ְְְִִֵֵַַָׁשם

ׁשּלמעלה  ס"ג ּבׁשם ב"ן ׁשם יתעּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהּברּורים

מ"ה  הּבכֹורה 62מּׁשם את קנה ׁשּיעקב וזהּו . ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּתהּו' 'עֹולם ּבחינת הּוא עׂשו ּכי ְִִֵֵֵַַָָָֹמעׂשו,

עׂשו  נקרא (ׁשּלכן הּתּקּון' מ'עֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלמעלה

הּגדֹול" לקח 63"ּבנּה הּברּורים עלֿידי ויעקב ,( ְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹ

ׁשעכׁשו  אּלא הּתהּו'. 'עֹולם ׁשל האֹורֹות ְֶֶֶֶַַָָָָֹאת

טינה 64ּכתיב  ׁשּנׁשאר יעקב, את עׂשו וּיׂשטם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

"וּיּׁשקהּו" ׁשּכתיב (ואף על 65ּבלּבֹו "נקּוד הרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

לּבֹו" ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא הֹוראה 66וּיּׁשקהּו, ׁשּזֹוהי ,( ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

לעתידֿלבא  אבל לגמרי, עדין נתּברר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

צעיר" יעבד "ורב יהיה אזי הּברּורים, 67ּבגמר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹ

ואזי  לגמרי, יתּברר ּכי ׁשלם, ּובלב ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבאמּונה

ׁשּלמעלה  'ה'חׁש ׁשּגם העלּיה, ּתכלית ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

למּטה. יאיר הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵֶַַָָמּסדר

וראׁשֿחדׁש,e‰ÊÂו) ראׁשֿחדׁש ערב ענין ¿∆ְְִֶֶֶֶַֹֹֹֹ

ּכנקּדה, היא הּלבנה ְְְִִֶֶַָָָֹֹֻׁשּבראׁשֿחדׁש

ההעלם, ּבתכלית היא ראׁשֿחדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹֹּובערב

מעל  הּוא זה נאמר ׁשהעלם זה ועל ּכּנ"ל. ה ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

וגֹו' חדׁש" מחר (לדוד) יהֹונתן לֹו ּכי 68"וּיאמר , ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹ

ּבחינת  הּוא ויהֹונתן הּמלכּות, ּבחינת הּוא ְְְִִִִַַַַָָָּדוד

יה"ו  אֹותּיֹות הּוא "יהֹונתן" ּכי אנּפין', ְְְִִִֵַָָ'זעיר

"נתן" לבחינת 69ואֹותּיֹות ּומׁשּפיע ׁשּנֹותן הינּו , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא  יהֹונתן", לֹו "וּיאמר ענין ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלכּות,

לבחינת  אנּפין' 'זעיר מּבחינת ההׁשּפעה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָענין

ּבראׁשֿ ההמׁשכה נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּמלכּות,

רעהּו" את איׁש ד"וּיּׁשקּו ּבאפן היא ׁשההמׁשכה ועד ּגדל 70חדׁש, על ׁשּמֹורה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

רעהּו" את איׁש "וּיבּכּו הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות נתּפס ׁשאינֹו והאהבה ,70ההׁשּפעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ד.61) יב, וחיצוניות)62)משלי פנימיות (שער מ שער פ"ג. התיקון) (שער י שער פ"א. טנת"א) (שער ה שער ע"ח ראה

ב. מח, ג. טז, שה"ש ג. מז, בחוקותי לקו"ת ד. טו.63)דרוש כז, מא.64)פרשתנו כז, ד.65)שם לג, פירש"י 66)וישלח

י. ט, בהעלותך ספרי כג.67)עה"פ. כה, יח.68)פרשתנו כ, אדמו"ר 69)שמואלֿא במאמרי יהונתן לו ויאמר ד"ה גם ראה

ואילך. א טז, בראשית אוה"ת נה; ע' תקס"ז מא.70)הזקן שם, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡" ˙BÈ‰Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰lÚ˙z ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿«∆¿«¿»≈ƒ¿≈∆«ƒ¬∆∆

"dÏÚa61 בבחינת היא שכיום (הבחינה לבעלה והעטרה הכתר תהיה והיא «¿»
המלכות), מידת לאישה, הדברים È¯‰L'משפיע' ˜„Ìבשורש e‰z" ∆¬≈…»«

¯Ó‚·e ,‰"Ó ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‚"Ò ÌL Èk ,"Ôew˙Ï¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ≈ƒ¿«
Ô"· ÌL ‰lÚ˙È ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿«∆≈
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ‚"Ò ÌLa¿≈∆¿«¿»ƒ≈

‰"Ó62 באופנים הוי' שם (עניין

נתבאר  המילוי, הבדלי לפי השונים

בקצרה). לעיל

e‰ÊÂ כך על הפנימי ÚiL˜·הטעם ¿∆∆«¬…
Èk ,ÂNÚÓ ‰¯BÎa‰ ˙‡ ‰»̃»∆«¿»≈≈»ƒ

‡e‰ ÂNÚבשורשו˙ÈÁa ≈»¿ƒ«
‰ÏÚÓlL 'e‰z‰ ÌÏBÚ'»«…∆¿«¿»
‡¯˜ ÔÎlL) 'Ôewz‰ ÌÏBÚ'Ó≈»«ƒ∆»≈ƒ¿»

"ÏB„b‰ da" ÂNÚ63 רבקה של ≈»¿»«»
מ'תיקון' למעלה 'תוהו' ÚÈÂ˜·כי ,(¿«¬…

ÌÈ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ותיקן שבירר «¿≈«≈ƒ
למטה  שנפלו הקדושה ניצוצות את

ÌÏBÚ' ÏL ˙B¯B‡‰ ˙‡ Á˜Ï»«∆»∆»
'e‰z‰,לעשו שייכים היו שתחילה «…

'קנה' ובזה לרשותו אותם והעביר

נהייתה  והבכורה הבכורה את מעשו

שלו.

ÂLÎÚL ‡l‡ הגלות בזמן ∆»∆«¿»
·È˙k64˙‡ ÂNÚ ÌËNiÂ ¿ƒ«ƒ¿…≈»∆

BaÏa ‰ÈË ¯‡LpL ,·˜ÚÈ של «¬…∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ
יעקב  על È˙kL·עשו Û‡Â)¿«∆¿ƒ

לבן  מבית יעקב חזרת שלאחר

ולכאורה ,e‰˜MiÂ"65"ופגישתם «ƒ»≈
את  לשטום הפסיק שעשו הכוונה

אחרת,‰¯Èיעקב, מתפרש הפסוק ¬≈
„e˜"נקודות יש התורה ÏÚבספר »«

B˜Lהמילה  ‡lL ,e‰˜MiÂ«ƒ»≈∆…¿»
"BaÏ ÏÎa66 המשיך עשו אלא ¿»ƒ

יעקב  את ‰B¯‡‰לשטום È‰BfL ,(∆ƒ»»
¯¯a˙ ‡lLעשו,È¯Ó‚Ï ÔÈ„Ú ∆…ƒ¿»≈¬«ƒ¿«¿≈

¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ï·‡¬»∆»ƒ»…ƒ¿«
·¯Â" ‰È‰È ÈÊ‡ ,ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¬«ƒ¿∆¿«

"¯ÈÚˆ „·ÚÈ67,עשו הגדול, האח «¬…»ƒ
ויהיה  יעקב, הצעיר האח את יעבוד

אליו ובטל אליו Èkכפוף ,ÌÏL ·Ï·e ‰eÓ‡aעשו¯¯a˙È ויתוקן ∆¡»¿≈»≈ƒƒ¿»≈
ÈÊ‡Â ,È¯Ó‚Ïלבוא ‰iÏÚ‰לעתיד ˙ÈÏÎz ‰È‰z,הבריאה כללות של ¿«¿≈«¬«ƒ¿∆«¿ƒ»¬ƒ»

‰hÓÏ ¯È‡È ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL 'CLÁ'‰ ÌbL∆««…∆∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿«»
באריכות. לעיל כמבואר

L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â¿∆ƒ¿«∆∆……∆
L„ÁŒL‡¯aL ,L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆¿……∆

המולד  c˜k‰,בעת ‡È‰ ‰·l‰«¿»»ƒƒ¿À»
L„ÁŒL‡¯ ·¯Ú·e המולד קודם ¿∆∆……∆

,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ƒ¿«¿ƒ«∆¿≈
Ï"pk ‰ÏÚÓ ‡e‰ ‰Ê ÌÏÚ‰L∆∆¿≈∆«¬»««
שהוא  מכך כתוצאה העלם הוא כי

מגילוי. למעלה

BÏ ¯Ó‡iÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡««…∆
"L„Á ¯ÁÓ („Â„Ï) Ô˙B‰È¿»»¿»ƒ»»…∆

'B‚Â68˙ÈÁa ‡e‰ „Âc Èk , ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰ Ô˙B‰ÈÂ ,˙eÎÏn‰««¿ƒ»»¿ƒ«
"Ô˙B‰È" Èk ,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒƒ¿»»
˙Bi˙B‡Â Â"‰È ˙Bi˙B‡ ‡e‰ƒ¿ƒ

"Ô˙"69Ô˙BpL eÈ‰ , »»«¿∆≈
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ï ÚÈtLÓe«¿ƒ«ƒ¿ƒ«««¿
BÏ ¯Ó‡iÂ" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««…∆

,"Ô˙B‰È לדוד ו'נותן' אומר יהונתן ¿»»
‰ÚtL‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L והנתינה ∆ƒ¿«««¿»»

˙ÈÁ·Ï 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÎÏn‰ כשיש ««¿∆«¿≈∆

המשפי  (בחינת מהמידות ע)השפעה

המקבל) (בחינת ≈¬»ÈNÚ˙למלכות
‰ÎLÓ‰‰ מחדש הלבנה ומולד ««¿»»

„ÚÂ ,L„ÁŒL‡¯a¿……∆¿«
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿…∆

e˜MiÂ"„ויהונתן ‡˙דוד LÈ‡ «ƒ¿ƒ∆
"e‰Ú¯70L הנשיקה , Bn¯‰עניין ≈≈∆∆

‰·‰‡‰Â ‰ÚtL‰‰ Ï„b ÏÚ«…∆««¿»»¿»«¬»
ועמוק  נעלה כך כל באופן שהוא

¯eac‰ ˙Bi˙B‡a Òt˙ BÈ‡L∆≈ƒ¿»¿ƒ«ƒ
יכול  שלא מוגבל ביטוי כלי שהן

ולכן עמוק, רגש כזה ¿ek·iÂ"«ƒלהכיל
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כג ycegÎy`xe ycegÎy`x axr oipr oiadl

ׁשּמצינּו עלּֿדר ׁשּזלגּו71ׁשּזהּו עקיבא, ּברּבי ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

רּבי  מרּבֹו הּסֹודֹות ׁשמע ּכאׁשר ּדמעֹות ְֲִֵֵֶַַַַַָָָעיניו

ׂשמחה  ׁשל ּדמעֹות הן אּלּו ׁשּדמעֹות 72אליעזר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָ

היה  ׁשּלא הּגדֹולים הּסֹודֹות ׁשל הּגּלּוי עצם ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמּצד

ההׁשּפעה  הּוא זה ּכל אמנם, כּו'. להכיל ְְְִֶַַָָָָָָָיכֹול

ואחרֿ הּמלכּות, לבחינת אנּפין' 'זעיר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַמּבחינת

הגּדיל" ּדוד "עד מסּים ההגּדלה 70ּכ ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הׁשּפעה  לקּבל ּתצטר ׁשּלא הּמלכּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבספירת

"אׁשת  ׁשּיהיה ואדרּבה, אנּפין'. 'זעיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּבחינת

ׁשּנּוי  טעם  ּגםּֿכן יּובן ּובזה ּבעלּה". עטרת ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָחיל

נאמר  ׁשּבתחּלה נּׂשּואין, ּבברכֹות ְְְֱִִִִִֶֶַַָָהּלׁשֹון

"מׂשּמח  נאמר ואחרּֿכ וכּלה", חתן ְְְְֱֵֵֶַַַַַַַַָָָָ"מׂשּמח

הינּו וכּלה" חתן "מׂשּמח ּכי הּכּלה", עם ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָחתן

את  מׁשּפיע וה"חתן" ּב"חתן", היא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּׂשמחה

הּכּלה" עם חתן "מׂשּמח אבל  ּב"ּכּלה". ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָהּׂשמחה

ּבזה  והענין ׂשמחה. ּתהיה עצמּה ׁשהּכּלה חתן 73הינּו "מׂשּמח ׁשּנאמר ׁשמה , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

וקֹול  חתן "קֹול זֹו ּבברכה ׁשאֹומרים (ׁשּזהּו אלעתידֿלבא קאי הּכּלה" ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעם

(ּבחינת  ה"ּכּלה" ּתצטר לא ׁשאז קֹול), לּה יהיה עצמּה הּכּלה ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכּלה",

אֹומרים  ולכן זעירֿאנּפין), (ּבחינת מה"חתן" הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמלכּות)

ׁשעלֿידי  מּזה, ויתרה ׂשמחה. ּתהיה עצמּה ׁשהּכּלה הּכּלה", עם חתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"מׂשּמח

ּבעלּה". עטרת חיל "אׁשת יהיה ּכי החתן, את מׂשּמח הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּלה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב.71) צח, בזח"א ד.72)מהנ"ע לז, תצא לקו"ת א. כו, וישלח תו"א גם ויגש.73)ראה ס"פ תו"א ראה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡70eÈˆnL C¯cŒÏÚ e‰fL ,71,‡·È˜Ú Èa¯a ƒ∆≈≈∆∆«∆∆∆»ƒ¿«ƒ¬ƒ»

Èa¯ Ba¯Ó ˙B„Bq‰ ÚÓL ¯L‡k ˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏfL∆»¿≈»¿»«¬∆»««≈««ƒ
‰ÁÓN ÏL ˙BÚÓc Ô‰ el‡ ˙BÚÓcL ,¯ÊÚÈÏ‡72ÌˆÚ „vÓ ¡ƒ∆∆∆¿»≈≈¿»∆ƒ¿»ƒ«…∆

ÏÈÎ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL ÌÈÏB„b‰ ˙B„Bq‰ ÏL Èelb‰ בשכלו «ƒ∆««¿ƒ∆…»»»¿»ƒ
'eÎ שאין דבר מקבל וכשהמוח

בוכה. הוא להכיל, ביכולתו

‰ÚtL‰‰ ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆««¿»»
˙ÈÁ·Ï 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰'מה'משפיע המשכה ««¿
"Ú„ל'מקבל' ÌiÒÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈«

"ÏÈc‚‰ „Âc70‡e‰L , »ƒƒ¿ƒ∆
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ‰Ïc‚‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«««¿

כך  כדי עד C¯Ëˆzעצמה ‡lL∆…ƒ¿»≈
¯ÈÚÊ' ˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈
‰È‰iL ,‰a¯„‡Â .'ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿∆
"dÏÚa ˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡"≈∆«ƒ¬∆∆«¿»
ב'זעיר  שתשפיע זו תהיה והמלכות

אנפין'.

ÈepL ÌÚË ÔkŒÌb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈««ƒ
,ÔÈ‡eO ˙BÎ¯·a ÔBLl‰«»¿ƒ¿ƒƒ

¯Ó‡ ‰lÁ˙aL ה'שבע בנוסח ∆ƒ¿ƒ»∆¡«
lÎÂ‰",ברכות' Ô˙Á ÁnNÓ"¿«≈«»»¿«»

CkŒ¯Á‡Âהבאה Ó‡¯בברכה ¿««»∆¡«
Èk ,"‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ"¿«≈«»»ƒ««»ƒ
eÈ‰ "‰lÎÂ Ô˙Á ÁnNÓ"¿«≈«»»¿«»«¿
,"Ô˙Á"a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ«»»
˙‡ ÚÈtLÓ "Ô˙Á"‰Â¿∆»»«¿ƒ«∆

"‰lk"a ‰ÁÓO‰ אופן וזהו «ƒ¿»««»
'זעיר  המשפיע מהחתן הרגיל ההשפעה

'מלכות'. המקבלת, הכלה אל ‰lk‰"אנפין' ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ" Ï·‡¬»¿«≈«»»ƒ««»
‰ÁÓN ‰È‰z dÓˆÚ ‰lk‰L eÈ‰,עצמה מצד שמחה בכלה ותהיה «¿∆««»«¿»ƒ¿∆¿≈»

מהחתן. המשכה בתור רק לא

‰Êa ÔÈÚ‰Â73È‡˜ "‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ" ¯Ó‡pL ‰ÓL , ¿»ƒ¿»»∆∆«∆∆¡«¿«≈«»»ƒ««»»≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ‡ המשיח ימות על «∆»ƒ»…

BÊ ‰Î¯·a ÌÈ¯ÓB‡L e‰fL)∆∆∆¿ƒƒ¿»»
השביעית, ÏB˜Âהברכה Ô˙Á ÏB˜"»»¿

dÓˆÚ ‰lk‰ ÌbL ,"‰lk«»∆«««»«¿»
,ÏB˜ dÏ ‰È‰È כעת שהוא כפי לא ƒ¿∆»

נשמע  לא הכלה של Ê‡Lשקולה ,(∆»
לבוא  C¯Ëˆzלעתיד ‡Ï…ƒ¿»≈

(˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa) "‰lk"‰««»¿ƒ«««¿
"Ô˙Á"‰Ó ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»≈∆»»
ÔÎÏÂ ,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa)¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿»≈
ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ" ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«≈«»»ƒ
dÓˆÚ ‰lk‰L ,"‰lk‰««»∆««»«¿»

‰ÁÓN ‰È‰z.עצמה משל בשמחה ƒ¿∆¿≈»
‰lk‰ È„ÈŒÏÚL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿≈««»

‡e‰הקדושֿברוךֿהוא˙‡ ÁnNÓ¿«≈«∆
ÏÈÁ ˙L‡" ‰È‰È Èk ,Ô˙Á‰∆»»ƒƒ¿∆≈∆«ƒ

"dÏÚa ˙¯ËÚ תהיה האישה ¬∆∆«¿»
בעלה. של השמחה ומקור העטרה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oiaexir(oey`x meil)

bd:`xnbd dywn .`tiqdn `ax lr dywn `xnééaà déì øîà]¨©¥©©¥
`axlïéúéðúîì àzîé÷Bà éàîa ,[z` zcnrd ote` dfi`a - §©¦§¨§©§¦¦

,epzpynòteLî ìúBëa,eretiy lr gp xtqdeàîéàz` xen` - §¤§¨¥¨
dàôéñ,dpynd lyeléôà ,øîBà äãeäé éaøm`÷leñî Bðéà ¥¨©¦§¨¥£¦¥§¨

xtqd [wgexn-],èeçä àìî àlà õøàä ïîrwxw lr gp `ly lk ¦¨¨¤¤¨§Ÿ©
,miaxd zeyxBìöà BììBbrwxwd lr gp `ed m` la` ,bbd y`xl §¤§

recn dyw ,rteyn lzeka xaecn m`e .eil` exifgdl xeq`
,eil` exifgdl dcedi iax xizn rwxwd lr gp `lykdéì çð àäå§¨¨¥

zvxzn .miaxd zeyx aygpy ,lzekd retiy lr gp xtqd ixde -
:`xnbdàøqçéî éøeqç`id eli`k dpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨
,dxiqgéðz÷ éëäå,da zepyl yi jke -íéøeîà íéøác äna §¨¦¨¨¥©¤§¨¦£¦

,elv` ellebl xeq`yòteLî ìúBëa,eretiy lr gp xtqdeìáà §¤§¨£¨
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המשך ביאור למט' עירובין ליום ראשון עמ' א
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.c"iyz'd elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez t"y
חודש.‡. וראש חודש ראש ערב ענין להבין המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

כסלו. חודש מברכים שבת שזהו כיון בשלום", "פדה הניגון לנגן צוה המאמר לאחרי

***

ז"ל ·. חכמינו אבינו"1אמרו אתה "כי ליצחק דוקא יאמרו לבוא מבואר 2שלעתיד הדבר וטעם .
(כנ"ל 3בחסידות  לבוא דלעתיד הזמן של החידושים אחד שזהו וביטול, פחד הוא יצחק של שענינו לפי –
).4בהמאמר 

אמרו  האבות לכל בנוגע לבוא. דלעתיד בדוגמא הי' ענינים שבכמה יצחק גבי מצינו שלכן לומר, ויש
ז"ל  רק 5חכמינו הבא" עולם ה"מעין הי' האבות כל שאצל אלא, הבא, עולם מעין הקב"ה שהטעימן

הי' יצחק אבל "הטעימן", התענוג, eiigבענין lk נשמתו פרחה העקידה שבעת כיון דלעתיד, 6בדוגמא

הבא. מעולם – דאתי מעלמא נשמה בו ונמשכה

אחרים. אצל גם מצינו נשמתו" ד"פרחה הענין כי יצחק, של מעלתו היא בלבד זו לא באמת, אבל
השונמית  בן שאצל דעות כמה 7יש עוד למעלה 8ואצל שהי' – היא יצחק של מעלתו נשמתם. פרחה

כדלקמן. בעולם, והמשיך לקח ומשם מהעולם,

הפסוק ‚. איתא 9על הנערים" וזה 10"ויגדלו מדרשות לבתי פירש זה שנה, י"ג בני שנעשו שבשעה
זרה). לעבודה – ועשו מדרשות, לבתי הלך (יעקב אלילים לעבודת פירש 

זה  על ז"ל 11ושואלים חכמינו אמרו שנחסרו 12: אלא שנה, ושמונים מאה לחיות צריך הי' שאברהם
לעבודה  פירש שעשו בשעה ולכאורה רעה. לתרבות יוצא נכדו שעשו יראה שלא כדי משנותיו שנים חמש

שנה  מאת בן אברהם הי' יצחק בלידת שהרי אברהם, חי עדיין – בלדת 13זרה שנה ששים בן ויצחק ,
ושלש,14אותם  שבעים מאה בן אברהם הי' זרה, לעבודה ופירש שנה י"ג בן נעשה עשו שכאשר ונמצא ,

רעה? לתרבות יוצא שעשו איך ראה שנים ב' במשך כן, ואם

התוספות  מבעלי זקנים אבל,15בדעת במטמוניות. חטא חי) עדיין (שאברהם הנ"ל שנים שב' מתרץ,
שיחטא  להיות יכול הי' במטמוניות, שנים ב' שיחטא אפשרות היתה אם שהרי, מספיק, אינו זה תירוץ

שנים? חמש אברהם של משנותיו להחסיר יצטרכו ולא במטמוניות, שנים חמש עוד

מאמרות  המתין 16בעשרה שיצחק שהשנים – נוסף תירוץ יש ריב"א בשם שרבקה 17וגם עד מהעקידה
שנותיו  במניין נימנו לא אלו ושנים עדן, בגן הי' אחד, ויום שנים ג' בת לפי 18תהי' – הטעם לומר ויש .

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

ונדפסה  (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה (*
ציוני  איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 48 ע' ח"א בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה ענינים וכמה מ"מ,
ב.1) פט, שבת
טז.2) סג, ישעי'
ג.3) יז, פרשתנו תו"א
ואילך.4) פ"ד
סע"ב.5) טז, ב"ב
(קרוב 6) פל"א דר"א פרקי ג"כ וראה (תוספתא). א ס, זח"א

לסופו).
שם.7) אורות ניצוצי וראה ב. מד, זח"ב
דאין 8) ומובן – ועוד. פל"ג. פרדר"א ב. פח, שבת ראה

שווה. הנ"ל בכל הפריחה
כז.9) כה, פרשתנו

יו"ד.10) פס"ג, מב"ר עה"פ. פרש"י
הירושלמי).11) (בשם עה"פ התוס' מבעלי זקנים דעת
יב.12) שם, ב"ר
ה.13) כא, וירא
כו.14) שם, פרשתנו
(15.11 שבהערה
סכ"טֿל.16) ח"ג אכ"ח מאמר
כ.17) שם, פרשתנו פרש"י
שמשו 18) שלא המבול דשנת – מנח דוגמא מביא בריב"א

אינה  – שבמהותם מובן, אבל שנותיו. במנין נחשבה לא המזלות
משא"כ  אצלו, דהעולם הזמן ענין כל הי' שלא דיצחק לענין דומה
היו  העולם עניני שכל ב) דהזמן. המדידה רק שחסרה א) במבול:

ואכ"מ. ה"א. פ"א ר"ה ירושלמי וראה בזה. נח כמו



כה c"iyz'd elqk g"xre ycegd mikxan ,zeclez t"y zgiy

יצחק מלידת עברו – ועשו יעקב לידת בעת ובמילא, דהעולם. מהזמן למעלה הוא עדן משישים xzeiשגן
הי' כן פי על ואף שנה, eizepyושתים xtqn למעלה הי' עדן בגן שהי' בהשנים כי בלבד, שישים יצחק של

אלו  שנים ב' נימנו לא ולזמן, לעולם חזר יצחק וכאשר ושתים. ששים מאה בן אז הי' ואברהם מהזמן,
שנה  ששים בן הי' ולכן שנותיו, .19בחשבון

וכמו  הדבר. ניכר להזמן, כן אחרי כשחוזרים אבל מהזמן, למעלה עלי' של ענין לפעמים יש –
שם 20הסיפור  שהבעל לפי והיינו, זמן, לאחרי בפועל שאירע ענין גרשון ר' לגיסו כתב טוב שם שהבעל

אבל  אחת. בסקירה שנה עשרה חמש או) (עשר של הזמן משך נסקר ששם כו' היצירה לעולם עלה טוב
כן  שאין מה למטה, גופו הי' העלי' בשעת שגם ובפרט הזה, דעולם מהזמן אותו הוציא לא זה ענין

ביצחק.

"כריח  אמר שיצחק שמצינו כפי למטה, בהיותו זה לאחרי גם הי' – עדן בגן הי' שיצחק זה וענין
הוי'" ברכו אשר עדן 21שדה גן שהסדר 22, ואף עדן. בגן שהי' מהזמן שזכר אלא ידע? מניין ולכאורה, ,

פיו  על וסטרו מלאך בא למטה עדן מגן באה שהנשמה שבשעה וסדר 23הוא לאופן יבלבל שלא כדי ,
דהאי  חיזו לישכח עלי' למעלה לעלות צריכה הנשמה כאשר ודוגמתו למטה, להיות שצריך העבודה

למטה.24עלמא  – עדן דגן הענינים את והמשיך שלקח החידוש הי' יצחק אצל מקום, מכל ,

זה „. פי בחסידות 25על המבואר גם עליו 26יובן שהסתכל כיון עשו, את לברך רצה שיצחק הטעם
את  גם לראות צריך הי' המקיף, את ראה שיצחק כשם מובן: אינו דלכאורה – המקיף מצד מלמעלה,
כמו  עשו את ראה מהזמן, למעלה הי' שיצחק דכיון – יובן הנ"ל פי ועל המקיף? פועל שבו הפנימי,

יעקב" את עשו ד"וישטום ומצב במעמד לא היינו, הבירור, לאחר לעתיד, יעבד 27שהוא ש"ורב כפי אלא ,
נ"ע 28צעיר  (מהורש"ב) אדמו"ר של בהמאמר כמבואר שלם", ובלב באמונה ,29.

מה  גם יובן זה פי ויקח ועל גו' אחיך "בא לו אמר שבתחילה שאף לעשו, יצחק בברכת שמצינו
בני" אעשה מה אפוא ולכה גו' נתן 30ברכתך שכבר (אף מושבך" יהי' הארץ "משמני ברכו מקום מכל ,

הארץ" "משמני יוון"31ליעקב של איטליאה "זו בשעת 33("קאלאבריע"32), בעולם היתה שלא שכיון ,( ַַ
ז"ל  רבותינו כמאמר יצחק, ועלה 34ברכת בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה בת את שלמה שנשא "בשעה

לעשו  אותה לתת יכול הי' ולכן ליעקב, יצחק נתנה לא כו'", נבנה ועליו שירטון קשה:35בו דלכאורה –
בהפלוגתא  תלוי זה הרי עדיין, בעולם היתה שלא יון של איטליא לעשו לתת יצחק יכול הי' אם 36איך

לעולם?! בא שלא דבר מקנה אדם

תורה  בדברי שלישית סעודה ידיֿחובת יוצאים כאשר בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק –37,
ונמצא, ה"תורה", את ולהפריך שבת במוצאי מישהו לבוא יכול תורה", אייגענע "א אומרים כאשר ַהנה
או  מלוח... דג חתיכת עם חובה ידי לצאת ("געזינטער") מוטב ולכן שלישית... סעודה ללא שנשארים

דברֿתורה אמירת להפריכו.`izinעם אפשר שאי
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(19.370 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
שם.20) והערות בציונים וראה א. נט, מצותיך דרך
כז.21) כז, פרשתנו
ב.22) לט, מזח"ב וצע"ק מהרז"ו. ובפי' ספס"ה ב"ר ראה

ואכ"מ. א. פד, זח"ג
ב.23) ל, נדה
ח"ג 24) מלוקט סה"מ גם וראה ד. פד, שמע"צ דרושי לקו"ת

וש"נ. לו. ע'
מוגה.25) בלתי מהנחה – זה סעיף
תולדות 26) דש"פ לך ויתן ד"ה ג. כ, פרשתנו תו"א ראה

תש"ב  קיב), ע' תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד ע), ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד
וש"נ. סד). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשכ"ח ,(69 ע' תש"ב (סה"מ

מא.27) שם, פרשתנו

כג.28) כה, שם
פר"ת 29) תולדות דש"פ חודש מחר יהונתן לו ויאמר ד"ה

קסז). ע' פר"ת (סה"מ בסופו
להֿלז.30) כז, שם
כח.31) שם,
ו).32) פס"ז, (מב"ר ובפרש"י לט שם,
חב"ד 33) מנהגי באוצר (הובא איטליא ערך תשבי ס' ראה

רפא). ע' תשרי
וש"נ.34) ב. נו, שבת
וש"נ.35) ואילך. 13 ע' יט חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.36) ואילך. סע"ב צב, יבמות ראה
סק"ב 37) סתמ"ד או"ח במג"א הובא – א צה, זח"ג ראה

השל"ה). (בשם
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לעולם; בא שלא דבר מקנה אדם אם להשאלה עצמו את יצחק הכניס כיצד דידן: בנדון זה דרך ועל
ברכה?!... ללא עשו ישאר לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין הוא שהדין יתברר אם

אצלו  נחשבת היתה יוון של איטליא גם הרי מהזמן, למעלה הי' שיצחק דכיון – יובן הנ"ל פי ועל
לעולם. בא שכבר כדבר

ז"ל ‰. רבותינו מאמר ובהקדם – בעבודה זה ענין לבאר לשלשה",38ויש אלא אבות קורין "אין
בזה  מישראל 39ומבואר ואחת אחד כל אצל לא השבטים, שמדרגת להשבטים, האבות בין חילוק שיש ,

להיות zebixcndצריכים lk מישראל ואחת אחד כל אצל יש האבות, מדרגות אבל השבטים, כל של
ואלוקי  יצחק אלוקי אברהם "אלוקי מישראל ואחת אחד כל אומר ולכן מהאבות. אחד כל של המדרגות

ומזה 40יעקב" בעבודתו. מישראל ואחת אחד לכל עבודתו מאופן כוח נותן מהאבות אחד שכל כיון ,
מישראל. ואחת אחד לכל נוגע – בעולם עדן מגן והמשיך שלקח ביצחק שדובר זה שענין מובן

השבוע) ימי (כל יומין כולהו מתברכין שמיני' לשבת, בנוגע מצינו זה דרך השבת 41ועל שענין היינו, ,
בהמאמר  שנתבאר (כמו מהזמן למעלה השבוע.42הוא דכל לעבודה נוגע זה וענין ,(

יום  בכל שבת להזכיר צריך בהמצוה 43ולכן נכלל שזה וכו', בשבת שני יום בשבת, ראשון יום –
השבת" יום את הזקן 44"זכור בשמאי שמצינו וכפי שבת.45. לכבוד שהוא דבר כל על אומר שהי'

.Â:בעבודה הנ"ל ענין וביאור

"אחת  יהי' ענינו וכל הזה, עולם ותענוגי מתאוות זיך") ("אּפזאגן שיתנזר מיהודי דורשים ָָכאשר
וגו'" הוי' בנועם לחזות וגו' ודוקא 46שאלתי הבהמית ונפש הגוף עם דוקא אותו שקשרו הוא, טוען –

ולהתענג  הזה, עולם לתענוגי השייכים מדברים להתנזר ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם הזה, בעולם
ד"לחזות  הענין יתגלה אז שרק בזה, וכיוצא עדן גן הבא, לעולם השייך ענין שזהו הוי'", מ"נועם רק

הוי'" ?47בנועם

יצחק" ד"אלוקי הכוח לו שניתן – זה על וגן 48והמענה לבוא דלעתיד בהענין ולהתעמק להתבונן ,
התענוגים  אפילו הזה, עולם תענוגי שכל היינו, גו'", ריח "ראה אצלו להיות יכול עכשיו שגם עד עדן,

עדן  דגן מהתענוגים פסולת אלא אינם לקבל 49האמיתיים, בשביל התענוג עיקר את יניח כיצד כן, ואם ,
להניח  צריך ולכן הפסולת. וכלֿשכן הטפל, בטל ממילא  אזי העיקר, בטל שכאשר ובפרט הפסולת? את
ביטול, ידי על הוא לזה הדרך אשר, בהעיקר, געדאנקען") זיינע ("אלע מחשבתו כל את ַַַָ("אריינטאן")
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ב.38) טז, ברכות
א).39) (נה, וארא ר"פ תו"א
ב.40) קיז, פסחים
א.41) פח, ב. סג, זח"ב
פ"ה.42)
ח.43) כ, יתרו ורמב"ן מכילתא
שם.44) יתרו
ס"י.45) סרמ"ב או"ח אדה"ז בשו"ע הובא א. טז, ביצה
ד.46) כז, תהלים
ובכ"מ.47) א). (קמט, סכ"ט אגה"ק תניא ראה
יותר:48) ובפרטיות

מישראל  לכאו"א הכח ניתן יצחק" ד"אלקי הענין מצד
ומצב במעמד עצמו את onfdnלהעמיד dlrnly.

ולדוגמא: המצבים, בכל נוגע זה וענין
(ראה  בספרים איתא – תאוה עניני על להתגברות בנוגע
שהאדם  היא לזה שהעצה ובכ"מ) פי"ד. תניא ועוד. א. פד, של"ה
בני  טבע והרי התאוה. מילוי שלאחרי המצב את לעצמו יצייר

("עס ixg`lyאדם ממש בו שאין דבר שזהו רואים התאוה מילוי
היתכן  עצמו על מתפלא שהאדם כך, כדי ועד גארנישט"), ָאיז

התאוה. על להתגבר יכול הי' שלא
עצמו על יפעל כיצד השאלה: נשאלת להיות dzrולכאורה

כמו ומצב התאוה ixg`lבמעמד מילוי לאחרי התאוה; מילוי
יתכן  כיצד וא"כ, כאש, בוער יצרו עתה ואילו מתאוותו, מתקרר

התאוה? מילוי לאחרי כמו עתה שיהי'
שהו"ע  יצחק", ד"אלקי הענין בו שיש שכיון  – לזה והמענה

שלאח"ז. בהמצב כמו עתה לעמוד יכול מהזמן, דלמעלה
גופא: לעבודה בנוגע ועד"ז

חפץ  הוא ואילו עול, דקבלת הענין את ממנו תובעים כאשר
אמת  הן אשר, הוא, טוען – הוי'" בנועם ד"לחזות בעבודה
תתגלה  זו מעלה מ"מ, יותר, גדולה מעלה יש עול הקבלת שבענין

eal`רק cizrlואילו ,dzr,"ה"גילויים בענין היא המעלה
ומצב  במעמד לעמוד – הוא טוען – עתה לו מוטב ובמילא,

הוי'". בנועם ד"לחזות
מהזמן, למעלה יצחק", ד"אלקי הענין שמצד – לזה והמענה

גם שתתגלה dzrיכול עול דקבלת המעלה את ("הערן") להכיר
cizrl.(מוגה בלתי (מהנחה
ד.49) מו, שלח לקו"ת
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זה  שעל הביטול, ענין להיות צריך שם שגם עדן, לגן העלי' דרך על – עול קבלת הוא בעבודה שענינו
המלך".50נאמר  אל באה הנערה "ובזה

יצחק" "פחד – יצחק של ענינו גם עול.51וזהו וקבלת ביטול –

.Ê שותקת שהכלה בקידושין המנהג טעם גם יובן זה פי כהודאה 52על ששתיקה אמת הן דלכאורה, .53,
היא  (תורה ישראל מנהג בקידושין כן, פי על ואף בפירוש, האמירה יותר טוב הענינים בכל )54אבל

שותקת? שהכלה

כוח  נמשך זה ידי שעל עצם, אל עצם קירוב פנימי, קירוב להיות יכול כיצד בזה: הביאור אך
יבורך" ישרים ב"דור ידי 55האיןֿסוף ועל ביטול"). ("פולֿשטענדיקער מוחלט ביטול ידי על דוקא –

בעלה" עטרת חיל ד"אשת להמדריגה מגיעים זה ידי שעל ועד פנימי, יחוד נעשה .56הביטול
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ד"ה 50) שרה חיי תו"ח א. צו, מג"א תו"א וראה יג. ב, אסתר
ואילך). סע"א (קמ, ואילך ס"י משתאה והאיש

מב.51) לא, ויצא
א.52) מה, ויגש פ' תו"א

ב.53) פז, יבמות
פמ"ה.54) דר"א פרקי ה"א. פ"ד פסחים ירושלמי
ב.55) קיב, תהלים
א.56) מד, שם תו"א ד. יב, משלי

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

íéða ìecéb øòö äæ.yi`ln xzei dy`l yiyðøäå'øòö äæ 'C ¤©©¦¨¦§¥Ÿ¥¤©©
,øeaéòä.od zeleg zexaer mzqyìz áöòa',BòîLîk 'íéðá éã ¨¦§¤¤¥§¦¨¦§©§¨

.dcila zxrhvnyú÷÷BzLî äMàäL ãnìî 'Cú÷eLz CLéà ìàå'§¤¦¥§¨¥§©¥¤¨¦¨¦§¤¤
dìòa ìò[yinyzl de`zn-],Cøcì àöBiL äòLael de`zn f`y ©©§¨§¨¨¤¥©¤¤

.xzeiúòáBz äMàäL ãnìî 'Ca ìLîé àeäå'yinyzl,ála §¦§¨¨§©¥¤¨¦¨©©©¥
,dta reazl zyiiazne,äta òáBz Léàäå,da lyen `ed dfae §¨¦¥©©¤

,inica` xa wgvi ax siqen .da `le eze`ze epevxa ielz lkdy
mewn lkn ,deg dllwzpy zellwd oia dpnp df xacy s`yBæ

[reazl zyiiazny dn-].íéLpa äáBè äcî àéädywn dzrn ¦¦¨¨©¨¦
zraezdy opgei iax xn` ji` ,`id daeh dcny ok m` ,`xnbd

.xkyl dkef yinyzl
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ ék,xkyl dkefy opgei ax xn`y dn ± ¦¨¨§¦©

`l` ,dta zraezyk epi`dén÷ ééeöøà àévøîciptl d`xny ± ¦§©§¨©§¥©¥
.yinyzl `id de`zny oiane daige ievix ixac dlra

:`xnbd zl`ey .zellw dxyrd oipna dpc `xnbdïéååä òáL éðä̈¥¤©¨§¨
xyr' xn` wgvi axe ,ray `l` opi` epnpy zellwd el` ixde ±

zellw:`xnbd daiyn .'deg dllwzpéîéc áø àúà ékux`n ¦£¨©¦¦
laal l`xyi,øîà.` ,md el`e ,dllwzpy zellw yly cer yi ¨©

äôeèòdy`xa,ìáàk.a .dlebn xriya z`vl zyiiazny £¨§¨¥
äceðîe[zyxten-]íãà ìkî.b .oldl yxetnk ,dlra epi`y §¨¦¨¨¨

,ïéøeñàä úéáa äLeáçåxn`py enk ,uegl z`vl dkxc oi`y ©£¨§¥¨£¦
(ci dn mildz).'dnipR Kln za dCEaM lM' ,¨§¨©¤¤§¦¨

:`xnbd zxxaníãà ìkî äceðî éàîx`yn zwgexn `id dna ± ©§¨¦¨¨¨
.miypdn wgexn yi`dyn xzei miyp`àîéìéàxn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

ãeçéé dì øéñàcixd ,yi` mrãeçéé déì øéñà énð eäéàyi`l mb ± ©£¦¨¦¦©¦£¦¥¦
xzei dfa zwgexn dy`d oi` ok m`e ,dy` mr cgiizdl xeq`

:`xnbd zx`an .yi`dnàlà,xzei `id zwgexn jkaàøéñàc ¤¨©£¦¨
éøz éáìaey yi`l d`yipy xg`y ,miyp` ipyl `ypidl - §¥§¥

.miyp daxd `yep yi`d la` ,lkl `id dxeq`
:zetqep zellw yly dpen `ziixadàðz àúéðúîa`ziixaa ± §©§¦¨¨¨

y dna dllwzpy epipyúéìéìk øòN úìcâî,cy ±åy okúáLBé §©¤¤¥¨§¦¦§¤¤
äîäák íéî úðzLîe,zpzyne zrxeky dcixtk ±åy okøk úéNòð ©§¤¤©¦¦§¥¨§©£¥©

dìòáì.yinyz zrya dlrnl `edy ± §©§¨
:`xnbd zl`eyCãéàådyly dpn `l recn ,[inic ax-] xg`de - §¦¨

c xaeqy meyn :`xnbd daiyn .el`éðä[el`-]dì àeä çáL`le ¨¥§¨¨
la` ,xezq dxryyk `l` epi` ,xriy zlcbny dny .zellw
`ed zeripv jxc ,zpzyne zayeiy dne .dl `ed iep relw `edyk
ezgxihy dl `ed gep ,dlral xk ziyrpy dfae .gxeh dfa oi`e

.dzgxihn daexn
:zpzyne zayeiy dna `ed gayy di`x d`ian `xnbdøîàc§¨©

áéúëc éàî ,àéiç éaø(`i dl aei`)óBòîe õøà úBîäaî eðôlî' ©¦¦¨©¦§¦©§¥¦©£¨¤¥
,'eðîkçé íéîMäici lr ,zeaeh zebdpd `xead epcnln ,xnelk ©¨©¦§©§¥

zpy dnkgyxtne .mdn mikgp ep`e ,mda bdpzdl miig ilraa o
,aezkd oiekzd miig ilra el`läcøét Bæ ,'úBîäaî eðôlî'©§¥¦©£¦§¨

[dcixt-]íéî úðzLîe úòøBkL.zeripv jxcaíéîMä óBòîe' ¤©©©§¤¤©¦¥©¨©¦
ñéiônL ìBâðøz äæ ,'eðîkçéyinyz iptl daig ixacaåwxøçà §©§¥¤©§§¤§©¥§©©

.ìòBa Ck̈¥
:df oipra ztqep `xninäøBz äðzéð àì àìîìéà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¨¥Ÿ¦§¨¨

,ìeúçî úeòéðö ïéãéîì eðééädqkne ,mc` ipta ez`ev lihn epi`y ¨¦§¥¦§¦¥¨
.dze`en wgxzdl,äìîpî ìæâyi sxegae ,uiwa dlk`n zxbe`y ¨¥¦§¨¨

.dlk`n jxevl dzxiagn zlfeb zg` oi`e dkxev lk dl
ed on wgxzdl,äðBiî úBéøò,ebef zal `l` wwfp xkfd oi`y £¨¦¨

.dl cgeind xkf `l` dilr zlawn dpi` dawpdeõøà Cøãå§¤¤¤¤
[yinyz zbdpd±]ñéiônL ,ìBâðøzîdaig ixacaåwxCk øçà ¦©§§¤§©¥§©©¨

.ìòBa¥
:`xnbd zxxanéàîedna ±.dì ñéiôî:`xnbd zx`anáø øîà ©§©¥¨¨©©
,áø øîà äãeäée ,eitpk yxete zlebpxzd aiaq jleddì øîà÷ éëä §¨¨©©¨¦¨¨©¨

,dl xne` jk eli`ky d`xn dfae ±éì àððéáæéì eèîc àâéæ Cãò C ¨¦§¨¦¦¨§¨¦©
éòøkC.jilbx dqknd jex` yealn jl dpw` ±éëä øúáìxg`l ± ©§¨§¨©¨¦

epi`y lr zelvpzd ze`l ,dcbpk ey`x steke rprpn lreay
e raype ,ezghad miiwl lekidézìaøëì dézèîLéì ,dì øîà̈©¨¦§©§¥§©§ª§¥

àìBâðøz àeääczleaxkd letize hnzyzy envr llwn ± §©©§§¨
,iy`xayéì àððéáæ àìå déì úéà éàCjl zepwl dna il yi m` ± ¦¦¥§Ÿ¨¦§¨¦

.dpew ipi`e jizghady dn
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â ,"...È˙Ú„È ‡Ï" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

שבפרשתנו  מותי" יום ידעתי "לא המילים 1על

רש"י  אדם 2אומר מגיע אם קרחה בן יהושע ר' "אמר :
שנים  וחמש לפניהם שנים חמש ידאג אבותיו לפרק

קכ"ג  בן היה ויצחק כן, אמי 3לאחר לפרק שמא אמר ,
שנים  ה' בן והריני מתה, קכ"ז בת והיא מגיע, אני
אמי, לפרק שמא מותי, יום ידעתי לא לפרקה סמוך

אבא". לפרק שמא

להבין: וצריך

"לא  יצחק לדברי סיבה רש"י מחפש מדוע א)
יצחק אשר בעוד מותי" יום לפניֿכן envraידעתי אמר

זקנתי"? נא הנה "ויאמר הסיבה: את

בעל  של שמו את רש"י מציין מה לשם ב)
ניתן 4המאמר  ואשר בפירוש, מובן שאינו הדבר מהו ?

יהושע  ר' דברי הם שאלה הידיעה, באמצעות להבינו
קרחה? בן

.·

¯Â‡Ï ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘ Ô‡Î ¯È·ÒÓ È"˘¯
˙Ó„Â˜‰ ‰˘¯Ù· ¯ÂÓ‡‰

הקודמת  בפרשה הוא: לכך "ויברך 5ההסבר נאמר
(אברהם) "נתיירא מסביר ורש"י יצחק", את אלקים
אמר: ממנו, יוצא עשו את שצפה מפני יצחק, את לברך
ובא  בעיניו, ייטב אשר את ויברך הברכות בעל יבוא

וברכו". הקב"ה

הרהר  מדוע השאלה: בפסוקנו מתעוררת כך אם
ושלוש  ועשרים מאה בן בהיותו מותו יום על יצחק
בעצמו, הקב"ה מאת הברכה את בקבלו והרי שנים?
ולא  ימים אריכות גם כללה בודאי היא הברכות, בעל

ושרה  אברהם שהרי זה, בגיל לדאוג צריך יצחק היה
ברכה ועשרים שקבלו ממאה יותר ימים האריכו מה',

שנים? ושלוש

מהגיעו  נובעת יצחק שדאגת רש"י אומר לפיכך

ובאומרו  אמו, פטירת לפני שנים חמש שהוא לגיל,

נא לגיל izpwf"הנה אלא זקנה, לסתם התכוון לא הוא "
אמו". ל"פרק המתקרב המסויים,

בעוד  זה, כלל כאן מתאים כיצד לתמוה: אפשר אך
שנה  ושמונים מאה חי יצחק מאשר 6אשר יותר הרבה ,

להסביר  כדי – אמו? של לפרקה" "סמוך שנים חמש

חמש  אפשרויות: מספר כאן שיש רש"י, מציין זאת
אבותיו"`ixgאוiptlשנים וב"פרק אבותיו", "פרק

אצל  אביו. לפרק או אמו לפרק היא שהכוונה אפשר
למעשה  התקיימה שנה, ושמונים מאה שחי יצחק,

שנים חמש של אביו xg`lהאפשרות .7פרק

.‚

˙Î¯·Ó ˙Ú·Â‰ ÌÈ˘‰ ˙ÙÒÂ˙ ÔÎÈ‰ :‰Ï‡˘‰
?'‰

עדיין  נשאר רש"י של הסברו לאחר גם לכאורה,

לתוספת  בודאי הביאה ליצחק הקב"ה ברכת הקושי:
הוספה  – עצמם לחייו תוספת ובודאי חייו, בפרטי

לפי  לחיות היה שצריך ממה למעלה ימים, באריכות

אפילו והנה, irahהטבע. ote`a לגיל להגיע אדם יכול
היתה, צריכה ליצחק ה' וברכת אבותיו, לפרק הסמוך

לו להוסיף ונשאלת xzeiאפוא, אבותיו, חיי מאשר

השאלה:

שנה? ושמונים ממאה יותר יצחק חי לא מדוע א)

היא  היכן הטבע, דרך לפי לחיות שאפשר הגיל זהו אם
ה' מברכת הנובעת ?8התוספת
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ב.1) כז,
יב.2) פס"ה, מב"ר
(ממגילה 3) הסדרה בסוף בפרש"י לקמן וכן "קכג", בכ"מ הוא כן

קכב. בן בהיותו לדאוג צריך הי' ולכאורה סג. בן אז הי' דיעקב א) יז,
ולהעיר  שנים. קפ זה והי' אביו לפרק סמוך שנים ה' יצחק שחי וכמו

שלו. ת"ת הל' ריש לאדה"ז מקו"א
בעל 4) שם מציין רש"י אין הרגיל שע"ד פעמים כמה כמדובר

וב"ר  בתנחומא הם שפירושיו כותב אינו הקודם שבפסוק וע"ד המאמר,
כאן.

יא.5) כה,

הובא6) כח. לה, ל.xakוישלח כה, פרשתנו בפירש"י
וסיבה 7) מאורע הי' באם אפילו הכוונה דכאן ד"פרק" משמע כי

העקדה  בשורת מפני שמתה בשרה – כמו יותר ימים האריך שלא בחייו
ב). כג, (פרש"י

מאביו,8) פחות שנים ה' ליצחק נקבע הטבע שמצד אפ"ל, לכאורה
שנים ה' – גופא (ובזה אמו פרק לפי מזה) (יתירה –zegtאו מאמו)

שנים ה' עד הוסיפה zenilyוהברכה ± eia`n xzei,הטבע
) ה' שברכת לומר הוא גדול דוחק רק lraאבל היתה הברכות)

יותר. ולא טבע, ע"פ גם שמתאימה במדה
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שבהיותו  כך, על להישאל ניתנת שאלה אותה ב)
"לא  יצחק אמר כבר שנים, ושלוש ועשרים מאה בן

השנים כמות זוהי הרי מותי"; יום ,zilnipindידעתי
שנים (חמש הטבע לפי לחיות צריך היה zegtשהוא

בודאימ"פרק  ה' וברכת יותר), הקצר dtiqedאבותיו"
כבר  יצחק אמר מדוע כך, ואם – אלו לשנים משהו

מותי"? יום ידעתי "לא זה בגיל

.„

ÌÈ˘ ‰‡Ó Ì‰¯·‡Ï ÂÚ·˜ Ú·Ë‰ ÈÙÏ

לכך: ההסבר

בת  ושרה שנים, למאה קרוב בן אברהם היה כאשר
"באים  ואף "זקנים", היו כבר הם שנים, לתשעים קרוב

הימים 9בימים" כל ימיהם, כל תוך אל באו כבר –10

להם  מברכת 11שנקבעו נבעה יותר חיו שהם והעובדה ,
.mdlה'

הגיע  ה', ברכת אילולא הטבע, שלפי יוצא , זה לפי
הימים  לאריכות שנים וחמש מאה בגיל כבר יצחק

ziaxnd יותר שנים בחמש אבותיו", ל"פרק בהתאם
אבותיו" ב"פרק (שהרי לאביו שנקבעו השנים ממאת

האבות  פרק שהם לשנים היא בעל 12הכוונה ברכת ללא
הברכות).

יצחק, של דעתו לפי והן האמת, לפי הן כך, ואם
– ליצחק רבות שנים ה' ברכת מספר `ezeהוסיפה

לאביו: ה' ברכת שהוסיפה שנים

לו  הוסיפה ובכך שנה, ושמונים מאה חי יצחק
השנים  וחמש מאה על שנים וחמש שבעים ה' ברכת
הטבע  בדרך מרבי באופן לחיות צריך היה שהוא
– לאביו) שנקבעו השנים ממאת יותר שנים (בחמש
לאברהם  הברכה הוסיפה בדיוק שנים מספר ואותו
וחמש  בשבעים שנים: וחמש ושבעים מאה שחי אביו,

כדלעיל. לו, שנקבעו המאה מן יותר שנים

יחיה  שמא שחשש יצחק, של דעתו לפי גם וכך
הוסיפה  כבר הברכה אמו": מ"פרק פחות שנים בחמש
כדלקמן: לאמו, הוסיפה שהיא שנים מספר אותו לו
היא  הברכה ובאמצעות שנים, תשעים נקבעו לשרה
ושבע  בשלושים – שנים ושבע עשרים מאה חיתה

דעתו, (לפי לחיות צריך יצחק היה גם וכך יותר; שנים
שנים  (בחמש שנים וחמש שמונים רק הברכה) וללא
שלושים  הברכה הוסיפה שלאמו וכשם מאמו), פחות
עשרים  מאה לאחר לדאוג יצחק החל שנים, ושבע

ושלוש. עשרים מאה בן בהיותו – שנים ושתיים

.‰

¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘ È"Ú ı¯Â˙Ó˘ È˘Â˜‰

כן  לפני קושי: נשאר עדיין רש"י,13אך כותב
שנים חמש נפטר בגללiptlשאברהם ezkxaזמנו,

'd ly dipyd כדי טובה", בשיבה "תבוא... לאברהם
אברהם  ואם רעה. לתרבות יוצא עשו את יראה שלא
מאה  הראשונה ה' ברכת בזכות לחיות היה צריך
לקבל  היה צריך אשר שיצחק, יוצא, שנים, ושמונים

זו צריך ztqezaברכה היה אביו, פרק על שנים חמש
ושמונים  מאה ולא שנים, וחמש ושמונים מאה לחיות

בלבד?

בן  יהושע ר' "אמר בציינו רש"י רומז לכך לתשובה
קרחה":

ששאלו 14בגמרא  תנאים, מספר אודות מסופר
ציין מהם אחד וכל ימים", הארכת "במה xtqnאותם

בזכותם  ואשר במיוחד, עליהם הקפיד שהוא דברים
ר' את גם שאלו זו שאלה ימים. לאריכות זכה הוא
נסתכלתי  לא "מימי כך: על ענה והוא קרחה, בן יהושע

רשע". אדם בדמות

סובר, קרחה בן יהושע שר' רואים, מכאן
כנגד  שקולה רשע אדם בפני מהסתכלות שההישמרות
אתה  הן ומכלל ימים. לאריכות המביאים ענינים מספר
נגרם  רשע, אדם בפני מסתכלים כאשר לאו: שומע

הימים. באריכות קיצור

ושמונים  מאה רק יצחק חי מדוע מובן ולפיכך
הוא אמנם,l`שנה: עשו. של בדמותו מלהסתכל נמנע

גרמה  זאת בכל אך רשע, שהוא ידע לא הוא
השנים 15ההסתכלות  וחמש ושמונים שממאה לכך,

ה  (שהוא שנים חמש ירדו לחיות, צריך לפרק jenqיה
כ"פרק  ימים יאריך שהוא לכך הביאה ה' וברכת אביו),

.16אביו"
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יא.9) יח, וירא
פ'10) תו"א וראה הימים. בכל שנתלבש מוסיף א) (רכד, ובזח"א

ובכ"מ. ח"ש.
א).11) כד, (ח"ש בימים בא ב' פעם באברהם ממש"נ וצע"ק
וסיבותיהם12) מאורעות גם mdiigay.7כולל הערה ראה –
שם.13) פרשתנו טו. טו, לך

ואילך.14) ב כז, מגילה
מגילה15) אמר myראה "ר"א עה"פ): וכו' בתנחומא ועד"ז א. (כח,

דאסתכל  משום מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי שנאמר כהות עיניו
כו'. ידע לא שיצחק אף – הרשע" בעשו

דומה 16) יצחק של פניו קלסתר "צר הסדרה בריש מפרש"י להעיר
ל. כה, ומפרש"י לאברהם",
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.Â

"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ" Ì‚ ˘È È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ·17:

שנים  חמש יחיה שהוא יצחק של לחששו הסיבה
הטבע  לפי ביותר הנמוך הגיל – אמו" מ"פרק פחות
מאה  את רק יצחק החשיב אמו" ב"פרק גם (ועוד:
ללא  למעשה, חיתה שהיא השנים ושבע עשרים
העקידה  עקב כי התקצרו, שחייה בכך התחשבות

נשמתה" קו 18"פרחה של בדרגה יצחק היות היא, – (
אותם  ומדד הענינים כל על הביט הוא ולכן הגבורה.

הגבורה. מדת לפי

כלפי רק יצחק של נוהגו היה כאשר envrכך אבל ,
את ברך ביותר zlefdהוא הנעלה באופן ברכתו היתה ,

הענינים  את הן כללה היא והצמצום: הגבורה היפך של

בהם  ואף "ארץ", של הענינים את והן "שמים", של
" כלל הוא –19הארץ"ipnyneהשמיםlhnעצמם

משה  ומברכת לבניו יעקב מברכת אף הנעלות ברכות

.20לישראל 

יצחק  אשר יהודי, כל של לעבודתו ההוראה וזוהי

יצחק  משל ענינים בו ויש מאבותיו, אחד גם 21הוא :
מחמיר  הוא ולפיכך הגבורה, קו לפי נוהג יהודי כאשר

כאשר  אך עצמו. כלפי רק כך לנהוג הוא צריך וכדומה,

החסד, קו לפי לנהוג עליו אחר, ליהודי הדבר נוגע
טובה  רוב עליו ולהשפיע הטוב, במדת אליו להתקרב

למידה  עד והגבלות, צמצומים ללא רחבה, ביד
הארץ". ו"משמני השמים" "מטל – המרבית

(g"kyz glyie t"y ,zeclez t"y zgiyn)
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כד.17) ע' יום היום
ב.18) כג, ח"ש פרש"י
ויתן 19) ד"ה תו"ח בני. ריח ראה ד"ה תו"א וראה כח. כז, פרשתנו

ובכ"מ. שם. אוה"ת לך.
ב).20) (רמז, התקיעות שער סידור
וארא.21) ר"פ תו"א

אגרות קודש

 ב"ה,  יום שני לסדר את אחי אנכי מבקש ח"י לחדש גאולתנו ופדות נפשנו ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

 אל כל המשתתפים בהאסיפה להחזקת

 המוסדות מרכז לעניני חנוך, מחנה ישראל,

 קהת - המוסדות מיסודו של כ"ק מו"ח

 אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ

ובנשיאותו והנהלתו - ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה מרובה!

בין המוסדות הכי חשובים שייסד הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, היו המרכז לעניני חנוך, מחנה 

ישראל וקהת יקרים לו במאד, וחיבה יתירה נודעת להם ממנו, בהתענינו בכל פרט ופרט מפעולותיהם 

וכל דבר וענין נעשה על פי הוראתו והסכמתו.

וגם בחדשים האחרונים הנה, בהתאם להוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בהשבועות שלפני 

הסתלקותו, נתרחב חוג עבודת המוסדות האלו, והותחלה גם כן עבודה חדשה, היא עבודת החינוך 

ידי כ"ק מו"ח  ורואים בה במוחש איך ההצלחה שרוי' במעשי  וגדלה,  באפריקא הצפונית, ההולכת 

אדמו"ר הכ"מ.

והנה למרות שחוג פעולת מוסדות הנ"ל על שדה החינוך, חיזוק היהדות, הצלה וכו' מקיף את כל 

שדרות אחב"י בכל מדינות תבל, אשר מובן שכ"ז קשור בהוצאות גדולות, לא סידרו עד עתה המוסדות 

הנ"ל מגביות פומביות, וכל עיקר יסוד הספקתם קיבלו על ידי הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

של  העיקרית  ההכנסה  נפסקה  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוד  הסתלקות  מ]ע[ת  אשר  מובן 

עליהם מפני חסרון האמצעים  גדולה מרחפת  יותר מעשרה חדשים אשר סכנה  וזה  המוסדות הנ"ל 

המשך בעמוד הבאהכספיים.



לי

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכג

ביאור דיוקי לשון הזהר, דאברהם יעקב ויוסף נתנו 
מחייהם שבעים שנה לדוד, ומבאר ומרמז דאברהם 

ויעקב נתנו ביחד ל"ג שנים – כנגד ל"ג שנים שָמַלך דוד 
ב"ירושלים", ויוסף נתן ל"ז שנים – כנגד השנים קודם 

שבא לירושלים כשהי' בחברון וכו'

רבי1 שמעון אמר הא אתמר דדוד מלכא עד לא הוה 

1( ]תרגום ללה"ק[ רבי שמעון אמר ר"ש אמר למדנו שדוד המלך עד 

נתן לו  שלא הי' בעולם לא היו לו חיים כלל. מלבד שאדם הראשון 

שבעים שנה משלו וכו', עוד האבות השאירו לו כל אחד ואחד חלק 

מחייהם, אברהם ויעקב ויוסף השאירו לו מחייהם, אבל יצחק )שהי' 

מבחי'  בא  המלך  שדוד  לפי  כלום,  לו  השאיר  לא  מגבורה(  מושרש 

גבורת יצחק. ומפרש ודאי שאברהם השאיר לו חמש שנים, שהי' לו 

לחיות ק"פ שנים וחי רק קע"ה שנים וחסרו לו חמש )לפי שנתנם לדוד 

המלך(, יעקב הי' לו לחיות בעולם כימיו של אברהם ולא חי אלא קמ"ז 

שנים, הרי חסרו לו כ"ח, נמצא שאברהם ויעקב ביחד השאירו לדוד 

לא הוו ליה חיים כלל בר דאדם קדמאה יהב לי' שבעין 

שנין מדילי' וכו'. ותו אבהן שבקו ליה מחייהון כל חד 

וחד, אברהם שבק ליה, וכן יעקב ויוסף, יצחק לא שבק 

ודאי  אתא,  קא  מסטרי'  מלכא  דדוד  בגין  כלום,  ליה 

לאתקיימא  ליה  דהוה  שנין,  חמש  ליה  שבק  אברהם 

מאה ותמנין שנין, ואתקיים מאה ושבעים וחמש שנין 

חסרין חמש. יעקב הוה ליה לאתקיימא בעלמא כיומי 

דאברהם, ולא אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין, 

חסרים תמניא ועשרין, אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו 

מאה  דאתקיים  יוסף  שנין.  ותלת  תלתין  מחייהון  ליה 

ושבע  וארבעין  לאתקיימא מאה  ליה  הוה  שנין,  ועשר 

שנין כיומי דיעקב, וחסר מנהון תלתין ושבע שנין, הא 

שבעין שנין דשבקו ליה לדוד מלכא לאתקיימא בהון, 

ובהו אתקיים דוד בכל אינון שנין דשבקו ליה אבהן.
ספר הזהר חלק א' דף קס"ח ע"א

המלך מחייהם ל"ג שנים, יוסף שחי ק"י שנים הי' לו לחיות קמ"ז שנים 

כימיו של יעקב, וחסרים מהם ל"ז שנים, הרי ל"ג ול"ז הם שבעים שנה 

שהשאירו לדוד המלך שיחי' בהם בעולם, ובהם הי' דוד חי בכל אלו 

השנים שהשאירו לו האבות. )רמ"ק ורא"ג ומפרשים(

ילקוט לוי יצחק על התורה

השעה דורשת בתכיפות מאת כל אחד ואחת מאתנו כולנו לזכור על דבר החוב והזכות הקדוש 

המוטל עלינו, והעיקר לעשות בפועל במילוי חובתנו זו, והוא להיות מן העושים והמעשים ככל יכלתנו 

להחזקת מוסדות אלו, אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ טיפחם ריבם והשקיע בהם מיטב כוחותיו, ות"ל 

ניכר כח האומן בכלי. ובפרט שאין ידי האומן מסולקות, ח"ו, מכלי זה. ומה עד כאן עומד ומנהל אף 

להלן עומד ומנהל.

אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחת משיחותיו, אשר לפעמים, כאשר דברו בענין פנימי ולבבי 

ביותר, השתמשו דוקא בלשון אידית. והביא לדוגמא מה שכותב אדמו"ר הזקן באגה"ק הוכח תוכיח 

את עמיתך: גוואלד גוואלד.

חייב אדם לומר בלשון רבו: גוואלד גוואלד, עד מתי אנו מחשים? במה נצטדק, ומה נענה 

על שאלת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ: הזאת היא השתתפותכם במעשי ידי ובעבודתי אשר 

עלי' מסרתי את נפשי?

מתאספים אתם בערב ראש-השנה-לחסידות, ויהי רצון אשר החלטותיכם הטובות ופעולותיכם 

הנמרצות במילוי ההחלטות - הפעולות על אתר והפעולות בעתיד הכי קרוב - יתנו לה"מרכז לעניני 

חינוך, מחנה ישראל, וקהת" את האפשריות למלאות תפקידם אשר התווה להם כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ. ולא נבוש ולא נכלם, כי בצדק נוכל לומר: עשינו מה שדרשת מאתנו.

נוכחים  שאינם  לאלה  אף  הוא  מכוון  האסיפה  לרגלי  הכתוב  זה  מכתב  אשר  מעצמו  מובן   -

באסיפה זאת, אבל מקושרים הם לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, כי בטח מעריכים הם כראוי עבודתו 

ופעולותיו, "פעולת צדיק לחיים לכל חי היא נפש כל חי הקשורה בנפשו בחבלי עבותות אהבה רבה 

ואהבת עולם בל תמוט לנצח". -

מו"ח  כ"ק  הוא  הרב,  בלשון  וחותם  הנ"ל  המשותפת  בעבודתנו  בהצלחה  ומתברך  המברך 

אדמו"ר הכ"מ: לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם
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תולדות כה, כד – וימלאו ימיה ללדת והנה 
תומם בבטנה

לפי  ובתמר2 מלא  "חסר1,  ומפרש  "והנה תומם"  .רש"י 
ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע".

מרומז  רבקה  אצל  שכבר  )הפנימי(  הטעם  לומר  יש 
ביטול  כי   – צדיקים"  "ששניהם  תמר  לידת  ע"ד  הכתוב 
הרע של עשו )שזהו תיקונו של עשו( יבוא בפועל על ידי 
פרץ" )בן תמר(, משיח צדקנו, כשיקויים היעוד3  "תולדות 
לה'  והיתה  עשו  הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו 

המלוכה"4, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק ל עמוד 115 

ויריבו רועי גרר, עם-רועי   - תולדות כו, כ 
הבאר  שם  ויקרא  המים,  לנו  לאמר  יצחק 

עשק, כי התעשקו עמו

ביהמ"ק,  ג'  כנגד  רמז  הבארות  ג'  ]תוכן:  א. 
יהי'  השלישי  דבהמ"ק   – רחובות  נק'  והשלישי 

יותר גדול מבתים הראשונים[

סיפר הכתוב ענין הבארות שחפר יצחק. ואמרו במדרש 
כי הם רמז לשלשה מקדשות, כי כל ענייני האבות וסיפורים 
ויחפרו עבדי יצחק  ומעשיהם הכל רמז לבנים, כתיב הכא 
בנחל, רמז לבית ראשון כי שם הנחל היוצא מבית המקדש 
כמו שכתוב ביחזקאל. וימצאו שם באר מים חיים כי משם 
תצא הוראה דכתיב כי מציון תצא תורה, וכתיב ויריבו רועי 
בבית  ומחלוקת  מריבה  היתה  כי  עסק,  שמה  ויקרא  גרר 
הראשון כי יצאו עליו בעסיקין עד שנחרב, אחר כן ויחפרו 
באר אחרת רמז לבית שני, ולא מצאו מים חיים כי לא היתה 
ויריבו גם עלי' ויקרא שמה שטנה, וכן כתיב  שם השכינה, 
במחלוקת בית ב', כתבו שטנה במלכות אחשורוש בתחלת 

מלכותו.

וכתיב ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי', 
כן  ועל  המשיח,  לזמן  ליבנות  העתיד  הג'  למקדש  רמז 
ג'  לבית  שני  בית  ]בין[  גדול  אריכות  יהי'  כי  ויעתק  אמר 
ולא רבו עלי', כי הבית העתיד יבנה בלי ריב ומצה. ויקרא 
הראשונים,  הבתים  בין  גדול  יותר  יהי'  כי  רחובות,  שמה 
ויצא עוד ]קו[ המדה, וכתיב בנבואת  וכמו שאמר הנביא 
כי  למעלה,  ונסבה  ורחבה  העתיד  הבנין  שהוא  יחזקאל 
באותו זמן ירחיב ה' אלקיך את גבולך, ומלת אם במקום 
הזה אינה אפשרית אלא ודאית, כמן ואם יהי' היובל לבני 

1( ראה ספר זכרון על פירוש רש"י כאן, שהכוונה לחסרון היו"ד ולא האל"ף. ע"ש. 

וראה גם חזקוני ורד"ק כאן. אבל בפירוש המיוחס לרש"י )לב"ר פפ"ה, יג(: בלא אל"ף 

וראה   – ב.  עח,  בזח"ב  וכ"ה  אלף"(.  "חסר  כאן  הגירסא  שתח"י  רש"י  מכת"י  )ובא' 

בעה"ט ופענח רזא כאן, "חסר א' וחסר י' כתיב". ע"ש. ואכ"מ.

2( וישב לח, כז.

3( עובדי' א, כא.

4( ולהעיר שמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא )לקוטי תורה שמיני עצרת צ, 

ב. שיר השירים נ, סוף עמוד ב. ועוד. וראה זהר חלק ג קנג, ב. – וראה לקוטי שיחות 

חלק ל עמוד 188(.

י' העמים הכתובים בפרשת  נירש  זמן  כי באותו  ישראל, 
בין הבתרים.

ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו לשם שכם אחד ולא 
יהי' שטן ומחריב, כי יתקיים מלכותינו לעדי עד לעולמים, 
אנון  מלכיא  די  וביומיהון  מלכותינו  על  דניאל  שנבא  וכמו 
ומלכותה  תתחבל  לא  לעלמין  די  מלכו  שמיא  אלה  יקים 

לעם אחרון לא תשתבק וגומר. ]אמן[
רבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הרשב"א

ב. ]תוכן: ביאור הענין דהג' בארות הם כנגד הג' 
בתי מקדשות ורמזים בזה.[

דיש  הכתוב  שהזכיר  הבארות  חפירות  ענין  יתבאר 
הטבע  כדרך  שלא  ה'  ויברכהו  כתיב  מיני'  לעיל  להקשות 
הראשון  בבאר  ע"ק  ורצוץ,  עשוק  הי'  הבארות  ובענין 
כמ"ש  השמות  קריאת  על  טעמים  הכתוב  הגיד  והשלישי 
כי התעשקו עמו כי עתה הרחיב ה' לנו ובבאר האמצעי לא 
אמר טעמא, ע"ק כי עתה הרחיב כי הרחיב הל"ל ועתה הוא 
מיותר. אלא הענין מאחר שיצחק נתקדש בקדושת הארץ 
ויגדל  כמ"ש  למעלה  הן  הארץ  אקדושת  רמזים  באו  ע"כ 
האיש וילך הלוך וגדל כו', הן הענין דבארות ובמה דסיימתי 

אפתח.

עולה  יצחק  כי  מקדשות  ג'  על  רומזות  הבארות  ענין 
והוא  עליהם  רמז  ע"כ  המקדש  בית  מקום  על  הי'  תמימה 
יספר  עשק  הבאר  שם  ויקרא  וז"ל  ז"ל  הרמב"ן  כמ"ש 
הכתוב ויאריך בענין הבארות ואין כפשוטו הסיפור תועלת 
ואביו עשו אותה בשוה, אבל  והוא  ליצחק  גדול  ולא כבוד 
יש בדבר ענין נסתר בתוכו כי בא להודיע דבר עתיד כי באר 
מים חיים ירמוז לבית אלקים אשר יעשו בניו של יצחק ולכן 
הזכיר כמ"ש מקור מים חיים את ה' ויקרא הראשון עשק 
ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אתנו כמה 

מחלוקת וכמה מלחמות עד שהחריבו.

והשני קרא שמה שטנה שם קשה מן הראשון והוא בית 
אחשורוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקרא  שני 
וירושלים  יהודא  בתחילת מלכותו כתבו שטנה על מלכי 
גלות  ממנו  וגלו  שהחריבוהו  עד  לשטן  לנו  היו  ימיו  וכל 

רעה.

והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 
גבולנו  ירחיב את  והאל  ומצה  ריב  והוא יעשה בלא  בימינו 
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר וכו' 
שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי ורחבה ונסבה למעלה 
למעלה ופרינו בארץ שכל העמים יעבדוהו שכם אחד, ע"כ 
סימנים  הם  הבארות  ענין  כי  הקושיות  כל  מתורצים  אז 

גדולים על המקדשות.

כי  ראשון  בית  מחורבן  נמשך  שני  בית  חורבן  והנה 
ה'  חסרים  שהיו  כז:(  )יומא  רז"ל  וכמ"ש  עמו  התעשקו 
שני  בבית  אף  נמצא  כתיב  ה'  חסר  ואכבדה  וע"כ  דברים 
אלו  שהרי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הטעם  ונמשך  נשאר 
בבית  הוזכר  ולא  שני  בית  זמן  כל  הוחזרו  לא  דברים  הה' 
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שלישי עמ' א

שני רק דבר חדש שהי' קודם בניינו שכתבו שטנה וזה לא 
הי' נמשך זמן רב, אבל ענין כי התעשקו נשאר עד שיבנה 
בית ג' במהרה בימינו, ואז ירחיב ה' לנו. והוסיף תיבת עתה 
לרמוז כי בכל עת הדבר בידינו, כמו שהשיב אימתי בן דוד 

בא היום דהיינו היום אם בקולו תשמעו.
של"ה

לג'  רמזים  דהם  הבארות,  בשמות  רמז  תוכן:  ג. 
בתי מקדשות.

)כז,  בפירושו  ז"ל  הרמב"ן  רבינו  כתב  הבארות  בענין 
בתי  על  רומזים  שהנה  עשק'(  הבאר  שם  'ויקרא  עה"פ  כ 
המקדשות יעו"ש בדבריו הנעימים. ואני אוסיף על דבריו, 
דלכך נקרא הבאר הראשון 'עשק' שהוא בגימטריא 'מקדש 
ולכן  שורה  השכינה  היתה  הראשון  שבמקדש  במכוון,  ה'' 

נקרא מקדש ה'. ובאר השני נקרא 'שטנה' שהוא בגימטריא 
עם הכולל 'השני'.

'רחובות' דאי' בספר הזוהר בפר'  ובאר השלישי נקרא 
ה'  'אני  כב(  ס,  )ישעי'  פסוק  על  א(  קיז,   – ב  )קטז,  וירא 
מת"ר  יאוחר  לא  לעתיד  הגאולה  דזמן  אחישנה'  בעתה 
שש  'בשנת  יא(  ז,  )בראשית  לדבר  וסימן  השישי,  באלף 
ודבר  הסוד.  עפ"י  בזה  שכתב  מה  יעו"ש  נח'  לחיי  מאות 
וסוף  שראש  'רחובות'  בתורה  כאן  מרומז  הוא  לענ"ד  זה 
'חיל  בנוטריקון  חבו  הוא  התיבה  ואמצע  תר  הוא  התיבה 
לאלף  שנה  ת"ר  שבזמן  לומר  טו(  כ,  )איוב  ויקיאנו'  בלע 
בתוך  עשוקים  שהיו  הטיפות  וכל  הנשמות  כל  אז  השישי 
ויקיאנו  הסטרא אחרא יתוקן הכל בסוד הפסוק חיל בלע 
כידוע, ואז 'הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ', ואם 'זכו אחישנה' 

ודו"ק היטב ויונעם לך.
מעשה רוקח
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zeclezלד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn g"k oey`x mei ß

äë(èé)íäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈
:÷çöé-úà ãéìBä¦¬¤¦§¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ ועׂשו האמּורים יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפרׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑) ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, ׁשמֹו )הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעלֿידי
יצחק" את הֹוליד "אברהם לצני לֹומר: ׁשהיּו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: ׁשהרי הּדֹור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הימּנּו', נתעּברה ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה
ׁשל  ּפניו קלסּתר צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה ְְֵֶֶַַָָָָָָָמה
"אברהם  הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיצחק
"יצחק  ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", ְְְִִִֶֶֶַָָָָהֹוליד

הֹוליד )היה (ּבןֿאברהם" ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
."אתֿיצחק  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבׁשם  נקראת ׁשּלכן - הּפרׁשה ׁשל ענינּה עיקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזהּו
{ּכּידּוע ש "ּתֹולדֹות" שיחת מברכים (ראה שרה, חיי פרשת בת ְַַָ

ושם  ואילך. 264 ס"ע מ"א חלק מנחם (תורת ס"ב תשכ "ה כסלו החודש

היא"),נתבאר)) מילתא ("ׁשמא הענין ּתֹוכן על מֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
על־ידי  ׁשּנקּבעּו ּבּתֹורה ׁשמֹות הּפרׁשיֹות, ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובפרט

היא  ׁשהּתֹורה וכיון ּביׂשראל. ּופֹוסקים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגדֹולי
"ּתֹולדֹות" ּבׁשם הּפרׁשה קריאת ׁשּגם מּובן, הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה,
ּבאים  ׁשּבּפרׁשה ההֹוראֹות ׁשאר ּכל ׁשּגם ועד הֹוראה, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּפרׁשה  ׁשל ׁשּתֹוכנּה ׁשאף והיינּו, ּד"ּתֹולדֹות"}. הענין ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל־ידי
ׁשאמנם  ׁשּלפניה, הּפרׁשה ּכמֹו (ולא יצחק אֹודֹות היא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
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לה zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy
ועל־ אברהם, אֹודֹות עיקרּה אבל יצחק, אֹודֹות ּבּה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָנזּכר
יצחק, אֹודֹות ּבהם ׁשּנזּכר ׁשּלאחרי־זה, הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר־זה
ּבׁשם  נקראת מּכל־מקֹום, יעקב), אֹודֹות הּוא עיקרם ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאבל
"מעׂשים  לא - הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש ְֲִֵֶֶַַַָָֹ"ּתֹולדֹות",
(ּכפירּוׁש אּלא נח), ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּמפרׁש (ּכפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטֹובים"

ּתֹורה" ׁשל "יינּה הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו {ׁשּיׁש (ראה רׁש"י ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ד) סעיף לֹומר לקמן ׁשּי אי יֹותר, יּוקׁשה ועל־ּפי־זה – .ְְִֵֵֶֶַַַָ

יצחק", ּב"ּתֹולדֹות נכלל עׂשו ׁשּגם הענינים ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמּצד
[ּדכיון  עׂשו אֹודֹות מסּפרת ׁשהּתֹורה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהיינּו,

כּו'" ירדּתם "למצרים ּדוקא, למּטה ניּתנה (שבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
סע"ב) הימּנּו,פח, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ,ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לבררֹו ּבכדי הּתחּתֹון, מציאּות אֹודֹות לידע צריכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָהרי
"יעקב  יצחק}. ׁשל ענינֹו עיקר הּוא עׂשו ׁש(ּגם) אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹכּו'],
עׂשו, ּגם אּלא יעקב, רק לא - ּבּפרׁשה" האמּורים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועׂשו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, עם ולֹוחם ּומנּגד כג ׁשּסֹותר כה, (פרשתנו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
קם ובפרש"י) "ּכׁשּזה יאמץ", מּלאֹום ו"לא "ּולאֹום נֹופל", זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

הּזה  הּיֹום ועד ירּוׁשלים", ׁשל מחּורּבנּה אּלא צֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנתמּלאה
עׂשו. הּוא אדֹום, ּבגלּות יׂשראל ּובני הּׁשכינה ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָנמצאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ,k jxk zegiy ihewl)

את  לרמז צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁשים
ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמענה

יצחק. ׁשל לידתֹו על ְְִֵֶַָָָמסּוּפר
הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָויׁש
והאבנים  העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
מּלמּטה  הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין, על ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָהמכּסים
אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָלמעלה.
עׂשו  את הֹוליד ׁשּיצחק ּכׁשּלֹומדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּדוקא
ּבחפירת  היה (מאֹורעֹותיו) עבֹודתֹו ועיקר ּדקליּפה), ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָ(ּגבּורה
לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף מתעֹורר אז – הּגבּורה) (קו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבארֹות
לׁשלֹול  צֹור ויׁש החסד), מּדת (ׁשּמדתֹו אברהם עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשר

זֹו. ֲַָטענה
* * *

את  מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוצר ְְְֶֶַַַַָָָָמּדּוע
והלֹוא  אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּורת

לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָטבע
היה  יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא
ּתכּונֹות  ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה
ּבקלסּתר  ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר מנּוגדֹות. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאֹופי
לכן  ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפניהם,
יצחק  ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּוצר

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, לׁשל ְְְְִֶֶֶַַַָָּבדֹומה

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−

:äMàì Bì¬§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑ מהר ׁשהרי אברהם ּכׁשּבא ∆«¿»ƒ»»ְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ל"ז  ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹורּיה,
יצחק  ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנה,
היתה  צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָעד

"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ּובת יצחק ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּנֹולד
ּבּפרק  ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחּיי

רבקה  לּביאה,נֹולדה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשנים  ‡BÁ˙.ּונׂשאּה,ג' Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a ְִָָָ«¿≈ƒ««¬»¬

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿
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dUrn zxWkd ziAxzp Ff dpigaaE¦§¦¨¦§©¥©§¨©©£¥
lr ztqFzA dN`e FxnF` `Ede ,wgvi¦§¨§§§¥¤§¤¤©
mdxa` FxnF`A mrh ozpe oFW`xd̈¦§¨©©©§§©§¨¨

:'Fbe cilFd¦§
ãBòdN` KxCd df lr xnFl oEMzp¦§©¥©©¤©¤¤¥¤

xW` zFrx`n WExR zclFY§Ÿ¥§Ÿ¨£¤
xcqA miWxtnM wgvil EdExar£¨§¦§¨©§Ÿ¨¦§¥¤
minlW mNMW l"f mxnF`kE dWxRd©¨¨¨§§¨¤ª¨§¥¦
aEh axaE xrv lW rx`n mEW `lA§Ÿ§Ÿ¨¤©©§Ÿ
l"f o"Anx WExtA x`anke cFake xWrŸ¤§¨§©§Ÿ¨§¥©§©
mdxa`l oM did `NX dn (c"l d"k)©¤Ÿ¨¨¥§©§¨¨
aEzMd ozpe ,zFxSdn EdExar dOMW¤©¨£¨¥©¨§¨©©¨
wgvi z` cilFd mdxa` iM cvl mrh©©§©¦©§¨¨¦¤¦§¨
xWrd Fl dMfe did wiCv eia`W cvlE§©¤¨¦©¦¨¨§¦¨¨Ÿ¤

`NW mdxa` oM oi`X dn 'Eke cFaMde§©¨§©¤¥¥©§¨¨¤Ÿ
:Fl dMfIW a` Fl didk dxez ¨¨¨¤§©¤

.'Bâå íéòaøà ïa ÷çöé éäéå (ëmrh ©§¦¦§¨¤©§¨¦§©©
dn ei`EVp onf ricFdl KxvdW¤ª§©§¦©§©¦¨©
mrh zzl `A ,mdxa`A oM bdp `NX¤Ÿ¨©¥§©§¨¨¨¨¥©©
oi`EVp `lA wgvi ddXW onGd aEMrl§¦©§¨¤¨¨¦§¨§Ÿ¦¦
FYgwA mrHd xn`e dpW 'n xFar cr©¨¨¨§¨©©©©§©§
ddW dwax zgiw liaWA dwax z ¤̀¦§¨¦§¦¦©¦§¨¨¨
dX`l Fl xn` xnBW FnkE dpW 'n cr©¨¨§¤¨©Ÿ¤§¦¨
Ycnl `d FbEf zA `id zcgin Fl WExR¥§ª¤¤¦©¨¨©§¨
FnkE bEf zA Fl dzid `l Dl mcTW¤Ÿ¤¨Ÿ¨§¨©§
dPhw `ide zncFTd dWxRA EpazMW¤¨©§©¨¨¨©¤¤§¦§©¨
clil xWkdWM dcwrA dclFPW dzid̈§¨¤§¨¨£¥¨§¤ª§©¥¥
ddXW wgvi lr znrxY oi` dYrnE¥©¨¥©§Ÿ¤©¦§¨¤¨¨

cr aMrW mdxa` lr mB dpW 'n cr©¨¨©©©§¨¨¤¦¥©
itM mipW 'b zA dzid f` iM dpW 'n¨¨¦¨¨§¨©¨¦§¦

:oFAWgd©¤§
úamrh .'Fbe zFg` 'Fbe inx`d l`EzA ©§¥¨£©¦§£§©©

`l ,df ricFdl aEzMd xfgW¤¨©©¨§¦©¤Ÿ
cOll `N` `id in zA EprinWdl§©§¦¥©¦¦¤¨§©¥
KEnqA xnF`W itl ,dwax lr `ixFbPq©¥§¨©¦§¨§¦¤¥§¨
`xaQd `aze Dl `le Fl 'd Fl xzrIe©¥¨¤§Ÿ¨§¨Ÿ©§¨¨
zEzigR cvl xaCd mrh iM xnFl©¦©©©¨¨§©§¦
rnWl `id diE`x `l iM e"g dwax¦§¨¦Ÿ§¨¦¦§Ÿ©
zA xnFl miCwd dfl ,midl` dil ¥̀¤¨¡Ÿ¦¨¤¦§¦©©
dnl dAq `id Ff iM xnFl l`EzA§¥©¦¦¦¨§©

l 'd xiYrdXmdxa` oA `Ed iM wgvi ¤¤§¦§¦§¨¦¤©§¨¨
inx`d xnFl ltke ,l`EzA zA `ide§¦©§¥§¨©©¨£©¦



zeclezלו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy
Ô·Ï∑ ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי »»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹ

ּבת  ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלבן
למדה רׁשע  ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹ

‡¯Ì.מּמעׂשיהם  ÔctÓ∑:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון  'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְְִִֵֶֶַַַָָ"צמד
יׁשמעאל  ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ"ּפּדן

"ּפּדן  לׂשדה: ."קֹורין ְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ,` jxk p"yz zegiyd xtq)

ּבהיֹותֹו מתחיל ּבפרׁשתנּו יצחק ׁשל חּייו ימי ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסיּפּור
מׁשּמׁש זה וסּפּור לאּׁשה, רבקה את לקח ׁשאז ארּבעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
אף  וזאת, ועׂשו. יעקב הֹוּלדת – הּסיּפּור לעיקר ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹהקּדמה
ּדברים  לֹו ארעּו ניׂשּואיו לפני חּייו ׁשנֹות ארּבעים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבמׁש
ּבגן־עדן  ׁשהּייתֹו ּוכמֹו־כן העקדה, נסיֹון – ּובראׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹרּבים,

לנּׂשּואיו. העקדה ׁשּבין הּׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבׁשלֹוׁש
אֹו (העקדה), נפׁש מסירת אינּה הּכּונה ׁשּתכלית ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָללּמד
יתּבר לֹו ּדירה עׂשּית העֹולם, ּבירּור אּלא לגן־עדן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעליה
ּכּנאמר  ילדים, ּבהֹולדת קׁשּור זה ּובירּור ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָּבתחּתֹונים.

כח) א, ּוכבׁשּוה".(בראשית הארץ את ּומלאּו ּורבּו ְְְְִִֶֶָָָ"ּפרּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 369 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

?mipW 'bl zEla £̀¥§¨¦

את־רבקה  ּבקחּתֹו ׁשנה ּבן־ארּבעים יצחק ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָויהי
ויצחק  רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּבא
ּבּפרק  ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ׁשנים, ג' לּביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רבקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנֹולדה

רש"י)ּונׂשאּה ובפירוש כ. (כה, ְָָ
ׁשנים  ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּפרּוׁש

אּמֹו. ׂשרה ּפטירת ְֲִִֵַַָָאחרי
ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה .(כד, . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

התאּבל  עדין לרבקה נּׂשּואיו ׁשעד אּמֹו", אחרי יצחק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוּיּנחם
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת על ְְִִִַַָָָיצחק

אסּור  ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻולכאֹורה

חדׁש מי"ב יֹותר ב)להתאּבל כז, קטן ּכל (מועד קּימּו והאבֹות , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
נּתנה ׁשּלא עד ועוד)הּתֹורה ג צה, פרשה רבה ואם־ּכן (בראשית , ְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנים? ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאי
החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב גם ויׁש הובא סג. כד, שרה (חיי ְְְִִֵֵֵֶַַַ

מדרש) בשם פרשתנו הּפסּוקבריב"א שם)על שרה "וּיצא (חיי ֵֵַַַָ
העקדה  מּׁשעת ׁשם ׁשהיה מּגן־עדן, יצא "מהיכן – ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיצחק"

ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו ְִַַָָָֹעד
מּׁשעת  אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ּוכׁשּׁשמע  ּבגן־עדן. היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעקדה

רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר זמן אבלּות "וּיּנחם נהג ּומּיד ה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
אּמֹו". אחרי ְֲִִֵַָיצחק

(àë)äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑ «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆
לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹון .נתּפּצר ּכל אני: ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ורּבּוי  הפצרה לׁשֹון וכן:'עתר', ח)הּוא, "ועתר (יחזקאל ְְְְֲִֵַַַַָָָ

וכן: העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", לה)ענן (שם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות (משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למרּבֹות נׁשיקֹות למּׂשא,ּדֹומֹות והּנם ְְְְִִִֵַָָֻ
ּבלע"ז  ‡BzL.אנקרישר"א ÁÎÏ∑ ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹוזֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו סד)ּומתּפּללת ּומתּפּלל, .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ ¯˙ÚiÂ∑לּה ולא ּבן ,לֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`A oEMzp iM ricFdl mx` oCRn¦©©£¨§¦©¦¦§©¥§§
oEMzp m` iM i`Oxd xnFl inx`d̈£©¦©¨©©¦¦¦§©¥
,xEn` `Ed ixd Fxir mWl FzFPkl§©§¥¦£¥¨
mqxRzp `NW cvl dfA dpEMde§©©¨¨¨¤§©¤Ÿ¦§©§¥
rWx iM FricFdl `A mlFrA FzErWx¦§¨¨¨§¦¦¨¨
zNtY dxWkd `l FzErvn`aE did̈¨§¤§¨Ÿª§§¨§¦©

:wgvi zNtzM dwax¦§¨¦§¦©¦§¨
BøîBàåsqFpe Kxv `ll oal zFg` §§£¨¨§ŸŸ¤§¨

mrHd `N` ,Eprci xaMW¤§¨¨©§¤¨©©©
dwax lr zEkf cOll `AW `Ed¤¨§©¥§©¦§¨
,wdan rWx oA dclIW EpizF`xA¦§¥¤¨§¨¥¨¨ª§¨
,xEx` `vi KExA ohAn Ki` xn`ze§Ÿ©¥¦¤¤¨¨¨¨

DzFid xaCl dAq `Ed df iM xn` dfl̈¤¨©¦¤¦¨©¨¨¡¨
i`Oxd WExR inx`d oal zFg £̀¨¨¨£©¦¥¨©©
Encw xakE ,eia` lr rWx ztqFzA§¤¤¤©©¨¦§¨¨§
mrHl ,mipAd ax (.i"w a"a) l"fg©©Ÿ©¨¦©©©
df zlEfe ,eUr `vi dfle ,rEcId©¨©§¨¤¨¨¥¨§©¤
iM dPOn mi`vFi Eid miwiCv di`v`v¤¡¨¤¨©¦¦¨§¦¦¤¨¦
FYW` gkpl crde dzid dxEnB zwCv©¤¤§¨¨§¨§¨¥§Ÿ©¦§
`NWe .'Eke (b"qt x"a) l"f Exn`e§¨§§§¤Ÿ
wgvi al ozp `l dOle oM m`e xn`YŸ©§¦¥§¨¨Ÿ¨©¥¦§¨
dX`l Fl xn` xnB dfl ,dig`A wCal¦§Ÿ§©¤¨¨¤¨©Ÿ¤§¦¨
`l df zlEfe ,dlrnl iYWxRW FnkE§¤¥©§¦§©§¨§©¤Ÿ

:rWx zFg` `UFp did̈¨¥£¨¨

ãBòKxC lr oal zFg` zrcFdA fnẍ©§¨©£¨¨©¤¤
mrHW (q"t mW) l"f mxnF`§¨¨¤©©
zMxA cvl `id dxwr dzidW dwax¦§¨¤¨§¨£¨¨¦§©¦§©
dUrY FzkxA iM d`xi `NW icM oal̈¨§¥¤Ÿ¦§¤¦¦§¨©£¤
aEzMd xn`W mcw dfl ,aFh dUrn©£¤¨¤Ÿ¤¤¨©©¨
xaCd mrh xnFl mcw `id dxwr iM¦£¨¨¦¨©©©©©¨¨
dAq dzid dfe oal zFg` xn`e§¨©£¨¨§¤¨§¨¦¨
EkxvdW cr dwax dxwrPW¤¤¤§¨¦§¨©¤ª§§

:dNtzl`k dxez ¦§¦¨
.'Bâå Bì øúòiå (àëxn` `NW mrh ©¥¨¤§©©¤Ÿ¨©

FxnF`M 'Fbe z` wgvi rcIe©¥©¦§¨¤§§§
('` `"y) rci mc`de ('` 'c ziW`xA)§¥¦§¨¨¨¨©
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(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,ּדרׁשני אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח על «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו רציצה היא מה ּזה ,ׁשּסתם לּמה "אםּֿכן, וכתב: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוברת
אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת לצאת. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפרּכס

עם  זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים ‡ÔkŒÌ.זה, ¯Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

העּבּור  צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ּומתּפּללת מתאּוה ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L¯„Ï.על CÏzÂ∑מדרׁשֹו .ׁשם ׁשל לבית ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח נאמר ,עלֿידי לׁשם «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
לּה אמר והּוא הּקדׁש, CË·a.ּברּוח ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכתיב  ּכמֹוּגיים ורּבי,ּגאים,)המּו(, אנטֹונינּוס אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
חּזרת  ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו לא ׁשּלא , ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻ

הּגׁשמים  ּבימֹות ולא החּמה יא)ּבימֹות ÈLe.(ע"ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈

ÌÈn‡Ï∑'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אּלא אין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈
לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים לתּמֹומן Ì‡ÏÓ.וזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻƒ¿…

ıÓ‡È∑ נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו וכן .לא ∆¡»ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֻ
אֹומר: כו)הּוא נתמּלאה (יחזקאל לא החרבה", "אּמלאה ְְְֳִִֵַָָָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא .צֹור ְְִֵֶֶַָָָָֻ

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dNtYd dzidW ilE` 'Fbe dpwl` rcIe©¥©¤§¨¨§©¤¨§¨©§¦¨
mipFW`xd mini 'b KFY rcIW xg ©̀©¤¨©¨¦¨¦¦
mini dWlW (.'q zFkxA) l"f mxnF`M§§¨§¨§Ÿ¨¨¦
Ffe ,gixqi `NW lNRzi mipFW`xd̈¦¦¦§©¥¤Ÿ©§¦©§

id:wgvi lW FzNtY dzak dxez ¨§¨§¦¨¤¦§¨
.'Bâå íéðaä eööøúiå (áëzrcl Kixv ©¦§Ÿ£©¨¦§¨¦¨©©

dOl dxnF` mB .EvvxzIe FxnF`§©¦§Ÿ£©§¨¨¨
xrv lFcB oM m` WxR i"Xxe .ikp` df¤¨Ÿ¦§©¦¥¥¦¥¨©©
zlNRznE dE`zn ikp` df dOl xEArd̈¦¨¨¤¨Ÿ¦¦§©¨¦§©¤¤
zrCd oi` l"f FWExtE .k"r oFixdd lr©©¥¨¥¥©©©
zwCSd q`nYW eilr znMqn©§¤¤¨¨¤¦§©©©¤¤
dgP dOA mB ,xrSd cvl DpFixdA§¤§¨§©©©©©©¤¨¨
'Fbe miFB 'a midl`d Dl xn`A DYrC©§¨¤¡Ÿ¨¨¡Ÿ¦¦§
l"f EpizFAxe .Dxrv xqEi `l dfaE¨¤Ÿ©©£¨§©¥
aEzMd hWR la` dAxd zFWxC EWxC̈§§¨©§¥£¨§©©¨
`Ed aEzMd hWR ok` ,rcFp `lŸ¨¨¥§©©¨
miwgcp Eid WExR uESx oFWl EvvxzIe©¦§Ÿ£§¦¥¨¦§¨¦
`le mivvFxzn EidIW xErXM xzFiA§¥©¦¤¦§¦§§¦§Ÿ
DpFixd iM dxFi dfe dirnA EnIwzi¦§©§§¥¤¨§¤¤¦¤§¨
df dOl oM m` xn`Ye ,mIwzn Fpi ¥̀¦§©¥©Ÿ¤¦¥¨¨¤
l` xfFg rAv`A dxFn df WExR ikp`̈Ÿ¦¥¤¤§¤§©¥¤
,iYrbi wixl dxd ikp` dOl oFixdd©¥¨¨¨¨Ÿ¦¨¨¨¦¨©§¦
mingx WTal WExR 'd z` Wxcl KlYe©¥¤¦§Ÿ¤¥§©¥©£¦
aaFQd xaC zrcle DpFixd mEIw lr©¦¤§¨§¨©©¨¨©¥
qp EUri `l minXd on iM mcqtd¤§¥¨¦¦©¨©¦Ÿ©£¥
,mIwzn Fpi`W xacA cwRYW xwXl©¤¤¤¦¨¥§¨¨¤¥¦§©¥
oFixdd xrv lr dciRwd `l mlFrlE§¨Ÿ¦§¦¨©©©©¥¨

mlFrA lFcB xrv ElAqi miwiCSd iM¦©©¦¦¦§§©©¨¨¨
:igvPd aFh zilkzl dGdbk dxez ©¤§©§¦©¦§¦

.'Bâå dì 'ä øîàiå (âëEAx df `xwn ©Ÿ¤¨§¦§¨¤©
zpizp xA EPcFre miWExRd FA©¥¦§¤©§¦©
iM `Ede ,xWi xF` KxcA oilaze mrh©©§©§¦§¤¤¨¨§¦
DpFixd oi`W DzWWg lr DaiWdl `Ä©£¦¨©£¨¨¨¤¥¤§¨
zAq DricFde mwgC axl mIwzn¦§©¥§Ÿ¨¢¨§¦¨¦©
EnSrzie df z` df Ewgci xW` wgCd©Ÿ©£¤¦§£¤¤¤§¦§©§
oFixd lMn df oFixd dPWn iM df lr df¤©¤¦§ª¤¥¨¤¦¨¥¨
Eidi 'An didIW oFixd lM iM mlFrAW¤¨¨¦¨¥¨¤¦§¤¦¦§
xiW) FxnF`M deW mrahe migFp 'Ad©¦§¦§¨¨¤§§¦
cgi ExEcie dIav in`Y ('c 'f mixiXd©¦¦¨¢¥§¦¨§¨©©
`Ed mrHde ,KpFixd oM oi`X dn ohAA©¨¤©¤¥¥¤§¥§©©©
`Ed mdn cg` lM KphaA miFB 'a iM¦¦§¦§¥¨¤¨¥¤
mnvr mdW mdl cFre ,cg` iFB zpigA§¦©¤¨§¨¤¤¥©§¨
mlFrl zkWnp mzEklnE mikln md¥§¨¦©§¨¦§¤¤§¨
`l df lke .miO`l ipWE FxnF` `Ede§§§¥§ª¦§¨¤Ÿ
bfnA Eid m` ohAA uvFxzdl aaFqi§¥§¦§¥©¤¤¦¨§¤¤
mdW `N` minF`Yd rahM cg ¤̀¨§¤©©§¦¤¨¤¥
ohAdn iM minF`Yd raHn miPWn§ª¦¦¤©©§¦¦¥©¤¤
mBfn dPWnE dfl df migFp mpi` Fnvr©§¥¨¦¤¨¤§ª¤¦§¨
,EcxRi KirOn FxnF` `Ede ,mrahe§¦§¨§§¦¥©¦¦¨¥
xnFl KirnA xn` `le KirOn xn`e§¨©¦¥©¦§Ÿ¨©§¥©¦©
cExRd zlgzde micxtn md cinY iM¦¨¦¥§Ÿ¨¦§©§¨©©¥
iEPXd `Ed df oipr zErvn`aE ,mirOn¦¥©¦§¤§¨¦§¨¤©¦
iE`x DphA oi` iM cvl `l `ltOd©ª§¨Ÿ§©¦¥¦§¨¨

:mipAd mivvFxzn oFixdl§¥¨¦§§¦©¨¦

BøîBàåcFr WExR ,'Fbe m`ln m`lE §§§Ÿ¦§Ÿ§¥
zwgxd mxbIW xaC mdl Wi¥¨¤¨¨¤¦§Ÿ©§¨©
cg` lM iM cgi zExxFBzdd zpkd£¨©©¦§§©©¦¨¤¨
mF`Nn `Ed Fvn`e Fwfg mikln 'Adn¥©§¨¦¨§§¨§¦§
l"f (.'e dNbn) mxnF` KxC lr FCbpMW¤§¤§©¤¤§¨§¦¨
lW DpAxgn `N` xFv d`Nnzp `lŸ¦§©§¨¤¨¥ª§¨¨¤
dvFx mdn cg` lMW oeike ,milWExi§¨©¦§¥¨¤¨¤¨¥¤¤
df EPOn lCbIW icM Fxag zlRnA§©¤¤£¥§¥¤¦§©¦¤¤

:cgi mE`Yde deg`d wigxi©§¦¨©§¨§©¥©©
BøîBàåmiWExRd dfA EAx 'Fbe axe §§§©§©¨¤©¥¦

zEYn`A wiRqn xaC oi`e§¥¨¨©§¦©£¦
dpEMd ,oFkp lr `ai EpMxclE .aEzMd©¨§©§¥¨Ÿ©¨©©¨¨

lCBzIW caln iM xnFl `Acg` ¨©¦¦§©¤¦§©¥¤¨
ltFPd Kixv mB ,Fxag zlRnA§©¤¤£¥©¨¦©¥
`le ,EPOn lCBzOd iptl cArYWdl§¦§©§¥¦§¥©¦§©¥¦¤§Ÿ
FaiF` ciA FaEh zF`xE Fzlitp Fl iC©§¦¨§§©§
dfaE FCarl FW`x oFnb`M skIW `N ¤̀¨¤¨Ÿ§©§Ÿ§¨§¨¤
zOvrze deg`d zwgxd biltY©§¦©§¨©¨©§¨§©£ª©
(.a"r zFAzM) xn`p df lre ,d`pVd©¦§¨§©¤¤¡©§ª
.zg` dtitkA mixC Wgpe mc` oi ¥̀¨¨§¨¨¨¦¦§¦¨©©
df KxC itkE oFixdd iEPW zAq z`fe§Ÿ¦©¦©¥¨§¦¤¤¤
dpEMd oi` xirv cari axe FxnF`§§©©£Ÿ¨¦¥©©¨¨
F` awri lr cEgiA xirve ax FxnF`A§§©§¨¦§¦©©£Ÿ
FPnfA ax didi xW` lr `N` eUr lr©¥¨¤¨©£¤¦§¤©¦§©
xFYtM dfe ,FPnfA xirv xW` lre§©£¤¨¦¦§©§¤©§

:gxteck dxez ¨¤©



zeclezלח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«

i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ
ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא .לדּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ

ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר, מלא, "ּתאֹומים" ר ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ
רׁשע  ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, .ׁשּׁשניהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ הּוא ּדמים סימן ׁשֹופ (בראשית ׁשּיהא «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN¯.רבה) ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער ׁשל ּכטּלית מלא À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, הּמלאה BÓL.צמר e‡¯˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הרּבה  ׁשנים ּכבן .ּבׂשערֹו ְְְִִֵֶַָָ

(åë)åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈
úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤

:íúàŸ¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מדרׁש ׁשמעּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְִִַַָ

ּפׁשּוטֹו:אּגדה  לפי הּדֹורׁשֹו ּבֹו, אֹוחז היה 'ּבדין ְְְְִִֵַַָָָָ
הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלעּכבֹו,
ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצא
אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבנים,
הּנֹוצר  עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנכנסת
יצא  ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבאחרֹונה,
ללדה  ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאחרֹון,
הּבכֹורה  את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּכראׁשֹון

הּדין  ÂNÚ.מן ·˜Úa∑ מסּפיק זה ׁשאין סימן ִִַ«¬≈≈»ְִִֵֶֶַָ

מלכּותֹו, הימּנּולגמר ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂ∑ֿהּואאּתם (הּקדֹוׁשּֿברּו' אמר: ס"א «ƒ¿»¿«¬…ֶַַַָָָ

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקריתּון

יעקב". ׁשמֹו על )"וּיקרא יעקב, לֹו קרא אביו אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
העקב ׁשם  L‰.אחיזת ÌÈMLŒÔa∑ ׁשנים עׂשר ֲִֵֵֶַָ∆ƒƒ»»ִֶֶָ

להריֹון,מּׁשּנּׂש ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים ׁשעׂשה ועׂשר ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ

עקרה  ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאביו
ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהתּפּלל

ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה סד)ּבהר .(יבמות ְְְִִִַַָָָ

(æë)ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ זמן ׁשהיּוּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְֶַָָ
ּבמעׂשיהם  נּכרים היּו לא מדקּדק קטּנים, אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ˆÈ„.לבּתי Ú„È∑ ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ…≈««ƒ

אביו  את ּולרּמֹות היאּבפיו לצּוד 'אּבא, וׁשֹואלֹו: ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא מעּׂשרין  אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּמצֹות  N„‰.(תנחומא)מדקּדק LÈ‡∑ אדם ּכמׁשמעֹו, ְְְִֵַַƒ»∆ְְַָָָ

ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבקי ∑Ìz.ועֹופֹות חּיֹותּבטל אינֹו ְְְְֵֶַַָ»ִֵָ
קרּוי  לרּמֹות, חריף ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבכל

‡‰ÌÈÏ.'ּתם' ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ּבפיו אביו את ּולרּמֹות כז)לצּוד כה, (רׁש"י ְְִִִֶַַָָ

"יֹודע  הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקׁשּו
היתה  ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד"
"איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָהּכּונה

וׁשם  לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"י ֹודע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׂשדה"
ׁשהּכּונה  מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ּומּכ ּבציד. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹוסק
ולכן  לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָל'צידה'

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמפרׁש

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.á÷òé BîL àø÷iå (åëxnFl Fl did `xFTd `Ed m`e 'Fbe miXW oA wgvie FxnF` on`Pd crde ,eia` `l d"awd WExR ©¦§¨§©£Ÿ¥Ÿ¨¦§¨¥©¤¡¨§§¦§¨¤¦¦§§¦©¥¨¨©
:oade `xw irYWn FAW 'Fbe miXW oA `Edefk dxez §¤¦¦§¤¦§¨¥§¨§¨¥



לט zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשדה  איׁש ציד ידע איׁש עׂשו ויהי הּנערים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוּיגּדלּו
אּבא  וׁשֹואלֹו ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָיֹודע
ׁשהּוא  אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא

ּבמצֹות רש"י)מדקדק ובפירוש כז. (כה, ְְְְִֵַ
אביו  את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּב'מׂשּכיל
את  מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלהחׁשיבֹו
עם  ׁשהּוא מֹורה היה זאת "ּבׁשאלתֹו הרי והּתבן", ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלח
זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ׁשּתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהארץ,
לׁשמֹוע  לּבֹו נֹותן ׁשאינֹו אביו יאמר ּדאּדרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹערמה,

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ְִִִֵַַַַַַָָָָֹּבּלּמּודים,
ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעֹוד
נֹוציא  לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
טעם  ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר מעׂשרה אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמהן

זֹו"? ְִֵָלׁשאלה
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, ל) ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אׁשר  מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ"וּיּתן

המפרׁשים ׁשּבארּו שם)לֹו", אריה וגור רׁש"י (ריב"א ׁשּכּונת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
רק  ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהׁשמיענּו

הּמלחמה. ְְִִַַָָמּׁשלל
למעׂשר  היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ׁשגם לֹומר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה

ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכספים
עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה

אֹות  חׁשיבּות ּוכׁשּמערבים להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
מׁשּתּמׁשים  ּובתבן ּבאֹוכלין, טעם נֹותן מלח ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָּגדֹולה.

וכּו'. לבנין לבנים ְְְְֲִִִֵַַָלעׂשּית
לׁשאֹול, היתה ׁשּכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכׁשּמעריכים
ּבפני  חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ׁשֹווי את ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמעריכים
ּבפעל  ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמם,
ּומיּׁשב  ּבׁשוים. נתוּסף ׁשאז אחרים, ּבדברים ערּובם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻעל־ידי

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעל־ּפי־זה

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy)

ּבפירּוׁש - יצחק ׁשמֹו ׁשּגם - האריז"ל ׁשל ּדבריו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנם
ּׁשאהב  "מה ּבפיו": ציד ּכי עׂשו את יצחק "וּיאהב ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

"ׁשּצדה  עׂשו", ׁשל ּבפיו ׁשהיה האֹור ּבׁשביל היה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
כּו'". הּקדּוׁשה) (ניצֹוצֹות הּקדּוׁשה מן ְְְִִַַַָָָולקח

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר) ּדתימא:ּברציחה ּכמה ד), נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ÷çöé áäàiå (çëmdixacl dPd ©¤¡©¦§¨§¦¥§¦§¥¤
cv didW Exn`W (`nEgpY) l"f©§¨¤¨§¤¨¨¨
glOd z` oixVrn Ki`d mixacA eia`̈¦¦§¨¦©¥§©§¦¤©¤©
`le wgvil `N` oM zFUrl Wg `lŸ¨©£¥¤¨§¦§¨§Ÿ
WWFg did devOd cvl `l iM dwaxl§¦§¨¦Ÿ§©©¦§¨¨¨¥
mB FzllTn `xi didW cvl `N ¤̀¨§©¤¨¨¨¥¦¦§¨©
.dwax oM oi`X dn zFkxAd zewzl§¦§©©§¨©¤¥¥¦§¨
la` ini Eaxwi xn` `NW `vnY dfle§¨¤¦§¨¤Ÿ¨©¦§§§¥¥¤
`NW dwax mrhe ,ia` `N` iO`e ia`̈¦§¦¦¤¨¨¦§©©¦§¨¤Ÿ
didW xWt` FrWx wgvil dciBd¦¦¨§¦§¨¦§¤§¨¤¨¨

zAq zrC lal diptA `NW EdOxn§©¥¤Ÿ§¨¤¨§©©©¦©
qElwp` itlE ,Dxiqdl FzF` Fzad ©̀£¨§¨¦¨§¦ª§§
Kixv lik` ded diciSn ix` mBxYW¤¦§¥£¥¦¥¥£¨¨¦¨¦
mB df mrh lirFi `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¦©©¤©
Fnvr bilti `l mzQd on iM dwaxl§¦§¨¦¦©§¨Ÿ©§¦©§
DaEIg dwax iM ilE`e .dwaxn wgvi¦§¨¥¦§¨§©¦¦§¨¦¨
azMW FnkE xUA Dlik`dl wgvi lr©¦§¨§©£¦¨¨¨§¤¨©
('` sirq 'r oniq) xfrd oa`A w"ixdn©©¦§¤¤¨¤¤¦¨¨¦
DYgRWn ipA m`e dizpFfnA aIgW¤©¨¦§Ÿ¤¨§¦§¥¦§©§¨

oM Dbidpdl Kixv zFlFcbA milibx§¦¦¦§¨¦§©§¦¨¥
,mx`l lFcbe xU l`EzA iM rEcie ,k"r§¨©¦§¥©§¨©£¨
sxHl daFh wifgY `l dfl̈¤Ÿ©£¦¨©¤¤

:ditAhk dxez §¦¨
.á÷òé ãæiå (èëd`xW cvl iM ilE` ©¨¤©£Ÿ©¦§©¤¨¨

eUr lW Fznibl dlirFdW¤¦¨§¦¨¤¥¨
lXal KxC `Ed mB gwl wgvil§¦§¨¨©©¤¤§©¥
eil` eia` al axwl oiliWaY©§¦¦§¨¥¥¨¦¥¨

:eUrMl dxez §¥¨



zeclezמ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ
מלעיטין  אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:

‰‡„Ì.אֹותֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑ אדּמֹות ואֹותֹו,עדׁשים ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ
יֹוצ  ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת א הּיֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּקדֹוׁשֿ ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתרּבּות
חמׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ ְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא.

מּׁשנֹותיו  קע"ה ׁשנים וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק , ְְְִִִֶֶַָָָָָ

ולּמה  האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנה,
החֹוזר  ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעדׁשים?

ׁשאסּור (ּבעֹולם. ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

עגּלים  ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלדּבר,

ימים  ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין

מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו וכלֿׁשּכן אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', .)ועד ְְְְִִֵֵֵַַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵֶַַ
ּברּורה  מכירה לי מכר ּכ לפי ∑E˙¯Îa.ּברּור, ְְְִִָָָָֹ¿…»¿ְִ

ּכדאי  זה רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' .ׁשּיקריב ְְִֶַַָָ

(áì)äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
:äøëa éì¦−§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑),הּבכֹורה היא והֹולכת מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְְִִֶֶֶֶַָ

ה  עת ּכל ּתהא ועֹוד ׁשּלא אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות עׂשו:)עבֹודה אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּטיבּה אזהרֹות 'מה 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות סג)וענׁשין (סנהדרין ְְֳִִִִֶָָָָָ
'אני  אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ'אּלּו

ּבּה'? לי חפץ מה ּכן אם עלֿידּה, למּות הֹול. ִִֵֵֵֶַַָָָָ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå BîL àø÷ ïk ìò (ì`Ed WExR ©¥¨¨§§¥
`l mrHde ,mFc` FnW `xw eUr¥¨¨¨§¡§©©©Ÿ
ipW mc`d mc`d mW `xTW cvl§©¤¨¨¥¨¨Ÿ¨¨Ÿ§¥
FaE zEnl KlFd didW cvl `N` minrR§¨¦¤¨§©¤¨¨¥¨
,FnWA mFc` FnW `xw FWtp digd¤¡¨©§¨¨§¡¦§
f"k) FxnF`M ,did `nWA wicA eUre§¥¨¨¦¦§¨¨¨§§

:'Fbe FnW `xw ikd (e"l`l dxez £¦¨¨§§
.'Bâå íBië äøëî á÷òé øîàiå (àì©Ÿ¤©£Ÿ¦§¨©§
Dl oi`W mFIk FxnF` zrcl Kixv̈¦¨©©§©¤¥¨
dxFkA iM zFidl iM d`xpe ,zErnWn©§¨§¦§¤¦¦§¦§¨
mpi`W mihxR DA Wi EPOn dpFTW Ff¤¤¦¤¥¨§¨¦¤¥¨
mixaC mde eia` zFnA `N` zE`ivOA©§¦¤¨§¨¦§¥§¨¦
EpzxFY itkE .mlFrl E`A `NW¤Ÿ¨¨¨§¦¨¥
`A `NW xaC dpwn mc` oi` dWFcTd©§¨¥¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨
icM mFIM xnFl mMgzp dfl ,mlFrl̈¨¨¤¦§©¥©©§¥
dn iR lr `Ede ,dxikOd mIwzYW¤¦§©¥©§¦¨§©¦©
f"h sC `rivn zkQnA Exn`X¤¨§§©¤¤§¦¨©
`"ix oniq n"eg) miwqFRd EdEwqtE§¨©§¦¦¨
lk`I dn Fl oi`W ipr cISd ('a sirq̈¦©©¨¨¦¤¥©Ÿ©

mFId izcEvnA dlrIX dn xn`W¤¨©©¤©£¤¦§¨¦©
mEXn mrHde ,mIw FxMnn Ll xEkn̈§¦§¨©¨§©©©¦
mrHd oi`W mipF`Bd Eazke ,eiIg icM§¥©¨§¨§©§¦¤¥©©©
mFi oiCd `Ed `N` mFId Fxn`A iElŸ§¨§©¤¨©¦
`le eiIg icM mrHn mIw FxMnn xg ©̀¥¦§¨©¨¦©©§¥©¨§Ÿ
dlrIX dn llWl `N` mFId Exn`̈§©¤¨¦§Ÿ©¤©£¤
xzFi `EdW dpW F` mFi 'l FzcEvnA¦§¨¨¨¤¥
mFi zign la` cg` mFi zign icMn¦§¥¦§©¤¨£¨¦§©
`Ede .mIw didIW zE`ivn lkA cg ¤̀¨§¨§¦¤¦§¤©¨§
,mFi oicM WExR mFIk dxkn FxnF`§¦§¨©¥§¦
FxMnn eiIg icM mEXnE did sir ixdW¤£¥¨¥¨¨¦§¥©¨¦§¨
`A `NW xaC `EdW mbd xMnn¦§¨£©¤¨¨¤Ÿ¨
oiC oi` df zE`ivn zlEfe ,mlFrl̈¨§©§¦¤¥¦
wiCvde dxFkAd xknA zFMfl lFkIW¤¨¦§§¤¤©§¨§¦§¦
KlFd `Ed dPd FxnF`M awri ixaC eUr¥¨¦§¥©£Ÿ§§¦¥¥
eiIg icM mEXn zpTY Ll oi`e zEnl̈§¥§©¨©¦§¥©¨

:FGn dlFcBal dxez §¨¦
éì äòáMä 'Bâå øîàiå (âìmrh ©Ÿ¤§¦¨§¨¦©©

Wi iM zFidl ,drEaWl KxvdW¤ª§©¦§¨¦§¦¥

oi`W mixaC mdW mihxR dxFkAA©§¨§¨¦¤¥§¨¦¤¥
dlrOde cFaMd FnM WOn mdÄ¤©¨§©¨§©©£¨

dilrWziA zcFarl awri ciRwd m ¤£¥¤¦§¦©£Ÿ©£©¥
EpzxFY itkE zFxFkaA `idW Epidl ¡̀Ÿ¥¤¦¦§§¦¨¥
`le xknA `l dpwn mc` oi` dWFcTd©§¨¥¨¨©§¤Ÿ§¤¤§Ÿ
,rEcIM WOn FA oi`W xaC dpYnA§©¨¨¨¨¤¥©¨©¨©
dfl (a"k wxR dxikn zFkld m"Anx)©§©¦§§¦¨¤¤¨¤
drEaW ici lr xaCA zFMfl mMgzp¦§©¥¦§©¨¨©§¥§¨
c"ei) dxFYd iwqFR znMqd `Ed oke§¥©§¨©§¥©¨
lr oiA dlg drEaXd iM (h"lx oniq¦¨¦©§¨¨¨¥©
oi`W xaC lr oiA WOn FA WIW xaC̈¨¤¥©¨¥©¨¨¤¥
dPde .il draXd FxnF` `Ede ,WOn FA©¨§§¦¨§¨¦§¦¥
`NW xaC oipwl wiRqY `l Ff drEaW§¨Ÿ©§¦§¦§©¨¨¤Ÿ
dpwn mc` oi`C mrh iM mlFrl `Ä¨¨¦©©§¥¨¨©§¤
`lC cvl `id mlFrl `A `NW xaC̈¨¤Ÿ¨¨¨¦§©§Ÿ
gkEn oke ,'Eke gwFlC diYrC dknq̈§¨©§¥§¥©§§¥¨
FYrC did m` la` ,e"i sC `rivnA¦§¦¨©£¨¦¨¨©§
lirFY `l drEaWE dpwp did zknFq¤¤¨¨¦§¤§¨Ÿ¦
FnM mFIM mrhl Kxvd okle dfÄ¤§¨¥ª§©§©©©§



מי zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k oey`x meil inei xeriy

(ãì)ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑ הּכתּוב רׁשעֹו,העיד מקֹום על ׁשל עבֹודתֹו .ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

åë(à)øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézL §¦§¦−§¨«¨

(á)ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
éìà øîà øLà õøàa:E ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑ למצרים לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְְְִִֶֶֶַַָָָ
לֹו: אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד "אלּֿתרד ּכמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּתמימה  עֹולה ׁשאּתה לארץ מצרימה", חּוצה ואין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ל .ּכדאי ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ל ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה, עֹולה (רש"י ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ב) כו,

מדּגׁש לארץ ּברׁש"י ׁשּבחּוץ מדּגׁשת החּסרֹון ּבּמדרׁש ואּלּו , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

יׂשראל ארץ "מה מעלת הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יצאת  אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת אם ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָעֹולה,
ׁשעל־ידי  סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּוץ

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

W"aixd xtq icil `A aEW .iYWxRW¤¥©§¦¨§¨¦¥¤¨¦¨
oA i"x zi`xW YazM l"fe g"ky oniq¦¨§¨©§¨¤¨¦¨¦¤
xaC dpwnC eia` mWA azMW W"`xd̈Ÿ¤¨©§¥¨¦§©§¤¨¨
'Eke dpw rAWp m` mlFrl `A `NW¤Ÿ¨¨¨¦¦§©¨¨§
eUr xkOW dxFkA zxikOn Fzi`xE§¨¨¦§¦©§¨¤¨©¥¨
.o`M cr il draXd aizkE awril§©£Ÿ§¦¦¨§¨¦©¨
inizg FpA i"x `le W"`xd `l ,daEWY§¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ¦§£¦¥
`xaq iaxax ixabA zFlzl oi`e dNr©¨§¥¦§§©§¥©§§¥§¨¨
mB ,KnqYX dn lr Dl oi`W FfM̈¤¥¨©©¤¦§Ÿ©
didW itl xTr Dl oi` E`iadW di`xd̈§¨¨¤¥¦¥¨¦¨§¦¤¨¨
did `NW ol `nil o`nE xEACd mcwŸ¤©¦¨¥¨¨¤Ÿ¨¨
,f` mlFrl `A `NW xaC dpwn mc`̈¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¨
`NW `zNnC dgexl dzid drEaXde§©§¨¨§¨¦§¨¨§¦§¨¤Ÿ
mde .k"r rFxf Wi` didW itl xrxri§©§¥§¦¤¨¨¦§©§¥
`l W"aixdW `N` onvr EpixaC§¨¥©§¨¤¨¤¨¦¨Ÿ
eUr zrEaW KxvdW mrh zzl opFAzd¦§¥¨¥©©¤ª§©§©¥¨

:iYazMW FnM§¤¨©§¦
íòèåwiRqd `le il draXd FxnF` §©©§¦¨§¨¦§Ÿ¦§¦

iM oaEn xaCde draXd xnFl©¦¨§¨§©¨¨¨¦
iM xnFl oEMzp ,dxikOd `id Fl¦©§¦¨¦§©¥©¦
lW FYrC lr zFidl dkixv Ff drEaW§¨§¦¨¦§©©§¤

Hal lFki df zlEGW awriFAlA Dl ©£Ÿ¤©¤¨§©§¨§¦
aNA zFidl dkixv drEaXd xTre§¦©©§¨§¦¨¦§©¥
(a"i 't k"ez) `aiwr iAx xn`cM¦§¨©©¦£¦¨
mieW FAle eiR didIW drEaWA mc`d̈¨¨¦§¨¤¦§¤¦§¦¨¦

il draXd xn` dfl drEaXd zrWA¦§©©§¨¨¤¨©¦¨§¨¦
:iYrcl WExR¥§©§¦

íblFkIW `Ed `weC iM il xnFl wCwC ©¦§¥©¦¦©§¨¤¨
eiwlg lkA dxFkAd xkn mIwzdl§¦§©¥¤¤©§¨§¨£¨¨
dIpw oA Fpi` zlEGd iM zlEGl `l la £̀¨Ÿ©©¦©©¥¤§¦¨
mixaC la` oFnn mdW mixaC `N ¤̀¨§¨¦¤¥¨£¨§¨¦
oFbM mdia`n zFlrn dXxi mdW¤¥§ª¨©£¥£¦¤§
mpi` cFaMde midl` ziaAW dcFard̈£¨¤§¥¡Ÿ¦§©¨¥¨
mxknl dipinM lM e`le ixkp Wi`A§¦¨§¦§¨¨§¦¥§¨§¨

:xfl§¨
økîiådxFYd dwiCvd .FzxkA z` ©¦§Ÿ¤§Ÿ¨¦§¦¨©¨

FciA `id znITW dxikOd©§¦¨¤©¤¤¦§¨
`N` xkn `NW mbde EpazMW minrHn¦§¨¦¤¨©§©£©¤Ÿ¨©¤¨
d`n deW xaC xkOW mbde ,Fqp`l§¨§©£©¤¨©¨¨¨¤¥¨
n"eg) w"ixdn oFWl Ll dfe .dpnA dpn̈¤§¨¤§¤§§©©¦
lflfe FwgC ipRn xkn m` (f"kx oniq¦¨¦¨©¦§¥¨§§¦§¥
drFh zrCdW icMn xzFi FzxiknA¦§¦¨¥¦§¥¤©©©¨
Fpi` lflfl Kxvd FwgC ipROW xMPW¤¦¨¤¦§¥¨§ª§©§©§¥¥
.l"kr lgnE rciC FA xfgl lFkï©£Ÿ§¨©¨©
Kxrd bltn xaC xkOW mbd dYrnE¥©¨£©¤¨©¨¨ª§¨¨¥¤
xkn FxMnn cifp lW zg` dniblA¦§¦¨©©¤¨¦¦§¨¤¤
dPd FxnF`A FYrC `Ed dNBW FnM§¤¦¨©§§§¦¥
lFcB wgC Ll oi`e zEnl KlFd `Ed¥¨§¥§Ÿ©¨
xW` lke xFr crA xFr ('a aFI`) dGn¦¤¦§©§¨£¤
zlEf dPde ,FWtp crA oYi Wi`l§¦¦¥§©©§§¦¥©

awril zE`ivn did `l Ff d`vnd©§¨¨Ÿ¨¨§¦§©£Ÿ
eUr lre ,eUr cIn dxFkAA zFMfl¦§©§¨¦©¥¨§©¥¨
FpcMli eizFper ('d ilWn) `iaPd xn`̈©©¨¦¦§¥£Ÿ¨¦§§ª
FA dUrW eizFper zAqAW ,rWxd z ¤̀¨¨¨¤§¦©£Ÿ¨¤¨¨
WExtA (b"qt x"a) l"f mxnF`M mFIA©§§¨§¥
`ivFdl dAq did df sir `Ede FxnF`§§¨¥¤¨¨¦¨§¦
iE`xd ciA dpcnrze dxFkAd EPOn¦¤©§¨§©£Ÿ§¨§©¨¨

:Dlcl dxez ¨
.'Bâå åNò æáiå Cìiå í÷iå (ãìWExR ©¨¨©¥©©¦¤¥¨§¥

dGAW eilr dcirn dxFYd©¨§¦¨¨¨¤¦¨
xnFl wiRqd `l dfle .FYrcA dxFkAd©§¨§©§§¨¤Ÿ¦§¦©
.oade KEnqA xEn`d eUr l` xfFge faIe©¦¤§¥¤¥¨¨¨§¨§¨¥
mrh `lA mB xnFl Ff drcFd zpEke§©¨©¨¨©©§Ÿ©©
`id diEfA eipirA iM xnB Fqp`lC¦§¨§¨©¦§¥¨§¨¦
`NW mbd dn xacA dPxMni xFknE¨¦§§¤¨¦§©¨£©¤Ÿ
xnbe FWtp aiWdl Kixv did̈¨¨¦§¨¦©§§¨©

:dpwnE` dxez ©§¤
.'Bâå øLà õøàa ïëL (áxnFl oEMzp §Ÿ¨¨¤£¤§¦§©¥©

l` WFcw ixn` eilr lAwl mzq§¨§©¥¨¨¦§¥¨¤
didIW mbd eil` xn`i xW` mFwOd©¨£¤Ÿ©¥¨£©¤¦§¤
iM xaCd lr xkU lHle ,FpFvx Ktd¥¤§§¦Ÿ¨¨©©¨¨¦
`Ed oke eicici zFMfl d"awd dvẍ¨§©§¦¨§¥
xW` ux`d l` ('` a"i lirl) xnF`¥§¥¤¨¨¤£¤
mW) aizkC Fl DxiMfd KEnqe J`x ©̀§¤¨§¨¦§¦¨¦§¦¨

:orpM dvx` zkll ('db dxez ¨¤¤©§¨§©©



zeclezמב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ipy meil inei xeriy
היתה  אז ּוכבר ּבפעל, אברהם אֹותּה קנה הארץ ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהבטחת
רׁש"י  לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשֹונה

לאברהם קנּויה עדין היתה ּכמֹולא ארץ היתה והיא ּבפעל, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ז)ּומהּו כד, שרה לארץ (חיי ּבחּוץ : ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבארץ. רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑"האּלה" .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑לבנֹו אֹומר זרעאדם 'יהא : ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרעֹו
לענין  ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)הּקללה לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו, (ישעיה ׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשהּנׁשּבע סה) לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"והּנחּתם

!'וכ ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא .אֹומר: ְְֱִִִִִֵֵָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו ÓLiÂ¯.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
Èz¯ÓLÓ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים

ּדמים  ּוׁשפיכּות הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת

עבדיו  על ׁשּבעלֿ∑È˙¯B˙Â.וחּקֹותיו ּתֹורה להביא ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מּסיני ּפה, למׁשה .(ב"ר)הלכה ְֲִִֶֶַָָֹ

ß oeygxn h"k ipy mei ß

(å):øøâa ÷çöé áLiå©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

a‚¯¯:ו  ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Eòøæìe Eì ék (âmiYWlR ux` ¦§§©§£§¤¤§¦§¦
mB dfle ,`id ux`d zpizp llkA¦§©§¦©¨¨¤¦§¨¤©
dghad Ll FxnF`e ,o"Anx miMqd oM¥¦§¦©§©§§§©§¨¨
`Ed gilvdX dn lr `idW ilE` Ff©¤¦©©¤¦§¦©
wgvi rxfIe (a"i wEqR) aizkC mẄ¦§¦¨©¦§©¦§¨
Fl xnFl oEMzp cFr .'Fbe `idd ux`Ä¨¤©¦§¦§©¥©
`l iM ilE`e rxfl dA `Ed dMfIW¤¦§¤¨¦§Ÿ©§©¦Ÿ
dwfgA miYWlR ux`A mdxa` wifgd¤¡¦©§¨¨§¤¤§¦§¦©£¨¨
wgvi wifgIW 'd dvx dfl dpFW`xd̈¦¨¨¤¨¨¤©£¦¦§¨
dNrn dwfgA DA wifgd `Ede DÄ§¤¡¦¨©£¨¨§ª¨
eixacA 'd wCwC dfle ,rxfe WxgW¤¨©§¨©§¨¤¦§¥¦§¨¨

:l`d zvx`d lM z` xnFl©¤¨¨£¨Ÿ¨¥
ãBòl`rnWil oi` iM Fgihadl oEMzp¦§©¥§©§¦¦¥§¦§¨¥

mdxa` zFghadA dlgpe wlg¥¤§©£¨§©§¨©§¨¨
.Ll FxnF` `Ede cal wgvil zlEf©§¦§¨§©§§§
eipAn wlg llWl LrxflE xnFl wCwce§¦§¥©§©§£¦§Ÿ¥¤¦¨¨
aizkC Frxf `xwPW FzF` `weC iM¦©§¨¤¦§¨©§¦§¦
rxf Ll `xTi wgvia iM (a"i `"k)¦§¦§¨¦¨¥§¨©

:wgvi lM `le (`"l mixcp)c dxez §¨¦§Ÿ¨¦§¨
.éì÷a íäøáà òîL (äxW` lkl ¨©©§¨¨§Ÿ¦§¨£¤

nWn xnWIe ,EdiziQpxnW iYx ¦¦¦©¦§Ÿ¦§©§¦¨©

eiziESW xaC Fcil `ai lal Fnvr©§§©¨Ÿ§¨¨¨¤¦¦¦
lal zFevOd xnW ok FnkE ,xnWl¦§Ÿ§¥¨©©¦§§©
md izFTge .zrCd gQdA EdExari©©§§¤¥©©©©§ª©¥
izxY ok FnkE ,mrh mdA oi`W zFevn¦§¤¥¨¤©©§¥Ÿ¨¦
FxnF` KxC lr EPOn gkXY lal xnẄ©§©¦¨©¦¤©¤¤§
gMWY oR 'Fbe LWtp xnWE ('c mixaC)§¨¦§Ÿ©§§§¤¦§©

:'Fbe mixaCd z`e dxez ¤©§¨¦§
.øøâa ÷çöé áLiå (åmITW xnFl ©¥¤¦§¨¦§¨©¤¦¥

lHaE `Ed KExA `xFAd xn`n©£©©¥¨¦¥
:Fl dncTW FYaWgnf dxez ©§©§¤¨§¨



מג zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ipy meil inei xeriy

(æ)àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®
íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé ék¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ

:àåä äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìò©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«
i"yx£BzL‡Ï∑אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:,על הּוא"(לעיל אחי ."אמריֿלי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

(ç)Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
ìt Cìî÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

:BzLà ä÷áø úà¥−¦§¨¬¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑ עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה נׁשמר אמר: להיֹות נזהר ולא Û˜LiÂ.עכׁשו', ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ·‡∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ¬ƒ∆∆¿ְִֵֶַָָָ

(è)EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ
éàå àåä÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈

:äéìò úeîà-ït ézøîà ék¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨

(é)áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä ãçà©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑ ּבעם,הּמיחדהּמל ‡ÌL.זה eÈÏÚ ˙‡·‰Â∑ ּכבר ׁשכב, עלינּוהבאת אם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

(àé)Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬
:úîeé úBî BzLàáe äfä©¤²§¦§−¬¨«

(áé)àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−
:ýåýé eäëøáéå íéøòL äàî¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי »»∆«ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ
עצמּה הּגֹוים ,יׂשראל ׁשבעת Ma‰.(ב"ר)ּכארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ«»»

‡Â‰‰∑ ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה אףֿעלּֿפי «ƒְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
‰‰Â‡.(ב"ר)רעבֹון  ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ׁשניהם ְָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶ

קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר Ó‡‰.לּמה? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»
ÌÈ¯ÚL∑ ראּויה ּכּמה על לעׂשֹות,ׁשאמדּוה ועׂשתה ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ

'אמד  אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. - ׁשאמדּוה זה,אחת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.היה'למעׂשרֹות  ְְַַָָ

d˙z‡Ïז  (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊk¯י  ‡Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

ÊÈc˜יא  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ·‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡·e ÔÈ„‰ ‡¯·‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב  ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯Êe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎ¯·e È‰B¯ÚL„· ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ä÷áø úà ÷çöî (çdAg dUrn 'iR §©¥¤¦§¨¥©£¥¦¨
ixaclE FYW`l Wi` oiA ziUrPd©©£¥¥¦§¦§§¦§¥
WOWn wgvn (c"qt x"a) xnF`d̈¥§©¥§©¥
mikxCdn cg`A didW ilE` FzHn¦¨©¤¨¨§¤¨¥©§¨¦
d`Etxl xn`YW FnM mFIA 'it` xYOW¤ª¨£¦©§¤Ÿ©¦§¨
't zFrC zFkld) m"Anx azMW FnkE§¤¨©©§©¦§¥
zFAzM) q"XA `aEdW dUrnM F` ('c§©£¤¤¨©©§ª
lf`e 'Eke zilbc iIA`C EdziaC (d"q§¦§§©©¥§¨¦§§¨©

dnFCl EWEgi miwiCSd iM 'Eke `aẍ¨§¦©©¦¦¨©¤
:FA ElWMi lal xErkC dnFcCh dxez §¤§¦§©¦¨§

.úîeé úBî (àéminW iciA zFn 'iR ¨¥¦¥¨©¦
rbPd xnFl wCwce mc` iciA znEi©¦¥¨¨§¦§¥©©Ÿ¥©
zW` lr bxdp Fpi`W KxcA ENt` xnFl©£¦§¤¤¤¥¤¡©©¥¤
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כ"ק  מבאר ׁשערים" מאה יצחק... "וּיזרע הּפסּוק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעל
חמיׁשים  יׁשנם ּכללי ׁשּבאֹופן צדק", ה"צמח ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאדמֹו"ר
ואפׁשרּויֹות: ּדרגֹות ׁשּתי יׁש עצמם אּלּו ּובׁשערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשערים,
למּטה, מּלמעלה הׁשּפעה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי
וכ למעלה. מּמּטה העלאה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכפי

ׁשערים". "מאה ְִִֵָָָנֹוצרים
ׁשל  הּדרּגה הּוא: אּלּו ּדרגֹות ׁשּתי ּבין ההבּדלים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד
מּלמעלה, הׁשּפעה ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ"חמיׁשים
ּתֹופס  ׁשה"מּטה" הרי למּטה, ירידה היא ׁשּמהּותּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיון
מאֹור  נמׁש ּכאׁשר אף ולכן, זֹו. ּדרּגה לגּבי מקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיזׁשהּו
ּכלׁשהי  אחיזה לּנס ׁשּתהיה צֹור יׁש הּטבע, ׁשּמעל נס ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
ׁשהם  ּכפי ׁשערים" "מאה ׁשל הּדרּגה זאת, לעּומת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּטבע.
אּלא  העֹולם, למגּבלֹות קׁשּורה אינּה העלאה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבכיוּון
מן  ולצאת להתרֹומם היא ה"העלאה" ּתכלית :ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיפ

ׁשידּוד  ׁשל ּבאֹופן הם זֹו מּדרּגה הּניסים ,ּולפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם.
ֶַַהּטבע.

ׁשערים" ל"מאה רׁש"י ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ההסּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ְִִִָּבפנימּיּותם:

ׁשל  ׁשּבכיוּון ׁשערים") "מאה מּתֹו) הּׁשערים חמיׁשים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּצד
הּתבּואה  צמיחת ּבעת ׁשרתה ׁשהּברכה לבאר יׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכה,
ּבּדרּגה  הּׁשערים חמיׁשים מּצד ואילּו הּטבע. ּבמגּבלֹות –ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָ
ּולאחר  הּצמיחה לאחר ׁשרתה ׁשהּברכה יֹוצא, - ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה
הּנֹובעים  הּניסים ּכי הּתבּואה, ׁשל המדּויקת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמדידה

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם זֹו, ְְִִֵֶֶֶַַַָמּדרּגה
את  מדד ׁשּיצחק על־ידי הּוׂשגה העלאה ׁשל זֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודרּגה
העלאה  היא הּמעׂשר ּתכלית ּגם ּכי מעׂשר, לצֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתבּואה
היה  זֹו עבֹודה על־ידי הּנֹובע האֹור ּגם ולכן למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָמּלמּטה

העלאה. ׁשל ְֲִֶַָָּבכיוּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz zeclez t"y zgiyn)

ּכיון  נֹוסף: ענין יׁש היה" למעׁשרֹות זה "אֹומד רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבדברי
את  למּדֹוד ּדֹורׁשת ׁשההלכה ּבאֹופן נקּבעה מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצות
ׁשעצם  יֹוצא, – הּמעׂשר היא מּמּנה ועׂשירית ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתבּואה,
הּתֹורה  ּתֹורה: ׁשל מדידה ּתֹורה, ׁשל מציאּות הּוא ְְִִֶֶֶַָָָָָה"אֹומד"
זאת, ּובכל .וכ ּכ היא הּתבּואה ׁשּכּמּות וקֹובעת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסקת
מאה. ּפי עצמּה את והכּפילה זה מאֹומד "יצאה" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּתבּואה

התּבּטלה. הּתֹורה ׁשל הּמדידה ְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו
הּמציאּות, ׁשל מדידה על מדּוּבר ּכאׁשר הּׁשאלה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעֹוררת
ּבּמדידה  ׁשינּוי ׁשּיחּול ייּתכן ּכיצד א זאת. להבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
"ורּבֹותינּו רׁש"י אֹומר על־ּכ אמת'? 'ּתֹורת לפי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָהּנקּבעת
וזֹוהי  (=אדֹון). הּבית ּבעל ּגדֹול, הּוא "רב" ְְִִַַַַַָָָאמרּו":
ּגדֹולים, זאת ׁשאמרּו אמרּו", "ורּבֹותינּו ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
ּתֹורה. ׁשל מדידה ּגם לׁשּנֹות יכֹולים ׁשהם הּכל, על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאדֹונים
עּמֹו מתאחדת ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ּתֹורה לֹומד יהּודי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
אז  רק ּפׁשּוטֹו, לפי ּגם ּכּמּובן, אׁשר ׁשּלֹו, "ּתֹורתֹו" ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָונעׂשית
על  הּבית' 'ּבעל להיֹות מ"רּבֹותינּו", לאחד להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חז" אמרּו ועליו ּכביכֹול, רּבנן,הּתֹורה, – מלכי? "מאן ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ
היא  ּכ ּפסיקתם, ּוכפי והּמלכים, האדֹונים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשרּבנן

ְִַהּמציאּות.
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא הּפסּוק על חז"ל ְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹּכמאמר
ימין  על ל "אֹומרים רּבנן ּכאׁשר אפילּו ּוׂשמאל", ימין ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹל
ענין  אפילּו ּכלֹומר, ימין". ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
אֹומרים  וחז"ל ׂשמאל, ׁשהּוא מגּדירה אמת' 'ּתֹורת ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹאׁשר
– תסּור..." "לא עצמּה: הּתֹורה ּפֹוסקת ימין, ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹעל־ּכ

להם. לׁשמֹוע ְִֵֶַָיׁש
על  אֹומרים ׁשחכמים ׁשעל־ידי־זה ,מּכ יֹותר לֹומר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
'ּתֹורת  הּתֹורה, ּכאׁשר ימין. נעׂשה הּוא – ימין ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׂשמאל

עצמֹו ׁשהּדבר לֹומר הּכּונה אין תסּור", "לא ּפֹוסקת ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמת',
ׁשּלמעׂשה  הּתֹורה ציותה זאת ּובכל "ׂשמאל" נׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאכן
ּבאמת  ׁשהרי "ימין", ׁשּזהּו אֹומרים חכמים ּכי ,להיפ ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָינהגּו
אּלא  לאמת, ּבניגּוד לפעֹול ּתצּוה אמת' ׁש'ּתֹורת ייּתכן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלא
אמת' 'ּתֹורת מּצד מּוגדר זה ׁשּדבר ׁשּלמרֹות היא, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
הּכח  את לרּבנן העניקה עצמּה הּתֹורה הרי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׂשמאל",
ּפסקם, לפני ׁשהיה, הּדבר יׁשּתּנה ּפסקם, ׁשעל־ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלׁשּנֹות,

"ימין". ּבאמת להיֹות ְְֱִִֶֶָֹׂשמאל,
ּגֹומר  "לא־ל הּפסּוק על הּירּוׁשלמי ּבּתלמּוד לּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבדֹומה
החֹודׁש קידּוׁש ּבענין ּבית־ּדין ׁשל ּפסק־ּדין ׁשעל־ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעלי",
ׁשּפסק  ייּתכן והרי והּמציאּות, הּטבע מׁשּתּנים הּׁשנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועיּבּור
כן, לפני ׁשּנתקּבלה העדּות ּביטּול על־ידי ּגם יּקבע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדין

וכּדֹומה. ּתֹורה) ׁשל (מציאּות אחרת נפסק לפיה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָואׁשר
אינׁשי  ׁשאר טּפׁשאי "ּכּמה הּגמרא לדברי ההסּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזהּו
קיימי  ולא ּתֹורה, ספר לפני) קמים (=אׁשר מקּמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדקיימי
ּדאילּו חׁשּוב), אדם לפני קמים (=ואינם רּבה ּגברא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמקּמי
(=ּובאּו חדא ּבצרּו רּבנן ואתּו ארּבעים, ּכתיב ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבספר
על  הּבית ּבעלי הם ׁשחכמים – אחד)" והפחיתּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים
את  ּכביכֹול, לבּטל, ּכח להם העניקה הּתֹורה ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

הּתֹורה. ׁשל ְִֶַַָהמדידֹות
"סּור  ׁשל הענין לגּבי ׁשם הּגמרא זאת ׁשאֹומרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשם
את  הּיּסּורים, את להפחית חכמים ׁשל ׁשּבכֹוחם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמרע",
הּכתּובים  יּסּורים אפילּו יהּודי, ׁשל הארּבעים, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּמּכה
"רּבֹותינּו" ׁשל ׁשּבכֹוחם טֹוב", "ועׂשה לגּבי  ּגם ּכ ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה,
ּכל  את ּולבּטל עצּומה ּבכּמּות מּלמעלה הׁשּפעה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹורר
רב  ׁשּיּגיע – ּבברכה הּתֹורה מדידת את אפילּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהמדידֹות,

רויחי. – ּובכּולם ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְְְִֵֵֵֵַָָטּוב
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ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr d jxk zegiy ihewl)

קׁשה והּׁשנה קׁשה יב)ׁשהארץ כו, (רש"י ְֶֶַָָָָָָָָ
הארץ  ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש
ּבפני  אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ("אינּה
לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה לׁשם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ּבּׁשנהההיאׁשהקׁשה ההיא .. ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּׁשני  ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). ּובּׁשנה ּבארץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא
ׁשל החס  החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּׁשנה
ּגם  לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָסתם,
מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 47 'nr d wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?obC rxf wgvIW xnFl "mFlWeÎqg" rECn©©©§¨©¤¦§¨¨©¨¨

יצחק" "וּיזרע הּפסּוק יב)על אליעזר (כו, ּדרּבי ּבפרקי איתא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכל (רפל"ג) את לקח אּלא חס־וׁשלֹום, ּדגן זרע יצחק ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וכי

לענּיים". צדקה וזרע ממֹונֹו ְְְֲִִַַַַָָָָמעׂשר
עד  ּדגן, זרע ׁשּיצחק ּבזה הּפלא ּגֹודל מהּו ּתמּוּה, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָולכאֹורה

"חס־וׁשלֹום"? זה על ׁשאֹומרים ּכ ְְְִֵֶֶַַָָּכדי
הּתניא ּבספר ּׁשּכתּוב מה על־ּפי זה לבאר על (פכ"ג)ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

היּו איבריהם ׁשּכל הּמרּכבה, הן ׁש"הן הּקדֹוׁשים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות
ימיהם". ּכל . . הּזה עֹולם מעניני ּומּובדלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָקדֹוׁשים

חּיים' 'ּתֹורת נ"ע)ּובספר האמצעי אדמו"ר מבאר (לכ"ק ְְִֵֵֶַַָ
זה  ּבעסק "אין ּכי ּדוקא, צאן רֹועי האבֹות היּו זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּטעם

מחׁשבה  מּכל ּפנּוי להיֹות יּוכל הּיֹום וכל ּכלל, טרּדא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָׁשּום
טרּדא  יׁש האדמה "ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן לבּדֹו". לה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבלּתי

ּוקצירה" ּוזריעה ּבחריׁשה ב)ּודאגה קב, ויחי חיים .(תורת ְְְֲִִִַָָָָָ
והיינּו, חס־וׁשלֹום", ּדגן זרע יצחק "וכי ּבּמדרׁש מתמּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

מע  ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהיה ׁשּיצחק להיֹות אפׁשר ניני ּדהאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
חס־וׁשלֹום! ּוקצירה" ּב"זריעה התעּסק הּזה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעֹולם

לה' "ּבלּתי היתה היא ּגם יצחק ׁשּזריעת מתרץ, זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
ולכן  לענּיים", צדקה "זרע ּכי־אם "ּדגן" זרע לא ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹלבּדֹו",
העליֹון  "רצֹון אּלא ּגׁשמי, ענין הּדגן את ּבזריעתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְַלבּדֹו".

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ׁשערים. מאה ׁשּמצא זה על נֹוסף ענין הּוא ה' ׁשּויברכהּו מׁשמע ׁשערים, מאה גֹו' וּימצא לאחרי ה', ויברכהּו ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּזה

ß elqk '` iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑ זבל אֹומרים: אבימלׁשהיּו ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל .(ב"ר)ּפרדֹותיו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

וּיגּדל  עצמֹו, ּביצחק הגּדלה נעׂשה גֹו' יצחק וּיזרע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשעל־ידי
גו'. ִָהאיׁש

מאד  ּגדל ּכי עד וגדל הלֹו וּיל האיׁש ּכאן וּיגּדל ׁשאֹומר , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכנגד  הם הּגדילֹות ׁשג' לֹומר, ויׁש ּפעמים. ג' "ּגדל" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּלׁשֹון
היא  האיׁש", "וּיגּדל "ויברכהּו". "וּימצא" "וּיזרע" הענינים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָג'
(וּיזרע), האתערּותא־ּדלתּתא ער ׁשּלפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָההמׁשכה
וגדל", הלֹו וּיל" ה"ממּלא". אֹור המׁשכת היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבכללּות

(וּימצא), האתערּותא־ּדלתּתא ער לפי ׁשּלא ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהיא
הלֹו" נאמר ולכן ה"ּסֹובב". אֹור המׁשכת הּוא ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבכללּות
ׁשּלמעלה  ה"ּסֹובב" ּבאֹור היא ההליכה ּדענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוגדל",
ׁשאין  מּמקֹום ההמׁשכה היא מאד", "ּגדל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות.
ּדבכללּות  ה'), (ויברכהּו לׁשם מּגעת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאתערּותא־ּדלתּתא
ּדאמיּתית  מאד", "ּגדל נאמר ולכן העצמּות. המׁשכת ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּוא

.יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא (מאד) הּבלי־ּגבּול ְְְְְְְִִִֵַַַָֹענין

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ מׁשמע "עבּדה" אחת, עבֹודה מׁשמע "עבֹודה" אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
רּבה  .ּפעּלה ְַָָֻ

(åè)éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−
ìt íeîzñ åéáà íäøáà:øôò íeàìîéå íézL ©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»



zeclezמו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑ ּתּקלה' ׁשאמרּו: הּבאֹותמּפני הּגיסֹות מּפני לנּו, ּפלׁשּתאי'הם 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

סתימה  הּלב לׁשֹון את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון ,. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy)

יכֹול  ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָמבֹואר
למרֹות  - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" מהענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלהׁשּתלׁשל
"התּגּלּות  ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ּדקדּוׁשה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּפלׁשּתים
לאין  ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ה' ּבדביקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהּׂשמחה
ּבהעּדר  אף־על־ּפי־כן ּברחבה", ּד"ואתהּלכה ּבאֹופן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקץ",
ּבחינת  הֹוללּות, ׁשל ׂשמחה מּזה לבֹוא יכֹול כּו' ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּזהירּות

ׁשחפר  ׁשהּבארֹות מצינּו ולכן ּד'לעּומת־זה'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפלׁשּתים
היינּו, אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאברהם,
יכֹול  אברהם), (ּבחינת ּדקדּוׁשה האהבה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבהסּתּלקּות
ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהיֹות
ׁשעל־ידי־זה  הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה

כּו'. החיצֹונים יניקת את ְְִִִִֶַַׁשֹוללים

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ העיר מן רחֹוק. ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות מּגרר את יצחק ׁשּנסע «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

מּלמּטה  העבֹודה ענין ּכללּות ׁשּזהּו - יצחק ׁשל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעבֹודתֹו
הסרת  הּוא ׁשענינּה ּבארֹות, ּבחפירת התּבּטאה - ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה

והה  הּוא ההעלם הּבאר ענין ׁשּכללּות ּגם ּומה כּו', סּתר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
למעלה. מּלמּטה היא הּמים ׁשּנביעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבאֹופן

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.'Bâå úøàaä ìëådrcFd Knq §¨©§¥Ÿ§¨©¨¨
gEpi `l iM xnFl ,'Fbe E`Pwiel Ff§©§©§§©¦Ÿ¨©
ricFde ,miwiCSd lxFB lr rWxd haW¥¤¨¤©©©©©¦¦§¦©
mr mBW ricFdl siqFde ,EPOn E`PTW¤¦§¦¤§¦§¦©¤©¦
lke d`pUe d`pw mdl did mdxa ©̀§¨¨¨¨¨¤¦§¨§¦§¨§¨
mEnYq FxnF`e 'Fbe xW` zx`Ad©§¥Ÿ£¤§§§¦§
mE`Nn xnFl wiRqd `le xtr mE`lnie©§©§¨¨§Ÿ¦§¦©¦§
mEnYq mdxa` zFn xg` iM ilE` ,xtr̈¨©¦©©©§¨¨¦§
mElHA `le mditl mipa` EUr `weC©§¨¨£¨¦§¦¤§Ÿ¦§
wgviA E`PTW d`pTd xg`e hlgdA§¤§¥§©©©¦§¨¤¦§§¦§¨

mE`lnie mz`pwA riWxdl EtiqFIe©¦§©§¦©§¦§¨¨©§©§
wgvi Kxvd dfle ,Eid `lM Eide xtr̈¨§¨§Ÿ¨§¨¤ª§©¦§¨
KEnqA FxnF`M Wcgn mzF` xRgl©§Ÿ¨¥¨¨§§§¨

:'Fbe zx`A z` xRgIefh dxez ©©§Ÿ¤§¥Ÿ§
.'Bâå epnî zîöò ék (æèoi`e 'iR ¦¨©§¨¦¤§¥§¥

FzNcB iptl zxMp zEklOd zNcB§ª©©©§¦¤¤¦§¥§ª¨
:dfM KlOd oFifA Ll oi`efi dxez §¥§¦§©¤¤¨¤

.øøb ìçða ïçiå (æéxwrl dvx `l iM ©¦©§©©§¨¦Ÿ¨¨©£Ÿ
hlgdA miYWlR ux`n FzxiC z ¤̀¦¨¥¤¤§¦§¦§¤§¥
`id mlFr lW FMln KlOd zevn cvl§©¦§©©¤¤©§¤¨¦

mbde z`Gd ux`A xEB (b wEqR) xn`l¥Ÿ¨¨¨¤©Ÿ©£©
llkA did `l `Edd mFwOdW xn`PW¤Ÿ©¤©¨©Ÿ¨¨¦§©
iR lr s` ux`A okW 'd Fl xn`X dn©¤¨©§Ÿ¨¨¤©©¦
ilE`e .ux`d oFc` KlOdn did qEp` ok¥¨¨¨¥©¤¤£¨¨¤§©
xn`W mbdW oFiQpl dkM 'd dUr iM¦¨¨¨¨§¦¨¤£©¤¨©
zFvx`d lM z` oY` LrxflE Ll 'd Fl§§©§£¤¥¤¨¨£¨
zaWl 'it` EdEpzp `l ok iR lr s ©̀©¦¥Ÿ§¨£¦¨¤¤
xg` xdxdi `l m` ,mrd cg`M mẄ§©©¨¨¦Ÿ§©§¥©©
dUr ok FnkE ,dpikXd©§¦¨§¥¨¨

:mdxa`lgi dxez §©§¨¨



מז zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyily meil inei xeriy
יצחק  ׁשל ׁשעבֹודתֹו - לּבנים" סימן אבֹות "מעׂשה ענין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזהּו
ואחד  אחד לכל ּכח נתינת מהּוה הּבארֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבחפירת
הּנׁשמה, לאֹור להּגיע ּביכלּתֹו ׁשאין יטען ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּיׂשראל,
ּבגּוף  התלּבׁשּותּה מּצד והסּתר ּבהעלם ׁשהיא ּבׁשעה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּה
ּכי  הּנׁשמה, אֹור על ּומעלימים ׁשּמכּסים הּבהמית ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָונפׁש
ההעלם  הסרת ׁשל העבֹודה את ּכבר וסלל ּפתח ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
לנּו ּגם נתן ועל־ידי־זה הּבארֹות, חפירת על־ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוההסּתר
אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות את להסיר הּכח ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת
כּו'" לבן זֹוכה "האב עדּיֹות: ּבמּסכת הּמׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּוכדברי
ּכל  את ה'אבֹות' מֹוריׁשים ּוכמֹו־כן ּדברים), ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ(ּבחמּׁשה
הּזקן  רּבינּו ּׁשּכתב מה ועל־ּדר אחריהם, לבניהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָעניניהם
מנהּו" וׁשמץ קצהּו ׁש"אפס רּבינּו, למׁשה ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּב'ּתניא'
לעניני  ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי

רּבינּו מׁשה אֹודֹות מדּבר הּזקן ׁשרּבינּו (אף־על־ּגב ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה'אבֹות'
ה'אבֹות'). ׁשל ענינם זה אין והרי רֹועים", מ"ׁשבעה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הֹוראה: ּגם מהּוה זה הרי - ּכח' ה'ּנתינת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹונֹוסף
ּכל  צרי ּכ - ּבארֹות לחּפֹור עבדיו את ׁשלח ׁשּיצחק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשם
הּכח  נפׁשֹו, ּכחֹות "עבדיו", את לׁשלֹוח מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחד
ּכל  את על־ידם ּולהסיר עֹול, וקּבלת נפׁש מסירּות ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל

הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָההעלמֹות
מריבה, ׁשל ּומּצב מעמד ּתחילה היה יצחק ׁשאצל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשם
רבּו ׁש"לא ּומּצב מעמד נעׂשה לבּסֹוף אבל גֹו'", ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ"וּיריבּו
ּבאמרם  ּברית, עּמֹו וכרתּו לֹו, ׁשּסייעּו אּלא עֹוד ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹעליה",
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ּגם ּכ - ה'" ּברּו עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"אּתה
לבּסֹוף  הּנה מנּגדים, לֹו יׁש ׁשּבתחילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאף־על־ּפי

לֹו. ּומסייעים הם ּגם ְְְְִִִֵַַַמתהּפכים

(ë)íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑ וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו .נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬
:äðèN dîL§−̈¦§¨«

i"yx£‰ËN∑ ּבלע"ז נו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨
ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²

:õøàá eðéøôe eðì̈−¨¦¬¨¨«¤
i"yx£ı¯‡· eÈ¯Ùe∑וניפּוׁש .ּבארעא ּכּתרּגּומֹו: »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּבארעא כב)וּניפּוׁש כו, (רש"י ְְְִַָ
לעיל  רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

יא) ב, ׁשּמימיו (ּבראׁשית ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשּיצחק  היא הּכּונה ּכאן, ואף ּפיׁשֹון". נקרא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמתּברכין

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל לפרׁשיתרּבה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּולרבקה  ליצחק היּו לא ׁשהרי ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ"ּופרינּו"

ּבנים. ׁשני ְִֵַָרק

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt i jxk zegiyÎihewl)

לׁשֹון  מעּתיק רׁש"י זה: רׁש"י ׁשּבפירּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"יינּה
" ענינים:וּניפּוׁשהּתרּגּום ּב' יׁשנם ׁשּבּפסּוק היינּו - ּבארעא" ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

הרחיב עּתה "ּכי הּבאה'א) ענין הּוא - ב)מּלמעלה לנּו" . ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
עבֹודתוּניפּוׁש" ענין הּוא - רׁש"י האדם ּבארעא" ּומרּמז . ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

"הרחיב ׁשל "ה'ׁשהּתכלית - היא ּבארעא",וּניפּוׁשלנּו" ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
על־ידי יעבֹוד ׁשהאדם והאדם העֹולם ּבריאת ּכונת ּתכלית , ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּוכמֹו ּבזה, ויעבֹוד יתיּגע ׁשהאדם היא ה'") ("הרחיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה
" הּוא: העבֹודה ואֹופן יּוּלד". לעמל "אדם וּניפּוׁשׁשּכתּוב ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

עםּבארעא  יעבֹוד ׁשהאדם ׁשּמּגיע העֹולם", עד ועניניו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכביכֹול ׁשהאדם ּכפי מֹוסיףלדרּגה הּבריאה על ("וּניפּוׁש") ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

אלקּות  ׁשּמגּלה היינּו - הּקּב"ה על־ידי נבראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא
אין  הּבריאה ׁשּמּצד ּכזה ּבמקֹום ּגם ּומצֹות) ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(על־ידי

"נעׂשה ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשם, ּבגילּוי ׁשּוּתף אלקּות ְְֱֲֲִֵַַַַַָָָֹ
"מה  חז"ל אמרּו מּזה, [ויתרה ּבראׁשית" ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהקּב"ה

עֹולמֹות". ּבֹורא אביכם אף עֹולמֹות, ּבֹורא ֲִֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה
מּכיון הּדבר? אפׁשרי אי לטעֹון: מקֹום יׁש ׁשהּקּב"ה אמנם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«
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יכֹול  אי אּלּו, ּבהגּבלֹות ּבראֹו והּוא העֹולם, את ְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברא

ּבזה? להֹוסיף - נברא - מלא אֹו ְְְִִֶֶַָָָָָּבן־אדם
עּתה "ּכי ּבּכתּוב: ּתחּלה מרּומז זה ּגם לנּוהּנה ה' ",הרחיב ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּוכל זה על הּכח ׁשּגם להרחיב ("לנּו")האדםהיינּו ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבא ּבּבריאה, יׂשראל מהּקּב"ה ּולהֹוסיף לבני ונתן ׁשהרחיב , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

- (ּובמילא ּביכלּתם ולכן והגּבלֹות, מּמדידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכח
ּברּוחנּיּות, ּולהרחיבֹו העֹולם הגּבלֹות לבּטל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּתפקידם)
ּברכה  מֹוסיפים על־ידי־זה ּכי - ּבגׁשמּיּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובמילא
ׁשהּמקֹום  ּכצבי היא הּקֹודׁש וארץ גֹו', יבּולּה" הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ונתנה

ּבארעא".הּגׁשמי ׁש"וּניפּוׁש עד כּו' מתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
אלקי ה' "אנכי ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם מרּומז זה ענין והּנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה.
יׁש ּכאן ׁשגם - ואמלאהּו" ּפי הרחב מצרים מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעל
- מצרים" מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי א) ענינים: ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשני

הּבא ענין -מּלמעלה הּוא (ואמּלאהּו)" ּפי "הרחב ב) . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
-האדם לעׂשֹות ׁשהּוא להרחיבצרי מּכפי יֹותר הּפה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

צרי ׁשהאדם (וכּנ"ל הּבריאה את להֹוסיףמּצד ּולהרחיב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ְִַָהּבריאה).

מּכיון להבין: צרי ּבזה ּבאֹופן ׁשהּקּב"ה וגם הּפה את ּברא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה'" אנכי הלא וגֹו' לאדם ּפה ׂשם "מי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹֹמסּוים,

א  ׁשּבן־אדם- אפׁשר הּפה?ירחיבי את ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
אלקי ה' "אנכי הּכתּוב: ּב(ּתחּלת) הּתירּוץ ּבא זה ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
מצרים  ׁשל ארץ היא מצרים" "ארץ מצרים": מארץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמעל
ממצרים  יׂשראל ּבני את "העלה" והּקּב"ה וכּו', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוגבּולים
ואינֹו ׁשמדּיק - ּבארץ") "ּופרינּו (ואּדרּבא - אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוגבּולים
היינּו ,"הּמעל" אּלא המקֹומֹות), (ּכברֹוב "הּמֹוציא" ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָּכֹותב

הּקּב"הׁשהעלה וצרילמעלהאֹותם יכֹול ולכן מהגּבלֹות, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ההגּבלֹות. את לבּטל - (והעֹולם) "ּפי "הרחב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

יֹוסיפּורצֹונֹוזהּו יׂשראל ׁשּבני העֹולם ּבבריאת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּנ"ל. זה, על ּכח להם הּנֹותן והּוא עבֹודתם, על־ידי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעליה

ּבטענת  הענינים) (ּבפנימּיּות הּביאּור ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ[וזהּו
מה  מּפני ענּיים, אֹוהב אלקיכם "אם הרׁשע ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹטּורנּוסטרּופּוס

לּגיהּנם", מחיבּתן הּצדקה) (ּונתינת וכּו' מפרנסם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹאינֹו
היינּו - וכּו'" ּבנים קרּוין "ואנן זה: על עקיבא רּבי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָּותׁשּובת

ּדמּכיון טען, ּבאֹופן ׁשהּקּב"ה ׁשהּוא הענּיים את ּברא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נתינת  (על־ידי ּבזה יֹוסיף ׁשּמיׁשהּו יּתכן אי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדענּיּות,

הם יׂשראל ׁשּבני עקיבא רּבי לֹו ענה זה ועל ּבניו הּצדקה), ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
- צדקה לתת ׁשּצרי א) מּובן: (ׁשעל־ידי־זה הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל

אי ב) הּׁש"ס, הם יכֹוליםּכפׁשט ּכי) הּבריאה, סדר לׁשּנֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו כּו' מּמׁש מּמעל אלקה לבני ׁשהּבן"חלק ויׁש כּו'", ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה  ׁשאין רק (לא ּובמילא מהגּבלֹות, ׁשּלמעלה ּכח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיׂשראל
ואדרּבה: רצֹונֹו, זהּו אּלא) רצֹונֹו, על הּואהיפ הּכח הּנֹותן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֶזה].
לא  יֹותר: עֹוד ונֹותן מבטיח ׁשהּקּב"ה זה ּבכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומפֹורׁש
ּגם  ּמסּייע ׁשהּוא אּלא העבֹודה, לפני ּכח ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרק
ׁשּתפעל  לתכליתּה, ותּגיע ּפרי ּתעׂשה ׁשהעבֹודה ,ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ׁשהאדם  על־ידי - "ואמּלאהּו" ּכדמסּים: - ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹוספה
"ואמּלאהּו", ּכי הּוא מּובטח ,"ּפי "הרחב חלקֹו את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָיעׂשה

"ּפיו".ימּלאׁשהּקּב"ה ְִֵֶַַָָ
אינֹו ּבארץ" "ּופרינּו ּדפרׁשתנּו: ּבּכתּוב מרּומז  זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוגם
יהיה  אם (ׁשּספק ּבזה וכּיֹוצא ּבּקׁשה אֹו ּתפּלה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לׁשֹון היא אּלא ּבפֹועל), ׁשאם וּדאיּכן מּובטחים, ּכּנ"ל ּכי - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא  העבֹודה את ועֹובדים הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָממּלאים

"ּופרינּוּבוּדאיּדֹורׁש, רק לא ּופֹועלים לּתכלית, מּגיעים ְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹ
" ּגם ּכי־אם הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון - וּניפּוׁשּכתרּגּומֹוּבארץ" ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ְְַָּבארעא",
קֹודׁש, ולא חֹול הּוא ּתרּגּום ׁשּלׁשֹון ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָֹוכּמבֹואר
ּכפי  ּבעֹולם רק לא והֹוספה הרחבה ּפֹועלים - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּובנּדֹון־ּדידן
אּלא  העלם), מּלׁשֹון עֹולם - זה (ׁשּגם הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
- ּתרּגּום לׁשֹון - "ּבארעא" העֹולם ׁשל וכּו' חֹול ּבעניני ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָּגם

.יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ּבהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם
וראּוּוכׁשּתּוׁשלם ה' ּכבֹוד ּד"ונגלה הּיעּוד יתקּים זֹו, עבֹודה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּכיּבׂשרּכל ה'יחּדו ּדּבר".ּפי ְִִִֵַָָָָ
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(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
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(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑,'מרחמֹוהי 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְֲִִַַַ
הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָסיעת

יד)ּכמֹו: ּכדי (שופטים ּדׁשמׁשֹון, מרעים" "ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֹ
ארץ' ּדר' אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתהיה
ּכל  ּכן, ׁשאם אֹוהביו. סיעת ּכן, הּמלכּות על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלדּבר
סיעה  אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו ְֲִִִִֶַָָָָָֹסיעת

הראׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים. ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאחת
ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻואל

ּבּמקרא: ּדגמתּה יׁש סמּוכה, ס)ּתבה "עזרת (תהלים ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
נא)מּצר". מּיין"(ישעיה ולא לׁשֹון ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ְְִִִַָָֹֻ¬À«ְ

יחד  ׁשּנאחזין ואגּדה, .קבּצה ְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ
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:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו  ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'eëå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå (åë©£¦¤¤¨©¥¨¦§¨§
xnFl Kxvd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨ª§©©
Kxv oi` mB .rEci xaC `Ede xxBn¦§¨§¨¨¨©©¥Ÿ¤
x"a) EWxce EWiBxd l"fxe .Ff drcFdA§¨¨§©©¦§¦§¨§
cFr .WxC KxC dfe 'Eke xxbn (c"qt§Ÿ¨§§¤¤¤§¨
zGg`e lkiR FOr zgwl Kxvd dOl̈¨ª§©¨©©¦¦Ÿ©£ª©
did `l dkEln iqiqkhl m`e ,Edrxn¥¥¥§¦§©§¦¥§¨Ÿ¨¨
Epl oi`W mixaCd ricFdl aYkl KxvŸ¤¦§Ÿ§¦©©§¨¦¤¥¨

:Kxv dfÄ¤Ÿ¤
ïëàdn uxzl `id aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¦§¨¥©

Klnia` Kxvd dOl Epl dWwIW¤¦§¤¨¨¨ª§©£¦¤¤
`ll zixA Fl zxkl wgvi xg` xGgl§©¥©©¦§¨¦§Ÿ§¦§Ÿ
`"k) mdxa` Fl rAWp xaM iM KxvŸ¤¦§¨¦§©©§¨¨
dnE ,iCkplE ipiplE il xwWY m` (b"k¦¦§Ÿ¦§¦¦§¤§¦©
zrEaWA Klnia`l Fl did WEgO¥¨¨©£¦¤¤¦§©
,wgvi zrEaWl KxvdW mdxa ©̀§¨¨¤ª§©¦§©¦§¨
z`xIW xn`e aXil WiBxd l"f o"Anxe§©§©¦§¦§©¥§¨©¤¦§©
mdxa` zghad xti wgvIW Klnia £̀¦¤¤¤¦§¨¨¥©§¨©©§¨¨
mY`n EdEWxbe zixA Extd mdW cvl§©¤¥¥¥§¦§¥§¥¦¨
Klnia` dpzdW izi`x `le .k"r§Ÿ¨¦¦¤¦§¨£¦¤¤
`Ed Fvx`A zaWl FzrEaWA mdxa`l§©§¨¨¦§¨¨¤¤§©§
EglXX dOA zixA zxtd oi`e eipaE¨¨§¥£¨©§¦©¤¤¨§
zcnFr DnFwnA `iWw oicre ,wgvi¦§¨©£©¦ª§¨¦§¨¤¤
lr xW` .wgvi zixal Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦¦§¦¦§¨£¤©
mrHn 'iR xxBn xn`e aEzMd `A oM¥¨©¨§¨©¦§¨¥¦©©
zixA lEHal WEgl mFwn Wi xxB§¨¥¨¨§¦§¦
.wgvi mr zixA wGgl Ekxvde mdxa ©̀§¨¨§ª§§§©¥§¦¦¦§¨

mixcpA Exn`X dn KxC lr `EdesC §©¤¤©¤¨§¦§¨¦©
oi` Fxagn d`pd xCOd `ipY l"fe d"q§©§¨©ª¨£¨¨¥£¥¥
zFdbd EazME .eiptA `N` Fl oixiYn©¦¦¤¨§¨¨¨§£¨
l"fe zFrEaW zFkldn e"tA zFIpFnin©§¦§¥¦§§§
oiprA Kixv dNgYkl `wece i"x xn`e§¨©§©§¨§©§¦¨¨¦§¦§¨
Exn` `l dNgYklE cariC `l la` df¤£¨Ÿ¦¤¤§©§¦¨Ÿ¨§

dWn oFbM daFh Fl dUFrd mc`A `N ¤̀¨§¨¨¨¤¨§Ÿ¤
F`ivFdW Ediwcve FYA Fxzi Fl ozPW¤¨©¦§¦§¦§§¨¤¦
xg` mc` la` 'Eke xq`On xvpCkap§ª©§¤©¦©£¨§£¨¨¨©¥
EN` wxRn gkEncM dNgYkl ENt £̀¦§©§¦¨¦§¨¦¤¤¥
gkEn dPd .k"r (el dhFq) 'Eke oixn`p¤¡¨¦§¨¦¥¨
Fxag zrC lr rAWPd lFkIW df itM§¦¤¤¨©¦§©©©©£¥
ENt` dNgYkl ENt` dxzd zFUrl©££¨¨£¦§©§¦¨£¦

v oi`e eiptA `NWlM cariC xnFl Kix ¤Ÿ§¨¨§¥¨¦©¦¤¤¨
zrcl Ll Wie .EPOn d`pd lAw `NW¤Ÿ¦¥£¨¨¦¤§¥§¨©©
Klnia`n d`pd lAw `l mdxa` iM¦©§¨¨Ÿ¦¥£¨¨¥£¦¤¤
zOlM cvl `Ed zFpYn Fl ozPX dn iM¦©¤¨©©¨§©§¦©
`l xxbA zaWl Fl ozPX dnE dxÜ¨©¤¨©¨¤¤¦§¨Ÿ
miaEzMdn d`xPW FnkE ,mdxa` lAw¦¥©§¨¨§¤¦§¤¥©§¦
Fl aWIe xxBn Fl Klde skY dpR iM¦¨¨¥¤§¨©¦§¨©¥¤
xg` wgvi mW xBW mFwn raW x`aA¦§¥¤©¨¤¨¨¦§¨©©
'` xn`n icil `A aEWe .xxBn FgENW¦¦§¨§¨§¨¦©£¨
'Fbe iziUr xW` cqgM l"fe (c"pt x"a)§©¤¤£¤¨¦¦§
ivx` dPd Fl xn`W FOr dUr cqg dn©¤¤¨¨¦¤¨©¦¥©§¦
ixd .k"r lAw `l `Ede 'Fbe Liptl§¨¤§§Ÿ¦¥£¥
FOr dUrW cqgdW l"fx mixaFQW¤§¦©©¤©¤¤¤¨¨¦
`l 'Fbe Liptl ivx` dPd Fl xn`W¤¨©¦¥©§¦§¨¤§Ÿ
ixaC md cqgM xnF`W mbde ,FlAw¦§©£©¤¥©¤¤¥¦§¥
wgviA did ok `le ,oM Fpi`e Fnvr©§§¥¥§Ÿ¥¨¨§¦§¨
dUre mW aWie Fvx`A FaiWFdW¤¦§©§§¨©¨§¨¨
FxnF` `Ede ,aEh lkA Fgilvde§¦§¦§¨§§
'iR xxBn mrHde eil` Kld Klnia`e©£¦¤¤¨©¥¨§©©©¦§¨¥
iM xxB zErvn`n KWnPd oiCn¦¦©¦§©¥¤§¨§¨¦
daFh xxB zaFh dzid `l mdxa`l§©§¨¨Ÿ¨§¨©§¨¨
dxzdA DpWi FzrEaWE lAw `l `EdW¤Ÿ¦¥§¨¤§¨©£¨¨
mIwzY dfle dahd dzid wgvilE§¦§¨¨§¨£¨¨§¨¤¦§©¥
Fpi`e daFHd liaWA didYWM drEaXd©§¨§¤¦§¤¦§¦©¨§¥
:Klnia` lW FpFvxA `NW xiYdl lFkï§©¦¤Ÿ¦§¤£¦¤¤

ãBòåiM xnFl `vnY m` ENt` §£¦¦¦§¨©¦

FYrC did mdxa` riAWdWM Klnia £̀¦¤¤§¤¦§¦©©§¨¨¨¨©§
zFIpFnin zFdbd FazMW i"x zrC Ktd¤¤©©¤§¨£¨©§¦
e"tA azMW m"AnxM xaFq dide§¨¨¥§©§©¤¨©§
Fxag riAWdW lkC zFrEaW zFkldn¥¦§§§¨¤¦§¦©£¥
d`pd EPOn lAw `NW mbd FYrC lr©©§£©¤Ÿ¦¥¦¤£¨¨
iR lr s` eiptA `N` Fl oixiYn oi ¥̀©¦¦¤¨§¨¨©©¦
iM drEaXd lr FYrcA Knq `l ok¥Ÿ¨©§©§©©§¨¦
FzrEaW xiYd cariC m`W dcFn¤¤¦¦¤¤¦¦§¨
d`pd zaFh dzid `NW oeiM zxYnª¤¤¥¨¤Ÿ¨§¨©£¨¨
mixFOd lM FA mieW df oice ,rvn`Ä¤§©§¦¤¨¦¨©¦
zaFh Fl dzidW wgvil Kld dfl̈¤¨©§¦§¨¤¨§¨©
`"AWxde c"a`xd EazM dfaE d`pd£¨¨¨¤¨§¨©£©§¨©§¨
Fpi` cariC xiYdW mbdW mipFxg`de§¨©£¦¤£©¤¦¦¦¤¤¥
'Fbe zGg` zgwl mMgzp mB .xYnª¨©¦§©¥¨©©£ª©§

:x`a` xW`M drEaXd wGgl lkitE¦Ÿ§©¥©§¨©£¤£¨¥
úfçàåzrcl Kixv .'Fbe lkitE Edrxn ©£ª©¥¥¥¦Ÿ§¨¦¨©©

zGg` FOr zgwl Kxvd dOl̈¨ª§©¨©©¦£ª©
niA oM dUr `NX dn Edrxn:mdxa` i ¥¥¥©¤Ÿ¨¨¥¦¥©§¨¨

ïëàwRYqPX dn iR lr oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨©¦©¤¦§©¥
rAWPdA (.d"q mixcp o"x) z"x©§¨¦§©¦§¨
m` dahd liaWA Fxag zrC lr©©©£¥¦§¦£¨¨¦
`le `l F` xYn m` EdExiYd cariC¦¤¤¦¦¦ª¨Ÿ§Ÿ
mB Klnia` Wg Ff `xaqle .rxkdª§©§¦§¨¨¨£¦¤¤©
daFh liaWA `EdW mbd Ff drEaWl¦§¨£©¤¦§¦¨
Fl lirFY `NW wEGg zFUrl mMgzpe§¦§©¥©£¦¤Ÿ¦
Exn`X dn KxC lr `Ede ,dxYdd©©¨¨§©¤¤©¤¨§
opAxe dcEdi 'x zwlgn e"n sC oiHbA§¦¦©©£Ÿ¤§¨§©¨¨
Fl oi` miAxA xCdW xcp xaq i"x¨©¥¤¤ª©¨©¦¥
Fpi` aEW miAx iptA xcpC oeiM dxYd©¨¨¥¨§¨©¦§¥©¦¥
lFki mixaFq opAxe xiYdl lFkï§©¦§©¨¨§¦¨
xn` e"l sC 'nBA Exn`e .xiYdl§©¦§¨§©§¨©¨©
xCdW xcp xn`C o`nl ENt` xnin £̀¥¨£¦§¨§¨©¥¤¤ª©
lr xCdW xcp dxYd Fl Wi miAxÄ©¦¥©¨¨¥¤¤ª©©
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(æë)éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

ּבינינּואבי עּתה ּגם ּתהי ,ּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Eazke .k"r dxYd Fl oi` miAx zrC©©©¦¥©¨¨§¨§
dgC `NW xnFl mipR `ki`C 'FYd©§¦¨¨¦©¤Ÿ¨¨
xCdW xcp xn`W i"x zrC xnin £̀¥¨©©¤¨©¥¤¤ª©
ixaCn mbe .dxYd Fl oi` miAx iptA¦§¥©¦¥©¨¨§©¦¦§¥
dkldC gkEn inp (f"w migqR) sqFi ax©¥§¨¦©¦¨©£¨¨
dkldC Elrd mdixaC zpwqnaE i"xM§§©§¨©¦§¥¤¤¡©£¨¨
df itkE .i"xM EwqR mipF`Bde opAxM§©¨¨§©§¦¨§§§¦¤
miAx FOr `iadl Klnia` mMgzp¦§©¥£¦¤¤§¨¦¦©¦
.miAx iptA xCIW icM lkitE 'Fbe zGg £̀ª©§¦Ÿ§¥¤¦Ÿ¦§¥©¦
l"fe (.e"n) oiHbA mi`xFn` Ewlgp dPde§¦¥¤§§£¨¦§¦¦§
xn` ongp ax miAx dOM miAx FA Ercï§©¦©¨©¦©©§¨¨©
ixacA iYvSde ,dxUr xn` wgvi 'x 'b¦§¨¨©£¨¨§¦©§¦§¦§¥
'xe dcEdi iAx x"aA EwlgPW l"fx©©¤¤§§§©¦§¨§
Edrxn zGg` xnF` i"x l"fe dingp§¤§¨§¥£ª©¥¥¥
idFngxn zriq xnF` dingp 'x FnW§§¤§¨¥¦©§©£¦
dOA diElY mYwlgn iM ilE`e .k"r§©¦©£¨§¨§¨©¤
dWlW xn` cg mi`xFn`d EwlgPX¤¤§§¨£¨¦©¨©§Ÿ¨
FnW zGg` xn`W i"x dxUr xn` cge§©¨©£¨¨¤¨©£ª©§
xn` dfle dWlW miAx dOM xaFq¥©¨©¦§Ÿ¨§¨¤¨©
dxUr xaFq dingp iAxe FnW zGg £̀ª©§§©¦§¤§¨¥£¨¨
dxUr Eid dfAW 'Fbe zriq xn` dfl̈¤¨©¦©§¤¨¤¨£¨¨
zrC lr didIW icM dpEMd zilkzl§©§¦©©¨¨§¥¤¦§¤©©©

:i"x zrckE dxYd Fl oi`W miAx©¦¤¥©¨¨§©©
øLôàåopAx zrcl mB mMgzPW §¤§¨¤¦§©¥©§©©©¨¨

dfle dxYdA FpWIW Exn`W¤¨§¤¤§§©¨¨§¨¤
xnin` ixackE lkit `iadopAx EcFIW ¥¦¦Ÿ§¦§¥£¥¨¤©¨¨

dxYd Fl oi`W miAx zrC lr xcpA§¥¤©©©©¦¤¥©¨¨
lMW iR dingp 'x xn`e lkit `iad dfl̈¤¥¦¦Ÿ§¨©§¤§¨¦¤¨
Klnia` FriAWde k"r 'Eke zF`av§¨§§¦§¦£¦¤¤

:eizF`av lM zrC lr wgvil§¦§¨©©©¨¦§¨
éúéàøådingp 'xe dcEdi iAx iM §¨¦¦¦©¦§¨§§¤§¨

xnFbe zGg` 'itA EwlgPW¤¤§§§¥£ª©§¥
,lkit 'itA (c"qt x"a) oM mB Ewlgp¤§§©¥§¥¦Ÿ
zFwFlgOd 'al cg` mrh iM xWt`e§¤§¨¦©©¤¨§©©£
oeiM xaFqe FnW zGg` xaFQW i"x¤¥£ª©§§¥¥¨
zixAd didIW `Ed Klnia` mrHW¤©©£¦¤¤¤¦§¤©§¦

giPd dfl 'b md miAxe miAx iptA¦§¥©¦§©¦¥¨¤¦¦©
Klnia` miAx dOd 'b FhEWtM aEzMd©¨¦§¥¨©¦£¦¤¤
Fl wiRqd `NW p"xe ,zGg`e lkitE¦Ÿ©£ª©§¤Ÿ¦§¦
zriq zGg` 'itE 'b miAx z`xwl¦§Ÿ©¦¥£ª©¦©
F`iad dOl df lkit oM m` idFngxn§©£¦¦¥¦Ÿ¤¨¨¥¦
FxiMfdl aEzMd Kxvd dOl F`iad ike§¦¥¦¨¨ª§©©¨§©§¦
driq oi`W driqA mPd dPd dxUrd iM¦¨£¨¨¦¥¦¨§¦¨¤¥¦¨
'Eke lMW iR 'iR dfl dxUrn zFgR̈¥£¨¨¨¤¥¦¤¨§
zrC lr didYW oEMzp zxg` dCnlE§¦¨©¤¤¦§©¥¤¦§¤©©©
LipirA dWwi `le iYazMW FnM miAx©¦§¤¨©§¦§Ÿ¦§¤§¥¤
dOA mi`PYd EwlgPW EpWxRX dn©¤¥©§¤¤§§©©¨¦©¤
iM miAx md dfM ,mi`xFn`d EwlgPX¤¤§§¨£¨¦¨¤¥©¦¦
zFzixAA mi`iwA mi`xFn`d Eid `lŸ¨¨£¨¦§¦¦©¨¨§

:zFcB`A hxtaEfk dxez ¦§¨¨©¨
.÷çöé íäìà øîàiå (æëzrcl Kixv ©Ÿ¤£¥¤¦§¨¨¦¨©©

rECn eixUe Klnl wgvi dpri Ki ¥̀©£¤¦§¨§¤¤§¨¨©©
cFre .xqEOdn df oi` iM il` mz`Ä¤¥©¦¥¤¥©¨§
zxM iM df Ktd EgikFd eiUrn sFq©£¨¦¥¤¤¦¨©
mY`e xn`W xg` cFr .zixA mdl̈¤§¦©©¤¨©§©¤
xnFle Kix`dl mFwO dn iz` mz`pU§¥¤Ÿ¦©¨§©£¦§©
`Ed d`pUl dgkFd m`e 'Fbe ipEglWYe©§©§¦§§¦¨¨©¦§¨
iM xnFl Fl did ipEglWYe xnF`¥©§©§¦¨¨©¦
`id wgvi zpEM ok` .'Fbe izF` mYglW§©§¤¦§¨¥©¨©¦§¨¦
KxhvIW zE`ivn oi` iM liMUdX dnl§©¤¦§¦¦¥§¦¤¦§¨¥
oiprA zlEf ot` mEWA wgvil Klnia £̀¦¤¤§¦§¨§Ÿ¤©§¦§©
DA ci EglWi lal Fzlgp lr FcgR©£©©£¨§©¦§§¨¨
rAWp xaM df xace oFc`d zpYn cvl§©©§©¨¨§¨¨¤§¨¦§©
dOl FnFwnA EpiWwdW FnkE mdxa ©̀§¨¨§¤¦§¦¦§¨¨
lal mlW FAl did wgvie ,eil` Kld̈©¥¨§¦§¨¨¨¦¨¥§©
mdxa` z` zxM xW` zixAd z` rxï¥©¤©§¦£¤¨©¤©§¨¨
lMW m"AnxdM dkld wqR iM eia`̈¦¦¨©£¨¨§¨©§¨¤¨
FxiYdl Kixv Fxag zrC lr xcPW¤¨©©©©£¥¨¦§©¦
oeiM mdxa`e FzriciA WExR eiptA§¨¨¥¦¦¨§©§¨¨¥¨

WdrEaXd ,Klnia` iptA xiYd `N ¤Ÿ¦¦¦§¥£¦¤¤©§¨
mipAd oi`W (g"i f"l aFI`) wvEn i`xM¦§¦¨¦¤¥©¨¦
Kxv oi` dYrnE ,cFr DxiYdl oilFki§¦§©¦¨¥©¨¥Ÿ¤

rECn xn` Ff dpigaaE ,EPOn mdl̈¤¦¤¦§¦¨¨©©©
`N` Ff d`iA oi`W i`Ce `N` ,mz`Ä¤¤¨©©¤¥¦¨¤¨
l` FaiWdlE FAl aihidl wgvi ikxvl§¨§¥¦§¨§¥¦¦§¨¦¤
m`e 'iR il` zaY xn` dfl ,mFwOd©¨¨¤¨©¥©¥©¥§¦
oC ip` dilr mb iMxvl `id d`iAd©¦¨¦§¨§¦©¨¤¨£¦¨
,'Fbe mY` iM oin`dn `id dwFgx Ff iM¦§¨¦¥©£¦¦©¤§
lM caln xnFl mY`e xnFl wCwC¦§¥©§©¤©¦§©¨
mz`pU eixUe KlOd mB xird iWp ©̀§¥¨¦©©¤¤§¨¨§¥¤
`N` xacA diElY Dpi` Ff d`pUe izF`¦§¦§¨¥¨§¨§¨¨¤¨
giPdl mYlki `le iA mz`PTW cvl§©¤¦¥¤¦§Ÿ§¨§¤§©¦©
FxnF` `Ede xirA mkOr izF`¦¦¨¤¨¦§§
d`pw zngn d`pU Ffe 'Fbe ipEgNWYe©§©§¦§§¦§¨¥£©¦§¨
`idW d`pU lM iM `Ed rEci dPde§¦¥¨©¦¨¦§¨¤¦
d`pU la` 'Eke xaC lhA xacA diElY§¨§¨¨¨¥¨¨§£¨¦§¨
zlEf zinlFr dlhA Dpi` d`pw zngn¥£©¦§¨¥¨§¥¨¨¦©
dzid FzErvn`AW xaCd lhAdA§¦¨¥©¨¨¤§¤§¨¨§¨
mkA zrCd dPYWi `l dYrnE ,d`pTd©¦§¨¥©¨Ÿ¦§©¤©©©¨¤

:iPOn mkz`pU xiqdlgk dxez §¨¦¦§©§¤¦¤¦
.'Bâå eðéàø Bàø eøîàiå (çëKixv ©Ÿ§¨¨¦§¨¦

'Fbe F`x xnFl ltM dOl zrcl̈©©¨¨¨©©¨§
:miwECwCd x`W mB©§¨©¦§¦

ïëàlAqIX dn lkl aiWdl EpEMzp ¨¥¦§©§§¨¦§¨©¤¦§Ÿ
,'Fbe rECn FxnF`A wgvi ixaC¦§¥¦§¨§§©©§
Epl rAWp xaM LzpEMW cvl Exn`e§¨§§©¤©¨¨§§¨¦§©¨
iM '`d zFI`x 'a 'Fbe Epi`x F`x Lia`̈¦¨¨¦§§¦¨¦
dilr Knql oi` mdxa` zrEaW§©©§¨¨¥¦§Ÿ¨¤¨
Epi`x cFr ,dlrnl EpazMW minrHn¦§¨¦¤¨©§§©§¨¨¦

xM drEaXd mIwzY LzErvn`A iMi` ¦§¤§¨§¦§©¥©§¨¦§¦
`l Lia` zrEaW iM Epi`x cFr .wSnª¨¨¦¦§©¨¦Ÿ
miciqtOd mipiC iwqtl EpwCwC¦§©§§¦§¥¦¦©©§¦¦
m` mB ,dlrnl EpazMW FnkE zixAd©§¦§¤¨©§§©§¨©¦
Epkld `l xW` lr xnFl LzpEM©¨¨§©©£¤Ÿ¨©§
`Ed iM zixa Epl zxkl l`rnWil§¦§¨¥¦§Ÿ¨§¦¦
'd iM Epi`x lFcBd `Ede Lia` iWxFIn¦§¥¨¦§©¨¨¦¦
mdxa` zFghad iM zF`d Ll dfe LOr¦§§¤§¨¦©§¨©§¨¨
mB ,mdA xTrd dY`e mipEzp md Ll§¥§¦§©¨¨¦¨¨¤©



ני zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאלה
כח)ּוביני כו, (רׁש"י ִֵֶַ

מּמה  מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמׁשמע,
כג)ּׁשּנאמר כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר רש"י "אם (וראה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַֹ

טו) ד, ּבׁשּלחבראשית ּבפרׁשת אבל יט). "הׁשּבע (יג, ּכתב ְְְֲֵַַַַַַָָָָ

מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהׁשּביע,
לאחר  הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר "ואי הלכה: על־ּפי הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכן

סל"ה)זמן" רכח סי' יו"ד ׁשם.(שו"ע ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה . ְְְְֵֵַַַַָ
הּפסּוק על ורמּב"ן יג)אּברּבנאל כט, אּתכם (נּצבים ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

וגֹו'. ְְְֶַלבּדכם

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Ll Ep`xd xW` lr lAwl LzpEM m ¦̀©¨¨§¦§Ÿ©£¤¤§¥§
LOr 'd iM Epi`x LEpglXX dOA d`pU¦§¨©¤¤§©§¨¦¦¦§

` KxraEKlFdW mFwn lkA dfM mc §¥¤¨¨¨¤§¨¨¤¥
Fl dPYWi `le `Ed glvnE xEnW dOẄ¨¨ª§¨§Ÿ¦§©¤

:d`pU o`M oi`e FMxrA mFwOd©¨§¤§§¥¨¦§¨
íbdNBzOd lr dcRwd didYW dnl ©§©¤¦§¤©§¨¨©©¦§©¤

xn`ze LOr oFkp `l iM EpaaNn¦§¨¥¦Ÿ¨¦§§Ÿ©
d`A dfl mB ,daFh iPOn EWTaY Ki ¥̀§©§¦¤¦¨©¨¤¨¨
dI`x Epi`x F`x mxnF`A daEWY§¨§§¨¨¨¦§¦¨
drEaXd mIwzY `l df zlEGW zilkU¦§¦¤©¤Ÿ¦§©¥©§¨
EwCwCW FnkE hRWOd swY lkA EpipiA¥¥§¨Ÿ¤©¦§¨§¤¦§§

:KEnqA x`a` xW`M mdixacA§¦§¥¤©£¤£¨¥§¨
øîàpåFxnF` zrcl Kixv .'Fbe `p idY ©Ÿ¤§¦¨§¨¦¨©©§

zzl Eligzd xar oFWl xn`Pe©Ÿ¤§¨¨¦§¦¨¥
`Ede mcw iM ,EdEglW xW`l mrh©©©£¤§¨¦Ÿ¤§
KxC lr drEaXd oFMY `l xxbA mOr¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨©¤¤
l"fe f"k sC mixcpA l"f Exn`X dn©¤¨§¦§¨¦©§
mixnF` d"aE minxge mibxdl mixcFp§¦¨¢¨¦©£¨¦§¦
oniqA w"ixdn azke .drEaWA s ©̀¦§¨§¨©§¦¨
`l qP`l rAWPd F` xcFPd l"fe a"lx§©¥©¦§©§©¨Ÿ
FAlA aWFge 'Eke drEaW `le xcp iEd©¥¥¤§Ÿ§¨§§¥§¦
zgY didYW drEaXd lM df itlE ,'Eke§§¦¤¨©§¨¤¦§¤©©
sqFie ,FAlA lHal rAWPd lFki qP` ci©©¨¨©¦§¨§©¥§¦§¥
ElHA `l xvpckEapl EdIwcve drxtl§©§Ÿ§¦§¦¨¦§©§¤©Ÿ¦§
EPOn d`pd lAw ENt` df oice .mAlA§¦¨§¦¤£¦¦¥£¨¨¦¤
cIW lM drEaXd iwEGg iRwY lkaE§¨¨§¥¦¥©§¨¨¤©
o`M oi`e FAlA lHan rvn`A dwfg£¨¨¨¤§©§©¥§¦§¥¨
zxkl 'Eke Klnia` EWWg dfl ,drEaW§¨¨¤¨§£¦¤¤§¦§Ÿ
FYlWnn zgY xxbA wgvi mr zixA§¦¦¦§¨¦§¨©©¤§©§
oiCn FANn DlHal wgvi lFki iM¦¨¦§¨§©§¨¦¦¦¦
zxkl EnMgzp dfl oiqP`l oirAWp¦§¨¦§©¨¦¨¤¦§©§¦§Ÿ
dzid `NW dYr FA mdW mFwOA zixA§¦©¨¤¥©¨¤Ÿ¨§¨
ixaCn gkEn oke ,eilr Klnia` zhilW§¦©£¦¤¤¨¨§¥¨¦¦§¥
dYr 'iR `p idY FxnF` `Ede ,o"Anx©§©§§§¦¨¥©¨

,mcFTd zE`ivOA `le dl`d didY¦§¤¨¨¨§Ÿ©§¦©¥
.aNA drEaXd lEHal WEgl oi` dfaE¨¤¥¨§¦©§¨©¥
`Ed .'Fbe EPOn Ynvr iM FxnF` mrhe§©©§¦¨©§¨¦¤§
,mrHd Fl zFNbl dvx `le l`Wn mrh©©ª§¨§Ÿ¨¨§©©©©
ike mrHd iccvA mdA xivti lal F`§©©§¦¨¤¦§¨¥©©©§¦
Eid mB ,dnFCke mW FzixaA wiRqi©§¦¦§¦¨§©¤©¨
x`a` xW`M mixg` minrh mdl̈¤§¨¦£¥¦©£¤£¨¥

:hlgn mrh Fl Exn` dfl mdixacA§¦§¥¤¨¤¨§©©ª§¨
eðéúBðéamrh .'Fbe LpiaE EpipiA ¥¥¥¥¥¤§©©

EpizFpiA xnFl Kix`dW¤¤¡¦©¥¥
mdxa` zixA wGgl oEMzp ,'FbesiqFdlE §¦§©¥§©¥§¦©§¨¨§¦

dfA dpEMde ,wgvi mr Wcgn zixA§¦¥¨¨¦¦§¨§©©¨¨¨¤
mdxa` lW dpFW`xd zixA zrcl̈©©§¦¨¦¨¤©§¨¨
swY dfA Wie ,qpl zcnFr m`d©¦¤¤§¥§¥§¤Ÿ¤
xhtp xaM iM wgvi lW drEaXn¦§¨¤¦§¨¦§¨¦§©
,mipAl DzxYdl zE`ivn oi`e mdxa ©̀§¨¨§¥§¦§©¨¨¨©¨¦
mi`pYA wgvi rAWp xaC lM mIwlE§©¥¨¨¨¦§©¦§¨©§¨¦
mB Klnia` Wg iM ilE`e .mWxi xW £̀¤¦§Ÿ§©¦¨£¦¤¤©
wgvil Wcgn dpYn 'd oYIW oM¥¤¦¥©¨¨¥¨¨§¦§¨
lW Frxf Fpi` eUre eUrl DPligpie§©§¦¤¨§¥¨§¥¨¥©§¤
wgvia iM (a"i `"k) aizkC mdxa ©̀§¨¨¦§¦¦§¦§¨
oYi m`e ,wgvi lM `le rxf Ll `xTi¦¨¥§¨©§Ÿ¨¦§¨§¦¦¥
dMfi `l miYWlR ux` eUrl wgvi¦§¨§¥¨¤¤§¦§¦Ÿ¦§¤
zixA cvn eUr mr FpicA Klnia £̀¦¤¤§¦¦¥¨¦©§¦
ozp dWcg dpYn Ff xn`i iM mdxa ©̀§¨¨¦Ÿ©©¨¨£¨¨¨©
wgvie mdxa` zFn ixg` wgvil 'd§¦§¨©£¥©§¨¨§¦§¨
dfl .liSn FcIn oi`e eUrl Dpzp§¨¨§¥¨§¥¦¨©¦¨¤
wgvi zrEaWE wgvi riAWdl mMgzp¦§©¥§©§¦©¦§¨§©¦§¨
mbd `xTi Frxf iM eUr lr mB lEgŸ©©¥¨¦©§¦¨¥£©
mrhe .mdxa` lW Frxf `xwp Fpi`W¤¥¦§¨©§¤©§¨¨§©©
mzF` Efnx xaM ,zFxFCd xiMfd `NW¤Ÿ¦§¦©§¨¨§¨
(i"Xx) l"fx 'itE 'Fbe EpizFpiA mxnF`A§§¨¥¥§¥©©©¦
ipiplE il xn`p mWe 'Fbe EpizFpiAW¤¥¥§§¨¤¡©¦§¦¦

:iCkplE§¤§¦

ãBò'iR 'Fbe EpizFpiA FxnF`A fnxi¦§Ÿ§§¥¥§¥
`l miAx iptA zixAd didIW¤¦§¤©§¦¦§¥©¦Ÿ
`N` FpiaE FpiA Klnia`l zixA zxkIW¤¦§Ÿ§¦©£¦¤¤¥¥¤¨
icM dfA dpEMde cgi mNM Eidi mdipiA¥¥¤¦§ª¨©©§©©¨¨¨¤§¥
cFr EpipiA Exn`e ,miAx iptA didIW¤¦§¤¦§¥©¦§¨§¥¥
icM mYrC lr dpEMd didYW fnxl¦§Ÿ¤¦§¤©©¨¨©©§¨§¥

:miAx zrC lr didIWhk dxez ¤¦§¤©©©©¦
.eðnò äNòz íà (èëxnFl EwCwC ¦©£¤¦¨¦§§©

zxki xW` zixAd xcqe gqpŸ©§¥¤©§¦£¤¦§Ÿ
`Ede ,daFHd liaWA `EdW mdl̈¤¤¦§¦©¨§
xW`M drx EpOr dUrY m` FxnF`§¦©£¤¦¨¨¨©£¤
daFHd crA drEaXd didY 'iR 'Fbe§¥¦§¤©§¨§©©¨
zwqtdl mrh Wi dfaE ,EPOn YlATW¤¦©§¨¦¤¨¤¥©©§©§¨©
did iE`xd oOW ,df xcqA miaEzMd©§¦§¥¤¤¤¦¨¨¨¨
zFaze 'Fbe xW`M zazA wiqtdl Fl§©§¦§¥©©£¤§§¥
miknqp Eid drx EpOr dUrY m ¦̀©£¤¦¨¨¨¨¦§¨¦
mW KOr zixA mIqOW eiptNW wEqRA©¨¤§¨¨¤§©¥§¦¦¨¨
EpxaC itlE .zixAd xiMfdl mnFwn Epẅ§¨§©§¦©§¦§¦§¨¥
xcq wCwcl oEki iM oFkp lr wIci§ª©©¨¦§©¥§©§¥¥¤
,daFHd liaWA didYW drEaXd©§¨¤¦§¤¦§¦©¨
oi`W zFidl 'Fbe LEprbp `l FxnF`e§§Ÿ§©£§¦§¤¥
zaFhl didW EUrW cqgd zxMd©¨©©¤¤¤¨¤¨¨§©
iM ,df hxR zxMd xg` `N` wgvi¦§¨¤¨©©©¨©§¨¤¦
xfre ci EpYIW miklOd iTgOW `vnY¦§¨¤¥ª¥©§¨¦¤¦§©¨¥¤
,zFAq 'al oFd zFpwl mvx` ipkFWl§§¥©§¨¦§§¦
mdn zFeldl mdl Ekxhvi m`l '`d̈§¦¦§¨§¨¤§©§¥¤
itl lirFdl xfrl oFde ziA mdl didi¦§¤¨¤©¦§©£Ÿ§¦§¦
iM mzEkln mnFxzYW icM 'Ad ,drẄ¨©§¥¤¦§¥©§¨¦
mixiWr miWp` DA zFaxA `VpzY¦§©¥¦§¨£¨¦£¦¦
,zEklOd iqiqkHO `Ed iM mW ilraE©£¥¥¦¦©§¦¥©©§
iM xnF`d xn`i zFAq 'An cg`lE§¤¨¦¦Ÿ©¨¥¦
Fnvr z`pd wgvil Klnia` zaFh©£¦¤¤§¦§¨£¨©©§
`l xW`M xnFl wCwC dfl ,oEMzp¦§©¥¨¤¦§¥©©£¤Ÿ
xaC `EdW dribpA 'it` EpinIn LEprbp§©£¦¨¥£¦¦§¦¨¤¨¨
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ß elqk 'b iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò:íéî eðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xfFgW xacM `N` oFnn xQgn Fpi`W¤¥§©¥¨¤¨§¨¨¤¥
KOr EpiUr `l iM zn`A dfaE ,eipirA§¥¨¨¤¤¡¤¦Ÿ¨¦¦¨
mirbFPd minrHd llW 'iR aFh wx©¥¨©©§¨¦©§¦
Fl aihidl `id dpEMdW wiCvde mdl̈¤§¦§¦¤©©¨¨¦§¥¦
dpEMd dzid iM xn`YW cvlE ,`weC©§¨§©¤Ÿ©¦¨§¨©©¨¨
dY` LEpglW dPd zEklOd zlrnl§©£©©©§¦¥§©§©¨

FxnF` `Ede LpFnnEmFlWA LgNWPe ¨§§§©§©¥£§¨
oi` iM zrcl z`xd ,LpFnnaE 'iR¥§¨§¨§¥¨¨©©¦¥
iqiqkhl LOr aihidA EpizpEM©¨¨¥§¥¦¦§§©§¦¥
zE`ivn did `l dYrnE dkElOd©§¨¥©¨Ÿ¨¨§¦
FzaFhl EpEMzp iM `Edd aFHd wiCvdl§©§¦©©¦¦§©§§¨
mixaCd ExMd EdEglXW xg` `N ¤̀¨©©¤§¨ª§©§¨¦
oM mB mrh ztqFY Epzp dfaE .mipM¥¦¨¤¨§¤¤©©©¥
xaC df `Ed iM EdEglXW dnl§¨¤§¨¦¤¨¨
znIwnd d`pd zaFhl cinrOd©©£¦§©£¨¨©§©¤¤
FxnF` llkA llkp df lke drEaXd©§¨§¨¤¦§¨¦§©§

:Epi`x F`ẍ¨¦
éúéàøål"fe (c"qt x"a) Exn`W l"fxl §¨¦¦§©©¤¨§§

daFh FOr EUr `NW cOln§©¥¤Ÿ¨¦¨
miwFgx mdixaC dxF`klE ,k"r dnlW§¥¨§¦§¨¦§¥¤§¦
FzF`xdlE FzFSxl E`A md iM xzFiA§¥¦¥¨§©§©§
,aFHd zzgtd eil` Exn`ie dxzi dAg¦¨§¥¨§Ÿ§¥¨©§¨©©
icM `id mzpEM iM iYazMW dnlE§¨¤¨©§¦¦©¨¨¨¦§¥
Eidi daFh liaWA drEaXd didYW¤¦§¤©§¨¦§¦¨¦§
Exn` iM .WnXM mixi`n l"f mdixaC¦§¥¤§¦¦©¤¤¦¨§
dzid `l FOr EaihdW daFHdW¤©¨¤¥¦¦Ÿ¨§¨

zilkYl `N` eil` aihidl zhlgnª§¤¤§¥¦¥¨¤¨©©§¦
xW` zixAd `EdW mdl EPOn dEwnd©§ª¨¦¤¨¤¤©§¦£¤
:uvFti WiHtM oFkpe EPOn mil`FW md¥£¦¦¤§¨§©¦§¥

BøîBàå`NW 'iR 'd KExA dYr dY` §§©¨©¨§¥¤Ÿ
zErvn`n rx Fl rx ¥̀©©¥¤§¨
didW FnM Kxan `Ed ixdW EdEglXW¤§¨¤£¥§Ÿ¨§¤¨¨
aFHd lHAzp `NW dfA dpEMde ,mcwŸ¤§©©¨¨¨¤¤Ÿ¦§©¥©

:Epl rAWp dY` FcrAW `Edd©¤©£©¨¦§©¨
òãåiExw Fpi`W W"aixd azMW mbdW §©¤£©¤¨©¨¦¨¤¥¨

dzid m` `N` daFh liaWA¦§¦¨¤¨¦¨§¨
m` oiCd `Ed drEaXd zrA daFHd©¨§¥©§¨©¦¦
crA rAWPW xxA drEaXd zrWA¦§©©§¨¥¥¤¦§©§©
dnFC df ixd ,Fl dUr xaMW daFh¨¤§¨¨¨£¥¤¤
xEYe craE aFgA daFHd eilr swFfl§¥¨¨©¨§§©¦

:rAWp aFgd©¦§©
ãBòmixifgn mpi`W mrh zzl dvxi¦§¤¨¥©©¤¥¨©£¦¦

'd KExA `Ed iM ,ux`l FzF`¨¨¤¦§
cr iM mcTn dlrn xzFiA dAxc ©̀§©¨§¥©£¨¦Ÿ¤¦©
xird zErvn`n FzrRWd dzid dYr©¨¨§¨©§¨¨¥¤§¨¨¦
dn dlrn ixU zlWnn zgY `idW¤¦©©¤§¤¤¨¥©§¨©
Fnvrl mFwn `EdW dYr oM oi`X¤¥¥©¨¤¨§©§
irvn` ici lr `NW did FzrRXd©§¨¨¨¨¤Ÿ©§¥¤§¨¦

:'d KExA `N ¤̀¨§
ãBòrh llWl dvxidahdd zxizq zp ¦§¤¦§Ÿ©£©§¦©©£¨¨

aFHd eil` bVOd did mdn `l iM¦Ÿ¥¤¨¨©ª¨¥¨©
mFwnA mFId od di`xde 'dn `N ¤̀¨¥§¨§¨¨¥©§¨

dfl ,daFh dCn lkA Kxan FA `EdW¤§Ÿ¨§¨¦¨¨¨¤
xg` dYr 'iR 'd KExA dYr dY` Exn`̈§©¨©¨§¥©¨©©
`vn okEOd zErvn`A Ll EpahidW¤¥©§§§¤§¨©¨¨¨
,aEh axA Lilr lEgl zFkxAd xFwn§©§¨¨¨¤§Ÿ
oi`W swY lkA FriAWd df ot`aE§Ÿ¤¤¦§¦§¨Ÿ¤¤¥
lFki did df zlEf la` xiYdl zE`ivn§¦§©¦£¨©¤¨¨¨
glFXd wxtA opixn`C mbde ,xiYdl§©¦©£©§©§¦¨§¤¤©¥©
lr miwlFgW minkg zxaql e"n sC©¦§¨©£¨¦¤§¦©
l`xUi EMd `NW mrHW dcEdi 'x§¨¤©©¤Ÿ¦¦§¨¥
WxtE 'd zXcw mEXn `Ed mipFraBd©¦§¦¦§ª©¥¥
lr Exar mixkPd Exn`i `NW i"Xx©¦¤ŸŸ§©¨§¦¨§©
dxYdl DpWiC mbdC ixd ,mzrEaW§¨¨£¥©£©§¤§¨§©¨¨
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נג zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iying meil inei xeriy
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּכל  ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעים
ּבן  'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותם. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומעּנה

ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה .ארּבעים ְֲִִִֵַַָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון הייתם"(דברים ּולעּצבֹון "ממרים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל ,. …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ∑אליליםׁשהיּו עבֹודת .(ב"ר)עֹובדֹות ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

:éðpä¦¥«¦
i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑ אּלּוּבעׁשנן ּומקטירֹות (ׁשל מעּׁשנֹות ׁשהיּו «ƒ¿∆»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

אלילים  הּמזּבח )לעבֹודת ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּׁשמים  נפּתחּו ׁשעה ּבאֹותּה לׁשחטֹו, רֹוצה אביו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָוהיה

ּדמעֹותיהם  וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת מלאכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוראּו
ּכדי  אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ עיניו. על ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָונפלּו

הּברכֹות  את יעקב .ׁשּיּטל ְֲִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הּברכֹות את יעקב ׁשּיּטל א)ּכדי כז, לׁשאל,(רש"י יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
והרי  יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע
רצה  ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו לגּלֹות יכֹול ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
על  אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּב"ה

מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר הּקּב"ה נמנע הרׁשע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָעׂשו
וׁשבע  חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
מּכל  ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש על־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשנים),

מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ְְִִִֵֶַַָָָָּדּבּור

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 139 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi xErzPW mrHd©©©¤¦§©¥¦§¨

מראת  עיניו וּתכהין יצחק ּכי־זקן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֽֽֽויהי
ּומקטירֹות  מעּׁשנֹות ׁשהיּו אּלּו ׁשל ּבעׁשנן – ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוּתכהין

אלילים רש"י)לעבֹודת ובפירוש א. (כז, ֱֲִִַַ
ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו לעינים מּזיק ׁשעׁשן אמת הן להבין: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

כו) י, ׁשּמּזיק (משלי לֹומר אפׁשר אי א לעינים), ּוכעׁשן :ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להתעּור  צריכֹות היּו עׂשו נׁשי ּגם ּדלפי־זה, עּורֹון, ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעד

?ִָמּכ
מראֹות", עיניו "וּתכהין היה יצחק ׁשאצל מה ּבזה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּבאּור
ׁשל  עׁשן היה ׁשּזה מּצד אּלא ּגּופא, העׁשן מּצד רק היה ִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא

ּברע", מראֹות עינים "טהֹור היה ׁשּיצחק והיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעבֹודה־זרה,
ּכ ּכדי ועד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכל היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבעיניו". נתיסם – ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁש"וּתכהין
נחּום  מנחם רּבי הּקדֹוׁש הרב אֹודֹות המסּפר ְְְְִֵַַַַַַָָָָֻֻּובדגמת

ל  והביאּו ּפעם ׁשּקרה והּוא מּטׁשערנאּביל, עּכּו"ם, חלב פניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשנה  על־ּפי זאת הסּביר ואחר־ּכ החלב. את ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּב"אין  ׁשהּפרּוׁש רֹואהּו", יׂשראל ואין עּכּו"ם ׁשחלבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"חלב
אינֹו יהּודי עּכּו"ם, ׁשחלבֹו ׁשּכיון – הּוא רֹואהּו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל
לראֹות. יכֹול אינֹו הּוא לראֹות, צרי ּׁשּלא מה ּכי אֹותֹו, ְְִִִִֵֶֶַָָֹרֹואה

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

È‰BÈÚא  ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
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:‡‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈
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zeclezנד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iying meil inei xeriy
i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ּבן יהֹוׁשע רּבי  אמר …»«¿ƒƒְִֶַַַָֻ

חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרחה:
היה  ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנים

קכ"ג הּסדר (ּבן סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אמר:)ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי לפרק ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא
"לא  :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני
לפרק  ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידעּתי

.אּבא  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּפחֹות  ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהסיּבה
גם  (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ"ּפרק
וׁשבע  עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב אמֹו" ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּב"ּפרק
ׁשחייה  ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהׁשנים
היֹות  היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה עקב ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהתקצרּו,
ּכל  על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. קו ׁשל ּבדרגה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָיצחק

הגבּורה. מדת לפי אֹותם ּומדד ְְְִִִִַַַָָָָָהענינים
ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה הּוא עצמֹוּכ ּכאׁשר אבל , ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

את ׁשל הזּולת ּבר ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: הגבּורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיּפ

הּוא  עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את והן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים",
" אף הארץ"ּומׁשמני הׁשמיםמטל ּכלל הנעלֹות ּברכֹות – ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ליׂשראל. משה ּומּברּכת לבניו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּברּכת
אחד  הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
נֹוהג  יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאבֹותיו,
לנהֹוג  הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, קו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלפי
עליו  אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי רק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכ
ּולהׁשּפיע  הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלנהֹוג
עד  והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד טֹובה רֹוב ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹעליו

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל – המרּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלמדה

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑ לׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה כח)הׁשחזה, את (ביצה מׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

יפה  נבלה ּוׁשחט ּתאכילני ׁשּלא Èl.(ב"ר), ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  הּגזל מן מן .ולא ְְִִֵֵֶַַָֹ

(ã)él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמּות: ּבטרם נפׁשי ּתברכ ד)ּבעבּור ּבפרׁשתנּו(כז, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֽֽֽ
מֹותֹו. לפני עׂשו את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמסּפר
לא  האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוידּועה

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ְְִֶַַָָידע
ׁשעבֹודת  החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹּומבאר
- ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָיצחק
חפירה  על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ׁשּנראה ּבמקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאף
נמצאים  ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבעמק

חּיים". ִִַַ"מים
ׁשּנראה  ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,
ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻריק

קדּׁשה. ניצֹוצי ׁשם ּגם ְְִִֵַַָָֻמגּלים
היתה  ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לגמרי  הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלגּלֹות
יכֹולים  קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ה', ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעבֹודת

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלגּלֹות
יצחק  עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומּזה
הּדברים  הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלגּלֹות
ּכרחֹוקים  הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ׁשּצריכים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹקל־וחמר
"מים  – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָמּתֹורה

אבֹותינּו. לדר ׁשּיׁשּובּו ְֲִֵֶֶֶַָחּיים",

(ä)Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNò¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úòîL ä÷áøå (ädiptA xAci `NW mbd 'Fbe wgvi ixacA cinY zrnFWe dzid d`iap dwax iM aEzMd ricFn 'iR §¦§¨Ÿ©©§¥¦©©¨¦¦§¨§¦¨¨§¨§©©¨¦§¦§¥¦§¨§£©¤Ÿ§©¥§¨¤¨



נה zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iying meil inei xeriy
i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם "להביא", .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑עלֿידי ּברׁשּותֹו ׁשּיסּכים ,. ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
éáàì íénòèî íúà äNòàå íéáè:áäà øLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: .(ב"ר)יצחק ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻ

ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑ ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הקריב  האחד היה, ּפסח אּלא והאחד לפסחֹו,יצחק? ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי מטעּמים, ‡‰·.עׂשה ¯L‡k∑ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈

הּצבי  ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäåéðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
:BúBî«

(àé)Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
:÷ìç Léà éëðàå øòN̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xAcA zrnW dwaxe xn` dfle .oade§¨¥§¨¤¨©§¦§¨Ÿ©©§©¥
`le 'Fbe dwax rnWYe xn` `le 'Fbe§§Ÿ¨©©¦§©¦§¨§§Ÿ
xAC iM ilE`e .'Fbe zrnFW dzid xn`̈©¨§¨©©§§©¦¦¥
awri `aA oin`d dfle hNA wgvi eil ¥̀¨¦§¨©¨§¨¤¤¡¦§Ÿ©£Ÿ
mbde ,xAC eUr of`A iM eUr `Ed iM¦¥¨¦§Ÿ¤¥¨¦¥©£©
FricFd df lM mr ,EcaM wgvi ipir iM¦¥¥¦§¨¨§¦¨¤¦
fnx dfl iM ilE`e .eil` xzq ixaC iM¦¦§¥¥¤¥¨§©¦¨¤¨©
'Fbe eUr z` `xwIe FxnF`A aEzMd©¨§§©¦§¨¤¥¨§
Ecgizp 'iR ipPd xn`Ie ipA eil` xn`Ie©Ÿ¤¥¨§¦©Ÿ¤¦¥¦¥¦§©£

:miqnkp mixacle dxez ¦§¨¦¦§¨¦
.äøîà ä÷áøå (åe"`e ztqFY xn` §¦§¨¨§¨¨©¤¤¨

diExXd WcTd gExl `id dniMqd iM¦¦§¦¨¦§©©Ÿ¤©§¨
:dilr̈¤¨
øîàìxaM iM aWgi `NW 'iR .'Fbe dPd ¥Ÿ¦¥§¥¤Ÿ©§Ÿ¦§¨

eUrl wgvi xAC zrn Kx` onf xar̈©§¨¨Ÿ¥¥©¥¦§¨§¥¨
zFUrl `Ed wiRqi `l iM xn`ie©Ÿ©¦Ÿ©§¦©£
dUr eUr xaMW cr dwax lW Dzevn¦§¨¨¤¦§¨©¤§¨¥¨¨¨
'iR dPd xn`l dxn` dfl ,EdUrn©£¥¨¤¨§¨¥Ÿ¦¥¥
Wie drnW drW DzF`A iM Fl dxn`̈§¨¦§¨¨¨¨§¨§¥

:onf§¨
éçàELl dnFcA Lig` `l 'iR .xn`l ¨¦¥Ÿ¥Ÿ¨¦§¤§

l` xn`i dxin`A `N`mW ei ¤¨©£¦¨¥¨¥¥¨¥
:mlFr xF`l KWg dnci `l la` Lig`̈¦£¨Ÿ¦§¤Ÿ¤§¨

ãBò`NW xn`l dxnF`A dpEMzp¦§©§¨§§¨¥Ÿ¤Ÿ
`l iM diRn xwW xaC `ivFdl§¦§©¤¤¦¦¨¦Ÿ
dRn mz`iviM wECwcA mixaCd dxn`̈§¨©§¨¦§¦§¦¦¨¨¦¥
'Fbe d`iad xn`l dxn` dfl ,wgvi¦§¨¨¤¨§¨¥Ÿ¨¦¨§
zlEfe ,df `Ed Fzxin`A oEMzPX dn 'iR¥©¤¦§©¥©£¦¨¤§©

eixaC zxnF` iM rnWp didi xn`l¥Ÿ¦§¤¦§©¦¤¤§¨¨
:wECwcAf dxez §¦§

.'Bâå äzòå (çxdni drW DzF`A 'iR §©¨§¥§¨¨¨§©¥
:miGr iicB okEOd on `iadl§¨¦¦©¨§¨¥¦¦

òîLmixacA WIW mbd 'iR .ilwA §©§Ÿ¦¥£©¤¥¦§¨¦
df lM mr ,zrCd zapbM EN ¥̀¦§¥©©©©¦¨¤
aEIg caln 'iR ilFwA rnWl Ll Wi¥§¦§Ÿ©§¦¥¦§©¦
dUr zevn `idW m`e a` cEAM zevn¦§©¦¨¨¥¤¦¦§©£¥
`iap ixacA aizkE d`iap `id mB©¦§¦¨§¦§¦§¥§¦
dfl oErnWY eil` (gi mihtFW) zn ¡̀¤§¦¥¨¦§¨¨¤
lirl) EpazM xakE ,ilFwA rnW dxn`̈§¨§©§¦§¨¨©§§¥
xarl FxnF`A `iap wChvIW (d fh¤¦§©¥¨¦§§©£Ÿ
itl dxFYd zevOn devn lr©¦§¨¦¦§Ÿ©¨§¦

:drWh dxez ¨¨



zeclezנו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iying meil inei xeriy

(áé)òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ Cìå§¥¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi zFkxal ilMd©§¦§¦§¦§¨

ּבני קללת עלי אּמֹו לֹו יג)וּתאמר כז, זה (פרשתנו לכאֹורה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֽ
יעקב, ּכמֹו ּובפרט ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדֹורׁש
ּבני"? קללת "עלי ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדֹואג
ליעקב  לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹויּובן

ּדוקא: "מרמה" ְְְִֶֶַָָּבדר
ּדאדם  ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹאיתא
ּפעל  והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון"
על־ידי  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא ולהיֹות חטאֹו. על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּתּקּון
נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמרמה
הּניצֹוצֹות  הֹוצאת אפן ּגם לכן מּטה; למּטה הּקדּׁשה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻניצֹוצי
ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻוהחזרתם

ּתתּפּתל. עּקׁש עם ְְְִִִִִֵַָּכדכתיב:
אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה,
אּלא  וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהרי
ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן עבֹודתֹו ּכׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדוקא
על־ידי  עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ(ׁשהרי

ודעת). לטעם ׁשּיכים אינם עץ־הּדעת, ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָחטא
ׁשהּכלי  – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
ׁשל  לתנּועה ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלקּבלת
עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסירּות־נפׁש.
אצל  ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמסירּות

ֲַֹיעקב.

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
:åéáà áäà øLàk©«£¤−¨¥¬¨¦«

(åè)úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà øLà£¤¬¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑ ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: הּנקּיֹות, «¬À…ְְְְִַַַָָָָ
מן  אֹותן ׁשחמד Èaa˙.נמרד אחר: dz‡ ¯L‡∑ ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ

אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד  ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו  d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éða Eúìì÷ éìò (âédxnF` mrh ¨©¦§¨§§¦§©©§¨
'iR .zxAcn dzid FOrW xg` ipA§¦©©¤¦¨§¨§©¤¤¥
xErWe ,dYr LiRn dY` z`vFdX dn©¤¥¨©¨¦¦©¨§¦
lr `Ede ,ipA YlNTW dllw daYd©¥¨§¨¨¤¦©§¨§¦§©
mkg zllw (.`i zFMn) l"f mxnF` KxC¤¤§¨©¦§©¨¨
dWale dWWg dfle .'Fbe i`pY lr 'it £̀¦©§©§§¨¤¨§¨§¨§¨
`l m`e ,eiRn `ivFdW dllw mxB `id¦§©§¨¨¤¦¦¦§¦Ÿ
dllw rnWp did ipA zxnF` dzid̈§¨¤¤§¦¨¨¦§¨§¨¨

:eia` FlNwIW¤§©§¨¦
éúéàøådwax zad`l mrh zzl §¨¦¦¨¥©©§©£©¦§¨

dil` lM ipir iM cvl ,awril§©£Ÿ§©¦¥¥Ÿ¥¤¨
,eUr `Ede rWx `vi dPOO iM Exirvi©§¦¦¦¤¨¨¨¨¨§¥¨

wlg Ead`i miwlgd libxd raHl dPde§¦¥©¤©¨¨¦©£¨¦Ÿ£¥¤
dzNB dfl ,oEgAdn dfe ,eiwlg l ¤̀£¨¨§¤¥©¨¨¤¦§¨
zFgikFn diUrnE `Ed ok `l iM DYrC©§¨¦Ÿ¥©£¤¨¦
diwlg aFHd wlge KExA DxFwn iM¦§¨¨§¥¤©£¨¤¨

rahedfle ,uExi aFHd zad` l` D §¦§¨¤©£©©¨§¨¤
lrR lkA xnFl aEzMd dAxIW `vnY¦§¨¤©§¤©¨©§¨Ÿ©
FzpEke Kxv `ll DpA awri dPOn lErtE¨¦¤¨©£Ÿ§¨§ŸŸ¤§©¨¨
FcFqie wiCv zFgx` dPOn iM ciBdl `id¦§©¦¦¦¤¨¨§©¦¦
`l eUr lW F`vFnE dpap oM mB DcFqin¦¨©¥¦§¨¨¤¥¨Ÿ
cFq Wi mB .e"g dwax lW DzpigAn¦§¦¨¨¤¦§¨©¥
zndf `Ed iM og ircFil rEcIM xaCA©¨¨©¨©§§¥¥¦ª£©
dxEaBd W`A DtExv xg` dXcTd©§ª¨©©¥¨§¥©§¨

mbde .oade Epia` wgvi zpigaAW¤¦§¦©¦§¨¨¦§¨¥©£©
`id FzAq iM ('k d"k) dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨¦¦¨¦
dAq didi `l df xaC ,oal zFg` DzFid¡¨£¨¨¨¨¤Ÿ¦§¤¦¨
diUrnM `id dPOO iM dwax zpigal¦§¦©¦§¨¦¦¤¨¦§©£¤¨
cixtdl lBqOdn `Ed df hxtaE ,e"g¦§¨¤¥©ª§¨§©§¦
lr aFHd ew cnrle Dnvr iptA `ndGd©Ÿ£¨¦§¥©§¨§©£Ÿ©©©
oirn DixtEXW Epia` awri `Ed FNY¦©£Ÿ¨¦¤§¥¥¥
(.c"t n"a) oFW`xd mc` lW DixtEW§¥¤¨¨¨¦

:oade cFq `Edeci dxez §§¨¥
.'Bâå Laìzå (åèeilr mznld 'iR ©¦§©§¥£¨§¨¨¨

EidW mbd dWiaNd oETzA§¦©§¦¨£©¤¨
:ohTl mYpTY milFcBfh dxez §¦¦©§¨©¨¨



נז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iying meil inei xeriy

(æè)ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
:åéøàeö ú÷ìç¤§©¬©¨¨«

(æé)äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷òé ãéa§©−©«£¬Ÿ§¨«

(çé)äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈
:éða§¦«

(èé)éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦
éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½

:ELôð épëøáz øeáòa©«£−§¨«£©¬¦©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ל הּמביא הּוא ועׂשו אנכי, , »…ƒ≈»¿…∆ְְִִֵֵַָָֹ
ּדּברּת∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא  ּכאׁשר ּדברים ּכּמה ְֶ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ

מתרּגם ∑L·‰.אלי  לכ הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ
.'אסּתחר' ְִַַ

(ë)éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå:éðôì E ©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק "ּכי אמר אמר: וזה , ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' ."'הקרה ְֱִֶָֹ

(áë)ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון ּדּבר ּתחנּונים ׁשּמדּבר קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", אבי : "יקּום :". «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Eøëa åNò éëðà (èédpTW zFidl 'iR ¨Ÿ¦¥¨§Ÿ¤¥¦§¤¨¨
dUrp `Ed dPd eUrn dxFkAd©§¨¥¥¨¦¥©£¨
`xTi Dl iM dxFkAd zpigA cvl eUr¥¨§©§¦©©§¨¦¨¦¨¥
xW`M iziUr FxnF`e .FxFkA eUr¥¨§§§¨¦¦©£¤
eUrl dESW mrh iM WExR il` YxAC¦©§¨¥¨¥¦©©¤¦¨§¥¨
lhPW oeike xFkAd FpA `Ed iM `Ed¦§©§§¥¨¤¨©

:eil` `A xaCd EN`M dxFkAdk dxez ©§¨§¦©¨¨¨¥¨
.'Bâå eéä ék Bøékä àìå (âëiR lr s`e §Ÿ¦¦¦¨§§©©¦

WBxdd WEg iptNn lFw zrinW dgC ok¥¨¨§¦©¦¦§¥©¤§¥
cvl F` ,zFPYWdl lFki lFTd iM¦©¨§¦§©§©
oM oi`X dn ,rnFW cvl F` ,rinWn©§¦©§©¥©©¤¥¥
:wdan oniq `Ed micId zFxrU zWBxd©§¨©©£©¨©¦¦¨ª§¨

.eäëøáéåFWXOW mcTn iM cvl 'iR ©§¨£¥¥§©¦¦Ÿ¤¤¦§
did `l `Ed eUr iM rcie§¨©¦¥¨Ÿ¨¨

gkn xaC Fleipf`l `Ad lFTl Wi ¨¨©§¦©©¨§¨§¨
rYrzn df ixde eUr Fpi`Wqpkpe ¤¥¥¨©£¥¤§©§¥©§¦§¨

,'Fbe ilr iz`ade xn`W awri zWWgA©£¨©©£Ÿ¤¨©§¥¥¦¨©§
iR lr s` FlNTW Fl Epivn `NW mbde©£©¤Ÿ¨¦¤¦§©©¦
miwiCSA df xace ,Fz`pUl FAl oikd ok¥¥¦¦¦§Ÿ§¨¨¤©©¦¦

`ve ,lirtim` (ct n"a) l"fxn cnlE ©§¦§¥§©¥©©¦
Eid zlEGd lr mAlA miciRwn Eid̈©§¦¦§¦¨©©©¨
d`xWM xn` dfl ,dllw eilr mi`ian§¦¦¨¨§¨¨¨¤¨©§¤¨¨
Ktdd xiqdl Edkxaie zFxirU eicï¨§¦©§¨£¥§¨¦©¥¤

:mcTn KWndWck dxez ¤ª§©¦Ÿ¤



zeclezנח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iyiy meil inei xeriy

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ מּׁשטף יֹותר רע ריח אין והלא «»«¿ֲִֵֵֵֶֶַַַֹ
עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא ּגןֿעדן העּזים, ÁÈ¯k.ריח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈«

'‰ BÎ¯a ¯L‡ ‰„N∑ ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו ׁשּנתן »∆¬∆≈¬ְְֵֵֶֶַַָ
זכרֹונםֿלברכה,ּתּפּוחים  רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ְְְִִִֵֵַַָָָָ

ß elqk 'c iyiy mei ß

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוטֹו,(ב"ר)ויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ
לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּוסב
:ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

וגֹו'" הּׁשמים ‰ÌÈÓM."מּטל ÏhÓ∑,ּכמׁשמעֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים. להרּבה יׁש אּגדה האלהים?(ּומדרׁש מהּו אחר, דבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

:לפיכ ּתגר. ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל

יקרא  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּביעקב ּׁשּכתּוב מה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיקּויים
עניני  על ּדקאי הּמדרׁש ּפירּוׁש לפי הן וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשמים
"אין  (ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו והן ותלמּוד, מׁשנה מקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה,
יחד  ּוׁשניהם ּבגׁשמּיּות, הרחבה ּפׁשּוטֹו"), מידי יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקרא
על  הם הּפירּוׁשים שּב' מּזה (ּכּמּובן ּבזה זה ׁשּקׁשּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפי

עם  רּוחנּיּות לחּבר - הּכּונה לתכלית ּבהתאם ּתיבֹות), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
ועד  ונגּבה", וצפֹונה וקדמה יּמה ּד"ּופרצּת ּובאֹופן ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּגׁשמּיּות,
ּבית", ׁשּקראֹו "ּכיעקב - הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלבנין
הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל והּׁשלימה, האמיּתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָּבּגאּולה

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„ נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äæ äzà øîàiå (ãëwiCvn 'iR ©Ÿ¤©¨¤§¥©§¦
.l`FW `l eUr `Ed iM eixaC§¨¨¦¥¨Ÿ¥
:ip` zEhiWR oFWlA `id awri zaEWzE§©©£Ÿ¦¦§§¦¨¦

ãBòzFidl df dY` FxnF`A dvxi¦§¤§§©¨¤¦§
`Ed awri iM ciBn FlFw didW¤¨¨©¦¦©£Ÿ
`Ed iM hilgOd sEBl Kxal oEMzp dfl̈¤¦§©¥§¨¥©©©£¦¦
rAv`A dxFn df dY` xn` dfle ,eUr¥¨§¨¤¨©©¨¤¤§¤§©
WiAln dide WEXOd WEg ciBi xW`l©£¤©¦©¦§¨¨©§¦
mEW `lA eiptNX dOA FYrcA zFkxAd©§¨§©§©¤¤§¨¨§Ÿ
zF` daFhl `Ed dfe ,`Ed in daWgn©§¨¨¦§¤§¨

,eil` dpEkA awri zFkxAd lATW¤¦¥©§¨©£Ÿ§©¨¨¥¨
,eUr xiMfde wgvi xn` xnBW mbde©£©¤¨©Ÿ¤¦§¨§¦§¦¥¨
Kxan did `l dkxAd zrWA df lM mr¦¨¤¦§©©§¨¨Ÿ¨¨§¨¥

:eiptNW df `N`dk dxez ¤¨¤¤§¨¨
.'Bâå äàø øîàiå eäëøáéå (æëFxnF` ©§¨£¥©Ÿ¤§¥§§

zEaiWg `N` dI`x oFWl `l d`x§¥Ÿ§§¦¨¤¨£¦
aEWge ipA gix `Ed iE`x dpEMde§©©¨¨¨¥©§¦§¨

:'Fbe xW` dcU gixM FzFOclgk dxez §©§¥©¨¤£¤§
.íéäìàä Eì ïzéå (çëFxnF` mrh §¦¤§¨¡Ÿ¦©©§

mcTW zFidl ,oipr zNgzA e"`ë¦§¦©¦§¨¦§¤¨©

oYie xnFl cFr siqFd Edkxaie xn`e§¨©©§¨£¥¦©§¦¤
zFfEnxd zFkxAd 'iR `NX dnE ,'Fbe Ll§§©¤Ÿ¥©§¨¨§
mxnF` KxC lr oEkIW ilE` ,EdkxaieA§©§¨£¥©¤§©¥©¤¤§¨
Fpzp zFkxAd gYtOW (h"lt x"a) l"f¤©§¥©©§¨§¨
mW) wgvil mdxa`e mdxa`l 'd§©§¨¨§©§¨¨§¦§¨¨
`Ede ,awril wgvi mxqn dYre (`"it§©¨§¨¨¦§¨§©£Ÿ§
zFkxAd Fl xqn 'iR Edkxaie FxnF`§©§¨£¥¥¨©©§¨

:FzEWxA EidIW¤¦§¦§
ãBòzFIpgEx zFkxA FkxAW dvxi¦§¤¤¥§§¨¨¦

xn` zFIpgExd cbpM zFInWbe§©§¦§¤¤¨¨¦¨©



נט zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן
ּגם  הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלכאֹורה
הּוא  יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנתינה
מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנֹותן",
והגּבלֹות  מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד למּטה, הּנתינה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינּה
מה־ּׁשאין־ּכן  ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ּכל לכתחילה ליּתן יכֹול ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ועיּכּובים מניעֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמעלה
ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן הראׁשֹונה ׁשּבּנתינה ּכ ּתעׂשה", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמה

ויּתן"? ׁש"יחזֹור ְֲִֵֶֶַַהּצֹור
'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָא

יׁשנֹו ּולאחרי־זה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁשר',
הּתׁשּובה, עבֹודת על־ידי ׁשּבא ויּתן", ּד"יחזֹור הענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד הרעה, מּדרּכֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשחֹוזר
מּסדר  ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' 'אֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל־ידי־זה
חדׁשה  נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', מ'אֹור למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ויּתן"). ְְֲִֵַ("ויחזֹור
ּכאׁשר  ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמּור,
מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפנימּיּות

מׁשיחא. מלּכא ְְִַָָָּדא

(èë)øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò Eeãáòé©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eéëøáîe øeøà EE §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−

:Ceøä«
i"yx£En‡ Èa∑ ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן  אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
אחת  אּׁשה אּלא נׂשא אּמ"ׁשּלא "ּבני אמר: ,. ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ce¯a EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑ הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ
ארּור" ואֹוררי ּברּו מברכי" ט)אֹומר: כד .(במדבר ְְֲֲֵֶֶָָָ

ׁשלוה  וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ואֹורריהם הּצּדיקים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
יצחק  לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם
והרׁשעים  מברכים. לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים
הקּדים  ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן

לקללה  .ּברכה ְְִָָָָ

(ì)éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

:Bãévî àa åéçà̈¦½−̈¦¥«
i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ יֹוצא .ּבא וזה זה »…»»ְֵֶֶָ

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

cbpkE ,Edkxaie mlrdAxn` zEInWBd §¤§¥©§¨£¥§¤¤©©§¦¨©
caNn xnFl e"`e ztqFzA 'Fbe Ll oYie§¦¤§§§¤¤¨©¦§©
eipal mdxa` xgA xW` oFilrd mlFr¨¨¤§£¤¨©©§¨¨§¨¨
cFr l`xUi rxf zilkY xTr `EdW¤¦©©§¦¤©¦§¨¥

:'Eke dGd mlFrA Fl oYi¦¥¨¨©¤§
ãBòzCn caln `l KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤Ÿ¦§©¦©

oiCd zCn mB `N` mingxd̈©£¦¤¨©¦©©¦
oYie FxnF` `Ede Ff dpizp lr miMqY©§¦©§¦¨§§§¦¤
zCn mB WExR midl`d Ll§¨¡Ÿ¦¥©¦©

:midl`hk dxez ¡Ÿ¦
.'Bâå Eeãáòé (èë`l KlOd iM ilE` ©©§§©¦©¤¤Ÿ

,mrd oiA Fl rbFPd qn dlri©£¤©©¥©¥¨¨
l`xUIW onfA `vOi dfl dnFCke§©¤¨¤¦¨¥¦§©¤¦§¨¥
miklOd mlFrd zFO`l micArWn§ª§¨¦§ª¨¨©§¨¦
qOdn mixEhR dxFY ilrA mdW mdAW¤¨¤¤¥©£¥¨§¦¥©©
(n) KM xg` xn`X dnE ,('f `xfr)¤§¨©¤¨©©©¨
xfFg Kln did `Ede carY Lig` z`e§¤¨¦©£Ÿ§¨¨¤¤¥

:eUr ipA l ¤̀§¥¥¨

äåä`l WOn eig` 'iR .Lig`l xiab ¡¥§¦§©¤¥¨¦©¨Ÿ
`Ed didIW `N` carl Fl didi¦§¤§¤¤¤¨¤¦§¤
EegYWi eixg` mi`Ad la` ,Fl xiaB§¦£¨©¨¦©£¨¦§©£
:LO` ipA Ll EegYWie FxnF` `Ede Fl§§§¦§©£§§¥¦¤

ãBòeilr xABzn `Ed didIW dvxi¦§¤¤¦§¤¦§©¥¨¨
f` WcTd zcFar zErvn`A§¤§¨£©©Ÿ¤¨
`l df zlEf iM ,'Fbe ipA Fl EegYWi¦§©£§¥§¦©¤Ÿ
iM `vnY dfle ,eig`l g` cArYWi¦§©§¥¨§¨¦§¨¤¦§¨¦
milXxzn EidW zElXxzd hrnA¦§©¦§©§¤¨¦§©§¦
a"n) cInE skY 'd zcFarA l`xUi¦§¨¥©£©¥¤¦¨

:mFc` rWtIe ('g©¦§©¡
éøøàE.'Fbe LikxanE 'FbeLixx` 'iR Ÿ£¤§§¨£¤§¥Ÿ£¤

eiWkrn `Ed xEx` cizrl¤¨¦¨¥©§¨
`Ed KExA LikxanE ,xx`l mEwi `le§Ÿ¨§¨¥§¨£¤¨

:Lilr FzkxA lEgYW icM mcTn¦Ÿ¤§¥¤¨¦§¨¨¤
íòèå`le miAx oFWl mikxan FxnF` §©©§§¨§¦§©¦§Ÿ

xiMfd mB ,cg`l `N` KxA¥¥¤¨§¤¨©¦§¦
oEMzp ,cg`l xx`e miAx mixx`n§¨§¦©¦§¨©§¤¨¦§©¥

xEx` Fpi`W mixx`ndn wlg llWl¦§Ÿ¥¤¥©§¨§¦¤¥¨
dfl ,FA `vFIke ipFliXd dIg` `Ede§£¦¨©¦¦§©¥¨¤
,mNM mixEx` `le xEx` xn`̈©¨§Ÿ£¦ª¨
Fpi`W mikxandn Wi oM mB mikxanaE©§¨§¦©¥¥¥©§¨§¦¤¥
mbdW rWxd mrlA `Ede KExA llkA¦§©¨§¦§¨¨¨¨¤£©
Likxan xn` dfle ,Kxai `l KxAW¤¥¥Ÿ§Ÿ©§¨¤¨©§¨£¤
`le KExA `EdW cg` wlg mdA Wi¥¨¤¥¤¤¨¤¨§Ÿ
LikxanE xn`e ,xMfPd llWl mNMª¨¦§Ÿ©¦§¨§¨©§¨£¤
lNwn oin lr fnxl e"`e ztqFzA§¤¤¨¦§Ÿ©¦§©¥
,Kxal oEknd `Ede dkxA llkA FpWIW¤¤§¦§©§¨¨§©§©¥§¨¥
oA xfrl` 'xl opAx mxnF` KxC lr©¤¤§¨©¨¨§¤§¨¨¤
cvgY `le rxfY (:'h w"ren) i"ayx¦§©§Ÿ¤§©
Lixx` aEzMd xErW `Ed dfe ,'Eke§§¤¦©¨Ÿ§¤
m` LixxF` mzF`e 'iR LikxanE xEx`̈§¨£¤¥§¨§¤¦

:KExA Likxanl mipEkn mdl dxez ¥§©§¦¦§¨§¤¨
.älk øLàk éäéå (ìidie FxnF` mrh ©§¦©£¤¦¨©©§©§¦

lr zxrhvn dxFYd iM ,xrv oFWl§©©¦©¨¦§©¤¤©
ixdW zFkxAd lM KxA `le dNM xW £̀¤¦¨§Ÿ¥¥¨©§¨¤£¥



zeclezס zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iyiy meil inei xeriy

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNò Eøëá§«Ÿ§−¥¨«

(âì)øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑.ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ראה  ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּגיהּנם ּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
ּכּמה  עם מׁשּמׁש לעצמֹו, אחר:לׁשֹון ּדבר ּדברים. ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה .איפֹוא, ְִִֵֵֵַַַָֹ

ÏkÓ ÏÎ‡Â∑ מטעמים טעמּתי מּכל לטעם, ׁשּבּקׁשּתי »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
È‰È‰.(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb∑ אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

את  נטל לא לאביו, יעקב לכׁשרּמה הּברכֹות', ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
.(ב"ר)מּדעּתֹוּוברכֹוהסּכים  ְְְִִִֵַ

(ãì)äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò äøîe¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה (לקמן לׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

אחי כט) יעקב,"הכי ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם לּמה על 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד
מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

did m`e oM xg` eUrl KxAW Epivn̈¦¤¥¥§¥¨©©¥§¦¨¨
awril zFx`WPd zFkxAd mzF` Kxan§¨¥¨©§¨©¦§¨§©£Ÿ

:mFc` zewY dca` xaM§¨¨§¨¦§©¡
éäéåoFWl idie FxnF` mrh .'Fbe `vi K` ©§¦©¨Ÿ§©©§©§¦§

xnFl ltM mB ,K` xn` mB ,xrv©©©¨©©©¨©©
aMrn did oicrW xnFl oeMzp .`vi `vïŸ¨¨¦§©¥©¤£©¦¨¨§ª¨
hrn `vi K` FxnF` `Ede awri d`iviA©§¦¨©£Ÿ§§©¨Ÿ¦¥
,`vi drx`W dAql `N` d`iviA©§¦¨¤¨§¦¨¤¥§¨¨¨
sFQal aEzMd ricFdX dn `id dAQde§©¦¨¦©¤¦©©¨§©
dAqlE FciSn `A eig` eUre FxnF`A§§§¥¨¨¦¨¦¥§¦¨
,`vi FxnF` `Ede d`ivid xnbl xdn Ff¦¥¦§Ÿ©§¦¨§§¨¨
`vOIW awri WgW xrSd l` fnxe§¨©¤©©©¤¨©£Ÿ¤¦¨¥

WiBxdWM eia` iptA zxYgnA aPbM§©¨§©§¤¤¦§¥¨¦§¤¦§¦
EWxC (e"qt x"a) l"fxe ,eUr z`iaA§¦©¥¨§©©¨§

:xg` ot`a`l dxez §Ÿ¤©¥
.'Bâå Ceøa íb 'Bâå ÷çöé ãøçiå (âì©¤¡©¦§¨§©¨§
`UFpA miIMtd mixaC 'a mrh©§¨¦¤§¦¦§¥
,zE`Oxd lr cxg dNgYn iM .cg ¤̀¨¦¦§¦¨¨©©¨©¨
xn`e mcTX dnl Wg KM xg`e§©©¨¨§©¤¨©§¨©
`l mcw EdkxaE xEx` Lixx` FzkxaA§¦§¨Ÿ£¤¨¦§¨Ÿ¤Ÿ
,xg` mc`l Wge cxge `Ed in rci¥©¦§¨©§¨§¨¨©¥
`Ed iM liMUde xaCA opFAzdWkE§¤¦§¥©¨¨§¦§¦¦
eicbA gixn gixd iM FzF` KxA awri©£Ÿ¥¥¦¥¦©¥¥©§¨¨
lr mzge eUr oial FpiAW Wxtd rcie§¨©¤§¥¤¥§¥¥¨§¨©©

xnFl mcTW dnl Wg mB ,zFkxAd©§¨©¨§¨¤¨©©
:EdkxA dfl xEx` Lixx`cl dxez Ÿ£¤¨¨¤¦§¨

.'Bâå àø÷ éëä øîàiå (åìDinzn 'iR ©Ÿ¤£¦¨¨§¥©§¦©
zErnWnE awri FnW `xw ikd£¦¨¨§©£Ÿ©§¨
`Ede zg` `awr `N` ciBi `l mXd©¥Ÿ©¦¤¨ª§¨©©§
FnW did EN`W ,minrR df ipawr£¨©¦¤©£©¦¤¦¨¨§
:minrR FawFr did zFawr F` zFawr£¥ª§¨¨§©£©¦

BàFnW `xw ikd KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤£¦¨¨§
f`W awr F` dawr xn` `le awri©£Ÿ§Ÿ¨©£¥¨¨¥¤¨
la` zg` `awr lr `N` ciBi `lŸ©¦¤¨©ª§¨©©£¨
dYr cr dfle zEcinYd lr ciBi awri©£Ÿ©¦©©§¦§¨¤©©¨

:minrR [Fawr] (Fxar) xaMfl dxez §¨£¨£¨©£©¦
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מצר  הייתי ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר
לּבכֹור  עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד,

יהיה"' ּברּו "ּגם ּכתרּגּומֹו∑È·˜ÚiÂ.ּברכּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ

מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. "וארב", ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',
לי  נתחּכם ּכמֹו∑‡ˆzÏ.'וחּכמני', הפרׁשה, לׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"וּיּצל"("וּיאצל" אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑ עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? ְִֶֶֶַַָָָָאֹותּה
ּגביר  ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה?

ּומ  ,ל רּבֹוׂשמּתיו קנה עבד, ּׁשּקנה ‡BÙ‡.ה ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ איטלי"א .(ב"ר)יון ׁשל זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יון ׁשל איטליא לט)זֹו כז, (רש"י ְִֶַָָָ
והרי  הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלרׁש"י
הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ויּתן־ל" ליעקב אמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכבר
ּבעֹולם  היתה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ׁשהּכּונה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּומתרץ,

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה נו,ולא (ׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונעץ ב) ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ׁשלמה ׁשּנׂשא ּבׁשעה :ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים ְְִֶֶֶַַָָָָָקנה

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåøLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑ ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' ּכמֹו ¿««¿¿ְְְְֵֶַַ
ּכמֹו: ב', אֹות לג)ּבמקֹום חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ְְְְְֲִֶֶַַַ

ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È‰Â‰."על ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»

„È¯z¯L‡k∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד «¬∆»ƒְְְִִִַַָ
ּפתחֹון  ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּכלֹומר,

וגֹו'"ּפה  עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על .להצטער ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.÷çöé ïòiå (æìFl did oicr dPd ©©©¦§¨¦¥£©¦¨¨
cvl `N` Fkxal zE`ivn§¦§¨§¤¨§©
dllwl iE`x `Ed iM rcie FA xiMdW¤¦¦§¨©¦¨¦§¨¨
Ktd `Ed iM Fkxal Wg awril aiF`e§¥§©£Ÿ¨§¨§¦¥¤
,xEx` Lixx` awril xnFl mcTX dn©¤¨©©§©£ŸŸ£¤¨
dfle .FkxaNn eUrn lSpzn did dfle§¨¤¨¨¦§©¥¥¥¨¦§¨§§¨¤
eUrl xn`Ie orIe aEzMd xnFl ltM̈©©©¨©©©©Ÿ¤§¥¨
oi`e xn`l `N` Fpi` df dprOW 'iR¥¤©£¤¤¥¤¨¥Ÿ§¥

:wgvi zrcA zn`d `Ed oMgl dxez ¥¨¡¤§©©¦§¨

.åéáà ÷çöé ïòiå (èìmrh zpizp 'iR ©©©¦§¨¨¦¥§¦©©©
a` ingx cvl .Fkxal xfg dOl̈¨¨©§¨§§©©£¥¨

:eingx Exnkp dkAWM§¤¨¨¦§§©£¨
äpäeiptNX dn `N` Fl oi` 'iR .iPnWn ¦¥¦§©¥¥¥¤¨©¤§¨¨

WExR Ll oYie xn`W awriM `lŸ§©£Ÿ¤¨©§¦¤§¥
FnkE igvPd mlFr caln ztqFzA§¤¤¦§©¨©¦§¦§

:EpWxRWn dxez ¤¥©§
éçà úàå (î.'Bâå øLàk äéäå 'Bâå E §¤¨¦§§¨¨©£¤§

xnFl xWt`e .dfA miWExRd EAx©©¥¦¨¤§¤§¨©

lMW KxCd df lr xnFl oEMzPW¤¦§©¥©©¤©¤¤¤¨
z` cari xW`M didi FkxAW zFkxAd©§¨¤¥§¦§¤©£¤©£Ÿ¤
dvxi F` .Ff dbxcOn cxi xW`ke ,eig`̈¦§©£¤¥¥¦©§¥¨¦§¤
,cEa`e iEcx didY xW`M iECx oFWl§¦©£¤¦§¤¨§¨
didie cxY KM xg`e FNr wxtl miCwi©§¦¦§Ÿª§©©¨¥¥§¦§¤

ziaE 'Fbe W` awri ziAWwl eUr ¥©£Ÿ¥§¥¥¨§©
xnFl wCwC dfle ,dlkie ('` dicaFr)©§¨§¦§¤§¨¤¦§¥©
minXd EgnUi f` iM dgnU oFWl dide§¨¨§¦§¨¦¨¦§§©¨©¦

:ux`d lbze§¨¥¨¨¤



zeclezסב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iyiy meil inei xeriy

(àî)Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷òé-úà¤©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑ אּבא את אצער ׁשּלא יׁשּכמׁשמעֹו, ּפנים לכּמה אּגדה, ּומדרׁשי .. ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî E ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבלּבֹו EÏ.מהרהר ÌÁ˙Ó∑ לחׁשב האחוה על נחם ְְְִֵַƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ
אּגדה: ּומדרׁש .ּולהרג ל להתנּכר אחרת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבה

ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכבר
ּתנחּומים  לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: על ּולפי הּוא מתנחם , ְְְְְִִִֵַַַ

.ּבהריגתהּברכֹות  ְְֲִַַָָ

(âî)ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬
:äðøç éçà̈¦−¨¨«¨

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑ מּועטים. ¬»ƒִָ

(äî)éçà-óà áeL-ãòúéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
ézç÷ìe ézçìLå BlíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

:ãçà íBé¬¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹובר
ׁשכלּתי" ׁשכלּתי, יקּום ו ∑ÌÎÈLŒÌb."ּכאׁשר אם ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈∆ְִָ

הּקדׁש ורּוח .ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעלי
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנזרקה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק .(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

d¯aמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

e˙Èc·מד  „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

BàdY` hlWY xW`M dide dvxi¦§¤§¨¨©£¤¦§Ÿ©¨
eilr Lzlrn didY `l mlFrÄ¨Ÿ¦§¤©£¨§¨¨
`Ed `l 'Fbe lrn FNr YwxtE `N ¤̀¨¨©§¨ª¥©§Ÿ
dnE ,FA lWnY dY` `le LA hlWi¦§Ÿ§§Ÿ©¨¦§Ÿ©
EHd zFper KM xg` lWOX¤¨©©©¨£Ÿ¦

:dN``n dxez ¥¤
.'Bâå ìáà éîé eáø÷é (àîxg` 'iR ¦§§§¥¥¤§¥©©

zlgzd `Ed f`W xaTie zEnIW¤¨§¦¨¥¤¨©§¨©
cFrA Edbxdi `NW Wge zEla` ini 'f§¥£¥§¨¤Ÿ©©§¥§
mcw rci zOd iM eia` xAwp `NW¤Ÿ¦§©¨¦¦©¥¥©Ÿ¤

(:a"pw zAW) llFBd mzQIWan dxez ¤¦¨¥©¥©¨
.ìãbä dða åNò (áî,lcBd FxnF` ¥¨§¨©¨Ÿ§©¨Ÿ

xW` zFUr lFki `Ed iM xnFl©¦¨££¤

ohw FzFid cvl ohTd DpA ,eig`l mnf̈©§¨¦§¨©¨¨§©¡¨¨
n:zlkiA EPO ¦¤¦Ÿ¤

.Eì íçðúîxW` lr dngp lAwn 'iR ¦§©¥§¥§©¥¤¨¨©£¤
dxFkAd Fl xfgY dfaE Lbxdl Fl ziUr̈¦¨§¨§¤¨¤©£Ÿ©§¨

:dkxAdebn dxez §©§¨¨
(âîl"f mxnF` KxC lr 'iR .ipa dYre§©¨§¦¥©¤¤§¨

cg` mFi aEWe (i"n a"t zFa`)¨§¤¨
gEhA mc` oi` iM 'itE Lzzin iptl¦§¥¦¨§¥¦¥¨¨¨©
cinY didi dfaE cg` mFi 'it` eiIgA§©¨£¦¤¨¨¤¦§¤¨¦
mEw 'Fbe dYre dxn` dfl ,daEWzA¦§¨¨¤¨§¨§©¨§
`NW mbde ,cInE skY dYre 'iR 'Fbe gxA§©§¥§©¨¥¤¦¨©£©¤Ÿ
zEnIW xWt` 'Fbe Eaxwi `N` eUr xn`̈©¥¨¤¨¦§§§¤§¨¤¨
FYaWgn `ivFie drW FzF`A wgvi¦§¨§¨¨§¦©§©§

cnri `Ed iM .oal l` Ll gxA :lrtl§Ÿ©§©§¤¨¨¦©£Ÿ
:Lbxdl Kli m` eUr cbpcn dxez ¤¤¥¨¦¥¥§¨§¤

(ãîxarA 'iR .'Fbe aEWY xW` cr©£¤¨§¥©£Ÿ
Dnvrn dngd rx`nd lr onf§¨©©§Ÿ¨©¥¨¥©§¨
cr cFr FxnF`e ,Dzgizxn zxxwzn¦§¨¤¤¥§¦¨¨§§©
cal df lirFi `l iM 'iR Lig` s` aEW©¨¦¥¦Ÿ¦¤§©
mbdW 'iR LOn Lig` s` aEW cr `N ¤̀¨©©¨¦¦§¥¤£©
`Ede ,FR` dxgi `l eiptl LExiMfIW¤©§¦§¨¨Ÿ¤¡¤©§
gkXW oniq `Ed f` LOn FxnF`§¦§¨¦¨¤¨©
ip` 'iR 'Fbe iYglWe ,'Eke dUrOd©©£¤§§¨©§¦§¥£¦
dY` la` oM didIWM Lixg` glW ¤̀§©©£¤§¤¦§¤¥£¨©¨

:ot` mEWA `aY `ldn dxez Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤
.'Bâå íëéðL íb (äîdidi El 'iR ©§¥¤§¥¦§¤



סג zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ycew zay meil inei xeriy

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, ה"א לבית לּה הטיל , «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מייבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .אֹותׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגדֹול",
ּבׁשביל ,ל ואֹותֹו)מּמ(,האמּורֹות הּגֹוי אֹותֹו יצא ְְְְְֲִִִֵֵַָ

.הּמברהּזרע  ְֶַַַָֹ

ß elqk 'd ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
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:eUr lr `le awri zzinen dxez ¦©©£Ÿ§Ÿ©¥¨
.'Bâå éiça ézö÷ (åîzFNbl dzvx `l ©§¦§©©§Ÿ¨§¨§©

zElikx xEQ` mEXn wgvil xaCd©¨¨§¦§¨¦¦§¦
dzNBX dn la` ,zxg` dAq dxn`e§¨§¨¦¨©¤¤£¨©¤¦§¨

(h"i `xwIe) zevn dnIw dAxc` awril§©£Ÿ©§©¨¦§¨¦§©©¦§¨
:Lrx mC lr cnrz `l` dxez Ÿ©£Ÿ©©¥¤

(ä.'Bâå ÷çöé çìLiåzrcl Kixv ©¦§©¦§¨§¨¦¨©©
in dwax ig` xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©£¦¦§¨¦
xn` KEnqAW mB dnE ,dfA rci `lŸ¥©¨¤©©¤§¨¨©
md eUre awri m` FxnF` cFre .oM¥§§¥©£Ÿ§¥¨¥

:mixzi mixaC§¨¦§¥¦
ïëàwgvil mrh zzl aEzMd `A ¨¥¨©¨¨¥©©§¦§¨

rWx mc`l wiCv oA glXW Epia`̈¦¤¨©¥©¦§¨¨¨¨
mdxa`W mbde .inx`d oal mqxtn§ª§¨¨¨¨£¨¦©£©¤©§¨¨
l`EzA did `l dwax gwle glẄ©§¨©¦§¨Ÿ¨¨§¥
xn` `NW cFre .oalM rWxA mqxtn§ª§¨§¤©§¨¨§¤Ÿ¨©
oi`X dn l`EzA zA gTIW mdxa` 'itA§¥©§¨¨¤¦©©§¥©¤¥
dX` gTIW awril dESW wgvi oM¥¦§¨¤¦¨§©£Ÿ¤¦©¦¨
dwax ig` xn` dfl ,rWxd oal zFpAn¦§¨¨¨¨¨¨¤¨©£¦¦§¨
ok FnkE rWxd l`EzAn E`vi mdipWE§¥¤¨§¦§¥¨¨¨§¥



zeclezסד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ycew zay meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã;g"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zegiyn)

(yici`n mebxz - 498Î504 'nr ` jxk ,g"nyz zeiecreezd

יעק  את יצחק ּד"וּיׁשלח לחרן,הּׁשליחּות ׁשּיל ּכדי היתה ב" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
והתּברר  ׁשהיה ּוכפי אּׁשה". מּׁשם לֹו "לקחת לבן, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבית
עֹולם") ׁשל אף ("חרֹון ּבחרן ּדוקא הרי – ּבפֹועל ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָאחר־ּכ
ּורבּו ּד"ּפרּו הּציוּוי את וקּיים מׁשּפחּתֹו את יעקב ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהעמיד

ׁש"מיטתֹו ּובאֹופן ".ׁשלימה גֹו'", ְְִֵֶֶָָ
ּדירה  ּגם ׁשם עׂשה מׁשּפחּתֹו, את העמיד ׁשּׁשם לכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָונֹוסף

יתּבר עד ּבתחּתֹונים לֹו לבן, ּבצאן ההתעּסקּות על־ידי , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
החסידּות  ּובלׁשֹון וגֹו', רּבֹות צאן (ּבחרן) יעקב אצל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנהיה

לבן. ּבצאן ׁשהיּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות והעלה ׁשּבירר –ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
(מקֹום  לחרן ּבֹואֹו ּבטרם עֹוד ,ּבּדר ּבלכּתֹו ׁשּגם ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָועד
הינּו מראׁשֹותיו", וּיׂשם הּמקֹום מאבני "וּיּקח – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליחּותֹו)
עליה, ּבהם ּופעל ּתחּתֹון) הכי נברא (ּדֹומם, אבנים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח

אלקים". ּבית יהיה גֹו' הּזאת ׁש"והאבן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹועד

ׁשּׁשליחּות  – מּיׂשראל ואחד אחד לכל ההֹוראה ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
חרֹון  (חרן, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ירדה אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָנׁשמתֹו,
הן  גֹו'", ּורבּו "ּפרּו לפעֹול – היא ּבעֹולם) מקֹום ׁשל ְְְִִֵֶַָָָאף
עֹוד  על יהדּות ּבעניני להׁשּפיע ּברּוחנּיּות, והן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּכפׁשּוטֹו
"המלּמד  (והרי ּבפרט ותֹורה מצֹות, על־ידי יהּודי ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָיהּודי
אּומֹות  על להׁשּפיע וכן ילדֹו"), ּכאילּו ּתֹורה חבירֹו ּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאת
– ועד ׁשּלהם, הּמצֹות ׁשבע ׁשּיקימּו חרן) (ּתֹוׁשבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם
מּסּוג  ׁשּלמּטה החלק ּגם ּכּולֹו, העֹולם ּכל את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

.יתּבר לֹו לדירה הּמקֹום) (אבני הּדֹומם ועד ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהמדּבר,
– יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי אׁשר להֹוסיף, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
ארם  לפּדן ּדוקא והל יצחק ׁשל מּמקֹומֹו יצא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיעקב
ּבמקֹומֹו ּגם היה ׁשּלא ענין נפעל – אּׁשה" מּׁשם לֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ"לקחת

יצחק: אצל לא וגם יצחק ְְְִִֵֶֶַָָֹׁשל
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gikFdl oi` mB ,zwCv zA oaNn `vi¥¥¦¨¨©©¤¤©¥§¦©
mc`n dXcw WxW zlWlW `vi `NW¤Ÿ¥¥©§¤¤Ÿ¤§ª¨¥¨¨
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,rWx a`n dXcTd zlWlW dzvIW¤¨§¨©§¤¤©§ª¨¥¨¨¨
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dxMde mdiiaW mFwOn zFWFcTd©§¦§¦§¥¤§ª§¨
Dl dzpw mW iM mdxa` zgRWn¦§©©©§¨¨¦¨¨§¨¨
mlFr zF`l Dl dide mFwn dXcTd©§ª¨¨§¨¨¨§¨
mipFW`x mixB md iM dxUe mdxa ©̀§¨¨§¨¨¦¥¥¦¦¦
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mixkfA dXcTd oipA mlXd `le§Ÿª§©¦§©©§ª¨¦§¨¦
wgvi z` `N` cilFd `l iM zFawpaE¦§¥¦Ÿ¦¤¨¤¦§¨
dfl iM ilE`e .FOr zFawp cilFd `le§Ÿ¦§¥¦§©¦¨¤
cilFd mdxa` (h"i d"k) aEzMd xn`̈©©¨©§¨¨¦
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:Fzca` xg` xGgl wgvi FglW§¨¦§¨§©¥©©£¥¨

CàiWxW EgxR iM EdEpiETW mFId df ©¤©¤¦¦¦¨§¨§¥
dHn gxtE l`xUi ipA od dXcTd©§ª¨¥§¥¦§¨¥¨©©¥
'd wlg miIgd oli` xMde dx`tze frŸ§¦§¨¨§ª©¦©©©¦¥¤
dPd od Fzlgp lag awri FOr©©£Ÿ¤¤©£¨¥¥¨
zFHOn mc` aQi `le WcTA miwdaOd©ª§¨¦©Ÿ¤§Ÿ¦Ÿ¨¨¦©
m`e ,ux`d zFgRWnl l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¦§§¨¨¤§¦
miOrd KFzA dXcTd ivFviPO x`Wp¦§¨¦¦¥©§ª¨§¨©¦
mitQ`zn mlFrl mz`iviA md ixd£¥¥¦¦¨¨§¨¦§©§¦

micEa` iM Epn`i mzExB xg`e mi`aE¨¦§©©¥¨¥¨§¦£¦
:md Eple Eid̈§¨¥

íòèåmdxa` ciRwd xW` iprpMd §©©©§©£¦£¤¦§¦©§¨¨
mB mdn dX` Fl zgw iYlal§¦§¦©©¦¨¥¤©
Exn` EpizFAx ,df lr awril dEv wgvi¦§¨¦¨§©£Ÿ©¤©¥¨§
mdxa` rxfe xEx` `Ed iM (h"pt x"a)¦¨§¤©©§¨¨
itlE ,md minEzq mdixace .'Eke KExÄ§§¦§¥¤§¦¥§¦
oFkp mrHd xTr Epivn iYazMX dn©¤¨©§¦¨¦¦©©©©¨
`Ed iM `Ed mdxa` lW Fnrh iM¦©£¤©§¨¨¦
eizFpA lke zFWFcTd zFWtPn llWnª§¨¦§¨©§§¨§¨
iYlal Ehilgd dfl ,arznE rx wlg¥¤©§Ÿ¨¨¤¦§¦§¦§¦
,WFcw xaC FA `vOi `l iM EPOn zgw©©¦¤¦Ÿ¦¨¥¨¨¨
'iR orpM xEx` (h gp) FxnF` cFq `Ede§§Ÿ©¨§©©¥

:dXcTd oiOn hlgdA llWnª§¨§¤§¥¦¦©§ª¨
àöîúåmcFr mFId cr zFO`d oiOn iM §¦§¨¦¦¦¨ª©©¨

miqge mixB mi`aE mivAwzn¦§©§¦¨¦¥¦§¨¦
mcw inin EprnW `l xW` WcTd lvA§¥©Ÿ¤£¤Ÿ¨©§¦¥¤¤
dfe miOrd x`WM iprpM xB xIBzp iM¦¦§©¥¥§©£¦¦§¨¨©¦§¤
l`d evi dfl iM ilE`e ,EpxaC ciBi©¦§¨¥§©¦¨¤§©¨¥
dnWp lM dIgz `l ('k mixaC)§¨¦Ÿ§©¤¨§¨¨
dnWp lM xnFl wCwce minnr draXn¦¦§¨£¨¦§¦§¥©¨§¨¨
oi` iM dIgY `l zevnl mrh zzl̈¥©©§¦§©Ÿ§©¤¦¥
qgizIW dWFcw Wtp 'iR dnWp mdÄ¤§¨¨¥¤¤§¨¤¦§©¥
DzFigdl dilr qEgl dnWp mW dil ¥̀¤¨¥§¨¨¨¨¤¨§©£¨

:oade a`FnE oFOrM§©¨§¨¥
éøçàålM z` EpzF` midl` ricFd §©£¥¦©¡Ÿ¦¨¤¨

Ep` rECn al zzl Kixv z`fŸ¨¦¨¥¥©©¨
EprcIW xg` orpkl micArWn zFperA©£Ÿ§ª§¨¦¦§©©©©¤¨©§
xxal `Ed cEArXdW dpn`p¤¡¨¨¤©¦§§¨¥
dRlTd KFzAW dXcTd lW zFvFviPd©¦¤©§ª¨¤§©§¦¨
zcxl WFcw uFSp mdA oi` miprpMaE©§©£¦¥¨¤¦¨¨¤¤

xW` mixvn iM `vnze .zElBA eixg ©̀£¨©¨§¦§¨¦¦§©¦£¤
pl"f mxnF`M zFvFviPdn EpwFxz ¦§§¥©¦§§¨

cr l`xUi E`vi `l (.g"iw migqR)§¨¦Ÿ¨§¦§¨¥©
obC DA oi`W dcEvnM dE`UrW¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨
ElSpie aizkC mibC DA oi`W dNvnke§¦§ª¨¤¥¨¨¦¦§¦©§©§
dOW E`Fai lal 'd dEv mixvn z ¤̀¦§©¦¦¨§©¨¨¨
l"f i"x`d ixacA mrHd x`anke§©§Ÿ¨©©©§¦§¥¨£¦©
didi Ki` oM m`e (milEBlBd xrW)©©©¦§¦§¦¥¥¦§¤
ilAn dGd zElBd mvr lM z` lAqPW¤¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©¨©¤¦§¦

:dXcTd ivFvip FA zFid¡¦¥©§ª¨
ïëàihETl) l"f mxnF` KxC lr x`Azi ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨¦¥

ivFvip ipin ipW Wi iM (uTn dxFY¨¦¥¦¥§¥¦¥¦¥
zFnWp zg`d dRlTA miiEaW dXcTd©§ª¨§¦©§¦¨¨©©§¨
dcNd zErvn`A zF`vFie zFxwi§¨§§§¤§¨©¥¨
lgxe dwaxkE dxUkE mdxa`M§©§¨¨§¨¨§¦§¨§¨¥
`vIW oFicxY oA `pipg 'x znWpkE§¦§©£¦¨¤§©§¤¨¨
dnrpkE a`FOn zExkE dpiC mr mkXn¦§¤¦¦¨§¦¨§©£¨
'Ade .dnFCke xBd qElwp`kE oFOrn¥©§ª§§©¥§©¤§©
wEaCd dXcw lW uFvip oin `Ed¦¦¤§ª¨©¨
axrn `N` llM `vFi Fpi`e dRlTA©§¦¨§¥¥§¨¤¨§Ÿ¨
EPOn cxRl zE`ivn Fl oi`e dRlTA©§¦¨§¥§¦¦¨¥¦¤
xrv ici lr l`xUil xvn xW`M `N ¤̀¨©£¤¥¥§¦§¨¥©§¥©©
df xaC zErvn`AW d`Md ici lr F`©§¥©¨¨¤§¤§¨¨¨¤
.DWxWl zxfFge dXcTd zcxtp didY¦§¤¦§¤¤©§ª¨§¤¤§¨§¨
dE`z iM df zElbl mrh Wi dYrnE¥©¨¥©©§¨¤¦§©¤
Dpi`W dXcTd ivFvip zpigA xxal§¨¥§¦©¦¥©§ª¨¤¥¨
mixrhvOW xrv ici lr `N` zcxtp¦§¤¤¤¨©§¥©©¤¦§©£¦
aEzMd xn` dGd zElB lre .l`xUi¦§¨¥§©¨©¤¨©©¨
ipal dGd lgd zlbe ('` dicaFr)©§¨§¨ª©¥©¤¦§¥
,ztxv cr miprpM xW` l`xUi¦§¨¥£¤§©£¦©¨§©
iziidp oFWNn lgd E`xw aEzMdW¤©¨§¨©¥¦§¦§¥¦
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הפיכת  ׁשל העבֹודה ולכן, ּתמימה, עֹולה היה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָיצחק
לקדּוׁשה, – מּקדּוׁשה היפ ׁשהם אנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּסטרא־אחרא,
היה  ׁש"אברהם ואּמֹו ּכאביו [ּדלא אצלֹו ׁשּיכת היתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

הּנׁשים"]. את מגירת וׂשרה האנׁשים, את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמגיר
הּנה  ארם, לפּדן יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמנם,
"מיטתֹו היתה - לארץ ּבחּוץ ׁשּבירר הּבירּורים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּלבד
ׁשל  ׁשענינֹו יֹוסף", יעקב ּתֹולדֹות "אּלה אׁשר ועד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשלימה",
ה"אחר" את ּגם לעׂשֹות אחר", ּבן לי ה' "יֹוסף – הּוא ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַיֹוסף
– "אחר" ּבבחינת לעת־עּתה ׁשהם אּלּו ׁשּגם היינּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָל"ּבן",
ּבבחינת  ּבאמת ׁשהם ׁשּמגּלים על־ידי־זה ּובפרט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָיתהּפכּו,
ל"ּבנימין" עד הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ׁשל יחידֹו ּבנֹו – ועד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ"ּבן",
ּבּה אלקי ה' עיני אׁשר ארץ יׂשראל, ארץ ּבן ימין", "ּבן –ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ארץ עד קֹונּה.ׁשרצתה(אלֹוקּות), רצֹון לעׂשֹות ְְֱֲֶֶֶַַָָָ
את  יצחק מ"וּיׁשלח ללמֹוד ׁשּיׁש ההֹוראה מּלבד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
יׁשנּה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ׁשליחּותֹו אֹודֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיעקב"
אדמֹו"ר  מֹו"ח כ"ק ׁשל ּבפׁשטּות לׁשלּוחים מיּוחדת ְְְְְִִֶֶֶַַָָהֹוראה
הּוא  ׁשּלהם הּׁשליחּות ׁשּתֹוכן לכ ּבנֹוסף – ּדֹורנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָנׂשיא
רחֹוקים  רחֹוקים, למקֹומֹות ׁשּנׁשלחּו – יעקב ְְְְְְֲִִִִִִֶַֹּכׁשליחּות
ׁשעֹולם־ לזה [נֹוסף חרן ּגם ולפעמים ארם, ּפּדן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּברּוחנּיּות,
ׁשּבעֹולם־ "חרן" הן אּלּו מקֹומֹות הרי "חרן", הּוא ּבכלל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּזה
ּכל  את ּבהם לפעֹול "אחרים" יהּודים לפּגׁש ּכדי ּגּופא] ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּזה
ּובנֹוגע  ּבני־יׂשראל לׁשאר ּבנֹוגע לעצמם, (ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּנ"ל
ּבׁשמֹו ּבמיּוחד מּודגׁש הּדבר הרי – ּכּנ"ל) נח, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצֹות

ּדֹורנּו: נׂשיא אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק ְְִֵֶַׁשל
"וּיׁשלח – "יצחק" הּוא (הּׁשני) יעקב",יצחקׁשמֹו את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

" – הּוא הראׁשֹון ּבן יֹוסף ּוׁשמֹו לי הוי' "יֹוסף על־ׁשם ," ְֲִִֵֵֵֵַָָָ
הּׁשלּוחים  ׁשל ׁשליחּותם מּטרת זֹוהי והרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאחר".

ׁשאי  על־מנת – זה ּבכנס יעזרּוהּמׁשּתּתפים רעהּו את ׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
עבֹודת  את ּולהרחיב להֹוסיף אי טֹובֹות החלטֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָויקּבלּו

יעקב". את יצחק (יֹוסף) ּד"וּיׁשלח הּׁשליחּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹוקּיּום
להיֹות  צריכה הּנ"ל ּבכל ׁשהעבֹודה ּולהדּגיׁש, להֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָויׁש

(עבֹודת ׁשלּוחים ּבתֹור קּבלת־עֹול מּצד רק לא היינּו , ְְְֲִִַַַַַַָֹ
ּדבר ּבתֹור אּלא ּבּדבר ׁשּלהםעבד), עֹוסקים ׁשאז (ׁשליח), ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
לגמרי. אחרת ְְְֵֶֶַַַּבחּיּות

מעלת  יׁשנּה עבד) (עבֹודת ׁשּבקּבלת־עֹול ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָואף־על־ּפי
ּפרטי, ּכדבר ּבׁשליחּות ׁשעֹוסקים ּבׁשעה הרי – ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּביטּול

וזה (ּכּנ"ל), חּיּות ּבתֹוספת היא ּבקּיּום מֹוסיףהעבֹודה ּגם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיעסקּו הּוא המׁשּלח ׁשל רצֹונֹו ולכן, ּבפֹועל. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָהּׁשליחּות
הּביטּול  מּצד הּנה – ואם־ּכן ּפרטי, ּדבר ּבתֹור ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבזה

ּבתֹור  רק (לא ּתהיה ׁשהעבֹודה נדרׁש ּגּופא, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבקּבלת־עֹול
ׁשליח. ּבתֹור אּלא) ְִֶֶֶַָָעבד,

ּבמסירּות־ להיֹות צריכה הּׁשלּוחים ׁשעבֹודת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָואף־על־ּפי
הרי  – ּב'ביטּול' (לכאֹורה) קׁשּורה מסירּות־נפׁש אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָנפׁש,
ּדוקא  קׁשּורה המסירּות־נפׁש רּבֹות ׁשּפעמים ּבפֹועל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָרֹואים

הּמציאּות: ְְִֶַּבתֹוקף
רצֹונֹו מילּוי ּכאׁשר אזי ּבחליׁשּות, היא המציאּות ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַּכאׁשר
ימנע  הּדבר ּבסּכנה, ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּבקׁשיים, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָקׁשּור
– הּמציאּות ּבתֹוקף ּכׁשהּוא אבל רצֹונֹו; את מּלמּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָאֹותֹו
לׁשם  ויפעל רצֹונֹו, את מּלהׁשלים ּבעדֹו ימנע לא ּדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּום

מסירּות־נפׁש. לזה ּכׁשּיצטר אפילּו הּמּצבים, ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכ
הרי, הּׁשליחּות, ענין ּכללּות אֹודֹות לעיל האמּור על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנֹוסף
ולימּוד  הֹוראה ללמֹוד אפׁשר ּדיצחק הּׁשליחּות מּסדר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּגם

ׁשּבדֹורנּו: יצחק" "וּיׁשלח ׁשל הּׁשליחּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבסדר
" ּברכֹו – לחרן יעקב את ׁשלח ׁשּיצחק לויּתן־לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים
ְוגֹו'".

" – ּכלל הרגיל ּדר על ׁשּלא היא "יּתן ויּתן והּברכה ," ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ויּתן": ְְֲִֵַויחזֹור

ּולאחרי  הּברכה, עיקר את ּתחילה מברכים ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ּכזה  ּבאֹופן היתה יצחק ּברּכת אבל העיקר, על מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה
– אריּבער") ("מלכתחילה ּבהֹוספה התחיל ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמּלכתחילה

ּבוא"ו"ויּתן  "יּתן".הּמֹוסיף", לפני ְְְִִִִֵֵֶַָ
הּברכֹות  ּכל ּומקֹור "עיקר הּוא יצחק ּברּכת ּתֹוכן ְְְְְִִִֶַַַַָָָוגם:
ּביֹותר" וחּיּות אֹור ּבריּבּוי ההׁשּפעה ׁש"עיקר מּכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם",
ּבהם  ׁשּיׁש "לפי ּגבּורֹות, ּבחינת יצחק, על־ידי ּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא

כּו'". יֹותר עצּום ּבכח וחּיּות אֹור ְְְִֵֶַַָֹּתגּבֹורת
ויּתן־ל" – העֹולם ּבגׁשמּיּות לכל־לראׁש הן ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהּברכֹות
גֹו'" ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים

ּפׁשּוטֹו.ּבפׁשטּות  מידי יֹוצא מקרא אין , ְְְְִִֵֵֵַָ
ּכֹוללֹות  אּלּו ּברכֹות – עיקר) ׁשּזהּו ּכּמּובן (אבל לזה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונֹוסף
"מּטל  ּולדּוגמא: חז"ל, ּבמדרׁשי ׁשּבזה הּפירּוׁשים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּתלמּוד, זֹו ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ּומׁשמּני מקרא, זֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים

אּגדה", זֹו .ועֹוד ּתירֹוׁש ְִַָָ
ׁשליחּותֹו לפני יעקב את יצחק ׁשּביר לּברכֹות נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגם:
עֹוד  מּיד ּובירכֹו חזר עצמּה הּׁשליחּות לאחר ּתיכף הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחרן,
יבר ׁשּד־י וא־ל גֹו' אֹותֹו ויבר יעקב אל יצחק "וּיקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹועֹוד,
ּברּכת  את ויּתן־ל עּמים, לקהל והיית וירּב ויפר ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָאֹות

וגֹו'". מגּורי ארץ את לרׁשּת אּת ּולזרע ל ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאברהם
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zeclezסו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ycew zay meil inei xeriy
יעקב  מקּבל – ּבפֹועל הּׁשליחּות ּבהתחלת ּגם זה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹּולאחרי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּו ּברכֹות הארץ את ּכעפר זרע "והיה א: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
רגליו, יעקב "וּיּׂשא – ּביעקב מּיד ּפעל ׁשה ּדבר ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",
את  לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהּובטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנתּבּׂשר

ּגדֹול". ׁש"ּכחֹו עד ללכת", קל ונעׂשה ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹרגליו
– זה ּבדֹורנּו יצחק" ל"וּיׁשלח ּבנֹוגע ּגם ללמֹוד אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכ

הּנֹוכחי: הּׁשלּוחים לכּנּוס ְְְְִִִֶֶַַּבקׁשר
מבר הּוא הרי – ׁשליח ׁשֹולח ׁשּבדֹורנּו ׁש"יצחק" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני
ויחזֹור  "יּתן – והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ּובברכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו,
לעֹולם". הּברכֹות ּכל "מקֹור – ּגדֹולֹות הכי ּובּברכֹות ְְְְְֲִִֵַַָָָָָויּתן",
מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּבגׁשמּיּות, ּברכֹות – ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹּולכל־לראׁש
ׁשּיתּברכּו גֹו'", ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
ּומזֹוני  חּיי ּבבני, – גֹו'" וירּב ויפר" ּבהרחבה, ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפרנסה

רויחי. ּובכּולם ְְְִִֵֵָרויחי,
הרּוחנית  ּבעבֹודתֹו ּברכֹות ּכֹוללֹות הּברכֹות – זה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּולאחרי
וקּיּום  הּתֹורה, ּופנימּיּות נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד הּׁשליח, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשל
ּבהפצת  ּבפֹועל ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּברכֹות – ּובעיקר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָהּמצֹות,

חּוצה. הּמעינֹות והפצת והּיהדּות ְֲֲֲַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּברּכת  את ּפעם עֹוד מקּבלים – הּׁשליח מינּוי ּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָוכן
ּברכֹות  מּיד מקּבלים ּבׁשליחּותֹו, ּכׁשּיֹוצאים וגם ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ"יצחק",
הארץ  ּכעפר זרע "והיה – מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָנֹוספֹות
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
הפצת  – וגֹו'" ּד"ּופרצּת הּׁשליחּות ּבקּיּום ׁשּיצליח ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוגֹו'",

חּוצה. ֲַַָָהּמעינֹות
והֹורה  אמר ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשהמׁשּלח, לכ נֹוסף ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
יהיּו הענינים ׁשּכל ּבתנאי מאביו הּנׂשיאּות את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקיּבל

(ׁשהם ּב ׁשלּוחיו ּכל על חל ׁשהּדבר וכּמּובן ּוברחמים, חסד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחד  אחד ּכל את המׁשּלח מבר – ּדהמׁשּלח) ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"ּכמֹותֹו"
ּגם  ואחר־ּכ הּׁשליחּות, מינּוי ּבעת ּבׁשליחּותֹו, ׁשּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפני

הּׁשליחּות. ְְְִַַַָּבהתחלת
"ל"זרע וגם הּׁשליחּות, זמן מׁש ּכל על נמׁשכֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּברכֹות

העֹולם. ּכל סֹוף ַָָָעד
הּׁשלּוחים  אצל – אּלּו ּברכֹות ּבקּיּום ּבפֹועל ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּוכפי
– ּבזה) (וכּיֹוצא ׁשנה עׂשרים ׁשנים, עׂשר לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּנּו
ּובנֹות  ּבבנים מׁשּפחֹות והעמידּו ה', ּברּו הסּתּדרּו, ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָׁשּכּולם
ּובכּולם  רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני, ּובמצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָעֹוסקים
מּדר ׁשּלמעלה הּברכֹות את רֹואים – לזה ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָרויחי,
ּבהפצת  ׁשליחּותם ּבמילּוי הּׁשלּוחים ּבהצלחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָהּטבע

חּוצה. והּמעינֹות והּיהדּות ְְְֲַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּמּצד  אּלא, ּגדֹולֹות, הכי ּברכֹות הן אּלּו ּברכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהרי,
וטֹועים  ּכדבעי, לזה לב ׂשמים לא לפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהרגילּות,
הּדרּוׁשֹות. הּברכֹות ּכל את מהמׁשּלח מקּבלים ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלחׁשֹוב
ּבענינים  ּברכֹות ּומבּקׁשים הּׁשֹואלים לּׁשלּוחים מענה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּומּכאן
את  למּלא ׁשּיּוכלּו ּכדי ּבגׁשמּיּות, מּפרנסה החל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹונים,

צדדּיים: ּבלּבּולים ללא ּבמילּואּה ְְְְְִִִִִִָָָֹׁשליחּותם
לפני  עֹוד מהּׁשלּוחים ואחד אחד ּכל את מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁשּלח
הּברכֹות  ּבכל אֹותֹו ּומבר ּוממׁשי לׁשליחּותֹו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָצאתֹו
להיֹות: ׁשּיכֹולֹות ּביֹותר הּגדֹולֹות לּברכֹות עד לֹו, ְְְְְְִֵֶַַַַָהּדרּוׁשֹות
הּׁשמים  מּטל האלקים – ויּתן ויחזֹור יּתן – ויּתן־ל"ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
התקימּו ּכבר אּלּו מּברכֹות וכּמה וכּמה גֹו'", הארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומׁשמּני
ּביתֹו ּבני ּבחּיי הּפרטיים, ּבחּייו יתּבֹונן אם ּדי – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבפֹועל
למעלה  ׁשּלֹו הּׁשליחּות ּבקּיּום ּבעבר ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ׁשּבזה. המׁשּלח ּברכֹות ריּבּוי את ויראה – הּטבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמּדר
ּכֹוחֹות  להֹוסיף – היא הּברכֹות ּכל ּכונת העיקר: והּוא ְְְְִִִַַַָָָָָועֹוד
רגליו  את לּבֹו "נׂשא אׁשר ּבפֹועל, הּׁשליחּות ּבקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומרץ
מּבלי  ּבעֹולם, ּבׁשליחּותֹו ּגדֹול" ו"ּכֹוחֹו ללכת", קל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָונעׂשה

ההעלמ  ּכל על ועיּכּובים הּבט ּומניעֹות והסּתרים ֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ְִִֶׁשּמּסביבֹו.

ׁשל  אף ּב"חרֹון הּׁשליחּות ּבקּיּום העבֹודה על־ידי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָואדרּבה:
צאן  לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ יהיה – ְְְְְִִִִֶַַָָֹעֹולם"
ּברּוחנּיּות: עׁשירּות – וגם ּבגׁשמּיּות, מעׁשירּות החל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָרּבֹות",
– עּתה עד ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּגדֹול" "ּכֹוחֹו ׁשהיה ּכּמה ְְִִֶַַַַָָָָָעד
מנה  לֹו ׁשּיׁש ּו"מי ּבּקֹודׁש" "מעלין ּומֹוסיף ה ֹול ּתמיד ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

הלאה. וכן מאֹות", ארּבע רֹוצה מאתים מאתים, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
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רעֹות  וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוכי
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i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑,"יׁשמעאל "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּמת  לּמדנּו אּלא נביֹות? אחֹות ׁשהיא יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיני
והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל
ּבן  הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנביֹות
ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָס"ג
"ויצחק  מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשי"ד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיעקב,
היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָּבן
נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקל"ז,
ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיעקב

ׁשנה  י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן הלמּכאן ואחרּֿכ , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יֹוסף  ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלחרן,

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד לא)אּלא ארּבעֿעׂשרה (לקמן עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּצאן  ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשנה

ׁשּנאמר: היה, יֹוסף ל)מּׁשּנֹולד ילדה (לקמן ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרחל
ׂשבע  ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומּׁשם

לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל מז)ּוב' ׁשני (לקמן "ימי ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשנה  י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹמגּורי
מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף לדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלפני

ּבן  היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר והּוא קי"ו הרי ְְְֲִֵֵַָָֹס"ג,
ׁשּקּבל  ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי

ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן נענׁש(הּברכֹות לא אבל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל  ׁשהרי הּתֹורה. ּבזכּות מאביו עליהם, יֹוסף ּפרׁש א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּוׁשּתי  לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים ּבית (לקמן לֹו "וּיבן ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּולמקנהּו
הוה  ּד'בית' ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, ְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ּולחׁשּבֹון  החּמה. ּבימֹות הוּו ו'סּכֹות' הּגׁשמים ְְְְִִִֶַַַָָָֻּבימֹות
ׁשּירד  עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים
עֹוד  מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים
לבית  ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָי"ד
נענׁש לא הּתֹורה זכּות ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹלבן
מּדה  ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם,

יׁשן  ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ∑ÂÈLŒÏÚ.)ּכנגד ְְִִִֶֶַַָָָָָָ«»»
רׁשעתֹו על רׁשעה ׁשהיּו(הֹוסיף מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: רצה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

להבין  וקל ּכבר, הראׁשֹונֹות:)לֹו את ּגרׁש ׁשּלא , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d jxk zegiy ihewl)

יׁשמעאל  ּבת מחלת את וּיּקח יׁשמעאל אל עׂשו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיל
אברהם ט)ּבן את (כח, הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּכתּוב  ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל עׂשו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהליכתֹו

חּוץ  ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהיא
הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח נחת לעׂשֹות מעּונין הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכאּלּו
וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלׂשאת

ÏÊ‡Âז  dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

ÈÈÚaח  ÔÚk ˙a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט  ˙È ·ÈÒe Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez‡Ï dÏ È‰BL¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò
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KxCA dticx zpigaA FgMn ftil` gMŸ©¡¦¨¦Ÿ¦§¦©§¦¨©¤¤

:eipaE awrilf dxez §©£Ÿ¨¨
.'Bâå úBòø ék åNò àøiå (çaEzMd ciBi ©©§¥¨¦¨§©¦©¨

zcRwd cvl `N` eUr Wg `l iM¦Ÿ¨¥¨¤¨§©©§¨©

mdW dnl df zlEf la` mdilr eia`̈¦£¥¤£¨©¤§¨¤¥
FWtp oi`W Wg `l rxd zpigA§¦©¨©Ÿ¨¤¥©§
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Wxbl la` mdn siqFi lal `N` wgvi¦§¨¤¨§©¦¥¤£¨§¨¥
lMW ilE`e .`l Flv` xaM EidW ozF`¨¤¨§¨¤§Ÿ§©¤¨

ErTRzi `OW `N` dzid `l FzWBxd©§¨¨Ÿ¨§¨¤¨¤¨¦§©§
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:mdn Fl EidIWh dxez ¤¦§¥¤
úãìBz úLøt úìñç£¨©¨¨©§Ÿ



zeclezסח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ycew zay meil inei xeriy
עׂשו  הטריח צדקּותֹו את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעׂשו
לקח  וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

יׁשמעאל ּבת מחלת אברהםאת להראֹות ּבן היתה ּכּונתֹו – ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּלקח

תולדות פרשת סימן חסלת על"ו פסוקים, ק"ו ססס

çñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc oiaexir(ipy meil)

zialBúééìeçå[xead zty lry xtrd zilelz-]äøNò dBáb §§¨¨©£¨¨
íéçôèn ilc milylyn ,miaxd zeyx rwxwnïBlçziadìòL §¨¦©¤©

åéabe ekezl [xead iab lr]úaMa epîéä ïéàlîîilcd z` miqipkne ©¨§©§¦¥¤©©¨
qipkdl xzene cigid zeyx `ed xeady meyn ,zial mind mr

cigid zeyxn.cigid zeyxlätLàz`vnpdíéaøä úeLøajenq ©§¨¦§¨©¦
y zialåéab ìòL ïBlç ,íéçôè äøNò dBáb[dty`d iab lr-] ¨©£¨¨§¨¦©¤©©¨

dëBúì ïéëôBL[dty`l oelgdn],úaMa íéîdty`dy oeik §¦§¨©¦©©¨
.ziad enk cigid zeyx `id ixd dxyr ddeab

àøîâ
:dpyna epipy .oelgd jxc xeadn zaya min ielina dpc `xnbd
eiab lry oelg ,migth dxyr deab eziilege miaxd zeyxa xea

:`xnbd dywn .zaya epnn mi`lnnïðé÷ñò éàîaote` dfi`a ± §©¨§¦©
,dpynd zxacnäëeîña àîéìéàeziilege xeady xn`p m` ± ¦¥¨¦§¨

,migth drax`n zegta zial mikenqäøNò àéìeç éì änì± ¨¨¦§¨£¨¨
zeyx rwxwn migth dxyr ddeab didz dilegdy jixv recn
lkn ,migth dxyr ddeab dpi` xead ziileg m` s` `ld ,miaxd
dxyr wenr `ed mzqd ony oeik cigid zeyx `ed xead mewn
zeyxe cigid zeyxl cigid zeyxn qipkn `edy `vnpe ,migth
zial xead oiay wgxndy oeiky ,mdipia dwiqtn dpi` miaxd
xiardl xzene ,xeht mewn `edy ixd drax`n zegt `ed

.xeht mewn jxc cigid zeyxl cigid zeyxn
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àðeä áø øîàepzpyn ± ¨©©¨¨¨§©¨§¦©

zwqeräòaøà ìúBkä ïî úâìôeîamiwegxd eziilege xeaa ± §§¤¤¦©¤©§¨¨
,migth drax` ziad xiwnäøNò àéìeç àkéàc àîòèåmrhde ± §©£¨§¦¨§¨£¨¨

ziilegy meyn `weec zial mqipkdle xeadn min zelcl xzeny
ilcdy ote`a ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr ddeab xead

eexa xaere ,cigid zeyx `edy xeadn `vei mind mroiay g
oeik mewn lkn migth drax` `ed geixdy s`e .zial xead
qipkn `vnpe ,xeht mewn df ixd dxyrn dlrnl xaer ilcdy

.xeht mewn jxc cigid zeyxl cigid zeyxn ilcd z`àkéì àä̈¥¨
äøNò àéìeçdxyr ddeab xead ziileg dzid `l m` la` ± §¨£¨¨

ixdy ,zaya xeadn min zelcl xeq` ,miaxd zeyx rwxwnà÷̈
ìèìèîmind mr ilcd z`ãéçiä úeLøî[xead-]ãéçiä úeLøì §©§¥¥§©¨¦¦§¨¦
[ziad]íéaøä úeLø Cøcdaeb cry zial xead oiay geixd ± ¤¤§¨©¦

.miaxd zeyx xie`l aygp migth dxyr
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøåz` cinrdl jxev oi` §©¦¨¨¨©

y meyn ,migth drax` ziad xiwn wgexnd xeaa dpyndeléôà£¦
äëeîña àîéz,migth drax`n zegta zial jenq xeady ±àä ¥¨¦§¨¨

ïì òîLî à÷zycgn epzpyn ±äøNòì ïéôøèöî Búééìeçå øBác± ¨©§©¨§§§¨¦§¨§¦©£¨¨
mewn lkn ,migth dxyr wenr epi` dilegd ila xead m` s`y
dyrp ,dilegd seq cr xead zirwxwn migth dxyr yi m`

.cigid zeyx xead
:dpyna epipy'åëå íéaøä úeLøa ätLàeaboelg migth dxyr dd ©§¨¦§¨©¦

min zwixfa dpc `xnbd .zaya min dkezl oiktey dab lry
:`xnbd zl`ey .zaya dty`lätLà ìèpz ànL ïðéLééç àìå§Ÿ¨§¦©¤¨¦¨¥©§¨

e` ,zilnxk dpic df ote`ae migth dxyrn zegt ddaeb didie
,dkezl wexfl jiynie miaxd zeyx mewnd didie ixnbl lhpizy

,miaxd zeyxl e` zilnxkl cigid zeyxn `iven `vnpeøîàäå§¨¨©
øîà àcà áø øa ïéáømyaãçà éBáîa äNòî ,÷çöé éaø,mezq ¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§¨¤¨

ipae ,mizad zexivg ly dvign cg`d ey`xay aegx xnelk
.ipyd ey`xa `vnpd miaxd zeyxl ieand jxc mi`vei zexivgd

epiide ,zevign yi aegxd iciv ipyaíiì äìk ãçà BcévLztye ¤¦¤¨¨¤©¨
,migth dxyr ddeab midätLàì äìk ãçà Bcéöådxyr ddeabd §¦¤¨¨¤¨©§¨

,[d xeiv] migthéaø éðôì äNòî àáeiean oick epic m`d edel`ye ¨©£¤¦§¥©¦
zeyxl d`ivia dxew e` igl ici lr ea lhlhl exizdy mezq

.miaxd,øzéä àìå øeqéà àì Ba øîà àìåxq` `l iax xnelk §Ÿ¨©Ÿ¦§Ÿ¤¥
:`xnbd zx`an .xizd `l mb j` ea lhlhlBa øîà àì øzéä± ¤¥Ÿ¨©

,ea lhlhl xizdl dvx `l iaxìèpz ànL ïðéLééçcdätLà §¨§¦©¤¨¦¨¥©§¨
,df cvny dvignd lhazzeïBèøéN íiä äìòéåwgxzi midy e` ± §©£¤©¨¦§

ytxe hih eztyl dlri midy ici lr ,xzei e` dqxt agexk
mid ly zevignd elhazie yaiiziemb j` .,Ba øîà àì øeqéà¦Ÿ¨©

úBvéçî ïéîéi÷ àäcrecn ok m`e .zeniiw zevignd dzr ixdy ± §¨©¨¦§¦
,zilnxk dyrze dty`d lhpiz `ny iax yyg `l epzpyna

.zaya dty`l dkity xq`ze
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdty`d lhpiz `ny yyg iax ± Ÿ©§¨¨

dzidyãéçécla` ,lhpidl dieyr mpn` `ide cg` mc` ly ± §¨¦
àädty`a zwqer epzpyn ±íéaøc.dzeptl jxcd oi`y ¨§©¦

äðùî
:oli`d zgz lehlh oic zx`an dpyndõøàä ìò Cñéî äéäL ïìéà¦¨¤¨¨¥¥©¨¨¤

ervn`ae ,ux`l jenq cr aiaq eiccv lkn dhnl mihep eitpry ±
,migth dxyr daeba llg xvepïéà íàdvwBôBð[eilre eitpr-] ¦¥

ìL õøàä ïî dBáb,íéçôè äLoic meyn ux`l xaegnk aygpe ¨©¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦
,[f xeiv] ceal,åézçz íéìèìèîixde ,dvignk miaygp mitprdy §©§§¦©§¨

.dkeza lhlhl xzeny zevign ztwend cigid zeyxk df
lr daiyi oic zx`an dpynd:oli` iyxyåéLøLon mi`vei ¨¨¨

e rwxwdìL õøàä ïî íéäBábíéçôè äL,[g xeiv]ïäéìò áLé àì §¦¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦Ÿ¥¥£¥¤
.ea ynzydl minkg exq`y oli`k miaygpy ,mdaeb mewna
ayil xzene rwxwk md ixd ,migth dylyn mikenpyk la`

.mdilr

àøîâ
:oli`d zgz lhlhl xzidd z` dliabn `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨

Ba ïéìèìèî ïéà ,òLBäé áøc déøarax`n xzei [df oli` zgz-] §¥§©§ª©¥§©§§¦
oli`d zgzy ghydyk ,zen`íéúàñ úéaî øúéie`xd mewn-] ¨¥¦¥¨©¦

zl`ey .eizgzy yinyz myl erhpyk s`e ,[miiz`q zrixfl
:`xnbdàîòè éàîmyl zevign swid lk ixde ,ea milhlhn oi` ©©£¨

lhlhl xzene `ed xenb cigid zeyx ,xzeia lecb s` dxic
dpiba `l` miz`q zian xzeia lehlh xeqi` xn`p `le ,eleka

lirl dpyna x`eank ,dxic myl mitwen mpi` mdy ,stxwe(.gi).
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éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



עי mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oiaexir(ycew zay meil)

øéñà àì÷ éãeìBà dpéî,zaya dxeq` lew zcledy jkn gken ± ¦¨¥¨¨£¦
.dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnyd mb okle

:`xnbd dgecàìea oi`y lew zrnydy ef `ziixan di`x oi` - Ÿ
dlega xaecn ik ,dxeq` zenirpøéúc[xr-]íéðéìc éòa à÷å± §¦¥§¨¨¥§¥¦

dnirpae zgpa mind z` shthn dfay ,enicxdl utgeònzLîc§¦§©©
éîeæîæc àì÷ ékxeq` okle ,mcxie miizlvn lewk rnyiy ick ± ¦¨¨§©§¥

.`ixaa
:cer `xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia`ønLîä ¥¦¥©§©¥

úBôBòä éðtî åéúBøét,edelk`i `lyåxnyl dvexd okéðtî åéòìã ¥¨¦§¥¨§§¨¨¦§¥
÷tñé àlL ãáìáe ,úaMa Bkøãk ønLî ,äiçäick sk l` sk dki ± ©©¨§©¥§©§©©¨¦§©¤Ÿ§©¥

,zeigde zeterd z` gixadlçtèé àìå,eal lr ecia dki -àìå §Ÿ§©©§Ÿ
ãwøémwigxdl lew rinydl eilbxaéàî .ìBça ïéNBò ïäL Cøãk §©¥§¤¤¤¥¦©©

àîòè,xeq`àì÷ ãéìBî÷c åàì,lew cileny iptn `l m`d ±åyi ©£¨¨§¨¦¨¨§
y cenll,øéñà àì÷ éãeìBà ìk.zenirp ea oi` m` s` ¨¥¨¨£¦

:`xnbd zayiin,á÷òé øa àçà áø øîàea oi`y lew zrnyd ¨©©£¨©©£Ÿ
,el` zelert xeqi` mrhe ,zxzen zenirpànL äøéæbjezn §¥¨¤¨

lega ebdpnk dyeryøBøö ìBhéick miaxd zeyxl wexfie [oa`-] ¦§
.mgixadl

:dax lr cer dywn `xnbdeäé áø øîàc àä àlàå,áø øîà äã §¤¨¨§¨©©§¨¨©©
íéæBâàa úB÷çNîä íéLðdf relwl sc iab lr mifeb` zelblbn - ¨¦©§©£¤¡¦

owgyn ,dfaøeñà.zayaàì÷ ãéìBî à÷c åàì ,àîòè éàîm`d ± ¨©©£¨¨§¨¦¨¨
,dfa df mifeb`d zrilwn xvepd lewd iptn `lå,dfn cenll yi §

y,øéñà àì÷ éãeìBà ìk:`xnbd zayiin .zenirp ea oi`y s`àì ¨¥¨¨£¦Ÿ
,dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnydy ax ixacn di`x oi` -

yygn `ed mifeb`a wgyl ax xq`y mrhdy okziyéúà àîìc¦§¨¨¥
úBîeb ééeåLàìmifeb`l jxc oikdl icka zeneb eeyi `ny ± §©§¥

.`neb e` xtr lz makri `le ,lblbzdl
`le zeneb iieey` yygn `ed xeqi`d mrhy dgiken `xnbd

:lew zrnyd meynéëä àîéz àì éàc,ok xn`z `l m`y ±àä §¦Ÿ¥¨¨¦¨
íéLð äãeäé áø øîàcda úB÷çNîzrilwíéçetzdfa df §¨©©§¨¨¦§©£¦©¦

owgyn ,mifeb`akøeñà,zayaíúämigetza my ±éãeìBà éàî ¨¨¨©¥
àkéà àì÷,lew lk mzribta oi` `lde ,zniiw lew zrnyd efi` - ¨¨¦¨

àlàel` miwgyn xeqi` mrh i`ce,úBîeb ééeåLàì éúà àîìéc ¤¨¦§¨¨¥§©§¥
.lew zrnyd oicl mdn cenll oi`e

:epzpynn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ïéàlîî §©§©§¦
,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî,wiicl yieïéà Lc÷na- ¦©¨¦©¨©©§¨©©¨©¦§¨¦

la` ,lblba `lnl xzen ycwnay zexeadn wxéàî .àì äðéãna©§¦¨Ÿ©
àîòè,xeq` dpicnaøéñàå àì÷ éãeìBàc íeMî åàì`l m`d ± ©£¨¨¦§¥¨¨©£¦

mby ixd ,zaya xeq`d lblbd zlerta xvepd lewd iptn
.dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnyd

:`xnbd zvxznàìzenirp ea oi`y lewy epzpynn di`x oi` - Ÿ
lblb ici lr min ae`yl dpynd dxq`y mrhd ik ,xeq`

`ed ,dpicnaànL äøéæbgxeh da oi` lblba dai`ydy jezn §¥¨¤¨
àlîéeaBúaøeçìe Búpéâìoday zerihpde mirxfd z` dwyie §©¥§¦¨§§¨

.rxef zk`ln meyn aiigzie ,zaya
:df xeqi` dliabnd xnin` mya dreny d`ian `xnbdøîénà©¥©

àæBçîa àìbìéâa àìîéîì àøLlblba min zelcl xizd xnin` ± §¨§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
e ,[xir my-] `fegnaøîà,xzidd mrhaïðaø eøæb àîòè éàî ¨©©©£¨¨§©¨¨

yygn ,lblba min zelcl xeqi`,Búaøeçìe Búpéâì àlîé ànL¤¨§©¥§¦¨§§¨
àëä`fegna o`k ±àkéà äaøeç àìå àkéà äpéb àìdpib `l oi` ± ¨¨Ÿ¦¨¦¨§Ÿ§¨¦¨

zeaxege zepib mewna `l` exfb `le ,daxeg `le:`xnbd zxne` .
àæç à÷c ïåékxnin` d`xy oeik ±à÷c ¥¨§¨£¨§¨
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שבת קודש עמ' א



עב

יום ראשון - כ"ח מרחשון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - ב' כסלו
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שני - כ"ט מרחשון
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' כסלו
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' כסלו
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' כסלו
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תולדות 

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 



עג oeygxn g"k oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ח ראשון יום
קונטרס אחרון  ,306 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòù ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë

úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL 'íéiç õò' ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé-ìò íà-ék 'íéðôa íéðt'my - ¨¦§¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

"zekln"e "`"f" zexitqdy ,df iptl xne` `ed ,"miig ur"a
"zekln"e ,rityne xkf ,"xkc" `xwp "`"f") "zeliv`"ay

dawp ,"`awep" z`xwp
cegid dyrpyke ,lawne
`xwp df - mdipy oia
`edÎjixaÎ`ycew cegi"

"'izpikye1"`"f" oky ,
,"lcaen"e "yecw" `ed
Îyecwd) mlerdn dlrnl
"zekln"e ,(`edÎjexa
zpkeyy "dpiky" z`xwp
ly cegid ixd - mlera
lret zeklne `"f
zewl` zelbzd jynezy
mdy drya ixd ,(mlera
mxewnn elbzpe elv`p
,(dpiae dnkg zexitq)
oey`xd mc`y oeeik dpd
did `le `xap `l oiicr
,zeevnd meiw oipr oiicr

dzidy ,mipta mipt ly cegia eid zeklne oitp`Îxirf m` ixd
dkynd zkynpziniptzetilwd eid - zeklna oitp`Îxirfn

,(dyecwn wepil) odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki
,xnelk ,cala "xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl
`ly ick ,zeklne oitp`Îxirf ly zeipevigd wx dkynpy
`ede oey`xd mc` `xapy ixg` ,`l` .zetilwl dwipi didz
z` wiqtn) "mivewd ueviwe geqik" lretd xac - zeevn miiw
eidi zeklne oitp`Îxirfy f` zeidl leki did ,(mipevigd zwipi
didzy icky ,epiid ,zxg` oeyla ."mipta mipt" ly cegia aey
dwipi lawl dplkez `l zetilwdye) mlera zewl` zelbzd

.zeiyrn zeevn miniiwnyk `wec df ixd (dpnn,øácä íòèå§©©©¨¨
,my ,"miig ur"a xne` -íøBb íéáBè íéNòî éãé-ìò ék- ¦©§¥©£¦¦¥

,mc`d.'eëå ïBéìòä âeeæ"mipta mipt" ly dxfgdd dyrpe - ¦¨¤§§
.zeklne oitp`Îxirfa?à÷åc "úBiNòî" éànà ,ïéáäìe- §¨¦©©©£¦©§¨
zeevn iciÎlr recnzeiyrnoeilrd beeifd z` minxeb `wec

?zexg` zeevn iciÎlr `le ,"mipta mipt" ly dxfgdeïáeé¨
a áeúkM änî"miig ur" -éøö ék ,ã"îe ï"î øòLälçz C ¦©¤¨§©©¦¨¦§¦¨

,"ïétðà-øéòæc àá÷eðc ïéá÷eð ïéî" úBìòäìbeeifd iptl - §©£©¦§¦§§¨¦§¥©§¦
,`"fc `awepn o"n z`lrd df iptl didzy gxkdd on - oeilrd
íL áeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc ïéá÷eð ïéî"e©¦§¦§§¨¥§¦©£¦¨§¤¨¨

.à ÷øt"o"n z`lrd" df iptl didzy gxkdd ony ,xnelk - ¤¤
ipiprnmlerd"zekln"n myxyy) "mlerd" ly mipiprdy ,

zeevn iciÎlr ,z`fy - dyecwa dlrnl elrzi ((`"fc `awep)
leki f` wxe ,mlerd ly miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn
oldl .mlera zewl` zelbzd jynizye oeilrd beeifd zeidl
zelbzd dpyiy dryay ,migihan cvik ,owfd epax xiaqi
`l mlera zewl`
wepil zetilwd dplkez
:dyecwdn dwipi ztqez

íéáBè íéNònä ,äpäå- §¦¥©©£¦¦
,zeiyrnd zeevnd ly

íéàø÷ð,"miig ur"a - ¦§¨¦
,"íéöBwä õev÷å çeqk"¦©§¦©¦

,mxkay -a íéæçàpä- ©¤¡¨¦©
zpigaaïäL ,íéøBçà£©¦¤¥

Bîk ,äiNò úðéça§¦©£¦¨§
a áeúkL"miig ur" - ¤¨§

,ä ÷øt æî øòLixd - ©©¤¤
miyrnd iciÎlry
geqik" dyrp ,miaehd

mipipr ly "ueviwedl`
dwipi zzl mgeka yiy
lynÎjxcÎlr - mipevigl
mxkay mivewd zxinfn

,mxkay mignvl erixti `lyáBhä úàìòä éãé-ìò eðéäå§©§©§¥©£¨©©
íäa æeðbä,diyr ly mipipra -¯ úBiNòî úBöîa Laìîä ©¨¨¤©§ª¨§¦§©£¦

,BøB÷îì`edy ,aehd ly -øákL úeìéöàä úMã÷ì ¦§¦§ª©¨£¦¤§¨
.äøøáä`iadl df xac leki -xexialmiinybd mixacd ª§§¨

l ,oewize xexia miyxecd.dyecwl ezelrdle aehd z` `ived
íL áeúkM äîe,"miig ur"a -ïk-íb ïwz ïBLàøä íãàL ©¤¨¨¤¨¨¨¦¦¥©¥

,älôz éãé-ìòmileki zeiyrn zeevn iciÎlr wx `ly ,ixd - ©§¥§¦¨
- ?dltz iciÎlr mb `l` ,z`f lertlúBiúBà éãé-ìò eðééä©§©§¥¦

,øeacäiciÎlr m`Îik ,dltzay zipgexd dpeekd iciÎlr `l - ©¦
zeize`xeaicd,éåä åéúôN úîé÷òc,`id -äNòî2,ixd - ©£¦©§¨¨£¥©£¤

ly oipr epyi dfa mbydiyr,ïä ékod xeaicd zeize` - ¦¥
ïLøL øLà Bîãå óebaL úéðeiçä Lôpî,ozeige -.dâpî- ¦¤¤©¦¦¤©§¨£¤¨§¨¦Ÿ©

oi`y ,f"l wxta ,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga xaqeny itk
yiy) dlitzd e` dxezd zelin `hal ziwl`d ytpd geka
ytpd iciÎlr wx - (zeinyb miipiye oeyl ,dt ,miiztya `hal
ixd o`k yi ,miptÎlkÎlr .ynn sebd ixa`a zyaelnd zipeigd
zeevna xacdy itk ,"diyrc `awep" ly "o"n z`lrd" mb

.zeiyrnäiNòc íéøeøaä ,äpäåzeevn ici lr mixxany - §¦¥©¥¦©£¦¨
,zeiyrnäàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì ïéìBò¦¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨

a áeúkL Bîk ,úeìéöàìå"miig ur" -àé Leøc ï"î øòL §©£¦§¤¨§©©§
ïáeé äæáe .æ ïîéñxkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd - ¦¨¨¤¨

,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqaøeäøäc,cala daygn - §¦§
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ïåøçà ñøèðå÷
ïééòô"áô úøæçä ïéàù å"ô ç"ù úåãå÷ðä øòù ç"ò

éë øáãä íòèå .à÷åã úåéùòî úåöî é"ò à"ë
éàîà ïéáäìå .'åëå ïåéìòä âååéæ íøåâ è"òî é"ò
êéøö éë ã"îå ï"î øòùá ù"îî ïáåé à÷åã úåéùòî
'éçá ïä '÷åðã ï"îå à"æã '÷åðã ï"î úåìòäì äìçú
õåöé÷å çåñë '÷ð è"òîä äðäå .à"ô ù"ùîë äéùò
ù"îë äéùò 'éçá ïäù íééøåçàá íéæçàðä íéöå÷ä
íäá æåðâä áåèä úàìòä é"ò åðééäå ä"ô æ"î øòùá
'éöàä úùåã÷ì åøå÷îì úåéùòî úåöîá ùáåìîä
é"ò ë"â ï÷éú ø"äãàù íù ù"îå .äøøáåä øáëù
éåä åéúôù úîé÷òã øåáãä úåéúåà é"ò åðééä äìôú
ïùøù øùà åîãå óåâáù úéðåéçä ùôðî ïä éë äùòî
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
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oeygxnעד h"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ט שני יום
,cpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùá ù"î ïéáäì,308 'nr cr.(éãå÷ô

,xeaica `hal ilan,éãéî ãéáò àì,xac mey lret epi` - ¨¨¦¦¥
"íéëìn"äî "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa ék3,"dâð"aL- ¦§¦©£¨©©¦§¦¥©§¨¦¤§Ÿ©

,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprn `wec `id ef "o"n z`lrd"éà¦
éLîäì øLôà,àá÷eðå ïétðà-øéòæ âeeæì äìòîlî ïétè C ¤§¨§©§¦¦¦¦§©§¨§¦§¥©§¦§§¨

beeife cegi didiy ick -
`ed ,"zekln"e `"f" ,p"ef
jynpy dkyndd iciÎlr

xe`oeilrdlrnly
enk jxcÎlr ,mdipyn
(xkf) "xkc" cegia `edy
,dhnl (dawp) "`awep"e
dawpe xkf" :aezk ixd

mze` `xajxaiemze`
miwl` mdl xn`ie miwl`
zeidl dkixvy ,"eaxe ext

mi`ad zeclezde cegid liaya oeilr gekn dkynde dkxa
dkyndd - "oitih"d z` jiyndl xyt` i`e - cegidn

,"dbep"n mixexiad ly "o"n z`lrd" oi` m` - dlrnlnék- ¦
,"`"f"Bnàî ÷ðéì äöBø,"dpia"n -,ähîì òétLäì àìå- ¤¦©¥¦§Ÿ§©§¦©§©¨

ritydl `le - d`a `id dpnny - ,"dpia"n lawl dvex "`"f"
mikiynn ,`wec "dbep"n "o"n z`lrd" iciÎlr wx ."zekln"a
ly avna didi "`"f"y lrety xac ,oeilr xe` dlrnln

,"zekln" mr beecfdle cgiizdl ick dcixie dkyndBîk§
a áeúkL"miig ur" -úLøt øäæ ïiòå .á Leøc ï"î øòL ¤¨§©©§§©¥Ÿ©¨¨©

,'eë àìkzñàì 'eë àøecñ úéàc :á ãenò ãîø óc éãe÷t§¥©©§¦¦¨§¦§©§¨
dltz ly xcq mb miiwe ,xeaice dltz ly) xcq miiwy -

,"seq oi`"a dlrn dlrnl cr ,zelkzqd(e dpeek iciÎlrïäå- §¥
,owfd epax yxtníéòãBiì íéðBéìò íéãeçéå älôzä úBðek©¨©§¦¨§¦¦¤§¦©§¦

,'eë àìkzñàì íéâéOîe©¦¦§¦§©§¨
oi`" cr ,milkzqnl -
zeidl leki mda ,"seq

a lertl ly oiprdmler
ila - cala zepeek ici lr

,xeaic-çeø-Lôð ék¦¤¤©
ïä ïîöò íälL äîLð- §¨¨¤¨¤©§¨¥

z`lrd,"ïéá÷eð ïéî"©¦§¦
ìò íLôð úøéñîa¦§¦©©§¨©
,íétà úìéôðáe ,äøBzä©¨¦§¦©©©¦
mixne` ea ,oepgz ly -

'd jil`""`y` iytp,ytp zexiqn ly oipr `edy ,:òãBpk- ©©
iciÎlr ,onvrlyk od ,mdly dnype gex ,ytpdy oeeik ixd
xqgyk mb "lertl" mgeka yi - "o"n z`lrd" ,mytp zexiqn
df xac ,j` ,(xeaic iciÎlr dyrpd o"nd z`lrde) xeaicd oipr
- `ed l`xyi ipa lka xcqd eli`e ,dlebq icigia xen`
zeevn ici lr dyrpd diyr ly "o"n z`lrd" iciÎlry
cegid mikiynn dfÎiciÎlr `wec - xeaic iciÎlr e` zeiyrn
`edÎjixaÎ`ycew ly cegid ,zeklne `"f ly "mipta mipt"

.mlera zewl` zelbzd jiynn dfe ,'izpikye

,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

,ozceare ozxez iciÎlr zenypd zeler eay mlerd zbixcne mewn

efi`a ielz dfy ,xiaqdedpeekozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a eid od m` :ozceare

m`e ;dbydd mler `edy "d`ixa"d mlera zeler od - 'd zelcba

zeler od - (l`xyi ipaa raha ody) zeirah od d`xide dad`d

.zecnd mler `edy "dxivi"d mlera

a zeler onvr dcearde dxezdy ,owfd epax xn` okzexitqzpiga ody ,

jezn ze`a dcearde dxezdyk `ed df lk ,j` .zenlerd ly zewl`d

dilrd `id jk dpeekl m`zda ixd - d`xie dad` cvn - dnyl dpeek

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"d mlera -dppi`

yk ,dnyldxqgmyl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxeza zyalzn diptdy) dipt`l` ,(zel

yxqgjk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie 'd zad` ly "dnyl"d

,zenlerd ly zexitqa dler ely cenild oi` ,((eze` elibxd

"'ied mcw mwinl `lki `l enigxe eligc `la"e zewl` od zexitqdy

`l` ,(zewl`l dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie dad` ila)

epax `iad jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga dler `ed

iciÎlry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd

zeevn iciÎlre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez

ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly

daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad dnyl dpeek

md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfd epaxy itk ,llk dpeeke

xneg ilradxevewicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial m`zday ,"

mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd ocrÎeznyp wgvi iel 'x axd laewnd

,mik`lnd e`xap dpnny dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md

daygn mb ea yi xeaica cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi

"dnyl" dpeek ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody) dpeeke

.d`xie dad`n d`ad

mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,miptÎlkÎlr

ly ef dilrne ,"dxivi"d mlera "dler" dxezdy ,epiid ."dxivi"d

oi` dltza :dl`yd zl`yp jk lr .mik`ln my mi`xap dxezd

,dhnl zigcp `id - dpeek ila `id dltzdyk :jk mi`ven ep`

dxez zeezyn - dpeeka od dltzde dxezdy drya ,`eti` ,cvik
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ïåøçà ñøèðå÷
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî
éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
äøåúä ìò ð"ñîá ï"î ïä ïîöò íäìù ï"øð éë 'åë
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בקליפות3. שהם הדברים שכל היא, בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" משבעת ÂÏÙהתואר לשם
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים"



עה oeygxn h"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dl yiy efk `id dpeekd m`y) zeler od da dbixcna dltze

dltz ly mbe dxez ly mb dilrd - "d`ixa"d mlerl zekiiy

zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`e ;"d`ixa"d mlera `id

miiw ,dpeeka `ly odyk eli`e ,("dxivi"a `id dilrd - "dxivi"l

,dltzl dxez oia lcad

mlera dler `id dxezay

mik`ln mi`xape "dxivi"d

dltzae ,"dxivi"d mlera

zigcp `id dpeeka `ly

epax oc df `yepa ?dhnl

"oexg` qxhpew"a owfd

:oldl cnlpy

áeúkM äî ïéáäì§¨¦©¤¨
,á ÷øt 'íéãeçiä øòL'a§©©©¦¦¤¤
iax ly "micegid xry" -
qtcpy itk) l`hiee miig
"mixry dpeny"a
wlg `ed (epcia miievnd
itke ."ycewd gex xry"n
zg`a) iaxd xirdy
,(zeyecwd eizegiyn

zncwda aezkxry"
wlgzn `edy "micegid

xry"e "ycewd gex xry" ,"d`eapd xry") "mixry" dnkl
lr xird iaxde .("zepeer oewizeweic'n wxtay ,owfd epax ly

xry"n `ian `edy) cg` oipr lr oiivn `ed "`ipz"a
xry"a `edy - ipy oipr lre ,"d`eapd xry"a dfy ("micegid
'n wxta recn ,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid

"dnyl `ly dxez"ny oiprd lr xacn `edykemi`xap
xry"n z`f `ian `ed - "dxivi"d mlera mik`ln"d`eapd

.'a wxtíéëàìî íéàøáð äðeëa àlL äøBz éãé-ìòc§©§¥¨¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦©§¨¦
çìL úLøt øäfäî àéáä íLå ,äøéöéä íìBòa1:myny - §¨©§¦¨§¨¥¦¥©Ÿ©¨¨©§©

,xazqn'eë ãéáàúàc àì÷ úéìc"ca`pd lew oi` - §¥¨¨§¦§¨¦
`edy itke ,lewd x`yp `edy mewn dfi`a `l` ,mlerdn
el yi lwna d`kd ly lewd elit`y ,xdefdn my `ian
mewn `edy dfi`a x`ypy xg` lew lr drtydl cr ,drtyd

,mlera."'eë ò÷áe ÷éìñc àúBìöe àúéøBàc àì÷ øa- ©¨¨§©§¨§¨§¨¦¨©
ixd ,riwxd z` rweae dlery dltzde dxezd lew `ivedl
dler `ed `l` - dhnl x`yp dltzde dxezd lew oi`y

.dlrnlíìBòa íéëàìî eàøáð älôzä úðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©©§¦¨¦§§©§¨¦§¨
,äøBzä úðekî Bîk äàéøaädltze dxez ixd zeezyn - ©§¦¨§¦©¨©©¨

- dbixcn dze`a zeler odizyy ,dpeekde dceard oipra
,"d`ixa"d mleraúéçãð äðek àìáe,dltzd -ähîì §Ÿ©¨¨¦§¥§©¨

:á ãenò äîø óc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL Bîk ,éøîâì§©§¥§¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©©
'eë äàzz òé÷ø Bb",(xdefd oeyla) "d`i" dpi` dltzdyk - ¨¦©©¨¨

(oezgz) "d`zz riwx"a zigcp `id ,dpeek `la `idy ,xnelk
oldl my xne`y itke ."`nlr eb oixacn"y oi`zz oiriwxdn

:xdefa,"'eë ïàìéñt ïéúBìö ïéø÷àczeltz ze`xwpd - §©§¦§¦§¦¨¨
,zeleqt:á ãenò àø óc ìä÷iå úLøt íL ïiòåxne` my - §©¥¨¨¨©©©§¥©©

,xdefdälî àéä éà"¦¦¦¨
."'eë úeàé à÷ãkm` - ¦§¨¨

`id (dltz ly) dlnd
dltzd ,xnelk) irack
dpennd - dpeeka `id
(dze` wypn) "dl wiyp"
.(dlrnl dze` dlrne
`idyk wxy ,oaen jkn

`wck""ze`i- irack)
dpeekadler `id (

dltzdyk j` ,dlrnl
oi` - dpeeka `ly `id
.dlrnl dler `id
,dl`yd ixd zl`yp

y oeeikmrzeezyn dpeek
,recn ,dltzde dxezd
,dpeekd dxqgyk ,`eti`
mik`ln dxezdn mi`xap
oky) "dxivi"d mlera
,dhnl zigcp dltzd eli`e ,(dxezd dler mler eze`a

?'d`zz riwx'a
äøBz ïéa Løôää Cà,dpeeka `ly -äðeëa àlL älôúì ©©¤§¥¥¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

äøBzä ãenì ék ,åéìàî ïáeî`ly `edy mixne`yk - ¨¥¥¨¦¦©¨
Îy epiid ,dpeekaéëä-åàìác ,ãîBlM äî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©¤¥¦§¨¨¥

,ììk ãenì éø÷éî àì`xwp df oi` df ila -cenil,llk÷ø ¨¦§¥¦§¨©
,`ed dpeeka `ly cenil -ì äðek àìa ,íúñ ãîBlLdîL ¤¥§¨§Ÿ©¨¨¦§¨

`ad -,éelb úðéçáa BaìaL 'ä úáäàîzeidl jixv jky - ¥©£©¤§¦¦§¦©¦
ealay dielbd dad`d cvny - dnyl dxezd cenil
,jk xacd oi` elv` j` ,dxez cnel `ed - `edÎjexaÎyecwdl

,úéòáhä úøzñîä äáäàî ÷øzxxey cala ef dad` - ©¥©£¨©§ª¤¤©¦§¦
didzy dad` ea dxqg j` ,dxez cnel `edy drya elv`

ef dad`y ,eala dielb`iaz`edy dxezd z` cenll eze`
,cnelì àlL ãîBì Bðéà CàLnî dîLdidi cenildy - ©¥¥¤Ÿ¦§¨©¨

dipt cvnìcbúäì,dnecke "ax" el e`xwiy -àì àäc ,'eë §¦§©¥§¨¨
,àLîL ïî àìéòì ÷éìñdlrnl dler epi` dfk cenil beq - ¨¦§¥¨¦¦§¨

,ynydna áeúkL Bîkxdef -ãenò âëø óc éçéå úLøô §¤¨§¨¨©©§¦©©
,áxne` weqtdy dny -2elnr lka mc`l oexzi dn" :

on `lirl"y dxezd lnrl dpeekd oi` ,"ynyd zgz lenriy
elit`y ,my xne` `ed okn xg`l .ynyd on dlrnl ,"`yny
"'ilic `xwi oiba" df m` ,(dxez lnr) "`ziixe`c `lnr"
,oky ,"ynyd zgz" ok mb `ed ,(invrd eceake exwei liaya)
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìàìù äøåú é"òã á"ô íéãåçéä øòùá ù"î

íùå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð äðååëá
øá 'åë ãéáàúàã àì÷ úéìã çìù 'ô øäæäî àéáä
úðååëî äðäå 'åë ò÷áå ÷éìñã àúåìöå àúééøåàã àì÷
úðååëî åîë äàéøáä íìåòá íéëàìî åàøáð äìôúä
øäæá ù"îë éøîâì äèîì úéçãð äðååë àìáå äøåúä
ïéúåìö ïéø÷àã 'åë äàúú òé÷ø åâ á"ò ä"îøã éãå÷ô 'ô
äìî àéä éà á"ò à"øã ìä÷éå 'ô ù"òå 'åë ïàìéñô
àìù äìôúì äøåú ïéá ùøôää êà .'åë úåàé à÷ãë
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
ãîåìù ÷ø ììë ãåîéì éø÷éî àì ä"àìáã ãîåìù äî
'éçáá åáìáù 'ä úáäàî äîùì äðååë àìá íúñ
ãîåì åðéà êà úéòáèä úøúåñîä äáäàî ÷ø éåìéâ
àìéòì ÷éìñ àì àäã 'åë ìãâúäì ùîî äîùì àìù
íåùî åðééäå á"ò â"ëøã éçéå 'ôá ù"îë àùîù ïî
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א.1. קסט, ב. ג.2.קסח, א, קהלת



elqkעו '` iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  א' שלישי יום
קונטרס אחרון  ,308 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éãå÷ô 'ôá ù"îå,dpw 'nr cr:'éöàä

,dlrnl dler df oi`Búðeëå BzáLçnL íeMî eðééäå- §©§¦¤©£©§§©¨¨
,dnecke ceak ly dipt myl z`f dyer `edyúBLaìúî ïä¥¦§©§

øeacä úBiúBàa,exeaica `hiay dxezd ixaca -ïðéàå §¦©¦§¥¨
.àìéòì à÷ìñì ïúBà úBçépîdiptd - dlrnl zelrl - ©¦¨§¨§¨§¥¨

'dtilw'd cvn d`ay
zeize` z` zxver
dxez ly xeaicd

,dlrnl zelrlnéëäå§¨¥
éîðo`k mb oke -älôúa ¨¥¦§¦¨

,äðeëa àlL-n"ditc ¤Ÿ§©¨¨
deeyn `l df la` -
- d`liqt `zelv dze`
ezpeek elv` yic oeik
edfe .minyl - zillkd

x`ane jiynnc3-úBøæ úBáLçî áMçnL-n"ditn `ly ¤§©¥©£¨¨
'ek dhnl 'ek dnewnl ekiynne xeacda zyalzn ef f"nc -3

z` dyer dpi`y ,zelind yexit ly dpeekd ila ,xnelk -
- dltzddleqt`edy ,zillkd dpeekd z` el yiy oeeik ,

,xnelk ,zexf zeaygn aygny `l` ,miny myl lltzn
y zeaygnzyalzn ef dxf daygn ixd - zelind yexitn `l

opi` el` zexf zeaygn - dhnl eze` dcixene xeaica
,dlrnl zelrl dltzd zeize`l zexyt`néðtî àlà)¤¨¦§¥

,íéîMì BúðekL`l` ,`edÎjexaÎyecwdl lltzn ixd `ed - ¤©¨¨©¨©¦
zeaygn zeaaxrznyzexf,ezltzaCëì,okl -ïewz dì Lé §¨¥¨¦
,úBìòìå øæçì ì÷a,dzgcp eil`y mewndn -ìltúnLk §©©£Ÿ§©£§¤¦§©¥

,äðMä ìk úBlôzî úèwìî úçà älôz elôà äðeëa- §©¨¨£¦§¦¨©©§ª¤¤¦§¦¨©¨¨

wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn cg` wlg lltzd cg` meia
dpy jynay zelitzd lkn ,cgi zetq`znyk ixd ,'eke ,ipy

f` zeler - dpeeka zg` dltz ,dnily4lk ly zelitzd lk
,dpyd.(éãe÷t úLøt 'Cìî Lc÷î'a áeúkL Bîklk lr - §¤¨§¦§©¤¤¨¨©§¥

`ly dxezy ,ixd ,mipt
dlrnl `id ,dpeeka
dltz xy`n ,cg` hxta
dxezny ,dpeeka `ly
mi`xap dpeeka `ly
mlera mik`ln
dltz eli`e ,"dxivi"d
zigcp dpeeka `ly
xy`k ,ipy cvn .dhnl
dxez ly "dpeeka `ly"d
(dipt idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n epi`y oipr lr qqean
`edyk - dltza ,oky .dpeeka `ly dltzn dhnl f` `id -
zg` dltz mb llek ,dpeeka dltz ,okn xg`l ,lltzn
;dlrnl dltzd aey dler - dnily dpy zelitzn zhweln
df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg `edyk mb ixd dxeza eli`e
,daeyz zeyrl eilr `l` - dipt jezn cnly dxezl liren
'dtilw'a zelba `id dxezd - daeyz dyer `edy cre
seqÎlkÎseq ixd icedi lky oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny
weqri mlerl" ,okl - "gcp epnn gci `l" ixdy ,daeyz dyri
ly "dnyl `ly" llek) "dnyl `ly zeevne dxeza mc`
,daeyz dyriyk ,"dnyl `a" didi seqÎlkÎseq ixd ik ,(dipt

."`ipz"a h"l wxt seqa owfd epax xiaqny itk

a áeúkM äîexdef -:éãe÷t úLøô,'a cenr d"nx sc - ©¤¨§¨¨©§¥
zigcp dpeeka `ly dltzy ,lirl xkfpd,"äàzz òé÷ø Bb"¨¦©©¨¨

riwx"a dler dltzd miptÎlkÎlr ixd ,oezgzd riwxl -
,"d`zzáexdef -ìä÷iå úLøôxkfpd 'a cenr `"x sc - §¨¨©©©§¥

,lirléà à÷åãc òîLî©§©§©§¨¦
úeàé à÷ãk àlî éäéà¦¦¦¨¦§¨¨
àøéåà ãò dnò ïé÷ìñ̈§¦¦¨©£¦¨

'eë àìéòìc òé÷øc- §¨¦©¦§¥¨
irack dln ef m` `wecy
,(dpeeka `id dltzd m`)
cr dzi` dler `id
,oeilrd riwxd xie`l
dler `id izn ,ixd

cvik ,dpeeka `idyk ,"ze`i `wck dln" dfyk `wec - ?riwxl
dltzdyk mby ,icewt zyxta xne`y dnl ,`eti` ,m`ez df

d`zz riwxa miptÎlkÎlr dler `id dpeeka `ly `id
?(oezgzd);éãéî àéL÷ àì,llk dyw `l -äàzz òé÷øc Ÿ©§¨¦¥§¨¦©©¨¨

,oezgzd -úLøôaL àîìò Bb éøacîc ïéòé÷ø ïeðéàî¥¦§¦¦§¦©§¥¨§¨¤§¨¨©
éãe÷t,mlera mibidpnd miriwx mze`n -úeëìîc ïä §¥¥§©§

ìä÷iå úLøôãe ,äiNòc©£¦¨§¨¨©©©§¥
xaecn ezece` riwxd -
,xdefay ldwie zyxta
"ïétðà øéòæ"c ïä¥¦§¥©§¦
áeúkL Bîk ,äiNòc©£¦¨§¤¨
øòL 'íéiç õò'a§¥©¦©©
éab â ÷øt úBîMä©¥¤¤©¥
,äéNòc "ïétðà øéòæ"§¥©§¦©£¦¨

.íL ïiò,cenll xyt` - ©¥¨
zyxt xdefay "d`zz riwx"dy ,`xaqd dzid dl`yay
xy` "`lirlc riwx" ly dbixcnde mewnd mb `ed icewt
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עז elqk '` iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

" `ed "d`zz riwx" mb ixdy ,ldwie zyxt xdefa`lirlon
zebixcn izy od uexiza eli`e ,ynyd on dlrnl ,"`yny
zyxtae "diyrc zekln" `ed icewt zyxt xdefa ,zecxtp
`wck" `idyk dltzd dler my ,"diyrc `"f" `ed ldwie

- myne ,irack ,"ze`i
ly zewl`a xzei dlrnl
ly zexitqd xyr
- "d`ixa"e "dxivi"
xwira `l` ,lirl xkfpk
z` "ricedl" dvex `ed

m`ay ,weicdoi`df
oi` ,irack ,"ze`i `wck"

s` dler `id`"f"a" `l
m`Îik - "diyrc
mileki ."diyrc zekln"a
dltzay ,dfa xiaqdl
dltzdyk ,dpeeka `ly
,"d`zz riwx"l zigcp
ly dilr ly oipr df oi`

d lertl dltzdlert
- dltzay zeywad ielin lertl ick ik ,lertl dltzd lry

n jynidl ixd jixvdlrnl- mlerdnaez`etx lertl ,mler
zigcp dltzdy drya ixd ,dnecke dpyd zkxa e` dleg ly
mdny dbixcnde mewnd df ixd - "diyrc zekln" cr

d ipipr lk milawnmlermyn didzy ixd xyt` i` ,zeig
dkynd`lnld oiprxqg`id dilrdy drya eli`e ,mlera

dleki myny (dpeeka dltz iciÎlr z`fe) "diyrc `"f"a
mixqgd mipipra dywad z` `lnl mlera dkynd jynidl

.mleraòîLîc àäåd`xpy dne -éãe÷t úLøôa äøBàëì §¨§©§©¦§¨§¨¨©§¥
,xdefa -äìeñt älôz íâczeaygny ,dpeeka `ly dltz - §©§¦¨§¨

,da zeaaxrzn zexfúéçãð epnnL ïBLàøä ìëéä ãò äìBò¨©¥¨¨¦¤¦¤¦§¥
äàéøác "ïétðà øéòæ"a àeäå ,ähîì"oey`xd lkid"d - §©¨§¦§¥©§¦¦§¦¨

dler dleqt dltz elit`y ,ixd .d`ixac oitp`Îxirfa `ed
- ?d`ixac oitp`Îxirf cr dligzkl;éãéî àéL÷ àì`l - Ÿ©§¨¦¥

,llk dywúBøeîçå úBl÷ Lnî úBðBòä ìk elôà éøäL¤£¥£¦¨¨£©¨©©£
ì úBìBòáeúkL Bîk ,'ãä ìëéä ãò elôà íL,my xdefa - §¨£¦©¥¨©§¤¨

,úBåL úBiìòä úeäî ïéàL éàcå àlà ,à ãenò áðø óc©©¤¨©©¤¥¨¨£¦¨
íäéðéa ïBéîãå CBøò ïéàå,"zeilr"d oia -íMä óezLa àlà §¥£§¦§¥¥¤¤¨§¦©¥

,ãáìa,"dilr" mya ze`xwp oleky -.ïéánì éãå,xnelk - ¦§©§©©¥¦
my dlrzn xacdy dilr `id ,miaehd mipiprd ly dilrd
;lertl jixv `edy dn lrete ,dyecwa xzei dpeilr dbixcna
- my zlret `id ,jetd xacd - zepeer ly dilra eli`e

- dyecway xzei dpeilrd dbixcnambtdn dfÎjxcÎlr .
oipr df oi` ,"oey`xd lkid" cr dler dleqt dltzy mixne`y

.dpeeka dltzay dilrdíL áeúkM äî ïk-íb ïáeé äæáe¨¤¨©¥©¤¨¨

xdefa -] 'áä ìëéäaL ,æîø óc:zFidl Kixv ilE`ïncæà ©¤§¥¨©©¨¦¦§¦§©©
äpîîä5.:zFidl Kixv ilE`eíéLeálä ïéîi÷6ìò äpîî [ ©§ª¤§©¨¦¦§©¨¦©§¦§ª¤©

,úBönä äNònî äîLpä íéLéaìnL íéLeáläze`aen - ©§¦¤©§¦¦©§¨¨¦©£¥©¦§
e` :xdefdn o`k wizrn owfd epaxy zepey ze`qxib o`k

oncf`","dpennd
dpennd`vnponefnae` ,
oiniiw","oiyeald
micner,miyeald my

:epiax w"k ztqedq`ee
oiniiw e` oncf`fi`

yibcn - 'ad lkida
lkid ev zekiiy xriif

'ad7] -oiniiwe oncf`
'ad lkida `ed-yibcn

,['ad lkidl mzekiiy -
ïäL óàdyrn - ©¤¥

miyeald `linae zeevnd
dyrnn miyrpd dnypl

od ,zeevndïãò-ïâa§©¥¤
Bîk ,äéNòc ïBzçzä©©§©£¦¨§

íL áeúkL,xdefa -.éø óãlkiday mixne` ,`eti` ,cvik - ¤¨¨©
dyrnny miyeald e` dpennd epyi "d`ixa"d mleray 'ad
`linae ,dnec dpi` dilrd zedn ,lirl xen`k ,`l` ?zeevnd
zeevnl dbixcnde mewndy jk lr had ilany ,oaen
jka oi` - "diyr"d mler ly oezgzd ocrÎoba `ed zeiyrnd
mler ly 'ad lkida dler dnypdy mixne`y dnl dxizq
dyrnn zenypl miyeald mi`a myn xy`e "d`ixa"d
mixne`y dn ,dnec dpi` dilrd "zedn" ,oky - zeevnd
zekiiy el yiy oipr lr "d`ixa"d mler cr `id dilrdy
zeevnd dyrnn ziyrpd dilrd ef oi` - zeevnd dyrnl
zexnl ,okle ,"diyr"d mler ly oezgzd ocrÎoba onvr
ly oezgzd ocrÎoba `id onvr zeevnd dyrnn dbixcndy
zelrl zeleki zenypdy dnl xzeq df oi` ,"diyr"d mler
,zeevnd dyrnn miyeald mi`a myn xy`e "d`ixa"d mlera
zeevnd dyrnny dilrd itk ynn dilr dppi` ef dilr oky

.onvräìeñt älôz ,äpäå,zexf zeaygn mr dltz - §¦¥§¦¨§¨
àôéãò,dticr -ì àlL äøBzî,Lnî dîLdxez xy`n - £¦¨¦¨¤Ÿ¦§¨©¨

,dnecke ceak ly dipt jeznàéäL,ynn dnyl `ly dxez - ¤¦
`idLîMä úçz,dlrnl llk dler `id oi`y ,xnelk - ©©©¤¤

dlrnl ,"`yny on `lirl" `id dxezy xdefdn lirl xkfpk
jezn cnel `edyk ,"'ixwi oiba ciar" `edyk j` ,ynyd on

,"ynyd zgz" `id ,dnecke ceak ly diptälôzäåmb - §©§¦¨
,dleqt dltz.'eë òé÷ø Bb àéäxkfpk ,oezgz riwxa `id - ¦¨¦©

`ly dxezn dlrnl `id dleqt dltz df hxtay ixd ,lirl
,ynn dnylì àlL" dðéàL íúñ äøBz ìáà÷ø "dîL £¨¨§¨¤¥¨¤Ÿ¦§¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

ïåøçà ñøèðå÷
äìåñô äìôú íâã éãå÷ô 'ôá äøåàëì òîùîã àäå
àåäå äèîì úéçãð åðîîù ïåùàøä ìëéä ãò äìåò
ùîî úåðååòä ìë 'éôà éøäù î"÷ì .äàéøáã à"æá
ù"îë 'ãä ìëéä ãò 'éôà íùì úåìåò úåøåîçå úåì÷
ïéàå úååù úåéìòä úåäî ïéàù éàãå àìà à"ò á"ðøã
.ì"ãå ãáìá íùä óåúéùá àìà íäéðéá ïåéîãå êåøò

] 'áä ìëéäáù æ"îøã ù"ùî ë"â ïáåé äæáåì"ö éìåà

.äðåîîä ïîãæàì"ö éìåàåìò äðåîî [íéùåáìä ïéîéé÷
óà úåöîä äùòîî äîùðä íéùéáìîù íéùåáìä
äìôú äðäå .é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù
úçú àéäù ùîî äîùì àìù äøåúî àôéãò äìåñô
íúñ äøåú ìáà .'åë òé÷ø åâ àéä äìôúäå ùîùä
àì 'éòáè úøúåñî äáäàî ÷ø äîùì àìù äðéàù
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elqkעח 'a iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ב' רביעי יום
,dpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"òôá ù"î ïéáäì,310 'nr cr.'åë à"æã

úéòáè úøzñî äáäàîlka yiy ,`edÎjexaÎyecwdl - ¥©£¨§ª¤¤¦§¦
dxez cnel `edyk mb ik ,raha icedimzqibxd jky iptn ,el

dad`d dfa yi zeinipta ixd la` - dxez cenll eze`
lk rahay zxzeqnd
Îyecwdl l`xyin cg`

,`edÎjexaàòøb àì- ¨¨§¨
,drexb dpi`ïäét ìáäî¥¤¤¦¤

úéa ìL úB÷Bðéz ìL¤¦¤¥
,ïaø"xcg"d icli - ©¨

,dxez micnely÷éìñc§¨¦
,àìéòìdlery - §¥¨
,dlrnlàèç Ba ïéàL ìáä àeäL éðtî8àìéòì ÷éìñå ,- ¦§¥¤¤¤¤¥¥§§¨¦§¥¨

,dlrnl dler oax zia ly zewepiz ly dtd ladàeä íà óà©¦

ì àlL,Lnî dîL,m` ik -,øôBqä ãéaL äòeöøä úàøiî ¤Ÿ¦§¨©¨¦¦§©¨§¨¤§©©¥
cgt iptn wx `ed ,df dxwna ,mcenily ,ixd ,"cnln"d -
mey dfa oi`y oeeik ,dlrnl dler df okÎitÎlrÎs`e - drevxd
cenilyk mb jk ,`hg

`ed dxezdmzq`l -
oi`y ixd ,dpeeka `ly
`hg mey df cenila
cenila xacdy itk `ly)
myl ,dnyl `ly dxez
dler df okle ,(dipt

,dlrnlíL ïiòå- §©¥¨
,xdefaìL ìáää íéìòî íä íéëàìnäL ,á ãenò äðø óc©©¤©©§¨¦¥©£¦©¤¤¤

:úeìéöàä ãò ïaø úéa ìL úB÷Bðéz¦¤¥©¨©¨£¦

'íéiç õò éøô'a áeúkM äî ïéáäì1äfä ïîfác ,2zexeca - §¨¦©¤¨¦§¦¥©¦§©§©©¤
,mipexg`døeøaä øwò,`ed -à÷åc älôzä éãé-ìò3,- ¦©©¥©§¥©§¦¨©§¨

zxiay" cvn "dbep" ztilwa eltpy edzc zevevipd xexia
mixxan (miteba zenyp) l`xyi ipay ,edza dzidy "milkd

milrne 'dtilw'dn mze`
dlrpd myxeyl mze`
mb dyrpd xac ,edzay
zeevn meiw ici lr
mixaca miyery zeiyrn
`id mzeigy miinyb
lr mbe ,"dbep" ztilwn
dxezd cenil ici
mixaca dyalzpy

ici lr mbe ,miinybd eiztyae eita dze` cnel icedie ,miinyb
lr "zlret" ziwl`d ytpdy zipgex dcear `idy dltz
ribze xxazzy ,("dbep" ztilwn `id dzeigy) zindad ytpd

onfay ,"miig ur ixt"a xne` - jxazi myd zad`ldfd,xwir
,`wec dltzd oipr ici lr `ed ,edzd zevevip xexiaóà©

.älôzäî äìòîì äøBz ãeîìzLdxez cenlze" ixdy - ¤©§¨§©§¨¥©§¦¨
"olek cbpk4xwir ,`eti` ,recn ,"dltz oeir"n mb dlrnl ,

- ?`wec dltz ici lr `ed xexiadéãé-ìòL ,àeä ïéðòä̈¦§¨¤©§¥
,'eë úeìéöàa øBà ïéôéñBî úBöîe äøBzdpyi ixd - ¨¦§¦¦©£¦

`edÎjexaÎyecwd rawy dnk ,"yxey ceq"ay dkyndd
dpyie ,zenlera zewl`e "seq oi` xe`" ielib jyneiy
ceqa"y dkyndd
ici lry dn ,"ztqez

mikiynn dceardtqed
- "ztqez"de ,dfa
,"xwird lr daexn"
dfy itkn dlrn dlrnl
ixd ."yxey ceqa" jynp
zeevne dxez ici lry
,"zetqez ceqa" mikiynn

."zeliv`"d mler ly xe`a dtqedLeøtmikiynn -øBà ¥
íéìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéàzexitqe -céãé-ìò ;úeìéöà ¥¨§¥¦©£¦©§¥

äøBz ãeîìz"seq oi` xe`" mikiynn -eðééäc ,úéîéðôa ©§¨¦§¦¦§©§
;ïéçnä úBëLîäoigena ixd `ed dxezd cenily myky - ©§¨©Ÿ¦

zkynd dlrnl lret `ed jk ,(cneld mc`d ly) dbyde
,(zexitqd zeinipt ixd md oigene) zexitqa oigeníei÷áe§¦

úBönä"seq oi` xe`" mikiynn -íäL ,íéìkä úéðBöéça ©¦§§¦¦©¥¦¤¥
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ïåøçà ñøèðå÷

÷éìñã ïáø úéá ìù ú÷åðéú ìù ïäéô ìáäî àòøâ
àìéòì ÷éìñå àèç åá ïéàù ìáä àåäù éðôî àìéòì
ãéáù äòåöøä úàøéî ùîî äîùì àìù àåä íà óà
ìáää íéìòî íä íéëàìîäù á"ò ä"ðøã ù"òå øôåñä

:'éöàä ãò ø"áù ú÷åðéú ìù

ïéáäìé"ò øåøéáä ø÷éò äæä ïîæáã ç"òôá ù"î
äìòîì äøåú ãåîìúù óà à÷åã äìôúä
'éöàá øåà ïéôéñåî î"åú é"òù àåä ïéðòä .äìôúäî
úéîéðôá ú"ú é"ò 'éöàã íéìëá ä"á ñ"à øåà 'éô .'åë
íéìëä úéðåöéçá úåöîä íåé÷áå ïéçåîä úåëùîä åðééäã
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘ËÈÏ"‡:1.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת אבל Ú‚¯Î"לכאורה ,

(דלא  כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ
המוחין  מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע)
לגבי  לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם"
הראשונים  בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק -.3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א שפתיו ÂÂˆÓ˙"בתחלת דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא מעשיות

ההמשכה ÚÓ˘‰הוי שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך  כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (
הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א מ"א.4.שבסו"ס א' פרק פאה



עט elqk 'a iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"ïétðà øéòæ" úBøéôñ øNòaL ,ãBñé-ãBä-çöð :úBðéça§¦¤©§¤§¤¤§¦§¥©§¦
;úeìéöàaL"sevxt" ixd od ,zecnd zyy ,"oitp` xirf" - ¤©£¦

zeipevig) "ceqiÎcedÎgvp"ay ixd ,zexitq xyr ea yiy mly
"`tebn xal" ody ("`"f"d5jynp - (`"f "sevxt" sebl uegn)
ici lr "seq oi` xe`" oda
dyrna zeevn miniiwny
,mc`d ly diyrd geka
zeipevigd ixd `edy
xwir ixd) mc`ay
mikiynny dkyndd
ici lr - "seq oi` xe`"
`ed - zeevne dxez

,("zeliv`"a÷ø©
-äàéøáa íéLaìúnL¤¦§©§¦¦§¦¨
äøBúa ,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§¨
íéiîLbä úBöîe¦§©©§¦¦

.äfä íìBòaL- ¤¨¨©¤
jynpd oigend zkyndn
dyrp - "zeliv`"a

a zeyalzddxez
,dfd mleray
zeipevigay dkynddne

mleray zeevna zeyalzd dyrp - "zeliv`c `"f" ly milkd
`l j` - zeevnde dxezd ly zeinyba wx lret df ixd - dfd

.mlerd zeinybaóBñ-ïéà øBà úëLîä àéä älôzä ìáà£¨©§¦¨¦©§¨©¥
Cøãa àì ,à÷åc äiNò-äøéöé-äàéøáì àeä-Ceøä¦§¦¨§¦¨£¦¨©§¨Ÿ§¤¤

,ãáìa úeLaìúäxac eze`e xg` xaca yalzn xe`dy - ¦§©§¦§©
,dxeza xacdy itk ,dfd mlera jynpøBàä ÷øoi`" ly - ©¨

"seq,Lnî,dfd mlera lret -ìúBîkî íéàøápä úBpL ©¨§©©¦§¨¦¦§
,äìBçä àtøúiL ,íäL,dltzay "epi`tx" zywa ici lr - ¤¥¤¦§©¥©¤

dçéîöéå dãéìBéå õøàì íéîMî íLbä ãøéå6.ici lr - §¥¥©¤¤¦¨©¦¨¨¤§¦¨§©§¦¨
mi`xapa iepiy lret xe`dy ixd ,"mipyd zkxa" ly dkyndd

.miinybdóì÷a éepL ïéàL ,úBöîe äøBza ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¦§¤¥¦¦§©
ïélôzä,oilitzd zeiyxt eazkp mdilry -ïúçðä éãé-ìò- ©§¦¦©§¥£¨¨¨

,oilitzd lyòBøfáe Làøa7.lr oilitzd zgpd ici lr - ¨Ÿ©§©
oigend zkynd cvn oilitzd slwa iepiy deedzn `l ,y`xd
zgpd ici lre ,y`xay oilitzd ici lr jynpd gend ceariye
ici lr oilitzd slwa iepiy deedzn `l cid lr oilitzd

.ald caryl dzrtyde ci ly oilitz ly dkynddíâå§©
ïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîaxacdy itk `ly - §¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨

lr oze` oigipn okn xg`le oilitzd opyi dligzay ,oilitza
`id oziiyry zeevnd elit` `l` ,rexfd lre y`xd
znwd e` ,dxez xtq zaizk lynl enk) devnd ly dznlyd
meyn da yi dnvr dkeqd ziiyry zericl m`zda) dkeq

devn8- ziyrp devndyk envr xaca iepiy xak yi o`k - (
ixd ,j`éepMä,xaca deedzny -àìå ,íãà éãé-ìò àeä ©¦©§¥¨¨§Ÿ

,älôúák íéîL éãéa,mlera iepiy zlret dltzdy - ¦¥¨©¦§¦§¦¨
,'eke `txziy dlegaLdltzd-ïéàî úeiçä úëLîä àéä ¤¦©§¨©©©¥¥

àeäL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤
;ìBëé ìk Bcáìegekae - §©Ÿ¨

mlera cg` avnn zepyl
avnn ,xg` avnl dfd
ietix ly avnl dleg ly
ick myb cxiye ,dlegd

,ginvz ux`dy,Cëìäå§¦§¨
,okle -éLîäì éãkC §¥§©§¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,ähîìdfd mlera --éà §©¨¦

ïéî" úàìòä éìa øLôà¤§¨§¦©£¨©©¦
.à÷åc ähîlî "ïéá÷eð§¦¦§©¨©§¨
dlrn dhnly mc`dy -
`zexrz`" dyere "o"n"
zexxerzd) "`zzlc
dltza ezceara (dhnln
"seq oi` xe`" jiyndl
epax xiaqiy itke ,dhnl
`idy ,mc`d ly leab ila zpigaa dcear efy ,oldl cin owfd
z`lrd"d `hazn dfae dlrnly leabÎilad jiyndl ilk

."o"n,úeìéöàaL äøBz ãeîìúì ïk-ïéàM-äîiptl - ©¤¥¥§©§¨¤©£¦
,`id ef dkyndy ,dxezd cenil ici lr zkynp dkynddy

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`kúãçéîäzcgein dxezd - ©§ª¤¤
éëä-åàìa,jk oia -.àeä-Ceøa ìéöàna"seq oi` xe`"a - §¨¨¥©©£¦¨

zeidl ef dkynd lr oi`y oeeike ."zeliv`"d mler liv`dy
"o"n z`lrd" zyxcp `l - dhnl "seq oi` xe`" zkynd

.dhnln:epiax w"k ztqeddf ji`e"o"n- q"``l (zekiiye)
dl didiye) "oiawep oiin" zeidl leki df cvike - "x`an f"r
:oldl owfd epax xiaqn jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy

úðéça àéä ,íãà ìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå- §©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤¨¨¦§¦©
zad`,ìeáb éìa "Là étLø","seq oi`" enk -åila dad` - ¦§¥¥§¦§§

ef leab,"Eãàî" úàø÷ðila ,"jc`n lka" `idy dad`d - ¦§¥§Ÿ¤
c`n" dfy zexnl .mc`d ly leabj"c`n" ,"jlymc`ay ,

jk lr sqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg`
ilad elit`e ,laben ixd `ed elek mc`dymb `ed ely leabÎ

- xacd witqn z`f lka ,leab ok,óBñ-ïéà úðéça øøBòì éãk§¥§¥§¦©¥
ixdy ,izin` leab ila - dlrnly leab ila ,leab ilae -
dilry xe`d ote`e zpiga oirn zeidl dkixv "o"n z`lrd"d
ef ixd - mc`a leabÎila ly dpigaa dfy dryae ,jiyndl

,seq oi` - "dlrnly leab ila"d jiyndl "o"n z`lrd"eðééäå§©§
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ïåøçà ñøèðå÷
íéùáìúîù ÷ø 'éöàáù à"æ ñ"éáù é"äð 'éçá íäù
äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
êøãá àì à÷åã ò"éáì ä"á ñ"à øåà úëùîä àéä
íéàøáðä úåðùì ùîî øåàä ÷ø ãáìá úåùáìúä
íéîùî íùâä ãøéå äìåçä àôøúéù íäù úåîëî
éåðéù ïéàù î"åúá ë"àùî .äçéîöéå äãéìåéå õøàì
úåöîá íâå òåøæáå ùàøá ïúçðä é"ò ïéìéôúä óì÷á
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
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אליהו").5. ("פתח בהקדמה י.6.תקו"ז נה, ישעי' - הכתוב לשון ˘ËÈÏ"‡:7.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בתש"י - לזרוע ראש "מקדים
הטעם, י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד תש"ירק הנחת עשי'·ÂÈÚכי בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎ

צ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) וש"נ.Ì˙¯˘˜Â.".8בעת תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע



elqkפ 'b iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ג' חמישי יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áúë à"îá äðäå,310 'nr cr.à÷åã

c úBøeáb éãé-ìòmyÎç"ôøä ïä ïäL ,â"ñ288 -ïéöBöéð ©§¥§§¤¥¥¨¦¦
.'eëdltzd zceara "jc`n lka" ly "`evx"de dad`d -

,"b"q" my ly zexeabn dkyndd ici lr mc`a zeyrp ,ely
,edzc milkn mi`ad ,edzd zevevip g"txl xewn `edy myd

eid edzc zexitqy
jk ,dlabd ila "`evx"a
ly dad`de "`evx"d mb
lka" zpigaa `ed dnypd

.dlabd ila ,"jc`nïëìå§¨¥
éiç" älôzä úàø÷ð¦§¥©§¦¨©¥

"äòL9àéä ,"dry" - ¨¨¦
`idúãøBiä úeëìî©§©¤¤

,äiNò-äøéöé-äàéøáa,`ed "dry iig" ly heytd yexitd - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
:onfd xcb zgz mipezpd mlerd ipipr lr dywa `id dltzy
yxtn o`k .yxtn i"yxy itk ,zepefne mely ,d`etxl dywa
,zepeilrd zexitqa ,yxeya `ed xacdy itk owfd epax
epyi "zekln"a ,oky ,onfd xewn ixd `id "zekln"d zxitqy

xara "Kln" ,deda "Kln" ,"jelni jln jln" ly oiprd¤¤¨¨
zeigdl zcxei "zekln"y itk cgeinae ,cizra "jelni"e
mda yiy zenlerd zeig ef ixd ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler
dkynd mikiynn dltz ici lry oeeik ixd .onfd oipr

,diyrÎdxiviÎd`ixaa
zxitq ici lr z`fe
Îd`ixa xewn ,"zekln"d
okl - diyrÎdxivi
,"dry iig" dltz z`xwp

äøBúåz`xwp -éiç" §¨©¥
"íìBò20,,zexitqay - ¨
"mler"øéòæ" àeä§¥

"ïétðà10ïéãe÷t ç"îø ék ,,dxez ly dyrdÎzeevn 248 - ©§¦¦§¦
"ïétðà øéòæ"c úBøéôñ øNòc íéìk øNòa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¤¤¥¦§¤¤§¦¦§¥©§¦

.'eëdxez"ae ,"zeliv`"ay zexitq ixd `id "oitp`Îxirf"e -
,seqÎoi`d zenler seq `id `"fy aezk dnexz zyxt seq "xe`

.diyrÎdxiviÎd`ixan ixnbl dlrnl

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -ïä äNò-úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥
íéãñç 'äaixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - §£¨¦

,zewl` zkyndle cqgl ilkä"ñLezeevn 365 -äNòú-àì §¨Ÿ©£¤
,'eëå úBøeáb 'äaoipr ixd od zexeaby ,zeliv`c `"f ly - §§§

- dlabde mevnv ly
Î`ld zeevn odn ze`a
dlabd ody dyrz
dyecwd zrtyd zxivrl
,"mipevig"l ribz `ly
áúk øçà íB÷îáe13 §¨©¥¨©

ïäL(613) b"ixz - ¤¥
od ,zevndïéçøà â"éøz©§©¨§¦

,'eë àçøà ãçî ïéëLîð¦§¨¦¥©¨§¨
,(zekynd) mikxc 613 -
zg` "jxc"n zekynpd

,(dkynde xewn)àeäL¤
.'eëå úéðeðáìoael - ©§¦§

xdefa oeyld itk ,llk dxeab oi` my ,"oeilr xzk" ly cqge
dxeabe l`ny oi` - "`wizr i`da `l`ny zil" :(my)
dxe`kl ixd .cala micqg m`Îik ,("xzk"d zeinipta) "wizr"a

"nxy xne` `ed o`k :dxizq meyn jka yimilka od zeevnd g
od dyrÎzeevn g"nxy xne` xdefae ,`"fc zexitq xyr ly
mewnae ,`"f ly zexeab 'da dyrzÎ`l d"qye ,micqg 'da
"zipepal" `idy dbixcna od zeevndy ,xne` `ed xdefa xg`

?llk zexeab da oi`y ("oeilr xzk" ly oaeld),ïéðòä Cà©¨¦§¨
ç"îø ïwúì úBönä ìkL248 -éãé-ìò ,"ïétðà øéòæ" éøáà ¤¨©¦§§©¥§¨¥§¥§¥©§¦©§¥

'äa ïéìeìkä ,ïéçîa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä©§¨©¥¨§Ÿ¦©§¦§
,úBøeáb 'äå íéãñçgena dihpd ,mc`a lynÎjxc lr - £¨¦§§

oeeik ,ixd ;dxeable cqgl
owzl `ed zeevnd oipry
- "`"f" ly mixa`d g"nx
od zeevny ,mixne` okl
.`"fc zexitqd ly milka
g"nx mipwzny oeeike
ici lr `"fc mixa`d
"seq oi` xe`" zkynd
micqg 'da mdy ,oigena
`ed okl - zexeab 'de
zeevndy minrtl xne`
.zexeab 'de micqg 'da od
àeä ïéçnä øB÷îe§©Ÿ¦

,'eë úéðeðáì,"xzk" ly -éLîäì ïBéìòä õôçå âðòä àeäC ©§¦¨Ÿ¤§¥¤¨¤§§©§¦
,"ïétðà øéòæ"c ïéøáà ç"îøì ähîì øBàäiabl "`"f" - ¨§©¨¦§¨¥¨¦¦§¥©§¦

,"dlrn" iabl "dhn" z`xwp "xzk"äëLîää ú÷lçúîe¦§©¤¤©©§¨¨
â"éøúì613 -,úBönä Cøò úðéça éôì ,úBièøt úBëLîä §©§©©§¨§¨¦§¦§¦©¤¤©¦§

-Ceøa óBñ-ïéà øBà CLîð íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa ïBâk§¦§¨¨§¦£¨¦¦§¨¥¨
,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkä úeiðBöéçì àeä`rexc cqg" - §¦¦©§¦§¤¤¦§¥©§¦

cqgn "`pini `rexc"a jynp dhnl cqg ici lr ,"`pini
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú
à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
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א.9. י, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דז"א בי"ס וכו' מוחין ממשיכין תומ"צ שע"י ˘ËÈÏ"‡:11."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ובכ"מ". תעא ע' ג' כרך בראשית להצ"צ אוה"ת פ"ד.12."ראה אבי"ע קיצור שער ע"ח ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זח"ג"

א". קכט,



פי elqk 'c iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' שישי יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

zexxerzdd) "`zzlc `zexrz`"dy myk ,xnelk ,"zeliv`"c
`id jk ,cqg ly dlerta `id mc`d ly (dhnln
zlretd (dlrnln zexxerzdd) "`lirlc `zexrz`"d

,(`"fc cqg) cqg ly dkynd dlrnlïéðécä íei÷áeici lr - §¦©¦¦
ly mipipra zeevnd meiw
"seq oi` xe`" jynp ,oipic

,äøeáb úéðBöéçaly - §¦¦§¨
,`"f.'eë íéîçøáe- §©£¦

e` mgxn mc`dyk
- eytp lr mingx xxern
oi` xe`" dfÎiciÎlr jynp
mingxd zcna "seq

.`"f ly (zx`tz)Cøãå§¤¤
äëLîää øáòîe- ©£©©©§¨¨

,`"fc milkd zeipeviga "seq oi` xe`"n zkynpdéãé-ìò àeä©§¥
ïäL ,ïäéúBçîe íéìkä úeiîéðt,l`xyi oa ly ezceara - §¦¦©¥¦Ÿ¥¤¤¥

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -íéiìëNici lr zexvepd - §¦§¦¦§¦¦
,zeppeazde lky,íéiòáè Bàcg` lk rahay d`xie dad` - ¦§¦¦

,zecn od zeipyde ,oigen od zepey`xd - l`xyinL- ¤
dlrnly zexitqa.úeìãâå úeðè÷c ïéçî úBðéça ïä- ¥§¦Ÿ¦§©§§©§

,miirah d`xie dad` mc`a lynl enk `ed "zephwc oigen"
zexvepd d`xie dad` mc`a lynl enk `ed "zelcbc oigen"e
`edy dnn dxizq mb oi` ,mipt lk lr .(miilky) lkyd ici lr
,cg` (dkynde) xe`n zekynp zeevnd b"ixz lky xne`
bpera `ed dkyndd yxeyy itk df oky ,'eke "zipepal"dn

."xzk" ly oeilrd utgeäæìå,okle -eðaø äLî Lwa §¨¤¦¥Ÿ¤©¥

,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä íi÷ì ãàî íBìMä-åéìò̈¨©¨§Ÿ§©¥©¦§©£¦©§¨¨¤
`xnbdy itk -14jkÎlk dvx epax dyny dny ,zxne`

,ux`a zeielzd zeevnd miiwl ick did ,l`xyi ux`l qpkidl
Lzeiyrnd zeevnd -ìzLää úéìëz ïäéLîäì ,úeìLC ¤¥©§¦©¦§©§§§©§¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
øéòæ"c íéìkä øøáì§¨¥©¥¦¦§¥
-äøéöé-äàéøác "ïétðà©§¦¦§¦¨§¦¨
ç"ôøä ïä ïäaL ,äiNò£¦¨¤¨¤¥¨

,288 -,ïéöBöéð- ¦¦
- edzc milkd zxiayn

mze` xxaläøBz éãé-ìò©§¥¨
úBiNòî úBöîe¦§©£¦
äiNò-äøéöé-äàéøáaL¤¦§¦¨§¦¨£¦¨

.à÷åcdfy oeeik ,ixd ©§¨
ixd `id zeevnd meiw zenilye ,zelylzydd lk zilkz
ux`l qpkidl epiax dyn jkÎlk dvx okl ,l`xyi ux`a
xaqed ,miptÎlkÎlr .ux`a zeielzd zeevnd miiwle l`xyi
`id dxezy zexnl ,dltz ici lr `ed xexiad xwir recn ,o`k

`ed dltz ly xexiad oky ;dltzn dlrnlz`lrdivevip
,xzei dlrnl - dfÎiciÎlre ,edza xzeia deabd myxeyl edzd

y dne ."seq oi`"a crdfd onfaici lr `ed xexiad xwir
,mipey`xd zexecay (a ,aqw) oldl owfd epax xne` ,dltz
ote`a xexiad dyrp ,"jxrd ilecb ziwl`d zenyp" f` eidy
iweqte ,rny z`ixw iptly zekxade rny z`ixwa ,xidn
zedeab zenyp oi`yk ,dfd onfa j` - cala xeviwa dxnfc

.dltz ici lr xexiad yxcp ,el`k

íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦
äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
eìéçãe ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§¦

eîéçøedad`e d`xi - §¦
økæpk íòhäå ,íéiìëN¦§¦¦§©©©©¦§¨

.ìéòìxexia oipr llba - §¥
iciÎlr dyrpd zevevipd
dfy ,zeiyrn zeevn
zilkz `ed `wec

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò,zelcbe -eîéçøe eìéçc ïäL ïéçnä ©©£©©Ÿ¦¤¥§¦§¦

dad`e d`xi -.íéiìëNrevia lr sqep) z`hazn zepeilrd - ¦§¦¦
mr ytpd zecg`zda mb ("mixexia"d oipra dpeilrd dpeekd

cenil iciÎlr e` zeiyrn zeevn ici lr dyrpd xac ,zewl`
zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd

,miilky d`xie dad`de oigend iabláéúëc íâä ék16: ¦£©¦§¦
"Bá ä÷áãìe"yecwda - §¨§¨

z`fe ,`ed jexaéãé-ìò©§¥
,åéúBcîzcn iciÎlry - ¦¨

mc`d ly dad`de cqgd
cqgd zcna wacp `ed
zepeilrd zexitqd ly
mr cg` xac ody

,`edÎjexaÎyecwd-ìkî¦¨
elôà ÷ác epðéà íB÷î̈¥¤¨¥£¦
àlà úBðBéìòä úBcîa©¦¨¤§¤¨

,ïúeàéöîa"ze`ivn"a - ¦§¦¨
,zecnd,ïúeäîa àìåzeipevigae ze`ivna wacp `ed - §Ÿ§¨¨

,zecnd zeiniptae zedna `l j` ,cala zecndBîëe§
áeúkL17."øôàå øôò éëðàå" :zxb`"a xaqend itly - ¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò

äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
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א.14. יד, א.15.סוטה ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, וירא



elqkפב 'd ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ה' קודש שבת יום
קונטרס אחרון  ,epw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.úåäîä âéùî

mdxa` xn` z`fy ,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd
,oeilr cqg ly xe`dn eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia`
dzidy (cqgd zcn `idy) dlecbd dad`d lr had ilany
,el "dakxn" didy cr ,`edÎjexaÎyecwdl epia` mdxa`l

cqgd zcn lr xn`
xtr" `idy ,eznypay
d`eeyda cala "xt`e
zexitqd ly cqgd zcnl
xt` lynle ,zepeilrd
mvrde zednd ixd `ed
jtde sxypy urd ly
akxen did urd .xt`l
,y` zeceqid zrax`n
iciÎlre .xtr ,min ,gex

x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid zyly etcpzp ,eztixy
zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d `edy ,cala xtrd ceqi
ur" didy urd iabl jxr mey xt`l oi` la` ,urd ly mvre
,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke ,"lk`nl aehe d`xnl cngp
itk epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcnl jxr mey oi`
zexitqay cqgd zxitqe zcn iabl ,seba `id eznypy

a `l elit` wac epi`y ixd ,miptÎlkÎlr .zepeilrdzecn
.ozedna `le cala oze`ivna wx - zepeilrdïkL-ìëå- §¨¤¥

wac epi`yäáLçî úéìc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨§¥©£¨¨
déa àñéôz,ea "zqtez"d daygn oi`y -BøBàa §¦¨¥§

,Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäåzeidl xyt` i` - §¦§©§©©¦¤¦§¨¥
,df xe`a "`qitz"àeäL ,Búeàéöîa íà-ék,jxazi exe` - ¦¦¦§¦¤

,Búeäîa àìå ,ílk úà äiçnLzeidl xyt` i` ezedna - ¤§©¤¤ª¨§Ÿ§¨
,"`qitz"elôà`l -ìzenlerd ly mik`lnle mi`xap - £¦§

áeúkL Bîk ,íéðBéìò18úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨§¨
,"'eëixd mixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y -

mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd
'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d

,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
,"milelr"d iabl "zelir"
z` biyn ixd "lelr"de
md ,ely "dlir"d
ãçà ìk íéâéOî©¦¦¨¤¨
øãqä éôk ¯ "Búlò"a§¦¨§¦©¥¤

Ldpnp -¯ "íéiç õò"a ¤§¥©¦
úeLaìúäa§¦§©§

,"íéôeöøt"äitk - ©©§¦
ji` "miig ur"a xiaqny
zexitqd ly "mitevxt"d
`ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`" ly zepeilrd
"sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd ly "lelr"

,ea yalznd elyelôà ,íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨
,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦

zxb`"a xne`y itk ,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak
'k oniq "ycewd19xyt` i`e "mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä-åéìò eðaø äLîa21.z` - §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd
dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna elit`y
z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn `l` - devn cvn

d mdy ,zeipevigde "miixeg`"dze`ivnz` `l ,zewl` ly
dzedn`ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevnd dyrn ,j` .

ly oiprzedncgi ecia bexz` fge` icediy dryae ,zewl`
a qtez `ed ixd - devnd z` miiwne mipind x`y mrzedn

.zeiyrnd zeevnd lka xacd jke .zewl`d

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md oi` -

miyrnd lka xacdy
,(dfd mler ly miinybd
dyrny zexnl `l`
mixaca miyrp zeevnd
lka ixd md - miinyb
.miiwl` miyrn z`f
df ixd - ?xacd ok` cvik

ìzLä CøãaúeìL §¤¤¦§©§§
,äiNò-äøéöé-äàéøáì úeìéöàc íéìkîmilkdy - ¦¥¦©£¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

d md "r"ia"a mi`ad "zeliv`"czewl`,r"ia zenler ly

âBøúà ìLî-Cøc-ìò Bîk ,ïúeiðBöéçc ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨§¦¦¨§©¤¤¨¨¤§
åéðéîemieedn md bexz`d mr cgiy ,mipind zyly x`y - ¦¨

,mipin 'c zevnLéaìä¦§¦
àeä-Ceøa-LBãwä ïää¤©¨¨
ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
[úéîéðt] íéãñçc©£¨¦§¦¦
øéòæ"c [íéîéðt]§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéç- ¦¦¨
micqgd zeipevigny

,eipinae bexz`a yaeln "oitp` xirf" ly miiniptdìëa òãBpk©©§¨
,íãàä ïk-ïéàM-äî .úBiNòî úBöîeizecne ezpaday - ¦§©£¦©¤¥¥¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë

êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
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ג.18. ו, סע"א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, ˘ËÈÏ"‡:21.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק "ועיין



פג elqk 'd ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,miilky d`xile dad`l ribn `edelôà,m` -äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨
àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL øçàî ,úeìéöàc©£¦¥©©¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ

BLôða22lkei `le -âéOäìe,elkya -ìL ïúeîöòå ïúeäî §©§§©¦¨¨§©§¨¤
úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c íéãñçä úéîéðt§¦¦©£¨¦¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦

"äiç" úðéça àéä¦§¦©©¨
úBîìBòä úeììëa¦§¨¨¨
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

,äiNòta -opyi zeihx £¦¨
rax` mler lka
,gex ,ytp ,zebixcn
zellkae ,'ig ,dnyp
md zenlerd zrax`
ly zepigad rax` cbpk
,'ige dnyp ,gex ,ytp
dxivi ,ytp `id diyry
,d`ixa - dnyp ,gex -
ixd .'ig - zeliv`e
zpiga `id "zeliv`"y

,'igàéäL`id 'ig - ¤¦
éwî úðéçaäìòîlî ó §¦©©¦¦§©§¨

éìëa úLaìúî dðéàå§¥¨¦§©¤¤¦§¦
(ììkmc`a lynl enk - §¨

`id eznyp ly 'ig zpiga
`ly ,eznyp ly "siwn"d
"dnyp"d zpiga enk
"gex" e` ,dbyd `idy
odl yiy 'eke zecn `idy

la` ,seba odly ilkd
zpiga `id 'ig zpiga

`idy ,"'ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn" `idy dnypd
meya llk zyalzn dpi`y ,"siwn" zpigaa `id - "zeliv`"

z` - seba ezeida - biydl leki `l mc`d ixd ,ilkzedn
,"zeliv`" zbixcne zpiga,ïúeàéöî íà-ékly ,cala - ¦¦§¦¨

,biydle "qetzl" leki `ed - "oitp` xirf'c miiniptd micqgd
eîéçøe eìéçc éãé-ìòdad`e d`xi -:áeúkM äîe .íéiìëN ©§¥§¦§¦¦§¦¦©¤¨
,"éøçà úà úéàøå""gwel"y oipr ixd `id di`xe -zedn, §¨¦¨¤£Ÿ̈

àeäL) à÷åc äàeáð Cøãa àeäd`eapd -úeèMtúä §¤¤§¨©§¨¤¦§©§
úeiîLbä23úLøt 'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk , ©©§¦§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©
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mixg` miinyb mixaca ,j` .bexz`d lynl enk ,zexitd mb
`id - devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id zewl`d
wlga b"k wxta xaqenk) xzqde mlrd mey ila ,ielba

,("`ipz"d xtq ly oey`xdäîLð eNòð úeìéöàc íéìkä ék¦©¥¦©£¦©£§¨¨
àéäL äiNòa`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga -úðéça ©£¦¨¤¦§¦©
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,Búeiç Lnî ñôBz äæ éøä ¯ Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä̈¤§§©§§§¦§¨£¥¤¥©¨©

,úeìéöàc àá÷epî Ba Laìîä,"zeliv`c zekln"n - ©§ª¨¦§¨©£¦
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é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
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'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
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'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בידו דויקח בי"ת כמו ˘ËÈÏ"‡:23."['בנפשו'] ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר
ס"ס". פ"ד ת"ת הל' ˘ËÈÏ"‡:24.רסצ"ח. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך ב קטז, שם הכוונה ˘ËÈÏ"‡:25."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

וצע"ק שם„ÈÈ„Ó˜"בסופו. דוקא".Ê'ומני



elqkפד 'd ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed xac eze` ixd :dl`yd
miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed jkÎlr uexizd ?devn
,xzqde mlrd ly ote`a `id mday ziwl`d zeigd ,mixg`

."miwl` dyrn" `idy ielba `id devna eli`eïk-ïéàM-äî©¤¥¥
Búðeëazevn zpeeka - §©¨¨
,bexz`âéOî Bðéà¥©¦
,ñôBúå-zednzekln" §¥

yxey `idy ,"zeliv`c
xiaqiy itk ,bexz`d

,oldl,ãBqä òãBiä óà©©¥©©
zpeek ceq rceiy in s` -
dlaw itÎlr bexz`d
oi` z`f lka - zeciqge

dpeekd iciÎlr qteze biyn `edàìå ,dúeàéöî àlà¤¨§¦¨§Ÿ
.dúeäîz` -ze`ivn- bexz`d yxey ,"zeliv`c zekln" ¨¨

d z` `l j` ,dpeekd iciÎlr biyne qtez ,rcei `edzednly
meiwe bexz` zfig`a xacdy itk `ly ,"zeliv`c zekln"

qteze fge` `edy ,devndzedn,zewl`a eyxye bexz`dCà©
âBøúà úBëìä ãenìazipgexd dpeekd oeekn `edyk `l - §¦¦§¤§

cenila `l` - lirl xaec dilry ,bexz` lyzekld,bexz`
Lnî âBøúàä ñôBúå âéOîzece` o`k xaecn ixdy - ©¦§¥¨¤§©¨

ipgexd epipr zece` `l - devn miniiwn ea inybd bexz`d
,ezedn z` oian ixd `ed inybd bexz`d z`e - dlrnl

,äáLçîe øeac úðéçáa ,äëìäk Búåöîe`han `edyk - ¦§¨©£¨¨¦§¦©¦©£¨¨
z` daygna oiane bexz` ly zekldde mipicd z` xeaica

,zekldde mipicd,ãBqä ãîBlä ïkL-ìëå,bexz` zevn ly - §¨¤¥©¥©
dlaw itÎlr bexz` zevn ly iniptd oiprd rcei `edy
ixd `edy oeeike ,zeciqge

z` oianezednly
`l ixdy ,envr bexz`d
mipipr zece` o`k xaecn
zece` e` miipgex
- dfn dlrnly zebixcn
mler ly mitevxt
xaecn `l` - "zeliv`"d

,inyb bexz` zece`dfae
.iniptd oiprde ceqd z` rcei `ed,äåönä úBãBñ à÷åc ìáà£¨©§¨©¦§¨

itk ,zelylzydd xcq ly zeipgexd zebixcnd zeceq `l -
d ceq `l` ,oldl xiaqiydevnutgd ,dnvr devnd z`y ,

,dzedn z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybdòøb àìc§Ÿ¨©
,äéúBëìä ãenlî,devnd ly -,'eë äaøcàådf ixd - ¦¦¦§¤¨§©§©¨

,dkldd ceniln dlrnl.úeänä âéOî BðéàL óàly - ©¤¥©¦©¨
mitevxte mipipra xaecny devnd ceq ly zipgexd dpeekd
oian `ed - bexz`d - dnvr devndy oeeik ,j` ,"zeliv`" ly
drici ly oipr yi oiprd zellkay ixd - bexz`d zedn z`
.devnd ceqe zpeekl xy`a `ed xen`d lk .zedna "dqitz"e
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ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå
ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà ãåñä

.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oiaexir(iyiy meil)

ééeúéàì éúàå ìéôð àîìécixnbl ecin leti `ny mixfeb `le ± ¦§¨¨¦§¨¥§¦¥
z` iia` dgc .dpicna zxzen ycwn zeayy ixd .epdiabie

:ddinza eziiyewàðîé÷Bà àìåmy epcnrd `l ike ±(.gv)dpyn §Ÿ¦§¨
efBãbéàc ïåéëc ,äéðôì úøáBò íéaøä úeLøe úéìîøk äte÷ñàa§¦§¨©§§¦§¨©¦¤¤§¨¤¨§¥¨§¦ª

Bãéa,ecia feg` xtqd dvwy ±àkéì énð úeáL eléôàelit` oi` ± §¨£¦§©¦¥¨
zilnxkl ezdabda oi` miaxd zeyxl elek ltpa mby ,zeay
yiyk la` .zeay elit` ea oi` ecia ecebi`y dzre ,zeay `l`

.dpicna ycwn zeay dxzed `l zeay xeqi`
déáéúéàzaya dpyna epipy ,iia`l `xtq ax cer dywd ±(:hi), ¥¦¥

ìLîøepzì çñtä úà ïéìLzay axra ezelvl,äëéLç íò`ly §©§§¦¤©¤©©©¦£¥¨
,dywe .ef drya xepza egipdl opax exq`y xya x`ykàëä àäå§¨¨¨

o`k ixde ±äðéãna Lc÷îc úeáLcjxev dilvdy s`y ,`id ¦§§¦§¨©§¦¨
mixizn mewn lkne ,ycwna `le ziyrp milyexia ,ycwn

,xepzl elylylïðéøæb àìåyygn xya x`yak mixfeb `le - §Ÿ¨§¦©
.íéìçba äzçé ànL,jci`ne ,dpicna zxzen ycwn zeayy ixd ¤¨§©¤©¤¨¦

zxtqn .ycwna s` exq` ycwnd jxevl dpicna exq`y dn
:`xnbd÷ézLéà.aiydl ecia did `ly ,iia` wzy ±àúà ék ¦§¦¦£¨

óñBé áøc dén÷ì,sqei ax lv` iia` oncfdyk ±déì øîàiia` ± §©¥§©¥¨©¥
,sqei axléëä[jk-],àøôñ áø éì øîà.el izayd `ledéì øîà ¨¦¨©¦©©§¨¨©¥

,sqei axdéì épLz àì àîòè éàîy el uxzz `l recn ±éða ©©£¨Ÿ§©¥¥§¥
däøeáçgqtd ilev,ïä ïéæéøæmifixf miycwa miwqerd lky £¨§¦¦¥

zeay dxzed `l mlerl la` ,ezgi `ny exfb `l okle ,minkge
:`xnbd zx`an .dpicna ycwnåly enrhééaàjk uxiz `ly §©©¥

,`xtq axlïðéøîà ïä ïéæéøæ íéðäkmipdky eplv` recid on ± Ÿ£¦§¦¦¥¨§¦©
la` ,xn`dl ozip df xace mifixf,ïðéøîà àì ïä ïéæéøæ äøeáç éða§¥£¨§¦¦¥Ÿ¨§¦©

.mifixf mlek oi`e gqt miaixwn l`xyi lky
:zeipynd oia wlgl iriax uexiz d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©

qer mlerlepzpyne ,cia dvvwl `aae dgl zlaia odizy zew
dkzgl dxizndøîàc àéä øæòéìà éaø,xzeny migqta dpyna ©¦¡¦¤¤¦§¨©

ezrclyå .úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëîepzpyna xqe`y mrhd ©§¦¥¦§¨¦¤©©¨§
zek`ln mb mixiykn migec ezhiyly s` ilka dvvwl

,`ziixe`cì øLôàc änëc øæòéìà éaø äãBîïðépLî ééepLyiy ± ¤©¦¡¦¤¤§©¨§¤§¨§©¥§©¦©
z` uevwl ozipe xg`ne ,xyt`d lkk dk`lnd zxeva zepyl

.ilka dvvwl xeq` cia zlaid
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פה היום יום . . . 

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ לֹא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָלִלי  ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ַנת ֲאִמיַרת  ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ּבְ ְוֶאֶפס ָקֵצהּו  ִסְפֵרי ֹקֶדׁש,  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ל ַמְעָלה  ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ
ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ א(,  ִבים,  ִמְכּתָ )ֹקֶבץ 
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ּנֹוְתִנים  ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פו
ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף  ים אֹותֹו,  ּוְמַחּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְלָעִני  ְצָדָקה 
ר  ְמַחּזֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ  – ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם־טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל־ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם־טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ם  ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות ּגַ יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות  ְ ינֹוִנים ִנְתַקּשׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ׁשֶ ַוֲהַגם  ֱאלֹקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ָמְיָמה", ּבִ ָ יַע ַהּשׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע ּוְקִריַאת  ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ַעְצִמי. ֲאָבל ּבָ

ַמע. ׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc oiaexir(oey`x meil)

àøîâ
.'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' ,dpyna epipy

:dpey ote`a dpynd z` eqxby yiy d`ian `xnbddéì éðúî- ©§¥¥
el dpyáøc dén÷ ,áø øa àéiçì àéîìL øa àððéç áøecnlyk±] ©¦§¨©§¨§¨§¦¨©©©¥§©

,epzpyn oic z` [ax iptlìèìèéå ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àìŸ©£¨¨¦§©¨¦¦©§¥
utg,íéaøä úeLøazeyxl utgd z` qipkie drhi `ny dxifb ¦§¨©¦

ok zeyrl dxizdy epzpyn ixack `ppig ax el dpy `le ,cigid

.'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' dxn`eøîà̈©
déì,`ppig axl ax xa `iigøéàî éaøk úãáòå ïðaø ú÷áLzgpd ± ¥¨§©©¨¨§¨§©§©¦¥¦

zwqte ,mzenk dkldy [epzpyna `nw `pz] minkg zhiy z`
oldl dpyna ef dxifb oirk xfby xi`n iaxk(.`w)xq`y epiide ,

miaxd zeyxa gpend gztn lehil cigid zeyxa cnerd lr
z` qipkie gkyi `ny dxifb ,miaxd zeyxa zlc ea geztle

.cigid zeyxl gztnd
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פז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  חשון כ"ח ראשון יום מותרים? הם מתי - איסור גידולי

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìù] ïéìecb éìecb¦¥¦¦
eaø íà ¯ äìk Bòøæ ïéàL øác elôàå ;øác ìëì ïélç ,[äîåøúª¦§¨¨¨©£¦¨¨¤¥©§¨¤¦©
ïéìòî íéiðMä ïéìecbä éøä ¯ ïéìecbä éìecâa øwòä ìò ïéìecbä©¦¦©¨¦¨§¦¥©¦¦£¥©¦¦©§¦¦©£¦
.íéøæì øzî ìkä äéäéå ,äìk Bòøæ ïéàL ét ìò óà øwòä úà¤¨¦¨©©¦¤¥©§¨¤§¦§¤©Ÿª¨§¨¦
של  גידולין שגידולי הרמב "ם דברי על  השיג  והראב "ד 

כלה זרעו  שאין בדבר  חולין  הם  בצלים)תרומה  והקשה :(כגון

גידולי כלה lahאם  שזרעו  בדבר חטים)המותרים  היינו,(כגון

למעשרות  שהוקבע  טבל עראי)שזרע באכילת אפילו -(האסור

זרעו שאין  בדבר זאת  ועם  עראי, באכילת  מותרים  גידוליו 

אסורים  גידולין גידולי אפילו  ה"ו)כלה , פ"ו מעשר גידולי(הל' -

dnexzשיהיו עליהן חכמים  "גזרו  כלה שזרעו  בדבר  שגם 

לזרים " הכ"א),אסורין  שאין(לעיל בדבר  לאסור  שיש כל ֿשכן

כלה ! זרעו

והביאור :

בדבר תרומה  של גידולין dlkגידולי  erxfy לכל חולין הם

מה וזהו מהעיקר . מרובים  אינם  הגידולין  אם אפילו דבר 

דבר "ואפילו שכתב  ומה  ההלכה . בתחילת  הרמב"ם  שכתב

dlk erxf oi`y על הגידולין רבו "אם  רק  שזהו הדגיש  הרי  ,"

בדבר אסורים  גידולין גידולי גם  רבו , לא  אם  אבל  העיקר",

– כלה  זרעו שאין בדבר בטבל, גם  וכך כלה. זרעו שאין 

אם אבל העיקר , על רבו  לא  אם  רק אסורים  גידולין  גידולי

מותרים  קורקוס)רבו , מהר"י .(רדב"ז.

מבאר : המשנה' וה 'מרכבת 

גם אסורים  כלה זרעו שאין  בדבר טבל  של גידולין גידולי 

גידולין גידולי  בין והחילוק מהעיקר , מרובים הגידולין אם 

שביאר מה  פי על הוא  תרומה  של  גידולין  לגידולי  טבל של

דבר של  גידולין  שגידולי הט"ז) (פ"ה  נדרים  בהל' הרמב "ם

האסור העיקר ואין אסורים  – כלה  זרעו  שאין  בדבר  הנדור ,

לו שיש  'דבר  הוא הנדור  שהעיקר  מפני  בגידולים  בטל 

הנדר)מתירין ' על להישאל מצוה בטבל;(כי וגם ברוב . בטל שאינו 

'דבר שהוא  כיון  עליו שרבו בגידולין בטל העיקר yiyאין 
'דבר הוא  תרומה  כן שאין מה מתירין', מתירין'oi`yלו לו 

רבו "אם תרומה  של גידולין גידולי ולכן  ברוב , ובטל

העיקר". את  מעלין השניים  הגידולין  העיקר ... על הגידולין

ה'תשפ"א  חשון כ"ט שני יום עבודה  שהיא אכילה

:·Î ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìëBàä ìk̈¨¥§¨
eðLc÷ øLà' :Cøáî Ck øçàå ,ìëàî BúBà úkøa Cøáî ¯§¨¥¦§©©£¨§©©¨§¨¥£¤¦§¨
íeðéàøe eðìa÷ Cëå .'äîeøz ìëàì eðeöå ,ïøäà ìL BúMã÷a¦§ª¨¤©£Ÿ§¦¨¤¡Ÿ§¨§¨¦©§§¦
ìeábä éLã÷ úìéëà íbL ¯ õøàì äöeç úlça elôà ,ïéëøáî§¨§¦£¦§©©¨¨¨¤¤©£¦©¨§¥©§

."íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò" :øîàpL ,äãBáòk©£¨¤¤¡©£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
שיטות : כמה  יש  תרומה  לאכול  המצוה  במקור 

ללויים הניתן ראשון במעשר  מהכתוב  זאת  שלמדו  יש 

שאכילת הרי וביתכם", אתם  מקום  בכל  אותו "ואכלתם 

לתרומה  גם למדים  וממעשר  מצוה , היא רבינו המעשר  (פירוש 

פז)ה  מות, אחרי ספרא על .לל

משמרת את  "ושמרתם  מהכתוב  המצוה  את  שלמדו  ויש 

תתקלקל, שלא  התרומה על לשמור  המחייב  תרומותי"

הפסדה את  למנוע  כדי לאוכלה  מצוה  הכהן על ומוטלת 

א) צא, שבת .(רשב"א

חלק היא  התרומה  שאכילת  מבואר הרמב"ם  מדברי ואילו

ואע "פ במקדש  הקרבנות  בשר  כאכילת הכהונה, מעבודות 

המצוות בספר שהביא וכפי  למקדש , שייכת  איננה שהתרומה 

את אתן מתנה  "עבודת  ה 'ספרא ' דברי  את  פט) (מ "ע 

מקדש כעבודת  בגבולים  קדשים  אכילת  "לעשות  – כהונתכם "

במקדש".

תרומה , באכילת  מצוה  שיש  כותב  שהרמב "ם אע "פ ולכן 

זו אין כי ההלכות , שבתחילת  המצוות  במנין  זאת מנה  לא 

עבודת של הכללית מהמצוה  חלק  אלא  עצמה בפני  מצוה 

ב)המקדש  מצוה הרמב"ן שהוסיף המצוות מנין חינוך, .(מנחת

קיום לפני לאכול  שאסור  למרות  כי  זה פי  על שחידשו  ויש 

זמנה  כשהגיע  אסור מצוה  שבת, סעודת כגון מצוה, של אכילה (ואפילו

שמע), קריאת לפני נאמרלאוכלה ולכן מותרת, תרומה  אכילת  אך

א)במשנה  א, –(ברכות בערבית שמע  את קורין  "מאימתי  :

ומשמע בתרומתם ", לאכול נכנסים  שהכהנים  משעה

קריאת זמן כשהגיע מיד  תרומה לאכול מתחילים  שהכהנים 

כעבודה שהיא  מצוה  שאכילת משום  שקראו, קודם  שמע ,

שמע . קריאת לפני  מותרת  המקדש , בבית 

ה'תשפ"א  כסלו א' שלישי יום ותרומות  תפילין ברכות

:ÊË ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äæ ìkä Léøôä íàå§¦¦§¦©Ÿ¤
:Cøáîe ,úçà äëøa ïììBk ¯ ïäéðéa çN àìå ,ãiî äæ øçà©©¤¦¨§Ÿ¨¥¥¤§¨§¨¨©©§¨¥

.'úBøNòîe úBîeøz Léøôäì'§©§¦§©©§
שמברכים אומרים  יש  התפילין : בברכת  הראשונים  נחלקו 

ויש ראש , של על נוספת  וברכה  יד של על  אחת  ברכה 

לשתיהן. אחת  ברכה  שמברכים  אומרים 

ומעשרות תרומות  כמה  שהמפריש  זו  הלכה ולכאורה 

השניה  לדעה הוכחה היא לכולן אחת  ברכה  הגר"א מברך (ביאור

סכ"ה) .או"ח

נחלקו אחרת : להלכה לכאורה  סותרת זו  הלכה  אמנם,

א)תנאים  מו, נטילת(סוכה כגון  מצוות , כמה לפניו  שהיו  במי 

על  קדשנו... "אשר שמברך אומרים  יש  בסוכה . וישיבה  לולב 

עצמה . בפני מצוה כל על שמברך אומרים  ויש  המצוות ",

הרמב "ם ה"י)ופסק  פי"א ברכות ומדוע(הל' השניה . כדעה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc oiaexir(oey`x meil)

àøîâ
.'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' ,dpyna epipy

:dpey ote`a dpynd z` eqxby yiy d`ian `xnbddéì éðúî- ©§¥¥
el dpyáøc dén÷ ,áø øa àéiçì àéîìL øa àððéç áøecnlyk±] ©¦§¨©§¨§¨§¦¨©©©¥§©

,epzpyn oic z` [ax iptlìèìèéå ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àìŸ©£¨¨¦§©¨¦¦©§¥
utg,íéaøä úeLøazeyxl utgd z` qipkie drhi `ny dxifb ¦§¨©¦

ok zeyrl dxizdy epzpyn ixack `ppig ax el dpy `le ,cigid

.'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' dxn`eøîà̈©
déì,`ppig axl ax xa `iigøéàî éaøk úãáòå ïðaø ú÷áLzgpd ± ¥¨§©©¨¨§¨§©§©¦¥¦

zwqte ,mzenk dkldy [epzpyna `nw `pz] minkg zhiy z`
oldl dpyna ef dxifb oirk xfby xi`n iaxk(.`w)xq`y epiide ,

miaxd zeyxa gpend gztn lehil cigid zeyxa cnerd lr
z` qipkie gkyi `ny dxifb ,miaxd zeyxa zlc ea geztle

.cigid zeyxl gztnd
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אחת ברכה  שמברך  פסק  ומעשרות  תרומות  כמה בהפרשת 

לכולן ?

לומר : ויש 

של  פירוט הברכה  בנוסח אין  המצוות ', 'על מברך  כאשר 

ומעשרות ' תרומות  'להפריש  כשמברך אך שמקיים , המצוות 

התרומות סוגי כל  נכללים רבים , לשון ב'תרומות ', הרי

המעשרות . כל נכללים  וב 'מעשרות '

על  תפילין' 'להניח ובברכת  מאחר - בתפילין הדין  והוא 

ראש , של תפילין  של נוספת למצוה  רמז אין  יד של תפילין 

עצמה  בפני  מצוה  כל על  לברך או"ח יש  גבורים סק"ו)(מגן .סכ"ה

התפילין, שתי על אחת  ברכה  לברך שיש  הסוברים ואילו

ולא ומעשרות, תרומות  כמה  להפרשת  דומה  שהדבר  סוברים 

היא מהן  אחת כל  כי אחת  בברכה  נפטרות  שלא  ולולב  לסוכה

אחד  לסוג  משתייכות  התרומות  כל ואילו שונה , בתוכן מצוה 

אחד  מסוג הן  ראש ' וה 'של יד ' ה'של  כי  התפילין, גם  וכך

סקמ"ז) שם החיים .(ארצות

ה'תשפ"א  כסלו ב' רביעי יום במזוזה? חייבת חנות האם

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰.úéák úòáB÷ ¯ úeðçäå§©£©©§©¦
הפרק לחיוב(ה"א)בתחילת  נקבע  שהטבל  הרמב "ם  כתב

התנאים את ומפרט  וממשיך לבית , כשנכנס  רק  מעשר

ובהמשך בית . שם  המקום  על שיחול כדי כתב :(ה"ז)הנדרשים 

למעשר". קובעת החצר  כך  למעשר, קובע  שהבית  "כשם 

נאמר  זו הנפוצה)ובהלכה הגרסה קובעת(לפי "והחנות  :

גורסים יש  אך כבית , נחשבת  שחנות  מכך  ומבואר  כבית ".

'כבית' המילה  ללא  קובעת ", "והחנות  הרמב "ם (מעשה בלשון

כדיןרוקח) הוא  החנות  שדין  מסתבר זה  ולפי ,xvgdשבה

כבית . ולא  אלו , בהלכות מדובר 

במזוזה : חנות  של חיובה  לגבי  מינה ' 'נפקא  נובעת  ומכך

מעשר , לענין לדינו  מזוזה לענין  בית דין  השוו בגמרא 

מזוזה ה"ט)ובהלכות שבשווקים(פ"ו ש "חנויות  הרמב"ם  פסק

אינה שחנות  הרי לדירה". קבועות  שאינן מפני  פטורות ,

כאן בהלכה הגרסה עם  בפשטות  מתאים  וזה  כבית , נחשבת 

בתורת אלא  בית  בתורת  שלא  למעשר קובעת החנות  שלפיה 

ממזוזה  פטורה  היא ולכן אמונה)חצר, דרך .(ראה

לה שיש  מבואר כבית", קובעת  ש "החנות  הגרסה  לפי אך

יש זה  ולפי  במזוזה . שתתחייב נותן  הדין כן ואם  בית , דין 

"חנויות לגבי  אמורים  מזוזה  בהלכות  הרמב"ם  דברי  כי  לבאר 

miweeyayבשעת בשוק  מוקמות  אלא קבועות  שאינן דווקא "

הללו החנויות  את  ומעבירים מפרקים  מכן  ולאחר  היריד

חנות אך עראי, דירת כדין  ממזוזה פטורות  ולכן  אחר , למקום 

במזוזה  וחייבת  כבית  נחשבת  במקומה , יו"ד הקבועה נזר (אבני

.שפד)

ה'תשפ"א  כסלו ג' חמישי יום עניים  ובמתנות כהונה במתנות זכייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ïäéìò Léøôî ãöék¥©©§¦£¥¤
BúBàì øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øNòî Bà äîeøzä Léøôî©§¦©§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥§
,epnî ìhì ïéìéâø eéä íàå ;íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäkä©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§¦¨§¦¦¦Ÿ¦¤

éøö Bðéà ¯ íäì àlà ïzé àlL ìéâø àeäå.øçà éãé ìò úBkæì C §¨¦¤Ÿ¦¥¤¨¨¤¥¨¦§©©§¥©¥
לכהן והמעשרות התרומות  את  לתת  רגיל המלוה  כאשר 

אחר ידי על להם  להקנותם  צריך אינו ממנו שלוו הלוי  או

כתשלום בחזרה  בהם זוכה  (והוא  ממילא  בהם  זוכים  הם אלא

מלקבלם מתייאשים והלויים  הכהנים  שאר  כי  החוב ), עבור 

הזוכים הם הלווים וממילא ללווים , יתן  שבטח  בהנחה 

א)היחידים  ל, גיטין לתת(רש"י הבית  בעל של  שהרגילות  ועוד .

להמשיך  כהבטחה  נחשבת  ומעשרותיו  תרומותיו את להם

מהתחייבותו בו לחזור  לו  ואסור ב)בכך קכג, ב"ב .(תוספות

ה"ג)ובירושלמי פ"ז הרי(גיטין השני : הטעם  על הקשו

לומר אפשר ואיך לעניים  הניתן מעשר  על  גם מדובר  במשנה 

ממילא ! במעשר  העני  זוכה  הרגילות שמחמת 

שמורה ולוויה כהונה  במתנות למלך : המשנה  ומבאר 

אך  אותם  לתת לוי או  כהן לאיזה להחליט  הזכות  לבעלים 

שאר אין המלוה  של  מכירו  הוא  העני  אם  גם  עני, במעשר 

לבעלים הנאה טובת בו אין כי מממנו, דעתם  מסיחים  העניים 

הבית . בעל  של  כורחו  בעל וליטול  לבוא  יכולים העניים  אלא

פסק וכן  זו, לקושיא  חששו  לא  בבלי בתלמוד אך

ממילא . זוכה  לו , לתת  רגיל  אם  עני, במעשר  שגם  הרמב "ם,

למלך': ה 'משנה ומבאר 

ברמב "ם ה"י)מבואר  פ"ו, עניים מתנות זוכים(הל' שהעניים 

עני במעשר  רק  הבית  בעל של כורחו  בעל עני  במעשר 

הנאה טובת  יש  בבית  המתחלק במעשר  אך בגורן, המתחלק 

מסוג במעשר מדובר  שכאן ויתכן  לתת , למי להחליט לבעלים 

זה .

אברהם ' בסופו)וה 'דבר בהגהה א סי' דברי(ח"א את  מבאר

אחר : באופן הירושלמי

בעל  על  באיסור  תלוי שהדבר  התוספות  ביאור  לעיל הובא

ומעשרותיו תרומותיו את  לתת  מהבטחתו בו  לחזור הבית 

למתנות ולוויה  כהונה  מתנות בין לחלק  יש  זה  ולפי  ללווים ,

כעין יש  עולמית  שכהונתם  ולויים  כוהנים  שלגבי  עניים ,

שאין עני לגבי אך לעולם , להם  לתת  הבית  בעל מצד הבטחה 

לו לתת  להמשיך הבטחה  אין  שיעשיר  ואפשר  עולמית  עניותו

לעולם .

יעשיר לא  שאם  הבטחה  שייכת  בעני גם  הבבלי  לדעת  אך

הבית לבעל  אסור  בזה  גם  ולכן המתנות , את  לו  לתת  ימשיך 

ממילא . זוכה והעני  בו  לחזור 
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ה'תשפ"א  כסלו ד' שישי יום מותר? – בדמאי ספיקא' 'ספק

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éìBnäïçèì ...ïéhç C ©¦¦¦¦§Ÿ
.õøàä íò ìL åéhça ïôéìçä ànL ,éàîc ïä éøä ¯ éøëpä íò¦©¨§¦£¥¥§©¤¨¤§¦¨§¦¨¤©¨¨¤

הראב "ד: והקשה

עם של בחיטים  החיטים  את  החליף  הנכרי שמא החשש 

אם ואפילו  החליף, לא שמא  ספק  ספיקא '. 'ספק הוא הארץ 

את הארץ עם  עישר שמא  הארץ, עם  של בחיטים  החליף

לקולא ! הוא  ספיקא' ו'ספק  חיטיו

משנה ': ה 'כסף וביאר 

מעשרים " הארץ  עמי "רוב  שהרי  יותר  החמירו בדמאי

א) יג, שאינם(שבת למיעוט לחוש  שיש  חכמים  אמרו  זאת  ועם 

ספיקא '. ל'ספק  גם  לחוש  יש  כן ואם  מעשרים .

איגר הגר "ע כט)והוסיף  ס"ק פ"ג דמאי רע"ק :(תוס'

מן הפטורים  פירות מיני היינו שבדמאי ', ה 'קלין לגבי

שפירשו יש  מ"א)הדמאי, פ"א דמאי והרע"ב להרמב"ם שזהו(פיה"מ

מן ופטורים ההפקר מן  באו  שמא  ספק  ספיקא '. 'ספק  מחמת

כן ואם  נתעשרו. שמא  השמור , מן באו אם  ואף  המעשר ,

ספיקא'! ב 'ספק  בדמאי שמקילים מצינו

החמירו שחכמים  משנה ' ה 'כסף  דברי לחלק : יש  אך

נכרי, לטוחן חיטיו במוליך שנאמרו  ספיקא ' ב'ספק  גם  בדמאי

בוודאות החיטים  מחויבים ספק של צד בכל כאשר זהו 

חששו ובזה  לא , או עישרום האם  ספק  שיש  אלא  במעשר 

בספק , אחד  צד  לפי שבדמאי ', ה 'קלין כן שאין מה  למיעוט.

הפקר הם אולי כי  הפירות על  מעשר  חיוב  חל  לא  מעיקרו 

ספיקא בספק  חכמים  הקילו  אלו  הל'ובפירות  המלך השער (וכ"כ

ה"כ) פ"א .יו"ט

ה'תשפ"א  כסלו ה' קודש שבת פירות  מתערובת מעשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äiðL äðL úBøt¥¨¨§¦¨
.áøä øçà ïéëìBä ...úéLéìL úBøôa eáøòúpL¤¦§¨§§¥§¦¦§¦©©¨Ÿ

(בנוסף שני' ב 'מעשר  חייבים  השנייה  השנה  פירות 

בהפרשת מחויבים  השלישית השנה ופירות ראשון), למעשר 

לדעת באלו , אלו פירות  התערבו וכאשר  עני '. 'מעשר 

הפירות רוב  לדוגמה  ואם הרוב , אחר הולכים  הרמב "ם

מקבל  המיעוט עני , במעשר  ומיעוטם  שני  במעשר  מחויבים

שני. מעשר  הכל על ומפריש  הרוב , דין  את 

בגמרא  מפורש  הרי  הרמב "ם : על  משיג  עג,והראב "ד (ע"ז

טבל ב) של פירות  התערבו  שאם  היינו ברוב , בטל אינו  שטבל

להפריש חייב  אלא  בטלים  אין  מעושרים  פירות  ברוב 

שנייה שנה של פירות  גם  כן ואם  הטבל , פירות  על מעשרות

עוד  כל  שהרי  בטלים  אינם  שלישית  שנה  בפירות  שהתערבו

בטלים ואינם  טבל הם הרי  כדינם, שני מעשר מהם  הופרש  לא 

ברוב !

קורקוס  הר "י משנה)ותירץ בכסף :(הובא

ראשון (מעשר  מעשרות  שני מהתבואה  שמפריש  בשעה 

ייעוד  את שינה  אם  ואף  טבל , איננה  כבר  נוסף), ומעשר 

שני מעשר  בתור בו  שהשתמש  עני מעשר  כגון  המעשר ,

מעשר לתת  המצוה  את  שביטל  אף  לעניים , אותו  לתת במקום 

מותרת . התבואה לעניים,

מאחר בשלישית , שנייה  שנה פירות  התערבו כאשר ולכן 

מ  מפריש  אופן איןובכל  ראשון) למעשר  (בנוסף  מעשר הם 

ובזה הנתינה , מצות  את  קיים  שלא  אלא  טבל, איסור  כאן

התורה . איסורי בשאר  כמו הרוב  אחר  הולכים 

טבל  פירות  לגבי רק  נאמר בטל, אינו  שטבל והדין

לא ברוב  ביטול על נסתמך שאם  מעושרים  בפירות  שהתערבו

בטבלם  יישארו  והם מעשר  כלל  מהם  ב,נפריש  הלוי שבט (ראה

.קפג)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oiaexir(iyiy meil)

`l` epi`àîéð[heg e` dxry±]úööBç úçàdpedk icba oia ¦¨©©¤¤
`ed m`e ,dleqt ezceare exyal,íéãâa íB÷îa àlLjiiy `ly ¤Ÿ¦§§¨¦

my jxk m` ,dpedk icbal eteb oia dvivg meyn ezcear leqtl
ea yiy caìLìL ìò LL,zerav`úBööBçezceare cba aygp ± ¨Ÿ©¨Ÿ§

,micba xezi cvn dleqtìMî úeçtìL ìò LL,zerav`ïðéà ¨¦¨Ÿ©¨Ÿ¥¨
úBööBç.cba epi`y ,micba xezi cvn zlqet dpi` ± §

.`iig iaxc dixa dcedi ax lr mb wleg `ax m` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ïðçBé éaøcàiax lr ±leqt oi`y xaeqd opgei ©§©¦¨¨

lr yly ea yiy cba mb rnyne ,micba mewna `l` micba xezi
,zerav` ylyàâéìt éàcåcba `axl ixdy ,wleg `ax i`ce ± ©©§¦¨

mewna `ly mb micba xezi meyn lqet yly lr yly ea yiy
,oecl yi oiicr la` .micbaàîéð éî àéiç éaøc déøa äãeäé áøcà©§©§¨§¥§©¦¦¨¦¥¨

àâéìtxaeqd `iig iaxc dixa dcedi ax lr mb wleg `ax m`d ± §¦¨
lr yly ea oi`y mbd micba xezi meyn lqet ohw levlvy

.lqet epi`e cba epi`y xaeqe ,yly

iaxc dixa dcedi ax lr wleg `axy gxkd oi` :`xnbd zxne`
c meyn ,`iigáéLçc ïè÷ ìeöìö éðàLx`yn ohw levlv dpey ± ©¦©§¨¨©£¦

aeyg `ed iepl ieyry oeik ,yly lr yly ea oi`y s`y ,micba
yly lr yly ea yiy cba wxy xaeqd `ax mbe ,cbak aygpe

.lqety ohw levlva dceiy okzi ,micba xezi meyn lqet
:zxg` `qxib d`ian `xnbddì éøîà ,àðéøçà àðLéìepyy yi ± ¦§¨©£¦¨¨§¦¨

,zxg` oeyla mzwelgneðL àì ,àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨
ycwna ezkn lr jexkl df xzid,éîb àlà,cba epi`yìáà ¤¨¤¦£¨

ïè÷ ìeöìö`ed ixd `ed cbay oeikõöBçmeyn ezcear lqet ± ©§¨¨¥
.ea jexkl xeq`e ,micba xezi

:zwleg drcéaøå,øîà ïðçBéick ezkn lr jxeky levlva oi` §©¦¨¨¨©
,yly lr yly ea oi`y oeik micba xezi meyn ezcear leqtl
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyelqk 'dÎoeygxn g"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ח ראשון יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

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
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. …∆¿«¿¿»
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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«¿

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¿∆¬»»≈
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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≈∆∆»…∆

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
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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
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∆∆»…∆
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¯·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
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
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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∆

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«
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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

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
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(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»

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
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.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

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
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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

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,
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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

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»∆
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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¿≈

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
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"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
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≈…∆«≈

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



קג zenexz zekld - mirxf xtq - oeygxn g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
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
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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'

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ט שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין
וסאה  כריים שני לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת

.‡‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óe¯z‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ ·¯Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -3¯‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈ¯BÚO‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óe¯z ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈ¯fÏ ¯zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים: אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט, גזל משום
בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין

השבט. גזל

.·Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8·¯Ú˙pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï·‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰Óe¯z ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ¯ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ - ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.‚‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óe¯z ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈ‡Ò ¯OÚ eÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
¯OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆
¯OÚa LÈ È¯‰L ,eÚnc - ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡ - ÔÈ‡Ò ¯OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי 13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק' חלק אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו

מדומע. הכל אז מסאה

.„,ÏÏa‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bk¯c Ï·‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óe¯z ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óe¯z ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È¯‰ - ‰Óe¯z ·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ·¯ Ì‡Â ;‰Óe¯˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,

התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.‰‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙¯Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óe¯z ‰a¯zL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò ¯Á‡ ‰‡Ò ‰Óe¯z ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ -«¬»«…¿À»

כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
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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
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
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.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¿»∆»¿»
- ‰·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.
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קז zenexz zekld - mirxf xtq - oeygxn h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»∆
‰‡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¿»¿«¿»

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



zenexzקח zekld - mirxf xtq - oeygxn h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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≈»
,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
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.‚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
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««∆¿»¿≈»¿««∆
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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
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
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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
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'
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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

.„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
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¯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
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¿«»
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ה'תשפ"א  כסלו א' שלישי יום

-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"

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
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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»

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∆«∆
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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
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
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.„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
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
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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

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
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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
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
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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
"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
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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«¿¿≈
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)
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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
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,

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



קכג xyrn zekld - mirxf xtq - elqk '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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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
"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
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קכה xyrn zekld - mirxf xtq - elqk 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'

ה'תשפ"א  כסלו ב' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿

EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«
˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.·‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא

.„ÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
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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»«»
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
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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
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…
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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
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,
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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…»»

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
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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

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
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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
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
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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
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
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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¿∆∆

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
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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

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
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?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
(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¿≈«»∆»¿»»«
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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»»

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,
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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»«¿∆∆∆≈

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
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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

ה'תשפ"א  כסלו ג' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי 5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף,6) שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע.8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע.9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.·˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
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˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב
חוב  בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן

והעני. הלוי על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,

עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו
הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון

שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק
פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.
בסלע, סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב
חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי
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חוב  לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים
החוב. נפקע הרי קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה 

ומכיוון  עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו  לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
פי  על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה
גם  ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח. כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון
לפטרם  אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות,

זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡Â ,71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.·ÈÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן
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.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙B¯t‰2˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯O3ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -4¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ"ז בדמאי המשנה בפירוש רבינו כתב כן
אין 3) שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, "מפני 4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.·Ï·Ë5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡7˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -8ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë10LÈ¯ÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

Ï·haL ¯OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי להלן במשהו,6)משמע אוסרו שהטבל
(פט"ו  לתקנו אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני

ו). הלכה אסורות מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי 9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות
98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא (כסףֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»

ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»
ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«

ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ
BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»

Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ
- ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ï·h‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·h‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ"ה. שם ותוספתא שם, בדמאי משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ
המעורב  שאיסור לפי ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה
חרל"פ  הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב' שם דמאי במשנה
שם. יוםֿטוב' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק שני ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי"ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא
אומר  אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם יוסי ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21- ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡22‡ÈˆBÓ - ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈
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˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïe·h‰ ¯OÚnaL ¯OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ -«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב. הלכה למעלה

.ÂÏ·Ë28Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL29Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
¯OÚnk30¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯OÚÓ ‰‡Ò33- LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

¯OÚÓ34‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
¯OÚn‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ï·h‰36,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«
ÏaËpL ¯OÚÓ37Ún„Ó ¯OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe¯˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«

BnÚ ‰˙ÏÚL Ï·Ë ÏL ¯OÚÓ39‰È‰ .40¯OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯B˜ - Ï·h‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈

Ï·haL41ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ LÈ¯ÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏ·Ë42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ï·h‰ ‰È‰ÈÂ ;¯OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44ep¯kÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓe¯z46„Á‡ ¯OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ Ï·Ë ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
Ï·Ë ‰‡Ó ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ¯eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa e·¯Ú˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ¯‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk ¯OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב.38) שהתרומות רבינו שדעת ואף
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל, בתערובת,

מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי
תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי

רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של תרומ"ע אחד, טבל, של צ'
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב. של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי 44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף
החשבון  לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק'48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck ¯OÚ ¯OÚ ÏL ˙B¯eL ¯OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰¯eMÓ ˙Á‡ „k Ú·˜Â ,52ÏÚ ¯OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙Bi·Á ÈzL ÏËB -55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ·¯ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח.50) משנה שבכל 51)שם יין כדי של רבוע כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו,
וראה  ט. הלכה בסוף להלן משמע וכן אחר, ממקום להפריש

יב. הלכה פ"ז יין.על53)למעלה כדי תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף ידוע, היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב כמות

רבינו  שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ"ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ"ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ·˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ60Úa¯‡Ó ˙Bi·Á Úa¯‡ ÏËB - ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰¯eLa dÚ·˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
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ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÏËB - ‡È‰ ‰¯eL63dÚ·˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»
‰¯eL ÈˆÁa64- ‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ

ÔBÒÎÏ‡a ˙B¯eL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙È·Á ÏË È¯‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»
.LÈ¯ÙÓe ·¯ÚÓe ,‰¯eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי שיין ונמצא ומערבן,
מעורב. השורות חצאי השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע.64) השורות חצאי עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ·˜66„Îa ¯OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
·¯ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB - ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.¯OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïe·b ÏÎa e˜„·e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe6ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ,7ÈL ¯OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ ¯OÚÓe8Ï‡¯OiÓ ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ10¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ11È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס ווין כת"י לפי פי"ג סוף סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט, ביומא וגמרא פ"ח, סוף שני מעשר משנה

א. גדולה 3)מח, בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט, ברכות ראה צדוקי, נעשה ולבסוף
תנאים  וב'תולדות משנה' ב'כסף ועי' שם). שני, מעשר

בסופו. הצדיק, שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי) (פרק המשנה לפירוש
הצדיק. שמעון אחר היה לא - החשמונאי) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק ששמעון כשם כי כוונתו כי ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא , וגם
הדת  לצרכי לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים

וראה  המקדש, לבית מחוץ גם תקנות ולתקן העם של
[יוחנן 5)להלן]. ששלח "לפי שם: ובגמרא בתוספתא

רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס"ק יד סי' השולחן' 'פאת ועי' שם, פ"א (רע"ב הכרי

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע"ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ"י מיתה, עליו חייבים אין
הי"ט, אסורות מאלכות מהל' בפ"י וראה מ"א, פ"ד שם
בפי"ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב"ז

והט"ו]. חכמים.8)ה"ח, לדעת מ"ג, פ"ד בדמאי הוא כן
א. יז, ומכות ב פד, בנדרים עמי 9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ, כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי,12)הם, דא פירש: דמאי, ערך ב'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי זה כלומר,

סוטה. מס' סוף ב'ירושלמי'

.·eÈ˜˙‰Â13LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL ¯OÚÓe16ÂÈÏÚa È¯‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ;18- ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
¯OÚÓ BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ21˙B¯OÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ"א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני 17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ"ב בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יטֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ"י
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י ובהגהות אי, ד"ה ב'תוספות' –
ללוי  לתתם צריך יהא שהרי להפרישם, נתחייב אם הפסד,

ונותן.19)ולעני. מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק ועני, לוי שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי הלוי 22)זה, כלומר,
עני. מעשר והעני ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈ¯ˆ -24È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜ÏL25¯ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó ¯eOÚ27¯OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי ולא כחכמים מ"ג, פ"ד אינו 25)דמאי

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי"ד. סוף שני מעשר מהל' פ"א כדי 28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי שני מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
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שלמעלה  ואףֿעלֿפי שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני, מעשר על הארץ עמי שנחשדו כתב (ה"א)
עני, למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב זה
מאכלות  מהל' (פ"י בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני
שמעשרים  הארץ עמי רוב על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס). (ר"י הם

.„¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ -30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

¯zÓ CÎÈÙÏ32Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני, ומעשר מעשר תרומת רק [הזכיר
שאינו  עני, ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט. ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ"ע), ה"ט,
סי' או"ח בשו"ע כמפורש חמץ, ביטול על מברכין שאין

ס"ב]. א.30)תלב כג, ודאי 31)שבת אביי, "אמר שם:
דדבר  ספק ברכה, בעי רבא דדבריהם ברכה. בעי לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ עמי רוב אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף אלא אביי, על חולק
פי"ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ"ג ועי' (כסףֿמשנה).

מ"ד.32)ה"כ]. פ"א שצריך 33)דמאי במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ"ד  וראה שם, בשבת (רש"י ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙B¯t‰35‰Ê :¯ÓB‡Â ,36¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ ¯OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M¯40¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ"א.34) פ"ה שאינו 35)דמאי כתב שם, המשנה בפירוש
(ועיי"ש  בכרי מקום בקביעת לו ודי להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי ויתכן בתוי"ט).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי ראשון, מעשר לפני מעשר
מעשר  לקבוע יכול שהיה ואף שם'). אנשי ('תוספות
הזה  הטורח וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ"ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי 37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף

למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב'תוספות' ט. ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י מח.
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק שלא, סי' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני  לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי שאינו לפי

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ"י ה"א, בפ"ח למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסףֿמשנה שם, איש' ב'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט"ו]. פי"ב להלן עוד [וראה הסמוכה

.Â¯zÓe42ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB¯„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰47LÈ¯ÙÓ - «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L ‰Êa LiL49L ¯OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני מעשר הקדים "אם מ"ד: פ"א בדמאי
לעשות  מותר שם, ב'ירושלמי' יוחנן רבי ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח"כ שני למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי ואילו בדיעבד, שרק שמשמע
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני, למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ"ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי
שני  מעשר לו הקדים אם אף בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי ב'תוספות אם 44)(ראה ודאי, בטבל אבל
פי"א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני מעשר הקדים

הי"ג). שני מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב'ירושלמי'
ראשון  במקום הכרי) של בדרומו או בצפונו =) שני ליקבע
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני מעשר
שאול  בר יוסי רבי התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני וקבע צא ליה, אמר פירי. אריסיה ליה אייתי
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני לקבוע שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ"ה 46)וראה שם
הי"ב 47)מ"א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ

עיי"ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני למעשר "ראשית" שנקראת
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('ירושלמי' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אףֿעלֿפי
הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51B¯·Á ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï ¯znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ -.B˙eL¯aL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ"א.50) פ"ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ"י  (להלן עםֿהארץ אצל להתארח שאסור ואףֿעלֿפי
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ"ב). פ"ב שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי, פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי'

יוחנן. רבי מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú63È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי, מפריש כיצד כלומר, מ"ה. פ"ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי"ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידיֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי

(רדב"ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב לפי שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק פישל) הערי מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק שהרי אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט), פ"א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈ¯ˆÂ65¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈ¯ÙiL68¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי 65) בשם ז) שבהלכה דמאי (בדין ה"א שם 'ירושלמי'
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני אתמול שהתניתי התנאי כפי והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי בשם ה"ה, שם אףֿעלֿפי 67)'ירושלמי'
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי, עליו שאין שטבל

הי"ט). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי'

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ"י להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא ועי'

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ71¯ÓB‡ -72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ"ב. שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן שבת, מערב והתנה  בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאףֿעלֿפי
לומר  אפשר שהיה אףֿעלֿפי בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי,
התירו  לא ה"ח), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי
למפרע, הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני אף זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני כן, לעשות יכול אינו ודאי,

ה"ב. ופ"ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙¯‚B¯b ÏË77‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z - ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL ¯OÚÓe79‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈
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הכוס,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אףֿעלֿפי לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ"ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט, פ"ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב

שם. שם', אנשי ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי על ואף מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי כדלהלן, הבית, בעל משל

פ"ז 79) למעלה ראה "התשע". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי
רבי  כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי  רבי בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי יוסי.

תנאֿקמא. דברי (פ"ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ ליברמן הוצאת

.·ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL ¯OÚÓ84,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯86¯ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ"ד.83) פ"ב שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני

ע"פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט.). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ"ו להלן וראה יוחנן). רבי לדעת

שם.86) ו'ירושלמי' פ"ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê ¯OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı¯‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

¯OÚÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡97„‚k ,ÈL ¯OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ"ז.90) פ"ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי"א.97) למעלה וראה "תשע", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי,98) וחציה ודאי מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני חבירו וחלק כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי
מהל' פ"א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי עם שעירבו קודם ודאי,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק למפרע שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי"ד, פ"ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות

וצ"ע. ה"כ, שם תרומות

ה'תשפ"א  כסלו ד' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.‡˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
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בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.·ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.Â¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי

הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
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„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆
Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

שי  עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע
וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

·È.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף

שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.‚Èı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי. אצל או הארץ עם

.‡ı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.·Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות
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חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.Â¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר

לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני
שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.ÊÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה

דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם
ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
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מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי ,

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם
אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.‡È˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.·ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס"ק
הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי 76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה

ט]. הלכה פי"ב להלן וראה תמצא 77)י) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י, ס"ק יב סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס
וכו'. ולפיכך יח),82)שכתב: הלכה (פי"ג להלן וראה

דמאי. תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı¯‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È¯‰ - «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -.ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על
בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.„Èı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
¯·Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯·Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È¯‰ - »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,
וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,
ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל

אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙B¯t ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÂÈ˙B¯Ùk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
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‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚94Á˜lL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«

e¯‡aL BÓk ,ÂÈ˙B¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ
·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÌÈÏ·Ë „È˜Ù‰L ˙B¯t eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈ¯Ù‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ - LÈ¯ÙiL ˙B¯OÚn‰L ,ÈÏ ‰‡¯È97Ì‡ Ï·‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL99„·BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ - E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות

.‡Á˜Bl‰2˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙B¯t3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4Ô¯OÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6·BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

¯OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È¯‰ -9:BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«

„Á‡10ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ :ÔÓ‡ BÈ‡L ∆»∆≈∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ
˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆

‰¯·Ú da ¯·BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

el xn` m`e ....zexyrnd lr on`p epi`y inn zexit gweld"
azk f"g`ly dkldae ."zaya eit lr lke` ,od oixyern
i`venl lk`i `l df ixd ,zaya eit lr lke` `edy t"r`y
,x`ypd lre zaya lk`y lr ,lkd lr i`nc xyriy cr zay

."zay dze` jxevl `l` edepin`de elwd `ly

בשבת, פיו על לאכול מותר אם ממה־נפשך, להבין: וצריך
ועוד, שבת. במוצאי הפירות אותן את יאכל לא למה

צריך  שבת למוצאי פירות נשארו אם שרק משמע מלשונו
מאותן  נשאר לא אם אבל בשבת, שאכל ועל עליהם לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צריך אינו שבת למוצאי הפירות

בזה. הטעם ומה
בשני  לפרש יש אלו פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא  ששואלים ומה התירו, שבת כבוד שמפני א: אופנים.
להקפיד  מבלי פירות מהם שלוקחים יחשבו שלא כדי רק
שאימת  מפני אמת אומר שאכן ב: עישורם. על ולשאול
החשש  מפני הוא למוצ"ש אוכל שאינו ומה עליו, שבת
חששו  לא עצמה ובשבת עליו, שבת אימת שאין לאחד

עליו. שבת אימת שאין מאחד הרחוק לחשש
צורך  שיש היינו הדעות, כשתי פוסק שהרמב"ם ונמצא
כבוד  טעם והן שבת אימת טעם הן יחדיו, הטעמים בשני
לאימת  שבנוסף מכיון הפירות, מן לאכול מותר ולכן שבת,
חוששין  אין שבגללו שבת, כבוד של הטעם גם ישנו שבת,
שלא  כיון במוצ"ש משא"כ שבת, אימת להם שאין למיעוט
למיעוט. גם לחשוש יש שבת, כבוד של הטעם כבר שייך
שאז  שבת למוצאי הפירות מאותן כשנשארו ועל־פי־זה
שאכל  מה על גם המעשר חיוב מגלגלין לעשרן, צריך

בשבת.
(gi oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

רפ"ה.2) ותוספתא מ"א פ"ד עםֿהארץ,3)דמאי כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף הוא וכן

רע"א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב'ירושלמי'4)נאמן
אלא  עםֿהארץ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח], שוגג

(5- תנאי לו היה שאם שבת. מערב תנאי לו היה לא וגם
ה"ז  פ"ט למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי'). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי' ה"ד, שבת מהל' בפ"ה שכתוב כמו ודאי, לילה שהוא
ג). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף שם בלשונו היטב
הט"ו). פכ"ג (שם הדמאי מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב'ירושלמי' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני  הכ"ו), יוםֿטוב מהל' (פ"ד וביוםֿטוב והי"ד) ה"ט
ה"ט), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי"ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ, חוצה וחלת לארץ חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי"ב), בכורים מהל' (פ"ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי"ב שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי הגרע"א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע כבהלכה שבת, במוצאי לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואףֿעלֿפי
- הי"ז) (להלן עםֿהארץ וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
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בשבת  מלאכול ימנע שלא כדי כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואףֿעלֿפיֿכן ה"ח), עדות מהל' פי"א (כסףֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי שם, 'ירושלמי'

רבי  של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמיֿהארץ

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי  תשמורו שבתותי "את ל): יט, (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח, מצוה ו'יראים' ו, סי' (סמ"ק
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב ומכיון כד). עמ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ על שבת
קובע  יוםֿטוב שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב גם שהרי הכ"א), פ"ה למעלה (ראה

הכ"ב]. שם המלך' ב'שער כתב וכן כנ"ל,

.·Èt ÏÚ Û‡16È¯‰ - ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
˙aL È‡ˆBÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê17„Ú ∆……«≈»«≈¿»≈«»«
˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc ¯OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;¯‡Lp‰d˙B‡ C¯ «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»
˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ ·BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈

‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa Û‡ ÏÎB‡ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆≈««≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÌÈ˙Èa ¯OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט ורבינו שבת". מוצאי
את  מעשרים השמשות שבין לפי אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי של השמשות בין ואף לד.), (שבת הדמאי
המשניות  בפירוש וראה מ"ז. פ"ב שבת חדשים' ('תוספות
הערי  מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב'משנה שם, בדמאי

.(1 הערה 72 עמ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי'
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח"כ שאוכל לארץ חוץ כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ' כפשוטה'

רבי 19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני
רבינו  ופסק הקודמת. הלכה וראה שם, ב'ירושלמי' יוחנן
שאימת  "מפני הנ"ל שלטעם אף ולכן שם, הדעות כשתי
לפי  - שבת במוצאי גם לאכול לו היה עםֿהארץ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני ש"התירו השני הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא אףֿעל21ֿ)'ירושלמי'
('ירושלמי' נפרדים ימים כשני ודינם הן, קדושות ששתי פי

ה"ה). עירובין מהל' ופ"ח שם.22)שם, 'ירושלמי'
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני [ואףֿעלֿפי שם.

מפריש  אני חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי לעשות
כלום, בדברי אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום

מפריש  הריני חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי חול,
אין  - הי"ב) יוםֿטוב מהל' (פ"ו שני ביוםֿטוב ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי, כאן אבל (עיי"ש), שני ביוםֿטוב
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב
ומיד  כלום", בדברי אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני וביוםֿטוב כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL B¯·Á ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï·‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««
‰‡‰ epnÓ ¯„pL Èt27‡Ï - BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…

È‡Óc ¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואףֿעלֿפי מ"ב. שם,
שם: המשנה בפירוש כתב וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי, "שבועות ב: פ, בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע
90 עמ' פישל הערי מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ"ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואףֿעלֿפי בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי - אֿב) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ"ט כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי "אמר שם: 'ירושלמי'
החברה  לחזק כן לעשות "שצריך שלום". דרכי משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי בשבת 28)משום עםֿהארץ על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי מפני אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב"ז). ועי' יוםֿטוב', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁL e‰eÈ‡¯e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙B¯tÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32¯ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡ - ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«

˙ÓÈ‡ Ck ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
Úenc34.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ƒ«¬≈∆¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

פ"ה.29) ריש שם ותוספתא מ"א, עם30ֿ)שם היינו
ההלכה  בסוף כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי שתרומת פ"ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט"ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי 33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע". שהיה זה והתקנתי והוצאתיהו אותו והפרשתי
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וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי על שנפלה כגון והיינו
פי  על שנפלה תרומה "סאה מי"א) פ"ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס "י
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי על שנפלה תרומה

לפני 34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אףֿעלֿפי כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב) פ"ט (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ -36¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓe¯z40˙B¯OÚÓe41- ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
¯OÚÓ43‰‡¯ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ"ד שם ו'ירושלמי' פ"ג, שני מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני, מעשר הפריש, - ללוי ליתנו שחייב ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי, תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי ללוי, נותנו בדפוס 40)שהרי
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי:
לוי  שבן [שכשם (כסףֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט"ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ"ט למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמיֿהארץ עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני, ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי ראשון, מעשר כדין שני, ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ"ז (למעלה למאה תשעה אלא שני מעשר מפריש

שני. ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי אינו - למעלה) [צ"ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני, ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאףֿעלֿפי
אנפשיה  "שווינהו שני", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב"ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני. התרומות ואף הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.Â¯ÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי 46) ולא (כחכמים פ"ה שם ותוספתא מ"ה, פ"ד דמאי
שהוא 47)יוסי). וממי נאמן, שהוא "ממי במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי  המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ"ה שם ב'ירושלמי' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט ואףֿעלֿפי המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט"ז  ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב: במה
שהוא  בוודאי הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי אצל שקנה להתברר שיכול אףֿעלֿפי
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי"ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי אחר ולחפש לטרוח צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח כי ולשקר לו המצוי מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח ואףֿעלֿפי

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח

.ÊÒÎp‰51¯ÈÚÏ52„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53¯Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ -58‰Ê È¯‰ - ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È¯‰ - ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ

שם.51) ותוספתא מ"ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי' עמיֿהארץ אדם בני לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ"ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי ובדפוס הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני  לעיר], הנכנס [על עליו להקל כדי זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב'ירושלמי' הוא
מעיד  שחשוד ואףֿעלֿפי נפש". חיי מפני באכסנאי הקלו
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על  במעיד אלא זה אין - הי"ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח' 'אור ועי' הגרע"א,

ה"א). וכן 60)פ"י שם. שב'ירושלמי' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף שלי. ד"ה - ב כז, כתובות ב'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח שהוא
כאן  "מי שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב').
מפרשים, יש בשם כתב - ב נו, בכתובות ורש"י ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי"ש. תחת נפש 63)טובה חיי משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰69˙BÓe¯˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙B¯OÚÓe70˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעםֿהארץ להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי הם, מעשרים עמיֿהארץ שרוב

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ"ח עליהם עמיֿהארץ שנחשדו
פי"א  ולמעלה שלי, ד"ה כד. כתובות ב'תוספות' ועי' ה"י,

כנ"ל.72)הי"ב). לרבים, הידוע

.ÈÔÈ¯nÁ‰73˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,76BÈ‡ - ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי ולא כחכמים מ"ז, שם חמורים. מוליכי
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי.74)עמיֿהארץ. מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי ושל מתוקן אינו שלי ישן, חבירי
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי הראשונה, הבבא השמיט
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב גם שמשבחו אףֿעלֿפי
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי"ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע"פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י אחר במקום ואני כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש

ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי לרוב המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי' אחרת" מעיר להתפרנס הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק כגון
שכלי  כגון והכא מכר, אומנות כלי בידו נושא אינו להצניע
שלמוכרה  סהדי דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט למה וא"כ בשכלי) ד"ה שם: (רש"י שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי' שפסק נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי שאין אף לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי ושמא כלל.
מהל' שבפ"כ ואף ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב הי"א, ביאה אסורי
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי"ז, בכורות מהל' בפ"ב
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י) ובסוף בכסףֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב, הערה כנ"ל בעםֿהארץ מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב ועי' נח. בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת הי"ז

.‡È¯ÎBn‰78‡È¯eÒa ˙B¯t79¯Ó‡Â80ı¯‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
¯OÈ¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .82- ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85¯OÚÏ ·iÁ -86‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L87Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡È¯eÒa88Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓ ·¯ ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È·‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי"א.78) פ"ו נכבשה 79)דמאי אשר הארץ "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י
ה"ג). תרומות מהל' פ"א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ.80) ישראל 81)המוכר ארץ פירות שעל דמאי.
פי"ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף דמאי, לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץֿישראל מארץ83ֿ)פירות שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי הדמאי, מן אותם פוטרים היינו שותק היה ואם
(פירוש  דמאי" להוציא חייב אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב - הראב"ד ולדעת (רע"ב), באים"

שם. להלן רדב"ז לי 85)ועי' שיש שלי מקרקע כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק, היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי, בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי'
כפשוטה' ב'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין
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.·ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91¯‰ -Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ ·B¯˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰93ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט על "נאמנים מ"ב: פ"ח פאה עמיֿהארץ.
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט). פ"ב (שם 'ירושלמי'93)העני.92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט יזֿיח) ב, (רות הכתוב מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי עני, מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני, במעשר כן כמו שני, מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב"ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי עני, מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי' הששית 95)על או השלישית השנה
עני. מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ -101ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ"ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט נזכרו לא הרי הפת". על ולא הקמח על נאמנין
ורע"ב  בר"ש (ועיי"ש עני במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי יוםֿטוב'). ו'תוספות
והא  עני. למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף: כאן כתב שהרי ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט שהכל אומרים ויש שם'). אנשי
מתנות  מהל' (פ"ו בבית המתחלק עני מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח לו שנתן יתכן ה"י), עניים

שנתחייבו 100) [ואףֿעלֿפי השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי עלֿידיֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי  אומרים אנו - הי"א) פ"ב (שם הפאה" שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט שנותן
קמח  עשיתים ואני לי ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב וכן נאמן, - ב'ירושלמי' שלפנינו הנוסחא לפי -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט וכאן המשנה. בפירוש
ב'פאת  קורקוס, בר"י (עי' ב'ירושלמי' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב'תוספתא איש' ב'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני דרך שאין
קמח. ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ

ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈
ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ

‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ
Ûew È˙ÈÊ ÏL ¯ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«

¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏM·Ó ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈
B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa C¯c∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»

ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ
È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף.107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני)109) מעשר =) להוציא אדם בני ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי הם
תרומות  מהל' פ"ב למעלה וראה מ"ט, פ"ג חלה שלמה'

דבר 111)הי"ג). לטחון או לדרוך שאיֿאפשר "לפי
המשנה). (פירוש מ"ד.112)מועט" שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח מועט, שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף, בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע
אני  לומר: גם נאמן היה לא כך, לי נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡¯119Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpL120-ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;124B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL ¯OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ"ב.117) סוף שנטל 119)עםֿהארץ.118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני ומעשר הי"ב) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג עם122ֿ)ראשון,
תרומת 123)הארץ. על נאמן לוי בן כן ה"א, פ"ט למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע שהוא לוי, בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אףֿעלֿפי מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ.124)ראה לוי קורקוס 125)בן [ר"י
ופירש: השני", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק:
כמו  שני, מעשר לעשר צריך הלוי) מן =) ממנו "שהלוקח
רבינו  דברי שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי כשבן למעלה, שכתב למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי, מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני,
שהרי  ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אףֿעלֿפי
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כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ"א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני, ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס שלא וכיון ללוי,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי בן אבל שני, מעשר
איש']. 'חזון ועי' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı¯‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï·‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óe¯z ¯kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

¯OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È·¯˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136¯eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï·‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
B¯ˆ‡139‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
¯OÚÓ144Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ, פירות ליקח שמותר
כדלהלן.127)דמאי. בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי 129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי ב. כט, בכורות
מלח". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ: בע"ז כת"י 131)(רש"י אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי כדלהלן, שני, מעשר כלומר,

יוםֿטוב' ('תוספות ה"ב פ"א למעלה כמפורש לזרים,
מ"ט). פ"ד ב.134)בכורות כט, שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי שני, למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ"ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט"ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני,
לזבוני 145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב: ל, בבכורות

במר  רש"י] - הירך שעל הכליות [חלב דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י] - טהור חלב [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי
('תוספות  קנס משום בו יש שמעון לרבי שגם הרי ליה".
כאן  יש שהרי זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי שם). יוםֿטוב'
ואם  שני, מעשר או תרומה כלל עירב לא שמא ספיקא: ספק
גם  שהרי בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני מעשר וגם תרומה
שני  מעשר מהל' ובפ"ו ה"ב, תרומות מהל' בפי"ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי"ש הי"ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»

‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«
ı¯‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı¯‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :¯Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆

BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆
ÔÓ‡ -153- ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t el‡ :¯Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ

BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿
e¯‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף מאיר, כרבי ולא כרשב"ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח"כ "סתם - מאיר כרבי סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב. הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ"ט למעלה ראה ספק, אלא ודאי, חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי תוספתא 152)כלומר,

פ"ה. שהוא 153)דמאי משלו חלק על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני והראב"ד ה"י. למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס. משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈ¯ÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

¯BÎa ¯Oa ¯Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙¯eL - «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â161‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ"ב.155) תרומות ב.156)תוספתא נד, בגיטין כאביי
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי רבי שהרי כרבא, ולא
הט"ו). המוקדשין פסולי מהל' פי"ט (כסףֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי שלא בטעות וטוען 158)ונשחט
בכדי  ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ, לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי בהל' כתב וכן

ה'תשפ"א  כסלו ה' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.‡¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
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¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ

ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי המדבריות".3)אף התאנים ממיני "מין
גרוע.4) פרי המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים
גופני",7) "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם
הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח כלומר,9)הדקל

הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין
החמץ. כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"
ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

משמע  יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר

הוודאי.12) מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו "דמאי"
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב ממקום היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז

.·˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה

הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי.23)כאן מן ואף

.‚˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים

המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא
לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
כן  לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
לחוצה  שיצאו ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים

לארץ.39)לארץ. חוצה של 40)של באורז נתערב "שמא
ישראל". לארץ 41)ארץ קרובה שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה ביותר.42)שהחזיקו לבן שהיה

.ÂÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

- ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ ¯BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
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לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף
הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈
¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם
מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.È‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון

שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.‚È˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו

.„ÈÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים
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לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו
ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא

בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.ÂË‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.ÊË·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו

.ÊÈÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי.89)דמאי של ובין דמאי של בין

על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט ונשתייר הגוי,
תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין

שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת
הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.ÁÈB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף
הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו

הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו
ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו

הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים
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-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.‡ÎÁ‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,

אףֿעלֿפי  שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם

השני)". אל אחד מכלי ולהריק לפנות דרכם = ) אילין
יב.9) הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה

שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.·‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.ÂÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ
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מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה אף40ֿ)קנה כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯OÚÓ - ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי
הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה

מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
משנהֿ (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי

מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (· .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ¯OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
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ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ¯OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
¯OÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ5Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z6ÔÈLÈ¯ÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

ipy xyrn oiyixtn dpy lka oey`x xyrn oiyixtny xg`"
."ipr xyrn oiyixtn ziyye ziyily dpyae 'ek

מחוייבת, ההפרשה סדר על שההקפדה משמע מלשונו
להבין, וצריך אחר. באופן להיות יכולה בפועל הנתינה אבל
הנתינה  ולא ההפרשה הוא העיקר המעשרות בשאר הניחא
אבל  טבל, מגדר התבואה את מוציאים ההפרשה על־ידי כי
שהעני  להיות צריך העיקר צדקה נתינת שגדרו עני במעשר
לבדה  שההפרשה לומר אפשר ואיך לו, הצריך את יקבל
כאשר  שגם זה, בדין החידוש שזהו אלא עיקרי. ענין היא
הפרשת  של חיוב ישנו עניים, בו שאין במקום נמצא
להפריש  שצריך לצדקה בנוגע מובן ועד"ז עני. מעשר

כשימצאנו. לעני ימסור ואח"כ לצדקה מממונו
שגם  אחר, יהודי על בהשפעה היינו רוחנית, בצדקה גם כך
עצמו  את ולהכין להיערך חייב בדעת, עני בסביבתו אין אם
אחר  יהודי על לפעול יוכל הראשונה שבהזדמנות כדי
העני  את לחפש להשתדל גם שיש ומובן המתקבל. באופן
מצרפה  הקב"ה טובה ש"מחשבה ומכיון לו, ולעזור
ההפרשה, את אצלו כשיש ועל־אחת־כמה־וכמה למעשה",
הנתינה  את גם לקיים שיוכל סיבות כמה הקב"ה לו מסבב

בפועל.
(h"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ"ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ"א  למעלה ראה הנתינה, לפני שהוא אףֿעלֿפי ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב: כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף מעשר להפריש צריך
ובשנה  שני", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה

כדלהלן. עני", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית
פ"ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן

פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'
שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני, משנות 6)ממעשר

ובפ"ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה
ה"ג. מעשר מהל'

.·È¯L˙a „Á‡a8˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a12L‡¯ ‡e‰ Ë·La ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰19- «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈ¯Ù »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ22Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב, השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי: בדפוס
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב.) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ"ב בשביעית כגון
ה"ט. שמיטה מהל' בפ"ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי.12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ"ב: שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי "ירקות", השמיט
כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח, להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני כל ולא וקטניות,

פרי. גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז
ראוי  זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ"ב (למעלה יזרע אם לצמיחה

בתשרי.16) ההלכה 17)אחד ראה עני, מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני. בשנה בקרקע שנשרשו בין 20)אף
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי 21) ועי' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי פרי כל
להרמב"ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי רומי, בדפוס

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ
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ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
- ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב"ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה  ב:25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט אילן שכל
שם  ברש"י והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני ראה פ' ב'ספרי' [עי'
כב]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב גשמים מי (הם מים רוב על שגדילין
על  שגדילין כל אף שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף מים כל
גן  סתם הירק", כגן ברגלך "והשקית י) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י) - בהשקאה דרכו הירק
שחרובי  וסובר חולק והראב"ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי, פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו
ה"ט, מעשר מהל' פ"א למעלה וראה צלמונה, מחרובי

ה"ו. תרומות מהל' ובפ"ב

.„B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡¯ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31¯Ó‚Â32ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב, שם בברייתא הוא וכן ב. יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי עלֿידי
ה'ירושלמי'). ע"פ תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי, בישולו
ה"ח). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜¯Èk ‡e‰34ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈ·LÏ35?„ˆÈk .36¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי
ג.). (קידושין כירק מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב'תוספות' ועי' שם, רש"י (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי"ב  שמיטה מהל' בפ"ד להלן וראה (רדב"ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק שדינו שאע"פ

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף
עני. מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי

.Â‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע כלומר, לשביעית,
ועי' איש'). וב'חזון ולשביעית, ד"ה סוף יד: שם ב'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ"ב עני.41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi·‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B -44È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
Ë·La47LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

¯Á‡ ¯OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ"ו, פ"ד (מעשרות הצלף של הפרי עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק שם) ור"ש
תרומות  מהל' (פ"ב ממעשרות פטורים שבצלף, האחרים

מהל'43)ה"ד). פ"ה למעלה רבינו בדברי ונזכר אילן. מין
שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי'

וחומרי  אילן חומרי עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף פ"ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי הלל, בית לדברי שאפילו רבינו וסובר לעני",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי' (כסףֿמשנה. הוא ספק מעשרות לענין

קצב). ס"ק שלא סי' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא

שום  אין בשבט, טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק
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במקום  ("אחר" בשבט" טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני) מעשר ב, מעשר =) ב מעשר כתוב [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני.49)לתיקון מעשר כדין
עני.50) מעשר בתורת

.ÁÊ¯‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚¯t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57È¯ˆn‰58ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡¯59BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ -60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ ¯OÚÓe Ì¯B˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

È¯t‰ ¯Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי"ז הוא
מ"ז. פ"ב לשביעית המשנה ובפירוש רש"י, ד"ה - א

(שם).52) מי"ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח זרעוני
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות
אחרים. מאפה מיני ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי

שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי נקרא כן
שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני וכולם שומשמים.

ה"ב. כנ"ל בתשרי, השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת
אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב. יג,

מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,
עני. מעשר או נתונים 57)שני שגרגריו מזון צמח

פאסולי"ס. ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,
רבי 58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל

אם  אבל זרע, ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי. שמעון
ה"י, (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק דינו - לירק זרעו

הי"א). שמיטה מהל' בפ"ד הוא שמעון 59)וכן ורבי
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב לו מותר כלומר,
שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני
ה"ד), תרומות מהל' בפי"ג (למעלה רבינו פסק שהרי לערב,
שמעון  כרבי ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי, גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי)

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
שליש, הבאת אחר הולכים המצרי שבפול רבינו כתב (ה"י)
כיון  לזרע, שבזרעו לפי כאן, שכתב ממה סתירה ואין
ראוי  הוא שמאז הפרי, גמר זה הרי בישולו, לשליש שהגיע
הראב"ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ"ב למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈ¯q‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈ¯OÚ˙Ó - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
¯·ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ L·ÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡¯ Ì69ÔÈ¯OÚ˙Ó - ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי ולא כחכמים מ"ט, שם "ענין 63)שביעית

ויוציאו  יצמחו הארץ מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע וצ"ע המצרי, פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע "כיון שם: וב'ירושלמי' (שם). הארץ" מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי, משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח לומר, הייתי
מים. מהם שנה 70)למנוע שהיא הבאה, השנה לפי

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰L È¯ˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡73- ˜¯ÈÏ BÚ¯Ê , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó74Ú¯ÊÏ BÚ¯fL B‡ ,˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ75B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ - ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚ¯Ê ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê77˙ÚLa B˜¯ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡¯ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï·‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚ¯Ê .‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È·LÁÂ Ú¯Ê ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ79Bz·LÁÓ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -80˜¯ÈÏ BÚ¯Ê . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

Ú¯ÊÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ú¯Ê ˙·LÁÓ ÔÈ‡ -82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi¯‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È·‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
˙B¯‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡

ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê .˙Bi¯‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌÈ¯eÓb86,¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«

B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜¯ÈÂ87ÔÈ¯eÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ
‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88e¯Ó‡L ‰Ê -89B¯b ¯·Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿

ÏÚ B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«
BÚ¯Ê91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ"ב שביעית ב'ירושלמי' ברייתא
כפשוטה'. וב'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב. בהשגה כאן הראב"ד שכתב מה וראה ה"ח. למעלה
הזרע,73) אגב בטל ירקו ואף שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע. היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק, אגב מתבטלים הזרעים ואף לקיטתו. כשעת

לירק. כתב 75)שחשב הרי כן, לא שאם לירק, אף כלומר,
מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע כלומר,

ומתעשר  לירק, הוא המצרי פול של שעיקרו מפני הירק אגב
ראש  לפני שליש כשהביא זה וכל קורקוס). (ר"י להבא

כדלהלן. לפני 77)השנה, שליש הביא לא הרי עיון: צריך
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הפרי. נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם
לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי ב. השגה בראב"ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי  לתקן איש' 'חזון בעל מציע רבינו, בדברי הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע, זרעו אם ר"ה לפני שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט אם אבל ר"ה. לפני ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק. רק כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף

לירק. רק היתה שמחשבתו הירק, לזרע.81)אגב רק
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח אלאֿאםֿכן לירק, שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע. מוכח שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק. ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב'ירושלמי': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק ואף כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף.
כדלעיל. שליש, רק ולא לגמרי, הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע אלא הזרע, אגב מתבטל הירק
מצרפם, המשותף גידולם גדל, לא עוד שהזרע שכיון לגמרי,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע. שזרעו כיון מתבטל, והירק
בראב"ד. ועי' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק לגמרי,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע מקצת אם כלומר,
ב.89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע שמקצת שכיון
ב'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב הירק מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙B¯t92‰iL ‰L93˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙ÈÚÈ·¯a ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

·¯‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ïk‰97¯eÓÁ ÈL ¯OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È¯‰L99Ô‰L ˙B¯t ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ ¯OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈ¯ÙÓ - ˙ÈLÈÏL ˙B¯t B‡ Ì‰ ‰iL ˙B¯t Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ

מי"א.92) פ"ב שני.93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני. מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי  הראב"ד שהבין כפי באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב, ביטול שייך לא שא"כ שני רבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי"א). אסורות מאכלות מהל' (פ"ח פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי לחוד, שני מעשר שמפריש
תנאי, על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני, מעשר
של  ואם שני. מעשר יהא הם, שני מעשר שנת פירות אם

כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני, מעשר יהא עני, מעשר שנת
שלמעלה  ואף כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני,
זה  מספק, לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף של
בביאור  וראה מספק, לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס"ק שלא סי' יו"ד שו"ע מפורש 98)הגר"א בן
מ"ג. פ"ד ידים ועוד 99)במס' מקום, הבאת טעון שהוא

הי"ז. בפ"ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.·ÈÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ¯eËt‰ Ïk100ÔÓ ¯eËt - »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101·iÁ - ÔBL‡¯a ·iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌ¯Bz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ -103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

Ì¯Bz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z105‰Ê ¯OÚÓ ¯OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ -107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.¯OÚÓ BÈ‡ - ‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
כב)101) יד, (דברים ראה פרשת שב'ספרי' ואףֿעלֿפי

על  רמב"ן (ועי' התורה מן בירק נוהג שני שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ"ג דעת וכן שם), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אףֿעלֿפי קעב), (מצוה
ב'ירושלמי' הרי - דרבנן אלא בירק נוהגים אינם עני
ושם  שב'ספרי', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ"א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי זה על חולק
להלכה  שתפס שם, ה'ירושלמי' מדברי ונראה מדבריהם",
ב. לט, פסחים בבבלי נראה וכן יהודה. בן איסי כדעת
אינו  בירק שני שמעשר הרי דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י ועי' מדרבנן, אלא
איש'. וב'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ"ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני מעשר כלומר,

מעשר  מהל' בפ"א רבינו כתב כבר ראשון, מעשר ולגבי עני.
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני, או שני אפילו 107)כלומר,

ה"ב. שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙B¯t108Ì„˜ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
¯OÚÓÏ eÚ·wiL109Ì„˜ È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ Ú·B˜ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
¯OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï·‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ ¯OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ"ב (שם [ב'ירושלמי'
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי הי"ט, מעשר מהל' פ"ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע הוא מעשר, תרומת
בכרי  אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה  מעשר), שם
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בתרומת  גם חייב הוא (שהרי אסור הכל דברי - שנתמרח
הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי  מותר הכל דברי בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ"א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני  הפריש ואם מירוח, לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב מירוח,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי אלא מירוח), לפני טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב'פני מ"ח, פ"א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואףֿעלֿפיֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב, שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים
גם  בטל, לא ואףֿעלֿפיֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב,
קובעת  היא למפרע, מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ"ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי"ט), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע, מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ"ד פ"ב מעשרות במס' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב (כלומר, לשני שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני, במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני
שני  זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי, (באכילת מותר אמר את ושני) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע לפני

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי' מדברי רבינו דברי שמקור נמצא
כנ"ל. הם, פשוטים כי השמיט הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי אין פירושו שלפי שם, ברידב"ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני הופרשה והתרומה

כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד
ה"ג. מעשר מהל' בפ"ג מהל'111)הנזכרים בפ"י ראה

שם. משנה' וב'כסף ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ112ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó113‰Ó‰a ¯BÎ·k ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116e·iÁ117ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡È¯eÒa118ÌÈLÈ¯ÙnL ÈL ¯OÚnL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ·e ¯ÚL ı¯‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt -120ÔÈ‡È·Óe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc121e·iÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿

el‡ ˙BÓB˜Ó123¯OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL ¯OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«
ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆

ה"א.112) פ"ב כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב מביאין 114)באופן שאין

ואףֿעלֿפי  ה"ה). בכורות מהל' (פ"א לארץ מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי דגן, מעשר
לארץ, בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ, מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ פירות כגון לארץ, בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ, מירוחם לאחר לארץ לחוצה שיצאו
בכסףֿמשנה  (וראה לארץ בחוצה אף במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי"ג למעלה ורדב"ז
וזהו  לארץ, מחוצה אותו ומביאים שני במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני מעשר למדו ובזה לארץ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב מדרבנן כי ויתכן

מחוצהֿלארץ.115) אותו מביאין שאין לפי
ה"ה.116) פ"ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי' שלא

הבאה. חיוב בלי הפרשה פ"א 119)לחייב למעלה ראה
ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני מעשר מביאין ואין

הי"ז. פ"ב שם וראה העמים, מארץ טמא הוא שהרי
כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון

מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא
וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער

ה"ג. מעשר מהל' פ"ט שני.125)למעלה מעשר על



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk 'dÎoeygxn g"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ח ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨
ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦

לעשות 1) יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו
מה  ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה

דמיון  לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק

.‡"˙aLz" ‰¯Bza ¯Ó‡2ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ - ∆¡««»ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»
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Ô‰Ó ˙aLÏ ·iÁ ‰Î‡ÏÓ3e¯Ò‡L Ô‰ ‰a¯‰ ÌÈ¯·„e . ¿»»«»ƒ¿…≈∆¿»ƒ«¿≈≈∆»¿
˙e·L ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ4.ÈtÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Ó ¬»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈

‰¯Êb ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Óe ,˙BÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓBc Ô‰L∆≈ƒƒ¿»≈∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»
Ô‰ el‡Â .‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ Ô‰Ó ‡B·È ‡nL5: ∆»»≈∆ƒ¿ƒ»¿≈≈

תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא
מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו

.·Ïk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.L¯BÁ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »««¿∆À¬≈∆«»ƒ≈
CÎÈÙÏ8‰¯Èp‰ ‰„Na ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡9‰¯Êb ,˙aLa ¿ƒ»»¿ƒ»¿»∆«ƒ»¿«»¿≈»

‰pÙÓ‰ .˙Bn‚ ‰ÂLÈ ‡nL10ÈtÓ ˙aLa ¯ˆB‡‰ ˙‡ ∆»«¿∆À«¿«∆∆»»¿«»ƒ¿≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L11ÌÈÁ¯B‡ Ba ÒÈÎiL ÔB‚k , ∆»ƒƒ¿«ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

‡nL ,¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ ¯Ó‚È ‡Ï - L¯„Ó Ba Úa˜È B‡ƒ¿«ƒ¿»…ƒ¿…∆»»»∆»
ËÈË .˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·È12BÁp˜Ó - BÏ‚¯ Èab ÏÚL »¿«¿Àƒ∆««≈«¿¿«¿

˙BÂL‰Ï ‡B·È ‡nL ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜a B‡ Ï˙Îa¿…∆¿»¬»…¿«¿«∆»»¿«¿
‰ÂLÈ ‡nL ,BÏ‚¯a ÛeLÈÂ Ú˜¯˜a ˜¯È ‡Ï .˙BnbÀ…»…¿«¿«¿»¿«¿∆»«¿∆

¯zÓe .˙Bn‚13ÈÙÏ CÏB‰Â Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ˜¯‰ Ò¯„Ï ÀÀ»ƒ¿…»…∆««≈«¿«¿≈¿ƒ
Bnz14. À

ב').6) עמוד ע"ג דף שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י' פרק (לעיל בונה משום חייב בבית גומות המשווה

ב').8)י"ב). עמוד פ"א דף שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף שבת (מסכת משנה
ב'). ט"ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב'). עמוד קכ"א גומות.14)דף להשוות מתכוון כשאינו

.‚ÌÈL15,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡a ˙B˜ÁNÓ‰ »ƒ«¿«¬∆¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
˙BÂL‰Ï e‡B·È ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˜ÁNÏ ˙B¯eÒ‡¬¿«≈»∆¿«»∆»»¿«¿

˙Bnb16¯eÒ‡Â .17‰ÂLÈ ‡nL ,Ú˜¯w‰ ˙‡ „aÎÏ À¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆

ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙Bn‚18ÛlÊÏ ¯zÓe . À∆»ƒ≈»»»«¬»ƒÀ»¿«≈
Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ÌÈÓ19‰ÂLÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , «ƒ««≈««¿«¿≈≈∆»«¿∆

ÔÈÎÒ ÔÈ‡ .CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;˙Bn‚20˙‡ À∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»≈»ƒ∆
ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ú˜¯w‰21ÔÈÁÙB ÔÈ‡Â . ««¿««¬ƒ»»»«¬»ƒ¿≈¿ƒ

ÔkLŒÏk ,·BË ÌBÈa elÙ‡ B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒƒ¬ƒ¿»∆≈
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .˙aLa¿«»∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»
BÈ‡L ÌB˜Óa Ôk ‰NBÚ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Bnb ˙BÂL‰Ï¿«¿Àƒ¿«∆∆≈¿»∆≈

.Ûeˆ»̄

א').15) עמוד ק"ד דף עירובין דרך 16)(מסכת "שיכין
האגוז". א').17)לגלגל עמוד צ"ה דף שבת (מסכת

האבק.18) יעלה שלא מים אינה 19)להזות אפילו
שנכנס 20)מרוצפת. מאיר רבי של בתלמידו "מעשה

אין  לו: אמר קרקע, לו להדיח ובקש המרחץ לבית אחריו
שבת  (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע, לו לסוך מדיחין;

ב'). עמוד מ' א')21)דף עמוד ס"ד דף פסחים (מסכת
בשבת  מעשהו כך בחול, פסח) קרבן (הקרבת "כמעשהו
(במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח ערב חל (אם
ובעזרה  חכמים". ברצון שלא הקרבנות) (מדם העזרה את
יום  (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה
בכיבוד  אבל והדחה, ניפוח סיכה, אלא אסרו ולא טוב).

משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית

.„¯ˆÁ22Ô·z ‡È·Ó ,ÌÈÓLb‰ ÈÓÈÓa Ï˜Ï˜˙pL23 »≈∆ƒ¿«¿≈¿≈≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆
‰c¯Óe24ÏÒa ‡Ï ‰c¯È ‡Ï - ‰c¯Ó ‡e‰LÎe .da ¿«∆»¿∆¿«∆…¿«∆…¿«

‰tw‰ ÈÏeLa ‡l‡ ,‰t˜a ‡ÏÂ25C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ; ¿…¿À»∆»¿≈«À»∆…«¬∆¿∆∆
.˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…¿»¿«¿À

א').22) עמוד ק"ד דף עירובין הראוי 23)(מסכת דבר
ובדעתו  שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה למאכל
שי"ג). חיים (אורח אסור וצרורות חול בטיט, אבל לפנותו,

בקופה 25)שוטח.24) או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא
ונשארו  הקופה (שנשברה הקופה בשולי אלא חול) (כדרך

שם). (גמרא השולים)"

.‰‰˜Ln‰26.Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ««¿∆∆«¿»ƒ«»ƒ≈«
CÎÈÙÏ27ÏbÏ‚a ¯Ba‰ ÔÓ ·‡LÏ ¯eÒ‡28‡nL ‰¯Êb , ¿ƒ»»ƒ¿…ƒ«¿«¿«¿≈»∆»

ÏL ¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê ÈtÓe .B˙a¯ÁÏe B˙p‚Ï ‡lÓÈ¿«≈¿ƒ»¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ»»«∆
¯ˆÁa ÏbÏb29.ÏbÏ‚a epnÓ ˙‡lÓÏ ¯zÓ - «¿«∆»≈À»¿«…ƒ∆¿«¿«

ב').26) עמוד ב' דף קטן מועד (מסכת 27)(מסכת
א'). עמוד ק"ד דף להוריד 28)עירובין הבור שעל אופן

הרבה  שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא הדלי, ולהעלות
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים,

תם). (רבנו מותר גינה 29)מעט סביבתו שאין מקום ובכל
משנה). (כסף חורבה או

.ÂLÏBz‰30CÎÈÙÏ .¯ˆB˜ ÌeMÓ ·iÁ -31¯eÒ‡ «≈«»ƒ≈¿ƒ»»
LÏB˙k ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ˙¯ekÓ L·c ˙Bc¯Ï32. ƒ¿¿«ƒ«∆∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈

ÔÈ‡33ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â - L·È ÔÈa ,ÁÏ ÔÈa - ÔÏÈ‡a ÔÈÏBÚ ≈ƒ»ƒ»≈«≈»≈¿≈ƒ¿ƒ
ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÔÏÈ‡a ÔÈÎÓÒ ÔÈ‡Â ,ÔÏÈ‡a»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆ƒ¿
¯aÁÓa ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ·LÈÏ≈≈»»«À¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿À»

.LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÏÏk Ú˜¯wÏ««¿«¿»¿≈»∆»ƒ¿
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ב').30) עמוד ק"ז דף שבת דף 31)(מסכת שבת (מסכת
א'). עמוד חיבורו 32)צ"ה ממקום הדבש את שעוקר

נתלש  אבל לכוורת, ומחובר דבוק כשהדבש ודווקא בכוורת,
משנה"). ("מגיד מותר גביה על צף (מסכת 33)או משנה

ב'). עמוד ל"ו דף ביצה

.Ê˙B¯t34È‡ˆBÓ „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa e¯LpL ≈∆»¿¿«»»¿»¿»«»≈
˙aL35LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,36Ò„‰ .37¯zÓ - ¯aÁÓ‰ «»¿≈»∆»ƒ¿¬««¿À»À»

BÁÈ¯ È¯‰Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ‡l‡ B˙È‰ ÔÈ‡L ;Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«∆≈¬»»∆»¿»ƒ««¬≈≈
ÈeˆÓ38- ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÏÎÂ Áet˙Â ‚B¯˙‡ Ï·‡ . »¬»∆¿¿««¿»»»«¬ƒ»

B˙B‡ ı˜È ‡nL ‰¯Êb ;¯aÁÓa Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡»¿»ƒ«ƒ¿À»¿≈»∆»»…
.BÏÎ‡Ï¿»¿

א').34) עמוד ג' דף ביצה להמתין 35)(מסכת צורך ואין
מעצמם, נשרו רק מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי
בכדי  בערב אסורים ישראל לצורך בשבת גוי לקט אם אבל

ב'. הלכה ו' בפרק כמבואר אילן 36)שיעשו בפירות דוקא
ולפת  צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך
(תוספת  שבת שהיום יזכור בודאי במעדר אותם שמוציאים

ב').37)שם). עמוד ל"ז דף סוכה ויכול 38)(מסכת
במחובר. גם בו להריח

.ÁÔÏÈ‡39‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·b ÂÈL¯L eÈ‰L ƒ»∆»»»»¿ƒƒ»»∆¿»
Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ÌÈÁÙË40ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿»ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ≈»¿ƒ

ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL41‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ‡a eÈ‰ . ¿»¬≈≈»»∆»»ƒƒ¿«¿»
‰LÏL CB˙Ï ‰LÏMÓ42Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ -43eÈ‰ . ƒ¿»¿¿»À»¿ƒ¿«≈»∆»

,ı¯‡Ï ‰ÂL „Á‡ ÔcvL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰LÏL ÔÈ‰B·‚¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ»∆»»∆»»∆
.Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ‰LÏL Ô‰ÈzÁz ÏÏÁ LiL B‡∆≈»»«¿≈∆¿»»≈≈¬≈∆

ב').39) עמוד צ"ט דף עירובין (מסכת משום 40)משנה
ו'. בהלכה כמבואר באילן משתמשים ומותר 41)שאין

עליהם. ונכפפו.42)לישב חזרו שהוגבהו שלאחר
שלשה.43) גבוהים שאין במקום

.ËÔÈ‡44‡nL ‰¯Êb ,˙aLa ‰Ó‰a Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ≈¿ƒ««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
‰¯BÓÊ CzÁÈ45‰Ó‰·a ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â .d‚È‰‰Ï46‡ÏÂ . «¿…¿»¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿…

ÔÈ‡Â .˙aLa ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ47 «¬∆ƒ¿≈≈»∆»¿«»¿≈
ÔÈÎÓÒ48ÔÈ„„ˆ ÈcˆÂ ,‰Ó‰a ÈcˆÏ49‰ÏÚ .ÔÈ¯zÓ50 ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ≈¿»ƒÀ»ƒ»»

¯eÒ‡ „ÈÊÓa ,„¯ÈÏ ¯zÓ - ‚‚BLa :˙aLa ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿«»¿≈À»≈≈¿≈ƒ»
¯Úˆ ÌeMÓ ,„¯È - „ÈÊÓa elÙ‡ ,‰Ó‰··e .„¯ÈÏ≈≈ƒ¿≈»¬ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ««

ÌÈiÁ ÈÏÚa51ÔÎÂ .52‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÈB‡Nn‰ ÔÈ˜¯Bt «¬≈«ƒ¿≈¿ƒ««≈««¿≈»
.ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,˙aLa¿«»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').44) עמוד ל"ו דף ביצה (מסכת מן 45)משנה ענף
קוצר. תולדות שהוא תולש משום וחייב כמו 46)האילן

משנה"). ("מגיד נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן,
א').47) עמוד ק' דף עירובין דף 48)(מסכת שבת (מסכת

א'). עמוד בו 49)קנ"ה ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
– והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) כלכלה
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי

א').50) עמוד ק' דף עירובין (מסכת 51)(מסכת ירושלמי
על  רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה

מצווה  שהוא – רד? לו אומרים בהמה בהמה גב שביתת על

וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא:

ב').52) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת

.È?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡e·z ÏL ≈«»¿»¿∆¿¿»»ƒ∆¿»
‡e‰Â ,¯Á‡ „ˆÏ B˜lÒÓe ,ÂÈzÁz BL‡¯ ÒÈÎÓ -«¿ƒ…«¿»¿«¿¿««≈¿
BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB≈≈≈»»»»ƒ«∆∆¿≈«»¿∆¿
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏËB ,‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk - ‰eÚË¿»¿∆«ƒ«∆»≈«ƒ»≈∆«≈ƒ
ÌÈÏ·Á‰ ¯ÈzÓ - ÔÈÏh ÔÈ‡LÂ ;˙aLa ÔÈÏhp‰«ƒ»ƒ¿«»¿∆≈»ƒ»ƒ«ƒ«¬»ƒ

ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â55:ÌÈ¯azLn‰ ÌÈ¯·c ÔÈwNa eÈ‰ . ¿««ƒ¿ƒ»««ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - ÌÈpË˜ ÔÈwN eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÌÈ¯k‰ ÏÚ ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿««ƒ¿ƒ««»ƒ∆¬≈ƒƒ¿∆
,ÌÈl˜Â ÌÈpË˜ ÌÈwN‰L ÈtÓ ,ÛÏBL - ¯k‰ ÛÏLÏƒ¿…««≈ƒ¿≈∆««ƒ¿«ƒ¿«ƒ

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïha ‡lL ‡ˆÓÂ56‰eÚË ‰˙È‰ . ¿ƒ¿»∆…ƒ≈«¿ƒ≈∆≈»¿»¿»
˙BiLLÚ57;ÔÈÏÙB Ô‰Â ÌÈwN‰ ¯ÈzÓ - ˙ÈÎeÎÊ ÏL ¬»ƒ∆¿ƒ«ƒ««ƒ¿≈¿ƒ

È¯‰L ,ÏB„b „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - e¯·MiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ»¿≈¿»∆¿≈»∆¬≈
‡Ï ËÚeÓ „ÒÙ‰Ïe ,„ÓBÚ ‰Îz‰Ï Ïk‰eÈ‰ .eLLÁ «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»

- Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÌÈ‡ÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈwN‰««ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆
˙Áa ˜¯Bt58Èab ÏÚ ÌL ÔÁÈpÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe . ≈¿««ƒ»»…«ƒ≈»««≈

ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰Ó‰a59. ¿≈»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').53) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת משא.54)פורקים
בידיו.55) בהם יגע ג'.56)שלא הלכה כ"ה בפרק מבואר
לטלטל 58)פנסים.57) התירו מרובה  הפסד שמפני

משנה"). ("מגיד מהיכנו כלי התורה 59)ולבטל מן שהוא
משאו  תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות
את  לפרק מצוה – עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת
עמוד  ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא

א').

.‡È˙B¯t ˜a„Ó‰60·iÁ - „Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú «¿«≈≈«∆≈»∆»«»
CÎÈÙÏ .¯nÚÓ ÌeMÓ61B¯ˆÁa ˙B¯t BÏ e¯ft˙pL ÈÓ , ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈

ÏÎB‡Â „ÈŒÏÚ „ÈŒÏÚ ËwÏÓ -62‡Ï ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈«»«»¿≈¬»…ƒ≈…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,‰tw‰ CB˙Ï ‡ÏÂ Ïq‰ CB˙Ï¿««¿…¿«À»¿∆∆∆∆
‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÏÁa¿…∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆¿…∆»

¯enÚ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰tw‰ CB˙a B„Èa ÌLaÎÈ63ÔÎÂ .64 ƒ¿¿≈¿»¿«À»¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰‡¯pL ÈtÓ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÏn‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆«¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

¯nÚÓk65. ƒ¿«≈

ו'.60) הלכה ח' בפרק למעלה דף 61)ראה שבת (מסכת
ב'). עמוד לאכול 62)קמ"ג צורך אין התוספות לדעת

לתוך  ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד,
ללקטם  אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור; סל
ואוכל  יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום

של"ה). והגר"א יוסף" (מסכת 63)("בית התוספות לדעת
גידולם  במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה

הגה"מ). ב').64)(עי' עמוד ע"ג דף שבת (מסכת
אלא 65) עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה

ה'. הלכה ח' פרק למעלה כמבואר קרקע, בגידולי

.·È˜¯ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ ·iÁ - ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜¯ÙÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ·ÚÂ67CÎÈÙÏ .68ËÁÒÏ ¯eÒ‡ «¬»ƒ«»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…
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ÌÈËÁBÒ Ì„‡ Èa ˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ezƒ¿ƒƒƒƒ¿»¿≈»»¬ƒ
ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊk Ì˙B‡»¿≈ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿…≈ƒ

ÔÈLÈ¯t ÔB‚k ,˙B¯t ¯‡L Ï·‡ .ÌÈ·ÚÂ69ÌÈÁet˙Â «¬»ƒ¬»¿»≈¿¿ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ„¯ÊÚÂ70˙aLa ÔËÁÒÏ ¯zÓ -71Èa ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿À¿»ƒÀ»¿»√»¿«»ƒ¿≈∆≈»¿≈

.‰ËÈÁÒ¿ƒ»

ז'.66) הלכה ח' בפרק למעלה משום 67)מבואר
למשקין. להסחט דף 68)שעומדים שבת (מסכת משנה

ב'). עמוד חי 69)קמ"ג נאכל גדול, תפוח כעין עץ פרי
חבוש. גם נקרא קטן.70)ומבושל, כתפוח עץ, פרי מין

שם 71) אין למשקין, ולא לאכילה עומדים שהם משום
מתוך  אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה

אוכל.

.‚ÈÔÈL·k72˙B˜ÏLe73ÔÙeb Ck¯Ï Ì‡ :ÔËÁqL74- ¿»ƒ¿»∆¿»»ƒ¿«≈»
ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ì‡Â ,¯zÓ75 À»¿ƒ¿ƒ≈≈∆»¿≈¿«¿ƒ

‚ÏM‰ ˙‡76CB˙Ï ‡e‰ ˜q¯Ó Ï·‡ ;ÂÈÓÈÓ e·eÊiL , ∆«∆∆∆»≈»¬»¿«≈¿
¯Òa‰Â ÌeM‰ .ÒBk‰ CB˙Ï B‡ ‰¯Úw‰77˙BÏÈÏn‰Â78 «¿»»¿««¿«…∆¿«¿ƒ

Ô˜q¯L79Ì‡ :ÌBÈ „BÚaÓ80‰ÎÈc ÔÈ¯qÁÓ81¯eÒ‡ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ»»
- „ia ‰˜ÈÁL ÔÈ¯qÁÓ Ì‡Â ;˙aLa Ô˙ÎÈc ¯Ó‚Ïƒ¿…ƒ»»¿«»¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«»
¯Ó‚Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ .˙aLa Ô˙˜ÈÁL ¯Ó‚Ï BÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…¿ƒ»»¿«»¿ƒ»À»ƒ¿…

˙BÙÈ¯‰ ˙˜ÈÁL82¯e¯t‰ ıÚa83‰¯„w‰ CB˙a ¿ƒ«»ƒ¿≈«»¿«¿≈»
˙aLa84L‡‰ ÏÚÓ d˙B‡ ÔÈ„È¯BnL ¯Á‡85. ¿«»««∆ƒƒ»≈«»≈

כבושים 72) וירקות פירות א') עמוד קמ"ה דף שבת (מסכת
ובמלח. ונשארו 73)בחומץ השבת קודם ששלקן ירקות

(ר"ח). בהם למימיהם 74)מימיהם צריך שאינו שכיון
סחיטה. משום אסור (מסכת 75)אינו לרסיסים כותשים

כתבו  שהרי סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת
משום  שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו

שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר "את 76)מוליד בנ"א:
רוקח). (מעשה הברד" ואת בתחילתם 77)השלג "ענבים

שהוא  לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן
(רש"י). להחמיץ" וקורב כל 78)חזק בשלו שלא "שבלים

מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם
דיכה 79)(רש"י). עדיין ומחוסרים שמנם מהם להוציא

ב').80)ושחיקה. עמוד י"ט דף שבת (מסכת
ולעשותם 81) לשברם יבשים דברים בה שדכים במדוכה

במכתש.82)דקים. כתושות שעורים כף 83)מאכל
כל 84)גדולה. ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

("תשובות  ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים ואין צרכם,
ס"ג). סימן פריימן יש 85)הרמב"ם" האש על ובעודה

כל  נתבשל שכבר פי על אף מבשל משום שאסור אומרים
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו

.„ÈÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ -88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡¯È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .¯eËt - ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

¯Á‡Ïk ˜¯ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ ¯zÓ -À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e¯Ê‚ ‡Ï B¯Úˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת

("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין
שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי מעט

(תניא).89) בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס' דף כתובות בקושי 91)(מסכת משתעל

מהבהמה. חלב לינק שאינו 92)שרפואתו שינוי, ידי על
צער. במקום והתירו מדרבנן, אלא במקום 93)אסור כי

א'. הלכה ב' בפרק כמבואר גמורה מלאכה אף הותרה סכנה

.ÂË˙B¯t94e·fL95ÌÈ˙ÈÊ Ì‡ :˙aLa ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ≈∆»≈∆«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ96„Ú ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - Ô‰ «¬»ƒ≈»ƒ¿»««¿ƒ«

;˙aLa Ô˙B‡ ËÁÒÈÂ Ôek˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aL È‡ˆBÓ»≈«»¿≈»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿…»¿«»
Ô‰ ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez Ì‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

- ÔÎ¯„Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»
.˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆¬ƒ«»≈«»

ב').94) עמוד קמ"ג שבת (מסכת מעצמם.95)משנה
לסחיטה,96) עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים אפילו

בשבת. יסחוט שמא ורק 97)חוששים לאכילה סתמם
לסחיטה. לפעמים

.ÊËÌÈ˙ÈÊ98Ô‰Ó e‡ˆÈÂ ,˙aL ·¯ÚÓ Ô˜q¯L ÌÈ·ÚÂ ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆«»¿»¿≈∆
L·c ˙BlÁ ÔÎÂ ;ÔÈ¯zÓ - ÔÓˆÚÓ ÔÈ˜LÓ99Ô˜q¯L «¿ƒ≈«¿»À»ƒ¿≈«¿«∆ƒ¿»

;ÔÈ¯zÓ ˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿«»À»ƒ
‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡L100.·¯ÚaÓ Ô˜q¯ ¯·kL , ∆≈»»ƒ¿≈»∆¿»ƒ¿»ƒ»∆∆

ב').98) עמוד קמ"ג דף (שבת כמו 99)משנה הדבש
בכוורת. יזוב 100)שהוא שרסקן כיון בשבת, יסחט שמא

בידים. יסחט אם גם חטאת חיוב ואין מאליו, המשקה

.ÊÈ‰¯BÊ101Ô‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯¯B·e102,CÎÈÙÏ . ∆≈≈¬¿»≈¿ƒ»
,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ˙BÏÈÏÓ ÏÏÓÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À»ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆¿¿»

‡e‰Lk103˙Á‡ B„Èa ÁtÓ - ÁtÓ104,BÁk ÏÎa ¿∆¿«≈«¿«≈«¿»««¿»…
ÔB˜a ‡Ï Ï·‡105ÈeÁÓ˙a ‡ÏÂ106‰tÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¬»…¿»¿…¿«¿¿≈»∆»¿«∆

¯nLÓ‰Â .·iÁ ‡e‰L ,‰¯·Î·e ‰Ùa107- ÌÈ¯ÓL ¿»»ƒ¿»»∆«»¿«¿«≈¿»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „w¯Ó B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz∆∆≈¿«≈¿ƒ»««ƒ

ÔÈ¯„eÒa ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÏeÏˆ ÔÈÈ ÔpÒÏ ¯znL108B‡ ∆À»¿«≈«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa109¯„eqa ‡n‚ ‰NÚÈ ‡Ï ,110‡lL ; ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¬∆À»«»∆…

¯nLÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈
¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙¯nLÓa111˙¯nLÓ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï112C¯„k ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ¿∆«¿«∆∆¿∆∆

ıaÁÓ‰ ÔÎÂ .¯nLÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L113 ∆∆¿…∆»»¿«≈¿≈«¿«≈
ÔÈ˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ ¯¯Ba ˙„ÏBz -∆∆≈¿ƒ»««ƒ∆¿ƒ

ÌˆaÁÈ ‡Ï ,L·„Ï ÌÈÊB‚‡Â ÔÈÓLÓL114.B„Èa À¿¿ƒ∆¡ƒƒ¿«…¿«¿≈¿»

המוץ.101) מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את זורק
י"א.102) הלכה ח' בפרק דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב'). עמוד ולנפח 104)י"ב יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
אסור. מהמוץ לנקותן כדי כמרזב,105)בהן עשוי "כלי

(רש"י). בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע
גדולה.106) היא 107)קערה – ב"משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)
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תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י"ד. הלכה ח' פרק כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי עשוי קל"ט 110)סל דף שבת (מסכת
סחיטה. לידי יבא שמא בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד

ב').111) עמוד קל"ז דף שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים

בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב טריפת ידי על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא
י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.ÁÈCzÁÓ‰115˜¯i‰ ˙‡116BÏM·Ï È„k ˜c ˜c117- «¿«≈∆«»»««¿≈¿«¿
‡Ï ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .·iÁÂ ,ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…

˙ÁM‰ ˙‡118ÔÈa - ‰Ó‰a ÈÙÏ ÔÈ·e¯Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ ∆«««¿…∆∆»ƒƒ¿≈¿≈»≈
ÔÁBËk ‰‡¯pL ÈtÓ - ‰qb ÔÈa ,‰wc119Ï·‡ . «»≈«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¬»

ÔÈÎzÁÓ120ÔÈÚeÏc‰ ˙‡121‰Ï·p‰ ˙‡Â ,‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿∆«¿≈»
˙B¯Ùa ‰ÈÁË ÔÈ‡L ;ÌÈ·Ïk‰ ÈÙÏ122ÔÈ¯ÈzÓe .123 ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈¿ƒ»«≈«ƒƒ

¯ÈÓÚ ÏL ˙BnÏ‡124ÒtÒÙÓe ,‰Ó‰a ÈÙÏ125B„Èa126 ¬À∆»ƒƒ¿≈¿≈»¿«¿≈¿»
Á¯h‰ ÈtÓ ,˙BÏB„b ˙BnÏ‡ ‡Ï Ï·‡ ,˙BpË˜ ˙BnÏ‡¬À¿«¬»…¬À¿ƒ¿≈«…«

.Ô‰aL∆»∆

ב').115) עמוד ע"ד דף שבת התלוש.116)(מסכת
(כסף 117) דק דק לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל בערב.

כ'. הלכה להלן וראה תבואה 118)משנה) של ירק
בהמה. למאכל בישולה גמר לפני שכיון 119)הנקצרת

לצורך  שלא כמחתך זה הרי ריסוק בלי לאכול יכולים שהם
ה'). ס"ק שכ"ד סימן (ט"ז טוחן משום שחייב אכלה

א').120) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת פרי 121)משנה
תלושים. אותם ומחתכם ("קירביס") האבטיח מין אדמה

השחת 122) את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב
זה  ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני וכו'
כיון  כלומר משנה). (כסף בפירות" טחינה "שאין כתב:

מיד. לאכול קנ"ה 123)שהוא דף שבת (מסכת משנה
א'). מקומות.124)עמוד בכמה הקשור לבהמה חציר

(פירוש 125) הידים" שתי בין אותם שמחתך מפרך
העשבים 126)המשניות). לבהמה שמפזרים דרך "שכן

מריחה  ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים
(רש"י). בהם" וקצה כך כל ריחם

.ËÈÈÏÈ·Á127‰‡t128·BÊ‡Â129˙È¯B˜Â130‡ˆBiÎÂ ¬ƒ≈≈»¿≈¿»ƒ¿«≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÒÈÎ‰L ,Ô‰a131.Ô‰Ó ˜tzÒÓ - »∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆

ÏÎB‡Â ÌËB˜Â132B„Èa ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ¿≈¿≈¿»≈∆¿¿»¬»…¿»
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;‰a¯‰«¿≈∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»

˜„Ï133. »…

א').127) עמוד קכ"ח דף שבת צמח 128)(מסכת

כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים
טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח

למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף
מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,

מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל
י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם

דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם
א'). עמוד קמ"א

.ÎCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈ¯v‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È¯‰ -135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰¯Ú˜·e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï·‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t¯˙‰Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י"ח). המיוחד 135)הלכה העלי הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י 137) טוחן" משום חייב במכתשת "אבל בנ"א:
למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי לקחת

בשבת. רפואה על פ"ב

.‡Î?„ˆÈk139ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡Ï ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈ·BÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡È¯a140‰‡Ùe141ÌÈ¯·c ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈ·NÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב').139) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת עז 140)משנה צמח
שבמעיים. התולעים את הממית בנ"א:141)הריח

ולפי  ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"
שקוטם  י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו

פיאה. חבילי משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב
לרפואה.

.·ÎÏÎB‡143ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡¯aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡t¯Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;·BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ - Ì‰a ˙B‡t¯˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È¯‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ ¯zÓ - CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡È¯a‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯ˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב).143) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח ל"א). פסוק ט"ז, פרק (שמות גד" "זרע

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח, הטעם, מר צמח
תמרים. שכר ולעשות ק"מ 146)לרפואה דף שבת (מסכת

מי  את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב:148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות
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הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח הגיה
"אפילו  הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי,149) כרכום וזרע שעורים וקמח מלח "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.‚ÎÔÎÂ150¯zÓ - Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙ¯Ï Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡È¯a‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï - ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„¯Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡È¯a‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

¯zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155¯ B‡ B„Èd˙ÓBˆ - BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157¯eÒ‡ ÔÈÈa Û‡ - ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו ולא 152)סוכים בו, סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא סך 153)יכירו אדם ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא ב').154)בו עמוד ס"ו דף שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת
רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן

(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה
מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.„ÎÚn‚È ‡Ï - ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB¯‚a LLBÁ‰ .ÚÏB·e ‡e‰ Ún‚Ó Ï·‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿

epÚ¯ÚÈ ‡Ï -162,‰a¯‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï·‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t¯˙ - ‡t¯˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - ‰t‰ ÁÈ¯Ï Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח בשאיפת נראה 160)ישתה כי
לרפואה. י"ג).161)שגמיעתו פרק שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ, הנוטף שרף

(ערוך). הפה ולריח משפשפים.164)לרפואה

.‰ÎÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡169¯BÏÈ˜ .170- ˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ‰¯ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ ·b ÏÚ B¯È·ÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ C¯ÎÈ ‡Ï - BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡t¯Ï È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב').165) עמוד ק"ח דף שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי בהל' ורבינו (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח). הלכה ט' אין 169)פרק מאוס, שהוא מכיון

לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי

חובל)".

.ÂÎÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ . «««»¿«»¬»≈««»
L·È CBÓ ÔÈ˙BÂ .‰knÏ „¯BÈÂ ˙˙BLÂ176Èab ÏÚ ¿≈¿≈««»¿¿ƒ»≈««≈

˜ÈzÚ ‰È‰ Ì‡Â .‰kn‰177¯eÒ‡ -178‡e‰L ÈtÓ , ««»¿ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈∆
‰iË¯k179. ƒ¿ƒ»

ב').174) עמוד קל"ד דף שבת משום 175)(מסכת שאסור
סממנים. שלא 176)שחיקת כדי אלא לרפואה, שאינו

המכה. את הבגדים שהוא 178)ישן.177)יסרטו
על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת

לרככה. המכה

.ÊÎ‰iË¯180ÈÏk Èab ÏÚ ‰L¯tL181ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»∆»¿»««≈¿ƒ«¬ƒƒ
¯eÒ‡ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‰L¯t Ì‡Â ;d˙B‡»¿ƒ»¿»««≈«¿«»

d¯ÈÊÁ‰Ï182ÔÈÁÈpÓe .183‰kn‰ Èab ÏÚ ‰iË¯ ¿«¬ƒ»«ƒƒ¿ƒ»««≈««»
Lc˜na ‰lÁzÎÏ184.Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L ; ¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÔÈÁp˜Ó ÔÈ‡Â ,‰kn‰ Èt ÔÈÁp˜Ó ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¿«¿ƒƒ««»¿≈¿«¿ƒ∆
.Á¯ÓÈ ‡nL ,‰iË¯‰»¿ƒ»∆»ƒ¿«

ב').180) עמוד ק"ב דף עירובין שהיא 181)(מסכת
להחזירה. מותר ולכן ממקומה שכיון 182)כהוחלקה

בשבת  בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי על שנפלה
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא בנ"א:183)שאסור

אבל  קרקע, גבי על שנפלה רטיה להחזיר והיינו "ומחזירים"
שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח
וכן  משנה). (מגיד הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור

שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כהן 184)כתב
בין  חציצה משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד
כי  שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, עובד שאינו כהן

.ÁÎÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186.˙aLa ÌÈÚÓ È·a »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»
‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙·a LÓLÓÈÂ CeÒiL ,‡e‰Â»∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k187.˙aLa ¿∆∆∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»
„Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒ¯BcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ Ú‚ÈiL¯eÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ∆ƒ«¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»
‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ¿«≈«∆«¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ

‰‡eÙ¯188˙ÈÒBÓÈc Ú˜¯˜a „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .189 ¿»¿≈»«¬…¿«¿«ƒƒ
.˙‡t¯Óe ˙ÏnÚnL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈
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בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב'). עמוד קמ"ז דף שבת מרחץֿריפוי 189)ר"ח
ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו

(רש"י).

.ËÎËÈËa ‡ÏÂ ,ÔÈÏLÏLnL ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ∆¿«¿¿ƒ¿…¿ƒ
Ba ÔÈÚ·BhL190ÌÈa ‡ÏÂ ,ÌÈLe‡a‰ ‰¯LÓ ÈÓa ‡ÏÂ , ∆¿ƒ¿…¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿…¿»

ÌB„Ò191ÏkL ÈtÓ ;ÏB„b‰ ÌiaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈna ‡ÏÂ , ¿¿…««ƒ»»ƒ∆«»«»ƒ¿≈∆»
‚Ú ˙aMÏ ˙‡¯˜Â :·e˙ÎÂ ,Ô‰ ¯Úˆ el‡192,CÎÈÙÏ . ≈««≈¿»¿»»»««»…∆¿ƒ»

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - „iÓ ‰ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰a ‰‰zL ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«»»∆∆»»»ƒ»««ƒ
ÔÈËËÁ BÏ LiL193.¯zÓ ,BL‡¯a ∆≈¬»ƒ¿…À»

וברייתא 190) ב') עמוד קמ"ז דף שבת (מסכת משנה
מים  בה שיש "בקעה א'): עמוד ק"ט קף שבת (מסכת
שמא  חוששים שם אדם ירד ואם דבק, כמו טיט ותחתיהם
שמתקבצים  עד לעלות יכול ואינו וידבק, טיט באותו יטבע
הרוחץ  שאומר: מי ויש משם. אותו ומעלים אדם בני
– מעיו בני משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה
("מגיד  הטוב" כמנהגו רבנו כתב האלה הפירושים ושני

המלח.191)משנה"). הוא 192)ים הטעם רש"י ולדעת
ואסור. לרפואה כן שעושה שמוכח מכת 193)משום

העור. על שחין

.ÏÔÈ‡194ÔÈ„¯b˙Ó195˙„¯‚Óa196ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆∆¿ƒ»»»
Bk¯„k „¯Bb - ËÈËa B‡ ‰‡Bˆa ˙BÎÏÎÏÓ197BÈ‡Â ¿À¿»¿»¿ƒ≈¿«¿¿≈

ÔÈÎÒ .LLBÁ198ÔÈÎ¯ÙÓe199‡Ï Ï·‡ ,‚ÚÏ Ì„‡Ï ≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿…∆¬»…
‰Ó‰·Ï200¯zÓ - ¯Úˆ dÏ ‰È‰ Ì‡Â .201d¯Úˆ ¯ÈÒ‰Ï ƒ¿≈»¿ƒ»»»««À»¿»ƒ«¬»

ÔÈÈL¯k ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a .Ce¯Ùe ‰ÎÈÒa202‰a¯‰203- ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»«¿ƒƒ«¿≈
dÊÁ‡ Ì‡Â .‡t¯˙zL ÏÈ·La ¯ˆÁa d˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó¿ƒƒ»∆»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»

Ìc204ÔÈ‡Â ,ÔpËˆzL ÏÈ·La ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - »«¬ƒƒ»¿«ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈
ÔÈnÒ dÏ ˜ÁLÈ ‡nL ÔÈLLBÁ205. ¿ƒ∆»ƒ¿«»«»ƒ

ב').194) עמוד קמ"ז דף שבת "בלשון 195)(מסכת
המשניות). (פירוש מתחככים" כלי 196)חכמים:

חול  כמעשה יעשה שלא במרחץ. הגב את בו שמגרדין
(לבוש).197)(רש"י). חול כמעשה נראה שאינו

ב').198) עמוד נ"ג דף שבת משפשפים 199)(מסכת
(רש"י). מכה עונג 200)גלדי משום בשבת לטרוח שאסור

י'.201)בהמה. בהלכה כמבואר חיים בעלי צער משום
לבהמה.202) מאכל והוא לעדשים דומה "ועל 203)צמח

ורפואתה  (רש"י) מעים" חולי אחזה המרובה האכילה ידי
ותנועות. ריצה ידי דם.204)על במחלת חלתה

(ט"ז 205) בהמתו בשביל סמנין לשחוק כך כל בהול שאינו
ב'). ס"ק של"ב

.‡ÏÔÈ‡206ÌÈ¯·c ‰na .˙aLa ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È˜Ó ≈¿ƒƒ∆»…∆¿«»«∆¿»ƒ
ÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;ÔÈnÒ ˜ÁLÈ ‡nL ,ÌÒa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¬»¿«¿ƒ
BÒ¯k ˜Á„Ï ¯eÒ‡Â .¯zÓ - ‡È˜‰Ïe ÂÈt CB˙Ï B„È»¿ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ¿…¿≈

‡B·È ‡nL ,BlL ÈÚ¯‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ˜BÈz ÏL∆ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ∆∆»»
¯zÓe .ÔÈÏLÏLÓ‰ ÔÈnÒ B˙B˜L‰Ï207ÒBk ˙BtÎÏ208 ¿«¿«»ƒ«¿«¿¿ƒÀ»ƒ¿

˜pÁÏ ¯zÓ ÔÎÂ .B˙BÏÚ‰Ï È„k ˙aLa ¯eah‰ ÏÚ209, «««¿«»¿≈¿«¬¿≈À»¿«≈
ÛtÏÏe210ÌÈÊ‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,ÔËw‰ ˙‡211,„ia ÔÈa - ¿«≈∆«»»¿«¬»¿«ƒ≈«»

ÈÏ˜‡ ˙BÏÚ‰Ïe - ÈÏÎa ÔÈa212‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ; ≈ƒ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ∆»≈¿«≈
,‰˜ÈÁLÏ LeÁÏ È„k ÔÈnÒa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»

.Ô‰Ó ¯Úˆ BÏ LÈÂ¿≈««≈∆

נחמן 206) רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת מסכת
(מ"מ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב'). עמוד ס"ו על 208)דף וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י). לרפואה". במעיו שחש למי "מי 209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי  ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי לישב בבגדים
(רש"י). עמוד 211)הלידה כ"ח דף זרה עבודה (מסכת

י'. הלכה ב' פרק למעלה וראה ב'212)ב') בפרק מבואר
י'. הלכה

.·Ï„w¯Ó‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó -214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈
ÔÈ¯·Bk215LiL ‰¯·k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰¯·Îa Ô·z‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈

ın‰ „¯iL ÏÈ·La dB·b ÌB˜Óa Ô·z da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈
CÈÏBÓe ‰¯·Îa Ô·z‰ ÏËB Ï·‡ .„w¯Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ

Òe·‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»
CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י"ג.213) הלכה ח' בפרק למעלה משנה 214)מבואר
קמ"ו). דף שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ. מפסולת התבן המודק"216)את "המוץ בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי דרך
א'.219) בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.‚ÏÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ ·iÁ -221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡B·È ‡nL ,‰a¯‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .ÈÏ˜223Ï·‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
Ck ¯Á‡Â d˙B‡ eÏwL ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z¿»∆…≈ƒ»¿ƒ∆»»¿««»

ÏÁk ‡e‰ È¯‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï ¯zÓ - ˙ÈzL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
- ‰L˜ Ï·‡ ;C¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙·a ‰a¯‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

¯eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈ¯ˆÂ ,LÏk ‰‡¯pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב'). עמוד לקליות 222)קנ"ה שנתייבשה תבואה של קמח
הוא  שהרי רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור

ורק באפר. ומעורב ללוש שרוף יבא שמא אסרו מדרבנן
קלי. שאינו גזרו.223)קמח  לא דעת 224)במעט זוהי 

ובמורסן  גס וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו
שבאפר  ודעתו שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין
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במים. האפר נתינת משעת לש משום הרבה,225)חייב
קלי. בקמח כמו מותר מעט אבל

.„ÏÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227, «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .Ba228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229·¯ÚÂ230Ò¯ÓÓ BÈ‡ Ï·‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ B¯ÚÓ - ·¯Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡¯È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚¯z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·¯Ú˙iL.ÌÈ¯ÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ C¯c ÏÚ ÔÒ¯n‰ ·¯ÚÏ ¯zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a¯‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

¯Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ·¯ÚÓe232.ÌÈ¯Bk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה
רוחב.230)אורך.229)הכף.228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב
ולחים.232) יבשים לדברים מדה

.‰ÏÔÈ‡233C¯„k ˙aLa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÏÈÎ‡Ó ≈«¬ƒƒ¿≈»«»»¿«»¿∆∆
,˙BiË˜ ˙LÈ˙k È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ÏÈÎ‡Ó ‡e‰L∆«¬ƒ¿…∆»»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ÏÎ‡Ó ˙aLa ÏÓb‰234‡ÏÂ . «»»¿«»«¬«¿»«¿»»»ƒ¿…
BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈa¯È«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿

˙Á‡ ˙·a ÌÈÓÂ ÔÈÈL¯k235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚¯˙Â236Ï·‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»

,„nÚÓ d˙B‡ ‰˜LÓe ,„nÚÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡e‰ ÏÈÎ‡Ó«¬ƒ∆«¿≈»≈À»«¿∆»≈À»
ÈÙa ÔÈÈL¯ÎÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ ‰Èt CB˙Ï Ô˙B B‡≈¿ƒ»«ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒƒƒ¿≈
ÛBÚ‰ ÏÈÎ‡Ó ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌB˜Óa ÔÓˆÚ«¿»¿»∆¿»¿«¬ƒ¿≈«¬ƒ»
ÔziL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎiL ÌB˜Óa B„Èa¿»¿»∆»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ≈

.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

ב').233) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). הבליעה" מבית

.ÂÏ‰na237,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊnL ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆¿»»»
;ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡Â ˙Èa‰ ÈBÈÂ B˙iÁÂ BzÓ‰a ÔB‚k¿¿∆¿¿«»¿≈««ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ
C·BL ÈBÈÂ ¯ÈÊÁ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈¿»»»¿¬ƒ¿≈»

ÌÈ¯B·„e238.ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔBÊÓ ‡Ï Ì‰ÈÙÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈∆…»¿…«ƒ
¯zÓe239ÌÈ·NÚ Èab ÏÚ BzÓ‰a „ÈÓÚ‰Ï Ì„‡Ï À»¿»»¿«¬ƒ¿∆¿««≈¬»ƒ

[ÌÈ¯aÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
a „ÓBÚ Ï·‡ ;‰ˆ˜‰L ¯·„ Èab ÏÚÈ„k ,‰ÈÙ ««≈»»∆À¿»¬»≈¿»∆»¿≈

ÌBÈa ÔÎÂ .epnÓ ÏÎ‡˙Â ‰ˆ˜n‰ ¯·cÏ ‰Èt ¯ÈÊÁzL∆«¬ƒ»∆»«»»«À¿∆¿…«ƒ∆¿≈¿
.·BË

ב').237) עמוד קנ"ה דף שבת "ויוני 238)(מסכת בנ"א:
(מער"ק). ודבורים" עליה ויונה שבת 239)שובך (מסכת

א'). עמוד קכ"ב "מחוברים"240)דף המלה חדרה בנ"א:
ינוח",241)(ויניציאה). "למען כ"ג): פרק (שמות "כתוב

ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ט שני יום

ועׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאין 1) ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי בו נתבארו

הביאור  נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין
שיש  והמלאכות ועשרים. השבעה המלאכה עד הפרק בזה

שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן

.‡˙i„¯2˙t‰3‰Î‡ÏÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,4e¯Ò‡ , ¿ƒ«««««ƒ∆≈»¿»»»¿
¯ep˙a ˙t ˜Èa„n‰ .˙BÙ‡Ï ‡B·È ‡nL ,ÌÈÓÎÁ d˙B‡»¬»ƒ∆»»∆¡««¿ƒ«¿«

ÌBÈ „BÚaÓ5ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,6ÔBÊÓ ‰pnÓ ÏÈvÓ - ƒ¿¿»«»»««ƒƒ∆»¿
˙BcÚÒ LÏL7ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â ,8. »¿À¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆

- ÏÈvÓ ‡e‰Lk ,‰Î‡ÏÓ dÈ‡ ‰i„¯‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»¿ƒ»≈»¿»»¿∆«ƒ
‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï9.˙BpLÏ È„k ,ÔÈkÒa ‡l‡ , …ƒ¿∆¿«¿∆∆»¿«ƒ¿≈¿«

חכמים 2) אסרו דברים איזה לפרש, רבינו ממשיך זה בפרק
דברי  מהם שבות, משום מלאכה, שאינם אף ם בשבת

שאסרום  דברים ומהם למלאכות, שדומים משום האסורים
בתחילת  כמבואר סקילה, לאיסור מהם יבוא שמא גזירה -

כמו 3)פכ"א. התנור, בדפני הפת את מדביקים היו בזמנם
בתנורים  אבל הפת", את "המדביק בסמוך רבינו שכתב
ברדייה  איסור אין התנור, בשולי דבוקה הפת שאין שלנו

רנד). סי' כל 4)(או"ח שמואל: דבי "תנא ב: קלא, שבת
הפת  רדיית יצתה א) כט, (במדבר תעשו לא עבודה מלאכת

מלאכה". ואינה חכמה שבת.5)שהיא והרי 6)ערב
בשבת",7)שבת. סעודות שלש לאכול אדם "שחייב

ה"ט. ל' בפרק מזון 8)כמבואר מהתנור יקח אחד שכל
סעודות. הפת 9)שלש את בו ומפרידים שרודים "כלי

(רש"י). התנור" בכותל הדבוקה

.·ÈtÓ10ıÁ¯Óa ÒkÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ‰Ó11?˙aLa ƒ¿≈»»¿¬»ƒƒ»≈¿∆¿»¿«»
ÔÈla‰ ÈtÓ12:ÔÈ¯ÓB‡Â ˙aLa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ eÈ‰L , ƒ¿≈««»ƒ∆»¿«ƒ«ƒ¿«»¿¿ƒ

enÁe‰ ˙aL ·¯ÚÓ13Ì„‡ ÒkÈ ‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ . ≈∆∆«»«¿ƒ»»¿∆…ƒ»≈»»
Ïk ÛhzLÈ ‡lL e¯Ê‚Â .ÚÈf‰Ï elÙ‡ ˙aLa ıÁ¯ÓÏ¿∆¿»¿«»¬ƒ¿«ƒ«¿»¿∆…ƒ¿«≈»
;˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa BÙeb¿«ƒ«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡¬»»»»»¿«¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡È¯·Ë ÈnÁa Ï·‡ ;ıÁ¯Ó ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯e‡‰ ÈnÁa¿«≈»¿≈»ƒ∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
¯eÒ‡Â .BÙeb Ïk Ô‰a ÛhzL‰Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆À»¿ƒ¿«≈»∆»¿»

˙B¯ÚnaL ÔÈnÁ ÌÈÓa ıÁ¯Ï14LÈ ‰¯Ún‰L ÈtÓ ; ƒ¿…¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆«¿»»≈
.ıÁ¯Ók ˙‡ˆÓÂ ,‰ÚÊ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ,Ï·‰ da»∆∆¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿≈¿∆¿»

א.10) מ, שבת.11)שבת מערב מימיו שהוחמו
המרחץ.12) בית (בשבת)13)בעלי רוחצין היו "בתחילה

בשבת, להחם הבלנים התחילו שבת, מערב שהוחמו בחמין
(לגמרי) החמין את אסרו הוחמו, שבת מערב ואומרים:
(שהוחמו  בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה; את והתירו
הזיעה, את להן אסרו אנחנו, מזיעין ואומרים: שבת) מערב
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רוחצים  היו ועדיין טבעי); (שחומם טבריא חמי והתירו
חמי  להן אסרו רחצנו, טבריה בחמי ואומרים: האור, בחמי
(שאין  עומד הדבר שאין ראו הצונן; את להן והתירו טבריה
התירו  הכל), את להם שאסרו מכיון לקבל, יכול הציבור
(שם). עומדת" במקומה זיעה (ואיסור) טבריה, חמי להם

יוצא"14) חומם ואין שהוחמו מקוה "מי א: קמז, שבת
(רש"י).

.‚ÌnÁ˙Ó15ÛhzLÓe ‡ˆBÈÂ ,‰¯e„n‰ „‚k Ì„‡ ƒ¿«≈»»¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿«≈
ÔBˆa BÙeb Ïk ÛhzLÓ BÈ‡ Ï·‡ .ÔBˆa BÙeb Ïk»¿≈¬»≈ƒ¿«≈»¿≈
ÌÈÓ ¯ÈLÙnL ÈtÓ ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁ˙Óeƒ¿«≈¿∆∆«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«ƒ

a BÙeb Ïk ıÁB¯k ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚLÔÈnÁ16‡È·n‰ .17 ∆»»¿ƒ¿»¿≈»¿«ƒ«≈ƒ
ÈnÁ CB˙a elÙ‡ ,ÔÈnÁ ÌÈÓ CB˙a ÔBˆ ÏL ÔBÏÈÒƒ∆≈¿«ƒ«ƒ¬ƒ¿«≈
ÔÈ¯eÒ‡Â ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁk el‡ È¯‰ - ‡È¯·Ë¿∆¿»¬≈≈¿«ƒ∆«¿«»«¬ƒ

.‰i˙L·e ‰ˆÈÁ¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ב.15) מ, משום 16)שבת בה שאין איסור, אין ובהפשרה
שם. ה'תוספות' כתבו וכן ד) הלכה (להלן בישול

טבריה,17) אנשי שעשו "מעשה ב: לח, שבת משנה,
אמה  לתוך צונן של מחרס) עשוי עגול (צינור סילון והביאו
הצוננים), המים שיתחממו (כדי חמין של צרה) (תעלה
בשבת, שהוחמו כחמין - בשבת אם חכמים: להם אמרו

ובשתיה". ברחיצה ואסורים

.„‡È·Ó18ÔB˙È˜ Ì„‡19„‚k BÁÈpÓe ÌÈÓ ÏL ≈ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿∆∆
enÁiL ÏÈ·La ‡Ï ;‰¯e„n‰20‚eÙzL È„k ‡l‡ ,21 «¿»…ƒ¿ƒ∆≈«∆»¿≈∆»

È„k ‰¯e„n‰ „‚k ÔÓL ÏL Ct ÁÈpÓ ÔÎÂ .Ô˙pƒ̂»»¿≈«ƒ««∆∆∆¿∆∆«¿»¿≈
ÔÓLa B‡ ÌÈÓa B„È Ì„‡ CÒÂ .ÌÁiL ‡Ï ,¯LtiL∆ƒ»≈…∆≈«¿»»»»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈn‰ enÁÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁÓe¿«≈¿∆∆«¿»»∆…≈«««ƒ

Ô‰a ˙ÈÂÎ ˜BÈz ÏL BÒ¯k ‡‰zL „Ú B„È ÏÚL22. ∆«»«∆¿≈¿≈∆ƒƒ¿≈»∆
ÌÈÚÓ Èab ÏÚ BÁÈpÓe „‚a ÌnÁÓe23˙aLa24. ¿«≈∆∆«ƒ««≈≈«ƒ¿«»

ב.18) מ, לרחיצה.19)שבת או לשתיה כלי
רבינו,20) דעת גם וזוהי (רש"י). שיחמו" עד שם "שיניחם

יתבשל  רב זמן המדורה כנגד מונח יהיה שאם שאףֿעלֿפי
אלא  מונח יהיה שלא נזהר שהוא כיון מותר, - לגמרי
ההפשרה, את התירו שלא הרשב"א ודעת הפשרה. כשיעור
בישול. לידי לבוא לעולם שאיֿאפשר במקום אלא

יא)21) מח, (ירמיה נמר" לא "וריחו כמו: צינתם, שתתחלף
סמוך  שהמקום ואע"פ (רש"י), פג" לא "וריחיה מתרגמים:
אסרו  לא - בישול לידי יבוא רב זמן יעמוד ואם לאש,
נראה  וכן צינתו. שתפוג כדי מועט לזמן שם להעמיד חכמים
תינוק". של כריסו שתהא "עד שכתב בסמוך, רבינו בדברי
לבוא  יכול שאינו במקום במעמיד מדובר שכאן אומרים ויש

ור"ן). (רשב"א הצינה הפגת לידי נקרא 22)אלא וזה
בו". סולדת "יד ובפוסקים: חש 23)בתלמוד "כשהוא

(רש"י). ומועיל" שם ומניחו בגד או כלי לו מחממים במעיו,
ב.24) מ, שבת

.‰ÈËaÓ‡25ÌÈnÁ ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ıÁ¯Ó ÏL26- «¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
ÔBˆ ÌÈÓ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡27ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ È¯‰L , ≈¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈¿«¿»«¿≈¿≈

.BÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÓL ÏL Ct dÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿»«∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÔBˆ ÏL ÈËaÓ‡ CB˙Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡28. ¬»≈«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ∆≈

האדם.25) גוף לרחיצת כלי א. מב, שעירו 26)שבת
"כלי  הנקרא האש, על שנתחמם מבלי חמים לתוכה
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שני", "כלי נקראת זו ואמבטי ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה  נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי וכתב רבינו שדקדק

לז). הרבה 27)ס"ק נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי' (או"ח מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.ÂÌÁÓ29BÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓ - ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓ30Ô¯ÈLÙ‰Ï È„k31ÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ ¯zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡¯ ÈÏÎa eÈ‰È32ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;33 ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„È¯B‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B¯ ‰¯„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈ34ÔÈÏ·z dÎB˙Ï35;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï·‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰L36Ì‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Ú˜Ï ‰¯„wÓ ÏÈL·z‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏ·z ‰¯Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ ¯zÓ ,‰¯Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ

.ÏM·Ó BÈ‡≈¿«≈

המים.29) בו לחמם כלי א. מא, שבת משנה,
סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,

ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידיֿזה אף
את  מחמים עושים: הברזל לוטשי "שכן צירוף, לידי הכלי
לחסמו, כדי במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב אותו שהעושה לצרף וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב), בפי"ב
ואף  ה"ה). בפ"א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק זה אין כאן חייב, מעבודתו)

האש.32)מצרף. על א.33)שרתח מב, שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב:36)שהם מב, שבת

דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח

.ÊÔÈ‡37˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯BL38ÔÈa ,ÔÈ¯LBÙa ÔÈa - ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆa39ıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰¯BL Ï·‡ ;40Ì‡Â .41 ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰¯BL ‰Ê È¯‰ - ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa42‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ, שבת "ושורין 38)משנה, הריח חריף צמח
(רש"י). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י). מאכלו" הכ"ב.41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט. הלכה להלן

.Á¯·c43ÔÈnÁa ‰¯L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
¯zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B¯44,B¯wÚÓ ÔBˆ ‡e‰L ¯·„Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó - ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ45 ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ
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BzÎ‡ÏÓ ¯Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLa46Ï·‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב.43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי אף לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני, מכלי חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני בכלי אף - לשרותו
שעירוי  לט.) שבת ב'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני ובכלי מבשל, אינו ראשון מכלי

שם). ב'תוספות' ה"ב.46)(רשב"א בפ"ט כמבואר

.Ë¯zÓ47‰nÁa ÌÁ‰Ï48¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,49 À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï50‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

¯e‡Ï51È„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiL52ÌÈÚ¯ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈ·La ¯Ba‰ CB˙Ï ÏÈL·z ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯eÓL ‡‰iL53. ∆¿≈»

ב.47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט, שבת
תולדות  מפני עליהם "שגזרו ה"ג: בפ"ט למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י). הסודר" מחום שתצלה כדי בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי שמים

שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורחֿחיים ל'טור' ב'דרישה' (ועיין צ"ע רבינו בדברי

שיח). חוששים 53)סי' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.È·¯ÚÓ54B‡ Bzt Ba Ï·BËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈL·z‰ CB˙Ï B˙B55Ï·‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÏÈL·z‰ ˙Î‡ÏnÓ56,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ

‰‡¯pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÒÈ¯eÓ ‰NBÚk57‰ˆÈa ÁÏÓÏ ¯zÓe .58ÔBˆ Ï·‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿

ÌÈL·k L·BÎk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
ÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ L·Bk‰Â ;˙aLa59¯zÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»

.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב.54) קח, שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי

ב.56) קח, הרי 57)שבת וכובש במלח. כבושים דגים
בסמוך. שכתב כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס"ק שכא סי' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי "שכבוש בש"ס מקומות בכמה
ידי  על אלא בבישול חיוב אין שבשבת ואף נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי'

.‡È¯zÓ60ÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ·¯ÚÏ61; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï·‡62‰Ê ÔÈ‡L ;¯eÒ‡ - ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯63. »«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈…«≈»∆

א.60) קמ, בריאים.61)שבת מאכל שהוא מפני
שזהו 62) סובר ורבינו צלולין". ומים ישן "יין שם: בגמרא

רוקח'. 'מעשה ועיין דוקא, משום 63)לאו שהוא דבר וכל
סממנים, שחיקת משום גזירה לעשותו, חכמים אסרו רפואה,

ה"כ. בפכ"א כמבואר

.·ÈÏc¯Á64BÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL65ÔÈa «¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«≈
Û¯ËÈ ‡ÏÂ .L·c BÎB˙Ï Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ÔÈa „ia66‡l‡ , «»≈«¿ƒ¿≈¿¿«¿…ƒ¿…∆»

·¯ÚÓ67ÌÈÏÁL .68Ô˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÙ¯hL ¿»≈«¬«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿»»≈
.·¯ÚÓ ‡l‡ ,Û¯ËÈ ‡ÏÂ .ÔÈÏ·˙Â ıÓÁÂ ÔÓL BÎB˙Ï¿∆∆¿…∆¿«¿ƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈
CB˙Ï B˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ B˜q¯L ÌeL∆ƒ¿≈∆∆«»¿»»¿¿

.·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜ÁLÈ ‡ÏÂ .ÔÈÒÈ¯b‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈

ובהשחקם 64) ומרים, חריפים שגרעיניו צמח א. קמ, שבת
האוכל. את ללפת בהם וישתמשו במים ממיס 65)יערבום

ביין. או במים בכח.66)אותן ובנוסח 67)יערב בנחת .
שבת. מערב כלומר התימנים), (כת"י מבערב" "אלא אחר:

במים.68) אותו ושוחקים חריף, שטעמו ירק

.‚ÈÏËBp‰69.ÊÊBb ÌeMÓ ·iÁ - Ì„‡‰ ÛebÓ ¯ÚN «≈≈»ƒ»»»«»ƒ≈
CÎÈÙÏ70˙‡ ¯ÈMnL ¯·„a ÌÈ„i‰ ˙‡ ıÁ¯Ï ¯eÒ‡ ¿ƒ»»ƒ¿…∆«»«ƒ¿»»∆«ƒ∆

È‡cÂ ¯ÚN‰71‰Ï‰‡ ÔB‚k ,72ÛÁÏ ¯zÓe .Ba ‡ˆBiÎÂ73 «≈»««¿¬»»¿«≈À»»…
‰B·Ï ¯ÙÚa ÌÈ„i‰ ˙‡74¯ÙÚÂ ÔÈÏtÏt ¯ÙÚÂ ∆«»«ƒ«¬«¿»«¬«ƒ¿¿ƒ«¬«

ÔÈÓÒÈ75¯ÚN ¯ÈMÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿≈≈∆»«ƒ≈»
Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;B„È ÏÚL76¯ÈMnL ¯·c ·¯Ú . ∆«»∆¬≈≈ƒ¿«≈≈«»»∆«ƒ

Ì‡ :È‡cÂ ¯ÈMÓ BÈ‡L ¯·c ÌÚ È‡cÂ ¯ÚN‰ ˙‡77 ∆«≈»««ƒ»»∆≈«ƒ««ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ;Ba ÛÁÏ ¯eÒ‡ - ¯ÈMn‰ ¯·cÓ ·¯‰ ‰È‰»»»…ƒ»»««ƒ»»…¿ƒ»

.¯zÓ -À»

ה"ח.69) בפ"ט ב.70)כמבואר נ, שאין 71)שבת ואף
ודבר  הזוהמא, את להעביר אלא השער את להשיר כוונתו
לו  יש השער, את מעביר שוודאי כיון מותר, מתכוון שאינו

ה"ו. בפ"א כמבואר רישיה" "פסיק של טוב 72)דין צמח
לכביסה. בו שמשתמשים חריף שרף ממנו ויוצא הריח,

ולנקות.73) לבינתא,74)לשפשף עפר שם: בגמרא
שם  שפירש האי כרב רבינו ודעת לבונה. כתישת ופירש"י
ישמעאל" בלשון לבאן כנדאר ונקראת לבונה של "עפר

משנה). ופירש 75)(מגיד דיסמין". "כוספא שם בגמרא
אותה  שכובשים שומשמין "פסולת כספן) (ערך ה'ערוך'
בהם  ורוחצים אותם, ושוחקים ומייבשים יסמין, של בוורד
נראה  יסמין", "עפר שכתב רבינו ולדעת מזוהמות". ידים

עצמו. היסמין כתישת מתכוין 76)שהוא שאינו ודבר
השיער. את שמשיר ודאי שאינו כיון היה 77)מותר, "אם

אסור" לאו ואם בו, לחוף מותר משיר שאינו מדבר הרוב
כנוסחתנו, הכריע משנה' וה'מגיד שוניצינו). (ויניציאה,
אהלא, רובא דליכא היכא "כל שם: בגמרא שאמרו ממה
- משיר שוודאי מאהלא רוב שאין כמה (כל דמי" שפיר

מותר).

.„È¯eÒ‡78˙ÎzÓ ÏL ‰‡¯Óa ˙B‡¯Ï79‰¯Êb ,˙aLa »ƒ¿¿«¿»∆«∆∆¿«»¿≈»
elÙ‡Â ,¯ÚN‰ ÔÓ ÔÈÏcÏ„Ó‰ ÔÈÓÈ da ¯ÈMÈ ‡nL∆»«ƒ»ƒƒ«¿À¿»ƒƒ«≈»«¬ƒ

Ï˙ka Úe·˜80˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰‡¯Ó Ï·‡ .81- »««…∆¬»«¿»∆≈»∆«∆∆
.‰Úe·˜ dÈ‡ elÙ‡ ,da ˙B‡¯Ï ¯zÓÀ»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



zayקעו zekld - mipnf xtq - oeygxn h"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.78) קמט, וחוששים 79)שבת כאיזמל, חדה ששפתה
שאינן  (=שערות המדולדלים הנימין את במראה יגלח שמא

ראשו). שאר עם שער,80)שוות בה להשיר יוכל שלא
בגזירותיהם. חכמים חילקו זכוכית 81)שלא של כגון

ואין  בשפתה, חדה כשאינה מתכת, של אפילו או כשלנו,
ויבוא  שילך שעד שערו, להשיר מספרים יקח שמא חוששים

שם). (גמרא, היום ששבת ייזכר

.ÂËÒaÎÓ‰82- ˙eÒk ËÁBq‰Â .ÔaÏÓ ÌeMÓ ·iÁ - «¿«≈«»ƒ¿«≈¿«≈¿
CÎÈÙÏ .ÒaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ83˜Á„Ï ¯eÒ‡ «»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»»ƒ¿…

‰LÈL‡‰ ÈÙa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CBÓ B‡ ˙ÈÏËÓ84‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»¬ƒ»¿«≈
‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,dÓ˙ÒÏ È„k da85ÔÈ‡Â .86 »¿≈¿»¿»∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈

‚BÙÒa ÔÈÁp˜Ó87,‰ÊÈÁ‡ ˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ≈≈≈¬ƒ»
ËÁÒÈ ‡lL88ÔÈ‡Â .89ÌÈÓ ÏL ˙È·Á ÔÈqÎÓ90‡ˆBiÎÂ ∆…ƒ¿…¿≈¿«ƒ»ƒ∆«ƒ¿«≈

.ËÁÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,dÏ ÔÎeÓ BÈ‡L „‚·a da»¿∆∆∆≈»»¿≈»∆»ƒ¿…

הי"א.82) בפ"ט א.83)כמבואר קמא, פך 84)שבת
צר. רישיה",85)שפיו "פסיק של במצב זהו שלפעמים

ייסחט. שוודאי א.86)כלומר קמג, שבת משנה,
בו"87) ומסתגפים המים ושואב הים בחוף נעשה "צמר

המשניות). אחיזה,88)(פירוש בית בו אין "שאם
זה  על והקשה (רש"י); אצבעותיו" בין נסחט כשאוחזו
לקנח  איֿאפשר אחיזה בית בו יש אם גם הרי - הראב"ד
אחיזה, בית לו שיש שכיון אחרת פירש ולכן סחיטה, בלי
מים. ממנה שמריק מים מלאה כצלוחית הוא הרי

א.89) מח, "מים",90)שבת נזכר לא שם, בגמרא
שלא  אומרים ויש "מים", בגמרא גם גורס משנה ' וב'מגיד
משקין  בשאר אבל הבגד, את שמלבנים במים אלא גזרו
הבגד  את יסחוט שמא ומשום גזרו, לא מלבנים שאינם
כן  גם דש), משום בזה (שחייב האלו המשקין את לשתות
אחר  ובנוסח סקי"א). שיט סי' אברהם' ('מגן חששו לא

ויניציאה). (שונצינו, יין" של "חבית רבינו: בדברי

.ÊË‰¯aL91‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ - ˙aLa ˙È·Á BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«
˙aMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M92‡lL „·Ï·e ,ÂÈÁ¯B‡Ïe BÏ ∆»ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…

‚tÒÈ93ËÈ B‡ ÔÈÈaÁt94C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿…¿«ƒƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆
„ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈«

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡È·Ó ?‰pnÓ ÏÈvÓ95‡È·È ‡ÏÂ . «ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ
ËÏ˜ÈÂ ¯Á‡ ÈÏk96Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏk ,97‡nL ‰¯Êb ; ¿ƒ«≈¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c ÈÏk ‡È·È98- ÌÈÁ¯B‡ BÏ encÊ . »ƒ¿ƒ∆∆¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ
ËÏB˜Â ¯Á‡ ÈÏk ‡È·Ó99.ÔBL‡¯Ï BÙ¯ˆÓe ¯Á‡ ÈÏk , ≈ƒ¿ƒ«≈¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ

.ËÏ˜È Ck ¯Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck ¯Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿««»«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â100¯zÓ - ‰Ê ¯·„a101. ¿ƒ∆¡ƒ¿»»∆À»

ב.91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ"כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י). בכלי" ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי.94) בשפת ומקנחה בה, נדבק והשמן ידו מכניס
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב. קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל שיזוב 97)קילוח לגג סמוך כלי יניח

(רש"י). בידו הכלי אוחז והוא לכלי, הגג מתוך 98)מן

שהיום  ישכח המשקה, את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא
הרבים. רשות דרך כלי ויביא שצריך 99)שבת כמה

האורחים. צורך 100)בשביל להם שאין אורחים להזמין
בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל

ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון
אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל מביא

שבת. לחלל

.ÊÈËÈË102BÒkÒÎÓ - B„‚a Èab ÏÚL103,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡Â104¯zÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„¯‚Ï105Ô¯tˆa106.BaÏÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , ¿»¿¿ƒ…∆¿≈≈∆»¿«¿
ÒkÒÎÓ‰107¯„eq‰ ˙‡108‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - «¿«¿≈∆«»»ƒ¿≈∆

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ˜eÏÁ‰ Ï·‡ ;BaÏÓ¿«¿¬»∆»À»ƒ¿≈∆≈«»»∆»
.BÎk¯Ï¿«¿

א.102) קמא, שהטיט 103)שבת עד מבפנים משפשפו
מבחוץ.105)במים.104)נופל. או 106)אפילו

לח, עדיין הוא אם רק לגרד מותר ה'תוספות' ולדעת בסכין,
כטוחן. שהוא ביבש לא כביסה 107)אבל אחר משפשף

לצחצחו. גפן,108)בכדי מצמר העשויה הצואר מטפחת
כוונתו  שאין מותר, פשתן העשוי (הכתונת) בחלוק אבל

מותר. בסודר שגם הראב"ד ודעת לרככו, אלא ללבנו

.ÁÈÏÚÓ109- ‰‡Bˆ·e ËÈËa CÏÎÏ˙pL ÏcÒ B‡ ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
BÎLÎLÏ ¯zÓ110ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - BÒaÎÏ Ï·‡ ,ÌÈÓa111 À»¿«¿¿¿«ƒ¬»¿«¿»¿≈

ÔÈ„¯‚Ó112ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÓ ‡Ï113Ï·‡ , ¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¬»ƒ¬»
(Ì˙B‡) ÔÈÎÒ114ÌÈLÈ‰ ˙‡ ÔÈÁp˜Óe115¯k .116B‡ »ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«

BÁp˜Ó - ÛepË B‡ ‰‡Bˆ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙Òk∆∆∆»»¬≈∆»ƒ¿«¿
¯BÚ ÏL ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËeË¯ÓÒa117‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - ƒ¿«¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»∆»
.‰ÏÎzL „Ú ÌÈÓ«ƒ«∆ƒ¿∆

ב.109) צד, שיכלה 110)זבחים עד מים עליו לתת 
כדלהלן. כיבוס זה אין שבעור לפי שבת 111)הלכלוך,

ב. בציפורן.112)קמא, או וכלֿשכן 113)בסכין
עושה  הוא והרי יותר, שנשחקים ישנים לגרד שאסור
משנה'). ו'מגיד 'מאירי' ועיין רוקח', ('מעשה ממחק מלאכת
אבל  סנדלים, ולא מנעלים לא מגרדין "ואין אחר: ובנוסח
עיון, צריך אבל התימנים). (כת"י אותם" ומקנחין סכין
סיכת  בענין חילוק שיש מפורש ה"י) כג (פרק להלן שהרי

מותר. ובישנים אסור שבחדשים למחוק 114)נעלים, יש
למעלה  כמובא ישנים נעלים אלא סכין אין שהרי זו, תיבה

רוקח'). ה"י.115)('מעשה בפכ"ג משנה,116)ראה
ב. קמב, ששרייתו 117)שבת מפני אסור, בגד של אבל

צד:). (זבחים כיבוסו זהו במים

.ËÈÈÓ118·Êa dÁp˜Ó - ËÈËa B„È ‰ÎÏÎÏ˙pL ƒ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
da ÊÁ‡Ï ‰ÈeNÚ‰ ‰Lw‰ ‰tn·e ‰¯t‰ ·Ê·e Òeq‰«ƒ¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»

ÌÈ„i‰ ˙‡ da ÔÈÁp˜nL ‰tÓa ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈˆBw‰119; «ƒ¬»…¿«»∆¿«¿ƒ»∆«»«ƒ
ÒaÎÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

.‰tn‰ ˙‡∆««»

פי"ז.118) שבת לכלוכה,119)תוספתא על שמקפיד
בשבת. לכבסה ויבוא
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.ÎÈÓ120‚tzÒÓ - ÌÈna ıÁ¯L121B˙ÈËeÏ‡a122 ƒ∆»«««ƒƒ¿«≈«¬¿ƒ
ÈÓ ÔÎÂ .ËÁÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,B„Èa ‰‡È·Óe¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈ƒ

e¯LpL123ÌÈÓa ÂÈÏk124ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a Cl‰Ó - ∆»¿≈»¿«ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
ÔÁËLÏ BÏ ¯eÒ‡Â .ËÁÒÈ ‡nL125CB˙a elÙ‡Â , ∆»ƒ¿…¿»¿»¿»«¬ƒ¿

B˙eÒk Òak ‰Ê È¯‰ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ;B˙Èa≈¿≈»∆»…«»∆¬≈∆ƒ≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .dLaÈÏ dÁËLe ˙aLa¿«»¿»»¿«¿»¿»»∆»¿¬»ƒ
.¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»

א.120) קמז, עצמו.121)שבת את מגבת.122)מנגב
שנפלו 123) - "נשרו שם: רש"י ופירש ב. קמו, שבת משנה,

המשנה, בפירוש ורבינו "נשר". משורש - בשבת" למים
לנקד: וצריך שרה. משורש ושורין" משרה "מגזרת כתב:

נפעל). של (כניקוד בחיריק הנו"ן אחר:124)נשרו בנוסח ִ
התימנים). (כת"י נגד 125)בדרך השרויים בגדיו "לשטוח

המשניות). (פירוש שיתייבשו" החמה

.‡ÎÈzL126˙B¯‰ËÓ127˜˜t‰ ˙‡ ÏËB - BÊ ·b ÏÚ BÊ ¿≈¿«¬««≈∆«¿»
Ô˜ÈMÓe ÌÈ˙ÈaÓ128;BÓB˜ÓÏ ˜˜t‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe , ƒ≈¿«ƒ«ƒ»«¬ƒ∆«¿»ƒ¿

e‡ˆiL BzÚ„ È¯‰L ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»ƒ≈¿ƒ»∆¬≈«¿∆≈¿
·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜BÙe .ÌÈn‰129¯·c ÏÎ·e ÔÈ¯„eÒa ««ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»»

ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÙeˆÈ ‡lL È„k ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿≈∆…»««ƒ«»√»ƒ¿«
ÌÈÏk‰130e„¯iL È„k ·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡ Ï·‡ , «≈ƒ¬»≈¿ƒ∆«ƒ¿≈∆≈¿

¯BaÏ ÌÈn‰131˜ÁBcL ˙Úa ËÁÒÈ ‡nL ;132È¯‰L ,133 ««ƒ«∆»ƒ¿…¿≈∆≈∆¬≈
.ÌÈna Èe¯L ˜˜t‰«¿»»««ƒ

פ"ח.126) עירובין נפרדות 127)תוספתא מקוואות כמין
מזו  המים יתערבו שלא ופוקקים לשניה, אחת בין צינור ויש
מהצינור. הפקק את נוטל - לחברן וכשרוצה לזו,

וכשמחזיר 128) המטהרות, שתי לחבר "וכוונתו מחברן.
ויסחוט, בנקב הפקק את שידחוק לחוש אין למקומו הפקק
כדי  הנקב, כל את יסתום לא שהפקק היא כוונתו כל שהרי

(כסףֿמשנה). יפסק" לא שיורדים 129)שהחיבור חפירה
השופכין. יצאו 130)לתוכה שלא אלא פוקק אינו שהרי

אינו  ולפיכך מועטים, למים חושש אינו אבל מרובים, מים
(כסףֿמשנה). סחיטה לידי יבוא ולא הרבה הפקק את דוחק

הביב.132)שבחצר.131) את נותן 133)סותם הראב"ד
יצאו  שלא הגג מן היורדים המים על מקפיד "שהוא טעם:
שבחצר, הבור לתוך יכנסו אלא הביב, דרך הרבים לרשות
לידי  ויבוא ביותר, מהודק שיהיה הפקק על מקפיד לכן

סחיטה".

.·Î¯eÒ‡134Ì¯aLÏe ÌÈ„‚a ÏL „È ˙Èa Ôw˙Ï »¿«≈≈»∆¿»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯·L ÌÈ¯·L135ÌÈ„‚a‰ ÏÁa ÔÈw˙nL C¯„k , ¿»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿«¿ƒ¿…«¿»ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnLk136ÌÈ„‚a‰ ÌÈÏt˜Ó ÔÈ‡137 ¿∆¿«¿ƒ»¿≈≈¿«¿ƒ«¿»ƒ
.Ô˙B‡ eÒaÎiLk ÌÈ„‚aa ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,˙aLa¿«»¿∆∆∆ƒ¿…«¿»ƒ¿∆¿«¿»

BÏt˜Ï ¯zÓ - BÙÈÏÁ‰Ï ¯Á‡ ÈÏk BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â138 ¿ƒ…»»¿ƒ«≈¿«¬ƒÀ»¿«¿
˙aLa Ba ‰‡˙iL È„k ,Ba ˙Bqk˙‰Ïe BËMÙÏe139. ¿«¿¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»∆¿«»

Ô·Ï L„Á „‚a ‰È‰iL ,‡e‰Â140CÚÓ˙Ó ‡e‰ È¯‰L ; »∆ƒ¿∆∆∆»»»»∆¬≈ƒ¿«≈
LÈ‡ ‡l‡ Ït˜È ‡Ï - Ït˜iLÎe .„iÓ CÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿≈ƒ»¿∆¿«≈…¿«≈∆»ƒ

¯eÒ‡ - ÌÈLa Ït˜Ï Ï·‡ ;„Á‡141. ∆»¬»¿«≈ƒ¿«ƒ»

א.134) כג, בחלוקי 135)ביצה שעושים כמו "לקמטם

עץ  על אותם ושמים הידיים, ובתי השוקיים בבתי הנשים
(רש"י). ואסור" אומן מעשה והוא שבת 136)חלק משנה,

א. הכלים"137)קיג, את מקפלים "אין אחר: בנוסח
התימנים). בגד 138)(כת"י בשבת ללבוש נאה שלא

אסור.139)מקומט. - בשבת ללבשו בדעתו אין אם אבל
חשוב.140) תיקון הקיפול אין בני 141)שבו בשני כי

גמור. תיקון ונחשב לגמרי, הקמטים מתפשטים אדם

.‚ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú·Bv‰142¯eÒ‡ «≈«≈¬¿»¿ƒ»»
˜¯Ò ¯È·Ú‰Ï ‰M‡Ï143‡È‰L ÈtÓ ,‰Èt ÏÚ ¿ƒ»¿«¬ƒ¿»«»∆»ƒ¿≈∆ƒ

CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯ÙBz‰Â .˙Ú·Bˆk144¯eÒ‡ ¿««¿«≈≈¬¿»¿ƒ»»
ÔÈÎBÓa ÌÈL„Á‰ ˙Òk‰Â ¯k‰ ˙‡lÓÏ145‡nL ‰¯Êb , ¿«…««¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈»∆»

- ˙Òk‰ ÔÓ B‡ ¯k‰ ÔÓ e¯LpL ÔÈÎBÓ Ï·‡ .¯t˙Èƒ¿…¬»ƒ∆»¿ƒ««ƒ«∆∆
.˙aLa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿«»

א.142) צה, אדום.143)שבת א.144)צבע מח, שבת
"מוך".145) נקרא בגדים, ופקיעי גפן כצמר רך דבר כל

.„ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú¯Bw‰146ÈÓ , «≈«≈¬¿»¿ƒ»ƒ
‰Úˆa ÔLÈ¯ÙÓ - ÌÈˆB˜a ÂÈ„‚a eÎazÒpL147, ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»

·iÁ BÈ‡ - eÚ¯˜ Ì‡Â .Ú¯wÈ ‡lL È„k dÓ‰Ó˙Óeƒ¿«¿≈«¿≈∆…ƒ»≈«¿ƒƒ¿¿≈«»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk148¯zÓe .149ÌÈ„‚a LaÏÏ ¿∆¬≈…ƒ¿«≈À»ƒ¿¿»ƒ

ÌÈL„Á150eÚ¯˜ Ì‡Â ,151ÔÈÚˆBt .eÚ¯˜ -152˙‡ ¬»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ∆
˙ÈÏËÓa ÊB‚‡‰153Ú¯wz ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,154. »¡¿«¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈

ה"ב.146) פ"ז שבת אדם,147)'ירושלמי' יראהו שלא
העדה'). ('קרבן כמתקן שהוא נתכוין 148)כיון ואילו

על  כשקורע אלא חייב אינו שהקורע ואף חייב. - לקרוע
לתקנו  כוונתו כאן גם - ה"י) בפ"י (כמבואר לתפור מנת
רוקח'). ('מעשה הקוצים את שיסיר אחר ולתפרו

ה"ב.149) פ"ז שבת אם 150)'ירושלמי' יודע שאינו אף
בלבישתו. שיקרעו ואפשר כמידתו, שאינו 151)הם כיון

לכך. ביצה 152)מתכוון במס' ברייתא והיא שוברים.
יוםֿטוב. לענין אבן,153)(לד.) או עץ על במטלית מכה

(הר"ן). אחת בבת אגוזים הרבה לשבור כיון 154)כדי
לתפור. מנת על קורע זה שאין ועוד: לקרוע, מתכוון שאינו

.‰ÎÚ˜Bz‰155‰Ba ÌeMÓ ·iÁ -156CÎÈÙÏ .157Ïk , «≈««»ƒ∆¿ƒ»»
‡ÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÏËB ‡Ï - Ú˜¯wÏ ˙B¯aÁÓ‰ ˙B˙Ïc‰«¿»«¿À»««¿«…¿ƒ»¿…

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÔÈ¯ÈÊÁÓ158‰cL ˙Ïc Ï·‡ .159 «¬ƒƒ¿≈»∆»ƒ¿«¬»∆∆ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z160‡ÏÂ ÔÈÏËB - ÌÈÏk‰ ˙B˙Ïc ¯‡Le , ≈»ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈÊÁÓ161Ì‡Â .162¯Èˆ ËÓL163- Ô‰lL ÔBzÁz‰ «¬ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ««¿∆»∆
BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÁBc164Lc˜n·e .165ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¬ƒƒ

B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ËÓLpL ÔBÈÏÚ‰ ¯Èˆ Ï·‡ .B˙B‡¬»ƒ»∆¿∆ƒ¿«»¿«¬ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa166.Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb , ¿»»¿≈»∆»ƒ¿«

נועץ.155) הי"ג.156)תוחב, פ"י למעלה ראה
ב.157) קכב, יתקע"158)שבת "שמא אמרו שם בגמרא

אבל  בכלים, בנין שאין מפני ומגדל תיבה שידה דלת על
רבינו  שכתב וכמו בונה, משום חייב לקרקע במחוברים
נוטלין  כו' שידה של דלת הביא והרי"ף הי"ד). (פ"י לעיל
מחזירין  ולא נוטלין לא תרנגולים של לול של מחזירין, ולא
שמא  "גזירה שכתב שמה הר"ן, וכתב יתקע. שמא גזירה
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מגידֿ (ועיין שידה" של "דלת להרישא שייך זה יתקע"
יתקע" שמא "גזירה אלו מילים כתובות היו [ואולי משנה).
ומגדל, תיבה שידה דלת של הבבא בסוף רבינו בדברי
נשתרבבו  מחזירין" "ולא - מחזירין" "ולא הדומות ובטעות
שח]. סי' וב"ח וב"י מגידֿמשנה ועיין למעלה, האלו המלים

תיבה.159) לשים 160)מין מהצד, נפתחת גבוהה תיבה
לשמירה. דברים למעלה.161)בה ראה יתקע, שמא

ב.162) קב, עירובין שבדלת 163)משנה, ברזל של יתד
על  תסוב "הדלת עליה. סובבת והדלת ולמטה, למעלה

יד). כו, (משלי שנשאר 164)צירה" כיון להחזירה, שנוח
העליון. שבות 165)הציר שאין יתקע, שמא גזרו לא

הט"ז. פ"א פסח קרבן בהל' כמבואר "מפני 166)במקדש,
בעץ, או במסמר לחזקו יצטרך ושמא טורח, בו שיש
לא  בכלים, בנין שאין ואףֿעלֿפי בונה, משום ויתחייב
והחזירם  מפורקים היו שאם אלא בכלים, בנין אין אמרו
- מסמר או עץ בהם תקע אם אבל בונה, משום חייב אינו
('מעשה  טורח" בו אין התחתון הציר אבל בונה. משום חייב

רוקח').

.ÂÎÔÈ‡167ÔÈÏ„Bb168ÔÈÒ˜Bt ÔÈ‡Â ,L‡¯‰ ¯ÚN ˙‡169 ≈¿ƒ∆¿«»…¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;B˙B‡170‰¯BÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¬ƒƒ¿»

ÏvÙÓ‰ ‡qk ‡ÏÂ ,˙BÈÏÁ ÏL171ÔÁÏL ‡ÏÂ , ∆À¿¿…ƒ≈«¿À»¿…À¿»
Ì‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÏvÙÓ‰«¿À»¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎa ÔÈa ÔÈ‡L ;¯eËt - ¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ»∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿ƒ»

¯zÓ - ÈeÙ¯ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÏÎa172ÔÈ‡Â .B¯ÈÊÁ‰Ï173 ¿≈ƒ¿ƒ»»»À»¿«¬ƒ¿≈
ÔË˜ ÏL ‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁ ÔÈw˙Ó174,BÊ „ˆa BÊ ¿«¿ƒÀ¿∆ƒ¿»∆»»¿«
.‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆

שסובר 167) אליעזר כרבי ולא וכרבנן ב. צד, שבת משנה,
חטאת. חייבת ופוקסת הראש.168)שגודלת שער לקלוע

הצדעים.169) אצל ולכאן לכאן הראש שער לחלק
א.170) מז, ואפשר 171)שבת פרקים, פרקים העשוי

לחברם. ולחזור לחלקים בן 172)לפרקו שמעון כרבן
מז:). (שם ב.173)גמליאל קמז, שבת משנה,

ביום 174) אבל אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות
הי"ד). פ"ב (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה

.ÊÎ‰NBÚ‰175Úe·˜ Ï‰‡176.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - »∆…∆»««»ƒ∆
CÎÈÙÏ177‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈ƒ…∆¬«¿«¿ƒ»¿…

Ï‰‡ ¯zÒÈ B‡ ‰NÚÈ ‡nL ‰¯Êb ;È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ…∆¬«¿≈»∆»«¬∆ƒ¿……∆
Ò B‡ ‰NÚ Ì‡Â .Úe·˜.¯eËt - È‡¯Ú Ï‰‡ ¯˙ »«¿ƒ»»»«…∆¬«»

¯zÓe178˙ÈlË ?„ˆÈk .˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï À»¿ƒ«…∆¬«¿«»≈««ƒ
‰˙È‰Â ,ÌÈÏ˙k‰ ÏÚ B‡ ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ‰Òe¯t ‰˙È‰L∆»¿»¿»«»«ƒ««¿»ƒ¿»¿»

ÁÙË ‚b ‰pnÓ ¯‡L Ì‡ - ˙aM‰ Ì„˜ ‰Îe¯k179 ¿»…∆««»ƒƒ¿«ƒ∆»«∆«
‰NÚiL „Ú ˙aLa dlk ˙‡ Á˙BÓ ‰Ê È¯‰ - Áe˙Ó»«¬≈∆≈«∆À»¿«»«∆≈»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Ï‰‡…∆»¿≈…«≈»∆

הי"ג.175) בפ"י ימים 176)כמבואר להתקיים העשוי
במשכן, היתה בנין "מה ה"ב): פ"ז (שבת 'ירושלמי' רבים;
(בנין  לשעה לא וכי אדנים, גבי על קרשים נותנים שהיו
ונוסעים  חונים שהיו מכיון יוסי: רבי אמר - היתה? ארעי)

לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת

א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון
אוהל. דין

.ÁÎÔÈ‡180‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz181‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È¯‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜Ò¯Ëe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï ¯zÓe .È‡¯Ú Ï‰‡182, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡¯Ú ‡ÏÂ Ú·˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ183. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח, עשוי 181)שבת המיטה, סביב אוהל כעין
הזבובים. מפני למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי

.ËÎÏk184‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…
‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆
.¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â ,È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»

‰ÏeÙk ˙ÈlË185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186‰ÈeÏz ‡È‰L «ƒ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»
¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰a187.d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ »∆≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»

˙Î¯t‰ ÔÎÂ188. ¿≈«»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת 
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.Ï˙lk189ÌÈ˙Á190˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»
‡È‰L ÏÈ‡B‰ - ÁÙË ·Á¯ db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ

CÎÏ ˙w˙Ó191,‡e‰Â .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ¯zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»
ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL192˜˜t .193 ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«

Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa - ÔBlÁ‰194ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ
.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ ¯zÓ - ÈeÏz BÈ‡Â ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב.189) קלח, כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח, גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י). שבת.191)אוהל" מערב יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע נחשב ואז כמחיצה הוא הרי טפח,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב. קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב"א). החלון את בו לסתום שבת מערב עליו

.‡ÏÚ·Bk195‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡¯‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLe·Ï ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ196- «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BL·ÏÏ ¯zÓ197BL‡¯Ï ·È·Ò „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…
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Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡198,BL‡¯ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…
,¯eÒ‡ - ‚‚ BÓk ¯˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»

È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ199. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב.195) קלח, "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח, ברחבו יש אם אף

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח
(רש"י). טפח" מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף

אינו 199) כן לא שאם טפח, ברחבו בשיש מדובר בוודאי
אוהל.

.·Ï‰ËBp‰200Ï CÈ¯ˆ - da ‡ˆBiÎÂ ˙Î¯t,¯‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lL201Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz - ‰ÏB„b ˙Î¯t ‰˙È‰202Ï·‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - „Á‡203‚b dÏ LiL204- ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;‰¯NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z205. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב.200) קלח, בתלייתה,201)שבת שעוסק בשעה כי
משום  בה יש טפח, הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט מתקפל

אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני
תתקפל. שלא כח.203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח.204) וסובר כאן, השיג הראב"ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.‚Ï„‚a206‰qÎnL207˙È·Á‰ Èt Ba208‰qÎÈ ‡Ï - ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba209‡e‰ ‰qÎÓ Ï·‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜Ó210dÈa‚È ‡Ï - ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«
ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜¯˜211‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆

.˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב.206) קלט, שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב"א). בסמוך) והרשב"א 209)שכתב הראב"ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי שאין
הי"ד). פ"ח (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח.211)נצרים. בפחות אוהל שאין

ה'תשפ"א  כסלו א' שלישי יום

ועׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע, והן

.‡‰NBÚ‰2- ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ·˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚¯z‰ ÏeÏaL ·˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï·‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰¯B‡‰3‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙa4ÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡ - ·˜ Ïk ÏÚ e¯Êb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡B·È ‡nL - „·Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „·Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬

·˜ ˙È·Áa ÔÈ·˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ·˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ·˜ ÔÈÁ˙Bt Ï·‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á5. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»

Ì‡L ;ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·˜p‰ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â»∆…ƒ¿∆«∆∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆ƒ
˜fÁÏ ÈeNÚ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰È‰6, »»¿«»ƒ«¿»ƒ¬≈∆»¿«≈

.BÁ˙ÙÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿

א.2) קמו, ימותו 3)שבת שלא רע וריח חום אדי
טז.4)התרנגולים. והלכה יד הלכה י' פרק למעלה ראה

ונסתם.5) מכבר שם שהיה יצא 6)נקב שלא הכלי, את
נשען  היין כובד שכל שוליו, אצל השמרים מן למטה יינו
כפותח  חשוב כשפותחו, לפיכך מעולה, סתימה וצריך שם,

(רש"י). חדש נקב

.·‰Ùe‚Ó ÔÈ·˜B7,ÔÈÈ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙È·Á ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ∆»«ƒ
dcvÓ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏÓ ‰p·˜iL „·Ï·e8,¯eÒ‡ - ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»ƒ¿«¿»¬»ƒƒ»»

¯·BL .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ9˙È·Á‰ ˙‡ Ì„‡ ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»»∆∆»ƒ
¯‚ ‰pnÓ ÏÎ‡Ï˙BNÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙B¯‚B ∆¡…ƒ∆»¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬

ÈÏk10dL‡¯ ˙‡ ÊÈzÓe ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì„‡ ‡È·Óe . ¿ƒ≈ƒ»»»ƒ∆«ƒ«ƒ∆…»
ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ÛÈÒa11LLBÁ BÈ‡Â ,12B˙ek ÔÈ‡L ; ¿«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈≈∆≈«»»

BaÏ ˙·È„ ˙B‡¯‰Ï ‡l‡13. ∆»¿«¿¿ƒ«ƒ

וכשלא 7) מטיט, עשויה היתה החבית סתימת א. קמו, שבת
כל  את מסירים היו לא שבחבית, היין לכל צריכים היו
חור  נוקבים היו אלא מתקלקל, מגולה יין כי המגופה,

המגופה. המגופה,8)בראש את לפתוח רוצה כשאינו
הצד. מן פתח בה עושה ביין, פסולת או עפר יפלו שלא

א.9) קמו, שבת (רש"י).10)משנה, נאה בפה יפה לנקבה
רוקח').11) ('מעשה האורחין" "לצורך אחר: בנוסח
עושה 12) אם (רש"י) בשבת" איסור שום במקלקל "שאין

(ר"ן). שבת לצורך הכלי.13)כן לתקן כוונתו ואין

.‚ÌLÎe14·˜ Ïk ÁzÙÏ ¯eÒ‡L15ÌzÒÏ ¯eÒ‡ Ck , ¿≈∆»ƒ¿…«»∆∆»»ƒ¿…
elÙ‡Â ,˙È·Á‰ ·˜ ÌzÒÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .·˜ Ïk»∆∆¿ƒ»»ƒ¿…∆∆∆»ƒ«¬ƒ

Á¯Ó˙Ó BÈ‡L ¯·„a16ÔB‚k ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ¿»»∆≈ƒ¿»≈«¿≈»ƒ≈¿ƒ»¿
ÔË˜ ¯B¯ˆa B‡ ÌÒÈ˜a ÌzÒiL17ÌL ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿…¿≈»ƒ¿»»¬»ƒƒƒ«»

¯zÓe .¯zÓ - ÌzÒ ·˜p‰ ‡ˆÓÂ ,BÚÈˆ‰Ï È„k ÏÎ‡…∆¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»À»À»
‰Ê ¯·„a ÌÈ¯Ú‰Ï18. ¿«¬ƒ¿»»∆

ב.14) קלט, ולהוצ 15)שבת להכניס עשוי אינו יא,אפילו
בה"א. וכיוצא 16)כמבואר זפת או בשעוה "ממרח אם כי

משום  חייב - פניהם שיחליק עד המתמרחים מדברים בהן
ה"ו). בפי"א (רבינו המילה 17)מוחק" חסרה אחר, בנוסח

רוקח'). ('מעשה אסור 18)"קטן" שאינו בדבר הערמה כי
הט"ז  בפכ"ב מבואר וכן קלט:). (שבת מותר - מדרבנן רק

ה"ח. פ"ז יוםֿטוב ובהלכות

.„ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰kÓ19¯¯Bb‰ ,‰Ê ÈtÓe .20B‡ ‡e‰L Ïk «∆¿«ƒƒ¿≈∆«≈»∆

¯·„ ‰ÊÈ‡a ÈÏk Ôw˙Ó‰21CÎÈÙÏ .·iÁ - Ôw˙iL22 «¿«≈¿ƒ¿≈∆»»∆¿«≈«»¿ƒ»
,¯ÈL ÈÏÎa ÔÈa - ˙aLa ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ«∆ƒ¿«»≈ƒ¿≈ƒ
elÙ‡ .ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈa ,ÌÈÏ·e ˙B¯Bpk ÔB‚k¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ
˙Á‡ B‡ ,Áel‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ Úaˆ‡a ˙Bk‰Ï¿«¿∆¿««««¿««««««
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ÊB‚‡‰ ˙‡ L˜L˜Ï B‡ ,ÌÈ¯¯BLÓ‰ C¯„k ,˙Á‡ „‚k¿∆∆««¿∆∆«¿¿ƒ¿«¿≈∆»¡
‚BÊa Ba ˜ÁNÏ B‡ ,˜BÈ˙Ï23‰Ê Ïk .˜zLiL È„k , «ƒ¿«≈¿¿≈∆ƒ¿…»∆

.¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ

הסדן 19) על בקורנס מכה האומן "שכן א: עג, שבת
פירש: חננאל ורבינו (רש"י), מלאכה" בגמר להחליקו
על  וכן עקמימותו, להשוות הכלי על בפטיש מכה "שהאומן
מלאכה". גמר וזהו לחברותיה, להשוותה שבבניין האבן

(20- ממחק משום שחייב רש"י לדעת ובניגוד ב. קג, שבת
אחר: ובנוסח בפטיש. מכה משום חייב רבינו לדעת

הט"ז. בפ"י מובא וכן (ויניציאה). בנוסח 21)"הגורד"
רוקח'). ('מעשה חייב" משתיהם דבר "באיזה אחר:

א.22) קד, פעמון.23)עירובין

.‰ÔÈ‡24ÔÈ˜tÒÓ25ÔÈÁtËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ26 ≈¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
¯Á‡Ïk ˜tÒÏe .¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa¿«»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿««

¯zÓ - „È27b ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL ÔÈ‡ .‡nL ‰¯Ê »À»≈»ƒ«¿≈««ƒ¿≈»∆»
Ôw˙È28ÔÈËiL ÏL ˙È·Á29‰Î¯a .30¯zÓ - ¯ˆÁaL ¿«≈»ƒ∆«»ƒ¿≈»∆¿»≈À»

.ÔÈËiL ÏL ˙È·Á ˙BNÚÏ ‡a BÈ‡L ;dÎB˙a ËeLÏ»¿»∆≈»«¬»ƒ∆«»ƒ
‰pnÓ ¯˜ÚÈ ‡lL ,˙ÙwÓ ‰ÙN dÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆»»»À∆∆∆…≈»≈ƒ∆»

Ìi‰ ÔÈ·e dÈa L¯Ù‰Â ¯k‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈn‰31. ««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈≈»≈«»

אמרו:24) ז) פרק (אחרי וב'ספרא' ב. לו, ביצה משנה,
לומר: תלמוד - ירקד ולא יטפיח ולא יספוק שלא "מנין

(פירוש 25)שבתון". בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
הירך. על ביד להכות (שם) רש"י ולדעת המשניות).

המשניות).26) (פירוש יד" על יד 'ירושלמי'27)"ההכאה
בנו, שמעון לרבי אשה משיא היה "רבי ה "ב: פ"ה ביצה
מאיר  רבי שם עבר בשבת, ידיהם באחורי מטפחים  והיו
השבת? הותרה רבותינו! אמר: מטפחים, שהם קולם ושמע
רבי  שמע משנה'). 'כסף – כדרכם שמטפחים (=חשב
שמע  - ביתינו? בתוך (לייסרנו) לרדותינו שבא זה מי ואמר:

וברח". רבי של קולו מאיר "יעשה"28)רבי אחר: בנוסח
רוקח'). לשייט 29)('מעשה חבית, כעין ארוג גומא כלי

המים. פני על לשחות בו ב.30)ללמוד מ, שבת
של 31) חבית יעשה שמא בה גזרו שלא כאמבטיא, ודינה

שייטין.

.ÂÔÈ‡32‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL ÔÈÎ˙BÁ33‡e‰L ÈtÓ , ≈¿ƒ¿∆∆∆»∆ƒ¿≈∆
dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Îe˙Á ‰˙È‰ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ»¿»¬»««ƒ∆≈»

‰ ·˜a dÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ˙w˙Ó‡ÈˆB‰Ï ˙aLa ˙È·Á ¿À∆∆À»¿«¿ƒ»¿∆∆∆»ƒ¿«»¿ƒ
ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .Ôw˙È ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈ ‰pnÓƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«≈¿»¿«ƒ«

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ34˙È·Á ÏL ·˜p‰ CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ »∆∆¬«¿«≈¿«∆∆∆»ƒ
·Ê¯Ó ‰NBÚk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈi‰ ˙‡ Ál˜iL È„k¿≈∆¿««∆««ƒƒ¿≈∆¿∆«¿≈

˙aLa35ÔÈ‡Â .36˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,Ò¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ¿«»¿≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆
¯Èp‰37.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

ב.32) קמו, כדי 33)שבת החבית בנקב שנותנים חלול,
מתוכה. היין את של 34)להוציא הנקב על "שנותנים

החבית" בדפני שותת יהיה ולא היין בו מקלח להיות חבית,
הוא 35)(ר"ח). האיסור שטעם אשי, כרב הרא"ש ודעת

ובמקום  תלוש, לו יהיה לא אם הדס של עלה יקטום שמא

שיד). (סי' מותר קטומים הרבה לו ביצה 36)שיש משנה,
ב. שוברים 37)לב, או קנים חותכים דגים, "כשצולים

הנייר  את ומסדרים במים ושורים נייר, חותכים או חרסים
(רש"י). הדג" את תשרוף לא שהמתכת כדי התנור, גב על

.Ê‰¯BÓÊ38ÁÈÙËa ‰¯eL˜ ‡È‰L39da ÔÈ‡ÏÓÓ - ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰¯Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nL40¯eÒ‡ .41ÛÁÏ42ÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z¯‚a43ÔÈn‡‰L C¯„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ¯ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
¯˙·e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï·‡44ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
¯eÒ‡Â .¯·c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ45˙B¯Ú˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡Â46Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ47‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙¯Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
¯zÓ - ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï·‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú·˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰Ï48ÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡49, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»

.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï·‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף ב. קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי בדלי, חבל כעין בו קשורה שהזמורה

מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם
הטפיח, את בו לתלות ראוי מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי, עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח (רש"י). בפטיש" מכה משום וחייב

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח.42) כרתים,43)לשפשף מאי לבן טיט

כסף. כלי בו חריף,44)שמצחצחים מלח כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח, שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח". אינו שוב - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
ובישול. לטיגון (מגיד47ֿ)עמוקות חול יום לצורך

א.48)משנה). קיג, לחול.49)שבת משבת טורח שהוא

.Á¯eÒ‡50ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈
,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…

¯˜Ók ‰‡¯pL ÈtÓ51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰54,Ô‰a LnzLÈ - ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï - „ÈÊÓa55. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
¯zÓe56„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ·‡57ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e¯‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב.50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח'). טמא לטהר ושביעי שלישי הזאת
יט). (במדבר מ"ג.54)מטומאתו פ"ב תרומות

הכ"ג.55) בפ"ו הטבלה 56)כמבואר ב. יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי "השקה", נקראת זו
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מים  שמשיק עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ בכלי הטמאים המים
שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי נטמא היה טומאה,

המשניות). (פירוש

.ËÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡58ÈtÓ ,˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL ¯·c Ôw˙Ók ‰‡¯pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב. לו, ביצה משנה,

.ÈCk¯Ó‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - „aÚÓ59¯BÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C¯„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .·iÁÂ60CB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚¯ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰61˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

L·BÏÂ ÔÓL BÏ‚¯62Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·Ë˜63ÌÈ¯·c ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
¯BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
Ck¯iL È„k ,‰a¯‰ ÔÓL B¯N·a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰64Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï·‡ ,ÌÈL„Áa -65.¯zÓ - «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»

וה"ו.59) ה"ה בפי"א ב.60)מבואר קמא, שבת
(רש"י).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני
מותר.62) - בעור השמן נגע לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

È.‡Á¯ÓÓ‰66˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa ‰iË¯ «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ·˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯BÚ‰67,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

Á¯ÓÈ ‡nL68,·˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL· elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי"א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה, רבי
השעוה  מירח (שמא מחטאת לו חוששני ואמר: מקום),

הנקב)". סביב הכלי בדפני איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב סתימת

(כסףֿמשנה). ממרח משום גם

.·ÈCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ·˙Bk69ÏÁÎÏ ¯eÒ‡70 ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa71·˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ72. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
¯eÒ‡Â73·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏ74ÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

¯kÓÏÂ ˙B˜Ï ¯eÒ‡75‡nL ‰¯Êb ,¯ÈkN‰Ïe ¯kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .·zÎÈ76¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ ¯kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

- ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï·‡ .ÔÈÏÚBt BÏ ¯kNÏ B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
¯zÓ77Ï‡BL .78,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ ¯Ó‡È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב.69) צד, שבת כחול,71)לצבוע.70)משנה, אבק מין

עיניהן. סביבות הנשים המכחול 72)שנותנות "שמוליך
וכן  (רש"י); האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב
[וכן  ככותב הוא הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב
"כוחלת  מינכן) כת"י לפי צה. (שבת הגמרא מסקנת היא

כותבת"]. א.73)משום קמח, שלא 74)שבת החוב את
ישבו 75)ישכח. "והצורים טזֿיז) (יג, בנחמיה מפורש וכן

יהודה  לבני בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה,
מה  להם: ואומרים יהודה, חורי את ואריבה וירושלים,
השבת"; יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר
מגיד  - לכם" היא קודש "כי תשא): (פרשת ובמכילתא
חנותו  שפלוני מה ישראל, על קדושה מוספת שהשבת
שאמר  למי מעיד . . . השבת את משמר שהוא - נעולה?
ביום  ונח ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה

א.76)השביעי". קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב, שמא גזרו לא ולכן מועט,

אלפס'). ('רב יכתוב שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח, שבת

.‚È„Á‡79‰ta ¯ÎBn‰80¯eÒ‡Â] .¯eÒ‡ - ‰¯ÈÒÓa B‡ ∆»«≈«∆ƒ¿ƒ»»¿»
L ÔÈa ,ÌÈÊ‡Óa ÔÈa - [Ï˜LÏÌLÎe .ÌÈÊ‡Óa ‡l81 ƒ¿…≈¿…¿«ƒ≈∆…¿…¿«ƒ¿≈

„cÓÏÂ ˙BÓÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ï˜LÏ ¯eÒ‡L82ÈÏÎa ÔÈa - ∆»ƒ¿…»»ƒ¿¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒ
.Ï·Áa ÔÈa ,„ia ÔÈa ,‰cÓƒ»≈«»≈¿∆∆

וב'.79) הי"ט פ"ד יוםֿטוב הל' על 80)ראה שהחליטו
לו. מסרו ולא ב.81)המקח קנז, שבת אבל 82)משנה,

של  כלי שהוא אף זה, כלי לי מלא לחבירו: לומר מותר
יו"ט  מהלכות (פ"ד מידה שם לו מזכיר שאינו כיון מידה,

כא). הלכה

.„ÈÔÈ‡83ÔÈc84ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,˙aLa85ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ86 ≈»ƒ¿«»¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ
ÔÈLc˜Ó ‡ÏÂ87ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â .·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;88 ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿…¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ89ÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ90ÁwÓk ‡e‰L ÈtÓ , ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»

¯kÓÓe91‰fL ,˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿««¿∆∆
LÈc˜ÓÏ ‰ÓB„92ÈtÓ ,„BÚÂ .LÈ¯Ù‰L ˙B¯t Ô˙B‡ ∆¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙aLa Ô˙B‡ Ôw˙Ók ‡e‰L93˙‡ ÔÈ¯NÚÓ ∆ƒ¿«≈»¿«»¿≈¿«¿ƒ∆
‰Ó‰a‰94‡¯˜Òa ÌL¯È ‡nL ‰¯Êb ,95LÈc˜Óe .96 «¿≈»¿≈»∆»ƒ¿…¿ƒ¿»«¿ƒ

BÁÒt Ì„‡97˙aLa98B˙‚È‚ÁÂ ,99- BfL ;·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿«»«¬ƒ»¿∆
ÔÈ‡ Ck ,ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡L ÌLÎe .‡È‰ ÌBi‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

˙‡hÁ ÈÓ ÔÈLc˜Ó100. ¿«¿ƒ≈«»

ב.83) לו, ביצה פסקֿדין.84)משנה, יכתוב שמא
אחיו 85) אשת את לייבם רוצה שאינו היבם, נעל חליצת

חליצה. שטר יכתוב שמא ואסור יכתוב 86)המת, שמא
ליבמה. כתובה אירוסין 87)שטר שטר יכתוב שמא אשה,

לה'.88)וקידושין. של 89)חפץ נפשו ערך להעריך
כז). (ויקרא שנותיו לפי להקדש הרי 90)הנודר האומר:
המקדש. בית לבדק - חרם זו הכוונה 91)בהמה אין

וממכר  מקח שהרי וממכר, מקח לידי יבוא שמא שאסרו
שטעם  אלא לגזירה, גזירה גוזרים ואין היא, חכמים גזירת

יכתוב. שמא וממכר: למקח שוה באלה, ראה 92)האיסור
לארץ  חוץ לתרומת זה טעם הוסיף [וכאן ט הלכה למעלה
הטעם  בה ואין כז.) (בכורות מפריש כך ואחר והולך שאוכל
ט.]. ביצה עיין מקדיש, משום להפרישה ואסור מתקן, של
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ב.93) נז, בכורות מעשר 94)משנה, "וכל בהמה מעשר
קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר

לב). כז, (ויקרא את 95)לה'" בו שרושמים אדום צבע
בפ  שיצא כבכל העשירי בזה אסרו שלא (ומה הדיר תח

סקרא). משום ד"ה ח. חגיגה 'תוספות' עיין מקדיש,
ב.96) קמח, הפסח.97)שבת פסח 98)קרבן בערב

השבת. את דוחה הפסח שהקרבת בשבת, שחל
ביוםֿטוב 99) שלמים שיקריב היא בתורה האמורה "חגיגה

פ"א  חגיגה (הל' המקדש" לבית בבואו חג של הראשון
"צפנת 100)ה"א). - סה פיסקא בהעלותך (פ' 'ספרי'

הנקרא  הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר "נתינת פענח");
הנקראים  הם האפר עליהם שניתן האלה והמים "קידוש",
הטמאים  את מטהרים היו ובהם מקודשים", ומים חטאת מי

ה"א). פ"ו אדומה פרה בהל' (רבינו

.ÂËdÈa‚n‰101ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ««¿ƒ«¿««¿¿«»¿
‡Ï - „ÈÊÓa ,ÔÈ˜˙‰M ‰nÓ ÏÎ‡È - ‚‚BLa :·BË¿≈…«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ…

˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÏÎ‡È102Ôwz Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .103 …««»≈«»≈»≈»ƒ≈
LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ˙‡104ÌÈ¯Án‰ B‡ CÈ¯Ún‰ B‡ ∆«≈¿≈««¿ƒ««¬ƒ««¬ƒ

;ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa - ˙aLa¿«»≈¿≈≈¿≈ƒ«∆»»»
‰˜n‰ ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â105B¯·ÁÏ ¿≈»ƒ«¿¿≈««¿∆«¬≈

ÔÈ¯NÚÓ .‰˜ - ˙aLa106È‡Óc‰ ˙‡107ÔÈa ¿«»»»¿«¿ƒ∆«¿«≈
˙BLÓM‰108È‡ce‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,109. «¿»¬»…∆«««

מ"ג.101) פ"ב ח.102)תרומות בהלכה כמבואר
טבל.103) מכלל בשם 104)שיצאו ה פרק ביצה רי"ף

א.105)ה'ירושלמי'. ע, שבת 106)בבאֿקמא משנה,
א. שמעון 107)לד, אחר שהיה גדול כהן יוחנן "בימי

ישראל, גבול בכל ובדקו הגדול ביתֿדין שלחו הצדיק,
אבל  אותה, ומפרישים גדולה בתרומה זהירים שהכל ומצאו
הארץ  עמי היו עני, ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר
לפיכך  אותם, מפרישים היו ולא לעצמם מקילים מישראל
נאמנים, אנשים אלא המעשרות על נאמנים יהיו שלא גזרו
מעושרין  לומר נאמנים ואין ספק פירותיהן הארץ עמי אבל
וראה  ה"א). פ"א מעשר בהל' (רבינו דמאי" הנקרא וזהו הן,

ה"כ. ברכות מהל' פ"א לילה 108)למעלה ספק יום ספק
בזמן  ספק שיש משום בו גזרו ולא ה"ד), בפ"ה (כמבואר

טבל.109)ובפירות.

.ÊËÈÓ110ÌL ‡¯wL111¯NÚÓ ˙Óe¯˙Ï112È‡Óc ÏL ƒ∆»»≈ƒ¿««¬≈∆¿«
ÌÏhÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏL ÈÚ ¯NÚÓÏ B‡113,˙aLa ¿«¿«»ƒ∆««…ƒ¿≈¿«»

Ô‰ È¯‰Â ,˙aM‰ Ì„wÓ ÔÓB˜Ó „ÁiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈¿»ƒ…∆««»«¬≈≈
ÈÚ B‡ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯t‰ „ˆa ÔÈÁpÓe ÔÈÚe„È¿ƒÀ»ƒ¿««≈¿ƒ»»…≈»ƒ

ÌÈ„eÓÏ114„·Ï·e ;eÏÎ‡ÈÂ e‡B·È - BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¿ƒ∆¡…∆¿»¿…¿ƒ¿«
ÍÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,Ô‰kÏ ÚÈ„BiL,¯NÚÓ ˙Óe¯z ∆ƒ««…≈∆∆¬ƒ«¬ƒ¿»¿««¬≈

ÚÈ„BÈÂ115.ÈÚ ¯NÚÓ EÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,ÈÚÏ ¿ƒ«∆»ƒ∆∆¬ƒ«¬ƒ¿«¿«»ƒ

מ"ד.110) פ"ד שאני 111)דמאי מה שבת: בערב שאמר
הפירות, צבור של בדרומו או בצפונו יהיה להפריש חייב
אחר. למקום והמעשרות התרומות את הוציא לא אבל

שהוא 112) ממעשר לכהן תרומה להפריש צריך שהלוי
מיד  לתתה רגילים גדולה תרומה אבל מישראל, מקבל

שם  שקרא אחר ישראל בבית להשאירה הדרך ואין לכהן,
המתנות 113)עליה. לתת שאסור לעני, או לכהן ליתנם

שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים
שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם

ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב ועוד: ורע"ב). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.ÊÈ¯eÒ‡116ÒÈÙ‰Ï117‡È·˜a ˜ÁNÏe118ÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .¯kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙Èa119ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó120. «¿ƒƒ

ב.116) קמח, שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח שכל ביניהם תנאי ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ"ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח שחוק, באותו
מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף זה ודבר ה"י) ואבידה

(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק דרך
שהרי 120)המשניות). ומשקל, מדה לידי יבואו ולא

משלו. הכל להם נותן אביהם

.ÁÈ¯eÒ‡121,Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ ·MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa122‰¯Êb - ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,¯·ÚL ÔÈa - ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

¯zÓ - C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»
‰La eÏ ‰È‰ ‰‡e·z ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .Ô·MÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈ¯Èc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa ·MÁÓk - ˙aLa Ô˙B‡ ·MÁÓ‰ .ÏÏk123. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב בשבת אסור ההלכה: לתחילת
רוקח'). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,

(מגיד123ֿ) חטא ליראי ראויה בטלה שיחה אין אבל
משנה).

.ËÈ¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È ‡lL126Ì„‡ ∆…¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙B¯t¯t127ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁ¯B‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
·˙k‰128,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ‡¯˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

- Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ï·h‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
¯eÒ‡Â .¯ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B¯˜Ï ¯zÓ129 À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰¯ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ·˙Îa ˙B¯˜Ï130È˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLa131ÌÈ·e˙ka ˙B¯˜Ï Û‡ .132˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L¯„n‰133;L¯„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡¯B˜Â B˙È·a ·LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L¯„n‰«ƒ¿»

ב.124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי
ב.126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי 128)מיני

ויוםֿ בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב,
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א.129)המשניות). קמט, אדם 130)שבת בני "כגון
אדם  בני של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים
זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים, של
(רש"י). ופלונית" פלוני דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט, (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב משלי (תהלים ב"כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע באים היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק היה עם ברוב ההוא שהקיבוץ לפי

(מגידֿמשנה).

.Î‰ÏÙ134¯ˆÁa ‰˜Ï„135Ïk ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»
,ÈB·Ó‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ¯ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;e·¯ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,e¯Êb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚·e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈ¯vL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡ - e·¯Ú ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ

ב.134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.‡Î‰Óe136‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ˙aL ÈÏÈÏa137Èe‡¯‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï - Ì„‡Ï138‰Ó‰·Ï - ‰Ó‰·Ï Èe‡¯‰Â ,139; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙È¯ÁLa ‰ÏÙ140;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב.136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב
ה"ט. בפ"ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי ביתו מבני אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח). פ"ט עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני
השניה.

.·Î‰na141‰a¯‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c142, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ ,‰¯ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰ - ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.¯zÓ - ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב, שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.‚ÎLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯kÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ï·c ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba143.ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË N¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.¯zÓ - ˙Á‡ ˙·a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»

עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.„Î¯ÓB‡Â144ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï145ÏÎÂ ! ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆¿»
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ÏÈvÓ „Á‡Â „Á‡146ÈÏk B‡ , ∆»¿∆»«ƒ»∆»ƒ¿ƒ

.ÏÈvÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â .ÏB„b ¯·c elÙ‡ ˜ÈÊÁnL „Á‡∆»∆«¬ƒ¬ƒ»»»«¬≈∆«ƒ
¯zÓ - ÂÈÏÚ·Ï B˙e BzÁ˜Ï ÏÈvn‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»««ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»À»

BÏÓÚ ¯ÎN ˙aM‰ ¯Á‡ epnÓ ÏhÏ BÏ147‰Ê ÔÈ‡Â ; ƒ…ƒ∆««««»¿«¬»¿≈∆
˙aL ¯ÎN148,¯eq‡ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¿««»∆¬≈≈»¿»»¿…ƒ

·¯ÚÓ ÌB˜Óa ‡l‡ B‡ÈˆB‰ ‡lL149. ∆…ƒ∆»¿»¿…»

א.144) קב, שבת שלא 145)משנה, בשבילו, לא אבל
סעודות. שלש אלא לו בואו 146)הותרו שאמר: כיון

הכל. את הפקיר לכם, שם:147)והצילו במשנה כמפורש
השבת. אחר חשבון עמו עושין פקחין, היו "ואם

שלו,148) הוא הרי הכל - לעצמו לקחת המציל רצה שאילו
עבודת  שכר נוטל אינו והוא ההפקר, מן בכל זכה שהרי
(גמרא  מרצונו מחזירם שהוא החפצים שכר כיֿאם ההצלה,

המשניות). כמו 149)ופירוש הדבר הרי אחרים, שלגבי
הכ"ב) פ"ו למעלה (ראה איסור שום בה התירו שלא מציאה
שם. השקל' ו'מחצית סקי"ג של"ד סי' אברהם' 'מגן ועיין

.‰ÎÏÈv‰150‰i˜ ˙t151˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ƒƒ«¿ƒ»≈≈«ƒ«
- ‰i˜ dÈ‡L ˙t ÏÈv‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰i˜ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¬»ƒƒƒ«∆≈»¿ƒ»
‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÈvÓe .‰i˜ ˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ≈«ƒ«¿ƒ»«ƒ¿«ƒƒ«
·¯Úa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰È‰ Ì‡ ,˙aLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M∆»ƒ¿«»ƒ»»«ƒƒ¿∆∆

˙aL152ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙aLa ÏÈvÓ BÈ‡ Ï·‡ ;153, «»¬»≈«ƒ¿«»¿«ƒƒ
˙aMÏ BÊ ˙aMÓ ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿¿…ƒ«»««»

‰‡a‰154‰Ó Ïk L·BÏ - LaÏÏ ÏÈvÓ ‡e‰M ‰Óe . «»»«∆«ƒƒ¿≈»«
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó Ïk ÛËBÚÂ ,LaÏÏ ÏBÎÈ ‡e‰M∆»ƒ¿¿≈»«∆»
eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â .‡ÈˆBÓe ,ÛËÚÏ«¬…ƒ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ
,ÂÈÏÎa ÛhÚ˙Óe L·BÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ !ÌÎÏ»∆¿»∆»¿∆»≈ƒ¿«≈¿≈»
ÔÓ È¯‰L ,ÏÎ‡n‰ BÓk BlL ‡e‰ È¯‰Â .‡ÈˆBÓeƒ«¬≈∆¿««¬»∆¬≈ƒ

.ÔÈÎBÊ Ô‰ ¯˜Ù‰‰«∆¿≈≈ƒ

ב.150) קיז, הדין 151)שבת וכן סעודות. שלש מזון
אחד, מין כבר הציל אם אוכלין, מיני ושאר ודגים בבשר
שלד). סי' (או"ח חפץ אני השני במין לומר יכול

אין 152) בזמננו אבל הראיה, פי על מקדשים שהיו בזמן
בשבת, באחד ולא שבת בערב לא חל הכיפורים יום

ה"א. פ"ז החודש קידוש בהל' יום 153)כמבואר למוצאי
משום  להתיר, טעם שיש אףֿעלֿפי (רש"י). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי

.ÂÎ¯zÓ155L„w‰ È·˙k Ïk ÏÈv‰Ï156¯ˆÁa LiL À»¿«ƒ»ƒ¿≈«…∆∆≈∆»≈
;e·¯Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈB·n‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ¿»≈«∆∆∆¿«»¿««ƒ∆…≈¿

„Á‡ ÈÁÏe ˙BvÁÓ LÏL ÈB·nÏ ‰È‰iL „·Ï·e157. ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿ƒ¿ƒ∆»
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k eÈ‰iL ,‡e‰Â158Ï·‡ ;L„w‰ ÔBLÏ·e »∆ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿«…∆¬»

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ·˙Îa B‡ ÔBLÏ ÏÎa ÔÈ·e˙k eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»«≈≈«ƒƒ
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Ì‰a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ÏÁ·e .·e¯Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ ,Ô˙B‡159, »¬ƒ»»»≈¿…»ƒ¿»∆
.Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈ„a‡˙Ó Ô‰Â Û¯z‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒ»ƒ¿«…∆¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆

א.155) קטו, שבת וכתובים.156)משנה, נביאים תורה
ה"ב.157) בפי"ז שבספרי 158)כמבואר הכתב הוא

שלנו. חלפתא 159)התורה באבא "מעשה א: קטו, שבת
יושב  שהיה ומצאו לטבריה, בריבי גמליאל רבן אצל שהלך
בו. קורא והוא תרגום, איוב ספר ובידו . . . שולחנו על
על  עומד שהיה אביך, אבי גמליאל ברבן אני זכור לו: אמר
ואמר  תרגום, איוב ספר לפניו והביאו בהרֿהבית, מעלה גבי
הוא  אף הבנין), אבני (שורת הנדבך תחת שקעהו לבנאי:
במקום  מניחן - אומר יהודה ברבי יוסי רבי וגנזו. עליו ציוה

מאליהן". מרקיבין והן גלוי) (=מקום התורפה

.ÊÎeÈ‰160ÌÒa ÔÈ·e˙k161‡¯˜Ò·e162ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »¿ƒ¿«¿ƒ¿»««ƒ
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡Ói˜ ÏL ·˙k BÈ‡L∆≈¿»∆«»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

ÔBÈlb .Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - L„˜ ÔBLÏ·e163,ÌÈ¯ÙÒ ÏL ƒ¿…∆«ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒ
Ûc ÔÈaLÂ ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaLÂ ‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆¿«»¿∆≈»»»¿»»»¿∆≈«
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Ùq‰ ÛBÒaLÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aLÂ Û„Ï¿«¿∆ƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«≈∆≈«ƒƒ

˙BÎ¯a‰ .Ô˙B‡164ÔÈÚÓw‰Â165Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »«¿»¿«¿≈ƒ««ƒ∆≈»∆
ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰a¯‰ ˙BÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆≈≈ƒ¿»«¿≈∆»≈

.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

ב.160) קטו, לכתיבה.161)שבת אדום 162)צבע צבע
תורה. ספר לכתיבת כשרים אינם ושניהם בהיר,

הכתב.163) את המקיף כתוב, הבלתי "מטבע 164)החלק
ברכות" ושאר עשרה' 'שמונה כגון חכמים, שתיקנו הברכות

שלנו. תפילה סידורי כעין - בהם 165)(רש"י) שכתובים
ולרפואה. לסגולה תורה של (פרשיות) מעניינות פסוקים

.ÁÎ¯ÙÒ166‰¯Bz167LÓÁÂ ÌÈBÓL ËwÏÏ Ba LiL ≈∆»∆≈¿«≈¿ƒ¿»≈
¯‚È" ÔÏÏÎa elÙ‡Â ,˙BÓÏL ˙B·z CBzÓ ˙Bi˙B‡ƒƒ≈¿≈«¬ƒƒ¿»»¿«

"‡˙e„‰N168da ÔÈ‡L ‰L¯t da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¬»¿≈ƒ»¿»»»»»∆≈»
ÈÂ ˙Bi˙B‡ LÓÁÂ ÌÈBÓL˙B¯kÊ‰ da L169ÔB‚k , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»«¿»¿

Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ"170.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - " «¿ƒƒ¿…«»»…«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»
˜Èz ÔÈÏÈvÓe171ÌÚ ÔÈlÙz ˜È˙Â ,¯Ùq‰ ÌÚ ¯Ùq‰ «ƒƒƒ«≈∆ƒ«≈∆¿ƒ¿ƒƒƒ

ÔÎB˙a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈlÙz‰172.˙BÚÓ «¿ƒƒ««ƒ∆≈¿»»

א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע" "ויהי כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני כספר החשובה לה), י, (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף
אותיות 169)הקודש. פ"ה בהם שאין אף קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי 171)אותיות. שהתיק ב. קטז, שבת משנה,
התיק.172)קדושה. לגבי בטלות שהמעות התיק, בתוך

ה'תשפ"א  כסלו ב' רביעי יום

ועׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי  או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש

את  דוחין ביתֿדין עונשי שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈
‰Ó B‡ ¯ÁÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ

.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
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טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות
וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

ãycew zegiyn zecewpã

"zaya blcle uexl xeq`"

כו'", מצוה לדבר בשבת לרוץ "מותר ה' בהלכה וממשיך
לתלמיד־ כשבאים ה': לעבודת בנוגע זו מהלכה וההוראה
השליחות  את לו ומוסרים שבת, בבחינת שהוא חכם
טוען  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק שיש הדור, מנשיא
לרוץ  יכול אינו וממילא שבת" איקרי "תלמיד־חכם הוא
ולדלג  לרוץ "מותר ההוראה באה זה על בשבת, ולדלג
מותר  היינו שמותר, בלבד זו ולא מצוה". לדבר בשבת
לבית  לרוץ "מצוה כן לפני שפסק כמו אלא לכתחילה,
נעלה, הכי עניין הוא התורה שלימוד אף כי כו'" הכנסת
בית  לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד
נפש' 'פיקוח של בעניין מדובר כאשר אעפ"כ המקדש",
הוא  וכך בשבילו, השבת את לחלל שצריך התורה אומרת
תורה  מלימוד להפסיק שיש ברוחניות נפש' ב'פיקוח גם

ש'מת  אחר במקום ומבואר אחר. יהודי להציל כדי (שבת)
בו  אין אבל הזה, בעולם החי אדם הוא ברוחניות מצוה'
על  כלל יודע שאינו מכיון - מצוה' 'מת - למצוות חיות
כהן־גדול  אפילו חייב מצוה' שב'מת כשם ולכן המצוה,
כדי  שבתון) (שבת יוה"כ עבודות באמצע להפסיק
לעזוב  שיש ברוחניות מצוה' ל'מת בנוגע כך בו , להתעסק
וכלשון  זה, יהודי להחיות כדי נעלית הכי העבודה את
הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל הידוע
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
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הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום
ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»

ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט
מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»

ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»

ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈
ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ

˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈
ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
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יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו
ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו

ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא
נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות

י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול
מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין

לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»

ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««
.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

ה'תשפ"א  כסלו ג' חמישי יום

ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
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¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»
Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈

˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ
ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»

‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»
.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי

התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים

גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים
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.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו
שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של

.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿

,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈

‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆
‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿

¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ
˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿

ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ
ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»

B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆
ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
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היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה
שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית

פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה
גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה

"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,

יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»

Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
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למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את
הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי

הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה
יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד

ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף

תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה
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מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות
צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ה'תשפ"א  כסלו ד' שישי יום

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו

.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»

Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.

שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת

מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון
הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף

מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך
את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם

בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר
(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»

Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»

elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ
.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
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(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני
מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי

פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול
מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא

סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי
האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף

שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ
¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««

Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»
Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר
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אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל

.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»

ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆
ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו
שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי

ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»
.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»

ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ
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B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«

˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן

מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם
מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת

למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א
(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.
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.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆

˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

(מגידֿ השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי

('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים

שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר
(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני

קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,

(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
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"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט:).

ה'תשפ"א  כסלו ה' ש"ק יום

ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ - ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5¯eÚL ‰¯Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡¯NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea¯ ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe8¯ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;¯eÒ‡ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï·‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

¯ÈÚ‰ L¯‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

כתב  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל הציווי בטעם
קדמון", ולא מחודש שהעולם ונדע ש"נזכור החינוך' ב'ספר
לו  ראוי כך העולם, בריאת ממלאכת ה' ששבת וכשם

אחד. במקום לנוח לאדם
הלכות  בלימוד מתבטאת השבוע ימות בכל השבת זכירת
זכירת  על מצוה שיש וכשם החול, ימות במשך שבת
שכולו  ל"יום בנוגע מצוה ישנה כך שבוע, שבכל השבת
הגלות  של החולין בימי שגם העולמים", לחיי ומנוחה שבת
ההכנה  על שיודעים ועל־ידי־זה אליה, ולהתכונן לזוכרה יש

יותר. בנקל הגלות בזמן העבודה תהיה - הגאולה לזמן
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."...dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

י"ב  הוא מהתורה תחומין שאיסור היא כאן הרמב"ם דעת
שכתב  ממה בו וחזר אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל,
תחומין  שאיסור שכ"א) (לא־תעשה המצוות' ב'ספר
דעה  וישנה ר"ע), (כדברי אמה אלפיים הוא מהתורה
שצ"ו) סי' ריש שבת (הל' אדמוה"ז בשו"ע המובאת נוספת
אינו  מיל מי"ב יותר וגם כלל, מהתורה עיקר לתחומין שאין

מהתורה. אסור
ואלפיים  התורה, מן הוא מיל שי"ב כאן הרמב"ם ובדעת
האם  ביו"ט, תחומין לאיסור בנוגע לחקור יש מדרבנן, אמה
הרמב"ם, לשון את הרוגוצ'ובי ומבאר לא. או מהתורה הוא
הגם  ביו"ט, ולא בשבת רק הוא שהאיסור משמע שממנו
שמצוות־ בלבד", נפש אוכל אלא ליו"ט שבת בין ש"אין

מלאכה  שאינם מדברים וגם בשבת ממלאכה לשבות עשה
ולא  בשבת רק הוא שביתה של זה ציווי והרי טירחא, אלא
אלא  מלאכה אינה לתחום חוץ יציאה ובנידון־דידן ביו"ט,
הציווי  גם בה שיש בשבת רק אסורה ולכן בלבד, טירחא
רק  שאסור ביו"ט מה־שאין־כן מטירחא. גם "תשבות"
אלא  התורה מן תחומין איסור אין בטירחא, ולא במלאכה
אלא  ליו"ט שבת בין "אין הכלל כן ועל בלבד. מדרבנן

מלאכה". ל"איסור בנוגע הוא בלבד" נפש אוכל מלאכת
צריך  יהודי ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלו מהלכות
אוהל  שבמרכזו ישראל, במחנה הוא שמקומו תמיד לזכור
עליו  ומגינים אותו המקיפים הכבוד ענני ומסביבו מועד
הציווי  כך ועל ישראל. למחנה שייך שאינו עניין כל מפני
ליהודי  ואסור מצב, ובכל זמן בכל ממקומו" איש יצא "אל
והגם  ומצוותיה. תורה היהדות, היינו - ממקומו לצאת
את  ממשיך יהודי אבל לשבת, בקשר נאמר זה שציווי
את  מקיים אז וגם השבוע, ימי כל על השבת של קדושתה
של  במצב תמיד ונמצא ממקומו", איש יצא "אל הציווי

השביעי". "ביום - קדושה
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד

יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
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א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן
אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר

יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו
כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון
("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו

כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר

אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈

ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ
˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל

.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
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אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר
האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«
‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»

.Áe¯«

אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»

‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

אל  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי כתב ובהמשך
מחוץ  אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו היתה יכנס...
מסכת  בסוף הוא הדברים ומקור יכנס". זה הרי לתחום,
או  "אמה היציאה לשיעור בנוגע והנה במשנה. עירובין
שיעור  שהרי להבין צריך אחת, מאמה פחות לא אבל יותר"
וממילא  מסיני", למשה "הלכה השיעורים ככל הוא תחומין
מדוע  וא"כ יותר, ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא גם
מדוייק  הוא תחומין שיעור והלא אמה, הוא היציאה שיעור
מאמה. פחות של יציאה על גם יתחייב לא ומדוע ביותר,
אחת  שרגלו למי להכנס התירו מדוע להבין, יש ועד"ז
ששיעור  כיון לתחום, מחוץ אחרת ורגלו התחום בתוך
נחשב  לא בחוץ האחת כשרגלו מדוע מדוייק, הוא תחומין

לתחום. מחוץ כנמצא
(ci 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך
היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה

שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים
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והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין

.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר

נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿
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רי elqk '`Îoeygxn g"k iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון

שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה
ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר

זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה



zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk 'dÎoeygxn g"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ח ראשון יום

קלו. קלה. תעשה לא מצות
― 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: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
אתֿמׁשמרּתי" "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה h)ּבענין ,my). ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר
ּובכללם(bt.)מּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן
חטא" עליו ולאֿיׂשאּו אתֿמׁשמרּתי "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

(my).

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ט שני יום

קלז. תעשה לא מצות
― 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 , ְְְֲִִֵֶַַָ
נׂשּוא היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה לזרלפסּול ה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָ

ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשפ"א  כסלו א' שלישי יום

קכז. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי כ "ח מרחשוןֿ א 'כסלו 
― 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 ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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elqkרב 'dÎ'a ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשפ"א  כסלו ב' רביעי יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשפ"א  כסלו ג' חמישי יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשפ"א  כסלו ד' שישי יום

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשפ"א  כסלו ה' ש"ק יום

קכח. קכז. עשה מצות
קנב. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שבת קודש ב ֿ'ה 'כסלו 

― 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

― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּכלֿתבּואת את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ

לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ
(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ

לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)ׁשני ׁשּמעׂשר זה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה
hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ck)"וכיֿירחק ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל "ואםּֿגאל יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו "ולאֿנתּתי ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק אתֿהּמת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ
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i"yx
(Ï).ïë àìå åúøáò ולא באמת לא לישראל שנאתו

åùò.גבוריו:åéãá.במשפט: ïë àì השיבו כגמול לא
לוט  את והציל המלכים עם שנלחם אברהם לזרע

ùøç.(Ï‡)אביהם: øé÷:מואב מארץ גונח äâäé.עיר
הוגים: êì.(Ï·)כיונים äëáà øæòé éëáî כשנאמרה

אבכה  למואב סמוכה והיא יעזר חרבה כבר זו נבואה
תחרבי  את גם כי בכי אותו דוגמת בשבילך אבכה לך

äîáù.כמוהו: ïôâä:היתה כרמים לפי êéúåùéèð.ארץ

הגפן: לנטישות גבוריה את דימה לגפן אותה שדימה
.íé åøáò:בגולה וקצך ÷êöé.הלכו תאנים, קיץ לשון

דגושה: והצד"י יו"ד בו אין קץ ל' äôñàðå.(Ï‚)שהיא
תראה: שלא êåøãé.וכלתה àì הידד ענות בקול ענבים

עושים: היו כאשר ããéä.בשמחה àì ããéä שהידד
מנוסת  של הידד כיֿאם הראשון הידד יהי לא יצעקו

äéùéìù.(Ï„)חרב: úìâò:גברתנית ìò(ÂÏ)מדינה
.äùò úøúé ïë:אבדו לכך עשה גאוה אשר על

cec zcevn
(ËÎ).ÂÚÓ˘את שמענו הנה העכו"ם בשם  הנביא מאמר

מאד : נתגאה אשר מואב ÂÎÂ'.גאון  Â‰·‚רבות הדבר כפל
הגאוה: מרבית  לפי הואÂ˙¯·Ú.(Ï)פעמים גאותו שברוב מה

ולאבד : להשמיד העכו"ם  על עברה ÔÎ.מתמלא  ‡ÏÂלא אבל
ידו : לאל  אין כי יהיה מלבו·„ÂÈ.כן  בודה שהוא הדברים

מחשבתו: יקיים ולא  בהם יצלח לא  כי כן עשו לא  ומגזם 
(‡Ï).ÔÎ ÏÚ על איליל  לכן גאותו והושפל מאד  וגאה הואיל 

יילילו: שהם  מואב  אנשי בלשון הנביא ואמר  ÂÓÏÂ‡·מואב
.‰ÏÂÎ: אזעק מואב  כל ויהמה:È‰‚‰.על יהגה לבי ר"ל
(·Ï).¯ÊÚÈ ÈÎ·Óבזה יעזר, אבדן  על שבכיתי הבכי מעין

היתה כי שבמה גפני אבדן על  בעבורך  אבכה  עצמו  הענין
גפנים: מרבית  אתÍÈ˙Â˘ÈË.מקום עברו  ענפיך  התפשטות 

למרחוק: גלו הגולים  לומר רצה  ÂÚ‚.הים , ¯ÊÚÈ ÌÈ „Úהיו
ליעזר: הסמוך  הים עד  וניגפים ˜ÍˆÈ.מנוגעים ÏÚפירות על

השודד: האויב  חנה  הגפן וענבי  מעתהÙÒ‡Â‰.(Ï‚)הקיץ 
מאומה: שם תגדל לא כי הכרמל  מן שמחה  ÍÂ¯„Èכלה  ‡Ï

.„„È‰הענבים דורכי  (דרך  הידד ענות בקול  ענבים ידרכו לא 
כה): לעיל יענה  כדורכים  הידד נאמר וכן זא"ז  לזרז  הידד ‰È„„.לצעוק  ‡Ï „„È‰ אבל הידד קול  נשמע  היה מאז  הנה  ר"ל 

לחוזק: הדבר וכפל הידד קול ישמע  לא  ÔÂ·˘Á.(Ï„)מעתה ˙˜ÚÊÓרם קול  נתנו הנה אלעלה עד  חשבון של הזעקת מן  ר"ל 
יהץ: עד נשמע יהץ:ÚÂˆÓ¯.להיות  עד נשמע שהיה  חורונים עד  צוער  של הזעקה מן וכן ˘È˘ÈÏ‰.ר "ל  ˙Ï‚Ú יגדל כן ר"ל 

ביותר: המעולה לבטן השלישי  כעגל  חשובה מדינה מואב ארץ  אתה הזעקה ÌÈ¯Ó.בך  ÈÓ ר"ל שממה יהיו  נמרים נהר  מי 
המרעה: ותכלה מימיהם שיחרב  בחורבנה  אמר לכן ודשן שמן במרעה מואב ארץ שבח  שכל ולפי מימיה  ÏÚÓ‰(Ï‰)יחרב

.‰Ó·: באבלם טרודים  יהיו כי לאלהיו ומקטיר  הבמה על  עולה מעלה  מי יהיה  ÔÎ.(ÂÏ)לא ÏÚואמר החורבן גודל  בעבור
מואב: Ó‰È‰.בלשון ÌÈÏÈÏÁÎ:מואב חורבן על לבי יהמה כן החלילים ‡È˘.כהמיית Ï‡:חרש קיר אנשי אבדן ÏÚבעבור

.ÔÎ:אבדו הכל  את  שקיבץ ההון ומרבית העושר יתרון אשר  על

oeiv zcevn
(ËÎ).ÔÂ‡‚.ÂÂ‡‚Â:גאוה עברהÂ˙¯·Ú.(Ï)מלשון מלשון
מלבו·„ÂÈ.וזעם : בדא אשר וכן הלב מן  הבדוי  כזב  (מ"א דבר

‰¯˘.(Ï‡):יב) ¯È˜:מקום אהגהÈ‰‚‰.שם  וכן המיה ענין
לח)כיונה ואתÍÈ˙Â˘ÈË.(Ï·):(ישעיה כמו ענפים ענין

התז הסיר יח)הנטישות וכןÂÚ‚.:(שם נגפו ור "ל  נגע מלשון 
ישראל  וכל  יהושע ח)וינגעו הקיץ:˜ÍˆÈ.:(יהושע פירות

.Í¯Èˆ·לא נזיריך  ענבי ואת כמו  הגפן ענבי תלישת  נקרא כן
כה)תבצור  נפל ÏÙ.:(ויקרא אחיו  כל פני על  כמו  חניה  ענין 

כה) אסיפם ÙÒ‡Â‰.(Ï‚):(בראשית אסוף כמו כליון  (לעיל ענין

שמחה :ÏÈ‚Â.:ח) וכרמים:‰ÏÓ¯Î.ענין שדות  מקום  יקרא  כן
.ÌÈ·˜ÈÓחצב יקב  וגם  כמו בהם יורד שהיין  הבורות יקראו  כן

ה)בו  נוגש ‰˘·˙È.:(ישעיה שבת כמו ומניעה בטול  (שם ענין

היין:ÍÂ¯„È.:יד) להוציא ברגל  ענבים לדרוך  הוא‰È„„.הדרך 
הדורכים: ושריםÌÈÏÈÏÁÎ.(ÂÏ)קריאת  וכן נגון כלי  שם 

פז)כחוללים  ריבוי:È˙¯˙.:(תהלים ענין והוא יתרון מלשון
.‰˘Ú חיל עושה וישראל  וכן ואסיפה קבוץ כד)ענין :(במדבר
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כה): לעיל יענה  כדורכים  הידד נאמר וכן זא"ז  לזרז  הידד ‰È„„.לצעוק  ‡Ï „„È‰ אבל הידד קול  נשמע  היה מאז  הנה  ר"ל 

לחוזק: הדבר וכפל הידד קול ישמע  לא  ÔÂ·˘Á.(Ï„)מעתה ˙˜ÚÊÓרם קול  נתנו הנה אלעלה עד  חשבון של הזעקת מן  ר"ל 
יהץ: עד נשמע יהץ:ÚÂˆÓ¯.להיות  עד נשמע שהיה  חורונים עד  צוער  של הזעקה מן וכן ˘È˘ÈÏ‰.ר "ל  ˙Ï‚Ú יגדל כן ר"ל 

ביותר: המעולה לבטן השלישי  כעגל  חשובה מדינה מואב ארץ  אתה הזעקה ÌÈ¯Ó.בך  ÈÓ ר"ל שממה יהיו  נמרים נהר  מי 
המרעה: ותכלה מימיהם שיחרב  בחורבנה  אמר לכן ודשן שמן במרעה מואב ארץ שבח  שכל ולפי מימיה  ÏÚÓ‰(Ï‰)יחרב

.‰Ó·: באבלם טרודים  יהיו כי לאלהיו ומקטיר  הבמה על  עולה מעלה  מי יהיה  ÔÎ.(ÂÏ)לא ÏÚואמר החורבן גודל  בעבור
מואב: Ó‰È‰.בלשון ÌÈÏÈÏÁÎ:מואב חורבן על לבי יהמה כן החלילים ‡È˘.כהמיית Ï‡:חרש קיר אנשי אבדן ÏÚבעבור

.ÔÎ:אבדו הכל  את  שקיבץ ההון ומרבית העושר יתרון אשר  על

oeiv zcevn
(ËÎ).ÔÂ‡‚.ÂÂ‡‚Â:גאוה עברהÂ˙¯·Ú.(Ï)מלשון מלשון
מלבו·„ÂÈ.וזעם : בדא אשר וכן הלב מן  הבדוי  כזב  (מ"א דבר

‰¯˘.(Ï‡):יב) ¯È˜:מקום אהגהÈ‰‚‰.שם  וכן המיה ענין
לח)כיונה ואתÍÈ˙Â˘ÈË.(Ï·):(ישעיה כמו ענפים ענין

התז הסיר יח)הנטישות וכןÂÚ‚.:(שם נגפו ור "ל  נגע מלשון 
ישראל  וכל  יהושע ח)וינגעו הקיץ:˜ÍˆÈ.:(יהושע פירות

.Í¯Èˆ·לא נזיריך  ענבי ואת כמו  הגפן ענבי תלישת  נקרא כן
כה)תבצור  נפל ÏÙ.:(ויקרא אחיו  כל פני על  כמו  חניה  ענין 

כה) אסיפם ÙÒ‡Â‰.(Ï‚):(בראשית אסוף כמו כליון  (לעיל ענין

שמחה :ÏÈ‚Â.:ח) וכרמים:‰ÏÓ¯Î.ענין שדות  מקום  יקרא  כן
.ÌÈ·˜ÈÓחצב יקב  וגם  כמו בהם יורד שהיין  הבורות יקראו  כן

ה)בו  נוגש ‰˘·˙È.:(ישעיה שבת כמו ומניעה בטול  (שם ענין

היין:ÍÂ¯„È.:יד) להוציא ברגל  ענבים לדרוך  הוא‰È„„.הדרך 
הדורכים: ושריםÌÈÏÈÏÁÎ.(ÂÏ)קריאת  וכן נגון כלי  שם 

פז)כחוללים  ריבוי:È˙¯˙.:(תהלים ענין והוא יתרון מלשון
.‰˘Ú חיל עושה וישראל  וכן ואסיפה קבוץ כד)ענין :(במדבר



hרד wxt l`ipc - miaezk

è-÷øô ìàéðãdk

äëíéML íéòáLå äòáL íéòáL ãéâð çéLî-ãò íìLeøé úBðáìå áéLäì øáã àöî-ïî ìkNúå òãúå§¥©̧§©§¥¹¦Ÿ¨´¨À̈§¨¦Æ§¦§³§«¨©¦ÆÆ©¨¦´©¨¦½¨ª¦−¦§¨®§¨ª¦º¦¦´
:íézòä ÷Böáe õeøçå áBçø äúðáðå áeLz íéðLe§©À¦¨Æ§¦§§¨Æ§´§¨½§−¨¦¦«

i"yx
(‰Î).øáã àöåî ïî ìëùúå òãúå זה דבר מוצא מתוך

להשיב  להשכיל תדע לך להגיד תחנוניך בתחלת שיצא
ירושלים: ãéâð.ולבנות çéùî ãò מיום תנתן זמן

עליו  הקב"ה שאמר פרס מלך כורש בא עד החורבן
כה  שנא' ונגידו משיחו וקראו עירו ויבנה ישוב שהוא
וגלותי  עירי יבנה הוא וגו' לכורש למשיחו ה' אמר

וגו': äòáù.ישלח íéòåáù יהיו שלימות שמטות שבע
שנים  שלש יותר היו ועוד כורש שיבא קודם בגולה
אחת  בשנת נמנה לא השבוע שלמה שלא מתוך אלא
החזון  לו כשנא' בה עומד דניאל שהיה המדי לדריוש
שנה  י"ח מהן צא יהויקים לכבוש שבעים כלו הזה
נ"ב  נשארו ירושלים לחורבות יהויקים כיבוש שקדמה
ביהוד' איש עבר לא שנה נ"ב רבותינו ששנו היא שנה
כורש  בימי שחזרו עד החורבן מיום אשר שנה נ"ב הם

שנים: ושלש שמיטות ז' íéðùåהרי  íéùù íéòåáùå
.äúðáðå áåùú:ובחריצותיה ברחובתיה õåøçå.העיר

שקורין  העיר לחיזוק החומה סביב שעושין חריצים הם
בלע"ז: íéúòä.קאבה ÷åöáå בצוק יהיו העתים ואותן

יהיו  כוכבים ועובדי פרס מלכי בשעבוד כי ובצרה
ס"ב  שהם ואע"פ קשה בשעבוד עליהם מטריחים
השמיני' השבוע מן שנותרו שנים ארבע ועוד שבועים
המשך  של נ"ב בתוך שנים ג' נבלעת תחלתו שהיתה
כאן  מנה שלא לפי שנים ד' אותן כאן נמנו לא הגולה
התחיל  שמתחילה מוצא אתה והרי שבועים אלא
ומשפטיהם  עתיהם כשפירש ובסוף ע', שבועים למנות
לכאן  מקצתו נחלק א' שבוע אלא ס"ט, אלא מנה לא
השלמים: השבועים אלא הזכיר לא והוא לכאן ומקצתו

.íéúòä ÷åöáå:העתים אותן יהיו בצוקה

cec zcevn
(‰Î).¯·„ ‡ˆÂÓ ÔÓתדע הדבר מזה ומובן שיוצא  ממה

שלימה בגאולה ירושלים  את  ולבנות להשיב בא  עת ותשכיל 
העת: באה לא ועדיין בחשבונך  טעית  כי ÁÈ˘Óותבין „Ú

.„È‚הוא נגיד  משיח עד החורבן מן ר "ל  נגיד  משיח עד לחלק  נגזר הזה בחשבון האלה  השמיטות  שבעה  של  מספר  כי ר"ל 
שלמה: לא השמינית  אבל שלימות  שמיטות שבע מספר יהיה ÂÎÂ'.כורש ·Â˘˙ ÌÈ˘Â ÌÈ˘˘ ÌÈÚÂ·˘Âלהיות תשוב ואח "ז

ומן שמיטה  לכלל  באו לא אשר  השנים  מלבד  שלימות  שמיטות  השנים ) אף זכר  לא  נשלמה שלא  (ועל ס"ב  זמן  משך  בנוים
היא לבבל מלאת לפי ירמיה שאמר שנה שבעים מספר  כי  העת בא לא עדיין אשר  לדעת  להשכיל  תוכל  הנה ההוא הדבר מוצא
סוף אבל  בראשונה יהויקים  את נ"נ שכבש מעת ישראל על  בבל  התפשטות  מהתחלת תחשב  היא והנה הפקידה התחלת  על 
צדקיה גלות שהרי יפה החשבון עולה  היא כן אם כי הבית  וחורבן  צדקיה מגלות  שנה ע' בכלות תהיה  בה"מ ובנין  הגאולה 
שנה שנבלעה אלא  כ "ג בנו מרודך  אויל  ימי שנים כ "ו  משנותיו א"כ  ונשארו שנים  מ"ה מלך  והוא  לנ "נ י"ט שנת  בסוף היתה
כורש ועד  מהחורבן  א "כ  נ"ב  הרי אחת שנה המדי דריוש ימי נ"א הרי ג ' בנו בלשאצר ימי מ "ח  א "כ  הרי למעלה  כמ "ש אחת 
לירושלים עלו לכורש הראשונה ובשנה השמינית בשמיטה שנים  שלשה ונכנס  שמיטות שבעה רק  נשלם לא  דריוש  אחר המולך 
שנה ת "כ  ועמדה השניה  השנה עד נבנה לא והבית הפרסי לדריוש הראשונה השנה עד  שנה  ח "י כך  ועמדה לבנותה  והתחילו 
שמיטה לכלל באו לא אשר  שנים ארבעה ועוד  שלימות שמיטות ס"ב במספר והם שנה תל "ח  החורבן עד ירושלים מבנין א"כ
חשבון כן צדקיה  מגלות יוחשב נגיד משיח עד  האמור החשבון  וכמו שמיטות  שבעים הכל  בין  והרי השנים) אף זכר לא (ולכן
כשמת כי הפרסי לדריוש האחת  השנה עד  נשלמו ולא צדקיה מגלות  שנה שבעים לחשוב  יש בה"מ ובנין שלימה גאולה  של 
בשנה א"כ  ס"ט  הרי י "ד  אחשורוש  ימי נ "ה הרי  ג ' כורש ימי וחשוב צא  אמרנו כאשר  צדקיה מגלות  שנה נ"ב היה המדי דריוש
שתים בשנת וכמ "ש הבית לבנות והתחילו שלימה גאולה היה לדריוש ובשניה שנה  שבעים נשלמו הפרסי דריוש לבנו האחת
כי לו) (דה"ב  וכו ' ירמיה  בפי ה ' דבר לכלות  לכורש  אחת  ובשנת ומ"ש  א ) (חגי ה ' בבית מלאכה ויעשו ויבואו  וכו ' לדריוש
נ"ב שהם יהויקים מגלות שנה שבעים בכלות היתה היא שם  כמ"ש  כורש  בפקודת  לארצם ישראל  חזרו אשר בעלמא  פקידה
שלימה לגאולה אף יוחשב  אם אבל  אמרנו כאשר  צדקיה מגלות שנה  שבעים  יחשב שלימה גאולה  אבל  צדקיה מגלות שנה 
החשבון גם וא"כ  צדקיהו  מגלות  כלל  חשבון כאן  אין א"כ  ממנה שנה  שבעים  בכלות בראשונה יהויקים מכיבוש בה"מ  ובנין
בית חורבן עד  נגיד  וממשיח שמיטות לעשר א"כ  ויעלה  בראשונה  יהויקים מכיבוש  לחשוב ג"כ  מהראוי נגיד משיח  עד  האמור
שלימות לשמנה אף  יעלה  לא  נגיד משיח  עד  כי ונגזר נאמר  כן ולא  שמיטות ע ' הכל  בין להיות שמיטות ס' כ "א  יהיה לא  שני
ע"י לומר הענין לתחילת למעלה ומוסב  בחשבון  שטעה ישכיל מזה וא"כ שמיטות מס"ב יותר אף עולה החורבן עד  ומשם

הו שנה  ע' ירושלים  לחרבות למלאות וכו ' מספר  בספרים בינותי המלאך  הבית:דברי וחורבן  צדקיה  גלות  ıÂ¯ÁÂ.א ·ÂÁ¯רחוב
מבצר: לעיר  העושין כדרך  לה  סביב  וחפירה בנויה תהיה  ‰ÌÈ˙Ú.העיר ˜Âˆ·Âימשלו כי בצוקה תהיה השני הבית עמידת  זמן

ורומי: ויון פרס בהם 

oeiv zcevn
(‰Î).ıÂ¯ÁÂחולין) ונעיצים חריצים  ובדרז "ל  חפירה ענין

וצרה:Âˆ·Â˜.סז): צוקה מלשון 

ci dpyn drax`e mixyr wxt milk zkqn

Ëïä úBìtLî LGL:ìáæ ìL–ñøãî äàîè;ïáz ìL–úî àîè äàîè;íélîb ìL õìçtäå–íeìkî øBäè. ¨©§¥¥¤¤¤§¥¨¦§¨¤¤¤§¥¨§¥¥§©ª§¨¤§©¦¨¦§
Èïä íéötî äLGL:äáéLéì éeNòä–ñøãî àîè;ïéòaö ìL–úî àîè àîè;úBzb ìLå–íeìkî øBäè. §¨©§¦¥¤¨¦¦¨¨¥¦§¨¤©¨¦¨¥§¥¥§¤¦¨¦§
‡Èïä ïéìîøz äLGLe úBúîç LGL:øeòMk íéìa÷îä–ñøãî ïéàîè;øeòMk ïéìa÷î ïðéàLå–íéàîè ¨£¨§¨ª§§¦¥©§©§¦©¦§¥¦¦§¨§¤¥¨§©§¦©¦§¥¦

úî àîè;âcä øBò ìLå–íeìkî øBäè. §¥¥§¤©¨¨¦§
·Èïä úBøBò äLGL:ì éeNòäçéèL–ñøãî àîè;éøëúìíéìkä C–úî àîè àîè;íéìcðñ ìLå úBòeöø ìLå §¨¥¤¨§¨¦©¨¥¦§¨§©§¦©¥¦¨¥§¥¥§¤§§¤©§¨¦
–íeìkî øBäè. ¨¦§
‚Èïä ïéðéãñ äLGL:ì éeNòääáéëL–ñøãî àîè;ìïBìéå–úî àîè àîè;úBøeö ìLå–íeìkî øBäè. §¨§¦¦¥¤¨¦§¦¨¨¥¦§¨§¦¨¥§¥¥§¤¨¦§
„Èïä úBçtèî LGL:íéãé ìL–ñøãî äàîè;ïéøôñ ìL–úî àîè äàîè;éøëz ìLåC,éåì éða éìáð ìLå ¨¦§¨¥¤¨©¦§¥¨¦§¨¤§¨¦§¥¨§¥¥§¤©§¦§¤¦§¥§¥¥¦

h.zeltyn:úåãùì íéìáæ íäá àéöåäì úåéåùò úåôå÷.qxcn d`nh laf ly:äáéùéì äéåàøù éôì.ulgetdeíéá÷ðäå ,úùø äùòî øáëî ïéòë éåùò
áùéì ïéåàø ïéàå íéù÷ äìù íéìáçù ,äáéùéì äéåàø äðéà íâå ,øúåéá íéáçø äéá÷ðù ,ïáú ìá÷ì åìéôà äéåàø äðéàå .ïáú ìù úìôùîî øúåé íéáçø åìù

:íåìëî äøåäè êëìä ,ïäéìò
i.mivtn:ïäá àöåéëå éîâå àîåâå äð÷å áéñîå óìéçî úåéåùò úåàìöçî ïéîë.mirav lye:íéãâáä íäéìò íéðúåð íéòáöäù.zn `nh `nhíðéàù

:ïäì ùé íéìë úøåú ìáà ,äáéùéì íéãçåéî.zezb lye:íéúéæå íéáðò ïäá úåñëì úåéåùòä
`i.zezng:øåò ìù úåãàð.oilnxezïéñéë:ïëåúì åéöôç çéðî äòåøäù ,øåò ìù íéìåãâ.xeriyk milawndúîçä .íéøë ÷øô ùéøá äìòîì ùøåôîä

:àì ïàëî úåçô ìáà .ïúëàìî íò äáéùé íéùîùî æàã ,øúåé íé÷éæçî íà ïëù ìëå .ïéá÷ úùîç ìù ìîøåúäå .íéá÷ úòáù ìùmixedh bcd xer lye
.melkn:øåäè ,íéáù úåéøáî àáä ìëã

ai.gihyl:åéìò áùéì õøàá çåèùì.milkd jixkzl:ïøîùì éãë íéèçîå íééøôñîå íéðéëñ ïåâë ,íéìëä úà åá êåøëì.milcpq lye zerevx lyeøåò
:à"é ÷øô íéòâð úëñîá çëåîãë ,úåàîè ,øáë úåð÷åúîä úåòåöø ìáà .àåä äëàìî øñåçîã ,íåìëî øåäè ,íéìãðñå úåòåöø åðîî êåúçì ãîåòä

bi.zn `nh `nh oeliel:åá íîçúîå íéîòôì åéìåùá óèòúî ùîùäù éôì ,àîè ,çúôä éðôì êñîì éåùòä.zexev lyéðéî åáå í÷åø ãéá àåäù ãâá
:øçà ãâáá åúåîë úåùòì åá úåàøì éãë úåøåö

ci.qxcn d`nh mici ly:äéìò ïùéå úñëä ìò äðúåð íéîòôù éôì.iel ipa ilap jixkz lyeêøãå .úçôèîá ïäìù øéùä éìë íéëøåë íéåìä åéäù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBìtLî Lקופות של מינים שלושה –(milq) החלוקים הם, ÈÇÀÅÅ
טומאה: לענין  ìáæבדיניהם ìL להוציא העשויה גדולה קופה – ÆÆÆ

לשדות, זבל ñøãîבה äàîè שכשהיא לישיבה, היא שראויה לפי – ÀÅÈÄÀÈ
עליה; יושבים זבל  ïázמלאה ìL,תבן של משפלת –äàîè ÆÆÆÀÅÈ

úî àîè,עליה שיושב ומי  למעלה, שפתחה לפי  מדרס, ולא – ÀÅÅ
מלאכתנו" את ונעשה "עמוד לו: ישראל");אומרים õìçtäåÀÇËÀÈ("תפארת 

íélîb ìL בו לשאת הגמל גב על שנותנים מחבלים, קלוע סל  – ÆÀÇÄ
גדולים, נקבים בו  ויש  íeìkîמשא, øBäèכלי חשוב שאינו  – ÈÄÀ

שהחבלים  לפי  לישיבה, ראוי  אינו ואף הגדולים, נקביו מחמת קיבול 
עליהם. לישב וקשה קשים

י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä íéötî äL–,mivtn או מקנים העשויות מחצלות היינו ÀÈÇÀÄÅ
לענין  בדיניהם החלוקים הם מינים ושלושה בהם; וכיוצא מגומא

ñøãîטומאה: àîè ,äáéLéì éeNòäכפשוטי שהוא פי  על  ואף – ÆÈÄÄÈÈÅÄÀÈ
הכתוב  ריבה שכן  התורה, מן  מדרס טומאת מקבל מקום מכל עץ, כלי 

ד): טו, akynd"(ויקרא  lk זה והרי  יטמא", הזב עליו  ישכב אשר
לכך ועשוי למשכב טוב");ראוי יום "תוספות  ïéòaö(עיין ìL מפץ – ÆÇÈÄ

הבגדים, את עליו נותנים úîשהצבעים àîè àîè,מדרס ולא – ÈÅÀÅÅ
עליו  כלי תורת אבל לישיבה, מיוחד  "תפארת שאינו עיין (ברטנורא;

úBzbישראל"); ìLå,הגתות בשעת ענבים בו  לכסות העשוי  מפץ – ÀÆÄ
íeìkî øBäèאדם ממשמשי שאינו לפי  סוברים,(רמב "ם);– ויש  ÈÄÀ

טהור לחיפוי העשוי שכל  לפי הוא, ישראל").שהטעם ("תפארת 

i p y m e i
א י ה נ ש מ ר ו א ב

GLúBúîç L, עור של נודות –GLeïéìîøz äL,עור תרמילי  – ÈÂÈÀÈËÀÀÄ
ïä:טומאה לענין בדיניהם החלוקים –øeòMk íéìa÷îä– ÅÇÀÇÀÄÇÄ

קבי שבעה בחמת א), (כ, לעיל  קבים,המפורש חמישה ובתרמיל  ם
יותר , מקבלים אם שכן  ñøãîוכל  ïéàîè;לישיבה גם שעשויים – ÀÅÄÄÀÈ

úî àîè íéàîè ,øeòMk ïéìa÷î ïðéàLå שבפחות מדרס ולא – ÀÆÅÈÀÇÀÄÇÄÀÅÄÀÅÅ
לישיבה; ראויים אינם âcäמכשיעור  øBò ìLå הם עשויים אם – ÀÆÇÈ

הדג, íeìkîמעור  øBäè אינו שבמים מבריות הנעשה דבר  שכל – ÈÄÀ
טומאה. מקבל

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBøBò äL בדיניהם החלוקים הם, עורות מיני שלושה – ÀÈÅ
טומאה: çéèLìלענין éeNòä, עליו ולישב הארץ על  לשטחו – ÆÈÀÈÄÇ
ñøãî àîè;מדרס טומאת מקבל  –íéìkä Céøëúìהעשוי עור – ÈÅÄÀÈÀÇÀÄÇÅÄ

לשמרם, כדי ומחטים, ומספריים סכינים כגון  הכלים, את בו  לכרוך 
úî àîè àîè בית לו  שיש  ככלי  זה הרי  הכריכה ידי שעל – ÈÅÀÅÅ

ישראל");קיבול íéìcðñ("תפארת ìLå úBòeöø ìLåהעומד עור – ÀÆÀÀÆÇÀÈÄ
לסנדלים, או  לרצועות íeìkîליחתך øBäè מלאכה שמחוסר – ÈÄÀ

ברטנורא );הוא כלי(ר"ש; צורת עליו שאין לפי  הטעם, מבארים ויש 

שהבאנו). הטעמים  שני על שמקשה  אחרונה " "משנה ועיין (רמב"ם ;

i y i l y m e i
ג י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä ïéðéãñ äL בדיניהם החלוקים הם, סדינים מיני  שלושה – ÀÈÀÄÄÅ
טומאה; äáéëLìלענין  éeNòäסתם סדין היינו  טהרות "),– ("סדרי  ÆÈÄÀÄÈ
ñøãî àîè;מדרס טומאת מקבל –ïBìéåìמסך לוילון , העשוי – ÈÅÄÀÈÀÄ

úîלפתח, àîè àîèשהשמש לפי –(gztd xney) בשוליו מתעטף ÈÅÀÅÅ
בו  ומתחמם ב ),לפעמים יד , ביצה כלי ;(גמרא  תורת עליו יש  הלכך 

úBøeö ìLå לנוי הקיר  על  אותו  שתולים המצוייר סדין (הגר "א ;– ÀÆ
ישראל"); שונות "תפארת  צורות עליו שיש  סדין מפרשים: ויש

לרוקם דוגמא íeìkî(רמב"ם ),המשמשות øBäè תורת עליו שאין  – ÈÄÀ
כלי.

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBçtèî L;טומאה לענין בדיניהן  החלוקות –íéãé ìL ÈÄÀÈÅÆÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רה h wxt l`ipc - miaezk

è-÷øô ìàéðãdk

äëíéML íéòáLå äòáL íéòáL ãéâð çéLî-ãò íìLeøé úBðáìå áéLäì øáã àöî-ïî ìkNúå òãúå§¥©̧§©§¥¹¦Ÿ¨´¨À̈§¨¦Æ§¦§³§«¨©¦ÆÆ©¨¦´©¨¦½¨ª¦−¦§¨®§¨ª¦º¦¦´
:íézòä ÷Böáe õeøçå áBçø äúðáðå áeLz íéðLe§©À¦¨Æ§¦§§¨Æ§´§¨½§−¨¦¦«

i"yx
(‰Î).øáã àöåî ïî ìëùúå òãúå זה דבר מוצא מתוך

להשיב  להשכיל תדע לך להגיד תחנוניך בתחלת שיצא
ירושלים: ãéâð.ולבנות çéùî ãò מיום תנתן זמן

עליו  הקב"ה שאמר פרס מלך כורש בא עד החורבן
כה  שנא' ונגידו משיחו וקראו עירו ויבנה ישוב שהוא
וגלותי  עירי יבנה הוא וגו' לכורש למשיחו ה' אמר

וגו': äòáù.ישלח íéòåáù יהיו שלימות שמטות שבע
שנים  שלש יותר היו ועוד כורש שיבא קודם בגולה
אחת  בשנת נמנה לא השבוע שלמה שלא מתוך אלא
החזון  לו כשנא' בה עומד דניאל שהיה המדי לדריוש
שנה  י"ח מהן צא יהויקים לכבוש שבעים כלו הזה
נ"ב  נשארו ירושלים לחורבות יהויקים כיבוש שקדמה
ביהוד' איש עבר לא שנה נ"ב רבותינו ששנו היא שנה
כורש  בימי שחזרו עד החורבן מיום אשר שנה נ"ב הם

שנים: ושלש שמיטות ז' íéðùåהרי  íéùù íéòåáùå
.äúðáðå áåùú:ובחריצותיה ברחובתיה õåøçå.העיר

שקורין  העיר לחיזוק החומה סביב שעושין חריצים הם
בלע"ז: íéúòä.קאבה ÷åöáå בצוק יהיו העתים ואותן

יהיו  כוכבים ועובדי פרס מלכי בשעבוד כי ובצרה
ס"ב  שהם ואע"פ קשה בשעבוד עליהם מטריחים
השמיני' השבוע מן שנותרו שנים ארבע ועוד שבועים
המשך  של נ"ב בתוך שנים ג' נבלעת תחלתו שהיתה
כאן  מנה שלא לפי שנים ד' אותן כאן נמנו לא הגולה
התחיל  שמתחילה מוצא אתה והרי שבועים אלא
ומשפטיהם  עתיהם כשפירש ובסוף ע', שבועים למנות
לכאן  מקצתו נחלק א' שבוע אלא ס"ט, אלא מנה לא
השלמים: השבועים אלא הזכיר לא והוא לכאן ומקצתו

.íéúòä ÷åöáå:העתים אותן יהיו בצוקה

cec zcevn
(‰Î).¯·„ ‡ˆÂÓ ÔÓתדע הדבר מזה ומובן שיוצא  ממה

שלימה בגאולה ירושלים  את  ולבנות להשיב בא  עת ותשכיל 
העת: באה לא ועדיין בחשבונך  טעית  כי ÁÈ˘Óותבין „Ú

.„È‚הוא נגיד  משיח עד החורבן מן ר "ל  נגיד  משיח עד לחלק  נגזר הזה בחשבון האלה  השמיטות  שבעה  של  מספר  כי ר"ל 
שלמה: לא השמינית  אבל שלימות  שמיטות שבע מספר יהיה ÂÎÂ'.כורש ·Â˘˙ ÌÈ˘Â ÌÈ˘˘ ÌÈÚÂ·˘Âלהיות תשוב ואח "ז

ומן שמיטה  לכלל  באו לא אשר  השנים  מלבד  שלימות  שמיטות  השנים ) אף זכר  לא  נשלמה שלא  (ועל ס"ב  זמן  משך  בנוים
היא לבבל מלאת לפי ירמיה שאמר שנה שבעים מספר  כי  העת בא לא עדיין אשר  לדעת  להשכיל  תוכל  הנה ההוא הדבר מוצא
סוף אבל  בראשונה יהויקים  את נ"נ שכבש מעת ישראל על  בבל  התפשטות  מהתחלת תחשב  היא והנה הפקידה התחלת  על 
צדקיה גלות שהרי יפה החשבון עולה  היא כן אם כי הבית  וחורבן  צדקיה מגלות  שנה ע' בכלות תהיה  בה"מ ובנין  הגאולה 
שנה שנבלעה אלא  כ "ג בנו מרודך  אויל  ימי שנים כ "ו  משנותיו א"כ  ונשארו שנים  מ"ה מלך  והוא  לנ "נ י"ט שנת  בסוף היתה
כורש ועד  מהחורבן  א "כ  נ"ב  הרי אחת שנה המדי דריוש ימי נ"א הרי ג ' בנו בלשאצר ימי מ "ח  א "כ  הרי למעלה  כמ "ש אחת 
לירושלים עלו לכורש הראשונה ובשנה השמינית בשמיטה שנים  שלשה ונכנס  שמיטות שבעה רק  נשלם לא  דריוש  אחר המולך 
שנה ת "כ  ועמדה השניה  השנה עד נבנה לא והבית הפרסי לדריוש הראשונה השנה עד  שנה  ח "י כך  ועמדה לבנותה  והתחילו 
שמיטה לכלל באו לא אשר  שנים ארבעה ועוד  שלימות שמיטות ס"ב במספר והם שנה תל "ח  החורבן עד ירושלים מבנין א"כ
חשבון כן צדקיה  מגלות יוחשב נגיד משיח עד  האמור החשבון  וכמו שמיטות  שבעים הכל  בין  והרי השנים) אף זכר לא (ולכן
כשמת כי הפרסי לדריוש האחת  השנה עד  נשלמו ולא צדקיה מגלות  שנה שבעים לחשוב  יש בה"מ ובנין שלימה גאולה  של 
בשנה א"כ  ס"ט  הרי י "ד  אחשורוש  ימי נ "ה הרי  ג ' כורש ימי וחשוב צא  אמרנו כאשר  צדקיה מגלות  שנה נ"ב היה המדי דריוש
שתים בשנת וכמ "ש הבית לבנות והתחילו שלימה גאולה היה לדריוש ובשניה שנה  שבעים נשלמו הפרסי דריוש לבנו האחת
כי לו) (דה"ב  וכו ' ירמיה  בפי ה ' דבר לכלות  לכורש  אחת  ובשנת ומ"ש  א ) (חגי ה ' בבית מלאכה ויעשו ויבואו  וכו ' לדריוש
נ"ב שהם יהויקים מגלות שנה שבעים בכלות היתה היא שם  כמ"ש  כורש  בפקודת  לארצם ישראל  חזרו אשר בעלמא  פקידה
שלימה לגאולה אף יוחשב  אם אבל  אמרנו כאשר  צדקיה מגלות שנה  שבעים  יחשב שלימה גאולה  אבל  צדקיה מגלות שנה 
החשבון גם וא"כ  צדקיהו  מגלות  כלל  חשבון כאן  אין א"כ  ממנה שנה  שבעים  בכלות בראשונה יהויקים מכיבוש בה"מ  ובנין
בית חורבן עד  נגיד  וממשיח שמיטות לעשר א"כ  ויעלה  בראשונה  יהויקים מכיבוש  לחשוב ג"כ  מהראוי נגיד משיח  עד  האמור
שלימות לשמנה אף  יעלה  לא  נגיד משיח  עד  כי ונגזר נאמר  כן ולא  שמיטות ע ' הכל  בין להיות שמיטות ס' כ "א  יהיה לא  שני
ע"י לומר הענין לתחילת למעלה ומוסב  בחשבון  שטעה ישכיל מזה וא"כ שמיטות מס"ב יותר אף עולה החורבן עד  ומשם

הו שנה  ע' ירושלים  לחרבות למלאות וכו ' מספר  בספרים בינותי המלאך  הבית:דברי וחורבן  צדקיה  גלות  ıÂ¯ÁÂ.א ·ÂÁ¯רחוב
מבצר: לעיר  העושין כדרך  לה  סביב  וחפירה בנויה תהיה  ‰ÌÈ˙Ú.העיר ˜Âˆ·Âימשלו כי בצוקה תהיה השני הבית עמידת  זמן

ורומי: ויון פרס בהם 

oeiv zcevn
(‰Î).ıÂ¯ÁÂחולין) ונעיצים חריצים  ובדרז "ל  חפירה ענין

וצרה:Âˆ·Â˜.סז): צוקה מלשון 

ci dpyn drax`e mixyr wxt milk zkqn

Ëïä úBìtLî LGL:ìáæ ìL–ñøãî äàîè;ïáz ìL–úî àîè äàîè;íélîb ìL õìçtäå–íeìkî øBäè. ¨©§¥¥¤¤¤§¥¨¦§¨¤¤¤§¥¨§¥¥§©ª§¨¤§©¦¨¦§
Èïä íéötî äLGL:äáéLéì éeNòä–ñøãî àîè;ïéòaö ìL–úî àîè àîè;úBzb ìLå–íeìkî øBäè. §¨©§¦¥¤¨¦¦¨¨¥¦§¨¤©¨¦¨¥§¥¥§¤¦¨¦§
‡Èïä ïéìîøz äLGLe úBúîç LGL:øeòMk íéìa÷îä–ñøãî ïéàîè;øeòMk ïéìa÷î ïðéàLå–íéàîè ¨£¨§¨ª§§¦¥©§©§¦©¦§¥¦¦§¨§¤¥¨§©§¦©¦§¥¦

úî àîè;âcä øBò ìLå–íeìkî øBäè. §¥¥§¤©¨¨¦§
·Èïä úBøBò äLGL:ì éeNòäçéèL–ñøãî àîè;éøëúìíéìkä C–úî àîè àîè;íéìcðñ ìLå úBòeöø ìLå §¨¥¤¨§¨¦©¨¥¦§¨§©§¦©¥¦¨¥§¥¥§¤§§¤©§¨¦
–íeìkî øBäè. ¨¦§
‚Èïä ïéðéãñ äLGL:ì éeNòääáéëL–ñøãî àîè;ìïBìéå–úî àîè àîè;úBøeö ìLå–íeìkî øBäè. §¨§¦¦¥¤¨¦§¦¨¨¥¦§¨§¦¨¥§¥¥§¤¨¦§
„Èïä úBçtèî LGL:íéãé ìL–ñøãî äàîè;ïéøôñ ìL–úî àîè äàîè;éøëz ìLåC,éåì éða éìáð ìLå ¨¦§¨¥¤¨©¦§¥¨¦§¨¤§¨¦§¥¨§¥¥§¤©§¦§¤¦§¥§¥¥¦

h.zeltyn:úåãùì íéìáæ íäá àéöåäì úåéåùò úåôå÷.qxcn d`nh laf ly:äáéùéì äéåàøù éôì.ulgetdeíéá÷ðäå ,úùø äùòî øáëî ïéòë éåùò
áùéì ïéåàø ïéàå íéù÷ äìù íéìáçù ,äáéùéì äéåàø äðéà íâå ,øúåéá íéáçø äéá÷ðù ,ïáú ìá÷ì åìéôà äéåàø äðéàå .ïáú ìù úìôùîî øúåé íéáçø åìù

:íåìëî äøåäè êëìä ,ïäéìò
i.mivtn:ïäá àöåéëå éîâå àîåâå äð÷å áéñîå óìéçî úåéåùò úåàìöçî ïéîë.mirav lye:íéãâáä íäéìò íéðúåð íéòáöäù.zn `nh `nhíðéàù

:ïäì ùé íéìë úøåú ìáà ,äáéùéì íéãçåéî.zezb lye:íéúéæå íéáðò ïäá úåñëì úåéåùòä
`i.zezng:øåò ìù úåãàð.oilnxezïéñéë:ïëåúì åéöôç çéðî äòåøäù ,øåò ìù íéìåãâ.xeriyk milawndúîçä .íéøë ÷øô ùéøá äìòîì ùøåôîä

:àì ïàëî úåçô ìáà .ïúëàìî íò äáéùé íéùîùî æàã ,øúåé íé÷éæçî íà ïëù ìëå .ïéá÷ úùîç ìù ìîøåúäå .íéá÷ úòáù ìùmixedh bcd xer lye
.melkn:øåäè ,íéáù úåéøáî àáä ìëã

ai.gihyl:åéìò áùéì õøàá çåèùì.milkd jixkzl:ïøîùì éãë íéèçîå íééøôñîå íéðéëñ ïåâë ,íéìëä úà åá êåøëì.milcpq lye zerevx lyeøåò
:à"é ÷øô íéòâð úëñîá çëåîãë ,úåàîè ,øáë úåð÷åúîä úåòåöø ìáà .àåä äëàìî øñåçîã ,íåìëî øåäè ,íéìãðñå úåòåöø åðîî êåúçì ãîåòä

bi.zn `nh `nh oeliel:åá íîçúîå íéîòôì åéìåùá óèòúî ùîùäù éôì ,àîè ,çúôä éðôì êñîì éåùòä.zexev lyéðéî åáå í÷åø ãéá àåäù ãâá
:øçà ãâáá åúåîë úåùòì åá úåàøì éãë úåøåö

ci.qxcn d`nh mici ly:äéìò ïùéå úñëä ìò äðúåð íéîòôù éôì.iel ipa ilap jixkz lyeêøãå .úçôèîá ïäìù øéùä éìë íéëøåë íéåìä åéäù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBìtLî Lקופות של מינים שלושה –(milq) החלוקים הם, ÈÇÀÅÅ
טומאה: לענין  ìáæבדיניהם ìL להוציא העשויה גדולה קופה – ÆÆÆ

לשדות, זבל ñøãîבה äàîè שכשהיא לישיבה, היא שראויה לפי – ÀÅÈÄÀÈ
עליה; יושבים זבל  ïázמלאה ìL,תבן של משפלת –äàîè ÆÆÆÀÅÈ

úî àîè,עליה שיושב ומי  למעלה, שפתחה לפי  מדרס, ולא – ÀÅÅ
מלאכתנו" את ונעשה "עמוד לו: ישראל");אומרים õìçtäåÀÇËÀÈ("תפארת 

íélîb ìL בו לשאת הגמל גב על שנותנים מחבלים, קלוע סל  – ÆÀÇÄ
גדולים, נקבים בו  ויש  íeìkîמשא, øBäèכלי חשוב שאינו  – ÈÄÀ

שהחבלים  לפי  לישיבה, ראוי  אינו ואף הגדולים, נקביו מחמת קיבול 
עליהם. לישב וקשה קשים

י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä íéötî äL–,mivtn או מקנים העשויות מחצלות היינו ÀÈÇÀÄÅ
לענין  בדיניהם החלוקים הם מינים ושלושה בהם; וכיוצא מגומא

ñøãîטומאה: àîè ,äáéLéì éeNòäכפשוטי שהוא פי  על  ואף – ÆÈÄÄÈÈÅÄÀÈ
הכתוב  ריבה שכן  התורה, מן  מדרס טומאת מקבל מקום מכל עץ, כלי 

ד): טו, akynd"(ויקרא  lk זה והרי  יטמא", הזב עליו  ישכב אשר
לכך ועשוי למשכב טוב");ראוי יום "תוספות  ïéòaö(עיין ìL מפץ – ÆÇÈÄ

הבגדים, את עליו נותנים úîשהצבעים àîè àîè,מדרס ולא – ÈÅÀÅÅ
עליו  כלי תורת אבל לישיבה, מיוחד  "תפארת שאינו עיין (ברטנורא;

úBzbישראל"); ìLå,הגתות בשעת ענבים בו  לכסות העשוי  מפץ – ÀÆÄ
íeìkî øBäèאדם ממשמשי שאינו לפי  סוברים,(רמב "ם);– ויש  ÈÄÀ

טהור לחיפוי העשוי שכל  לפי הוא, ישראל").שהטעם ("תפארת 

i p y m e i
א י ה נ ש מ ר ו א ב

GLúBúîç L, עור של נודות –GLeïéìîøz äL,עור תרמילי  – ÈÂÈÀÈËÀÀÄ
ïä:טומאה לענין בדיניהם החלוקים –øeòMk íéìa÷îä– ÅÇÀÇÀÄÇÄ

קבי שבעה בחמת א), (כ, לעיל  קבים,המפורש חמישה ובתרמיל  ם
יותר , מקבלים אם שכן  ñøãîוכל  ïéàîè;לישיבה גם שעשויים – ÀÅÄÄÀÈ

úî àîè íéàîè ,øeòMk ïéìa÷î ïðéàLå שבפחות מדרס ולא – ÀÆÅÈÀÇÀÄÇÄÀÅÄÀÅÅ
לישיבה; ראויים אינם âcäמכשיעור  øBò ìLå הם עשויים אם – ÀÆÇÈ

הדג, íeìkîמעור  øBäè אינו שבמים מבריות הנעשה דבר  שכל – ÈÄÀ
טומאה. מקבל

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBøBò äL בדיניהם החלוקים הם, עורות מיני שלושה – ÀÈÅ
טומאה: çéèLìלענין éeNòä, עליו ולישב הארץ על  לשטחו – ÆÈÀÈÄÇ
ñøãî àîè;מדרס טומאת מקבל  –íéìkä Céøëúìהעשוי עור – ÈÅÄÀÈÀÇÀÄÇÅÄ

לשמרם, כדי ומחטים, ומספריים סכינים כגון  הכלים, את בו  לכרוך 
úî àîè àîè בית לו  שיש  ככלי  זה הרי  הכריכה ידי שעל – ÈÅÀÅÅ

ישראל");קיבול íéìcðñ("תפארת ìLå úBòeöø ìLåהעומד עור – ÀÆÀÀÆÇÀÈÄ
לסנדלים, או  לרצועות íeìkîליחתך øBäè מלאכה שמחוסר – ÈÄÀ

ברטנורא );הוא כלי(ר"ש; צורת עליו שאין לפי  הטעם, מבארים ויש 

שהבאנו). הטעמים  שני על שמקשה  אחרונה " "משנה ועיין (רמב"ם ;

i y i l y m e i
ג י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä ïéðéãñ äL בדיניהם החלוקים הם, סדינים מיני  שלושה – ÀÈÀÄÄÅ
טומאה; äáéëLìלענין  éeNòäסתם סדין היינו  טהרות "),– ("סדרי  ÆÈÄÀÄÈ
ñøãî àîè;מדרס טומאת מקבל –ïBìéåìמסך לוילון , העשוי – ÈÅÄÀÈÀÄ

úîלפתח, àîè àîèשהשמש לפי –(gztd xney) בשוליו מתעטף ÈÅÀÅÅ
בו  ומתחמם ב ),לפעמים יד , ביצה כלי ;(גמרא  תורת עליו יש  הלכך 

úBøeö ìLå לנוי הקיר  על  אותו  שתולים המצוייר סדין (הגר "א ;– ÀÆ
ישראל"); שונות "תפארת  צורות עליו שיש  סדין מפרשים: ויש

לרוקם דוגמא íeìkî(רמב"ם ),המשמשות øBäè תורת עליו שאין  – ÈÄÀ
כלי.

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBçtèî L;טומאה לענין בדיניהן  החלוקות –íéãé ìL ÈÄÀÈÅÆÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



fiרו dpyn drax`e mixyr wxt milk zkqn

–íeìkî äøBäè. §¨¦§
ÂËïä ïéðéì÷øô äLGL:óBòå äiç éãö ìL–ñøãî àîè;ïéáâç ìL–úî àîè àîè;ïéöi÷ ìLå–øBäè §¨§©§¦¦¥¤¨¥©¨¨¨¥¦§¨¤£¨¦¨¥§¥¥§¤©¨¦¨

íeìkî. ¦§
ÊËïä úBëáñ LGL:äcìé ìL–ñøãî úàîè äàîè;äð÷æ ìL–úî àîè äàîè;õeçì úàöBé ìLå– ¨§¨¥¤©§¨§¥¨ª§©¦§¨¤§¥¨§¥¨§¥¥§¤¥©

íeìkî äøBäè. §¨¦§
ÊÈïä úBt÷ LGL:äiøaä ìò déìhL ääeäî–äiøaä øçà ïéëìBä;äìBãbä ìò äpè÷–øçà ïéëìBä ¨ª¥§¨¤§¨¨©©§¦¨§¦©©©§¦¨§©¨©©§¨§¦©©

:íéøåäè ïä óàå ,øåò ìù ÷éú ïäì úåùòì íãà éðá øàù
eh.oipilwxt:óåò åà äéç ãåöì íéàöåé åáå ,ø"éåøôùàå ø"åèùà ïéøå÷ù ,óåòä ïäéãéá íéñôåúùë úåôåò éãééö íéàùåðù øåò ìù ãé úøåö.qxcn `nh

:åéìò ïòùðù éôì.miabg lye:åá íúåà íéðúåðå íéáâç ãåöì íéëìåää.mivew lyeïåâë ,õé÷ä úåøéô íéùáééîä ,íéöéé÷ ìù éñøâã úéàå .íéöå÷ è÷ìì
:äãùá íé÷åîöå úåøâåøâ íéùåòä

fh.zekaq:ïé÷ã íéá÷ð äá ùéù úùø ïéòë äéåùò ,ïùàø ìò íéùðä úåàùåðù äôéë.dcli ly:ñøãî äàîè êëìå ,äáéùéì éåàø.dpwf lyeäéùòî
,äéìë ìò úãô÷îù äãìé ìùå .äéìò úáùåé íéîòôå äéìò úãô÷î äðéàù ,ñøãî äàîè äð÷æ ìù ,àéðú àúôñåúáå .äáéùéì äéåàø äðéàù äéìò íéçéëåî

:úî àîè äàîè êëìå ,äéìò úáùåé äðéà.uegd ze`vei lyeäðåæ íåâøú ,õåçä úåàöåé ,íéùøôî ùéå .õåçì úåàöåéùë ïùàø ìò íéùðä úåðúåðù øãåñ
:úåðåæ ìù úåëáñ øîåìë ,àøá ú÷ôð.zexedhøòù áåø úåìá÷î ïðéàù ,õåçì àöåé äùàä øòù áåøå åòø÷ðù úåëáñ ,øçà ùåøéô .éìë úåáåùç ïðéàù éôì

:äùà ìù äùàø
fi.ddedn:éåìáå ïùé ãâá.diilhy:äùãçä ìò éàìè äðùéä íùù øîåìë .éàìè éáâ ìò éàìè ïåùìî .äàìèù åîë.d`ixad xg` mikledäúåà ïéðã

`xephxa yexit

הידים, את בה לקנח העשויה מטפחת –ñøãî äàîèלפי – ÀÅÈÄÀÈ
עליה; וישן הכסת על  נותנה האדם ïéøôñשפעמים ìL מטפחת – ÆÀÈÄ

ספרים, בה úîשעוטפים àîè äàîèמשתמש האדם שפעמים – ÀÅÈÀÅÅ
על יש  ולכן  אחרים, לצרכים כלי;בה תורת Céøëzיה ìLå מטפחת – ÀÆÇÀÄ

המת, לתכריך  éåìהעשויה éða éìáð ìLå כורכים היו לוי  שבני  – ÀÆÄÀÅÀÅÅÄ
גורסים: ויש  הנבלים; את iel,בה ipa ilap jixkz lye שאין כלומר

כורכים  הלויים שהיו מטפחת על אלא המת, תכריך  על כאן  מדובר 
במקדש נבליהם ברטנורא ),בה íeìkî(ר "ש; äøBäèשהואיל – ÀÈÄÀ

אדם  של  תשמישו כלי  חשובה אינה בהנאה, אסורה זו ומטפחת

ישראל"). ("תפארת 

oixtq"בענין  ly" zgthn,לפרש אפשר שאי ישראל", "תפארת בעל  מעיר 
על להגן  אלא עשויה אינה שזו  המסתפר, על  ששמים למעפורת שהכוונה

כלל טומאה מקבלת ואינה מלכלוך , `dpexg").הבגדים dpyn" oiir)

i r i a x m e i

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLïéðéì÷øô äL עור כפפות מיני  –,(miicid lr)ïä החלוקים – ÀÈÀÇÀÄÄÅ
טומאה: לענין óBòåבדיניהם äiç éãö ìLציידי של  פרקלין  – ÆÈÅÇÈÈ

ועופות, ñøãîחיות àîè עליו שנשענים לפי רמב"ם ;– (ר"ש ; ÈÅÄÀÈ
ïéáâçברטנורא ); ìL,חגבים ציידי של  פרקלין –úî àîè àîè ÆÂÈÄÈÅÀÅÅ

מ  החגבים;– את בו  שנותנים קיבול , כלי ÷ïéöiשום ìLå פרקלין – ÀÆÇÈÄ
גורסים: ויש "קיץ"; הקרויות תאנים, מייבשי  mivewשל lye היינו –

קוצים, מלקטי של íeìkîפרקלין øBäè תשמישו כלי נחשב  שאינו  – ÈÄÀ
מלכלוך הידיים על לשמור  כדי  אלא משמש  ואינו הואיל  אדם, של

קוצים. מעקיצת או 

בלילה  שם ולנים ולמדברות ליערים מתרחקים ועוף חיה שציידי מפרשים, יש
ואין מצויים חגבים אבל  מדרס. הם טמאים הלכך פרקליניהם, על  ושוכבים
אינם  הלכך לשכיבה, ראויים ואינם קטנים פרקליניהם ואף מתרחקים, ציידיהם

מדרס `dpexg").טמאים dpyn")וירדו הרים יעלו  חיות שציידי  מבארים, ויש
ידיהם על ונשענים והולכים zexdh").בקעות, ixcq")

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBëáñ L–dkaq שערותיה על  האשה שנותנת רשת היא ÈÀÈÅ
לענין  בדיניהם החלוקים הם סבכות מיני ושלושה ראשה, כיסוי לשם

äcìéטומאה: ìL,צעירה אשה של סבכה –ñøãî úàîè äàîè ÆÇÀÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

לישיבה היא שראויה ברטנורא);– שהיו (רמב"ם ; שאפשר מעירים, ויש

עליה  וישנות הכסת גבי  על שלהן  סבכה נותנות זמן באותו  הילדות

משנה ); äð÷æ(כסף  ìL,זקנה אשה של סבכה –úî àîè äàîè ÆÀÅÈÀÅÈÀÅÅ
לישיבה. ראויה שאינה באופן היא שעשויה לפי מדרס, טומאת ולא –

להיפך: שנוי qxcnובתוספתא d`nh dpwf ly מקפדת שאינה (לפי 

– עליה. יושבת ופעמים הסבכה ברטנורא על d`nh),הר"ש ; dcli lye
zn `nh– עליה. יושבת ואינה שלה הסבכה על היא (שמקפדת

õeçì);ברטנורא  úàöBé ìLå ראשה על  האשה שנותנת סודר  – ÀÆÅÇ
לחוץ, יוצאת íeìkîכשהיא äøBäèויש כלי . חשובה שאינה – ÀÈÄÀ

בגד כשיעור בה שאין  לפי  הטעם, ישראל").מבארים יש("תפארת

ueglמפרשים: z`vei lye"הכזונה" תרגום (שכן  זונה של  סבכה –
ברא; הכנפקת –"dipt dzqk ik dpefl daygie" weqtd lr o"anx oiir

טו; לח, בראשית –.("dnly zk`ln"a `aen סבכה מפרשים: ויש 
לחוץ יוצא האשה שער  ורוב הרא"ש).שנקרעה (הר "ש;

כותב: אחרונה" "משנה (lyבעל el` zekaqy ,il d`xp l"f miyxtnd ixac `lel
(dpwf lye dcliדרכן אין  הסבכות שאותן  ראשן, על שנותנות הסבכות אינן 

בידיהן שנושאות הן  מטפחות כמין  אלא שערותיהן, לגלות שלא ליטלן,
פיהן את בהן ומקנחות לנוי , הסבכות, כמו נקבים, נקבים כן  גם ועשויות
הישיבה  ובעת רחבה, הילדה של שהמטפחת אלא לכלוך , מכל תמיד  וידיהן 
שאינה  הזקנה ואילו בבגדיה, ולכלוך  אבק ידבק שלא הכסא, על אותה נותנת

בגדיה. תחת אותה נותנת אינה בגדיה על מקפדת
uegl z`vei lyeדכשי לפרש, מפנייש להגן בגדיה על סודר נותנת לשוק וצאת

כלי. חשוב אינו להגן  אלא שאינו וכל הגשמים,
"l`xyi zx`tz" lrae,צעיף היינו  כאן הנזכרת שסבכה לפרש, לו שנראה כותב,

הישיבה  ובשעת גופה, ורוב ראשה בו ומכסה הוא, ארוך הצעיף ילדה ושל
טומאת  מקבלת זו סבכה ולפיכך מלאחריה, המדולדל  החלק על היא יושבת
מידלדל ואינו כך, כל  ארוך שאינו זקנה, של בצעיף כן שאין  מה מדרס;
טומאת  מקבל אינו  הלכך ראשה, בו כשתעטוף עליו  לישב שתוכל  עד לאחוריה

מדרס.

i y i n g m e i
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GLïä úBt÷ L:הם קופות מיני  שלושה –ääeäî,בלויה קופה – ÈËÅÀÈ
äiøaä ìò déìhL הבריאה הקופה על  הבלויה הקופה את ששם – ÆÀÈÈÇÇÀÄÈ
לחזקה, כדי  äiøaäכטלאי , øçà ïéëìBä,טמאה הבריאה אם – ÀÄÇÇÇÀÄÈ

שתיהן  טמאה, והבלויה טהורה הבריאה ואם טמאה, הבלויה אף
äìBãbäטהורות; ìò äpè÷ הקופה על שטליה קטנה קופה – ÀÇÈÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn dynge mixyr wxt milk zkqn

äìBãbä;úBåL eéä–úéîéðtä øçà ïéëìBä.éaøïBòîLøîBà:éìeL ìò déìhL íéðæàî ókíçnä:íéðôaî ©§¨¨¨§¦©©©§¦¦©¦¦§¥©Ÿ§©¦¤§¨¨©¥©¥©¦¦§¦
–àîè,õeçaî–øBäè.Bcö ìò déìè:õeçaî ïéa íéðôaî ïéa–øBäè. ¨¥¦©¨§¨¨©¦¥¦¦§¦¥¦©¨

‰ ˘ Ó Á Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡CBúå íéøBçà íäì Lé íéìkä ìk,ïBâk:íéøkä,úBúñkäå,ïéwOäå,ïéôeöønäå;éøácäãeäé éaø.øéàî éaø ¨©¥¦¥¨¤£©¦¨§©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦

øîBà:úBøáBz Bì LiL ìk–CBúå íéøBçà Bì Lé;úBøáBz Bì ïéàL ìëå–CBúå íéøBçà Bì ïéà.é÷tìcäå ïçìMä ¥¨¤¤§¤£©¦¨§¨¤¥§¥£©¦¨©ª§¨§©ª§§¦
–ïäì LéCBúå íéøBçà;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:íéøBçà íäì ïéà.æaæì dì ïéàL àìáè ïëå. ¥¨¤£©¦¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥¨¤£©¦§¥©§¨¤¥¨¦§¥
·òcønä–CBúå íéøBçà Bì Lé:øeçøçì äòáMî,ïáøcì äòaøàî;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:íäì ïéà, ©©§¥©¤£©¦¨¦¦§¨©©§¥©§¨¨©¨§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥¨¤

:äøåäè äøåäè íàå ,äàîè äàîè íà ,äàéøáä ïéãë.dlecbd lr dphw:úåàéøá ïäéúù ïéá úåäåäî ïäéúù ïéá.dlecbd xg` mikledäáå÷ð äìåãâä íàå
äðè÷ä óà ,äàîåè úìá÷î àéä éøäå äîéìù äìåãâä íàå .äîéìù àéäù ô"òà äøåäè äîò úøáåçîä äðè÷ä íâ ,äøäèð åæë äøéáùáù ïåîø àéöåîë

:ïåîø àéöåîá äáå÷ð àéäù ô"òà äàîè äîò úøáåçîä.ziniptd xg` mikledéîð äðåöéçä äøåäè úéîéðôä íàå ,äðåöéçä äàîè úéîéðôä äàîè íà
:äøåäè.mipf`n sk xne` oerny 'xàîè ,íéðôáî íçéîä úéúçúá äàìè íàã ,éøééà äàîè úåëúî ìù íéðæàî óëáå .éúà÷ àî÷ àðúã àúìî éùåøôì

:íçéîä øåäè ,õåçáî äàìè íàå ,íçéîä.dciv lr diilhäìåëã àð÷ñîå .øåäè íéðôáî ïéá õåçáî ïéá ,åúéúçúá àì íçéîä úåðôã ìò éàìèä ÷éáãäù
åà äáéùéì åà äáéëùì éåùò äéäéù àåäå ,äáéëùì éåàøä øáã ìëã àåä ,ïàë íéøåîàä íåìëî øåäèå úî àîè àîèå ñøãî àîè åäìåëã àîòèå ïé÷øô

áéúëã àø÷î ïðéôìé éëäã ,ñøãî àîèî åðéàã ñøç éìë àåä íà ãáì .ñøãî àîè ,åéìò ïòùäì(å"è àø÷éå)äî ,åì åáëùî ùé÷î ,åáëùîá òâé øùà ùéàå
äå÷îá äøäè åì ïéàù ô"òà ,äáéëùì éåùòä õôîäå .äå÷îá äøäè åì ïéàù ñøç éìë àöé ,äå÷îá äøäè åì ùéù åáëùî óà äå÷îá äøäè åì ùé àåä

áéúëãî(à"é íù)ìë ,áëùîä ìë áéúëã àø÷î äéì ïðéáøîã ,ñøãî àîè íå÷î ìëî ,àåä éìë åàì éàäå ,àáåé íéîá íäá äëàìî äùòé øùà éìë ìë
àáä øáã ìë ïëå .íåìëî íéøåäè ,äîãà éìëå íéììâ éìëå íéðáà éìëå .äùù ìò äùùî úåçô åðîî øàùéå êúçéù ãò äøäè åì ïéàå ,õôîä úà úåáøì
úøåú åéìò ïéàù øáã ïëå .àìî ìèìèéî åðéàù éôì ,íåìëî øåäè éîð ,ùáéá íééøåë íäù çìá äàñ íéòáøà ÷éæçîù ,äãîá àáä õò éìëå .øåäè ,íéä ïî
ïéúéðúîá ïðéøîàã ,úåøåö ìù ïéãñå úåúâ ìù õôîå íéúéæ ìù ñåáøú ïåâë ,øåäè ,åéùîùî éùîùî àìà íãà éùîùîî åðéàå éìë úøåú åì ùéù åà ,éìë

:íãà éùîùî ìù íéìë éáéùç àìã ,íåìëî ïéøåäè ïäù
dk`.jeze miixeg` mdl yi milkd lkåòâð íà ,íéàîè ïé÷ùîá åàîèðù íéìëîèð íéìë ìù ïäéøåçàî ïé÷ùîä,ïëåú àîèð àìå ïäéøåçà åà

àîèì íé÷ùî úàîåèã íåùîåðééäå .íäéøåçà åàîèð ,ïëåúá ïéàîè ïé÷ùî åòâðù ïåâë ,ïëåú àîèð íà ìáà .ïúàîåèá íéîëç åì÷ä ,àúééøåàã åàì íéìë
:ïëåú ïéãî íäééøåçà ïéã ÷åìçù øîåìë ,êåúå íééøåçà ïäì ùé ïðúã.zezqkde mixkd oebkïëôäì éåàøù ,ïäéøåçàáå ïëåúá ïäá íéùîúùîù ô"òàå

:ïäééøåçà ïéãî ïëåú ïéã ÷åìç ïë ô"òà ,ïëåú ïäééøåçàå ïäééøåçà ïëåú úåùòìå.oitevxn:úåðéôñá úåøåçñ ïäá íéëéìåîù øåò ìù íéìåãâ ïé÷ùyiy lk
.zexaez el:ãâá ìù åéøåçàì úåøåôú ,íéñðëîì ùéù åîë ,úåàìåì.jeze miixeg` el yi.åéøåçàî ÷åìç åëåúå ,åëôäì éæç àì úåøáåú åì ùéã ïåéëã

:äãåäé 'øë äëìäå .åìåë àîèð åëåúî ïéá åéøåçàî ïéá íéàîè íé÷ùî åòâðùë àìà ,åéøåçàî ÷åìç åëåú ïéà ,åëôäì éæçã ,úåøáåú åì ïéàùë ìáàoglyd
.iwtlcde:äãåäé 'øë äëìäå .åëåú íéðåãð íää íéðôä ,ïé÷ìçå íéôåùî åéðôã ïåéë ,äãåäé 'ø øáñ÷

a.rcxnåîùå ,òöøî åîë ìæøá éðùä åùàøáå ,øåçøç åîùå ,íéùøù åá êåúçì ããåçî áçø ìæøá ãçàä åùàøáå ,çôè ùéìù áòå ìåâò êåøà ì÷î àåä
:äéîìúì äøôä ãîìî åáù ,ïáøã.oaxcl drax`n xegxgl drayníàå íéçôè äòáù àìà òãøîä ïî àîè ïéà ,øåçøçä ìò íéàîè ïé÷ùî åìôð íà

,ïáøãä ïî íéçôè äòáøàì õåç åà øåçøçä ïî íéçôè äòáùì õåç òãøîá ïéàîè ïé÷ùî åìôð íàù ,ùøéô í"áîøå .äòáøà àìà àîè ïéà ,åìôð ïáøãä ìò

`xephxa yexit

בלויות, שתיהן או בריאות, ושתיהן  äìBãbäהגדולה, øçà ïéëìBäÀÄÇÇÇÀÈ
שתיהן  טהורה, הגדולה ואם טמאה, הקטנה אף טמאה, הגדולה אם –

úBåLטהורות; eéä בריאות ושתיהן  בגודלן, שוות הקופות ששתי – ÈÈ
בלויות, úéîéðtäאו  øçà ïéëìBä אף טמאה, הפנימית אם – ÀÄÇÇÇÀÄÄ

טהורות. שתיהן  טהורה, היא ואם טמאה, ïBòîLהחיצונית éaøÇÄÄÀ
íéðæàî ók :øîBà,טמאה –íçnä éìeL ìò déìhL– ÅÇÙÀÇÄÆÀÈÈÇÅÇÅÇ

טהור , היה והמיחם המיחם, מבפנים,ðôaîíéבתחתית טלייה אם – ÄÄÀÄ
àîè; הפנימי אחר שהולכים טמא, המיחם אף –õeçaî אם – ÈÅÄÇ

מבחוץ, טהור;øBäèטלייה המיחם –Bcö ìò déìè,המיחם של – ÈÀÈÈÇÄ
שוליו, על õeçaîולא ïéa íéðôaî ïéa מבפנים שטליה בין  – ÅÄÄÀÄÅÄÇ

מבחוץ, שטליה המיחם øBäèבין אחר  הולכים זה שבכגון  המיחם, – È
הגדול ישראל ");שהוא טהורה.("תפארת  הכף ואף

א ה נ ש מ ר ו א ב

CBúå íéøBçà íäì Lé íéìkä ìk,תוך ודין  אחוריים דין  – ÈÇÅÄÅÈÆÂÇÄÈ
שנגעו  כגון  תוכם, נטמא שאם תוכם, מדין  חלוק אחוריהם שדין כלומר
משקים  נגעו  אם אבל טמאים; אחוריהם גם טמאים, משקים שם

תוכם, נטמא ולא אחוריהם, נטמאו  מבחוץ, היינו  באחוריהם, טמאים
לפיכך סופרים, מדברי אלא אינה כלים לטמא משקים וטומאת שהואיל

האמור, לענין בטומאתם חכמים úBúñkäå,הקלו ,íéøkä :ïBâkÀÇÈÄÀÇÀÈ
äãeäé éaø éøác ;ïéôeöønäå ,ïéwOäå–oitevxn שקים היינו  ÀÇÇÄÀÇÇÀÄÄÀÅÇÄÀÈ

סחורות. בהם שמוליכים Bìגדולים LiL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆ
úBøáBz וכיוצא חגורה בהן  להכניס מבחוץ בשפתם תפורות לולאות – À

CBúåבה, íéøBçà Bì Léשהואיל תוכו, מדין  חלוק אחוריו  דין – ÆÂÇÄÈ
להפכו , ראוי ואין אחוריו , ומהו  תוכו  מהו  ניכר  הרי  תוברות לו ויש 

CBúå íéøBçà Bì ïéà ,úBøáBz Bì ïéàL ìëåוראוי שהואיל – ÀÈÆÅÀÅÂÇÄÈ
צד בכל טמאים משקים נגעו  ואם מאחוריו , חלוק תוכו  אין  להפכו

כולו . נטמא é÷tìcäåשהוא, ïçìMäבארנו וכבר  –iwtlecy היינו ÇËÀÈÀÇËÀÀÄ
לשולחן , הגשתם לפני ומשקים אוכלים עליו  שמעמידים קטן שולחן 

äãeäé éaø éøác ;CBúå íéøBçà ïäì Lé יהודה רבי שלדעת – ÅÈÆÂÇÄÈÄÀÅÇÄÀÈ
ושאר שלו, "התוך" הוא השולחן , "פני " הנקרא בו , שמשתמשים הצד 

כ "אחוריו ". נידונים íéøBçàצדדיו  íäì ïéà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÆÂÇÄ
כ "תוכם". נחשבים צדדיהם וכל –æaæì dì ïéàL àìáè ïëå– ÀÅÇÀÈÆÅÈÄÀÅ

פני יהודה רבי  שלדעת מאיר, ורבי  יהודה רבי בה נחלקו מסגרת,
רבי ולדעת כ "אחוריו "; נחשב האחר  והצד כ "תוכו", נחשבים הלזבז

אחוריים. דין לו ואין  כ "תוך", דינם צדדיו שני iaxkמאיר dklde
.dcedi

i y y m e i
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òcønä,מסמר האחד  שבראשו ארוך מקל והוא הבקר, מלמד היינו – ÇÇÀÅÇ
לתלמיה,,oaxcהנקרא ולכוונו  החרישה בשעת הבקר  את בו  לזרז

הנקרא ומחודד, רחב ברזל לתוך  נכנס האחר שחופרים ,xegxgוראשו

המחרשה, את יעכבו  שלא העשבים, שרשי בו  וחותכים הקרקע את בו
במחרשה, הנדבק העפר את בו מנקים CBúåוגם íéøBçà Bì LéÆÂÇÄÈ

שהמשנ  כמו והולכת:– מפרשת øeçøçìה äòáMî משבעה – ÄÄÀÈÇÇÀ
וכן לחרחור , חוץ ïáøcìטפחים äòaøàî חוץ טפחים מארבעה – ÅÇÀÈÈÇÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



רז fi dpyn drax`e mixyr wxt milk zkqn

–íeìkî äøBäè. §¨¦§
ÂËïä ïéðéì÷øô äLGL:óBòå äiç éãö ìL–ñøãî àîè;ïéáâç ìL–úî àîè àîè;ïéöi÷ ìLå–øBäè §¨§©§¦¦¥¤¨¥©¨¨¨¥¦§¨¤£¨¦¨¥§¥¥§¤©¨¦¨

íeìkî. ¦§
ÊËïä úBëáñ LGL:äcìé ìL–ñøãî úàîè äàîè;äð÷æ ìL–úî àîè äàîè;õeçì úàöBé ìLå– ¨§¨¥¤©§¨§¥¨ª§©¦§¨¤§¥¨§¥¨§¥¥§¤¥©

íeìkî äøBäè. §¨¦§
ÊÈïä úBt÷ LGL:äiøaä ìò déìhL ääeäî–äiøaä øçà ïéëìBä;äìBãbä ìò äpè÷–øçà ïéëìBä ¨ª¥§¨¤§¨¨©©§¦¨§¦©©©§¦¨§©¨©©§¨§¦©©

:íéøåäè ïä óàå ,øåò ìù ÷éú ïäì úåùòì íãà éðá øàù
eh.oipilwxt:óåò åà äéç ãåöì íéàöåé åáå ,ø"éåøôùàå ø"åèùà ïéøå÷ù ,óåòä ïäéãéá íéñôåúùë úåôåò éãééö íéàùåðù øåò ìù ãé úøåö.qxcn `nh

:åéìò ïòùðù éôì.miabg lye:åá íúåà íéðúåðå íéáâç ãåöì íéëìåää.mivew lyeïåâë ,õé÷ä úåøéô íéùáééîä ,íéöéé÷ ìù éñøâã úéàå .íéöå÷ è÷ìì
:äãùá íé÷åîöå úåøâåøâ íéùåòä

fh.zekaq:ïé÷ã íéá÷ð äá ùéù úùø ïéòë äéåùò ,ïùàø ìò íéùðä úåàùåðù äôéë.dcli ly:ñøãî äàîè êëìå ,äáéùéì éåàø.dpwf lyeäéùòî
,äéìë ìò úãô÷îù äãìé ìùå .äéìò úáùåé íéîòôå äéìò úãô÷î äðéàù ,ñøãî äàîè äð÷æ ìù ,àéðú àúôñåúáå .äáéùéì äéåàø äðéàù äéìò íéçéëåî

:úî àîè äàîè êëìå ,äéìò úáùåé äðéà.uegd ze`vei lyeäðåæ íåâøú ,õåçä úåàöåé ,íéùøôî ùéå .õåçì úåàöåéùë ïùàø ìò íéùðä úåðúåðù øãåñ
:úåðåæ ìù úåëáñ øîåìë ,àøá ú÷ôð.zexedhøòù áåø úåìá÷î ïðéàù ,õåçì àöåé äùàä øòù áåøå åòø÷ðù úåëáñ ,øçà ùåøéô .éìë úåáåùç ïðéàù éôì

:äùà ìù äùàø
fi.ddedn:éåìáå ïùé ãâá.diilhy:äùãçä ìò éàìè äðùéä íùù øîåìë .éàìè éáâ ìò éàìè ïåùìî .äàìèù åîë.d`ixad xg` mikledäúåà ïéðã

`xephxa yexit

הידים, את בה לקנח העשויה מטפחת –ñøãî äàîèלפי – ÀÅÈÄÀÈ
עליה; וישן הכסת על  נותנה האדם ïéøôñשפעמים ìL מטפחת – ÆÀÈÄ

ספרים, בה úîשעוטפים àîè äàîèמשתמש האדם שפעמים – ÀÅÈÀÅÅ
על יש  ולכן  אחרים, לצרכים כלי;בה תורת Céøëzיה ìLå מטפחת – ÀÆÇÀÄ

המת, לתכריך  éåìהעשויה éða éìáð ìLå כורכים היו לוי  שבני  – ÀÆÄÀÅÀÅÅÄ
גורסים: ויש  הנבלים; את iel,בה ipa ilap jixkz lye שאין כלומר

כורכים  הלויים שהיו מטפחת על אלא המת, תכריך  על כאן  מדובר 
במקדש נבליהם ברטנורא ),בה íeìkî(ר "ש; äøBäèשהואיל – ÀÈÄÀ

אדם  של  תשמישו כלי  חשובה אינה בהנאה, אסורה זו ומטפחת

ישראל"). ("תפארת 

oixtq"בענין  ly" zgthn,לפרש אפשר שאי ישראל", "תפארת בעל  מעיר 
על להגן  אלא עשויה אינה שזו  המסתפר, על  ששמים למעפורת שהכוונה

כלל טומאה מקבלת ואינה מלכלוך , `dpexg").הבגדים dpyn" oiir)

i r i a x m e i

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLïéðéì÷øô äL עור כפפות מיני  –,(miicid lr)ïä החלוקים – ÀÈÀÇÀÄÄÅ
טומאה: לענין óBòåבדיניהם äiç éãö ìLציידי של  פרקלין  – ÆÈÅÇÈÈ

ועופות, ñøãîחיות àîè עליו שנשענים לפי רמב"ם ;– (ר"ש ; ÈÅÄÀÈ
ïéáâçברטנורא ); ìL,חגבים ציידי של  פרקלין –úî àîè àîè ÆÂÈÄÈÅÀÅÅ

מ  החגבים;– את בו  שנותנים קיבול , כלי ÷ïéöiשום ìLå פרקלין – ÀÆÇÈÄ
גורסים: ויש "קיץ"; הקרויות תאנים, מייבשי  mivewשל lye היינו –

קוצים, מלקטי של íeìkîפרקלין øBäè תשמישו כלי נחשב  שאינו  – ÈÄÀ
מלכלוך הידיים על לשמור  כדי  אלא משמש  ואינו הואיל  אדם, של

קוצים. מעקיצת או 

בלילה  שם ולנים ולמדברות ליערים מתרחקים ועוף חיה שציידי מפרשים, יש
ואין מצויים חגבים אבל  מדרס. הם טמאים הלכך פרקליניהם, על  ושוכבים
אינם  הלכך לשכיבה, ראויים ואינם קטנים פרקליניהם ואף מתרחקים, ציידיהם

מדרס `dpexg").טמאים dpyn")וירדו הרים יעלו  חיות שציידי  מבארים, ויש
ידיהם על ונשענים והולכים zexdh").בקעות, ixcq")

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBëáñ L–dkaq שערותיה על  האשה שנותנת רשת היא ÈÀÈÅ
לענין  בדיניהם החלוקים הם סבכות מיני ושלושה ראשה, כיסוי לשם

äcìéטומאה: ìL,צעירה אשה של סבכה –ñøãî úàîè äàîè ÆÇÀÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

לישיבה היא שראויה ברטנורא);– שהיו (רמב"ם ; שאפשר מעירים, ויש

עליה  וישנות הכסת גבי  על שלהן  סבכה נותנות זמן באותו  הילדות

משנה ); äð÷æ(כסף  ìL,זקנה אשה של סבכה –úî àîè äàîè ÆÀÅÈÀÅÈÀÅÅ
לישיבה. ראויה שאינה באופן היא שעשויה לפי מדרס, טומאת ולא –

להיפך: שנוי qxcnובתוספתא d`nh dpwf ly מקפדת שאינה (לפי 

– עליה. יושבת ופעמים הסבכה ברטנורא על d`nh),הר"ש ; dcli lye
zn `nh– עליה. יושבת ואינה שלה הסבכה על היא (שמקפדת

õeçì);ברטנורא  úàöBé ìLå ראשה על  האשה שנותנת סודר  – ÀÆÅÇ
לחוץ, יוצאת íeìkîכשהיא äøBäèויש כלי . חשובה שאינה – ÀÈÄÀ

בגד כשיעור בה שאין  לפי  הטעם, ישראל").מבארים יש("תפארת

ueglמפרשים: z`vei lye"הכזונה" תרגום (שכן  זונה של  סבכה –
ברא; הכנפקת –"dipt dzqk ik dpefl daygie" weqtd lr o"anx oiir

טו; לח, בראשית –.("dnly zk`ln"a `aen סבכה מפרשים: ויש 
לחוץ יוצא האשה שער  ורוב הרא"ש).שנקרעה (הר "ש;

כותב: אחרונה" "משנה (lyבעל el` zekaqy ,il d`xp l"f miyxtnd ixac `lel
(dpwf lye dcliדרכן אין  הסבכות שאותן  ראשן, על שנותנות הסבכות אינן 

בידיהן שנושאות הן  מטפחות כמין  אלא שערותיהן, לגלות שלא ליטלן,
פיהן את בהן ומקנחות לנוי , הסבכות, כמו נקבים, נקבים כן  גם ועשויות
הישיבה  ובעת רחבה, הילדה של שהמטפחת אלא לכלוך , מכל תמיד  וידיהן 
שאינה  הזקנה ואילו בבגדיה, ולכלוך  אבק ידבק שלא הכסא, על אותה נותנת

בגדיה. תחת אותה נותנת אינה בגדיה על מקפדת
uegl z`vei lyeדכשי לפרש, מפנייש להגן בגדיה על סודר נותנת לשוק וצאת

כלי. חשוב אינו להגן  אלא שאינו וכל הגשמים,
"l`xyi zx`tz" lrae,צעיף היינו  כאן הנזכרת שסבכה לפרש, לו שנראה כותב,

הישיבה  ובשעת גופה, ורוב ראשה בו ומכסה הוא, ארוך הצעיף ילדה ושל
טומאת  מקבלת זו סבכה ולפיכך מלאחריה, המדולדל  החלק על היא יושבת
מידלדל ואינו כך, כל  ארוך שאינו זקנה, של בצעיף כן שאין  מה מדרס;
טומאת  מקבל אינו  הלכך ראשה, בו כשתעטוף עליו  לישב שתוכל  עד לאחוריה

מדרס.
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GLïä úBt÷ L:הם קופות מיני  שלושה –ääeäî,בלויה קופה – ÈËÅÀÈ
äiøaä ìò déìhL הבריאה הקופה על  הבלויה הקופה את ששם – ÆÀÈÈÇÇÀÄÈ
לחזקה, כדי  äiøaäכטלאי , øçà ïéëìBä,טמאה הבריאה אם – ÀÄÇÇÇÀÄÈ

שתיהן  טמאה, והבלויה טהורה הבריאה ואם טמאה, הבלויה אף
äìBãbäטהורות; ìò äpè÷ הקופה על שטליה קטנה קופה – ÀÇÈÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn dynge mixyr wxt milk zkqn

äìBãbä;úBåL eéä–úéîéðtä øçà ïéëìBä.éaøïBòîLøîBà:éìeL ìò déìhL íéðæàî ókíçnä:íéðôaî ©§¨¨¨§¦©©©§¦¦©¦¦§¥©Ÿ§©¦¤§¨¨©¥©¥©¦¦§¦
–àîè,õeçaî–øBäè.Bcö ìò déìè:õeçaî ïéa íéðôaî ïéa–øBäè. ¨¥¦©¨§¨¨©¦¥¦¦§¦¥¦©¨

‰ ˘ Ó Á Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡CBúå íéøBçà íäì Lé íéìkä ìk,ïBâk:íéøkä,úBúñkäå,ïéwOäå,ïéôeöønäå;éøácäãeäé éaø.øéàî éaø ¨©¥¦¥¨¤£©¦¨§©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦

øîBà:úBøáBz Bì LiL ìk–CBúå íéøBçà Bì Lé;úBøáBz Bì ïéàL ìëå–CBúå íéøBçà Bì ïéà.é÷tìcäå ïçìMä ¥¨¤¤§¤£©¦¨§¨¤¥§¥£©¦¨©ª§¨§©ª§§¦
–ïäì LéCBúå íéøBçà;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:íéøBçà íäì ïéà.æaæì dì ïéàL àìáè ïëå. ¥¨¤£©¦¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥¨¤£©¦§¥©§¨¤¥¨¦§¥
·òcønä–CBúå íéøBçà Bì Lé:øeçøçì äòáMî,ïáøcì äòaøàî;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:íäì ïéà, ©©§¥©¤£©¦¨¦¦§¨©©§¥©§¨¨©¨§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¥¨¤

:äøåäè äøåäè íàå ,äàîè äàîè íà ,äàéøáä ïéãë.dlecbd lr dphw:úåàéøá ïäéúù ïéá úåäåäî ïäéúù ïéá.dlecbd xg` mikledäáå÷ð äìåãâä íàå
äðè÷ä óà ,äàîåè úìá÷î àéä éøäå äîéìù äìåãâä íàå .äîéìù àéäù ô"òà äøåäè äîò úøáåçîä äðè÷ä íâ ,äøäèð åæë äøéáùáù ïåîø àéöåîë

:ïåîø àéöåîá äáå÷ð àéäù ô"òà äàîè äîò úøáåçîä.ziniptd xg` mikledéîð äðåöéçä äøåäè úéîéðôä íàå ,äðåöéçä äàîè úéîéðôä äàîè íà
:äøåäè.mipf`n sk xne` oerny 'xàîè ,íéðôáî íçéîä úéúçúá äàìè íàã ,éøééà äàîè úåëúî ìù íéðæàî óëáå .éúà÷ àî÷ àðúã àúìî éùåøôì

:íçéîä øåäè ,õåçáî äàìè íàå ,íçéîä.dciv lr diilhäìåëã àð÷ñîå .øåäè íéðôáî ïéá õåçáî ïéá ,åúéúçúá àì íçéîä úåðôã ìò éàìèä ÷éáãäù
åà äáéùéì åà äáéëùì éåùò äéäéù àåäå ,äáéëùì éåàøä øáã ìëã àåä ,ïàë íéøåîàä íåìëî øåäèå úî àîè àîèå ñøãî àîè åäìåëã àîòèå ïé÷øô

áéúëã àø÷î ïðéôìé éëäã ,ñøãî àîèî åðéàã ñøç éìë àåä íà ãáì .ñøãî àîè ,åéìò ïòùäì(å"è àø÷éå)äî ,åì åáëùî ùé÷î ,åáëùîá òâé øùà ùéàå
äå÷îá äøäè åì ïéàù ô"òà ,äáéëùì éåùòä õôîäå .äå÷îá äøäè åì ïéàù ñøç éìë àöé ,äå÷îá äøäè åì ùéù åáëùî óà äå÷îá äøäè åì ùé àåä

áéúëãî(à"é íù)ìë ,áëùîä ìë áéúëã àø÷î äéì ïðéáøîã ,ñøãî àîè íå÷î ìëî ,àåä éìë åàì éàäå ,àáåé íéîá íäá äëàìî äùòé øùà éìë ìë
àáä øáã ìë ïëå .íåìëî íéøåäè ,äîãà éìëå íéììâ éìëå íéðáà éìëå .äùù ìò äùùî úåçô åðîî øàùéå êúçéù ãò äøäè åì ïéàå ,õôîä úà úåáøì
úøåú åéìò ïéàù øáã ïëå .àìî ìèìèéî åðéàù éôì ,íåìëî øåäè éîð ,ùáéá íééøåë íäù çìá äàñ íéòáøà ÷éæçîù ,äãîá àáä õò éìëå .øåäè ,íéä ïî
ïéúéðúîá ïðéøîàã ,úåøåö ìù ïéãñå úåúâ ìù õôîå íéúéæ ìù ñåáøú ïåâë ,øåäè ,åéùîùî éùîùî àìà íãà éùîùîî åðéàå éìë úøåú åì ùéù åà ,éìë

:íãà éùîùî ìù íéìë éáéùç àìã ,íåìëî ïéøåäè ïäù
dk`.jeze miixeg` mdl yi milkd lkåòâð íà ,íéàîè ïé÷ùîá åàîèðù íéìëîèð íéìë ìù ïäéøåçàî ïé÷ùîä,ïëåú àîèð àìå ïäéøåçà åà

àîèì íé÷ùî úàîåèã íåùîåðééäå .íäéøåçà åàîèð ,ïëåúá ïéàîè ïé÷ùî åòâðù ïåâë ,ïëåú àîèð íà ìáà .ïúàîåèá íéîëç åì÷ä ,àúééøåàã åàì íéìë
:ïëåú ïéãî íäééøåçà ïéã ÷åìçù øîåìë ,êåúå íééøåçà ïäì ùé ïðúã.zezqkde mixkd oebkïëôäì éåàøù ,ïäéøåçàáå ïëåúá ïäá íéùîúùîù ô"òàå

:ïäééøåçà ïéãî ïëåú ïéã ÷åìç ïë ô"òà ,ïëåú ïäééøåçàå ïäééøåçà ïëåú úåùòìå.oitevxn:úåðéôñá úåøåçñ ïäá íéëéìåîù øåò ìù íéìåãâ ïé÷ùyiy lk
.zexaez el:ãâá ìù åéøåçàì úåøåôú ,íéñðëîì ùéù åîë ,úåàìåì.jeze miixeg` el yi.åéøåçàî ÷åìç åëåúå ,åëôäì éæç àì úåøáåú åì ùéã ïåéëã

:äãåäé 'øë äëìäå .åìåë àîèð åëåúî ïéá åéøåçàî ïéá íéàîè íé÷ùî åòâðùë àìà ,åéøåçàî ÷åìç åëåú ïéà ,åëôäì éæçã ,úåøáåú åì ïéàùë ìáàoglyd
.iwtlcde:äãåäé 'øë äëìäå .åëåú íéðåãð íää íéðôä ,ïé÷ìçå íéôåùî åéðôã ïåéë ,äãåäé 'ø øáñ÷

a.rcxnåîùå ,òöøî åîë ìæøá éðùä åùàøáå ,øåçøç åîùå ,íéùøù åá êåúçì ããåçî áçø ìæøá ãçàä åùàøáå ,çôè ùéìù áòå ìåâò êåøà ì÷î àåä
:äéîìúì äøôä ãîìî åáù ,ïáøã.oaxcl drax`n xegxgl drayníàå íéçôè äòáù àìà òãøîä ïî àîè ïéà ,øåçøçä ìò íéàîè ïé÷ùî åìôð íà

,ïáøãä ïî íéçôè äòáøàì õåç åà øåçøçä ïî íéçôè äòáùì õåç òãøîá ïéàîè ïé÷ùî åìôð íàù ,ùøéô í"áîøå .äòáøà àìà àîè ïéà ,åìôð ïáøãä ìò

`xephxa yexit

בלויות, שתיהן או בריאות, ושתיהן  äìBãbäהגדולה, øçà ïéëìBäÀÄÇÇÇÀÈ
שתיהן  טהורה, הגדולה ואם טמאה, הקטנה אף טמאה, הגדולה אם –

úBåLטהורות; eéä בריאות ושתיהן  בגודלן, שוות הקופות ששתי – ÈÈ
בלויות, úéîéðtäאו  øçà ïéëìBä אף טמאה, הפנימית אם – ÀÄÇÇÇÀÄÄ

טהורות. שתיהן  טהורה, היא ואם טמאה, ïBòîLהחיצונית éaøÇÄÄÀ
íéðæàî ók :øîBà,טמאה –íçnä éìeL ìò déìhL– ÅÇÙÀÇÄÆÀÈÈÇÅÇÅÇ

טהור , היה והמיחם המיחם, מבפנים,ðôaîíéבתחתית טלייה אם – ÄÄÀÄ
àîè; הפנימי אחר שהולכים טמא, המיחם אף –õeçaî אם – ÈÅÄÇ

מבחוץ, טהור;øBäèטלייה המיחם –Bcö ìò déìè,המיחם של – ÈÀÈÈÇÄ
שוליו, על õeçaîולא ïéa íéðôaî ïéa מבפנים שטליה בין  – ÅÄÄÀÄÅÄÇ

מבחוץ, שטליה המיחם øBäèבין אחר  הולכים זה שבכגון  המיחם, – È
הגדול ישראל ");שהוא טהורה.("תפארת  הכף ואף

א ה נ ש מ ר ו א ב

CBúå íéøBçà íäì Lé íéìkä ìk,תוך ודין  אחוריים דין  – ÈÇÅÄÅÈÆÂÇÄÈ
שנגעו  כגון  תוכם, נטמא שאם תוכם, מדין  חלוק אחוריהם שדין כלומר
משקים  נגעו  אם אבל טמאים; אחוריהם גם טמאים, משקים שם

תוכם, נטמא ולא אחוריהם, נטמאו  מבחוץ, היינו  באחוריהם, טמאים
לפיכך סופרים, מדברי אלא אינה כלים לטמא משקים וטומאת שהואיל

האמור, לענין בטומאתם חכמים úBúñkäå,הקלו ,íéøkä :ïBâkÀÇÈÄÀÇÀÈ
äãeäé éaø éøác ;ïéôeöønäå ,ïéwOäå–oitevxn שקים היינו  ÀÇÇÄÀÇÇÀÄÄÀÅÇÄÀÈ

סחורות. בהם שמוליכים Bìגדולים LiL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆ
úBøáBz וכיוצא חגורה בהן  להכניס מבחוץ בשפתם תפורות לולאות – À

CBúåבה, íéøBçà Bì Léשהואיל תוכו, מדין  חלוק אחוריו  דין – ÆÂÇÄÈ
להפכו , ראוי ואין אחוריו , ומהו  תוכו  מהו  ניכר  הרי  תוברות לו ויש 

CBúå íéøBçà Bì ïéà ,úBøáBz Bì ïéàL ìëåוראוי שהואיל – ÀÈÆÅÀÅÂÇÄÈ
צד בכל טמאים משקים נגעו  ואם מאחוריו , חלוק תוכו  אין  להפכו

כולו . נטמא é÷tìcäåשהוא, ïçìMäבארנו וכבר  –iwtlecy היינו ÇËÀÈÀÇËÀÀÄ
לשולחן , הגשתם לפני ומשקים אוכלים עליו  שמעמידים קטן שולחן 

äãeäé éaø éøác ;CBúå íéøBçà ïäì Lé יהודה רבי שלדעת – ÅÈÆÂÇÄÈÄÀÅÇÄÀÈ
ושאר שלו, "התוך" הוא השולחן , "פני " הנקרא בו , שמשתמשים הצד 

כ "אחוריו ". נידונים íéøBçàצדדיו  íäì ïéà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÆÂÇÄ
כ "תוכם". נחשבים צדדיהם וכל –æaæì dì ïéàL àìáè ïëå– ÀÅÇÀÈÆÅÈÄÀÅ

פני יהודה רבי  שלדעת מאיר, ורבי  יהודה רבי בה נחלקו מסגרת,
רבי ולדעת כ "אחוריו "; נחשב האחר  והצד כ "תוכו", נחשבים הלזבז

אחוריים. דין לו ואין  כ "תוך", דינם צדדיו שני iaxkמאיר dklde
.dcedi
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

òcønä,מסמר האחד  שבראשו ארוך מקל והוא הבקר, מלמד היינו – ÇÇÀÅÇ
לתלמיה,,oaxcהנקרא ולכוונו  החרישה בשעת הבקר  את בו  לזרז

הנקרא ומחודד, רחב ברזל לתוך  נכנס האחר שחופרים ,xegxgוראשו

המחרשה, את יעכבו  שלא העשבים, שרשי בו  וחותכים הקרקע את בו
במחרשה, הנדבק העפר את בו מנקים CBúåוגם íéøBçà Bì LéÆÂÇÄÈ

שהמשנ  כמו והולכת:– מפרשת øeçøçìה äòáMî משבעה – ÄÄÀÈÇÇÀ
וכן לחרחור , חוץ ïáøcìטפחים äòaøàî חוץ טפחים מארבעה – ÅÇÀÈÈÇÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøéMì àlà äòáLå äòaøà eøkæä àG. ª§§©§¨¨§¦§¨¤¨©¦©¦
‚ïîLå ïéé úBcî,àøèñìàîBæå,ìcøç ìL úððñîe,ïéé ìL úøîLîe–CBúå íéøBçà ïäì Lé;éøácøéàî éaø. ¦©¦¨¤¤§¨¦§§¨©§¤¤¤©§¨©§¤¤¤©¦¥¨¤£©¦¨¦§¥©¦¥¦

äãeäé éaøøîBà:íäì ïéà.ïBòîL éaøøîBà:íäì Lé,ïäéøBçàî eàîèð–øBäè ïëBúaM äî,éøöåìéaèäì C. ©¦§¨¥¥¨¤©¦¦§¥¥¨¤¦§§¥£¥¤©¤§¨¨§¨¦§©§¦

à åàîèðù éìëë éåä:åàîèð àì ïáøãì íéëåîñä äòáøàäå øåçøçì íéëåîñä íéçôè äòáù ïúåàå ,åëåú àîèð àìå åéøåç.miixiyl `l`íéîëç åðúðùë
éðôî ,àîè ,äòáøà ïáøãì êåîñ åà íéçôè äòáù øåçøçì êåîñ øàùðå òãøîä øáùð íàù äæ ïéðòì àìà åðúð àì ,äòáøà ïáøãìå äòáù øåçøçì øåòéù

:äãåäé 'øë äëìäå .øåäèå éìë éøáùë éåä ,ïàëî úåçô .åúëàìî ïéòî úåùòì éåàøù
b.`xhqil `nef:øùá åá ïéìòî âìæîáå äøã÷ä ïî ÷øî åá ïéìòî óëá âìæî øçàä åùàøå óë ãçà åùàøù éìë.mdl oi` xne` dcedi 'x.êåúå íééøåçà

:åéøåçàáù ÷÷çá ùîúùîå åéô ìò åäôåëù íéîòôå ,óñë éìëì íéùåòù ïéòë áùåî úéá ÷÷ç ïäéøåçàî ùé íéìë éðä ìëã íåùî ,äãåäé 'øã àîòè'x
.mdl yi xne` oernyïéà åîöò éìëä ïéðòì ìáà .éìëä êåúáù äî àîèð àì åéøåçà åàîèð íàù ,êåúå íééøåçà ïéã ïäì ùé éìëä êåúáù äî ïéðòì

:äãåäé éáøë äëìäå .åëåú àîèð åìéàë åìåë úà ìéáèäì êéøö åéøåçà åàîèð íàù ,åëåú ïéãî åéøåçà ïéã ÷åìç

`xephxa yexit

כ "תוך" הנחשב חלק המרדע במקל שיש  כלומר  אחוריים, הם לדרבן ,
טפחים, שבעה עד  לחרחור, סמוך כ "אחוריים": הנחשב וחלק המרדע,

שחוץ  ומה כ"תוך ", נחשב טפחים, ארבעה עד לדרבן, סמוך וכן
משקים  נפלו  אם ומכאן, כ"אחוריים"; נחשב לארבעה וחוץ לשבעה

מן  טפחים לארבעה וחוץ החרחור  מן  טפחים לשבעה חוץ טמאים
הסמוכים  הטפחים שבעת ואילו  טמא, הוא בלבד חלק אותו הדרבן,

כלי כדין טמאים, אינם לדרבן הסמוכים הטפחים וארבעת לחרחור
תוכו נטמא ולא אחוריו äãeäé(רמב"ם );שנטמאו éaø éøác– ÄÀÅÇÄÀÈ
חכמים שלדעת מובא, dcedi),ובתוספתא iax epiid) משקים נפלו אם

טפחים  שבעה אלא המרדע ממקל טמא אין  החרחור  על טמאים

טפחים  ארבעה אלא טמא אין הדרבן , על נפלו ואם לחרחור ; הסמוכים
הרמב"ם פוסק אמנם וכן  לדרבן ; ד ),הסמוכים כח, כלים  לא (הל' אבל 

התוספתא כפי  משנתנו  y"xd),פירש dyxity myk) שהבאנו כמו  אלא
במשנה השנוי ותוך" "אחוריים לשון  ליישב כדי לעיל , (עיין ביאורו

ג). שם , הרמב"ם  על למלך " "משנה ועיין טוב"; יום  ו"תוספות ברטנורא 

íäì ïéà :øîBà øéàî éaø משקים נפלו  ואם ותוך , אחוריים – ÇÄÅÄÅÅÈÆ
נטמא. כולו  שהוא, מקום בכל המרדע על eøkæäטמאים àGעל – ËÀÀ

חכמים, éøéMìידי  àlà äòáLå äòaøàí,המרדע נשבר  שאם – ÇÀÈÈÀÄÀÈÆÈÇÄÇÄ
סמוך טפחים ארבעה או  לחרחור סמוך טפחים שבעה ממנו ונשתיירו
מעין  בו לעשות שאפשר  מפני טומאה, מקבל  אחד כל  עדיין לדרבן ;

וטהורים. כלים, כשברי  הם הרי  מכן , פחות מלאכתו;

בירור: עוד  טעונים עניינים כמה אבל הרמב"ם. לפי  משנתנו בארנו 
לארבעה `) וחוץ החרחור מן  לשבעה שחוץ יהודה, רבי  לדעת במשנה, שנינו 

ככלי זה הרי טמאים, משקים שם נפלו  ואם כ "אחוריים" נחשב הדרבן, מן 
לחרחור הסמוכים טפחים שבעה ואותם תוכו , נטמא ולא אחוריו  שנטמאו

טמאים. אינם לדרבן הסמוכים jezaוארבעה mi`nh miwyn eltp m` oicd dne ±
?oaxcl drax` jeza e` xegxgl dray

המשנה: לשון jeze"לפי  miixeg` el yi rcxnd" במשנה כמו שפירושו  משמע –
ומכאן טמאים, ה"אחוריים" גם ב"תוך ", טמאים משקים נגעו  שאם הקודמת,
לדרבן, ארבעה בתוך  או  לחרחור  שבעה בתוך  טמאים משקים נפלו שאם

טמא. המרדע שכל כלומר טמאים, "אחוריו" אף "תוכו", ונטמא הואיל 
טמאים  משקים נפלו  אם הרמב"ם, שלדעת כותב, למלך" "משנה בעל  אבל 
בתוך נפלו אם וכן  שבעה, תשלום עד אלא נטמא לא לחרחור שבעה בתוך
שלא  הוא, פשוט שכן ארבעה, תשלום עד  אלא נטמא לא לדרבן  הארבעה
והרי עצמם, והדרבן מהחרחור  לדרבן ארבעה ותוך לחרחור  שבעה תוך עדיף

פוסק ztqezd`),הרמב"ם itk) לא החרחור על  טמאים משקים נפלו שאם
טהור, העץ ושאר בלבד  טפחים שבעה אלא לחרחור הסמוך העץ מן נטמא
הסמוכים  טפחים ארבעה אלא נטמאו  לא הדרבן, על  משקים נפלו אם וכן 

y"xd).לדרבן zhiyl mb oke ;dpynd xe`aa lirl ep`ad xaky enk)
משקים  נגעו שאם יהודה), רבי  (לדעת ללמד  אלא משנתנו באה שלא והרי 
ה"תוך ", נטמא לא לארבעה, וחוץ לשבעה חוץ היינו ב"אחוריים", טמאים
שבארנו כמו  לדרבן, הסמוכים והארבעה לחרחור הסמוכים השבעה היינו

m"anxd).במשנה itl),המרדע ב"תוך " טמאים משקים נגעו שאם הדין הוא אבל
ה"אחוריים" נטמאו  xe`aשלא oiir).("jlnl dpyn"a mixacd ly mnrh

(a:מאיר רבי בדברי ±בארנו  "mdl oi`" משקים נפלו ואם ותוך , אחוריים

הוא  המדובר  אם ביררנו , לא אבל נטמא. כולו  מקום, בכל המרדע על טמאים
בתוך או השבעה בתוך  טמאים משקים שנגעו שבין  בלבד, המרדע של במקל 
שכוונת  או נטמא, כולו המקל ולארבעה, לשבעה חוץ שנגעו  ובין הארבעה
המרדע  כל  הטמאים, המשקים שנפלו מקום שבכל כולו , למרדע מאיר רבי
מה  נתפרש לא יהודה רבי  לדעת ואף והדרבן . החרחור  ובין המקל  בין נטמא,
בתוך או לחרחור  שבעה בתוך  טמאים משקים נגעו  אם הדרבן או  החרחור דין 

לדרבן. הארבעה
,yxtn "l`xyi zx`tz" lra mpn`e עוסקת אינה שמשנתנו  הרמב"ם, לשיטת

המשקים  נפלו שאפילו  וסובר , מאיר  רבי  חולק ובזה בלבד , המרדע במקל  אלא
והדרבן החרחור  לגבי אבל  כולו , המקל נטמא לארבעה, וחוץ לשבעה חוץ
וחוץ  לשבעה חוץ שכן  בטהרתם, שנשארים סובר , מאיר רבי אף עצמם,
כן עצמם. והדרבן החרחור לגבי  כ"אחוריים" פנים כל  על  נחשב לארבעה

ישראל" "תפארת בעל  jlnl"),מפרש dpyn" zrck `ly),יהודה רבי  לדעת שאף
גם  נטמא לדרבן , ארבעה בתוך או לחרחור שבעה בתוך משקים נגעו  אם
או לשבעה כ "אחוריים" נחשב שהוא משום לארבעה, השבעה שבין  הריווח
הדרבן או  החרחור אבל  ה"אחוריים", נטמאו  ה"תוך" שנטמא וכיון לארבעה,
נחשבים  והארבעה השבעה אף והדרבן החרחור שלגבי  לפי נטמא לא

כ"אחוריים".
אלא  מאיר ורבי  יהודה רבי  נחלקו לא ישראל ", "תפארת בעל לדעת אכן,
רבי שלדעת לארבעה, השבעה שבין  בריווח טמאים משקים שנגעו בכגון
כ "אחוריים" שנחשב משום המקל, שאר  ולא טמא הריווח אותו רק יהודה
אחוריים  בו שאין  טמא, כולו  המקל מאיר  רבי ולדעת והארבעה; השבעה לגבי 

ותוך.
יש  המרדע יהודה, רבי שלדעת הר "ש), (עפ"י  מפרש טהרות" "סדרי  ובעל

דינים: שני  ותוך;`.לו  אחוריים לדרבן,a.דין ומארבעה לחרחור  משבעה דין
שבעה  היינו  אחוריו, נטמאו הדרבן , או החרחור היינו  תוכו, נטמא שאם –
והארבעה  השבעה שבין  והשאר  לדרבן, ארבעה או לחרחור  הסמוכים טפחים
או לחרחור  שבעה היינו  אחוריו , נטמאו ואם וטהור ; "יד" אפילו חשוב לא
מאיר ורבי והדרבן . החרחור היינו תוכו , ואפילו  טהור , השאר לדרבן , ארבעה

mdlסובר: oi` חשוב לא ממש, תוך  לו  שאין  שכל ותוך , אחוריים דין  לא –
לדרבן, ומארבעה לחרחור משבעה דין  ולא ממנו , חלוק אחוריו שיהא "תוך "
כל דרבן , או חרחור  נטמא ואם הוא, דרבן  צורך וכולו  חרחור צורך  שכולו
טמא, כולו לארבעה, השבעה בין  אפילו מרדע, נטמא ואם טמא; המרדע

ודרבן. חרחור  ואפילו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïîLå ïéé úBcî,ושמן יין בהם שמודדים הכלים –àøèñìàîBæå ÄÇÄÈÆÆÀÈÄÀÀÈ
ובראשו  הקדירה מן המרק את להעלות כף האחד שבראשו  כלי  –

הבשר, את להוציא מזלג ìcøçהאחר ìL úððñîe שתחתיתו כלי – ÇÀÆÆÆÇÀÈ
חרדל, בו  לסנן  נקבים ïééעשויה ìL úøîLîe שמסננים מסננת – ÇÀÆÆÆÇÄ

משמריו, היין את CBúåבה íéøBçà ïäì Lé ודין אחוריים דין  – ÅÈÆÂÇÄÈ
øéàîתוך, éaø éøác במשנה ותוך  אחוריים ענין  בארנו וכבר  – ÄÀÅÇÄÅÄ

אם  אבל טמא; כולו הכלי , תוך אל טמאים משקים נפלו שאם א,

ותוכם  נטמאו , בלבד  אחוריהם אחוריהם, על טמאים משקים נפלו
טמא. íäìאינו  ïéà :øîBà äãeäé éaø ואם ותוך , אחוריים – ÇÄÀÈÅÅÈÆ

טעמו  טמאים. כולם שהוא, מקום בכל  טמאים משקים עליהם נפלו
באחוריהם  יש  הללו  הכלים שבכל לפי  במפרשים, מבואר  יהודה רבי של

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn dynge mixyr wxt milk zkqn

„òáøä,òáøä éöçå;òáøä àîèð–òáøä éöç àîèð àG;òáøä éöç àîèð–òáøä àîèð àG.éðôì eøîà ¨Ÿ©©£¦¨Ÿ©¦§¨¨Ÿ©¦§¨£¦¨Ÿ©¦§¨£¦¨Ÿ©¦§¨¨Ÿ©¨§¦§¥
àáé÷ò éaø:òáøì íéøBçà òáøä éöçå ìéàBä,BëBz àîèpL éìk,åéøBçà eàîèð àG?ïäì øîà:ïéîãB÷ úk ìL ©¦£¦¨¦©£¦¨Ÿ©£©¦¨Ÿ©§¦¤¦§¨¦§§£¨¨©¨¤¤©§¦

àéä?òáøä éöçì íéøBçà òáøä ànL Bà,åéøBçà eàîèpL éìk,!BëBz àîèð àG ¦¤¨¨Ÿ©£©¦©£¦¨Ÿ©§¦¤¦§§£¨¦§¨
‰òáøä àîèð–ïéàîè åéøBçàå òáøä,ïéøBäè åéøBçàå òáøä éöç.òáøä éöç àîèð–åéøBçàå òáøä éöç ¦§¨¨Ÿ©¨Ÿ©©£¨§¥¦£¦¨Ÿ©©£¨§¦¦§¨£¦¨Ÿ©£¦¨Ÿ©©£¨

ïéàîè,ïéøBäè åéøBçàå òáøä.òáøä éøBçà eàîèð–ïéøBäè òáøä éöç éøBçà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà: §¥¦¨Ÿ©©£¨§¦¦§§£¥¨Ÿ©£¥£¦¨Ÿ©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

c.raex ivge raexd:åæì åæ ïéá ÷éñôî ïôåãå ,òáåø éöç ÷éæçî ãçàå òáåø ÷éæçî ãçà ,åæ ìöà åæ úå÷å÷ç úåãî éúù åáå äëåøàå äáò õò úëéúç ïåâë
.ekez `nhpy ilk:àéä òáåø ìù åéøåçà àìäå ,òáåø éöç àîèð àì ïðú éàîàå ,åéøåçà åàîèð àì åëåú àîèðù éìë éëå .äéîúá.`id oincew [zely]

íééøåçà òáåøäù øîàú êë ,òáåøì íééøåçà òáåø éöçù øîåà äúàù íùëå .åæ ìò åæ äîéã÷ íäì ïéàù øîåìë ,äúøáçî äîéã÷ä äúåì ïäî úçà ìë
åéðôì íéáùåé åéä íéãéîìú ìù úåúëù éôì ,àéä íéîãå÷ úë ìù ,éúåáø úñøéâå .åëåú àìå åàîèð òáåø éöç ìù åéøåçà ,òáåøä àîèðùëå .òáåø éöçì

:'åëå àîù åà íäì éúáùä êëå ,úîãå÷ä äøåùá úáùåéä íéãéîìú ìù úëä éðîî äåìàù øáë åæ äìàù íäì øîà ,úåøåù
d.mi`nh eixeg`e raexdéöç ìù åëåú ììëá ,íäéðù ïéá ÷éñôîä ïôåã ìáà .õåçáî òáåøä úà úåôé÷îä úåðôãä åðééä åéøåçàå ,åëåú åðééä òáåøä

òáåøä éöç úåôé÷îä úåðôã åðééä åéøåçàå ,åëåú åðééä òáåøä éöç .ïéàîè åéøåçàå òáåø éöç ,òáåøä éöç àîèðùë ïëå .òáåø éöç éôìëù ãö øåäèå ,òáåø
:òáåø ìù åëåú ììëá òáåøä éôìë ìù ãö ,÷éñôîä ïôåãå ,õåçáî.raexd ixeg` e`nhp:õåçáî úåôé÷îä úåðôã åðééä.miiabd z` oiwleg oi`åðééä

:íééøåçàä ïî ãçà àîèðùë ïéàîè íééøåçàä ìëå ,íééøåçàä.elek z` liahnìéòì ùøåôî éòöîàä ïôåã ïéãå .øéàî éáøë äëìä ïéàå .òáåø éöçå òáåø

`xephxa yexit

שוליהם, באחורי כסף לכוסות שיש כדרך  קיבול, בית שהוא חקק,
שמאחוריהם, קיבול  בית באותו משתמשים כולו ופעמים הכלי  הלכך 

"תוך " דין לו ברטנורא );יש שהכלים (הר"ש ; לפי הטעם, מבארים ויש
הלכך הכלים, באחורי  אף נדבקים והם במשקים, תשמישם עיקר הללו

תוכם מדין חלוק אחוריהם דין  בהסבר(הרא "ש);אין  מרחיבים ויש 
לומר: חכמים שהקילו שמה הזה, nhp`הטעם `l mdixeg` e`nhp

,`nh lkd ,ekez `nhp m`e ,ekez מקום אינו שבאחוריהם משום היינו 
ובדבר תדיר, שתשמישם בתוכם, כמו  שם מצויים משקים ואין תשמיש ,

כמו  רגיל  אחוריהם תשמיש  אלו בכלים אבל  גזרו; לא מצוי  שאינו 
לתוך כולה המידה להכניס החנווני דרך ושמן יין  מידות שכן בתוכם,

תוכו , כמו משקים מלאים אחוריו ונמצאו  ללוקח, למלאותו  החבית
היין  "כלי  נקטה ולא ושמן ", יין  "מידות המשנה נקטה גם ומכאן

במסננת  וכן הקדירה, לתוך  כולה מכניסה זומאליסטרא וכן  והשמן";
שאף  סובר , מאיר  רבי ואמנם מיד . לאחוריהן  באים המשקים ומשמרת

רבי אבל בגזירתם, חכמים חילקו שלא ותוך, אחוריים להם יש אלו 
שבארנו  מהטעם ותוך אחוריים להם שאין  סובר, ("dpynיהודה

("dpexg`íäì Lé :øîBà ïBòîL éaø לענין ותוך אחוריים – ÇÄÄÀÅÅÈÆ
שאם הכלי , שבתוך ïäéøBçàîהדבר eàîèð משקים נפלו  אם – ÄÀÀÅÂÅÆ

אחוריהם, על  øBäèטמאים ïëBúaM äî לא הכלי  שבתוך  מה – ÇÆÀÈÈ
טמא, עצמו  הכלי אבל ìéaèäìנטמא, Céøöå, כולו הכלי  את – ÀÈÄÀÇÀÄ

מטומאתו . לטהרו כדי

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

òáøä éöçå ,òáøä מידו משתי  המורכב מידה כלי שאחת – ת, ÈÙÇÇÂÄÈÙÇ
זו  בין  מפרידה ודופן רובע, חצי ואחת ליטר ), (כ ֿ½ הקב רובע היא

ברטנורא );לזו בית (הר"ש ; לו  יש האחד שבצידו  כלי מפרשים: ויש 

המחזיק  קיבול בית יש  שכנגדו  האחר  ובצידו הקב, רובע כמידת קיבול 
לזה זה בין  מפסיקים והשוליים רובע, ישראל "):חצי  àîèðÄÀÈ("תפארת 

àîèð àG ,òáøä éöç àîèð ;òáøä éöç àîèð àG ,òáøäÈÙÇÄÀÈÂÄÈÙÇÄÀÈÂÄÈÙÇÄÀÈ
òáøä מהם אחת נטמאה ואם עצמו, בפני  כלי היא מידה כל – ÈÙÇ

חברתה. נטמאה לא טמאים, –eøîàבמשקים תלמידים –éðôì ÈÀÄÀÅ
òáøì íéøBçà òáøä éöçå ìéàBä :àáé÷ò éaøהכלי שהרי  – ÇÄÂÄÈÄÇÂÄÈÙÇÂÇÄÈÙÇ

ה"תוך", והוא העיקר, שהוא הרובע שם על  melkàîèpLנקרא éìkÀÄÆÄÀÈ
?åéøBçà eàîèð àG ,BëBz:שנינו nhp`ולמה `l ,raexd `nhp ÄÀÀÂÈ

?raexd ivgïäì øîà:לתלמידים עקיבא רבי –ïéîãB÷ úk ìL ÈÇÈÆÆÇÀÄ
àéä:גורסים ויש  –± ?`id oincew za lyzaכלומר מידה, היינו Ä

ה"תוך ", תיחשב שהיא קודמת, המידות משתי איזו  יודעים אנו מניין 
הקודם, הוא שהרובע לכם, ברור  באמת כלום ה"אחוריים", וחברתה

לרובע? אחוריים הרובע וחצי ה"תוך ", òáøäוהוא ànL BàÆÈÈÙÇ
,òáøä éöçì íéøBçàixdeàîèð àG ,åéøBçà eàîèpL éìk ÂÇÄÇÂÄÈÙÇÀÄÆÄÀÀÂÈÄÀÈ

!BëBz"ה"תוך היא המידות משתי איזו ברור  ולא הואיל  כלומר  –
כאחוריה  שנטמאה זו את לדון  אנחנו יכולים לפיכך ה"אחוריים", ואיזו 

ששנינו: וזהו חברתה, nhpשל ;raexd ivg `nhp `l ,raexd `nhp`
,raexd `nhp `l ,raexd ivg תוכו נטמא לא אחוריו  שנטמאו  כלי  שכן 

שלפנינו:(הגר"א ). הגירסא שלפי  מבארים id`ויש  oincew zk ly–
שורות, שורות עקיבא רבי לפני יושבים היו תלמידים של כיתות כלומר

לשואלים: השיב עקיבא id`ורבי oincew zk lyכבר זו  שאלה –
הקודמת, בשורה היושבים התלמידים היינו  הקודמת, הכת ממני שאלוה

להם: השבתי eke'וכך raexd ivgl miixeg` raexd `ny e`; הר"ש)

אחרת ). גירסה לו שיש ברטנורא ועיין

שהיו מה לפי להם: השיב דבריהם שלפי נראה כותב: אחרונה" "משנה בעל 
"אחוריים". הוא שהרובע לומר גם אפשר  ותוך, אחוריים כאן שיש סבורים,
שאלו כלל , ותוך אחוריים דין  כאן שייך שלא נראה, דבר של לאמתו  אבל 
כחלוקים  הם הרי  לזה, זה צריכים ואין שהואיל  חלוקים, כלים כשני חשובים

משקים. טומאת לענין לגמרי

ה ה נ ש מ ר ו א ב

òáøä àîèð, בתוכו שנגעו טמאים במשקים –òáøä היינו – ÄÀÈÈÙÇÈÙÇ
לדופן åéøBçàåתוכו, פרט הרובע, את המקיפים הדפנות אחורי – ÇÂÈ

להלן , שנבאר  כמו  הרובע, חצי  לבין בינו  שהריïéàîèהמפסיקה – ÀÅÄ
אחוריו ; נטמאו תוכו  שנטמא la`ïéøBäèכל åéøBçàå òáøä éöçÂÄÈÙÇÇÂÈÀÄ

הקודמת: במשנה ששנינו  כמו –`nhp,raexd ivg `nhp `l ,raexd
הרובע  חצי את המקיפים הדפנות אחורי  שאף ללמד, המשנה ומוסיפה

`mטהורים. okeòáøä éöç àîèð, בתוכו שנגעו  טמאים במשקים – ÄÀÈÂÄÈÙÇ
ïéøBäè åéøBçàå òáøä ,ïéàîè åéøBçàå òáøä éöç כמו – ÂÄÈÙÇÇÂÈÀÅÄÈÙÇÇÂÈÀÄ

דין  בה אין המידות, שתי  בין  המפסיקה הדופן  ברם, ברישא. שבארנו 
בכלל הרובע שכלפי שהצד כלומר  בלבד, "תוך" דין אלא "אחוריים"

חצי של  "תוכו" בכלל הרובע חצי שכלפי והצד הרובע, של  "תוכו "
המידה  אותה שכלפי הצד  המידות, מן אחת נטמאה אם לפיכך הרובע;

"תוכה". כדין  טהורה, האחרת המידה שכלפי  הצד ואילו  טמאה,
òáøä éøBçà eàîèð,טמאים במשקים –òáøä éöç éøBçà ÄÀÀÂÅÈÙÇÂÅÂÄÈÙÇ

øéàî éaø éøác ;ïéøBäè כלים כשני  המידות שתי שלדעתו  – ÀÄÄÀÅÇÄÅÄ
הם. ïéabäנפרדים úà ïé÷ìBç ïéà :íéøîBà íéîëçå את – ÇÂÈÄÀÄÅÀÄÆÇÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøéMì àlà äòáLå äòaøà eøkæä àG. ª§§©§¨¨§¦§¨¤¨©¦©¦
‚ïîLå ïéé úBcî,àøèñìàîBæå,ìcøç ìL úððñîe,ïéé ìL úøîLîe–CBúå íéøBçà ïäì Lé;éøácøéàî éaø. ¦©¦¨¤¤§¨¦§§¨©§¤¤¤©§¨©§¤¤¤©¦¥¨¤£©¦¨¦§¥©¦¥¦

äãeäé éaøøîBà:íäì ïéà.ïBòîL éaøøîBà:íäì Lé,ïäéøBçàî eàîèð–øBäè ïëBúaM äî,éøöåìéaèäì C. ©¦§¨¥¥¨¤©¦¦§¥¥¨¤¦§§¥£¥¤©¤§¨¨§¨¦§©§¦

à åàîèðù éìëë éåä:åàîèð àì ïáøãì íéëåîñä äòáøàäå øåçøçì íéëåîñä íéçôè äòáù ïúåàå ,åëåú àîèð àìå åéøåç.miixiyl `l`íéîëç åðúðùë
éðôî ,àîè ,äòáøà ïáøãì êåîñ åà íéçôè äòáù øåçøçì êåîñ øàùðå òãøîä øáùð íàù äæ ïéðòì àìà åðúð àì ,äòáøà ïáøãìå äòáù øåçøçì øåòéù

:äãåäé 'øë äëìäå .øåäèå éìë éøáùë éåä ,ïàëî úåçô .åúëàìî ïéòî úåùòì éåàøù
b.`xhqil `nef:øùá åá ïéìòî âìæîáå äøã÷ä ïî ÷øî åá ïéìòî óëá âìæî øçàä åùàøå óë ãçà åùàøù éìë.mdl oi` xne` dcedi 'x.êåúå íééøåçà

:åéøåçàáù ÷÷çá ùîúùîå åéô ìò åäôåëù íéîòôå ,óñë éìëì íéùåòù ïéòë áùåî úéá ÷÷ç ïäéøåçàî ùé íéìë éðä ìëã íåùî ,äãåäé 'øã àîòè'x
.mdl yi xne` oernyïéà åîöò éìëä ïéðòì ìáà .éìëä êåúáù äî àîèð àì åéøåçà åàîèð íàù ,êåúå íééøåçà ïéã ïäì ùé éìëä êåúáù äî ïéðòì

:äãåäé éáøë äëìäå .åëåú àîèð åìéàë åìåë úà ìéáèäì êéøö åéøåçà åàîèð íàù ,åëåú ïéãî åéøåçà ïéã ÷åìç

`xephxa yexit

כ "תוך" הנחשב חלק המרדע במקל שיש  כלומר  אחוריים, הם לדרבן ,
טפחים, שבעה עד  לחרחור, סמוך כ "אחוריים": הנחשב וחלק המרדע,

שחוץ  ומה כ"תוך ", נחשב טפחים, ארבעה עד לדרבן, סמוך וכן
משקים  נפלו  אם ומכאן, כ"אחוריים"; נחשב לארבעה וחוץ לשבעה

מן  טפחים לארבעה וחוץ החרחור  מן  טפחים לשבעה חוץ טמאים
הסמוכים  הטפחים שבעת ואילו  טמא, הוא בלבד חלק אותו הדרבן,

כלי כדין טמאים, אינם לדרבן הסמוכים הטפחים וארבעת לחרחור
תוכו נטמא ולא אחוריו äãeäé(רמב"ם );שנטמאו éaø éøác– ÄÀÅÇÄÀÈ
חכמים שלדעת מובא, dcedi),ובתוספתא iax epiid) משקים נפלו אם

טפחים  שבעה אלא המרדע ממקל טמא אין  החרחור  על טמאים

טפחים  ארבעה אלא טמא אין הדרבן , על נפלו ואם לחרחור ; הסמוכים
הרמב"ם פוסק אמנם וכן  לדרבן ; ד ),הסמוכים כח, כלים  לא (הל' אבל 

התוספתא כפי  משנתנו  y"xd),פירש dyxity myk) שהבאנו כמו  אלא
במשנה השנוי ותוך" "אחוריים לשון  ליישב כדי לעיל , (עיין ביאורו

ג). שם , הרמב"ם  על למלך " "משנה ועיין טוב"; יום  ו"תוספות ברטנורא 

íäì ïéà :øîBà øéàî éaø משקים נפלו  ואם ותוך , אחוריים – ÇÄÅÄÅÅÈÆ
נטמא. כולו  שהוא, מקום בכל המרדע על eøkæäטמאים àGעל – ËÀÀ

חכמים, éøéMìידי  àlà äòáLå äòaøàí,המרדע נשבר  שאם – ÇÀÈÈÀÄÀÈÆÈÇÄÇÄ
סמוך טפחים ארבעה או  לחרחור סמוך טפחים שבעה ממנו ונשתיירו
מעין  בו לעשות שאפשר  מפני טומאה, מקבל  אחד כל  עדיין לדרבן ;

וטהורים. כלים, כשברי  הם הרי  מכן , פחות מלאכתו;

בירור: עוד  טעונים עניינים כמה אבל הרמב"ם. לפי  משנתנו בארנו 
לארבעה `) וחוץ החרחור מן  לשבעה שחוץ יהודה, רבי  לדעת במשנה, שנינו 

ככלי זה הרי טמאים, משקים שם נפלו  ואם כ "אחוריים" נחשב הדרבן, מן 
לחרחור הסמוכים טפחים שבעה ואותם תוכו , נטמא ולא אחוריו  שנטמאו

טמאים. אינם לדרבן הסמוכים jezaוארבעה mi`nh miwyn eltp m` oicd dne ±
?oaxcl drax` jeza e` xegxgl dray

המשנה: לשון jeze"לפי  miixeg` el yi rcxnd" במשנה כמו שפירושו  משמע –
ומכאן טמאים, ה"אחוריים" גם ב"תוך ", טמאים משקים נגעו  שאם הקודמת,
לדרבן, ארבעה בתוך  או  לחרחור  שבעה בתוך  טמאים משקים נפלו שאם

טמא. המרדע שכל כלומר טמאים, "אחוריו" אף "תוכו", ונטמא הואיל 
טמאים  משקים נפלו  אם הרמב"ם, שלדעת כותב, למלך" "משנה בעל  אבל 
בתוך נפלו אם וכן  שבעה, תשלום עד אלא נטמא לא לחרחור שבעה בתוך
שלא  הוא, פשוט שכן ארבעה, תשלום עד  אלא נטמא לא לדרבן  הארבעה
והרי עצמם, והדרבן מהחרחור  לדרבן ארבעה ותוך לחרחור  שבעה תוך עדיף

פוסק ztqezd`),הרמב"ם itk) לא החרחור על  טמאים משקים נפלו שאם
טהור, העץ ושאר בלבד  טפחים שבעה אלא לחרחור הסמוך העץ מן נטמא
הסמוכים  טפחים ארבעה אלא נטמאו  לא הדרבן, על  משקים נפלו אם וכן 

y"xd).לדרבן zhiyl mb oke ;dpynd xe`aa lirl ep`ad xaky enk)
משקים  נגעו שאם יהודה), רבי  (לדעת ללמד  אלא משנתנו באה שלא והרי 
ה"תוך ", נטמא לא לארבעה, וחוץ לשבעה חוץ היינו ב"אחוריים", טמאים
שבארנו כמו  לדרבן, הסמוכים והארבעה לחרחור הסמוכים השבעה היינו

m"anxd).במשנה itl),המרדע ב"תוך " טמאים משקים נגעו שאם הדין הוא אבל
ה"אחוריים" נטמאו  xe`aשלא oiir).("jlnl dpyn"a mixacd ly mnrh

(a:מאיר רבי בדברי ±בארנו  "mdl oi`" משקים נפלו ואם ותוך , אחוריים

הוא  המדובר  אם ביררנו , לא אבל נטמא. כולו  מקום, בכל המרדע על טמאים
בתוך או השבעה בתוך  טמאים משקים שנגעו שבין  בלבד, המרדע של במקל 
שכוונת  או נטמא, כולו המקל ולארבעה, לשבעה חוץ שנגעו  ובין הארבעה
המרדע  כל  הטמאים, המשקים שנפלו מקום שבכל כולו , למרדע מאיר רבי
מה  נתפרש לא יהודה רבי  לדעת ואף והדרבן . החרחור  ובין המקל  בין נטמא,
בתוך או לחרחור  שבעה בתוך  טמאים משקים נגעו  אם הדרבן או  החרחור דין 

לדרבן. הארבעה
,yxtn "l`xyi zx`tz" lra mpn`e עוסקת אינה שמשנתנו  הרמב"ם, לשיטת

המשקים  נפלו שאפילו  וסובר , מאיר  רבי  חולק ובזה בלבד , המרדע במקל  אלא
והדרבן החרחור  לגבי אבל  כולו , המקל נטמא לארבעה, וחוץ לשבעה חוץ
וחוץ  לשבעה חוץ שכן  בטהרתם, שנשארים סובר , מאיר רבי אף עצמם,
כן עצמם. והדרבן החרחור לגבי  כ"אחוריים" פנים כל  על  נחשב לארבעה

ישראל" "תפארת בעל  jlnl"),מפרש dpyn" zrck `ly),יהודה רבי  לדעת שאף
גם  נטמא לדרבן , ארבעה בתוך או לחרחור שבעה בתוך משקים נגעו  אם
או לשבעה כ "אחוריים" נחשב שהוא משום לארבעה, השבעה שבין  הריווח
הדרבן או  החרחור אבל  ה"אחוריים", נטמאו  ה"תוך" שנטמא וכיון לארבעה,
נחשבים  והארבעה השבעה אף והדרבן החרחור שלגבי  לפי נטמא לא

כ"אחוריים".
אלא  מאיר ורבי  יהודה רבי  נחלקו לא ישראל ", "תפארת בעל לדעת אכן,
רבי שלדעת לארבעה, השבעה שבין  בריווח טמאים משקים שנגעו בכגון
כ "אחוריים" שנחשב משום המקל, שאר  ולא טמא הריווח אותו רק יהודה
אחוריים  בו שאין  טמא, כולו  המקל מאיר  רבי ולדעת והארבעה; השבעה לגבי 

ותוך.
יש  המרדע יהודה, רבי שלדעת הר "ש), (עפ"י  מפרש טהרות" "סדרי  ובעל

דינים: שני  ותוך;`.לו  אחוריים לדרבן,a.דין ומארבעה לחרחור  משבעה דין
שבעה  היינו  אחוריו, נטמאו הדרבן , או החרחור היינו  תוכו, נטמא שאם –
והארבעה  השבעה שבין  והשאר  לדרבן, ארבעה או לחרחור  הסמוכים טפחים
או לחרחור  שבעה היינו  אחוריו , נטמאו ואם וטהור ; "יד" אפילו חשוב לא
מאיר ורבי והדרבן . החרחור היינו תוכו , ואפילו  טהור , השאר לדרבן , ארבעה

mdlסובר: oi` חשוב לא ממש, תוך  לו  שאין  שכל ותוך , אחוריים דין  לא –
לדרבן, ומארבעה לחרחור משבעה דין  ולא ממנו , חלוק אחוריו שיהא "תוך "
כל דרבן , או חרחור  נטמא ואם הוא, דרבן  צורך וכולו  חרחור צורך  שכולו
טמא, כולו לארבעה, השבעה בין  אפילו מרדע, נטמא ואם טמא; המרדע

ודרבן. חרחור  ואפילו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïîLå ïéé úBcî,ושמן יין בהם שמודדים הכלים –àøèñìàîBæå ÄÇÄÈÆÆÀÈÄÀÀÈ
ובראשו  הקדירה מן המרק את להעלות כף האחד שבראשו  כלי  –

הבשר, את להוציא מזלג ìcøçהאחר ìL úððñîe שתחתיתו כלי – ÇÀÆÆÆÇÀÈ
חרדל, בו  לסנן  נקבים ïééעשויה ìL úøîLîe שמסננים מסננת – ÇÀÆÆÆÇÄ

משמריו, היין את CBúåבה íéøBçà ïäì Lé ודין אחוריים דין  – ÅÈÆÂÇÄÈ
øéàîתוך, éaø éøác במשנה ותוך  אחוריים ענין  בארנו וכבר  – ÄÀÅÇÄÅÄ

אם  אבל טמא; כולו הכלי , תוך אל טמאים משקים נפלו שאם א,

ותוכם  נטמאו , בלבד  אחוריהם אחוריהם, על טמאים משקים נפלו
טמא. íäìאינו  ïéà :øîBà äãeäé éaø ואם ותוך , אחוריים – ÇÄÀÈÅÅÈÆ

טעמו  טמאים. כולם שהוא, מקום בכל  טמאים משקים עליהם נפלו
באחוריהם  יש  הללו  הכלים שבכל לפי  במפרשים, מבואר  יהודה רבי של

izdw - zex`ean zeipyn
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àéä?òáøä éöçì íéøBçà òáøä ànL Bà,åéøBçà eàîèpL éìk,!BëBz àîèð àG ¦¤¨¨Ÿ©£©¦©£¦¨Ÿ©§¦¤¦§§£¨¦§¨
‰òáøä àîèð–ïéàîè åéøBçàå òáøä,ïéøBäè åéøBçàå òáøä éöç.òáøä éöç àîèð–åéøBçàå òáøä éöç ¦§¨¨Ÿ©¨Ÿ©©£¨§¥¦£¦¨Ÿ©©£¨§¦¦§¨£¦¨Ÿ©£¦¨Ÿ©©£¨

ïéàîè,ïéøBäè åéøBçàå òáøä.òáøä éøBçà eàîèð–ïéøBäè òáøä éöç éøBçà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà: §¥¦¨Ÿ©©£¨§¦¦§§£¥¨Ÿ©£¥£¦¨Ÿ©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

c.raex ivge raexd:åæì åæ ïéá ÷éñôî ïôåãå ,òáåø éöç ÷éæçî ãçàå òáåø ÷éæçî ãçà ,åæ ìöà åæ úå÷å÷ç úåãî éúù åáå äëåøàå äáò õò úëéúç ïåâë
.ekez `nhpy ilk:àéä òáåø ìù åéøåçà àìäå ,òáåø éöç àîèð àì ïðú éàîàå ,åéøåçà åàîèð àì åëåú àîèðù éìë éëå .äéîúá.`id oincew [zely]

íééøåçà òáåøäù øîàú êë ,òáåøì íééøåçà òáåø éöçù øîåà äúàù íùëå .åæ ìò åæ äîéã÷ íäì ïéàù øîåìë ,äúøáçî äîéã÷ä äúåì ïäî úçà ìë
åéðôì íéáùåé åéä íéãéîìú ìù úåúëù éôì ,àéä íéîãå÷ úë ìù ,éúåáø úñøéâå .åëåú àìå åàîèð òáåø éöç ìù åéøåçà ,òáåøä àîèðùëå .òáåø éöçì

:'åëå àîù åà íäì éúáùä êëå ,úîãå÷ä äøåùá úáùåéä íéãéîìú ìù úëä éðîî äåìàù øáë åæ äìàù íäì øîà ,úåøåù
d.mi`nh eixeg`e raexdéöç ìù åëåú ììëá ,íäéðù ïéá ÷éñôîä ïôåã ìáà .õåçáî òáåøä úà úåôé÷îä úåðôãä åðééä åéøåçàå ,åëåú åðééä òáåøä

òáåøä éöç úåôé÷îä úåðôã åðééä åéøåçàå ,åëåú åðééä òáåøä éöç .ïéàîè åéøåçàå òáåø éöç ,òáåøä éöç àîèðùë ïëå .òáåø éöç éôìëù ãö øåäèå ,òáåø
:òáåø ìù åëåú ììëá òáåøä éôìë ìù ãö ,÷éñôîä ïôåãå ,õåçáî.raexd ixeg` e`nhp:õåçáî úåôé÷îä úåðôã åðééä.miiabd z` oiwleg oi`åðééä

:íééøåçàä ïî ãçà àîèðùë ïéàîè íééøåçàä ìëå ,íééøåçàä.elek z` liahnìéòì ùøåôî éòöîàä ïôåã ïéãå .øéàî éáøë äëìä ïéàå .òáåø éöçå òáåø

`xephxa yexit

שוליהם, באחורי כסף לכוסות שיש כדרך  קיבול, בית שהוא חקק,
שמאחוריהם, קיבול  בית באותו משתמשים כולו ופעמים הכלי  הלכך 

"תוך " דין לו ברטנורא );יש שהכלים (הר"ש ; לפי הטעם, מבארים ויש
הלכך הכלים, באחורי  אף נדבקים והם במשקים, תשמישם עיקר הללו

תוכם מדין חלוק אחוריהם דין  בהסבר(הרא "ש);אין  מרחיבים ויש 
לומר: חכמים שהקילו שמה הזה, nhp`הטעם `l mdixeg` e`nhp

,`nh lkd ,ekez `nhp m`e ,ekez מקום אינו שבאחוריהם משום היינו 
ובדבר תדיר, שתשמישם בתוכם, כמו  שם מצויים משקים ואין תשמיש ,

כמו  רגיל  אחוריהם תשמיש  אלו בכלים אבל  גזרו; לא מצוי  שאינו 
לתוך כולה המידה להכניס החנווני דרך ושמן יין  מידות שכן בתוכם,

תוכו , כמו משקים מלאים אחוריו ונמצאו  ללוקח, למלאותו  החבית
היין  "כלי  נקטה ולא ושמן ", יין  "מידות המשנה נקטה גם ומכאן

במסננת  וכן הקדירה, לתוך  כולה מכניסה זומאליסטרא וכן  והשמן";
שאף  סובר , מאיר  רבי ואמנם מיד . לאחוריהן  באים המשקים ומשמרת

רבי אבל בגזירתם, חכמים חילקו שלא ותוך, אחוריים להם יש אלו 
שבארנו  מהטעם ותוך אחוריים להם שאין  סובר, ("dpynיהודה

("dpexg`íäì Lé :øîBà ïBòîL éaø לענין ותוך אחוריים – ÇÄÄÀÅÅÈÆ
שאם הכלי , שבתוך ïäéøBçàîהדבר eàîèð משקים נפלו  אם – ÄÀÀÅÂÅÆ

אחוריהם, על  øBäèטמאים ïëBúaM äî לא הכלי  שבתוך  מה – ÇÆÀÈÈ
טמא, עצמו  הכלי אבל ìéaèäìנטמא, Céøöå, כולו הכלי  את – ÀÈÄÀÇÀÄ

מטומאתו . לטהרו כדי

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

òáøä éöçå ,òáøä מידו משתי  המורכב מידה כלי שאחת – ת, ÈÙÇÇÂÄÈÙÇ
זו  בין  מפרידה ודופן רובע, חצי ואחת ליטר ), (כ ֿ½ הקב רובע היא

ברטנורא );לזו בית (הר"ש ; לו  יש האחד שבצידו  כלי מפרשים: ויש 

המחזיק  קיבול בית יש  שכנגדו  האחר  ובצידו הקב, רובע כמידת קיבול 
לזה זה בין  מפסיקים והשוליים רובע, ישראל "):חצי  àîèðÄÀÈ("תפארת 

àîèð àG ,òáøä éöç àîèð ;òáøä éöç àîèð àG ,òáøäÈÙÇÄÀÈÂÄÈÙÇÄÀÈÂÄÈÙÇÄÀÈ
òáøä מהם אחת נטמאה ואם עצמו, בפני  כלי היא מידה כל – ÈÙÇ

חברתה. נטמאה לא טמאים, –eøîàבמשקים תלמידים –éðôì ÈÀÄÀÅ
òáøì íéøBçà òáøä éöçå ìéàBä :àáé÷ò éaøהכלי שהרי  – ÇÄÂÄÈÄÇÂÄÈÙÇÂÇÄÈÙÇ

ה"תוך", והוא העיקר, שהוא הרובע שם על  melkàîèpLנקרא éìkÀÄÆÄÀÈ
?åéøBçà eàîèð àG ,BëBz:שנינו nhp`ולמה `l ,raexd `nhp ÄÀÀÂÈ

?raexd ivgïäì øîà:לתלמידים עקיבא רבי –ïéîãB÷ úk ìL ÈÇÈÆÆÇÀÄ
àéä:גורסים ויש  –± ?`id oincew za lyzaכלומר מידה, היינו Ä

ה"תוך ", תיחשב שהיא קודמת, המידות משתי איזו  יודעים אנו מניין 
הקודם, הוא שהרובע לכם, ברור  באמת כלום ה"אחוריים", וחברתה

לרובע? אחוריים הרובע וחצי ה"תוך ", òáøäוהוא ànL BàÆÈÈÙÇ
,òáøä éöçì íéøBçàixdeàîèð àG ,åéøBçà eàîèpL éìk ÂÇÄÇÂÄÈÙÇÀÄÆÄÀÀÂÈÄÀÈ

!BëBz"ה"תוך היא המידות משתי איזו ברור  ולא הואיל  כלומר  –
כאחוריה  שנטמאה זו את לדון  אנחנו יכולים לפיכך ה"אחוריים", ואיזו 

ששנינו: וזהו חברתה, nhpשל ;raexd ivg `nhp `l ,raexd `nhp`
,raexd `nhp `l ,raexd ivg תוכו נטמא לא אחוריו  שנטמאו  כלי  שכן 

שלפנינו:(הגר"א ). הגירסא שלפי  מבארים id`ויש  oincew zk ly–
שורות, שורות עקיבא רבי לפני יושבים היו תלמידים של כיתות כלומר

לשואלים: השיב עקיבא id`ורבי oincew zk lyכבר זו  שאלה –
הקודמת, בשורה היושבים התלמידים היינו  הקודמת, הכת ממני שאלוה

להם: השבתי eke'וכך raexd ivgl miixeg` raexd `ny e`; הר"ש)

אחרת ). גירסה לו שיש ברטנורא ועיין

שהיו מה לפי להם: השיב דבריהם שלפי נראה כותב: אחרונה" "משנה בעל 
"אחוריים". הוא שהרובע לומר גם אפשר  ותוך, אחוריים כאן שיש סבורים,
שאלו כלל , ותוך אחוריים דין  כאן שייך שלא נראה, דבר של לאמתו  אבל 
כחלוקים  הם הרי  לזה, זה צריכים ואין שהואיל  חלוקים, כלים כשני חשובים

משקים. טומאת לענין לגמרי

ה ה נ ש מ ר ו א ב

òáøä àîèð, בתוכו שנגעו טמאים במשקים –òáøä היינו – ÄÀÈÈÙÇÈÙÇ
לדופן åéøBçàåתוכו, פרט הרובע, את המקיפים הדפנות אחורי – ÇÂÈ

להלן , שנבאר  כמו  הרובע, חצי  לבין בינו  שהריïéàîèהמפסיקה – ÀÅÄ
אחוריו ; נטמאו תוכו  שנטמא la`ïéøBäèכל åéøBçàå òáøä éöçÂÄÈÙÇÇÂÈÀÄ

הקודמת: במשנה ששנינו  כמו –`nhp,raexd ivg `nhp `l ,raexd
הרובע  חצי את המקיפים הדפנות אחורי  שאף ללמד, המשנה ומוסיפה

`mטהורים. okeòáøä éöç àîèð, בתוכו שנגעו  טמאים במשקים – ÄÀÈÂÄÈÙÇ
ïéøBäè åéøBçàå òáøä ,ïéàîè åéøBçàå òáøä éöç כמו – ÂÄÈÙÇÇÂÈÀÅÄÈÙÇÇÂÈÀÄ

דין  בה אין המידות, שתי  בין  המפסיקה הדופן  ברם, ברישא. שבארנו 
בכלל הרובע שכלפי שהצד כלומר  בלבד, "תוך" דין אלא "אחוריים"

חצי של  "תוכו" בכלל הרובע חצי שכלפי והצד הרובע, של  "תוכו "
המידה  אותה שכלפי הצד  המידות, מן אחת נטמאה אם לפיכך הרובע;

"תוכה". כדין  טהורה, האחרת המידה שכלפי  הצד ואילו  טמאה,
òáøä éøBçà eàîèð,טמאים במשקים –òáøä éöç éøBçà ÄÀÀÂÅÈÙÇÂÅÂÄÈÙÇ

øéàî éaø éøác ;ïéøBäè כלים כשני  המידות שתי שלדעתו  – ÀÄÄÀÅÇÄÅÄ
הם. ïéabäנפרדים úà ïé÷ìBç ïéà :íéøîBà íéîëçå את – ÇÂÈÄÀÄÅÀÄÆÇÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



dרי dpyn dynge mixyr wxt milk zkqn

ïéabä úà ïé÷ìBç ïéà.ìéaèî àeäLëe–Blk úà ìéaèî. ¥§¦¤©©©¦§¤©§¦©§¦¤ª

:øåäè øåäèì ùîùîäå àîè àîèì ùîùîä ,åéáò úà ïé÷ìåç øîåà éøåð ïá ïúðåé 'øã ,'á ÷øô óåñá

`xephxa yexit

של אחוריה גם המידות, מן  אחת של  אחוריה וכשנטמאו האחוריים,

טמאים. ìéaèîהאחרת àeäLëeהזה הכלי  את "תפארת – (עיין ÀÆÇÀÄ
מטומאתו ,ישראל "), לטהרו Blkכדי úà ìéaèî ואת הרובע את – ÇÀÄÆË

גם  להטביל צריך בלבד , אחוריהם שנטמאו פי  על ואף הרובע, חצי 
אף  כלומר הרישא, על  מוסבה זו  שפיסקה מפרשים, ויש  תוכם. את

ואם  הרובע, חצי נטמא לא הרובע נטמא שאם לעיל, ששנינו  פי  על 

צריך מטביל כשהוא מקום מכל  הרובע, נטמא לא הרובע חצי  נטמא

כולו  את אחרונה ").להטביל "משנה  טוב"; יום "תוספות  הטעם (רמב "ם;
מבארים  ויש  אחד . עצם הם הרובע וחצי שהרובע לפי ברמב"ם, מבואר

משום  הטהור , בחלק אף להשתמש אסור טבילה שקודם הטעם,
ברור שיהא כדי כולו , את מטביל ולכן  יחליפנו , שמא שחוששים

בכולו  להשתמש אין טבילה אחרונה ").שקודם ("משנה

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc oiaexir(ipy meil)

:sqep uexiz d`ian `xnbdéìçz àì íìBòì ,øîà Lé÷ì Léøó ¥¨¦¨©§¨Ÿ©§¦
,epzpyna eixacn ea xfg dcedi iaxy xn`zeïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©¨§¦©

,miwqer ep` dna epzpyna o`ke ±Bçéëaetebn dylzpy dgila - §¦
`id zcner da jtid `ly s`y ,leriyd ileg zngn eitl
,eita dtq`pyn xaky dcedi iax xn` jk meyne ,eitn d`vedl

:yiwl yix ly evexiz lr `xnbd dywn .`ynl zaygpàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaa epipy `lde ±ìúðå Bçék ,øîBà äãeäé éaøLjli `l ©¦§¨¥¦§¦§©
,wexiy cr zen` rax`éàî,`ziixad zpeek `id dn ±÷Bø åàì ©¨

ìúðåLel oncfd m`y ,xnelk ,mixac ipyl dzpeek oi` m`d ± §¦§©
.wexiy cr zen` rax` jli `l ,eita sq`py wex e` gik eita
dxfge ,jetid ea jixv oi`y dcedi iax xn` wexa s`y `vnp
.milka dpyna xn`y dnl epzpyna mixen`d eixacn dxizqd

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,mixac ipyl `ziixad zpeek oi` Ÿ
,xnelk ,cg` xacl dzpeekìúðå BçékLzen` rax` enr jli `l ¦§¦§©

.jtid m` `weec wexa la` ,ea jtid `ly s`e miaxd zeyxa
:`xnbd dywnìúpL Bçék ,øîBà äãeäé éaø ,àéðz àäåBweø ïëå L §¨©§¨©¦§¨¥¦¤¦§©§¥

ìúpL,÷BøiL ãò úBnà òaøà Cläé àì Ljixvn `l wexa s`y ixd ¤¦§©Ÿ§©¥©§©©©¤¨
.jetid dcedi iaxàøwéòî ïðépLãk àzøåeçî àlàxexa `l` ± ¤¨§©©§¨¦§©¦©¥¦¨¨

eixacn ea xfg dcedi iaxy ,opgei iax ly evexizl xefgl epilry
.epzpyna

d`ian ,zaya d`ved oiprl gik oica `xnbd dwqry xg`l
:eax ceak oiprl gika wqerd xn`n `xnbd,Lé÷ì Léø øîàmc` ¨©¥¨¦

dlrde lrzydyäúéî áéiç ,Baø éðôa çék,miny iciaøîàpLoia ¦©¦§¥©©¨¦¨¤¤¡©
,dnvr lr dxezd zxne`y mixacd'úåî eáäà éàðNî ìk'ilyn) ¨§©§©¨£¨¤

(el g,,éàéðNî(ì) àlà éàðNî(ì) éø÷z ìàepi` weqtd ,xnelk ©¦§¥¦§©§©¤¨§©§¦©
lr dxezd z` `ipyny ina `l` ,mnvr dxezd i`peya wqer
mixac ici lr ize` mi`ipynd dl` ,dxezd zxne`e ,mixg`
miade` ,xnelk ,zen ead` ,zrc zepip` mda zkiiyy miqe`n
dyery ,eax ipta gkd epiide ,mytp z` mica`ne zend z` md
.dzin aiigzne dxeza lflfn ok ici lre eax ipta miqe`n mixac

:`xnbd zl`eyñéðà ñðéî àäå,lrzydl qep` `ed `lde ± §¨¥©£¦
:`xnbd daiyn .dpiv e` ileg ici lr egxk lr eitl `a gikdeçék¦©

ïðéøîà÷ ÷øåjk lry ,epixac exn`p eax ipta gikd z` wxyk ± ¨¨¨¨§¦©
e` eax iptln wlzqdy xg` eze` wexl el didy ,qep` epi`

.ezeqka eriladl

äðùî
ex`ev hiyene zg` zeyxa zaya cnerd mc`a dpc epzpyn
xzende xeq`d ote`d z` zx`ane ,my dzeye zxg` zeyxl

:dfaäzLéå ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àìilka dwynúeLøa Ÿ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¤¦§
íéaøäqipki `ny dxifb ,miaxd zeyxl ex`ev hiyeiy ici lr ¨©¦

mc` cenri `l oke .z`hg aiigzie ilkd z` eil`íéaøä úeLøa¦§¨©¦
,ãéçiä úeLøa äzLéå,ilkd z` eil` `ivei `nyïk íà àlà §¦§¤¦§©¨¦¤¨¦¥

,äúBL àeäL íB÷nì Baeøå BLàø ñéðëäipkiy yeygl oi` f`yq ¦§¦Ÿ§©¨¤¤

.zay meidy exikfdl xkid edf ik ,ilkd z` `ivei e`
ey`x zqpkd ici lr exeqi`l xzid yiy sqep oic d`ian dpynd

:eaexe,úba ïëåxy`k zbay oiin dizy xeqi` oiprl mb ,xnelk §¥©©
,eay oiidn zezyl ick zbl ex`ev hiyene zbl uegn cner mc`

.`xnba x`eaiy itk ,zba eaexe ey`x didiy jixv

àøîâ
zeyxa dzyie cigid zeyxa mc` cenri `l' ,dpyna epipy
lr ddnz `xnbd ,ilkd z` eil` qipki `ny dxifb ,'eke 'miaxd

lirl :zncewd dpynd lr lirl `xnba xen`dn jk(:gv)epipy
,'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' ,dpyna
`ny yeygl oi`y mixaeqd opax zrc `idy `xnbd dx`iae
xi`n iax lr dfa miwlege ,da cnery zeyxl utgd z` qipki

onwl xaeqd(.`w)lehil ,zg` zeyxa cnerd mc`l xeq`y
qipki `ny dxifb ,zlc my geztle zxg` zeyxa `vnpd gztn
mc` cenri `ly epzpyna epipyy xg`ne ,eil` gztnd z`
z` eil` qipki `ny dxifb ,miaxd zeyxa dzyie cigid zeyxa

:`xnbd ddnz .xi`n iaxk zxaeq epzpyny rnyn ,ilkdàLéø¥¨
zhiy `id zncewd dpynd ±ïðaø,xi`n iax lr miwlegdàôéñå ©¨¨§¥¨

zhiy `id epzpyne ±,øéàî éaøizy epyy xnel wgec edf ixd ©¦¥¦
xi`n iaxk zg`e opaxk zg` enzqe ef xg` ef zeipyndaiyn .

:`xnbdìkä éøáãå Bì ïéëéøvL ïéöéôça ,óñBé áø øîàmivtga ± ¨©©¥©£¥¦¤§¦¦§¦§¥©Ÿ
zeyxa cnerd mc`l xeq`y micen minkg s` mze` jixv `edy
okle ,eil` mqipki `ny dxifb ,zxg` zeyxa mlhlhl zg`
ick miwynd z` jixv `edy oeik ,dizy oipra zwqerd epzpyna
`vnpe ,eil` mqipki `ny xefbl yiy micen minkg s` ,mzezyl

.opax zhiyk `id `tiqd s`y
zezyle zg` zeyxa cenrl xeqi`d m`d zwtzqn `xnbd

:zilnxk `id odn zg` zeyxyk mb `ed zxg` zeyxaàéòaéà¦©§¨
eäì,daiyid ipa ewtzqd -éàî úéìîøk,zilnxka oicd dn ± §©§§¦©

cigid zeyxa dzyie zilnxka mc` cenri `ly exfb da mb m`d
wx `ed da d`vedd xeqi`y s` ,jtidl oke miaxd zeyxa e`
mxeqi`y miaxd zeyxae cigid zeyxa wx ok exq`y e` ,opaxcn

.dxezd onàéä àéä ,ééaà øîàmiaxd zeyx iabl exq`y enk ± ¨©©©¥¦¦
oicd ok ,zxg` zeyxa zezyle zg` zeyxa cenrl cigid zeyxe
zeyxe miaxd zeyxa zezyle da cenrl xeq`y zilnxka mb

.cigid,àáø øîàixdäøéæb àôeb àéäzeyxn qipkdl xeqi`d ± ¨©¨¨¦¨§¥¨
,opaxc dxifb `l` epi` jtidle zilnxkl cigid zeyxn e` miaxd
dxifbn wx exeqi` didi ,ilkd z` qipki ok` m` elit` ok m`e

,opaxcäøéæâì äøéæb øBæâðå íe÷éð ïðàå`ly xefbpe cenrp ike ± ©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
`ny ,zilnxka dzyie miaxd zeyx e` cigid zeyxa cenri

.dxifbl dxifb ef ixde ,eil` ilkd z` qipkiàðéîà àðî ,ééaà øîà̈©©©¥§¨£¦¨
dì,elv` ep`iai `ny mixfeb zilnxka mby xnel izcnl oipn ± ¨

éðz÷cîepzpyna epipyy dnn ± ¦§¨¨¥
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ריי d dpyn dynge mixyr wxt milk zkqn

ïéabä úà ïé÷ìBç ïéà.ìéaèî àeäLëe–Blk úà ìéaèî. ¥§¦¤©©©¦§¤©§¦©§¦¤ª

:øåäè øåäèì ùîùîäå àîè àîèì ùîùîä ,åéáò úà ïé÷ìåç øîåà éøåð ïá ïúðåé 'øã ,'á ÷øô óåñá

`xephxa yexit

של אחוריה גם המידות, מן  אחת של  אחוריה וכשנטמאו האחוריים,

טמאים. ìéaèîהאחרת àeäLëeהזה הכלי  את "תפארת – (עיין ÀÆÇÀÄ
מטומאתו ,ישראל "), לטהרו Blkכדי úà ìéaèî ואת הרובע את – ÇÀÄÆË

גם  להטביל צריך בלבד , אחוריהם שנטמאו פי  על ואף הרובע, חצי 
אף  כלומר הרישא, על  מוסבה זו  שפיסקה מפרשים, ויש  תוכם. את

ואם  הרובע, חצי נטמא לא הרובע נטמא שאם לעיל, ששנינו  פי  על 

צריך מטביל כשהוא מקום מכל  הרובע, נטמא לא הרובע חצי  נטמא

כולו  את אחרונה ").להטביל "משנה  טוב"; יום "תוספות  הטעם (רמב "ם;
מבארים  ויש  אחד . עצם הם הרובע וחצי שהרובע לפי ברמב"ם, מבואר

משום  הטהור , בחלק אף להשתמש אסור טבילה שקודם הטעם,
ברור שיהא כדי כולו , את מטביל ולכן  יחליפנו , שמא שחוששים

בכולו  להשתמש אין טבילה אחרונה ").שקודם ("משנה

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ב שדה דף רק להשקות התיר בתחילה היוצא שבמעין יהודה, רבי בדברי מבואר

הקילון  ממי או הגשמים ממי ולא ממעין ודווקא תיפסד, ישקוה לא שאם השלחין בית

עשיית  שלדעתו נמצא יתירה. טרחה בכך שיש משום המים, אמת אליה להפנות לא וגם

יתירה  טרחה בה יש ואם הפסד, במקום רק מותרת יתירה טרחה בה שאין אף מלאכה

כשיטתו. נשנית והיא כמשנתנו העניינים בשני שסבר ונמצא הפסד. במקום אף אסורה

הגמרא: ולומר,éànîeדוחה לחלק יש הרי יהודה, כרבי נשנית שמשנתנו מנין -àîìc ¦©¦§¨
àì ìòaä úéa ïéà ïéçìMä úéa äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò שדווקא - ©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¥©§¨¦¦¥©©©Ÿ

אסור, הבעל בית שדה אך להשקות, מותר השלחין בית àöiLב àlàשדה ïééòî ¤¨©§¨¤¨¨
,äléçzaחוששים חדש שהוא éìetðéàìשכיון éúà àîìc גדותיו יפלו שמא - ©§¦¨¦§¨¨¥§¦§¥

במועד, לתקנן מ ìáàויבוא éúàלהשקות àìc ,äléçza àöé àlL ïééòî £¨©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨§Ÿ¨¥
éìetðéàì,במועד לתקנן ויבוא גדותיו שיפלו לחשוש ואין קבוע מהלך כבר לו שיש כיון §¦§¥

ש  ìòaäבשדה eléôàיתכן úéa להרווחה רק היא יהודה,énðשהשקייתו רבי יתיר £¦¥©©©©¦
בתחילה. יצא שלא ממעין אף זאת אסרה משנתנו ואילו

זו: דחיה מקבלת אינה ïkהגמרא íà יצא שלא ממעין להשקות מתיר יהודה שרבי ¦¥
הבעל, בית שדה אף שהרי ïéúéðúîבתחילה זה, באופן לאיסור בה שמבואר משנתנו - ©§¦¦

השלחין, בית בשדה רק dééîøzהתירה ïànà.אותה תעמיד מי בשיטת -àlà ודאי ©©¦§§¥¤¨
àðL àì äãeäé éaøì מàðL àìå äléçza àöiL ïééòî מàöé àlL ïééòî §©¦§¨Ÿ§¨©§¨¤¨¨©§¦¨§Ÿ§¨©§¨¤Ÿ¨¨

,äléçza דווקאïéçìMä úéa,ישקנו לא אם הפסד בו התיר ïéàשיש אכן - ©§¦¨¥©§¨¦¦
אך להש  במועד, מהם ìòaäקותו úéa,להרווחה אלא השקייתו זאת,àìשאין התיר ¥©©©Ÿ

יהודה. רבי כשיטת היא éðz÷cומשנתנו éàäå דווקא בברייתא ששנינו ומה -ïééòî §©§¨¨¥©§¨
,äléçza àöiL כדי דווקא, זה באופן הנידון את הביאה Bçkהברייתא EòéãBäì ¤¨¨©§¦¨§¦£Ÿ

øéàî éaøc שסבר äléçzaמ eléôàcהמיקל, àöBiä ïééòî שיפלו לחשוש שיש §©¦¥¦©£¦©§¨©¥©§¦¨
ויתקנן, epnîגדותיו ïé÷Lî במועדeléôà אתìòaä äãN רק היא שהשקייתו ©§¦¦¤£¦§¥©©©

להרווחה. אף במועד מלאכה הותרה שלדעתו משום להרווחה,

במועד: ההשקיה איסור במקור דנה Lkðnäהגמרא ,øîzà גרועים עשבים התולש - ¦§©©§©¥
יותר, טוב שיצמחו כדי טובים עשבים ìמבין íéî ä÷Lnäå ה כדי íéòøæעיקרי §©©§¤©¦§§¨¦

déaבמזיד,úaLaשיצמחו, ïðéøúî éàî íeMî מתרים מלאכה אב איזה משום - §©¨¦©©§¦¨¥
אמוראים, בזה נחלקו בעשייתו. מיתה שיתחייב øîà,בו äaø בו íeMîמתרים ©¨¨©¦

øîàו LøBç,מלאכת  óñBé áø בו .òøBæמלאכת íeMîמתרים ¥©¥¨©¦¥©
טעמיהם: את האמוראים àøazñîמבארים éãéc éúååk ,äaø øîà מסתבר - ¨©©¨§¨¥¦¦¦§©§¨

שכן  חורש, משום שחיובו àòøàכשיטתי ééetøì LøBç ìL Bkøc äî כשם - ©©§¤¥§©¥©§¨
בה שע  ויצמחו  בה לזרוע שיוכלו כדי הקרקע, את לרכך היא החרישה מלאכת יקר

énðהזרעים, éàä שהם פעולתם עיקר וההשקיה הניכוש אף -àòøà ééetøîøîà . ©©¦§©¥©§¨¨©
àøazñî éãéc éúååk ,óñBé áø שכן זורע, משום  àøétשחיובו éçenöì òøBæ ìL Bkøc äî היא הזורע שמחשבת כשם - ©¥§¨¥¦¦¦§©§¨©©§¤¥©§©¥¥¨

הזרעים, את énðלהצמיח àëä שיהא היא והמשקה המנכש מחשבת ובהשקיה בניכוש אף -àøét çnöî. ¨¨©¦§©©¥¨
שניהם: על אביי ÷àéLמקשה óñBé áøìe ,àéL÷ Cãéãì ,äaøì éiaà déì øîà.יוסף רב על ובין עליך בין להקשות יש - ¨©¥©©¥§©¨§¦¨©§¨§©¥©§¨

,àéL÷ Cãéãì רק ïéàמלאכת íeMîוכי LøBç אך לחייבו, יש אכן -,àì òøBæ íeMî לזריעה אף דומות אלו פעולות הרי §¦¨©§¨¦¥¦¦¥©Ÿ
וכן  הזרעים. ÷àéL,שמצמיחות óñBé áøì רק ïéàמלאכת íeMîוכי òøBæ אך לחייבו, יש אכן -,àì LøBç íeMî פעולות הרי §©¥©§¨¦¥©¦¦¥Ÿ

כקושייתו: אביי ומוכיח שתיהן. משום בהתראה מיתה חייב במזיד שהעושה נאמר לשתיהן, שדומות וכיון לחרישה. אף דומות אלו

àîéz éëå ש אלא כדברי, שלא תאמר ואם -ézøz àkéàc àëéä ìk,מלאכות שתי משום בה לחייב שיש פעולה כל -áéiçéî àì §¦¥¨¨¥¨§¦¨©§¥Ÿ¦©©
àãç àlà,להקשות יש אחת. מלאכה משום -å הריøîBæ ,àðäk áø øîàä ששאר כדי מאילן יבשים ענפים בשבת הקוצץ - ¤¨£¨§¨¨©©©£¨¥

יותר, טוב יצמחו הוא åענפיו זאת éøöíézLמלבד áéiç ,íéöòì C,מלאכות שתי משום -íeMî úçà מלאכת,òèBð שהרי §¨¦¨¥¦©¨§©¦©©¦¥©
יותר, טוב שיצמחו האילן ענפי לשאר íeMîגורם úçàå מלאכת,øöB÷ שמחייבים מדבריו ומוכח שקוצץ. לעצים שצריך כיון §©©¦¥

הגמרא: מסיימת מלאכות. שתי משום אחת פעולה על שבת יוסף.÷àéLבמלאכת ורב רבה דברי על קשה אכן - ©§¨

i"yx
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oiaexir(oey`x meil)

épîzhiyk ,dzpyp in zhiyk -øîàc ,àéä ïBòîL éaøseqa ©¦©¦¦§¦§¨©
y ,dpyndàeäL øác ìkwx xeq`úeáL íeMî,[opaxcn-]Bðéà ¨¨¨¤¦§¥

ãîBòxeqi`déðôaceak,LãBwä éáúk,oeifaa lhen xtqdy oeike ¥¦§¥¦§¥©¤
.dtewqi`l exifgdl xzen

:`xnbd zl`eyàîéàd z` xen` -àôéñcner did ,dpynd ly ¥¨¥¨
,miaxd zeyxl xtqd dvw ltpe ,bbd y`xa,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

eléôàm`÷leñî ïéàxtqd wgexn -õøàä ïîzeyx rwxwn - £¦¥§¨¦¨¨¤
,miaxdàlàkèeçä àìî,edylk -Bìöà BììBbm` j` ,bbd y`xl ¤¨§Ÿ©§¤§

.exifgdl xeq` ,miaxd zeyxa gpeléôà ,øîBà ïBòîL éaøgp m` ©¦¦§¥£¦
xtqd dvwõøàamiaxd zeyx rwxwa -Bìöà BììBb ,dîöò ¨¨¤©§¨§¤§

y `vnpy ,dywe .bbd y`xlàLéølekiy ,dpynd zligz - ¥¨
,dtewqi`l exifgdlàôéñåy`xl exifgdl lekiy ,dpynd seq - §¥¨

ixac ,bbdïBòîL éaømewna xzen ,opaxcn exeqi`y lky ,md ©¦¦§
eli`e ,ycewd ixtq oeifaàúòéöîxiznd ,irvn`d oicd - §¦£¨

ixac ,miaxd zeyx rwxwl ribd `l m` wx exifgdläãeäé éaø©¦§¨
iax zhiy `aen oerny iax zhiy rvn`ay `ed wgece ,md

:`xnbd daiyn .dcediïéà ,äãeäé áø øîà,ok` -àôéñå àLéømd ¨©©§¨¦¥¨§¥¨
zhiyk,ïBòîL éaøeli`eàúòéöîzhiykäãeäé éaø.`id ©¦¦§§¦£¨©¦§¨

:dcedi iaxk `yixd s`y ,xg` yexit d`ian `xnbd,øîà äaø©¨¨©
zeay exizd `ly xaeqd ,`id dcedi iax zhiy `yixd mlerl

e ,ycewd iazk ceak meynàëäxtqd z` xifgdl exizdy o`k - ¨¨
,cigid zeyxlïðé÷ñò úñøãpä äte÷ñéàazia oztna xaecn - §¦§¨©¦§¤¤¨§¦©

,miyp` daxd ea mixaeryíeMîeyiyïBéfal lecbLãwä éáúk ¦¦¨¦§¥©Ÿ¤
,miax my mixaery mewna migpendïðaø eøLminkg exizd - ¨©¨¨

miaxd zeyxl elek leti `ny exfb `le ,cigid zeyxl mxifgdl
.z`hg aiigzie eil` exifgie

:`ziixan dax lr dywn `xnbddéáéúéàel dywd -ééaà,daxl ¥¦¥©©¥
a lblbzd xtqd m`y ,`yixd lr `ziixa epipyúBnà òaøà CBz©§©©

,miaxd zeyxa zen` rax` xar `ly ,dtewqi`dnììBbBìöà B §¤§
lblbzd m` j` ,eil` exifgn -òaøàì õeçexifgdl icke ,zen` §©§©

cg`d ecivy s` ,miaxd zeyxa zen` rax` exiardl jixv
`l` ,eil` exifgdl xeq` ,eciaBëôBäegipneáúkä ìò- §©©§¨

.rwxwd itlk eidi zeize`dúøîà éàåxne` dz` m`e - §¦¨§©
yäte÷ñéàadúñøãðmiax ici lrïðé÷ñò,dpyna xaecn - §¦§¨¦§¤¤¨§¦©

,ycewd iazk ly lecb oeifa meyn `ed exifgdl exizdy mrhde
él äîl lblbzd m` lcadd dn -úBnà òaøà CBz,dtewqi`dn ©¦©§©©

eél äîlblbzd m`úBnà òaøàì õeçoeik ixd ,dtewqi`dn ©¦§©§©©
.dxezd on xeqi` o`k oi` ,ecia cg` dvwy

:xg` ote`a dpynd z` yxtn iia`,ééaà øîà àlàexizdy dn ¤¨¨©©©¥
`l` ,mixtqd oeifa meyn epi` ,dtewqi`l xtqd z` xifgdl

c meynàëädpynaïðé÷ñò úéìîøk äte÷ñéàaepiide ,xaecn - ¨¨§¦§¨©§§¦¨§¦©
r ddeab dpi` j` ,migth drax` lr drax` dagxydxy

,dpnid miptl cigid zeyx `edy ziade ,migthíéaøä úeLøe§¨©¦
,äéðôì úøáBòxtqd lk lblbzi m` mbe ,xtqd lblbzd myle ¤¤§¨¤¨

epipy jk lre ,zilnxkl exifgdl dxez xeqi` oi` ,miaxd zeyxl
rax`l ueg e` zen` rax` jeza lblbzd m` oia wlgl `ziixaa

l lblbzdyky ,zen`úBnà òaøà CBz,dtewqi`dnìéôð éàc ©§©©§¦¨¦
déì éúééîe,eil` dxfg e`iaie miaxd zeyxl elek leti m` mby - ©§¥¥

éúà àì`eai `l -,úàhç áeiç éãéì`l` qipkn epi`y oeik Ÿ¨¥¦¥¦©¨
jk meyn ,zilnxkl miaxd zeyxnïðaø déì eøLel exizd - ¨¥©¨¨

lblbzdyk j` .ecia xtqd dvw xy`k ,eil` exifgdl minkgõeç
úBnà òaøàì,miaxd zeyxadéì éúééî éàcxtqd lk leti m`y - §©§©©§¦©§¥¥

,eil` dxfg e`iaie myléúàjk ici lr `eai -,úàhç áeiç éãéì ¨¥¦¥¦©¨
jk meyn ,miaxd zeyxa zen` rax` xiarn meyndéì eøL àìŸ¨¥

ïðaøxtqd dvw z` fge`yk s` exifgdl minkg el exizd `l - ©¨¨
oeifa mewna mb opaxc xeqi` xizd `ly ,dcedi iaxk epiide .ecia

.ycewd iazk
:`xnbd dywnéëä éà`ny `ed exifgdl xeqi`dy ,jk m` - ¦¨¦

,z`hg aeig icil `eaie ,miaxd zeyxa ixnbl letiyk mb exifgi

,zen` rax`l ueg lblbzdyk wx exifgdl exq` recn
a lblbzdykénð úBnà òaøà CBz[ok mb-]øæâð,exifgi `ly ©§©©©¦¦§Ÿ

yygnìéiòî àîìéc[eqipki `ny-]ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî ¦§¨§©¥¥§¨©¦¦§©¨¦
.z`hg aiigzie ,dtewqi`dn miptlyàîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨

c ,ayiilúéìîøk ú÷ñôîc ïåékezgpdl miaxd zeyxa ezxiwr oia ¥¨§©§¤¤©§§¦
,cigid zeyxada ïì úéìoeik ,ok xnel oi` .dxez xeqi` dfa oi` - ¥¨¨

dywyõôç øéáònä ,àáø øîàäåmiaxd zeyxaòaøà úlçzî §¨¨©¨¨©©£¦¥¤¦§¦©©§©
zen`òaøà óBñì,zen`åéìò Cøc Bøéáòäådeaby ,ey`x lrn - §©§©§¤¡¦¤¤¨¨

,xeht mewn `edy migth dxyrn dlrnláéiç`ly oeik ,z`hg ©¨
zeyxl miaxd zeyxn qipki m` ,o`k s`e ,xehtd mewna gp
eciv fge`yk xeq`l yie ,dxezdn aiig `di ,zilnxk jxc cigid

.ezial eqipkie elek leti `ny ,ecia cg`d
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna dpyna o`k - ¨¨§©¨§¦©

ady ote`äte÷ñéàziad oztn -,äkeøàcéëäcàéëäåcr - §¦§¨£¨©§¨¦§¨¦
,zial ribie dlek z` xeariyøkãéî`le ,`ed zayy xkfi - ¦§©

,dtewqi`a gepl cenri `l` ,cigid zeyxl cin xtqd z` qipki
.dxez xeqi` lr xeari `l ,cigid zeyxl eqipki jk xg` m` s`e

:sqep ote`a zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàålkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,uxzlíìBòìxaecne ,äkeøà dðéàL äte÷ñàamiyyeg `ly dn §¨§¦§¨¤¥¨£¨

,miaxd zeyxl elek letiyk s` ezial xtqd z` qipki `ny
y meyneäa ïéiòî éðeiò Lãwä éáúk íúñoiirny `ed jxcd - §¨¦§¥©Ÿ¤©¥§©¥§

,cinz mdae,mda oiirl cnerykeäì çpîjkle ,mgipny `vnp - ©©§
zeyxl miaxd zeyxn zexiyi xtqd z` xiariy miyyeg `l
,zilnxka egipn oiirl ick dtewqi`a cenriyky meyn ,cigid
gipne zilnxkn xwer ixd ,cigid zeyxa egipie ekxca jiyniyke

.cigid zeyxa
:`xnbd dywneäa ïéiòî àîìéc Leçéìå`ny yegl yi oiicr - §¥¦§¨§©¥§

mda oiiri,íéaøä úeLøa,mda epeir z` my miiqieeäì ìééòå ¦§¨©¦§¨¦§
àéãäazexiyi mqipki aeye -,ãéçiä úeLøìzedyl ila §¤§¨¦§©¨¦

:`xnbd zvxzn .zilnxkaépî àä,`id in zhiyk epzpyn - ¨©¦
zhiykéîc ãîBòk Cläî øîàc ,àéä éàfò ïaaygp jldny mc` - ¤©©¦§¨©§©¥§¥¨¥

vnpe ,driqte driqt lka cnerkgipde miaxd zeyxn xwry `
.cigid zeyxa gipde zilnxkn xwr aeye ,zilnxka

:`xnbd dywn÷øæî eäì ÷éøæ àîìéãå`ny yegl yi oiicr - §¦§¨¨¦§¦§¨
,cigid zeyxl miaxd zeyxn ycewd iazk z` wexfiéaø øîàc§¨©©¦

ïðçBé(.e zay),÷øBæa éàfò ïa äãBîzeyxl miaxd zeyxn utg ¨¨¤¤©©§¥
zvxzn .zilnxka gp `ly oeik ,aiig ,zilnxk jxc cigid

:`xnbdúøîBà úàæ ,äáäà øa àçà áø øîàyi ef `ziixan - ¨©©£¨©©£¨Ÿ¤¤
y ,gikedlïé÷øæî ïéà[wexfl xeq`-],LãBwä éáúkoeifay oeik ¥§¨§¦¦§¥©¤

.jkl yegl oi` okle ,`ed
:dpyna epipy'åëå âbä Làøa àøB÷ äéä,'eke ecin xtqd lblbzpe ¨¨¥§Ÿ©©

dywn `xnbd .azkd lr ekted ,migth dxyrl ribdyn
:`xnbd dywn .df oic lr `ziixanéøL éîegipdl xzen ike - ¦¨¦

,azkd iab lr jetd xtqàéðúäå,`ziixaaíéøôñ éáúBkixtq - §¨©§¨§¥§¨¦
,dxez,úBæeæîe ïéléôzCBôäì ïäì eøézä àìd z`äéðt ìò äòéøé §¦¦§Ÿ¦¦¨¤©£§¦¨©¨¤¨

lr wa` dlri `ly ick ,ogleyd oeeikl eidi zeize`dy -
,zeize`dãâaä úà äéìò ñøBt àlà:`xnbd zvxzn .dzeqkl ¤¨¥¨¤¨¤©¤¤

íúä,mixtq iazeka -øLôàj` ,cbaa zeqkl mdlàëä,o`k - ¨¨¤§¨¨¨
,ecin xtqd lblbzdykøLôà àìel oi`y oeik ,cbaa ezeqkl el Ÿ¤§¨

,onefn cbaétà àì éàåC,epktdi `l m`e -LãBwä éáúk ïBéæa àkéà §¦Ÿ©¦¦¨¦§¦§¥©¤
éôè,azkd lr gpen `diyk xy`n ycewd iazkl oeifa xzei yi - §¥

.azkd lr ektedl jixv okle
,rwxwl jenq migth dxyrl xtqd ribd m`y :dpyna epipy

.áúkä ìò BëôBäzl`ey .eil` epxifgi `l recn zxxan `xnbd §©©§¨
,exifgdl xeq` recn :`xnbdàäå[ixde-]çð àìzeyxa xtqd §¨Ÿ¨

:`xnbd zvxzn .xeqi` mey eil` ezxfgda oi`e ,miaxdøîà]¨©
,[àáøxaecn dpyna,òteLî ìúBëaitlk oezgzd eciv hleae ¨¨§¤§¨

jkle ,miaxd zeyxk epicy eretiy lr gpen xtqde ,miaxd zeyx
.rwxwa gp `ly s` exifgdl opax exq`
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ezny in` cenr gv sc ± iyily wxtoiaexir
éðî.xfb `lc oizipzn Ðøîàã àéä ïåòîù éáøi`c .ycwd iazka zeay exfb `l Ð

dcedi iaxgp `lc ,hegd `ln ux`d on wleqn m` xn` `d Ð,elv` ellebc `ed Ð

edc lk gped la` ,llk dlitpl inc `lc ,icin xfbnl `kilcecebi` opixfbc ,xeq` Ð

.dilek ltpc `kid eh` eciaúñøãðä,zqxcp la` `id cigid zeyx dtewqi` mlerl Ð

zqixcc mewnae dl jxc zxaer miaxd lbxc

oicner mc` ipa ilbxiazk oeifa `ki` Ð

`inc `lc .elv` ellebl deixy ikdle ,ycwd

meyn .i`d ilek oeifa `kil mzdc ,bba `xewl

gpc `kid ,ikd`da la` ,dcedi iax xfb ÐÐ

,ecia ecbe`c oeikc .dcen`ed `nlra zeaye

.opixfb `l Ðúåîà òáøà êåúlr `xew` Ð

jez .`ed `kid `prci `le ,i`w dtewq`d

rax` cr xtqd lblbzp `ly zen` rax`

.rwxwa zen`òáøàì õåç éì äîdlek `d Ð

rax` xiarn il dne .ecia ecbe`c ,`id zeay

zeyxn qipkn il dn ,miaxd zeyxa zen`

dl zixyw `dc cigid zeyx dtewqi`l miaxd

ike .oeifa meyn o`k yie ,ecia ecbe`c meyn

,dtewqi`l miaxd zeyxn qipkdl zixyc ikid

zen` rax` xiardl ixyinl ol zi` inp ikd

.miaxd zeyxaúéìîøë äôå÷ñéàdagx Ð

zeyx dl dvege ,dxyr ddaeb oi`e drax`

.cigid zeyx dpnid miptle ,miaxdäéì éúééîå
aeig o`k oi` dtewqi`l miaxd zeyxn Ð

zeyxn `dc .ecia ecbe` oi` elit`e ,z`hg

ecia ecbe`c `kd ,liirn zilnxkl miaxdÐ

.dlgzkl dil ixyúàèç áééçxiarny Ð

ecia ecbe`c `kd ,miaxd zeyxa zen` rax`

.dlgzkl dil exy `løæâð éîð,dcedi iaxl Ð

ltp `nlic xfbp ycwd iazka s` zeay xfbc

miaxd zeyxa dil liwye lif`e ,ecin dilek

,dtewqi`d jxc ziad jeza eilbxa dil iziine

.cigid zeyxl miaxd zeyxn liirn `weéëå
åéìò êøã 'åëå àîéúexwry ,ey`xn dlrnl Ð

,ey`xn dlrnl jxc ekilede miaxd zeyxn

`xie`c ab lr s`e .aiig rax` seql egipde

.rax` agex mewn ea oi`e deabc ,xeht mewn

xeht mewna gp `lc oeik :`nl`ipdn `l ÐÐ

ipdn `l inp `kd,dtewqi`a gp `lc oeik Ð

dlr qixcc ab lr s`,`ed eteb zgpd e`l Ð

.yetl cnr ok m` `l`äëåøà äôå÷ñéàáÐ

cr miaxd zeyxn dagxa lecb jyn dl yiy

ecin dilek litp inp i`c ,ziad jeziz` `l Ð

lr yetl cnere xkfp ikdc`c .z`hg aeig icil

.dil liirn xcde ,dtewqi`dùã÷ä éáúë íúñ
åäá éðééòî éðåéòixde ,dtewq`a ihn ik Ð

.zilnxka cneràîìéãåzeyxl dilek litp Ð

edl liirne ,mzd dia oiirne dil liwye ,miaxd

.icin dtewqi`` i`w `le ,zial `icdlêìäî
éîã ãîåòëi`c .icin xfbinl `kil ,jkld Ð

dilek litplr qixcc oeik ,dil liirne

dtewqi`doi`e ,zilnxka cnerk `ed ixd Ð

.z`hg aeig o`kïðçåé éáø øîàã`nw wxta Ð

.inc cnerk e`l wxefc (`,e) zaycêåôäìÐ

.zeize`d lr wa` dlri `ly dilr oibdl dipt lr slw zrixiøùôà àìel oi`y Ð

.qextl cbaçð àì àäå.`kil zeay elit`e Ðòôåùî ìúåëá,dhnl hleac oeikc Ð

.ezhila lr gp
äèîì
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éàåmeyn Ð zen` rax`l ueg il dn zen` rax` jez il dn zqxcpd dtewqi`a zxn`

iwe`c ,dcedi axl `ied inp `kxit i`dc oicd `ede .daxl iywn ,daxc dilr i`wc

.oerny iaxk `yix

àìàoia iia` biltn `l `de :xn`z m`e Ð opiwqr zilnxk ztewqi`a `kd iia` xn`

`l iab ,(`,hv) onwl miaxd zeyxl zilnxk

.miaxd zeyxa dzyie cigid zeyxa mc` cenri

.`id `id :iia` xn`e ?i`n zilnxk :edl `irai`e

meyn ,`kd ixy ycwd iazka `wecc xnel oi`e

(`,bw) onwlc Ð xeq` ilin x`ya la` oeifa

iab ,zilnxk dtewqi`a llk zeay `kilc rnyn

`pniwe` in e`le :xn`wc .zlai oikzegc

oeike .diptl miaxd zeyxe ,zilnxk dtewqi`a

:rnyn .`kil inp zeay elit` Ð ecia eceb`c

,ycwd iazk iab opixy ded `l Ð zeay ied i`c

xne`e .exizd `l dpicna ycwnc zeayc meyn

`ny ith xfbinl jiiy dizy iabc :wgvi epiax

opixq`c ecbaa el daegzd hgn oke ,elv` `iai

,dkiygyn `vi `ny mei ceran da z`vl

zayc `nw wxta onwlc `idd` dl iziinc

dxifbl dxifb ith xfbnl jiiy edpda Ð (a,`i)

xtqc ziyixtc oeik :xn`z m`e .`kdc `iddn

x`yn xtq hwpc `ixi` i`n ,`wec e`l `kdc

iazk mzqc ,opiwqnc `pyil `edd itle ?ilin

.`weec ied xtqc ,`gip Ð eda oiirn ipeir ycwd

`l bbd y`xac opireny`l xtq hwpc :xnel yie

c oerny iaxcn iwet`l ,elv` lelbioi`y :xn`

.ycwd iazk ipta cner zeay meyn xac jl

øîàäårax` zlgzn utg xiarnd `ax

Ð aiig eilr jxc exiarde rax` seql

,dxyrn dlrnl Ð eilr jxc ,qxhpewa yxit

iziinc`c :wgvi epiaxl dnize .xeht mewn `edy

,i`fr oac `nw `pzn iiezi`l dil ded ,`axcn

zepgn `ivend :(a,d) zayc `nw wxta xn`c

mewn jxc epiidc ,aiig Ð eihq jxc `ihltl

,`ziixa `idd dil riny jgxk lre .xeht

onwl dyw oke .i`fr oac `zlin iziin jenqac

lhlhne cigid zeyxa mc` cner iab (`,hv)

rax`l ueg `ivei `ly calae ,miaxd zeyxa

.z`hg aiig Ð `ived `d :`xnba xn`we .zen`

.'ek utg xiarnd :xn`c ,`axl riiqn `nil

cnera ixiin inp oizipznc :qxhpewd my yxite

`axc `idd oirk iedc ,dxyrn dlrnly bbd lr

bbc :eyexitl dywe .eilr jxc xiarna ixii`c

,oizipzna ipzw cigid zeyxc ?diny xkc o`n

iab (a,g) zayc `nw wxtac dyw cere ,bb `le

`ly calae :wiqn 'ek dtewqi`d lr mc` cner

lral ozie iprne ,iprl ozie ziad lran lehi

:xn`we .oixeht ozyly Ð ozpe lhp m`e .ziad

utg xiarnd :`ax xn`c ,`axc `zaeiz iedil

xaq `axc xninl dil ded ?`iyew i`ne .'ek

yxtl wgvi epiaxl d`xp jkl !i`fr oac opaxk

wxta yxity ,l`ppg epiax yexitk "eilr jxc"

.el`nyl epinin epiid Ð eilr jxc :zayc `nw

el`nyl epini cvn xiarnc jzrc `wlq dedc

.`id zkldn `dc ,zkldnk daeygc ,aiig ikd elit` Ð zgpenk daeyg iedc ,eteb jxc

mewna cnery ixii` Ð onwlce `kdc dtewqi`d lr mc` cner `iddc ,xity iz` `zyde

lr rax` milyny oebk (onwl) ixii`e .eteb jxc o`kl o`kn xiarne ,enewnn ff epi`e cg`

.i`fr oac `ziixal rcic ab lr s` `axcn `l` iziin `l ikdle ,dwixf iciàëä`l

eze`n ,el yi elit`c ,ok yxit mpgae .onefn cba el oi`c meyn :qxhpewa yxit Ð xyt`

.cba mey yextl ,xeq` elv` ellebl xeq`c mrhàäåd Ð gp `lab lr s`e .opaxk elit` `nwe`l dil `gip `l` .`inc dgpedy ink dhelw dil zi`c ,`aiwr iaxk `nwe`l ivn de

f`c ,miaxd zeyxa ecie eteb eh` miaxd zeyxa ecie cigid zeyxa eteb opixfb mzdc .`kdl inc `l Ð dxifgdl xeq`c (a,b) zay zkqn yixa xn` ,uegl zexit d`iln eci `ived m`c

.gp `l izk` Ð mzd xtq dilek ded elit` ,`kd la` .gp ixdc ,dl liirn xcd i` `ziixe`c `xeqi` `ki`
`nip
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épî¯àeäL øác ìk :øîàc ,àéä ïBòîL éaø ©¦©¦¦§¦§¨©¨¨¨¤
àîéà .LãBwä éáúk éðôa ãîBò Bðéà úeáL íeMî¦§¥¥¦§¥¦§¥©¤¥¨
õøàä ïî ÷leñî ïéà eléôà :øîBà äãeäé éaø ,àôéñ¥¨©¦§¨¥£¦¥§¨¦¨¨¤

èeçä àìî àlà¯:øîBà ïBòîL éaø .Bìöà BììBb ¤¨§Ÿ©§¤§©¦¦§¥
dîöò õøàa eléôà¯éaø àôéñå àLéø .Bìöà BììBb £¦¨¨¤©§¨§¤§¥¨§¥¨©¦

,ïéà :äãeäé áø øîà !?äãeäé éaø àúòéöî ,ïBòîL¦§§¦£¨©¦§¨£©©§¨¦
äaø .äãeäé éaø àúòéöî ,ïBòîL éaø àôéñå àLéø¥¨§¥¨©¦¦§§¦£¨©¦§¨©¨
ïBéæa íeMîe ,ïðé÷ñò úñøãpä äte÷ñéàa àëä :øîà£©¨¨§¦§¨©¦§¤¤¨§¦©¦¦§
òaøà CBz :ééaà déáéúéà .ïðaø eøL Lãwä éáúk¦§¥©Ÿ¤¨©¨©¥¦¥©©¥©§©

òaøàì õeç ,Bìöà BììBb úBnà¯.áúkä ìò BëôBä ©§¤§§©§©§©©§¨
CBz él äî ,ïðé÷ñò úñøãð äte÷ñéàa zøîà éàå§¦¨§©§§¦§¨¦§¤¤¨§¦©©¦
øîà àlà ?úBnà òaøàì õeç él äî úBnà òaøà©§©©©¦§©§©©¤¨£©
íéaøä úeLøe ,ïðé÷ñò úéìîøk äte÷ñéàa àëä :ééaà©©¥¨¨§¦§¨©§§¦¨§¦©§¨©¦
déì éúééîe ìéôð éàc ,úBnà òaøà CBz .äéðôì úøáBò¤¤§¨¤¨©§©©§¦¨¥©§¦¥

úàhç áeiç éãéì éúà àì¯òaøàì õeç .ïðaø déì eøL ¨¨¥¦¥¦©¨¨¥©¨©§©§©
úàhç áeiç éãéì éúà déì éúééî éàc ,úBnà¯eøL àì ©§¦©§¦¥¨¥¦¥¦©¨¨¨

àîìéc øæâð ,éîð úBnà òaøà CBz ,éëä éà .ïðaø déì¥©¨©¦¨¦©§©©©¦¦§©¦§¨
ïåék :àîéz éëå !ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî ìéiòî§©¥¥§¨©¦¦§©¨¦§¦¥¨¥¨
øéáònä :àáø øîàäå da ïì úéì úéìîøk ú÷ñôîc§©§¤¤©§§¦¥¨¨§¨¨©¨¨©©£¦

åéìò Cøc Bøéáòäå ,òaøà óBñì òaøà úlçzî õôç¯ ¥¤¦§¦©©§©§©§©§¤¡¦¤¤¨¨
ïðé÷ñò éàîa àëä !áéiç¯éëäcà äkeøà äte÷ñéàa ©¨¨¨§©¨§¦©§¦§¨£¨©§¨¦

dðéàL äte÷ñàa íìBòì :àîéà úéòaéàå .økãéî éëäå§¨¦¦§©§¦¨¥¥¨§¨§¦§¨¤¥¨
.eäì çpîe eäa ïéiòî éðeiò Lãwä éáúk íúñe ,äkeøà£¨§¨¦§¥©Ÿ¤¦¥§©¥§©©§
eäì ìééòå ,íéaøä úeLøa eäa ïéiòî àîìéc Leçéìå§¥¦§¨§©¥§¦§¨©¦§¨¥§
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ריג ezny in` cenr gv sc ± iyily wxtoiaexir
éðî.xfb `lc oizipzn Ðøîàã àéä ïåòîù éáøi`c .ycwd iazka zeay exfb `l Ð

dcedi iaxgp `lc ,hegd `ln ux`d on wleqn m` xn` `d Ð,elv` ellebc `ed Ð

edc lk gped la` ,llk dlitpl inc `lc ,icin xfbnl `kilcecebi` opixfbc ,xeq` Ð

.dilek ltpc `kid eh` eciaúñøãðä,zqxcp la` `id cigid zeyx dtewqi` mlerl Ð

zqixcc mewnae dl jxc zxaer miaxd lbxc

oicner mc` ipa ilbxiazk oeifa `ki` Ð

`inc `lc .elv` ellebl deixy ikdle ,ycwd

meyn .i`d ilek oeifa `kil mzdc ,bba `xewl

gpc `kid ,ikd`da la` ,dcedi iax xfb ÐÐ

,ecia ecbe`c oeikc .dcen`ed `nlra zeaye

.opixfb `l Ðúåîà òáøà êåúlr `xew` Ð

jez .`ed `kid `prci `le ,i`w dtewq`d

rax` cr xtqd lblbzp `ly zen` rax`

.rwxwa zen`òáøàì õåç éì äîdlek `d Ð

rax` xiarn il dne .ecia ecbe`c ,`id zeay

zeyxn qipkn il dn ,miaxd zeyxa zen`

dl zixyw `dc cigid zeyx dtewqi`l miaxd

ike .oeifa meyn o`k yie ,ecia ecbe`c meyn

,dtewqi`l miaxd zeyxn qipkdl zixyc ikid

zen` rax` xiardl ixyinl ol zi` inp ikd

.miaxd zeyxaúéìîøë äôå÷ñéàdagx Ð

zeyx dl dvege ,dxyr ddaeb oi`e drax`

.cigid zeyx dpnid miptle ,miaxdäéì éúééîå
aeig o`k oi` dtewqi`l miaxd zeyxn Ð

zeyxn `dc .ecia ecbe` oi` elit`e ,z`hg

ecia ecbe`c `kd ,liirn zilnxkl miaxdÐ

.dlgzkl dil ixyúàèç áééçxiarny Ð

ecia ecbe`c `kd ,miaxd zeyxa zen` rax`

.dlgzkl dil exy `løæâð éîð,dcedi iaxl Ð

ltp `nlic xfbp ycwd iazka s` zeay xfbc

miaxd zeyxa dil liwye lif`e ,ecin dilek

,dtewqi`d jxc ziad jeza eilbxa dil iziine

.cigid zeyxl miaxd zeyxn liirn `weéëå
åéìò êøã 'åëå àîéúexwry ,ey`xn dlrnl Ð

,ey`xn dlrnl jxc ekilede miaxd zeyxn

`xie`c ab lr s`e .aiig rax` seql egipde

.rax` agex mewn ea oi`e deabc ,xeht mewn

xeht mewna gp `lc oeik :`nl`ipdn `l ÐÐ

ipdn `l inp `kd,dtewqi`a gp `lc oeik Ð

dlr qixcc ab lr s`,`ed eteb zgpd e`l Ð

.yetl cnr ok m` `l`äëåøà äôå÷ñéàáÐ

cr miaxd zeyxn dagxa lecb jyn dl yiy

ecin dilek litp inp i`c ,ziad jeziz` `l Ð

lr yetl cnere xkfp ikdc`c .z`hg aeig icil

.dil liirn xcde ,dtewqi`dùã÷ä éáúë íúñ
åäá éðééòî éðåéòixde ,dtewq`a ihn ik Ð

.zilnxka cneràîìéãåzeyxl dilek litp Ð

edl liirne ,mzd dia oiirne dil liwye ,miaxd

.icin dtewqi`` i`w `le ,zial `icdlêìäî
éîã ãîåòëi`c .icin xfbinl `kil ,jkld Ð

dilek litplr qixcc oeik ,dil liirne

dtewqi`doi`e ,zilnxka cnerk `ed ixd Ð

.z`hg aeig o`kïðçåé éáø øîàã`nw wxta Ð

.inc cnerk e`l wxefc (`,e) zaycêåôäìÐ

.zeize`d lr wa` dlri `ly dilr oibdl dipt lr slw zrixiøùôà àìel oi`y Ð

.qextl cbaçð àì àäå.`kil zeay elit`e Ðòôåùî ìúåëá,dhnl hleac oeikc Ð

.ezhila lr gp
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éàåmeyn Ð zen` rax`l ueg il dn zen` rax` jez il dn zqxcpd dtewqi`a zxn`

iwe`c ,dcedi axl `ied inp `kxit i`dc oicd `ede .daxl iywn ,daxc dilr i`wc

.oerny iaxk `yix

àìàoia iia` biltn `l `de :xn`z m`e Ð opiwqr zilnxk ztewqi`a `kd iia` xn`

`l iab ,(`,hv) onwl miaxd zeyxl zilnxk

.miaxd zeyxa dzyie cigid zeyxa mc` cenri

.`id `id :iia` xn`e ?i`n zilnxk :edl `irai`e

meyn ,`kd ixy ycwd iazka `wecc xnel oi`e

(`,bw) onwlc Ð xeq` ilin x`ya la` oeifa

iab ,zilnxk dtewqi`a llk zeay `kilc rnyn

`pniwe` in e`le :xn`wc .zlai oikzegc

oeike .diptl miaxd zeyxe ,zilnxk dtewqi`a

:rnyn .`kil inp zeay elit` Ð ecia eceb`c

,ycwd iazk iab opixy ded `l Ð zeay ied i`c

xne`e .exizd `l dpicna ycwnc zeayc meyn

`ny ith xfbinl jiiy dizy iabc :wgvi epiax

opixq`c ecbaa el daegzd hgn oke ,elv` `iai

,dkiygyn `vi `ny mei ceran da z`vl

zayc `nw wxta onwlc `idd` dl iziinc

dxifbl dxifb ith xfbnl jiiy edpda Ð (a,`i)

xtqc ziyixtc oeik :xn`z m`e .`kdc `iddn

x`yn xtq hwpc `ixi` i`n ,`wec e`l `kdc

iazk mzqc ,opiwqnc `pyil `edd itle ?ilin

.`weec ied xtqc ,`gip Ð eda oiirn ipeir ycwd

`l bbd y`xac opireny`l xtq hwpc :xnel yie

c oerny iaxcn iwet`l ,elv` lelbioi`y :xn`

.ycwd iazk ipta cner zeay meyn xac jl

øîàäårax` zlgzn utg xiarnd `ax

Ð aiig eilr jxc exiarde rax` seql

,dxyrn dlrnl Ð eilr jxc ,qxhpewa yxit

iziinc`c :wgvi epiaxl dnize .xeht mewn `edy

,i`fr oac `nw `pzn iiezi`l dil ded ,`axcn

zepgn `ivend :(a,d) zayc `nw wxta xn`c

mewn jxc epiidc ,aiig Ð eihq jxc `ihltl

,`ziixa `idd dil riny jgxk lre .xeht

onwl dyw oke .i`fr oac `zlin iziin jenqac

lhlhne cigid zeyxa mc` cner iab (`,hv)

rax`l ueg `ivei `ly calae ,miaxd zeyxa

.z`hg aiig Ð `ived `d :`xnba xn`we .zen`

.'ek utg xiarnd :xn`c ,`axl riiqn `nil

cnera ixiin inp oizipznc :qxhpewd my yxite

`axc `idd oirk iedc ,dxyrn dlrnly bbd lr

bbc :eyexitl dywe .eilr jxc xiarna ixii`c

,oizipzna ipzw cigid zeyxc ?diny xkc o`n

iab (a,g) zayc `nw wxtac dyw cere ,bb `le

`ly calae :wiqn 'ek dtewqi`d lr mc` cner

lral ozie iprne ,iprl ozie ziad lran lehi

:xn`we .oixeht ozyly Ð ozpe lhp m`e .ziad

utg xiarnd :`ax xn`c ,`axc `zaeiz iedil

xaq `axc xninl dil ded ?`iyew i`ne .'ek

yxtl wgvi epiaxl d`xp jkl !i`fr oac opaxk

wxta yxity ,l`ppg epiax yexitk "eilr jxc"

.el`nyl epinin epiid Ð eilr jxc :zayc `nw

el`nyl epini cvn xiarnc jzrc `wlq dedc

.`id zkldn `dc ,zkldnk daeygc ,aiig ikd elit` Ð zgpenk daeyg iedc ,eteb jxc

mewna cnery ixii` Ð onwlce `kdc dtewqi`d lr mc` cner `iddc ,xity iz` `zyde

lr rax` milyny oebk (onwl) ixii`e .eteb jxc o`kl o`kn xiarne ,enewnn ff epi`e cg`

.i`fr oac `ziixal rcic ab lr s` `axcn `l` iziin `l ikdle ,dwixf iciàëä`l

eze`n ,el yi elit`c ,ok yxit mpgae .onefn cba el oi`c meyn :qxhpewa yxit Ð xyt`

.cba mey yextl ,xeq` elv` ellebl xeq`c mrhàäåd Ð gp `lab lr s`e .opaxk elit` `nwe`l dil `gip `l` .`inc dgpedy ink dhelw dil zi`c ,`aiwr iaxk `nwe`l ivn de

f`c ,miaxd zeyxa ecie eteb eh` miaxd zeyxa ecie cigid zeyxa eteb opixfb mzdc .`kdl inc `l Ð dxifgdl xeq`c (a,b) zay zkqn yixa xn` ,uegl zexit d`iln eci `ived m`c

.gp `l izk` Ð mzd xtq dilek ded elit` ,`kd la` .gp ixdc ,dl liirn xcd i` `ziixe`c `xeqi` `ki`
`nip
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étà àì éàå .øLôà àìLãBwä éáúk ïBéæa àkéà ,C Ÿ¤§¨§¦Ÿ©¥¦¨¦§¦§¥©¤
.éôè[:àáø øîà] !çð àì àäå ."áúkä ìò BëôBä" §¥§©©§¨§¨Ÿ¨£©¨¨

àzîé÷Bà éàîa [:ééaà déì øîà] òteLî ìúBëa§¤§¨£©¥©©¥§©¦§¨
ïéúéðúîì¯äãeäé éaø :àôéñ àîéà ,òteLî ìúBëa §©§¦¦§¤§¨¥¨¥¨©¦§¨

èeçä àìî àlà õøàä ïî ÷leñî Bðéà eléôà :øîBà¥£¦¥§¨¦¨¨¤¤¨§Ÿ©
¯éëäå àøqçéî éøeqç !déì çð àäå .Bìöà BììBb§¤§§¨¨¥©¥¦©§¨§¨¦

íéøeîà íéøác äna :éðú÷¯ìáà ,òteLî ìúBëa ¨¨¥©¤§¨¦£¦§¤§¨£¨
ìúåëá

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

עירובין. פרק עשירי - המוצא תפילין דף צח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



ריד
ezny ina cenr gv sc ± iyily wxtoiaexir

äùìùî äèîìrwxwl jenq dylyl xtqd y`x ribd Ðixde ,`ed `zkinq `rx` Ð

.gpenk `edàáø øîàã àä àìà.(`,w) zay zkqna "wxefd" wxta Ðïðáøì äùìù êåú
zeyxl cigid zeyxn wxefdc ixn`e dgpedy ink dhelwa `aiwr iaxc dilr ibiltc Ð

dxyrn dhnl miaxd zeyx jxc cigid,mipezgz dxyra dhlwpe li`ed opixn` `l Ð

dgpedy ink `id ixd miaxd zeyx ody

dylyn dhnl wxf elit` .eaiigl`l Ð

erla e` sxyp ux`l ribd `ly cr m` ,aiigin

`l elit`e .edyn iab lr gp ok m` `l` ,alk

drax` mewn ieddlrnle .dgpd `ied Ð

gp m` ,dylyn.`aiwr iaxl elit`e ,xeht Ð

`ed drax` mewn i`czil i`e ,`ed zilnxk Ð

drax` dia.`ed xeht mewn Ðéàðúë àîéð
äéúòîùì äøîàik elit` `nw `pz `dc Ð

dylyn dhnl xfb inp gp `l`nlic meyn Ð

ecia ecb` oi` ik ,`axle .ecia ecb` oi`c oipnf

ehlw m` ,aiigin `l gp `lc `peeb i`d ik inp

mcew exifgde.gpy

äðùîïåìçä éðôìù æéæ,lzekd on hlea Ð

.drax` agxe dxyr deabåéìò ïéðúåðipa Ð

.`ed cigid zeyxc ,diilr

àøîâïëéäì ÷éôîã.hlea okidl Ð÷éôîã
ãéçéä úåùøì.xvgl Ðíéøáùðä íéìëilk Ð

xninl `kilc .exayi eltp m`y ,zikekfe qxg

.edl iziine lif` `nlicúåñåëå úåøò÷
úåéðåúé÷å,md mixaypd milk mlek Ð

.qxgc ediinzqcìúåëä ìëá ùîúùîm` Ð

,elek ipt lr lzekd lv` ekx`l lhen fifd

.fifd lka ynzyníéðåúçúä äøùò ãòÐ

,cin oelgl jenq oia ,`edy mewn lk :xnelk

jeza `di `ly calae ,daxd epnid blten oia

.miaxd zeyxay mipezgz dxyråðîéä äèîì
.dxyrn dlrnl Ðåá ùîúùîlr ,oezgza Ð

.lzekd lv` ekxe`l gpen m` ,lzekd lk it

æéæ éàä.inc ikid ,oeilr Ðäòáøà äéá úéìã éà
àåä øåèô íå÷î`l epelg cbpk elit`e Ð

szkl xzene `ed xeht mewnc idp .ynzyl

xzen drax` ea oi`y mewn :ol `niiwck ,eilr

szkl cigid zeyx ipale miaxd zeyx ipal

`lc ,dia ixzyn `l xicz yinyz ,edin .eilr

zeyxl ltinl milk igikye `zyinyzl ifg

mixaypd milka opinwe`c ab lr s`e .miaxd

igiky `lc drax` dia zi`ca ilin ipd Ð

iltp `aexc `kd la` .i`d ilek ltinlifgn Ð

.miaxd zeyxl `icdl icyc o`nkïåìç éøåç
àåäoeyle .`ed ezagxde oelgd zief :xnelk Ð

hwpc ixegxninl jiiy zay iabc meyn Ð

ixeg oke ,miaxd zeyxk miaxd zeyx ixeg

lzek oebk .inc cigid zeyxk cigid zeyx

oigezt oixeg da yie miaxd zeyxl dkenqd

.miaxd zeyx ied dxyrn dhnl miaxd zeyxl

äðùîãéçéä úåùøá íãà ãîåòe` ziaa Ð

,o`k miaxd zeyxa utg lhepe dgeye ,bbd lr

.o`k egipneåéúåîà òáøàî åðàéöåé àìù ãáìáåopireny`e .ea gpen didy mewnn Ð

.elv` epqipki `ny opixfb `lc oizipzníéáøä úåùøá ïéúùéåcigid zeyxn witnc Ð

.miaxd zeyxlåéôá å÷åø ùìúðùî.z`vl sq`pe lbrzpyn Ðúåîà òáøà êìäé àì
÷åøéù ãò.`ed ie`yn ,i`w `iicynlc oeikc Ðàøîâ'åë áø äéì éðúîdxifb Ð

.elv` epqipki `nyøéàî éáøë úãáòåonwlck elv` `iai `ny xfbc `ed edi`c Ð

zeyxa gztn lehiy ,miaxd zeyxl gztie cigid zeyxa cenri `l [`,`w] oiwxita

.`edy mewna elv` qipki `ny miaxd zeyxl jenqd gzt ea gztie miaxd
àôéñãî
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àîéð`axc `zlin inwe`l `kd `gip `lc ab lr s` Ð dizrnyl dxn` i`pzk

dilr `biltc `ziixa ogky` jgxk lr mewn lkn ,oizipznc i`pzc `zbelta

miaxd zeyxe ,cigid zeyxl cigid zeyxn wxefd iab (`,fv) "wxefd" wxta zay zkqna

utgd `ay `kdc :wlgl yi ,inp i` ,aiig lkd ixacÐ dyly jez :`ziixaa ipzwc .rvn`a

`ed Ð dyly jezl dhnl dylyn dlrnln

ixii` Ð mzd la` ,edyn iab lr dgpd `ax irac

ikdl ,eci zgzn `viyn dyly jez utgd didy

jeza xiarndc `ax dcen `dc ,gpenk aiyg

wxta gkenck ,inc rwxwa gpenkc dyly

lblbzn opiayg `lc `de .(`,t sc) "oii `ivend"

dzidyk ixii` mzdÐ (`,w) "wxefd" seqa gpenk

.dylyn dlrnl dwixf zligz

àìàzayac dniz Ð `id dcedi iax dlek

xaqc xninl ira (a,fv) "wxefd" wxta

zeyxn wxefd iab ,dgpedy enk dhelw dcedi iax

zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid

oebk dl iwenc ,`gip mzdc `pwqnle .miaxd

ith xazqnc .gepz miaxd zeyxl `wtpck xn`c

didy oeik ,dgpedy enk dhelw mzd xninl

epevx oi`c ,`kd la` .my gepzy epevxe ezrc

.gpenk `diy xnel epl oi` Ð xtqd my letiy

aiiginc ,`xwirn mzd jzrc `wlqc i`nl la`

Ð gepz my dvxzy mewn lk xne`ae ,mizy

utgd lr citwn epi` mzdc :wlgl yie !dyw

did epevxne ,citwn Ð `kd la` ,gepiy dp`

,`iyw `axl la` .gpen my did `ly utg

`ax ira gepz dvxzy mewn lk xne`a elit`c

iab lr gp elit` ,citwnc ,edyn iab lr dgpd

jixve .ezaygn ziyrp `lc ,aiigin `l edyn

zil `xwirn mzd jzrc `wlqc i`nlc xnel

mzdc ,lirl ziyixtck xnel yi cere .`axc dil

.dyly jez ezwixf zligzykùåçéð`nlic

e` zilnxkl witnc i`e Ð iiezi`l iz`e litp

zilc `axl ,zaxern dpi`y xvglonwl dil

`lc ,ixyc `hiyt Ð dxifbl dxifb (`,hv)

enk xeq` Ð xfbc iia`le .ipzinl jixhvi`

iia` ipyncn :d`xp cere .miaxd zeyxl witna

witnac rnyn ,miaxd zeyxl witnc mlerl

,ixy Ð zaxern dpi`y xvgl e` zilnxkl

xfb onwlc ab lr s`e .mixayp opi`y milk elit`

izyxity enk ,wlgl yi Ð dxifbl dxifb iia`

iyp` iab (`,ct) "oitzzyn cvik" wxtae ,lirl

fif :ipzwc ,eaxir `le egkyy diilr iyp`e xvg

,diilrl ied Ð diilrc dxyra lzekd on `veid

.mixayp mpi`y milk my gipd elit`

ùîúùîåÐmipezgz dxyr cr lzekd lka

lk ipt lr ekx`l lhen fifd m` :qxhpewa yxit

:wgvi epiaxl dywe .fifd lka ynzyn Ð lzekd

Ð epnid dhnl fif yi m` :ipzwc ,`tiq epiidc

lzekay oixegac :wgvi epiax yxtne .ea ynzyn

Ð lzekd lka ynzyn oeyle ,ynzync xn`w

.ok inp rnyn

éàagxac ,qxhpewd yexitn rnyn Ð ynzyi `l inp epelg cbpk elit` rax` dil zilc

milk elit` ,ynzyi `l Ð agx oi`y la` .mixaypd milka ynzyn drax`

`l drax` agxa elit`c oeikc :wgvi epiaxl dywe .`icdl edl icy eli`k iedc ,mixaypd

agx aiyg zay oiprlc ,inp dn` d`n agx elit` ok m` ,oixayp oi`y milka ynzyi

opi`y milk elit` ozil ixy drax` agxac :wgvi epiaxl d`xpe .sl` agxk drax`

meynÐ milk lkae ,drax` agxa dl iwen `lc `de .`edy lk agxaÐ oizipzne ,mixayp

`l epelg cppk elit` drax` dia zilc i` :cenlzd jixt ike .drax` agx epi` fif mzqc

milkac dil ipyn `lc `de .ynzyi `l epnid dhnlya elit` jxtinl ivn dedÐynzyi

.cala epelg cbpk `l` lzekd x`ya ixy `lcn ,jgxk lr ikda `nwezin `lc meyn epiid Ð ixii` mixaypdïåúçúcbpk opixyc dil opirny oeilrnc dyw zvw Ð drax` dia zi`c

.wiqtnc oeilr `ki` `dc ,`zyinyz `gip `lc ab lr s` ,oezgza opireny`l jixhvi`c :xnel yie !drax`l eznilyn oelgc meyn epelg
`ed
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ìMî äìòîì ,òteLî BðéàL ìúBëaäL¯,Bìöà BììBb §¤¤¥§¨§©§¨¦§¨§¤§
ìMî ähîìäL¯øîBà äãeäé éaø" .áúkä ìò BëôBä §©¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¥

äçpä ïðéòác ."'åëå õøàä ïî ÷leñî Bðéà eléôà£¦¥§¨¦¨¨¤§¨¥©©¨¨
øîàc àä àlàå .eäMî éab ìòìL CBz :àáøäL ©©¥©¤§¤¨¨§¨©¨¨§¨

éøö ïðaøìì døîà éàpúk àîéì ,äçpä C?déúòîL §©¨¨¨¦©¨¨¥¨§©¨¥£¨¨¦§©£¥
éëäå ,àøqçéî éøBqçå ,àéä äãeäé éaø dlek àlà¤¨¨©¦§¨¦§©¥¦©§¨§¨¦

íéøeîà íéøác äna :éðú÷¯ìáà ,òteLî ìúBëa ¨¨¥©¤§¨¦£¦§¤§¨£¨
òteLî BðéàL ìúBëa¯ìMî úBçt eléôàíéçôè äL §¤¤¥§¨£¦¨¦§¨§¨¦

÷leñî Bðéà eléôà :øîBà äãeäé éaøL .Bìöà BììBb§¤§¤©¦§¨¥£¦¥§¨
èeçä àìî àlà õøàä ïî¯àîòè éàî .Bìöà BììBb ¦¨¨¤¤¨§Ÿ©§¤§©©§¨

¯.eäMî éab ìò äçpä ïðéòácäðùîéðôlL æéæ §¨¥©©¨¨©©¥©¤¦¤¦§¥
ïBlç¯.úaMa epnî ïéìèBðå åéìò ïéðúBðàøîâéàä ©§¦¨¨§§¦¦¤©©¨©

íéaøä úeLøì ÷étîc àîéìéà ?àëéäì ÷étîc æéæ¯ ¦§©¥§¥¨¦¥¨§©¥¦§¨©¦
úeLøì ÷étîc àlà !ééeúéàì éúàå ,ìéôð àîìéc Leçéì¥¦§¨¨¥§¨¥§¦¥¤¨§©¥¦§

ãéçiä¯úeLøì ÷étîc íìBòì :ééaà øîà !àèéLt ©¨¦§¦¨¨©©©¥§¨§©¥¦§
àéðz .íéøaLpä íéìk éðú÷c åéìò ïéðúBð éàîe ,íéaøä̈©¦©§¦¨¨§¨¨¥¥¦©¦§¨¦©§¨
íéaøä úeLøì àöBiä ïBlçä éðôlL æéæ :éëä éîð©¦¨¦¦¤¦§¥©©©¥¦§¨©¦

¯.úåiçBìöe úBiðBzé÷ úBñBëå úBøò÷ åéìò ïéðúBð§¦¨¨§¨§¦¦§¦
íàå .íéðBzçzä äøNò ãò ìúBkä ìëa LnzLîe¦§©¥§¨©¤©£¨¨©©§¦§¦
ïéà ïBéìòáe ,Ba LnzLî epnî ähîì ãçà æéæ Lé¥¦¤¨§©¨¦¤¦§©¥¨¤§¥
éà éîc éëéä æéæ éàä .BðBlç ãâðk àlà Ba LnzLî¦§©¥¤¨§¤¤©©¦¥¦¨¥¦

äòaøà déa úéìcãâðk eléôàå ,àeä øeèt íB÷î §¥¥©§¨¨§§©£¦§¤¤
äòaøà déa úéà éàå .LnzLé àì éîð BðBlç¯éleëa ©©¦Ÿ¦§©¥§¦¦¥©§¨¨§¥

ïBzçz :ééaà øîà !LnzLéì ìúBkä¯déa úéàc ©¤¦§©¥¨©©©¥©§§¦¥
ïBéìòå ,äòaøà¯BúîéìLî ïBlçå ,äòaøà déa úéì ©§¨¨§¤§¥¥©§¨¨§©©§¦¨

ïBlç ãâðk .äòaøàì¯,àeä ïBlç éøBçc ,LnzLî §©§¨¨§¤¤©¦§©¥§¥©
àñéb éàäãe àñéb éàäc¯.øeñàäðùîãîBò §©¦¨§©¦¨¨¥

úeLøa ,íéaøä úeLøa ìèìèîe ãéçiä úeLøa íãà̈¨¦§©¨¦§©§¥¦§¨©¦¦§
àéöBé àlL ãáìáe ,ãéçiä úeLøa ìèìèîe íéaøä̈©¦§©§¥¦§©¨¦¦§©¤Ÿ¦
ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àì .úBnà òaøàî õeç¥©§©©Ÿ©£¨¨¦§©¨¦
úeLøa ïézLéå íéaøä úeLøa ,íéaøä úeLøa ïézLéå§©§¦¦§¨©¦¦§¨©¦§©§¦¦§

ìúpLî óà :øîBà äãeäé éaø .÷Bøé àì ïëå ,ãéçiäL ©¨¦§¥Ÿ¨©¦§¨¥©¦¤¦§©
.÷BøiL ãò ,úBnà òaøà Cläé àì åéôa Bweøàøîâ §¦Ÿ§©¥©§©©©¤¨

dén÷ áø øa àéiçì àiîìL øa àðpéç áø déì éðúî©§¥¥©¦¨¨©§¨¦¨§¦¨©©©¥
úeLøa ìèìèîe ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àì :áøc§©Ÿ©£¨¨¦§©¨¦§©§¥¦§
!øéàî éaøk zãáòå ïðaø z÷áL :déì øîà .íéaøä̈©¦£©¥§©§§©¨©©£©§§©¦¥¦
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc oiaexir(oey`x meil)

,òteLî BðéàL ìúBëal ey`x ribd m` ,eilr gp xtqd oi`eäìòîì §¤¤¥§¨§©§¨
[xzei deab-]ìMîäL,miaxd zeyx rwxwn migthBìöà BììBb- ¦§Ÿ¨§¤§

l ribd m` j` ,bbd y`xl exifgnähîì[xzei jenp-]ìMîäL §©¨¦§Ÿ¨
xeq`e ,miaxd zeyxa gpenk aygp ,rwxwl jenq migth

`l` ,exifgdláúkä ìò BëôBä.lzekd oeeikl epti zeize`dy - §©©§¨
:`nw `pz lr wlegd dcedi iax zhiy z` df itl zx`an `xnbd

,dpynd jynda epipyy dne÷leñî Bðéà eléôà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¥§¨
'åëå õøàä ïîmeyn epiid ,eil` dxfg elleb ,hegd `lnk `l` ¦¨¨¤

`l` ,miaxd zeyxa gpenk aygpy dfa ic `lyïðéòácep`y - §¨¦©
,exifgdl xeq`l ick mikixveäMî éab ìò äçpä,mieqn mewn - ©¨¨©©¥©¤

cnery lk j` ,z`hg aiigzi exifgie elek leti m` df ote`a wxy
ecia qetz cg` ecivyke ,exifgdl dxezdn xeqi` oi` xie`a

.exifgdl xzen
z`hg aiigl ick m`d dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy x`azd
`ax ixac lr jkn dywn `xnbd .mieqn mewn lr dgpd jixv

:xg` mewnaàä àlàå[df xac-],àáø øîàca `vnpd utgyCBz §¤¨¨§¨©¨¨
ìLäL,rwxwl jenq migthìzhiyïðaø,`aiwr iax lr miwlegd §Ÿ¨§©¨¨

lr gpenk aygp epi` zeyxd xie`l qpkpy utgy mixaeqe
`l` ,rwxwl jenq dyly jezl ribd m` s` ,rwxwdéøöäçpä C ¨¦©¨¨

,edyn iab lrì døîà éàpúk àîéìdézòîLxn`p m`d - ¥¨§©¨¥©§¨¦§©§¥
,dcedi iax zhiyl wx mde ,eixac z` xn` mi`pz zwelgnay
xn` zehyta `lde ,edyn iab lr dgpd jixv oi` `nw `pzl j`

.mlek itl eixac z`
:xg` ote`a dpynd z` zyxtne ,da zxfeg `xnbddlek ,àlà¤¨¨

zhiy dpynd lk -àøqçéî éøeqçå ,àéä äãeäé éaøcenll yi - ©¦§¨¦§©¥¦©§¨
,dxiqg `id eli`k dpynd z`éðz÷ éëäå,da zepyl yi jke - §¨¦¨¨¥

íéøeîà íéøác änarwxwl jenq migth dyly jezl ribdyky ©¤§¨¦£¦
`weec ,exifgdl xeq`òteLî ìúBëaxv `edy ,retiya ieyrd - §¤§¨

,eretiy lr gp xtqde ,dhn itlk agxzne dlrnlìúBëa ìáà£¨§¤
eléôà ,òteLî BðéàLribd m`ìMî úBçtíéçôè äL,rwxwl jenq ¤¥§¨£¦¨¦§Ÿ¨§¨¦

BììBbdxfgôà ,øîBà äãeäé éaøL ,Bìöà÷leñî Bðéà elé[wgexn-] §¤§¤©¦§¨¥£¦¥§¨
èeçä àìî àlà õøàä ïîedylk-]zx`ane .Flv` FllFB ,[ ¦¨¨¤¤¨§Ÿ©§¤§

:`xnbdàîòè éàîxzen rwxwa rbep epi`yky mrhd dn - ©©£¨
meyn ,exifgdlïðéòác,aiigl ick mikixv ep`y -éab ìò äçpä §¨¦©©¨¨©©¥

eäMî,eil` exifgie elek leti m` s` ,gp `ly lke ,mieqn xac - ©¤
ecivyk exifgdl minkg exq` `l jkle ,dxezdn xeq` epi`

.ecia qetz cg`d

äðùî
æéæur e` oa`nLlzekdn hleaéðôldïBlçdeab `ede ,dilrd ly ¦¤¦§¥©

drax` lr drax` agxe ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr
,migthïéðúBð[zzl xzen-]åéìò,ziadn mivtgåokïéìèBð §¦¨¨§§¦

[zgwl xzen-]epnîzial mqipkdle mivtg,úaMaaygpy oeik ¦¤©©¨
.cigid zeyx

àøîâ
.oelgd iptly fifl mivtg qipkdle `ivedl xzeny ,dpyna epipy

d zl`ey .fifd dpet zeyx dfi`l zxxan `xnbd:`xnbæéæ éàä©¦
[df fif-]àëéäì ÷étîc,`vei `ed zeyx dfi`l -÷étîc àîéìéà- §©¦§¥¨¦¥¨§©¦

`vei `edy xn`p m`,íéaøä úeLøì`ivedl xzen recn ,dyw ¦§¨©¦
,mivtg eil`ìéôð àîìéc Leçéìelti `ny yeygl yi ixd - ¥¦§¨¨¦

,miaxd zeyxl mivtgdééeúéàì éúàådxfg m`iadl `eaie - §¨¥§¦¥
.z`hg aiigzie ,cigid zeyxlàlàxn`p÷étîc`vei fifdy - ¤¨§©¦

,ãéçiä úeLøì,dywàèéLteilr gipdl xzeny `ed heyt - ¦§©¨¦§¦¨
.epnn lehile

:`xnbd daiyníìBòì ,ééaà øîàote`a xaecn÷étîcfifdy - ¨©©©¥§¨§©¦
`veiéàîe ,íéaøä úeLøì[edne-]éðz÷c åéìò ïéðúBðaezky - ¦§¨©¦©§¦¨¨§¨¨¥

`weec epiid ,dpynaíéøaLpä íéìkexayiy zikekf e` qxg ilk - ¥¦©¦§¨¦
la` ,mxifgi `l miaxd zeyxl elti m` s`e ,fifdn mzlitpa

mlhil e` fifd lr mgipdl xeq` ,mzlitpa exayi `ly milk
,miaxd zeyxl elti `ny ,epnn.cigid zeyxl bbeya mqipkie

:iia` ly eyexitl riiql `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦
,`ziixaa mb jk epipyàöBiä ,ïBlçä éðôlL æéælzekdn hleae ¦¤¦§¥©©©¥

åéìò ïéðúBð ,íéaøä úeLøìzayaúBøò÷,lke` mda miyibny ¦§¨©¦§¦¨¨§¨
úBñBëåe` ,mda mizeyyúBiðBúé÷,dwyn mda miyibny mick - §¦¦

úBiçBìöe`ziixad dhwpy dnne ,qxgn miieyry ,mda milke`y §¦
,mzlitpa xayil miieyry el`k milk wxy rnyn ,el` milk
,fifd lr mgipdl oi` exayi `ly milk la` ,fifd lr gipdl xzen

.iia`ke
:fif iabl mitqep mipic d`ian `ziixadìëa LnzLîem` s` ,fifd ¦§©¥§¨

lk jxe`l jynp,ìúBkämle` .epelgn daxd jenp `ed m` s`e ©¤
ribn m` wxäøNò ãòmigthíéðBzçzäzeyxl mikenqd - ©£¨¨©©§¦

,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr deab `edy ,xnelk ,miaxd
xeq` ,migth dxyr miaxd zeyx rwxwn deab epi` m` j`

.ea ynzydlepnî ähîì ãçà æéæ Lé íàå,oeilrd fifdn -LnzLî §¦¥¦¤¨§©¨¦¤¦§©¥
Ba,elek oezgza -Ba LnzLî ïéà ïBéìòáe,lzekd lk cbpk -àlà ¨¤§¥¦§©¥¤¨

y wlga wx.BðBlç ãâðk§¤¤©
.eizgz fif yiyk dpey fifd oicy `ziixad oic z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyæéæ éàäynzydl xzeny epipyy ,oeilrd df fif - ©¦
,epelg cbpk wx eaéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -déa úéìc éà- ¥¦¨¥¦§¥¥

ea oi`yk m`äòaøàixd ,migth drax` lr,àeä øeèt íB÷î ©§¨¨§§
LnzLé àì énð BðBlç ãâðk eléôàåmilkdy oeik ,reaw ote`a fifa ©£¦§¤¤©©¦Ÿ¦§©¥

eli`k d`xpe ,miaxd zeyxl letil miieyr eilr migpend
.miaxd zeyxl micia mkilyndéa úéà éàåfifa yi m`e -äòaøà §¦¦¥©§¨¨

df ixd ,ynzydl xzen oelgd cbpk wx recn ,migth drax` lr
e ,cigid zeyxdéìeëad lk cbpky fifd lka -,LnzLéì ìúBkdn §¥¤¦§©¥

.eizgz fif cer yiy jka
:`xnbd daiyn,ééaà øîàd fif,ïBzçzxaecndéa úéàcyiy-] ¨©©©¥©§§¦¥

[eaäòaøà,migth drax` lrïBéìòåc xaecndéa úéì[ea oi`y-] ©§¨¨§¤§¥¥
äòaøà,migth drax` lrBzîéìLî BðBlçåfifd z` milyn - ©§¨¨§©©§¦©

äòaøàìokle ,migth drax` lrãâðkdïBlçlr drax` my yiy §©§¨¨§¤¤©
,migth drax`LnzLîmlhil e` milk eilr gipdl xzen - ¦§©¥

oeik ,epnnàeä ïBlç éøBçcj` ,ezagxde oelgd zief -àñéb éàäc §¥©§©¦¨
àñéb éàäãe,ipyd ecvle oelgd ly df cvl jynpy fifd jynd - §©¦¨

øeñà.drax` lr drax` ea oi`y oeik ,ynzydl ¨

äðùî
rax` lehlh oicae zeyxl zeyxn d`ved oica zwqer epzpyn

.miaxd zeyxa zen`
lhlhndyk zg` zeyxa utg lhlhl xzeny zycgn dpynd

:zxg` zeyxa cnerãéçiä úeLøa íãà ãîBòbbd lr e` ziaa ¥¨¨¦§©¨¦
stekzneìèìèîemewnl mewnn utg,íéaøä úeLøaoi`e §©§¥¦§¨©¦

xeqi` lr xearie cigid zeyxl utgd z` qipki `ny miyyeg
mc` cner oke .zeyxl zeyxn d`vedìèìèîe íéaøä úeLøa¦§¨©¦§©§¥

utg,ãéçiä úeLøazeyxl utgd z` `ivei `ny miyyeg oi`e ¦§©¨¦
.miaxdaøàî õeç àéöBé àlL ãáìáe,úBnà ò`ed m` ,xnelk ¦§©¤Ÿ¦¥©§©©

xzid if` ,miaxd zeyxa utg lhlhne cigid zeyxa cner
`edy mewndn zen` rax` epxiari `ly i`pza wx `ed lehlhd

.ea gpen
zeyxl zg` zeyxn dwiwxe dpzyd oic z` d`ian dpynd
,dta sq`pd wex oic z`e .zeyxl zeyxn d`ved oiprl zxg`

:miaxd zeyxa zen` rax` ezxard oiprlúeLøa íãà ãBîòé àìŸ©£¨¨¦§
,ãéçiä úeLøa ïézLéå íéaøä úeLøa ,íéaøä úeLøa ïézLéå ãéçiä©¨¦§©§¦¦§¨©¦¦§¨©¦§©§¦¦§©¨¦

.zeyxl zeyxn ozyd z` `iveny oeik÷Bøé àì ïëåzeyxn §¥Ÿ¨
.jtidle miaxd zeyxl cigidìúpMî óà ,øîBà äãeäé éaøL± ©¦§¨¥©¦¤¦§©

sq`pynåéôa Bweø,eitn d`vedl cnereCläé àìmiaxd zeyxa §¦Ÿ§©¥
,÷BøiL ãò úBnà òaøàdtdn d`vedl dta sq`pd wexe xg`ny ©§©©©¤¨

zen` rax` exiari m`e ,`ynl aygp `ed ixd ,cner `ed
.z`hg aiigzi miaxd zeyxa
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המשך בעמוד וו



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc oiaexir(ipy meil)

:`xnbd zx`anàeä[`ppig ax-]àôéñcî ,øáñ,`tiqdy myk ± ¨©¦§¥¨
onwl dpynd ,xnelk(.`w)zeyxa gztna zlc zgizt iabl

,zxg`øéàî éaøz` qipki `ny yeygl yiy xn`e ,dze` dpy ©¦¥¦
,da cnery zeyxl gztndénð àLéøepzpyn mb ±øéàî éaødpy ¥¨©¦©¦¥¦

utgd z` qipki `ny yygne 'cenri `l' da qxb okle ,dze`
:`xnbd dwiqn .da cnery zeyxlàéä àìå,xaqy enk df oi` ± §Ÿ¦

`l`àôéñ,gztn iabl onwl dpynd ±øéàî éaø,dze` dpy ¥¨©¦¥¦
àLéøåzhiy `id epzpyne ±ïðaøoi`y mixaeqe eilr miwlegd §¥¨©¨¨

qexbl yi okle ,da cnery zeyxl utgd z` qipki `ny miyyeg
.'mc` cner' epzpyna

miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' :dpyna epipy
,'ekeàéöBé àlL ãáìáeutgd z`õeç.'zen` rax`n ¦§©¤Ÿ¦

'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner' dpynd oic
zeyxn migth dxyr deabd zia bb lr cnerd mc`a s` wqer
lrn ediabn `ed elhlhn xy`ky xazqn df ote`ae ,miaxd
dxn`e .xeht mewna ,xnelk ,miaxd zeyx xie`a migth dxyr

.'zen` rax`n ueg `ivei `ly calae' dpynd jk lr
ueg e`ivedyk oicd dn epzpynn cenll ozip m`d dpc `xnbd
,xeht mewna utgd xar dgpdl dxiwrd oiae zen` rax`n
ueg `ivei `ly calae' dpynd zxdf`n .z`hg aeig oiprl

:`xnbd zwiicn .'zen` rax`nàäok` m`y ixd ±àéöBäz` ¨¦
,zen` rax`l ueg bbeya utgd,úàhç áéiçdpynd oicy oeike ©¨©¨

s` wqer 'miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa mc` cner'
migth dxyrn dlrnl utgd z` diabde ziad bb lr cnera
rax`n ueg e`ived m` df ote`a s`y `vnp ,xeht mewn `edy
rax` xiarn aeigy meyn ,`ed dfa mrhde .z`hg aiig ,zen`
zen` rax` zligza utgd zxiwr lr `ed miaxd zeyxa zen`
utgd xary zngn exhetl mrh oi` ok m`e ,oteqa ezgpde

.dgpdl dxiwrd oia xeht mewna
oicl epzpynn di`x `iadl ozip df itl m`d zxxan `xnbd

:`ax xn`y dnecdéì òéiñî àîéì`iadl ozipy xn`p m`d ± ¥¨§©©¥
df oicn di`xìly epicàáø øîàc ,àáø(:g zay),õôç øéáònä §¨¨§¨©¨¨©©£¦¥¤
miaxd zeyxaòaøà úléçzîzen`åéìò Cøc Bøéáòäå ,òaøà óBñì ¦§¦©©§©§©§©§¤¡¦¤¤¨¨

,migth dxyr lrn ,ey`x lrn ±áéiçdxiwrd oiay s`e ,z`hg ©¨
migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a utgd xar dgpdl
rax` xiarn iabl epzpyna x`eank dfe ,xeht mewn `edy

:`xnbd dgec .ziad bb lr cner `ed xy`k zen`éðz÷ éîike - ¦¨¨¥
dpyna epipy,'úàhç áéiç àéöBä íà'oeyln weic wx `ed `ld ¦¦©¨©¨

ok m`e ,dpyndàîìéc,jk wiicl yi `ny ±ìáà øeèt ,àéöBä íà' ¦§¨¦¦¨£¨
,'øeñà,dligzkl ok zeyrl xeq` la` z`hgn xeht ,xnelk ¨

ilan dxyrn dhnl zen` rax` utgd z` xiarie drhi `ny
.migth dxyr lrn ediabdl

:ef drenya zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi ± ¦¨§¨§¦
`ly calae' dpynd zxdf`n wiicl yi .xg` ote`a ef dreny

,'zen` rax`n ueg `iveiàéöBä àärax` exiard m`y ixd - ¨¦
,miaxd zeyx xie`a migth dxyr lrn ediabde zen`ìáà øeèẗ£¨

.øeñà:`xnbd zxxandéúáeéz éåäéz àîéìàáøcdf weic itl ± ¨¥¨¤¡¥§§¥§¨¨
,`ax ixac lr dpyndn zeywdl yiy xn`p m`d,àáø øîàc§¨©¨¨

øéáònäõôçmiaxd zeyxaBøéáòäå ,òaøà óBñì òaøà úléçzî ©©£¦¥¤¦§¦©©§©§©§©§¤¡¦
åéìò Cøc,migth dxyrn dlrnl ,ey`x lrn -.áéiçzxne` ¤¤¨¨©¨

:`xnbd,`ax lr ok zeywdl oi`éðz÷ éîm` dpyna epipy ike - ¦¨¨¥
,øeñà ìáà øeèt àéöBäok m`e ,dpynd oeyln jk epwiic wx `ld ¦¨£¨¨

àîìéc,jk wiicl yi `ny ±,úàhç áéiç àéöBä íà.`ax ixacke ¦§¨¦¦©¨©¨
ote`a ,z`hgn xehtl e` aiigl epzpynn wiicl ozip `ly `vnp
`l mb `linne ,xeht mewna utgd xare zen` rax` xiardy

.`ax ly epic lr zeywdl e` di`x `iadl ozip
:dpyna epipy'åëå ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àì'zeyxa oizyie Ÿ©£¨¨¦§©¨¦

.'wexi `l oke ,cigid zeyxa oizyie miaxd zeyxa ,miaxd
:wx e` oizyde bby m` oicd dn dpc `xnbd,óñBé áø øîàcnr ¨©©¥

e cigid zeyxa÷øå ïézLä,jtidl e` ,miaxd zeyxa ewex z`áéiç ¦§¦¨¨©¨
.úàhç:`xnbd dywnïðéòa àäåd`ved lr aiigzdl ick ixde ± ©¨§¨¨¦©

`dzy jixv zeyxl zeyxnäòaøà íB÷î éab ìòî äçpäå äøé÷ò£¦¨§©¨¨¥©©¥§©§¨¨
,aeyg mewn `edy ,migth drax` lràkéìå`l o`k eli`e - §¥¨

ixdy ,migth drax` ea yiy mewnn wexde milbxd in exwrp
:`xnbd zvxzn .etebn exwrpBzáLçîz` xewrl ely jxevd - ©£©§

,etebn wexde milbx indíB÷î déì àéeLîmewnl eteb z` dyer ± §©§¨¥¨
eli`k dk`ln ly zeaiyg d`vedd dyrnl zpzepe ,aeyg

.migth drax` ea yiy mewn lrn `id dxiwrd
:dvexiz z` dgiken `xnbdéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦

yxtz cvik ,jkøîàc àä[xn`y df xac z`-]àáø(.aw zay),÷øæ ¨§¨©¨¨¨©
miaxd zeyxa zen` rax` zligza utgçðåoteqaBà áìkä éôa §¨§¦©¤¤

,ïLákä éôa,zadlyd ici lr oyakd xie`a ecera sxypy xnelk §¦©¦§¨
.úàhç áéiç,denzl yieïðéòa àäå`dzy jixv `lde ±ìò äçpä ©¨©¨§¨¨¦©©¨¨©

äòaøà íB÷î éab,aeyg mewn `edy migthàkéìåalkd ite ± ©¥§©§¨¨§¥¨
.migth drax` mda oi` ixd oyakd zadlyeàlàyBzáLçî- ¤¨©£©§

wxfy utgdy epevx oke eitl wxfy dn z` lk`i alkdy jxevd
,zadlya sxyi oyaklíB÷î déì àéeLîe` alkd it z` dyer ± §©§¨¥¨

,aeyg mewnl zadlydénð àëäewex z` wxe oizyna o`k mb - ¨¨©¦
,zeyxl zeyxníB÷î déì àéeLî BzáLçîmzxiwra jxevd ± ©£©§§©§¨¥¨

.aeyg mewnl eteb z` dyer etebn
zeyxa oizyne cigid zeyxa cnerd mc` oipra dpc `xnbd

:xeht e` aiig m`d ,miaxd zeyxa ezn` ite miaxd,àáø éòä¥¨¨
àeäcnerãéçiä úeLøa,miaxd zeyxa oizyneéôedúeLøa änà ¦§©¨¦¦©¨¦§

eäî ,íéaøäm`d ,epic dn ±ïðéìæà äøé÷ò øúa`ed raewd m`d ± ¨©¦©¨©£¦¨¨§¦©
etebn mxwry `vnpe ,eteb llg epiide milbx ind zxiwr mewn

,aiige miaxd zeyxa mgipde cigid zeyxa cnerdäàéöé øúa Bà¨©§¦¨
ïðéìæàit epiide ,sebdn milbxd in z`ivi mewn `ed raewdy e` ± ¨§¦©

zeyxa od dgpdde dxiwrdy `vnpe ,miaxd zeyxa `edy ezn`
.xehte zg`e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

:dpyna epipy÷Bøé àì ïëå.miaxd zeyxl cigid zeyxnéaø §¥Ÿ¨©¦
'åëå øîBà äãeäésq`p-] ylzpyn s`rax` jldi `l eita ewex [ §¨¥

,dcedi iax zrca dpc `xnbd .wexiy cr ,miaxd zeyxa zen`
ddnz .sebdn wlgl cer aygp epi` dta `vnpd wex ote` dfi`a
xg`n ,eita mc` ly ewex ylzpy cin dcedi iaxl ike :`xnbd
enr jlil xeq`e `ynk aygp xak `ed cner `ed d`vedle

,miaxd zeyxa zen` rax`étä àìc áb ìò óàda C`ly s` ± ©©©§Ÿ©¦¨
,e`ivedl ick enewnn exwerl eita wexd z` jtdïðúäåixde ± §¨§©

dpyna epipy(i"n g"t milk)zxez eilr yi m` dtay wex oipra
,d`neh lawl zexit xiykdl dwynäìéác ìëBà äéädp`z ± ¨¨¥§¥¨

dnexz ly dyaiúBáàBñî íéãéa`la ody zenk mici mzq - §¨©¦§¨
`linne ,d`nehl zeipy zeidl odilr minkg exfby mici zlihp

,dnexzd z` ze`nhn odñéðëäåz`Bãéd`nhdåét CBúìick §¦§¦¨§¦
ìBhéìmynøBøö,dliaca ecia rbpe ,dphw oa` -ànèî øéàî éaø ¦§©¦¥¦§©¥

dqirld zrya eita sq`py wexdy meyn ,eitay dliacd z`
d`nhp `ide ,d`neh lawl dliacd z` xiykde dwyn `ed

.ecin,øäèî éñBé éaøåaygp epi` ,dta wexdy cer lk ezrcl ik §©¦¥§©¥
dxyked `l ok m`e ,mc`d ly etebn wlg `ed `l` dwyn

.d`neh lawl dliacdda Ctéä ,øîBà äãeäé éaøz` jtd m` - ©¦§¨¥¦¥¨
,e`ivedl ick exwre eita cvl cvn wexdàîè,dliacd d`nh ± ¨¥

,d`neh lawl dliacd z` xiykde dwyn dyrp wexdy oeik
la` ,ecin dliacd d`nhp eitl eci qipkdykeda Ctéä àìm` ± Ÿ¦¥¨

,eita wexd z` jtd `løBäè`l wexdy oeik ,dxedh dliacd ± ¨
zhiyy gken .d`neh lawl dliacd dxyked `le dwyn dyrp
cer aygp epi` enewnn xwrpy wex `weecy `id dcedi iax
aygp epi` wexdy dcedi iax xaeq epzpyna eli`e ,sebdn wlgl

:`xnbd zvxzn .sq`pyn xak sebdn wlgl,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
ähéMä úôìçeîxaeqe epzpyna eixacn ea xfg dcedi iax - §¤¤©¦¨

.miaxd zeyxa zen` rax` enr jli `l wexa jtid m` `weecy
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ezny in` cenr hv sc ± iyily wxtoiaexir
øéàî éáø àôéñãî.eda xi`n iax ixii`c gzti `lc `d Ðàéöåä àärax`n utgd Ð

zen`exiarde dxyrn dlrnl ediabde deaba cner `edc ab lr s` ,aiig Ð`l Ð

elhp ixde ,opilf` dxiwre dgpd xza :`nl` .`ed xeht mewn jxc zxard opixn`

.rax` seql egipde rax` zligznøåèôøåñà ìáàjxc ixearl iz` `nlic ,opaxcn Ð

.dxyrn dhnlåúáùçî,jkl jixv `edy Ð

.daeyg d`ved dl `eeyn÷øæzligzn Ð

.rax` seql rax`ïùáëä éôádhlwy Ð

.dtxype zadlyäøé÷ò øúá.opilf` sebd on Ð

on `ivenc ,aiige ,seb ly llgd on oixwrp ode

.miaxd zeyxl cigid zeyx `edy sebdøúá åà
äàéöédn` it ixde ,epnn sebd on `veiy Ð

.cigid zeyxn dxiwr o`k oi`e miaxd zeyxa

êôéä àìã áâ ìò óàådyilz meync ,dinza Ð

i`w wtinlc ,xeq`c dcedi iax xn` dicegl

.eit jeza da jtid `lc elit`eäìéáã ìëåà äéä
.dnexz ly Ðúåáàåñî íéãéámici mzq Ð

dnexzd z` zelqete ,zeipy eed elhp `ly.éáø
àîèî øéàîwexa dnexzd dxyked ixdy Ð

.eitayøäèî éñåé éáøwexdy onf lk :xaqwc Ð

ly etebk `ed ixde ,`ed dwyn e`l ,eit jeza

.xiykn epi`e mc`êôéäe`ivedl ,wexa Ð

uegl.xiykne i`w diicynlc `nh Ðúôìçåî
äèéùä`vie ezhiy dcedi iax silgd Ð

.dpnidéìçú àìó.`id ztlgen `niz `l Ð

i`w jtid `lc ab lr s` xn`wc oizipznc

on dylzpy dgil .opiwqr egika diicynl

.y"eh oixewy ileg ici lr sebdùìúðå åçéëÐ

.wexiy cr zen` rax` jldi `låàì éàîÐ

.ewex oke ,egik :ipzw izxzàø÷éòî ïðéðùãëÐ

.dhiyd ztlgenäúéî áééç.miny icia Ðìë
úåî åáäà éàðùî,`xw i`dl dxn` dxez Ð

."ippw 'd" zyxtaéàéðùîì àìàmi`ipynl Ð

.zepip`a ezrcñéðà ñðéî àäåegxk lry Ð

.dpivd e` ileg ici lr `edïðéøîà÷ ÷øå çéëÐ

e` myn wlzqdl el dide ,eax ipta eze` wwxy

.ezeqka eriladläðùîúåùøá äúùéå
íéáøädzyie miaxd zeyxl ex`ev hiyeie Ð

.elv` ilkd qipki `ny dxifbúâá ïëåyxtn Ð

.xyrn oiprl `xnbaàøîâïðáø àùéøÐ

zeyxa mc` cner ipzwc `dl `pniwe` lirl

ibiltc ,opaxk miaxd zeyxa lhlhne cigid

`le ,gztn iab oizipzna xi`n iaxc dilr

iaxk qipki `ny xfb `kde qipki `ny opixfb

iedz mind ziizyc xninl `kil `de .xi`n

wexe oizynk dqpkd`w mzdc ,inc `lc Ð

la` .ef zeyxl dgpd car `we ef zeyxn xwr

dzey,`zeyx `cga dgpde dxiwr ciar Ð

od eitae ,cner eit da dzey `edy zeyxa `dc

.cin oigpåì ïéëéøöä ïéöéôçáopax elit` Ð

mdl jixv `edy jeznc ,eda xfbc ecenÐ

,el oikixv elld oiwyn ,jkld .elv` mqipki

.opixfbeéàî úéìîøëzilnxka cenriy edn Ð

.miaxd zeyxa e` cigid zeyxa dzyieàéä
àéämiaxd zeyxa cenri `lc ikid ik Ð

zilnxka cenri `l jk ,cigid zeyxa dzyie

.cigid zeyxa dzyieäøéæâ äôåâ àéäi` Ð

ilk diabl liirc,`ziixe`c `xeqi` `kil Ð

izil `lc ,opaxc dxifb `l`zeyxn iwet`l

.ilk zqpkd eh` dizy xfbipe mewip op`e .miaxd zeyxl cigid
ïëå
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àåäiax da ixii`c ,gzti `lc `idd `tiq :qxhpewa yxit Ð 'ek xi`n iax `tiqcn xaq

oizyi `lc `tiqc :wgvi epiaxl d`xpe !i`cn xzei dwegx `idc :dyw zvwe .xi`n

m`c :dyw ,edine .xi`n iax dcedi iaxc `zbelt xa mzqe ,dcedi iax dilr biltc ,wexi `le

xi`n iax mixtq aexa opiqxbc i`nl ,xi`n iaxc` xi`n iax `xnba inp jxtinl dil ded ok

wiqnc i`nle .l`ppg epiax qxb oke .`nhn

iaxc iywiz `lc `gip inp Ð dhiyd ztlgen

gipd ikd meyn `nye .xi`n iaxc` xi`n

`ki`c meyn ,xi`n iaxc` xi`n iaxc zeywdln

.iqei iax ixacl xi`n iaxc iktdnc

÷øæxne` Ð 'ek alk ita miaxd zeyxa gpe

rnyn gpec ,gpe opiqxb `lc :wgvi epiax

zayc `nw wxta gkenck ,jkl oiekzp `lc

gpe jlde utg wxf :opgei iax xn`c `d iab (`,d)

oiekzna ixii` `kd .aiig Ð exiag ly eci jeza

xninl ivnc ,"gpe" qixb l`ppg epiax ,edine .jkl

utgd gp wxf mzqc .oiekzn xity rnyn gpec

jldy rnyn Ð gpe jld la` ,oiekzny mewna

`nw wxtac xnel yi cere .mc`d zpeek `la

`la ixii`c ,wiic `xninc `xezin zayc

.oiekznåúáùçî`wec Ð mewn dil `ieyn

mewnan ith mewn eze`a dpdpc ,`peeb i`d ika

oyakd itae ,dplk`iy alk ita oebk xg`

lr wxf la` .wxe oizyd oke ,my sxyzy

`l Ð oiekzna elit` ,xac mey lr e` zelwnd

.mewn dil `ieyn ezaygn exn`äéälke`

dliac :qxhpewa yxit Ð zea`eqn micia dliac

oileg lya elit`c :xne` wgvi epiaxe .dnexz ly

wexd z` oi`nhn dnexz zelqetd micic ,`gip

z` `nhne xfege ,dligz zeidl dwyn `edy

mi`nh oileg edl eedc ,dxiykn mbe ,dliacd

,oi`nhn `edy lk oiwync .diiebd z` oilqetc

`ny :(`,ap) "mixac el`" wxt zekxaa opixn`ck

.micid z` e`nhie exfgie qekd ixeg` min e`vi

lkac ,ziriax `kil qekd ixeg`nc `nzqe

migqtc `nw wxtae .ziriax `l` `kil ezlihp

oiwynd zngn `nhn xyady rnyn inp (a,ci)

xn`wc `de .ziriax eda `kil `nzqe ,eilry

iab ziriaxa oiwyn z`neh `nhl izkec dnka

epiid Ð zeiriax xyr iab [`,gl] xifpae ,jqp oii

lk :(a,fi) dlirna opzck ,diiebd z` leqtl

txhvn oiwynd.ziriaxa diiebd z` leqtl oi

`edy lka Ð milke` `nhle `nhil la`

lawl dwyn aiyg wexe .enhne e`nih [oiwyn]

.dliacd xiykdl dwyn aeygy enk ,d`neh

il dwqtp `nip :(a,k) dbibgc `idd `zyde

elit` `gip izyxity dn itl ,dta dizxywe

`nip :aeh mei epiax axd yxit oke .xedh ly wexa

ick da bx`py dryae ,dta dizxywe il dwqtp

`nhipy ,dilr gl wex did oiicr d`neh lawl

`nhn dwyndy .dtnd z` `nihe micid zngn

epiax yxtny enk `le ,ziyixtck ,`edy lka

my yxity enk dcp ly wexa ixii`c mz

wexa cinrdl el d`xp did `ly itl .qxhpewa

lawl dwyn aex aiyg `lc meyn ,xedh ly

.ziyixtck dwyn xity aiygc ,d`neh

éáøiax :iqxbc mixtq zi` Ð `nhn xi`n

.xdhn xi`nïëå.xyrn oiprl Ð zba

ici lre ,zbd lr eaexe ey`x qipkiy jixv :yexit

.xi`n iaxk epiide ,oipr lka zezyl xzen ok
hlew

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

øéàî éaø àôéñcî :øáñ àeä¯,øéàî éaø éîð àLéø ¨©¦§¥¨©¦¥¦¥¨©¦©¦¥¦
.ïðaø àLéøå ,øéàî éaø àôéñ :àéä àìåãáìáe" §Ÿ¦¥¨©¦¥¦§¥¨©¨©¦§©

àéöBä àä ."õeç àéöBé àlL¯àîéì .úàhç áéiç ¤Ÿ¦¨¦©¨©¨¥¨
iñîúléçzî õôç øéáònä :àáø øîàc ,àáøì déì òé §©©¥§¨¨©£©¨¨©©£¦¥¤¦§¦©

åéìò Cøc Bøéáòäå ,òaøà óBñì òaøà¯éî .áéiç ©§©§©§©§¤¡¦¤¤¨¨©¨¦
àéöBä íà ,àîìéc ,"úàhç áéiç àéöBä íà" éðú÷¯ ¨¨¥¦¦©¨©¨¦§¨¦¦

àéöBä àä :éøîàc àkéà .øeñà ìáà øeèt¯øeèt ¨£¨¨¦¨§¨§¦¨¦¨
:àáø øîàc ,àáøc dézáeéz éåäéz àîéì .øeñà ìáà£¨¨¥¨¤¡¥§§¥§¨¨§¨©¨¨
Cøc Bøéáòäå òaøà óBñì òaøà úléçzî øéáònä©©£¦¦§¦©©§©§©§©§¤¡¦¤¤

åéìò¯?"øeñà ìáà øeèt àéöBä" ,éðú÷ éî !áéiç ¨¨©¨¦¨¨¥¦¨£¨¨
àéöBä íà :àîìéc¯.úàhç áéiçíãà ãBîòé àì" ¦§¨¦¦©¨©¨Ÿ©£¨¨

÷øå ïézLä :óñBé áø øîà ."'åëå ãéçiä úeLøa¯ ¦§©¨¦¨©©¥¦§¦§¨
íB÷î éab ìòî äçpäå äøé÷ò ïðéòa àäå .úàhç áéiç©¨©¨§¨¨¥©£¦¨§©¨¨¥©©¥§
àì éàc .íB÷î déì àéåLî BzáLçî !àkéìå ,äòaøà©§¨¨§¥¨©§©§§©§¨¥¨§¦¨
Bà áìkä éôa çðå ÷øæ :àáø øîàc àä ,éëä àîéz¥¨¨¦¨§¨©¨¨¨©§¨§¦©¤¤

ïLákä éôa¯éáâ ìò äçpä ïðéòa àäå .úàhç áéiç §¦©¦§¨©¨©¨§¨¨¥©©¨¨
äòaøà íB÷î¯déì àéåLî BzáLçî :àlà !àkéìå §©§¨¨§¥¨¤¨©§©§§©§¨¥

:àáø éòa .íB÷î dì àéåLî äáLçî éîð àëä ,íB÷î̈¨¨©¦©£¨¨§©§¨¨¨¨¥¨¨
?eäî íéaøä úeLøa änà éôe ,ãéçiä úeLøa àeä¦§©¨¦¦©¨¦§¨©¦©

.e÷éz ?ïðéìæà äàéöé øúa Bà ,ïðéìæà äøé÷ò øúaïëå" ¨©£¦¨¨§¦©¨©§¦¨¨§¦©¥§¥
àìc áb ìò óà ."'åëå øîBà äãeäé éaø .÷Bøé àìŸ¨©¦§¨¥©©©§¨

éôä,úBáàBñî íéãéa äìéác ìëBà äéä :ïðúäå ?da C ¨¥¨§¨§©¨¨¥§¥¨§¨©¦§£
åét CBúì Bãé ñéðëäå,ànèî øéàî éaø ,øBøö ìBhéì §¦§¦¨§¦¦§©¦¥¦§©¥

da Ctéä :øîBà äãeäé éaø .øäèî éñBé éaøå¯,àîè §©¦¥§©¥©¦§¨¥¦¥¨¨¥
da Ctéä àì¯úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !øBäè Ÿ¦¥¨¨¨©©¦¨¨§¤¤

éìçz àì íìBòì :øîà Lé÷ì Léø .ähéMäàëäå ,ó ©¦¨¥¨¦¨©§¨Ÿ©£¦§¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯Bçék :øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå .Bçéëa §©¨§¦©§¦§¨©§¨©¦§¨¥¦

ìúðååàì éàî .L¯ìúðå ÷Bøìúðå Bçék ,àì !L.L §¦§©©¨§¦§©Ÿ¦§¦§©
ìúpL Bçék :øîBà äãeäé éaø àéðz àäåBweø ïëå ,L §¨©§¨©¦§¨¥¦¤¦§©§¥

ìúpLàlà !÷BøiL ãò úBnà òaøà Cläé àì ,L ¤¦§©Ÿ§©¥©§©©©¤¨¤¨
éðôa çék :Lé÷ì Léø øîà .àøwéòî ïðéðLãk àzøåeçî§©©§¨¦§¨¥©¥¦¨¨¨©¥¨¦¦©¦§¥
ìà ,"úåî eáäà éàðNî ìk" :øîàpL ,äúéî áéiç Baø©©¨¦¨¤¤¡©¨§©§©¨£¨¤©
!ñéðà ñðéî àäå ."éàéðNîì" àlà "éàðNîì" éø÷z¦§¦¦§©§©¤¨§©§¦©§¨¥©¨¥

.ïðéøîà÷ ÷øå çékäðùîúeLøa íãà ãBîòé àì ¦©§¨¨¨§¦©Ÿ©£¨¨¦§
äzLéå íéaøä úeLøa ,íéaøä úeLøa äzLéå ãéçiä©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¦§¨©¦§¦§¤
íB÷nì Baeøå BLàø ñéðëä ïk íà àlà ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦¤¨¦¥¦§¦Ÿ§©¨

.úâa ïëå .äúBL àeäLàøîâàôéñå ïðaø àLéø ¤¤§¥©©¥¨©¨©§¥¨
éøáãå ,Bì ïéëéøvL ïéöéôça :óñBé áø øîà !øéàî éaø©¦¥¦¨©©¥©£¥¦¤§¦¦§¦§¥
àéä :ééaà øîà ?éàî úéìîøk :eäì àéòaéà .ìkä©Ÿ¦©£¨§©§§¦©¨©©©¥¦
øBæâðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb àôeb àéä :àáø øîà .àéä¦¨©¨¨¦¨§¥¨©£©¥§¦§

dì àðéîà àðî :ééaà øîà !?äøéæâì äøéæb¯:éðú÷cî §¥¨¦§¥¨¨©©©¥§¨¨¦¨¨¦§¨¨¥
ïëå

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

המשך בעמוד רי



ריז ezny in` cenr hv sc ± iyily wxtoiaexir
øéàî éáø àôéñãî.eda xi`n iax ixii`c gzti `lc `d Ðàéöåä àärax`n utgd Ð

zen`exiarde dxyrn dlrnl ediabde deaba cner `edc ab lr s` ,aiig Ð`l Ð

elhp ixde ,opilf` dxiwre dgpd xza :`nl` .`ed xeht mewn jxc zxard opixn`

.rax` seql egipde rax` zligznøåèôøåñà ìáàjxc ixearl iz` `nlic ,opaxcn Ð

.dxyrn dhnlåúáùçî,jkl jixv `edy Ð

.daeyg d`ved dl `eeyn÷øæzligzn Ð

.rax` seql rax`ïùáëä éôádhlwy Ð

.dtxype zadlyäøé÷ò øúá.opilf` sebd on Ð

on `ivenc ,aiige ,seb ly llgd on oixwrp ode

.miaxd zeyxl cigid zeyx `edy sebdøúá åà
äàéöédn` it ixde ,epnn sebd on `veiy Ð

.cigid zeyxn dxiwr o`k oi`e miaxd zeyxa

êôéä àìã áâ ìò óàådyilz meync ,dinza Ð

i`w wtinlc ,xeq`c dcedi iax xn` dicegl

.eit jeza da jtid `lc elit`eäìéáã ìëåà äéä
.dnexz ly Ðúåáàåñî íéãéámici mzq Ð

dnexzd z` zelqete ,zeipy eed elhp `ly.éáø
àîèî øéàîwexa dnexzd dxyked ixdy Ð

.eitayøäèî éñåé éáøwexdy onf lk :xaqwc Ð

ly etebk `ed ixde ,`ed dwyn e`l ,eit jeza

.xiykn epi`e mc`êôéäe`ivedl ,wexa Ð

uegl.xiykne i`w diicynlc `nh Ðúôìçåî
äèéùä`vie ezhiy dcedi iax silgd Ð

.dpnidéìçú àìó.`id ztlgen `niz `l Ð

i`w jtid `lc ab lr s` xn`wc oizipznc

on dylzpy dgil .opiwqr egika diicynl

.y"eh oixewy ileg ici lr sebdùìúðå åçéëÐ

.wexiy cr zen` rax` jldi `låàì éàîÐ

.ewex oke ,egik :ipzw izxzàø÷éòî ïðéðùãëÐ

.dhiyd ztlgenäúéî áééç.miny icia Ðìë
úåî åáäà éàðùî,`xw i`dl dxn` dxez Ð

."ippw 'd" zyxtaéàéðùîì àìàmi`ipynl Ð

.zepip`a ezrcñéðà ñðéî àäåegxk lry Ð

.dpivd e` ileg ici lr `edïðéøîà÷ ÷øå çéëÐ

e` myn wlzqdl el dide ,eax ipta eze` wwxy

.ezeqka eriladläðùîúåùøá äúùéå
íéáøädzyie miaxd zeyxl ex`ev hiyeie Ð

.elv` ilkd qipki `ny dxifbúâá ïëåyxtn Ð

.xyrn oiprl `xnbaàøîâïðáø àùéøÐ

zeyxa mc` cner ipzwc `dl `pniwe` lirl

ibiltc ,opaxk miaxd zeyxa lhlhne cigid

`le ,gztn iab oizipzna xi`n iaxc dilr

iaxk qipki `ny xfb `kde qipki `ny opixfb

iedz mind ziizyc xninl `kil `de .xi`n

wexe oizynk dqpkd`w mzdc ,inc `lc Ð

la` .ef zeyxl dgpd car `we ef zeyxn xwr

dzey,`zeyx `cga dgpde dxiwr ciar Ð

od eitae ,cner eit da dzey `edy zeyxa `dc

.cin oigpåì ïéëéøöä ïéöéôçáopax elit` Ð

mdl jixv `edy jeznc ,eda xfbc ecenÐ

,el oikixv elld oiwyn ,jkld .elv` mqipki

.opixfbeéàî úéìîøëzilnxka cenriy edn Ð

.miaxd zeyxa e` cigid zeyxa dzyieàéä
àéämiaxd zeyxa cenri `lc ikid ik Ð

zilnxka cenri `l jk ,cigid zeyxa dzyie

.cigid zeyxa dzyieäøéæâ äôåâ àéäi` Ð

ilk diabl liirc,`ziixe`c `xeqi` `kil Ð

izil `lc ,opaxc dxifb `l`zeyxn iwet`l

.ilk zqpkd eh` dizy xfbipe mewip op`e .miaxd zeyxl cigid
ïëå

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

àåäiax da ixii`c ,gzti `lc `idd `tiq :qxhpewa yxit Ð 'ek xi`n iax `tiqcn xaq

oizyi `lc `tiqc :wgvi epiaxl d`xpe !i`cn xzei dwegx `idc :dyw zvwe .xi`n

m`c :dyw ,edine .xi`n iax dcedi iaxc `zbelt xa mzqe ,dcedi iax dilr biltc ,wexi `le

xi`n iax mixtq aexa opiqxbc i`nl ,xi`n iaxc` xi`n iax `xnba inp jxtinl dil ded ok

wiqnc i`nle .l`ppg epiax qxb oke .`nhn

iaxc iywiz `lc `gip inp Ð dhiyd ztlgen

gipd ikd meyn `nye .xi`n iaxc` xi`n

`ki`c meyn ,xi`n iaxc` xi`n iaxc zeywdln

.iqei iax ixacl xi`n iaxc iktdnc

÷øæxne` Ð 'ek alk ita miaxd zeyxa gpe

rnyn gpec ,gpe opiqxb `lc :wgvi epiax

zayc `nw wxta gkenck ,jkl oiekzp `lc

gpe jlde utg wxf :opgei iax xn`c `d iab (`,d)

oiekzna ixii` `kd .aiig Ð exiag ly eci jeza

xninl ivnc ,"gpe" qixb l`ppg epiax ,edine .jkl

utgd gp wxf mzqc .oiekzn xity rnyn gpec

jldy rnyn Ð gpe jld la` ,oiekzny mewna

`nw wxtac xnel yi cere .mc`d zpeek `la

`la ixii`c ,wiic `xninc `xezin zayc

.oiekznåúáùçî`wec Ð mewn dil `ieyn

mewnan ith mewn eze`a dpdpc ,`peeb i`d ika

oyakd itae ,dplk`iy alk ita oebk xg`

lr wxf la` .wxe oizyd oke ,my sxyzy

`l Ð oiekzna elit` ,xac mey lr e` zelwnd

.mewn dil `ieyn ezaygn exn`äéälke`

dliac :qxhpewa yxit Ð zea`eqn micia dliac

oileg lya elit`c :xne` wgvi epiaxe .dnexz ly

wexd z` oi`nhn dnexz zelqetd micic ,`gip

z` `nhne xfege ,dligz zeidl dwyn `edy

mi`nh oileg edl eedc ,dxiykn mbe ,dliacd

,oi`nhn `edy lk oiwync .diiebd z` oilqetc

`ny :(`,ap) "mixac el`" wxt zekxaa opixn`ck

.micid z` e`nhie exfgie qekd ixeg` min e`vi

lkac ,ziriax `kil qekd ixeg`nc `nzqe

migqtc `nw wxtae .ziriax `l` `kil ezlihp

oiwynd zngn `nhn xyady rnyn inp (a,ci)

xn`wc `de .ziriax eda `kil `nzqe ,eilry

iab ziriaxa oiwyn z`neh `nhl izkec dnka

epiid Ð zeiriax xyr iab [`,gl] xifpae ,jqp oii

lk :(a,fi) dlirna opzck ,diiebd z` leqtl

txhvn oiwynd.ziriaxa diiebd z` leqtl oi

`edy lka Ð milke` `nhle `nhil la`

lawl dwyn aiyg wexe .enhne e`nih [oiwyn]

.dliacd xiykdl dwyn aeygy enk ,d`neh

il dwqtp `nip :(a,k) dbibgc `idd `zyde

elit` `gip izyxity dn itl ,dta dizxywe

`nip :aeh mei epiax axd yxit oke .xedh ly wexa

ick da bx`py dryae ,dta dizxywe il dwqtp

`nhipy ,dilr gl wex did oiicr d`neh lawl

`nhn dwyndy .dtnd z` `nihe micid zngn

epiax yxtny enk `le ,ziyixtck ,`edy lka

my yxity enk dcp ly wexa ixii`c mz

wexa cinrdl el d`xp did `ly itl .qxhpewa

lawl dwyn aex aiyg `lc meyn ,xedh ly

.ziyixtck dwyn xity aiygc ,d`neh

éáøiax :iqxbc mixtq zi` Ð `nhn xi`n

.xdhn xi`nïëå.xyrn oiprl Ð zba

ici lre ,zbd lr eaexe ey`x qipkiy jixv :yexit

.xi`n iaxk epiide ,oipr lka zezyl xzen ok
hlew

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

øéàî éaø àôéñcî :øáñ àeä¯,øéàî éaø éîð àLéø ¨©¦§¥¨©¦¥¦¥¨©¦©¦¥¦
.ïðaø àLéøå ,øéàî éaø àôéñ :àéä àìåãáìáe" §Ÿ¦¥¨©¦¥¦§¥¨©¨©¦§©

àéöBä àä ."õeç àéöBé àlL¯àîéì .úàhç áéiç ¤Ÿ¦¨¦©¨©¨¥¨
iñîúléçzî õôç øéáònä :àáø øîàc ,àáøì déì òé §©©¥§¨¨©£©¨¨©©£¦¥¤¦§¦©

åéìò Cøc Bøéáòäå ,òaøà óBñì òaøà¯éî .áéiç ©§©§©§©§¤¡¦¤¤¨¨©¨¦
àéöBä íà ,àîìéc ,"úàhç áéiç àéöBä íà" éðú÷¯ ¨¨¥¦¦©¨©¨¦§¨¦¦

àéöBä àä :éøîàc àkéà .øeñà ìáà øeèt¯øeèt ¨£¨¨¦¨§¨§¦¨¦¨
:àáø øîàc ,àáøc dézáeéz éåäéz àîéì .øeñà ìáà£¨¨¥¨¤¡¥§§¥§¨¨§¨©¨¨
Cøc Bøéáòäå òaøà óBñì òaøà úléçzî øéáònä©©£¦¦§¦©©§©§©§©§¤¡¦¤¤

åéìò¯?"øeñà ìáà øeèt àéöBä" ,éðú÷ éî !áéiç ¨¨©¨¦¨¨¥¦¨£¨¨
àéöBä íà :àîìéc¯.úàhç áéiçíãà ãBîòé àì" ¦§¨¦¦©¨©¨Ÿ©£¨¨

÷øå ïézLä :óñBé áø øîà ."'åëå ãéçiä úeLøa¯ ¦§©¨¦¨©©¥¦§¦§¨
íB÷î éab ìòî äçpäå äøé÷ò ïðéòa àäå .úàhç áéiç©¨©¨§¨¨¥©£¦¨§©¨¨¥©©¥§
àì éàc .íB÷î déì àéåLî BzáLçî !àkéìå ,äòaøà©§¨¨§¥¨©§©§§©§¨¥¨§¦¨
Bà áìkä éôa çðå ÷øæ :àáø øîàc àä ,éëä àîéz¥¨¨¦¨§¨©¨¨¨©§¨§¦©¤¤

ïLákä éôa¯éáâ ìò äçpä ïðéòa àäå .úàhç áéiç §¦©¦§¨©¨©¨§¨¨¥©©¨¨
äòaøà íB÷î¯déì àéåLî BzáLçî :àlà !àkéìå §©§¨¨§¥¨¤¨©§©§§©§¨¥

:àáø éòa .íB÷î dì àéåLî äáLçî éîð àëä ,íB÷î̈¨¨©¦©£¨¨§©§¨¨¨¨¥¨¨
?eäî íéaøä úeLøa änà éôe ,ãéçiä úeLøa àeä¦§©¨¦¦©¨¦§¨©¦©

.e÷éz ?ïðéìæà äàéöé øúa Bà ,ïðéìæà äøé÷ò øúaïëå" ¨©£¦¨¨§¦©¨©§¦¨¨§¦©¥§¥
àìc áb ìò óà ."'åëå øîBà äãeäé éaø .÷Bøé àìŸ¨©¦§¨¥©©©§¨

éôä,úBáàBñî íéãéa äìéác ìëBà äéä :ïðúäå ?da C ¨¥¨§¨§©¨¨¥§¥¨§¨©¦§£
åét CBúì Bãé ñéðëäå,ànèî øéàî éaø ,øBøö ìBhéì §¦§¦¨§¦¦§©¦¥¦§©¥

da Ctéä :øîBà äãeäé éaø .øäèî éñBé éaøå¯,àîè §©¦¥§©¥©¦§¨¥¦¥¨¨¥
da Ctéä àì¯úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !øBäè Ÿ¦¥¨¨¨©©¦¨¨§¤¤

éìçz àì íìBòì :øîà Lé÷ì Léø .ähéMäàëäå ,ó ©¦¨¥¨¦¨©§¨Ÿ©£¦§¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯Bçék :øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå .Bçéëa §©¨§¦©§¦§¨©§¨©¦§¨¥¦

ìúðååàì éàî .L¯ìúðå ÷Bøìúðå Bçék ,àì !L.L §¦§©©¨§¦§©Ÿ¦§¦§©
ìúpL Bçék :øîBà äãeäé éaø àéðz àäåBweø ïëå ,L §¨©§¨©¦§¨¥¦¤¦§©§¥

ìúpLàlà !÷BøiL ãò úBnà òaøà Cläé àì ,L ¤¦§©Ÿ§©¥©§©©©¤¨¤¨
éðôa çék :Lé÷ì Léø øîà .àøwéòî ïðéðLãk àzøåeçî§©©§¨¦§¨¥©¥¦¨¨¨©¥¨¦¦©¦§¥
ìà ,"úåî eáäà éàðNî ìk" :øîàpL ,äúéî áéiç Baø©©¨¦¨¤¤¡©¨§©§©¨£¨¤©
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.ïðéøîà÷ ÷øå çékäðùîúeLøa íãà ãBîòé àì ¦©§¨¨¨§¦©Ÿ©£¨¨¦§
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ריח
ezny ina cenr hv sc ± iyily wxtoiaexir

úâá ïëåhiyeie miaxd zeyxa cenri `lc xn`we ,cigid zeyx i` ?`id i`n zb i`de Ð

dzyie ilk lehie zba ex`evdpi`y oebk ,zilnxk zba e`l `l` .`yix dil `pz `d Ð

.dxyr ddeabúâä ìò ïéúåùuegl e`ived `ly onf lkc ,dzeye zbd lr cner ÐÐ

.opeva ebfny oia oinga ebfny oia ,xyrnd on xehte ,`id raw ziizy e`láééçîÐ

.raw dil `ieyn mina ebfeny dbifnaìò
áééç ïéîçäxzend xefgl ie`x oi`c Ð

oinga dil bfn ik ,jkld .oiid lwlwnyÐ

dil `iieyne ,dil bfn dilek diizynl `zrc`

opev zbifn la` raw zbifndil diieyn `l Ð

lk ,jkld .xcdne `zxet izy `nlic ,raw

zba oke ipzwc oizipzne .i`xr ied izyc dnk

iab lr cenri `l :ipzwe .`id xi`n iax Ð

`l` ,xyrn zyxtd `la zba dzyie rwxw

.zbl eaexe ey`x qipkd ok m`äðùîèìå÷
äìéçæîä ïî íãàoibb .migth dxyrn dhnl Ð

miphw oiafxne ,hiha mighe ,eid miwlg odly

dhnl oipzepe ,mind `ivedl bbl eid daxd

lke ,retiya lzekd jxe` cbpk sc mdn

mind lk `ian `ede eilr oiktey oiafxnd

mc` cnere .lzekd z` ewifi `ly cg` mewnl

dxyrn dhnl ilka hlewe miaxd zeyxa

hlewe .dligfnd on oicxeid mind on migth

ilk e` eit sxvi `l la` `xnba yxtnck `wec

s`e ,bbl jenq dylyn zegta `edy ,dligfnl

`nrh i`n ,dxyrn dhnl `edy it lrÐ

dyly jezae lzekd jxe`l zlhene li`edc

bbl`edy bbd on `ivenk iede ,bbl `inc Ð

.miaxd zeyxl cigid zeyxìëî øåðéöä ïîå
íå÷îmeyn ,sxvn oia hlew oia :xnelk Ð

,miaxd zeyxl `veie jex` mlerl xepivc

`ed dxyrn dhnlc oeike .ceal xninl `kile

eita oi`yk dl miwen `xnbae .`xeqi` `kil Ð

dia zi`c `kid eh` opixfb `le ,drax`

drax` dia zi` inp i`c .drax`zilnxk Ð

oizipzn hwp ikd meyne .dxyr deab `lc `ed

dxyrn dhnl dligfn iabdirac meyn Ð

dlrnl i`e ,mewn lkn xepivd one ipznl

xepivd sexiv ixzyn `l dxyrneh` dxifb Ð

cigid zeyxn witn `wc drax` eitay xepiv

dlrnl elit` ,dhilw la` .miaxd zeyxl

.xeht mewn `ed `xie`c ,ixzyn inp dxyrn

àøîâóøöîiede ,dligfnl ziag e` eit Ð

.dpnn a`eykéëä éîð àéðúdylyn zegtc Ð

myn sxvnde inc bbk bbl jenq.bba sxvnk Ð

ãéçéä úåùøá íãà ãîåò.bba oebk Ðèìå÷åÐ

`l la` ,exiag ly ebbn micxeiy min xie`d on

on :opiqxb ikdc izrny inp oizipznae .sxvi

`la mewn lkn opiqxb `le .mewn lkne xepivd

"mewn lkne" `l` ,sexiv ixynl dxyr yye

iz`vne .hlew glwnd mewn lkn :xnelk

.dxyrn dhnl xepiva xzen sexivc `ztqeza

xeq` drax` xepiva yi m` `pz xn`wc `d :ceredhilw` ?i`w `kid` Ðsexiv` i`e ,`ki` zeyxl zeyxn i`n Ðizrny ip`e .drax` ea oi`yk elit` ,xq` inp oizipzn Ð

ikd e`l `d ,bbl dylyn zegta `pniwe`c ,i`w inp oizipznc `vexiz`c:opiqxb ikd `l` .dpyna xkfed `ly mi`xen` uexiz` `pz xnel ok cenlzd oeyl jxc oi`e .oitxvn Ð

.`id `ziixac `tiq `le ,i`w dxyrn dhnl`e ,`id oizipzn 'eke mewn lkn xepivd oneäòáøà øåðéöá ùé íà àðú.agexa Ðøåñài`ed dxyrn dhnlc ab lr s`e sxvl Ð

.miaxd zeyxl zilnxkn witne ied `din zilnxk ikd elit` `kil inp cealeàøîâäëåîñá àîéð éà.migth drax` jeza lzekl dkenq xeady Ðäøùò àéìåç éì äîìÐ

mizpia zwqtn miaxd zeyx oi` ixde ,dxyr dwenre cigid zeyx diteb xea.äøùò àéìåç àëéàã àîòèå.miaxd zeyxl ilc ihn `lc Ð'åë ïì òîùî à÷ àäe`l oizipzne Ð

xead zirwxwn dxyr deab lkd jqe ,eiaiaq eziilege miaxd zeyxa xea :xn`w ikd `l` ,xean cal dxyr `ileg iedizc jzrc `wlqck.oelgl dpnn oi`lnne ,cigid zeyx Ð

äëåúì ïéëôåù.`id cigid zeyx dty`c Ðäôùà ìèðú àîù ïðéùééç àìå.`xwirnk inp dia ixynl iz`e dxyrn zegt lr cenrze Ðéåáîá,miaxd zeyxl gezt cg` ey`x Ð

.irvn` oteca el oigezt zexivge mizae dty` cg`e dxyr mideab eicecibe mi cg` ,eiccv ipye mezq cg` ey`xeïåèøéùdyrpe yaizne ,eiztyl hih dlrny ,frla o"enil =

.mler rwxwíéáøã.miaxc dty`a oizipzn Ðäðùîêñéîäkn dhnl dhep etepy Ð.aiaq eiccv låéúçú ïéìèìèî.dxyr dvign o`k yi ixde ,ceal opixn`c Ðíéäåáâ åéùøù
.oxeaig cvl oidiabne oikled oy`xa `l` oikenp mitprd oi`y Ðïäéìò áùé àìdyly oideabc oeikc Ð.oli`a oiynzyn oi`e ,iaiyg oli`k Ðàøîâíéúàñ úéáá àìàÐ

miz`q zia lr xzei etiwid did m`.dxicl swen iedc ,jkl dligzn erhp elit`e rax`a `l` ea oilhlhn oi` Ðàîòè éàî.xzen ,mixek dxyr elit` ,dxicl swid lk `d Ð
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èìå÷sxvi `l la` ,xie`n :yexit .qxhpewa qixb ok Ð dxyrn dhnl dligfnd on mc`

`idy it lr s`e ,bbl jenq dylyn zegta dligfndy itl ,dligfnl ilk e` eit

bbl dyly jezc oeik ,miaxd zeyxl bbd on `ivenk dil ded mewn lkn ,dxyrn dhnl

.`idïîwegxe ,'in dhnl `edy oeik sexiva elit` :yexit Ð dzey mewn lkn xepivd

iwen `xnbae .ceal `kilc bbd on migth dyly

didÐ drax` dia ied i`c ,drax` dia zilc dl

.witn `w miaxd zeyxl zilnxknc .sxvl xeq`

sexiv xiznc `ztqeza gken qxhpewd yexitke

zqxbk d`xp jkl .dxyrn dhnl xepiva

i`c .dxyrn dhnl :dligfn iab qixbc ,qxhpewd

xepiv rnyn ded Ð dxyrn dlrnl opiqxb ied

.ixy dligfn elit`Ð dhnle ,ixy dlrnl elit`

la` ,dhnl xepivd `l` ixy `l `ztqezae

Ð dhnl elit` dligfn e` dxyrn dlrnl xepiv

."xzen mewn lkne xepivd one" qxbc zi`e .xeq`

.`xnba dqxibd z`f lr dywd qxhpewae

àìdhnl eci diabie miaxd zeyxa mc` cenri

Ð dxyrnla` .l`ppg epiax zqxib ok

."cigid zeyxa mc` cenri `l" :qxb qxhpewa

,exiag bbn sxvie ebb lr cenri `l :`yexit ikde

`iz`e .eaxir `le migth dxyr epnn deaby

,od zg` zeyx zebb xn`c ,xi`n iaxk elit`

ivn oerny iaxl elit`e .dcen dxyr deab bbac

m`iadle ,xeq` sxvlc iyextl ivnc .`iz`

oebke Ð m`iadl elit` xzen hlewe .xn`w zial

`hiyt Ð ezay i`c .exiag bba ezay `ly

`lc ab lr s` ,mewn lkne .zial m`iadl xeq`c

ynn incc ,zial m`iadle sxvl xeq` Ð ezay

`l `ziixac `pyil la` .iziin `w zial bbnc

`ed hlew la` :xn`wc ,oerny iaxk rnzyn

elit` sexivc llkn .enewna rnyn ,dzeye

"wxefd"a oihiba xn`c `de .xeq` Ð enewna

cenri `l :l`eny xn` ,dcedi iax xn` ,(a,hr)

Ð exiag ly ebbn minyb in helwie ebba mc`

xnel jixv .lirl ziyixtck ,zial m`iadl epiid

,ixy Ð ezay `lyac ,bba ezayyk ixii`c

ixii` mzdc :xne` wgvi epiaxdne .`kd 'n`ck

bb xie`n hlewa `kde ,exiag bb xie`n hlewa

.exiag bbl jenqa ,ely
oke
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áø øîà ïëå .øNòî ïéðòì :øîà àáøå .úâa ïëå§¥©©§¨¨¨©§¦§©©£¥§¥¨©©
"úâa ïëå" :úLL¯ìò ïéúBL :ïðúc .øNòî ïéðòì ¥¤§¥©©§¦§©©£¥¦§©¦©

éaø .øéàî éaø éøác ,øeèôe ïðBöa ïéáe ïénça ïéa úbä©©¥§©¦¥§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦
ïénçä ìò :íéøîBà íéîëçå .áéiçî ÷Bãö øa øæòéìà¡¦¤¤©¨§©¥©£¨¦§¦©©©¦

¯ïðBvä ìòå ,áéiç¯.øúBnä úà øéæçnL éðtî ,øeèt ©¨§©©¥¨¦§¥¤©£¦¤©¨
äðùîäøNòî ähîì äìéçænä ïî íãà èìB÷¥¨¨¦©©§¥¨§©¨¥£¨¨

.äúBL íB÷î ìkî øBpévä ïîe ,íéçôèàøîâèìB÷ §¨¦¦©¦¦¨¨¤¥
¯óøöî ìáà ,ïéà¯:ïîçð áø øîà ?àîòè éàî .àì ¦£¨§¨¥¨©©§¨¨©©©§¨

ìMî úBçt äìéçæîa àëäìëc ,ïðé÷ñò âbì Ceîñ äL ¨¨§©§¥¨¨¦§¨¨©©¨§¦©§¨
ìMî úBçt:éëä éîð àéðz .éîc âbk âbì Ceîñ äL ¨¦§¨¨©©©©¨¥©§¨©¦¨¦

äøNòî äìòîì Bãé déaâîe ãéçiä úeLøa íãà ãîBò¥¨¨¦§©¨¦©§¦©¨§©§¨¥£¨¨
ìMî úBçôì íéçôèãáìáe ,èìB÷å ,âbì Ceîñ äL §¨¦§¨¦§¨¨©©§¥¦§©

ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àì :Cãéà àéðz .óøöé àlL¤Ÿ§¨¥©§¨¦¨Ÿ©£¨¨¦§©¨¦
ìMî úBçôì íéçôè äøNòî äìòîì Bãé déaâéåäL §©§¦©¨§©§¨¥£¨¨§¨¦§¨¦§¨

øBpévä ïî .äúBLå àeä èìB÷ ìáà ,óøöéå âbì Ceîñ̈©©¦¨¥£¨¥§¤¦©¦
ìò äòaøà øBpéva Lé íà :àðz .äúBL íB÷î ìkî¦¨¨¤¨¨¦¥©¦©§¨¨©

äòaøà¯.úeLøì úeLøî àéöBîk àeäL éðtî ,øeñà ©§¨¨¨¦§¥¤§¦¥§¦§
äðùîäøNò dBáb Búééìeçå íéaøä úeLøa øBa¦§¨©¦§§¨¨©£¨¨
íéçôè¯ätLà ,úaMa epîéä ïéàlîî åéab ìòL ïBlç §¨¦©¤©©¨§©§¦¥¤©©¨©§¨

íéçôè äøNò dBáb íéaøä úeLøa¯åéab ìòL ïBlç ¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦©¤©©¨
.úaMa íéî dëBúì ïéëôBLàøîâ?ïðé÷ñò éàîa §¦§¨©¦©©¨§©¨§¦©

äëeîña àîéìéà¯áø øîà ?äøNò àéleç éì änì ¦¥¨¦§¨¨¨¦§¨£¨¨¨©©
ïðé÷ñò éàîa àëä :àðeä¯ìúBkä ïî úâìôeîa ¨¨¨§©¨§¦©§§¤¤¦©¤

àîòèå .äòaøà¯àkéì àä ,äøNò àéleç àkéàc ©§¨¨§©§¨§¦¨§¨£¨¨¨¥¨
äøNò àéleç¯úeLøì ãéçiä úeLøî ìèìèî à÷ §¨£¨¨¨§©§¥¥§©¨¦¦§

øc ãéçiäeléôà :øîà ïðçBé éaøå .íéaøä úeLø C ©¨¦¤¤§¨©¦§©¦¨¨¨©£¦
Búééìeçå øBác :ïì òîLî à÷ àä ,äëeîña àîéz¥¨¦§¨¨¨©§©¨§§§¨

.äøNòì ïéôøèöîàìå ."'åëå íéaøä úeLøa ätLà" ¦§¨§¦©£¨¨©§¨¦§¨©¦§¨
ãçà éBáîa äNòî :÷çöé éaø øîà àcà áø øa ïéáø àäå ?ätLà ìèpz ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¦¨¥©§¨§¨¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§¨¤¨
àì Ba øîà àìå éaø éðôì äNòî àáe ,ätLàì äìk ãçà Bcéöå íiì äìk ãçà BcévL¤¦¤¨¨¨©¨§¦¤¨¨¨¨©§¨¨©£¤¦§¥©¦§Ÿ¨©Ÿ

Ba øîà àì øzéä .øzéä àìå øeqéà¯.ïBèøéN íiä äìòéå ätLà ìèpz ànL ïðéLééçc ¦§Ÿ¤¥¤¥Ÿ¨©§¨§¦©¤¨¦¨¥©§¨§©£¤©¨¦§
Ba øîà àì øeqéà¯àä ;àéL÷ àì .úBvéçî ïéîéi÷ àäc¯àä ,ãéçéc¯.íéaøc ¦Ÿ¨©§¨©¨¦§¦¨©§¨¨§¨¦¨§©¦

äðùîìL õøàä ïî dBáb Bôeb ïéà íà ,õøàä ìò Cñéî äéäL ïìéàíéçôè äL¯ ¦¨¤¨¨¥¥©¨¨¤¦¥¨©¦¨¨¤§¨§¨¦
ìL õøàä ïî íéäBáb åéLøL .åézçz íéìèìèîíéçôè äL¯.ïäéìò áLé àìàøîâ §©§§¦©§¨¨¨¨§¦¦¨¨¤§¨§¨¦Ÿ¥¥£¥¤

?àîòè éàî .íéúàñ úéaî øúé Ba ïéìèìèî ïéà :òLBäé áøc déøa àðeä éaø øîà̈©©¦¨§¥§©§ª©¥§©§§¦¨¥¦¥¨©¦©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc oiaexir(ipy meil)

,'úba ïëå'oebke zilnxk `id zbdy xnel ep` mikixv epgxk lre §¥©©
opi` m` ik ,migth dxyr cre dylyn zedeab dizevigny
`ide dxyr zedeab ody e` miaxd zeyx `ide dyly zedeab
zeyxa mc` cenri `ly xnel dpynd zpeeke ,cigid zeyx
z`f eprny xak `ld ,jtidl e` miaxd zeyxa dzyie cigid
zeyxa dzyie cigid zeyxa mc` cenri `l' dpynd zligzn
`id i`ce `l` ,'cigid zeyxa dzyie miaxd zeyxa ,miaxd
zeyxa mc` cenri `ly df oica dpynd dycige ,zilnxk
itl ,oiidn dzyie zilnxk `idy zbl ex`ev z` hiyeie miaxd

.exfb zilnxka mby,øîà àáøåexfby 'zba oke' zeaizn di`x oi` §¨¨¨©
`l` ,zay oiprl exn`p `l ody oeik ,zilnxka mbïéðòìziizy §¦§©

yixtdl ila zbay oiidn i`xrïëå' ,úLL áø øîà ïëå .øNòî©£¥§¥¨©©¥¤§¥
.øNòî ïéðòì 'úba©©§¦§©©£¥

:xyrn oiprl zb oic xn`p da dpynd z` d`ian `xnbdïðúc¦§©
dpyna(c"n c"t zexyrn)raw ziizye i`xr ziizy oica zwqerd

.xyrn aeig oiprl,úbä ìò ïéúBLjeza cenrl mc` i`yx ,xnelk ¦©©©
,ezk`ln dxnbp `l oiicry xeal cxiy mcew oiidn zezyle zbd

ïéaoiid z` bfn m`aminïéáe ïénçebfn m`ïðBöa,mippev mina ± ¥§©¦¥§¥
øeèôeef oi` zbl uegn oiid z` `ived `ly onf lky ,xyrnd on ¨

,i`xr ziizy `l` raw ziizyøa øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤©
áéiçî ÷Bãömeyn ,[mippev oiae ming oia] mina ebfn m` xyrna ¨§©¥

dliren `le rawl dizyd z` daiygn mina dbifnd ezrcly
.i`xrk daiygdl zba ezcinrïénçä ìò ,íéøîBà íéîëçåm` ± ©£¨¦§¦©©©¦

,ming mina oiid z` bfnáéiçming mina dbifnd ik ,xyrna ©¨
dzyi `l m` ixdy ,bfny oiid lk z` zezyl ezrcay dgiken
mingd mindy oeik ,zbl xzepd z` xifgdl lkei `l lkd z`

.raw ziizy ly dbifn ezbifn zaygp okle ,oiid z` milwlwnìòå§©
ïðBvä,mippev mina oiid z` bfn m` mle` ±øeèt,xyrnnéðtî ©¥¨¦§¥

,øúBnä úà øéæçnLxzepd z` xifgie hrn dzyiy okzi ,xnelk ¤©£¦¤©¨
.i`xr ziizyk aygp dzey `edy dn lk okle ,zbl

xen` df oicy `ax x`iae 'zba oke' da epipyy epzpyn ,dzrn
mc` cenri `l zay oiprly enk ,dxe`ia jk ,xyrn oiprl
eaexe ey`x qipkd ok m` `l` zxg` zeyxa dzyie zg` zeyxa
`ny yeygl yi cala x`evd zhyeda ik ,dzey `edy mewnl
`l ,xyrn oiprl zba s` ok ,da cnery zeyxl ilkd z` `iai
,xyrl `la dzyie zbl ex`ev hiyeie zbl uegn mc` cenri
x`evd zhyeda ik ,zbd jezl eaexe ey`x qipkd ok m` `l`
eziizye ,dzyie zbl uegn oiid z` `ivei `ny yeygl yi ,cala
oeike .lah dzeyy `vnpe ,xyrna zaiigy raw ziizy `id my
ey`x qipkd m`y rnyn ,oiid zbifn ote`a epzpyn dwlig `ly

.xi`n iax zhiyke opeva oia oinga oia xzen ,eaexe

äðùî
zaky mdilr dzide [retya `l] mixyi mizad zebb eid mpnfa
[miawp-] miphw miafxn eid miaxd zeyxl dpetd bbd dvwa .hih
did bbd ztyl zgzn .bbdn mi`vei mind eid mkxcy ,miax
mind .'dligfn' `xwpd afxn oirk ,xiwd jxe`l retiya ,reaw
zeyxl miglwn eid epnne dligfna mitq`p eid miawpdn e`viy
jenq ,mind miglwn epnny dligfnd it did ,llk jxca .miaxd
zxaegn zaygp dligfnd okle ,migth dylyn zegt bbd ztyl

.bbd oick cigid zeyxl zaygp `ide bbl
bbd `l` ,bbdn mind z`vedl dligfna miynzyn eid `ly yi
dvwa cg` mewnl mixbp eid mind lky ote`a rteyn hrn did
cg`d edvwy [dpynd oeyla 'xepiv'] afxn mipiwzn eid mye bbd
miaxd zeyx xie`l hlea [mind miglwn ekxcy] ipyd edvwe bba
xiwdn mind geliw z` wigxdl ick ,bbdn migth dyly zegtl

.xzeiy dnk
in helwl dvexe miaxd zeyxa cnery mc`a zwqer epzpyn

:miaxd zeyxl miglwne ziad bbn micxeid minybíãà èìB÷in ¥¨¨

miglwnd minyb,äìéçænä ïîhlewe miaxd zeyxa cner `edyk ¦©©§¥¨
ly daeba mdyk ilka e` ecia mind z`íéçôè äøNòî ähîì§©¨¥£¨¨§¨¦

dvwl ilkd z` e` eit z` cinvdl xeq` mle`e ,[8 ` xeiv]
ddeab dpi` dligfnd dvw m` mb ,min my lawle dligfnd
dligfndy meyn mrhde .miaxd zeyx rwxwn migth dxyr
zeyx `edy] bbl dkenq `id ixdy ,bbd enk cigid zeyx zaygp
zeyxn min `ivenk df ixde ,migth dylyn zegta [cigid

.cner `ed day miaxd zeyxl m`iane cigid
:dkiynn dpyndøBpévä ïîe,migth dyly bbdn wgexn eity ¦©¦
,äúBL íB÷î ìkîmigth dxyr jeza `vnp xepivd it m` xnelk ¦¨¨¤

e` eit z` cinvdl xnelk ,sxvl s` xzen ,miaxd zeyx rwxwn
pivd itl ilkd z`mrhde .[8 a xeiv] mind z` jk lawle xe

xepivd mbe ,dlrne migth dyly bbdn wgexn xepivd ity oeiky
,xeht mewn xepivd it aygp ,migth drax` agx epi` envr
xepivd it m` mle` .miaxd zeyxl xeht mewnn `ivedl xzene
min helwl xzen ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr lrn `vnp
ilkd z` e` eit z` cinvdl xeq` la` ,dligfna enk xie`dn
`ny eyyg minkgy meyn ,mind z` epnn lawle xepivd itl
`iven `vnpe cigid zeyx epice migth drax` agx xepivd didi

.miaxd zeyxl cigid zeyxn

àøîâ
hlew :dpyna epipy .dligfndn min zhilw oipra dpc `xnbd
rwxwn] migth dxyrn zegt [deab dity] dligfnd on mc`

:`xnbd zwiicn .[miaxd zeyx,àì óøöî ìáà ïéà èìB÷xnelk ¥¦£¨§¨¥Ÿ
xg`l dligfndn miglwnd min helwl `weec dxizd dpynd
itl ilkd z` e` eit z` sxvl dxizd `l la` ,xie`l eribdy

:`xnbd zxxan .[8 b xeiv] mind z` dpnn lawle dligfndéàî©
àîòè.xeq` sexiv recn ±àëä ,ïîçð áø øîà,epzpyna o`k ± ©£¨¨©©©§¨¨¨

äìéçæîaziad xiwa dreawdìMî úBçtïðé÷ñò âbì Ceîñ äL,ìëc §©§¥¨¨¦§Ÿ¨¨©©¨§¦©§¨
ìLî úBçtéîc âbk âbì Ceîñ äLzeyx xnelk ,bbd oick epic ± ¨¦§Ÿ¨¨©©©©¨¥

vi m`e ,cigidzeyxn `iven `vnp ,mind lawie ilk dl cin
.miaxd zeyxl cigid

:`ziixan df oicl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzmb jke ± ©§¨©¦¨¦
df micenv mc` ipa ipy ly miza ipya zwqery ,`ziixaa epipy
xaecne .el jenqd bbdn deab mizad cg` ly bby `l` ,dfl
utg `ivedl xeq` okle zexivg iaexir eyr `l mizad ilray

.ebbl e`iadle exiag bbníãà ãîBò[jenpd ziad ly eilra] ¥¨¨
,ãéçiä úeLøaebb lr xnelkíéçôè äøNòî äìòîì Bãé déaâîecr ¦§©¨¦©§¦©¨§©§¨¥£¨¨§¨¦

dribn eciyìMî úBçôìèìB÷å ,âbì Ceîñ äLmiktypd mind z` §¨¦§Ÿ¨¨©©§¥
.[8 c xeiv] exiag bbnóøöé àlL ãáìáeepnn lawie bbl eci z` ¦§©¤Ÿ§¨¥

dylyn zegt bbl jenqd xepivy ongp axl di`x efe .mind z`
.bbl sxvnk myl eci sxvnde ,bbk epic migthCãéà àéðzepipy ± ©§¨¦¨

,zxg` `ziixaaíãà ãBîòé àì[jenpd ziad ly eilra]úeLøa Ÿ©£¨¨¦§
ãéçiä,ebb lr xnelkúBçôì íéçôè äøNòî äìòîì Bãé déaâéå ©¨¦§©§¦©¨§©§¨¥£¨¨§¨¦§¨
ìMîóøöéå âbì Ceîñ äL.mind z` lawie bbl ilkd z` e` eci z` ¦§Ÿ¨¨©©¦¨¥

àeä èìB÷ ìáàbbdn miktypd mind z` xie`dn.äúBLå £¨¥§¤
:dpyna epipy .xepivl ilk sxvl xzidd ote`a dpc `xnbdïî¦

øBpévämigth dyly bbdn wgexnd,äúBL íB÷î ìkîm` oia ©¦¦¨¨¤
.xepivd itl ilkd z` xagn m` oiae xie`dn hlewàðzepipy ± ¨¨

,`ziixaaøeñà äòaøà ìò äòaøà øBpéva Lé íàilkd z` sxvl ¦¥©¦©§¨¨©©§¨¨¨
dxyr jeza `vnp xepivd it m` s` ,min myn lawle xepivd itl

,miaxd zeyx rwxwl,úeLøì úeLøî àéöBîk àeäL éðtîixdy ¦§¥¤§¦¥§¦§
.miaxd zeyxl zilnxkn min `iven `ede ,zilnxk xepivd

äðùî
jezl miaxd zeyxa `vnpd xean min ziilca zwqer epzpyn
dty`l ziadn dty` zklyda oke ,el jenqa cnerd zia

:miaxd zeyxa zcnerdøBa`vnpd miníéaøä úeLøajenq ¦§¨©¦
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc oiaexir(ipy meil)

,'úba ïëå'oebke zilnxk `id zbdy xnel ep` mikixv epgxk lre §¥©©
opi` m` ik ,migth dxyr cre dylyn zedeab dizevigny
`ide dxyr zedeab ody e` miaxd zeyx `ide dyly zedeab
zeyxa mc` cenri `ly xnel dpynd zpeeke ,cigid zeyx
z`f eprny xak `ld ,jtidl e` miaxd zeyxa dzyie cigid
zeyxa dzyie cigid zeyxa mc` cenri `l' dpynd zligzn
`id i`ce `l` ,'cigid zeyxa dzyie miaxd zeyxa ,miaxd
zeyxa mc` cenri `ly df oica dpynd dycige ,zilnxk
itl ,oiidn dzyie zilnxk `idy zbl ex`ev z` hiyeie miaxd

.exfb zilnxka mby,øîà àáøåexfby 'zba oke' zeaizn di`x oi` §¨¨¨©
`l` ,zay oiprl exn`p `l ody oeik ,zilnxka mbïéðòìziizy §¦§©

yixtdl ila zbay oiidn i`xrïëå' ,úLL áø øîà ïëå .øNòî©£¥§¥¨©©¥¤§¥
.øNòî ïéðòì 'úba©©§¦§©©£¥

:xyrn oiprl zb oic xn`p da dpynd z` d`ian `xnbdïðúc¦§©
dpyna(c"n c"t zexyrn)raw ziizye i`xr ziizy oica zwqerd

.xyrn aeig oiprl,úbä ìò ïéúBLjeza cenrl mc` i`yx ,xnelk ¦©©©
,ezk`ln dxnbp `l oiicry xeal cxiy mcew oiidn zezyle zbd

ïéaoiid z` bfn m`aminïéáe ïénçebfn m`ïðBöa,mippev mina ± ¥§©¦¥§¥
øeèôeef oi` zbl uegn oiid z` `ived `ly onf lky ,xyrnd on ¨

,i`xr ziizy `l` raw ziizyøa øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤©
áéiçî ÷Bãömeyn ,[mippev oiae ming oia] mina ebfn m` xyrna ¨§©¥

dliren `le rawl dizyd z` daiygn mina dbifnd ezrcly
.i`xrk daiygdl zba ezcinrïénçä ìò ,íéøîBà íéîëçåm` ± ©£¨¦§¦©©©¦

,ming mina oiid z` bfnáéiçming mina dbifnd ik ,xyrna ©¨
dzyi `l m` ixdy ,bfny oiid lk z` zezyl ezrcay dgiken
mingd mindy oeik ,zbl xzepd z` xifgdl lkei `l lkd z`

.raw ziizy ly dbifn ezbifn zaygp okle ,oiid z` milwlwnìòå§©
ïðBvä,mippev mina oiid z` bfn m` mle` ±øeèt,xyrnnéðtî ©¥¨¦§¥

,øúBnä úà øéæçnLxzepd z` xifgie hrn dzyiy okzi ,xnelk ¤©£¦¤©¨
.i`xr ziizyk aygp dzey `edy dn lk okle ,zbl

xen` df oicy `ax x`iae 'zba oke' da epipyy epzpyn ,dzrn
mc` cenri `l zay oiprly enk ,dxe`ia jk ,xyrn oiprl
eaexe ey`x qipkd ok m` `l` zxg` zeyxa dzyie zg` zeyxa
`ny yeygl yi cala x`evd zhyeda ik ,dzey `edy mewnl
`l ,xyrn oiprl zba s` ok ,da cnery zeyxl ilkd z` `iai
,xyrl `la dzyie zbl ex`ev hiyeie zbl uegn mc` cenri
x`evd zhyeda ik ,zbd jezl eaexe ey`x qipkd ok m` `l`
eziizye ,dzyie zbl uegn oiid z` `ivei `ny yeygl yi ,cala
oeike .lah dzeyy `vnpe ,xyrna zaiigy raw ziizy `id my
ey`x qipkd m`y rnyn ,oiid zbifn ote`a epzpyn dwlig `ly

.xi`n iax zhiyke opeva oia oinga oia xzen ,eaexe

äðùî
zaky mdilr dzide [retya `l] mixyi mizad zebb eid mpnfa
[miawp-] miphw miafxn eid miaxd zeyxl dpetd bbd dvwa .hih
did bbd ztyl zgzn .bbdn mi`vei mind eid mkxcy ,miax
mind .'dligfn' `xwpd afxn oirk ,xiwd jxe`l retiya ,reaw
zeyxl miglwn eid epnne dligfna mitq`p eid miawpdn e`viy
jenq ,mind miglwn epnny dligfnd it did ,llk jxca .miaxd
zxaegn zaygp dligfnd okle ,migth dylyn zegt bbd ztyl

.bbd oick cigid zeyxl zaygp `ide bbl
bbd `l` ,bbdn mind z`vedl dligfna miynzyn eid `ly yi
dvwa cg` mewnl mixbp eid mind lky ote`a rteyn hrn did
cg`d edvwy [dpynd oeyla 'xepiv'] afxn mipiwzn eid mye bbd
miaxd zeyx xie`l hlea [mind miglwn ekxcy] ipyd edvwe bba
xiwdn mind geliw z` wigxdl ick ,bbdn migth dyly zegtl

.xzeiy dnk
in helwl dvexe miaxd zeyxa cnery mc`a zwqer epzpyn

:miaxd zeyxl miglwne ziad bbn micxeid minybíãà èìB÷in ¥¨¨

miglwnd minyb,äìéçænä ïîhlewe miaxd zeyxa cner `edyk ¦©©§¥¨
ly daeba mdyk ilka e` ecia mind z`íéçôè äøNòî ähîì§©¨¥£¨¨§¨¦

dvwl ilkd z` e` eit z` cinvdl xeq` mle`e ,[8 ` xeiv]
ddeab dpi` dligfnd dvw m` mb ,min my lawle dligfnd
dligfndy meyn mrhde .miaxd zeyx rwxwn migth dxyr
zeyx `edy] bbl dkenq `id ixdy ,bbd enk cigid zeyx zaygp
zeyxn min `ivenk df ixde ,migth dylyn zegta [cigid

.cner `ed day miaxd zeyxl m`iane cigid
:dkiynn dpyndøBpévä ïîe,migth dyly bbdn wgexn eity ¦©¦
,äúBL íB÷î ìkîmigth dxyr jeza `vnp xepivd it m` xnelk ¦¨¨¤

e` eit z` cinvdl xnelk ,sxvl s` xzen ,miaxd zeyx rwxwn
pivd itl ilkd z`mrhde .[8 a xeiv] mind z` jk lawle xe

xepivd mbe ,dlrne migth dyly bbdn wgexn xepivd ity oeiky
,xeht mewn xepivd it aygp ,migth drax` agx epi` envr
xepivd it m` mle` .miaxd zeyxl xeht mewnn `ivedl xzene
min helwl xzen ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr lrn `vnp
ilkd z` e` eit z` cinvdl xeq` la` ,dligfna enk xie`dn
`ny eyyg minkgy meyn ,mind z` epnn lawle xepivd itl
`iven `vnpe cigid zeyx epice migth drax` agx xepivd didi

.miaxd zeyxl cigid zeyxn

àøîâ
hlew :dpyna epipy .dligfndn min zhilw oipra dpc `xnbd
rwxwn] migth dxyrn zegt [deab dity] dligfnd on mc`

:`xnbd zwiicn .[miaxd zeyx,àì óøöî ìáà ïéà èìB÷xnelk ¥¦£¨§¨¥Ÿ
xg`l dligfndn miglwnd min helwl `weec dxizd dpynd
itl ilkd z` e` eit z` sxvl dxizd `l la` ,xie`l eribdy

:`xnbd zxxan .[8 b xeiv] mind z` dpnn lawle dligfndéàî©
àîòè.xeq` sexiv recn ±àëä ,ïîçð áø øîà,epzpyna o`k ± ©£¨¨©©©§¨¨¨

äìéçæîaziad xiwa dreawdìMî úBçtïðé÷ñò âbì Ceîñ äL,ìëc §©§¥¨¨¦§Ÿ¨¨©©¨§¦©§¨
ìLî úBçtéîc âbk âbì Ceîñ äLzeyx xnelk ,bbd oick epic ± ¨¦§Ÿ¨¨©©©©¨¥

vi m`e ,cigidzeyxn `iven `vnp ,mind lawie ilk dl cin
.miaxd zeyxl cigid

:`ziixan df oicl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzmb jke ± ©§¨©¦¨¦
df micenv mc` ipa ipy ly miza ipya zwqery ,`ziixaa epipy
xaecne .el jenqd bbdn deab mizad cg` ly bby `l` ,dfl
utg `ivedl xeq` okle zexivg iaexir eyr `l mizad ilray

.ebbl e`iadle exiag bbníãà ãîBò[jenpd ziad ly eilra] ¥¨¨
,ãéçiä úeLøaebb lr xnelkíéçôè äøNòî äìòîì Bãé déaâîecr ¦§©¨¦©§¦©¨§©§¨¥£¨¨§¨¦

dribn eciyìMî úBçôìèìB÷å ,âbì Ceîñ äLmiktypd mind z` §¨¦§Ÿ¨¨©©§¥
.[8 c xeiv] exiag bbnóøöé àlL ãáìáeepnn lawie bbl eci z` ¦§©¤Ÿ§¨¥

dylyn zegt bbl jenqd xepivy ongp axl di`x efe .mind z`
.bbl sxvnk myl eci sxvnde ,bbk epic migthCãéà àéðzepipy ± ©§¨¦¨

,zxg` `ziixaaíãà ãBîòé àì[jenpd ziad ly eilra]úeLøa Ÿ©£¨¨¦§
ãéçiä,ebb lr xnelkúBçôì íéçôè äøNòî äìòîì Bãé déaâéå ©¨¦§©§¦©¨§©§¨¥£¨¨§¨¦§¨
ìMîóøöéå âbì Ceîñ äL.mind z` lawie bbl ilkd z` e` eci z` ¦§Ÿ¨¨©©¦¨¥

àeä èìB÷ ìáàbbdn miktypd mind z` xie`dn.äúBLå £¨¥§¤
:dpyna epipy .xepivl ilk sxvl xzidd ote`a dpc `xnbdïî¦

øBpévämigth dyly bbdn wgexnd,äúBL íB÷î ìkîm` oia ©¦¦¨¨¤
.xepivd itl ilkd z` xagn m` oiae xie`dn hlewàðzepipy ± ¨¨

,`ziixaaøeñà äòaøà ìò äòaøà øBpéva Lé íàilkd z` sxvl ¦¥©¦©§¨¨©©§¨¨¨
dxyr jeza `vnp xepivd it m` s` ,min myn lawle xepivd itl

,miaxd zeyx rwxwl,úeLøì úeLøî àéöBîk àeäL éðtîixdy ¦§¥¤§¦¥§¦§
.miaxd zeyxl zilnxkn min `iven `ede ,zilnxk xepivd

äðùî
jezl miaxd zeyxa `vnpd xean min ziilca zwqer epzpyn
dty`l ziadn dty` zklyda oke ,el jenqa cnerd zia

:miaxd zeyxa zcnerdøBa`vnpd miníéaøä úeLøajenq ¦§¨©¦
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המשך בעמוד טס



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oiaexir(iyily meil)

:`xnbd zx`anéåäc íeMîdf mewnøéåàì dLéîLzL äøéc± ¦§¨¥¦¨¤©§¦¨©£¦
dcyd zxiny jxevl ,dl dvegy xie`d liaya ziyrpy
miyinyz jxevl ziyrpd dxenb dxic dpi`e ,dizeaiaqy

,dkezayì dLéîLzL äøéc ìëåda ïéìèìèî ïéà øéåàdghyyk §¨¦¨¤©§¦¨©£¦¥§©§§¦¨
íéúàñ úéaî øúé. ¨¥¦¥¨©¦

eid :dpyna epipy,'åëå õøàä ïî ïéäBáb åéLøL:odilr ayi `l ¨¨¨§¦¦¨¨¤
mideabd miyxyay jenpd wlgd oica zwelgn d`ian `xnbd

:dylynïìéà éLøL ,øîzéàrwxwd on mi`veidäìòîìî ïéàaä ¦§©¨§¥¦¨©¨¦¦§©§¨
ìMîìL CBúì äL,äLdlrnl `ed mday deabd wlgdy ,xnelk ¦§Ÿ¨§§Ÿ¨

xeiv] dylyn zegtl micxeie mixfege rwxwdn migth dylyn
.[`ïäa LnzLäì øzeî ,øîà äaø.rwxwl dyly jezay wlga ©¨¨©¨§¦§©¥¨¤

.ïäa LnzLäì øeñà ,øîà úLL áø:mnrh `xnbd zx`anäaø ©¥¤¨©¨§¦§©¥¨¤©¨
,ïäa LnzLäì øzeî øîàmeynìMî úBçt ìëcàòøàc äL± ¨©¨§¦§©¥¨¤§¨¨¦§Ÿ¨§©§¨

,migth dylyn zegta rwxwl jenq `vnpdàéä àòøàepic ± ©§¨¦
.yeniya mixzen jkle ,rwxwkLnzLäì øeñà øîà úLL áø©¥¤¨©¨§¦§©¥
éúà÷ øeqéà çkîc ïåéëc ,ïäamixeq` eid mnvr mdy oeik ± ¨¤§¥¨§¦Ÿ©¦¨¨¦

gkn mi`a md ixd ,xzei milcbyk mixzen eidi ji`d ,dligza
e xeqi`,ïéøeñà.mikenp md dzry s` £¦

:ef zwelgna mielzd mitqep mipte` d`ian `xnbdeîãc§¨
àúéðeLîk,xday rlq oyk mzlicba minecd miyxy ± ¦§¦¨

mdicivne ,dylyn xzeil oeqkl`a rwxwdn miler milecbdy
,mpic jk .[a xeiv] rwxwd cvl micxeid miphw miyxy mi`vei

àìéòì ïé÷ìñc,dylyn mideabd miwlgd ±ïéøeñà.lkd ixacl §¨§¦§¥¨£¦
éàzúì ïéúçðcdvwa ,milecbd miyxyd zligza jenpd wlgd ± §¨§¦§©©

mikenpd zenewndn mi`veid miphwd oke ,oli`l jenqd
,milecbayeøL.lkd ixacl mixzen ±ïéããöìmi`veid miphwd - ¨¦§¨¦

,dylyn zegtl micxeie milecbay mideabd zenewndnàzâeìt§§¨
zwelgna ielz mpic ±,úLL áøå äaøcmz`ivia dligzay §©¨§©¥¤

,rwxwl mikenq md dzry s`e ,xeq`d mewna eid milecbdn
mikenqy ,mixzen daxle .xeqi` gkn e`ay ,zyy axl mixeq`

.dyly jeza rwxwl
ïëåjeza lcbd oli`àøâépàmin zkledl dieyrd dxv dlrz ± §¥©¦§¨

agx oli`dy oeike ,dlrzd ztyn dyly edaeba oi`e ,zecyl
,milzka miqekn dlrzd ilzek cvay eiciv ipy ,dlrzd agexk
.[b xeiv] eiccv lkn `ed dlebn dlrne dlrzd ztyn wxe
edaeb ixde dlrzd zirwxwn ccen miielbd eiciva eccenyke
ccen ixd miqeknd eiciva ccenyke ,xzeie migth dyly my
,ef zwelgna ielz epic ixd .dyly my oi`e dlrzd ztyn
ztyn ccnp xeqi` zngn `ay zngn xqe` epi`y daxly

xzene rwxwl jenq `ed mye dlrzd`aa xqe`d zyy axle ,
,dyly deab `ed myne dlrzd zirwxwn ccnp xeqi` zngn
lcby meyn ,jenp `edy s` ,xeq` ,dlrzd lrny wlgd s`e

.`ed xeq` myy ,dlrzd jezay miccvd gkn `ae
ïëålcbdúéåæ ïø÷ailzeka miqekn eiciv dylye ,xvgd ly §¥§¤¤¨¦

,dylyn xzei ea oi` dlrne milzkd y`xne ,[c xeiv] ziefd
,xzeie dyly edaeb ixde rwxwdn eccen ielbd eciva eccenyke
edaeb ixde milzkd y`xn eccen miqeknd eiciva eccenyke
y`xn ccnp daxly ,zwelgna ielz df mbe .dylyn zegt myn
rwxwn ccnp zyy axle ,xzene dyly jeza `ed mye milzkd
s` xeq`e ,`a xeqi` gkne ,xzeie dyly edaeb ixd myne xvgd

:df oica dyrn d`ian `xnbd .oeilrd ewlgaàì÷éc àeää± ©¦§¨
lwca dyrnééaàì äåäc,eziaa rehp iia`l didy ±÷éìñ äåäå ©£¨§©©¥©£¨¨¦

àîetéàabbd lrn dlr `l j` ,bbay daex` jxc dler dide ± §¦¨
.[e xeiv] migth dylyóñBé áøc dén÷ì àúàax iptl iia` `a - £¨§©¥§©¥

lrny edaeb wx cecnl yi m`d ,df oli` y`x oic el`yl sqei
ezizgzn eccnl yiy e` .xzene dyly deab epi` mye ,bbd

.xeq`e dyly deab epid myne ,rwxwadéì àøLesqei axe ± §¨¥
.cg` cva s` bbd lrn dyly dlebn epi`y meyn ,el exizd

àôéìçz øa àçà áø déì øîà,lkd ixacl df xzid oi` ,iia`l ¨©¥©£¨©©£¦¨

`l`Cì àøLcwx jl xizdy sqei ax -,Cì àøL äaøkaxl la` ¦§¨¨§©¨§¨¨
`ae lcby oeik ,xeq`i dfa s` ,xeqi` gkn `ay xqe`d zyy

:`xnbd zl`ey .xeq`d oli`d gknàèéLt`l` xzen epi`y §¦¨
zyy axl `le ,xeqi` gkn `ay zngn xqe` epi`y dax zrcl
:`xnbd daiyn .z`f x`al jxved dnle ,xeqi` gkn `ay oeik

àîéúc eäîdf ote`ay xn`z `ny ±úLL áøì eléôàmiccen oi` ©§¥¨£¦§©¥¤
c ,ziad rwxway ezizgzn oli`déîc éìîc ïàîk àúéaziady ± ¥¨§©§¨¥¨¥

cnerd oli`d aygpe `ed rwxwd iaern eleke ,`ln eli`k aygp
,rwxwa oenhk ekezaåxzeny zyy ax dceiúBçôa LnzLéì §¦§©¥§¨

ìMîïì òîLî à÷ ,âbì Ceîñ äL,zyy ax xqe` dfa s`y `g` ax ¦§Ÿ¨¨©©¨©§©¨
.dax zhiyl `l` xzed `le

:daxl dywn `xnbdïðz,epzpynaìL õøàä ïî ïéäBáb åéLøLäL §©¨¨¨§¦¦¨¨¤§Ÿ¨
.íäéìò áLé àì ,íéçôè:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna - §¨¦Ÿ¥¥£¥¤¥¦¨¥

[éôéék] (éôéë) éøãä àìc éàjezl mittkpe mixfeg miyxyd oi`y ¦§Ÿ¨§¦¨§¦
,deab oiicr milcb `l` ,dylyàèéLtdkxved dnle mixeq`y §¦¨

.erinydl dpyndåàì àlàxaecn jgxk lr `l` ±áb ìò óà ¤¨¨©©©
[éôéék] (éôéë) éøãäc,dyly jezl mittkpe mixfeg miyxydy - §¨§¦¨§¦

,mday mikenpd miwlgd lr s` ayil xeq`y `pzd eprinyde
:`xnbd zvxzn .dfa xizdy daxl dyweàìgikedl oi` ± Ÿ

`l` ,mittkpe mixfeg miyxydy xaecn dpynayàìc íìBòì§¨§Ÿ
[éôéék] (éôéë) éøãä,mittkpe mixfeg mpi`y -,ïì òîLî à÷ àäå ¨§¦¨§¦§¨¨©§©¨

yãçà Bcéöc áb ìò óàyxeyd ly,õøàì äåLdf cvn rwxwdy ©©©§¦¤¨¨¤¨¨¤
,eilr ayil xeq` ok it lr s` ,eil` jenqa yxeyd cbpk dler

.rwxwl jenqd df cv lr s`
:oli`a dilr ipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìL õøàä ïî ïéäBábL ïìéà éLøLïäézçz ììç LiL Bà ,íéçôè äL ¨§¥¦¨¤§¦¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦¤¥¨¨©§¥¤
daeba miyxyd e`vnpeìLíéçôè äL,ux`d onBcévL ét ìò óà §Ÿ¨§¨¦©©¦¤¦

dãçàyxeyd lyõøàì äåL,[f xeiv]éôì .ïäéìò áLé àì äæ éøä ¤¨¨¤¨¨¤£¥¤Ÿ¥¥£¥¤§¦
minkg exfbyïìéàa ïéìúð ïéàå ,ïìéàa ïéìBò ïéàLxeq`y ± ¤¥¦¨¦¨§¥¦§¦¨¦¨

,oli`d lr eizerexf heyita oryidlïéðòLð ïéàåeabaïìéàa. §¥¦§¨¦¨¦¨
:`ziixad dtiqenås`íBiä ìk íL áLéå íBé ãBòaî ïìéàa äìòé àì §Ÿ©£¤¨¦¨¦§§¥¥¨¨©

,Blek.eilr ezaiyia `l` oli`a ynzyn epi`y s`
mixeq` el` miyinyzeãçàa [oia-]ãçàå ïìéàa [oiae-]ìë ¤¨¦¨§¤¨¨

,äîäaä.zaya ynzydl minkg exq` da mbyçéL ,øBa ìáà± ©§¥¨£¨¦©
,dxve dkex` dxitgñtèî ,øãâå äøòîemdaäìBòåe,ãøBéå ñtèî §¨¨§¨¥§©¥§¤§©¥§¥

,jka xeqi` oi`e,änà äàî ïä eléôàåeziilra c`n gxehy ©£¦¥¥¨©¨
`ny meyn `l` dndaae oli`a exfb `ly .exq` `l ,ezcixiae

.dgxih meyn `le ,yelzi
cxi m` oli`a dlry ina ,zeziixad oia dxizq d`ian `xnbd

:`l e`àãç éðz,epipy zg` `ziixaa -äìò íàoli`aãøéì øzeî ¨¥£¨¦¨¨¨¥¥
,zayaàãç éðúå,epipy zg` `ziixaa eli`e ±,ãøéì øeñàmeyn §¨¥£¨¨¥¥

dn lr sqep yinyz ea `ed ynzyn ,oli`dn ezcixi mvray
:dxizqd zayiin `xnbd .eilr ezaiyia ynzydy,àéL÷ àìŸ©§¨

,ïàkdlry xaecn ,dxiznd `ziixaa,íBé ãBòaîwitqd `le ¨¦§
edeqpw `l ,eziilra xeqi` dyr `ly ,zayd dqpkpy cr zcxl

.zcxl xzene,ïàkdlry ,zxqe`d `ziixaaäëéLçMî± ¨¦¤£¥¨
.edeqpwe ,eziilra xeqi` dyry ,zay dqpkpyn

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk ayiiz dvxz m`e -àäå àä± §¦¨¥¥¨¨§¨
dlry xaecn efae ef `ziixaaïàk ,àéL÷ àìå ,äëéLçMî¦¤£¥¨§Ÿ©§¨¨

dlry ,dxiznd `ziixaa,ââBLa,edeqpw `leïàk`ziixaa §¥¨
dlry ,zxqe`d,ãéæîa.edeqpw okleàäå àä àîéà úéòaéàåefa ± §¥¦§¦¨¥¥¨¨§¨

dlry xaecn efaeââBLa,od zewelg zeziixa ok`eeñð÷a àëäå §¥§¨¨§¨§
éâìôéî÷ ãéæî eèà ââBLbbeyd z` eqpw m`d zeziixad ewlgp ± ¥¨¥¦¨¦§§¦

,cifnd z` eqpwy jeznïðéñð÷ ,øáñ øîzngn bbeyd z` s` ©¨©¨§¦©
ygl yi ,bbeyl exizi m`y ,cifndbbey xn`ie cifna dlriy ye

,iziidïðéñð÷ àì ,øáñ øîebbeya dlry dfe ,cifnd zngn bbeyd ©¨©Ÿ¨§¦©
.cxil xzen

:zeziixad zwelgna sqep xe`ia,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©
éàpúkdpynay zwelgna ielz df oic ±(.t migaf)oic zx`and §©¨¥
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ezny in` cenr w sc ± iyily wxtoiaexir
øéåàì äùéîùúù äøéã éåäã íåùîixney da stezqdl `l` ,cinz da xecl dpi` Ð

.dcyd (xie`)äùìù êåúì äùìùî äìòîìî.ettke exfg dyly ediabdy xg`lc Ð

àúéðåùî éë åîããjezn miphw eiyxy oi`vei jk ,oiccvl rteyny df xdk ,rlq oyk Ð

xzei oeqkl`a oidiabne oikled milecbd ,o`kne o`kn ux`l oitetke oiccvl oilecbd

.dfk dylynéàìéòì é÷ìñãmilicbd Ð

.dylyn dlrnl diabdynïéøåñàixacl Ð

.lkdéàúúì éúçðãcv ly ey`xl milicbd Ð

oi`veid miphw oke dyly deab `ly lk ,oli`d

.eletiya milicbd onåøùlkd ixacl Ð

.ez` xeqi` llkl e`l izk`cïéããöìÐ

ly daeb jezn mi`veid miphwd miyxyd

zyy axl dyly jezl ux`l oihne ,milecb

.exy daxl .ez` `xeqi` gknc ,ixiq`ïëå
àøâéðàieyrd xvw uixg jezn `veid oli` Ð

cv ly oli`d iciv ipye ,zecyl mind jiledl

cecnl `a m`e .eiceciba oiqpkp uixgd icecib

xbpd jezay oiccvndyly deab `ed ixd Ð

ody miipyd eiccvn cecnl `a m`e ,xzeie

dlrnle uixgd icecibn.dyly deab oi` Ð

dylyn zegt lkc exy micecibd ccenc daxl

ixde ,ccen ewnern zyy axl .`rx`k `rx`l

.ez` `xeqi` gkne dyly deabúéåæ ïø÷ ïëåÐ

,xvg ly milzek ipy revwna dlerd oli`

revwnd jeza oiqpkp eiccv dylye

,uegany ecv `l` d`xp oi`e ,milzekay

.dylyn zegt lzekl dlrnl cr dlere jlede

,`ed oli` e`l dylyn zegt lk daxl

`rx`n zyy axle ,dyly deab `l mlernc

,zief oxw `wece .ez` `xeqi` gkne ,opigyn

`nlra lzek lv` la`li`edc ,dax dcen Ð

v zylyee` ux`l dey iriaxde oideab eicc

lzekl.lzekl deyc ecv elit` ,xeq`c Ð

àîåôéàá ÷éìñ äåäã,cner did ziad jeza Ð

zegt bbd on dlrnl daex` it jxc dlere

.dylynäéì àøùåbbd on d`xp epi`c Ð

.eiccvn cg`a elit` dylyêì àøù äáøëÐ

`kd `dc ,iz` `xeqi` gkn opixn` `l xn`c

.my d`xp edaeby xeq`c `ed ziad jezaéìîã
oelg :lirl oxn` `dc .`id `zkinq `rx`k Ð

ilnc o`nk dxyrn dlrnl miza ipy oiay

.incéôéë éøãäãlr ayi `lc opirny`e Ð

oideabd lr i`c .oitetkd`l izk` ,`hiyt Ð

,oli`a oiler `l :zeay meyn od el` opirny`

.(a,fl) dvia zkqnaõøàì äåù ãçà åãöãÐ

`kid dax dcen ,cg`d ecva deab rwxwdy

cv dxeq`c ,ux`d on oideab eiccv zylyc

.ux`l deydïìéàá ïéìúéð ïéàåÐ

.x"iilcphy`äøòîå çéùå øåáoda yiy oia Ð

min mda oi`y oia ,min.ñôèî,x"iitpc Ð

.oiekzna xaegnd on yelzi `ly `l` ,`gxhc meyn e`l `nrhc .cxeie qthnäìò íà.xaegna ynzyn `ed ezcixi jxc lkc .cxil xeq` ,oli`a Ðíåé ãåòáî äìòycwe Ð

meid eilr.cxeie ,dil opiqpw `l Ð'åëå úçà äðúîá ïéðúéðä.xg` xeka mca axrzpy xekad mc oebk Ðúçà äðúîá åðúðé.dfle dfl dpzn dze` dlere Ðòáøà ïúîá òáøà ïúî
ef z`hg mcl jtyp ef z`hg mc Ð.efle efl dlere ,zepzn rax` epzpi Ðòáøà ïúîá åðúðéxeka` xarc dxiar cv `ki` devn i`dac ab lr s` ,sicr devn dyr mew :xaqwc Ð

.xekac siqez lal igce "zepxw lr ozpe" :(c `xwie) aizkc z`hgc dyr iz` ,siqez la`úçà äðúîá åðúåð øîåà òùåäé éáøåoevigd gafn lr oipzipd lk :ol `niiwc oeik Ð

,eil`n "rxbz la" xwriy ahen :`nrh xn`wck ,z`hgc rxbz la meyn i`e .siqez la` opixar `le ,dligzkl elit` dlr opiknq xyt` `lc `kd ,xtik zg` dpzna opzpy

.micia exwer `edy "siqez la" lr xearn ,micia e`ld xwer epi`e ayei `edyãøåé éîð éëä,jkld .yinyz df ixde ynzyn ayei `edy onf lk `dc ,`id devn dcixi jdc Ð

xzeie xzei cxeiyk xg` yinyz ynzyn `zydc ab lr s`.my ayiyn sicr Ðäåöî ãéáò à÷ã.dyr miiwnc Ðäåöî ãéáò à÷ àì,dxiar ici lr `ed dxiard on yxet Ð

meiw la`.o`k oi` devn
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ïëåuegan d`xp oi`e ,revwnd jez oiqpkp eiccv dylyy :qxhpewa yxit Ð zief oxwa

xbpe ,zyy axc egk jricedl ,zief oxw ediiexz xninl jixhvi`e .iriax cv `l`

ux`l dey epi`y lzekl jenqa dax dcen ,edine .ixyc ,daxc egk jricedl eiccv ipync

axl iywz `l Ð ux`l dey cg` ecve :jenqa `ziixa hwpc `de .xeq`c cg` cvn `l`

`edc ,cg` ecv hwp `wec e`l diciclc ,zyy

.oiccv ipyn oicd

ïúî`idy dler :yexit Ð zg` ozna rax`

.gqta e` xekaa ,rax` ody mizy ozn

m`c Ð z`hg epiid rax` ozn yxtl oi` la`

mdl oi` xekaa e` gqta z`hg ogn daxrzp

.dhnl dfe `xwiqd hegn dlrnl dfy itl ,dpwz

!"siqez la"c e`l igcile dyr izile :xn`z m`e

`kdc ,ziviva mi`lkl llk inc `lc :xnel yie

`la miiwzdl leki dide ,`a `ed driyt ici lr

.e`ld ziigcåðúðé:ol `niiwc Ð zg` dpzna

.xtk zg` dpzna epzpy oipzipd lk
`l
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äøéc ìëå ,øéåàì dLéîLzL äøéc éåäc íeMî¦§¨¥¦¨¤©§¦¨¨£¦§¨¦¨
øéåàì dLéîLzL¯úéaî øúé da ïéìèìèî ïéà ¤©§¦¨¨£¦¥§©§§¦¨¨¥¦¥

.íéúàñõøàä ïî ïéäBáb åéLøL"éLøL ,øîzéà ."'åëå ¨©¦¨¨¨§¦¦¨¨¤¦§©¨§¥
ìMî äìòîìî ïéàaä ïìéàìL CBúì äLäaø ,äL ¦¨©¨¦¦§©§¨¦§¨§§¨©¨

øeñà :øîà úLL áø ,ïäa LnzLäì øzeî :øîà̈©¨§¦§©¥¨¤©¥¤¨©¨
ïäa LnzLäì øzeî øîà äaø .ïäa LnzLäì¯ §¦§©¥¨¤©¨¨©¨§¦§©¥¨¤

ìLî úBçt ìëcàòøàc äL¯úLL áø .àéä àòøà §¨¨¦§¨§©§¨©§¨¦©¥¤
éúà÷ øeqéà çkîc ïåéëc ,ïäa LnzLäì øeñà :øîà̈©¨§¦§©¥¨¤§¥¨§¦Ÿ©¦¨¨¥

¯àìéòì ïé÷ìñc ,àúépeLîk eîãc .ïéøeñà¯,ïéøeñà £¦§¨¦§¦¨§¨§¦§¥¨£¦
éàzúì ïézçðc¯ïéããöì .eøL¯áøå äaøc àzâeìt §¨§¦§©©¨¦§¨¦§§¨§©¨§©

äåäc àì÷éc àeää .úéåæ ïø÷a ïëå ,àøâépà ïëå .úLL¥¤§¥©¦§¨§¥§¤¤¨¦©¦§¨©£¨
:àôéìçz øa àçà áø øîà .déì àøLe óñBé áøc dén÷ì àúà .àîetéàa ÷éìñ äåäå ééaàì§©©¥©£¨¨¥§¦¨£¨§©¥§©¥§¨¥¨©©©¨©©£¦¨
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øéåàì äùéîùúù äøéã éåäã íåùîixney da stezqdl `l` ,cinz da xecl dpi` Ð

.dcyd (xie`)äùìù êåúì äùìùî äìòîìî.ettke exfg dyly ediabdy xg`lc Ð

àúéðåùî éë åîããjezn miphw eiyxy oi`vei jk ,oiccvl rteyny df xdk ,rlq oyk Ð

xzei oeqkl`a oidiabne oikled milecbd ,o`kne o`kn ux`l oitetke oiccvl oilecbd

.dfk dylynéàìéòì é÷ìñãmilicbd Ð

.dylyn dlrnl diabdynïéøåñàixacl Ð

.lkdéàúúì éúçðãcv ly ey`xl milicbd Ð

oi`veid miphw oke dyly deab `ly lk ,oli`d

.eletiya milicbd onåøùlkd ixacl Ð

.ez` xeqi` llkl e`l izk`cïéããöìÐ

ly daeb jezn mi`veid miphwd miyxyd

zyy axl dyly jezl ux`l oihne ,milecb

.exy daxl .ez` `xeqi` gknc ,ixiq`ïëå
àøâéðàieyrd xvw uixg jezn `veid oli` Ð

cv ly oli`d iciv ipye ,zecyl mind jiledl

cecnl `a m`e .eiceciba oiqpkp uixgd icecib

xbpd jezay oiccvndyly deab `ed ixd Ð

ody miipyd eiccvn cecnl `a m`e ,xzeie

dlrnle uixgd icecibn.dyly deab oi` Ð

dylyn zegt lkc exy micecibd ccenc daxl

ixde ,ccen ewnern zyy axl .`rx`k `rx`l

.ez` `xeqi` gkne dyly deabúéåæ ïø÷ ïëåÐ

,xvg ly milzek ipy revwna dlerd oli`

revwnd jeza oiqpkp eiccv dylye

,uegany ecv `l` d`xp oi`e ,milzekay

.dylyn zegt lzekl dlrnl cr dlere jlede

,`ed oli` e`l dylyn zegt lk daxl

`rx`n zyy axle ,dyly deab `l mlernc

,zief oxw `wece .ez` `xeqi` gkne ,opigyn

`nlra lzek lv` la`li`edc ,dax dcen Ð

v zylyee` ux`l dey iriaxde oideab eicc

lzekl.lzekl deyc ecv elit` ,xeq`c Ð

àîåôéàá ÷éìñ äåäã,cner did ziad jeza Ð

zegt bbd on dlrnl daex` it jxc dlere

.dylynäéì àøùåbbd on d`xp epi`c Ð

.eiccvn cg`a elit` dylyêì àøù äáøëÐ

`kd `dc ,iz` `xeqi` gkn opixn` `l xn`c

.my d`xp edaeby xeq`c `ed ziad jezaéìîã
oelg :lirl oxn` `dc .`id `zkinq `rx`k Ð

ilnc o`nk dxyrn dlrnl miza ipy oiay

.incéôéë éøãäãlr ayi `lc opirny`e Ð

oideabd lr i`c .oitetkd`l izk` ,`hiyt Ð

,oli`a oiler `l :zeay meyn od el` opirny`

.(a,fl) dvia zkqnaõøàì äåù ãçà åãöãÐ

`kid dax dcen ,cg`d ecva deab rwxwdy

cv dxeq`c ,ux`d on oideab eiccv zylyc

.ux`l deydïìéàá ïéìúéð ïéàåÐ

.x"iilcphy`äøòîå çéùå øåáoda yiy oia Ð

min mda oi`y oia ,min.ñôèî,x"iitpc Ð

.oiekzna xaegnd on yelzi `ly `l` ,`gxhc meyn e`l `nrhc .cxeie qthnäìò íà.xaegna ynzyn `ed ezcixi jxc lkc .cxil xeq` ,oli`a Ðíåé ãåòáî äìòycwe Ð
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.micia exwer `edy "siqez la" lr xearn ,micia e`ld xwer epi`e ayei `edyãøåé éîð éëä,jkld .yinyz df ixde ynzyn ayei `edy onf lk `dc ,`id devn dcixi jdc Ð

xzeie xzei cxeiyk xg` yinyz ynzyn `zydc ab lr s`.my ayiyn sicr Ðäåöî ãéáò à÷ã.dyr miiwnc Ðäåöî ãéáò à÷ àì,dxiar ici lr `ed dxiard on yxet Ð
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àøåñéà ãéáò à÷ àìãozep epi`e ayei `edyk Ðdf la` .odil`n oixwrp zepxw lr ozpec dyrde rxbz lac e`ld Ð.oli`a ynzyn `edy ,`ed yinyz ezaiyi Ðùáéoi`y Ð

.`ed xaegn e`le ,gelgl eaäîçä úåîéáxeq` ipzwc `de .oilr `iven epi`y yai `edy lkl xkip ixdy ,oird zi`xn meyn elit` `kilc ,xzen yai Ðoi`y ,minybd zenia Ð

.oird zi`xn meyn `ki`e ,yai oia gl oia xkipéøéô éøúð à÷`teb `idc opixfb `l glc dilr eh` yaic dilrc idp .glc dyilz dia ixynl iz`e ,dxary dpyn ea ex`ypy Ð

.xfbp dyilz eh` dyilz ,edin .dxifbàãåãâá.mlek eitpr exypy xegi Ðàöî äò÷á.uext lkde xney dl oi`y ef drwak .xdfdl erciy dxez ipa opi` :xnelk Ðíéìâøá õàå
àèåç`kde .dil ixw `hg inp jeld :`nl` Ð

.miayr ylezy `hg `ki`íéçìiedc ,xeq` Ð

.inc oiyelzk oiyai ylezéðàñî íééñ.ixy Ð

éðàñî íééñ àìoiwacp miayry ,xeq` Ð

.oiylzpe eizerav` ixywaàö÷åò,`"ity` =

.oyleze my miwacp miayrde ,eizgzn letk

àëøù.xeq` jex` ayrdy dkex` dlizt Ð

äîçä úåîéá.oxiyne oileraba yi rxf Ðéáøë
ïåòîù.xzen oiekzn oi`y xac :xn`c Ðøáãì
äåöî.yinyz Ðíéìâøá,yinyz oeyl Ð

."aky ltp rxk dilbx oia" :(d mihtey) aizkc

úòã àìá íâmilbxa u` `xw i`dc `yix Ð

.`edáåè àì ùôðmiyrpd mipad miaeh `l Ð

.milbxa u` dlra didy ,dy`d zrc `la

äðåùå ìòåáä.dgixhny Ðúòãì.dy`d Ð

äðùéå ìåòáéde`zp dpey`x d`ia zngny Ð

dipy d`ia `ayke ,de`z dyalede dy`d

zrxfn `idc `kide .dligz zrxfn `id

.xkf zclei dligzäåöî øáãì.yinyz Ð

íéðåáð.xac jezn xac mipian ÐøëùùéÐ

il` xn`ze" devn xacl awri z` draz d`l

.'ebe "jizxky xky ik `eazøåáò øòöÐ

.od zeleg zexaeråòîùîë.dcild xrv Ð

ú÷÷åúùî.yinyzl de`zn Ðêá ìùîé àåäå
dy`de ,eal ze`z dta xnel lyen `edy Ð

.dta `ivedl dyeae alaééåöøà àééöøîã
äéî÷.daig ipipr eiptl d`xn Ðìáàë äôåèò

.rext dy`xa z`vl dyea Ðíãà ìëì äãåðî
ueg mc` lkl dxeq`y yxtn dinwl Ð

.daxd miyp `yep yi`de ,dlranäùåáçå
íéøåñàä úéáá.dnipt jln za dceak lk Ð

úéìéìë.cy Ðäîäáë`idyk zrxeky Ð

.ok zeyrl dcixt jxce zpzynäìòáì øëÐ

.yinyz zrya dlrnl `edyäì àåä çáùÐ

melk dxqg dpi`e ,zeripva zpzyne zayei

dlral xk ziyrpe .xacalk gxeh dl oi` Ð

.dlyn daexn egxeh ,jkåðôìî.epcnln Ð

õøà úåîäáî.epl zexedl dnkg mda ozpy Ð

ñééôîùqeit `ede ,eitpk hyete jled Ð

ribny yealn zepwl dl xne`y ,onwl xn`ck

.ux`lìåúçî úåòéðöipta irx lihn epi`y Ð

.ez`ev dqkne ,mc`äìîðî ìæâåaizkc Ð

zlfeb zg` oi`e "dngl uiwa (dxb`)" :(e ilyn)

.dzxag lk`näðåéî úåéøòåwwfp epi`y Ð

.ebef zal `l`àâéæ.d"hew oixewy yealn Ð

éëä øúáìsteke rprpny ,dlira xg`l Ð

.ux`l dl ey`xäéì úéà éà.gwil dna Ð
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àì:xn`z m`e Ð miyaia `d migla `d `iyw

ixzp `de :jixtc ,yaia opixq` lirl `de

jiiy deab `edy oli`ac :xnel yie !'ek iqpiw

.iqpiw ixzip dia xkpinc meyn ,ith xfbnl

àðãéàäåixy edlek oerny iaxk ol `niiwc

xzid i`dc :l`ppg epiax yxit Ð

la` .oipr lka ixyc ,miayr` `l` i`w `l

.yai elit` ,xzid mey my gikedl oi` oli`a

.`zlin `xkpnc meyn ,ith xfbinl jiiyc
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àøeqéà ãéáò à÷c àëä ìáà ,àøeqéà ãéáò à÷ àìc§¨¨¨¥¦¨£¨¨¨§¨¨¥¦¨
¯ãçàå çì ïìéà ãçà :àãç éðz .ãøéc éîð éëä̈¦©¦§¥¥¨¥£¨¤¨¦¨©§¤¨

íéøeîà íéøác äna :Cãéà àéðúå .Láé ïìéà¯,çìa ¦¨¨¥§©§¨¦¨©¤§¨¦£¦§©
Láéa ìáà¯ïàk ;àéL÷ àì :äãeäé áø øîà .øzeî £¨§¨¥¨¨©©§¨¨©§¨¨

¯éìçî BòæbLaïàk ,ó¯éìçî Bòæb ïéàLaBòæb .ó §¤¦§©£¦¨§¤¥¦§©£¦¦§
éìçîïàk ;àéL÷ àì :àlà ?déì úéø÷ Láé ó¯úBîéa ©£¦¨¥¨¥¥¤¨¨©§¨¨¦

ïàk ,änçä¯éøúð àä änçä úBîéa .íéîLbä úBîéa ©©¨¨¦©§¨¦¦©©¨¨¨§¦
.àãeãâa !éñðé÷ éøúð à÷ àäå .éøét àkéìãa !éøét¥¥¦§¥¨¥¥§¨¨¨§¦¦§¥¦§¨
áø !àãeãâa øñàå ,àièñtàì òì÷éà áø àäå !?éðéà¦¦§¨©¦§©§©§§©¨©£©¦§¨©

.øãb da øãâå ,àöî äò÷aéab ìò CläiL íãàì øeñà :éñà áø øîà ,àaà øa éîø øîà ¦§¨¨¨§¨©¨¨¥¨©¨¦©©¨¨©©©¦¨§¨¨¤§©¥©©¥
íéáNò éáâ ìò Cìéì øzeî :àãç éðz ."àèBç íéìâøa õàå" :øîàpL íeMî ,úaMa íéáNò£¨¦©©¨¦¤¤¡©§¨§©§©¦¥¨¥£¨¨¥¥£¨¦

àä ;àéL÷ àì .øeñà :Cãéà àéðúå ,úaMa¯àä ,íéçìa¯àä :àîéà úéòa éàå .íéLáéa ©©¨§©§¨¦¨¨¨©§¨¨§©¦¨¦¥¦§¦¨¥¥¨¨
ïàk ;àéL÷ àìå ,íéçìa àäå¯ïàk ,änçä úBîéa¯àä :àîéà úéòaéàå .íéîLbä úBîéa §¨§©¦§¨©§¨¨¦©©¨¨¦©§¨¦§¦¨¥¥¨¨

àä ;àéL÷ àìå ,änçä úBîéa àäå¯àä ,déðàñî íéiñc¯úéòaéàå .déðàñî íéiñ àìc §¨¦©©¨§¨©§¨¨§¦¥§¨¥¨§¨¦¥§¨¥§¦¨¥
àä ;àéL÷ àìå ,déðàñî íéiñc àäå àä :àîéà¯.éö÷eò déì úéìc àä ,éö÷eò déì úéàc ¥¨¨§¨§¦¥§¨¥§¨©§¨¨§¦¥§¥¨§¥¥§¥

àä ,éö÷eò déì úéàc àäå àä :àîéà úéòaéàå¯àä ,àëøL déì úéàc¯.àëøL déì úéìc §¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥§¥¨§¦¥§¨¨¨§¥¥§¨¨
øeñà :éñà áø øîà ,àîç øa éîø øîàå .éøL eälek ïBòîL éaøk ïì àîéé÷c àðcéàäå§¨¦¨¨§©§¨¨§©¦¦§§¨¥§¨©¨¦©¨¨¨©©©¦¨

:øîàpL ,äåöî øáãì BzLà óBëiL íãàì:éåì ïa òLBäé éaø øîàå ."àèBç íéìâøa õàå" ¨¨¨¤¨¦§¦§©¦§¨¤¤¡©§¨§©§©¦¥§¨©©¦§ª©¤¥¦
äåöî øáãì BzLà äôBkä ìk¯éàî :àðpéç øa à÷éà áø øîà .ïéðbeäî ïðéàL íéða Bì ïééåä ¨©¤¦§¦§©¦§¨¨§¨¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¦¨©¦¨¨©

"áBè àì Lôð úòã àìa íb" :éëä éîð àéðz ."áBè àì Lôð úòã àìa íb" dàø÷¯äæ §¨¨©§Ÿ©©¤¤Ÿ©§¨©¦¨¦©§Ÿ©©¤¤Ÿ¤
"àèBç íéìâøa õàå" .äåöî øáãì BzLà äôBkä¯:àáø øîàäå !?éðéà .äðBLå ìòBaä äæ ©¤¦§¦§©¦§¨§¨§©§©¦¥¤©¥§¤¦¦§¨¨©¨¨

íéøëæ åéða ìk úBNòì äöBøä¯ïàk ;àéL÷ àì !äðLéå ìBòáé¯ïàk ,úòãì¯.úòãì àlL ¨¤©£¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤¨©§¨¨§©©¨¤Ÿ§©©
äåöî øáãì dìòa úòáBzL äMà ìk :ïðçBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà¯ïéååä ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦¨¤©©©§¨¦§©¦§¨¨§¨

íëì eáä" :áéúk äLî ìL BøBãa eléàc .ïúBîk eéä àì äLî ìL BøBãa eléôàL íéða dì̈¨¦¤£¦§¤¤Ÿ¨§¨§¦§¤¤§¦¨¨¤
ì íéòeãéå íéðBáðe íéîëç íéLðàíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø úà çwàå" :áéúëe ,"íëéèáL £¨¦£¨¦§¦¦¦§¦§¥¤§¦¨¤©¤¨¥¦§¥¤£¨¦£¨¦

b eléàå .çkLà àì íéðBáð eléàå ,"íéòeãéåéìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå" :áéúk äàì éa ¦¦§¦§¦¨©§©§¦©¥¥¨§¦©¥¥¥¨¦§¨©Ÿ¤¥©
ézøëN øBëN ék àBázìàøNé äNòi äî úòãì íézòì äðéá éòãBé øëLLé éðaîe" :áéúëe ,"E ¨¦¨§©§¦§¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥

úBìì÷ øNò :éîécáà øa ÷çöé áø øîàäå !?éðéà ."íäét ìò íäéçà ìëå íéúàî íäéLàø̈¥¤¨©¦§¨£¥¤©¦¤¦¦§¨¨©©¦§¨©©§¦¦¤¤§¨
"äaøà äaøä øîà äMàä ìà" :áéúëc ,äeç äìl÷úð¯,äcð íc úçà ,íéîã étè éðL elà ¦§©§¨©¨¦§¦¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¥§¥¦¥¨¦©©©¦¨

ðBávò" .íéìeúa íc úçàå"C¯ðBøäå" .íéða ìecéb øòö äæ"C¯áöòa" .øeaéòä øòö äæ §©©©§¦¦§¥¤©©¦¨¦§¥¥¤©©¨¦§¤¤
"íéðá éãìz¯"Cú÷eLz CLéà ìàå" .BòîLîk¯dìòa ìò ú÷÷BzLî äMàäL ãnìî ¥§¦¨¦§©§¨§¤¦¥§¨¥§©¥¤¨¦¨¦§¤¤©©§¨

"Ca ìLîé àeäå" .Cøcì àöBiL äòLa¯,äta òáBz Léàäå ,ála úòáBz äMàäL ãnìî §¨¨¤¥©¤¤§¦§¨¨§©¥¤¨¦¨©©©¥§¨¦¥©©¤
ïðéøîà÷ ék !íéLpa äáBè äcî àéä Bæ¯àúà ék !ïéååä òáL éðä .dén÷ ééeöøà àiöøîc ¦¦¨¨©¨¦¦¨¨§¦©§©§©¨©§¥©¥¨¥¤©¨§¨¦£¨

ìkî äceðî éàî .ïéøeñàä úéáa äLeáçå ,íãà ìkî äceðîe ,ìáàk äôeèò :øîà ,éîéc áø©¦¦£©£¨§¨¥§¨¦¨¨¨©£¨§¥¨£¦©§¨¦¨
ãeçéé dì øéñàc íeMî àîéìéà ?íãà¯.éøz éáì àøéñàc àlà !ãeçéé déì øéñà éîð eäéà ¨¨¦¥¨¦©£¦¨¦¦©¦£¦¥¦¤¨©£¦¨§¥§¥

úðzLîe úáLBéå ,úéìéìk øòN úìcâî :àðz àúéðúîa.dìòáì øk úéNòðå ,äîäák íéî §©§¦¨¨¨§©¤¤¥¨§¦¦§¤¤©§¤¤©¦¦§¥¨§©£¥©§©§¨
Cãéàå¯óBòîe õøà úBîäaî eðôlî" áéúëc éàî :àéiç éaø øîàc .dì àeä çáL ,éðä §¦¨¨¥¤©¨§¨©©¦¦¨©¦§¦©§¥¦§¥¨¤¥

"úBîäaî eðôlî" ,"eðîkçé íéîMä¯íéîMä óBòîe" .íéî úðzLîe úòøBkL äãéøt Bæ ©¨©¦§©§¥©§¥¦§¥§¥¨¤©©©§¤¤©¦¥©¨©¦
"eðîkçé¯äøBz äðzéð àì àìîìéà :ïðçBé éaø øîà .ìòBa Ck øçàå ñéiônL ìBâðøz äæ¯ìæâå ,ìeúçî úeòéðö ïéãéîì eðééä §©§¥¤©§§¤§©¥§©©¨¥¨©©¦¨¨¦§¨¥Ÿ¦§¨¨¨¦§¥¦§¦¥¨§¨¥

ìBâðøzî õøà Cøc .äðBiî úBéøòå ,äìîpî¯:dì øîà÷ éëä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ?dì ñéiôî éàîe .ìòBa Ck øçàå ñéiônL ¦§¨¨©£¨¦¨¤¤¤¤¦©§§¤§©¥§©©¨¥©§©¥¨¨©©§¨¨©©¨¦¨¨©¨
éì àððéaæéì eèîc àâéæ Céòøk ãò Céì àððéaæ àìå déì úéà éà ,àìBâðøz àeääc dézìaøëì dézhîLéì :dì øîà éëä øúáì .C.C ©¦§¨¦¦¨§¨¦©©§¦§¨©¨¦¨©¨¦©©§¥§©§¨§¥§©©§§¨¦¦¥§¨©¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oiaexir(iyily meil)

àøeqéà ãéáò à÷ àìcoaxwl zepzn rax` zzln rpnpy dfay ± §Ÿ¨¨¦¦¨
dyrd zxiwre rxbz la xeqi`e ,xeqi` dyer epi` ,mda aiegnd

,mdil`n miyrp mcd zpizp lyàëä ìáàoli`d lr ayeiaà÷c £¨¨¨§¨
àøeqéà ãéáòynzyn my ezaiyiay ,sqep dyrn `la s` ¨¦¦¨

,xaegnaénð éëäxeaqi `ed mb dfay okzi ok` ±.ãøéc ¨¦©¦§¥¥
:oli`a zeynzyd oica ztqep dxizq d`ian `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

,epipy zg` `ziixaaãçà[oia-]ãçàå ,çì ïìéà[oiae-]Láé ïìéà ¤¨¦¨©§¤¨¦¨¨¥
.zaya ea miler oi` ,rwxwdn wpei epi` xaky ,zigelgl ea oi`y

Cãéà àéðúå,epipy zxg`a eli`e ±íéøeîà íéøác änaoi`y §©§¨¦¨©¤§¨¦£¦
,oli`a miler,øzeî Láéa ìáà ,çìa`le xaegnk aygp epi`y §©£¨§¨¥¨

:`xnbd zvxzn .ea exfbïàk ,àéL÷ àì ,äãeäé áø øîà`ziixad ± ¨©©§¨Ÿ©§¨¨
,zxqe`daoli`éìçî BòæbLóea yi oiicr ezeyai s` lry ± §¤¦§©£¦

.xeq`e gl oli`k aygpe ,genvle aeyl egeka yie ,zigelglïàk̈
,dxiznd `ziixad ±éìçî Bòæb ïéàLaó`xnbd .ixnbl yaiy ± §¤¥¦§©£¦
yk :df uexiz dgecéìçî Bòæbdéì úéø÷ Láé ,ódz` yai ike - ¦§©£¦¨¥¨¥¥

,`ed gl ixd genvle xefgle ycgzdl egeka m` ixde ,el `xew
.silgn erfbya `ziixaay 'yai' yxtl okzi `l ok m`e

:xg` ote`a `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà`ziixad ± ¤¨Ÿ©§¨¨
,dxizndänçä úBîéan zepli`d x`y f`yoli`e ,milr mi`ive ¦©©¨

oir zi`xn yyg oi`e ,yaiy lkl xkip ,milr `iven epi`y df
.gl oli`a xizdl erhiyïàk,zxqe`d `ziixad ±úBîéa ¨¦

,íéîLbägl oia xkip epi`e ,milr `la zepli`d x`y mb f`y ©§¨¦
dywn .oird zi`xn yyg yie ,miyaik mincp mleke yail

s` ixde :df uexiz lr `xnbdéøét éøúð àä ,änçä úBîéaixd ± ¦©©¨¨¨§¦¥¥
dpyn ea mi`vnpd zexit mixyep oli`a ezcixie eziilr ici lr
,xeq`l yi oiicr ,dyilz meyn ea oi`e `ed yaiy s`e ,dxary
s` yelzl e`eai `nye ,zexit xiyny mi`exl xkip edaeb iptny
,jkl zyyeg dpi`y ef `ziixa :`xnbd zvxzn .gl oli`n

zxacnéøét àkéìãa.oli`a zexit oi`y ± ¦§¥¨¥¥
:`xnbd dywnéñðé÷ éøúð à÷ àäå,zexit ea oi`yk s` ixde - §¨¨¨§¦¦§¥

zvxzn .xeq`l yi jk meyne ,ea dleryk minqiw epnn mixyep
zxacn ef `ziixa :`xnbdàãeãâa,eitpr lk exypy oli` rfb ± ¦§¨

:`xnbd zl`ey .melk epnn xyep oi`eéðéàxzeny `ed jk m`d - ¦¦
,`cecba ynzydlòìwéà áø àäå[oncfd-]àéèñôàìmy-] §¨©¦§©§©§©§¨

[mewn.àãeãâa øñàå,`cecba zelrl xzen ok` :`xnbd zvxzn §¨©¦§¨
eáø`l` ,xq` oicd xwirn `l ,`ihqt` ipal xq`yàöî äò÷a ©¦§¨¨¨

,øãb da øãâåmircei mpi`e dxez ipa mpi`y mze` d`x ,xnelk §¨©¨¨¥
s` xizdl e`eaie ,xney `ll dvext `idy drwak ,xdfdl

.`cecba s` xeq`l mdl xcb ok lre ,zepli` x`ya
:zaya dyilz meyn exq`y sqep oic d`ian `xnbdøa éîø øîà̈©¨¦©

,úaMa íéáNò éab ìò CläiL íãàì øeñà ,éqà áø øîà àaà`ny ©¨¨©©©¦¨¨¨¨¤§©¥©©¥£¨¦©©¨
,eilbxa mylziøîàpL íeMî(a hi ilyn),'àèBç íéìâøa õàå'± ¦¤¤¡©§¨§©§©¦¥

,`heg `xwp cala dkilday minrty ,`heg milbxa xdnnd
.zaya miayr ylez ezkilday df oebk

:df oica zeziixad zxizq d`ian `xnbdàãç éðz`ziixaa - ¨¥£¨
,epipy zg`Cãéà àéðúå ,úaMa íéáNò éab ìò Cìéì øzeîeli`e ± ¨¥¥©©¥£¨¦©©¨§©§¨¦¨

,epipy zxg`aøeñàylezy meyn ,zaya miayr iab lr jlil ¨
:`xnbd zvxzn .ezkilda miayràä ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨

,zxqe`d,íéçìa.ezkilda mylezyàä,dxiznd `ziixad ± §©¦¨
,íéLáéa.micnere miyelzk miaygpy §§¥¦

:sqep uexizàîéà úéòa éàåzxizq ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk zeziixadàäå àädxiznd oiae zxqe`d `ziixad oia ± ¨§¨

ïàk ,àéL÷ àìå ,íéçìa,zxqe`d `ziixaa ±änçä úBîéaf` yiy §©¦§Ÿ©§¨¨¦©©¨
.ezkilda mxiyne mileraiba rxfïàk,dxiznd `ziixaa ± ¨

íéîLbä úBîéa.mileraiba rxf oi`y ¦©§¨¦
:iyily uexiz,àéL÷ àìå ,änçä úBîéa àäå àä àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨¦©©¨§Ÿ©§¨

àä,dxiznd `ziixad ±déðàñî íééñcoi`e ,milrpna lerpyk - ¨§¨¦§¨¥
.ezkilda miylzp miayrdàä,zxqe`d `ziixad -íééñ àìc ¨§Ÿ¨¦

,déðàñî.ezkilda miylzpe eizerav` oia miayrd miqtzp f`y §¨¥

:iriax uexiz,àéL÷ àìå ,déðàñî íééñc àäå àä àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨§¨¦§¨¥§Ÿ©§¨
àä,zxqe`d `ziixad -éö÷eò déì úéàclrpnd zizgza yiy ± ¨§¦¥§¥

.miylzpe mda miqtzp miayrde ,mitetk mixnqnàä`ziixad ± ¨
,dxizndéö÷eò déì úéìc.el` mixnqn oi`y ± §¥¥§¥

:iying uexizàä ,éö÷eò déì úéàc àäå àä ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥§¥¨
,zxqe`d `ziixadàëøL déì úéàcmikex` miayrdy ± §¦¥©§¨

.miylzpe eilbxa miqtzp jk ici lre ,dliztkàä`ziixad ± ¨
,dxizndàëøL déì úéìc.mikex` mpi`y ± §¥¥©§¨

:dfa dkldd dwiqn `xnbdàðcéàäå,epipnfae ±ïì àîéé÷c± §©¦§¨§¨§¨¨
weqtl epicia laewnyïBòîL éaøk(.ak zay),oiekzn oi`y xacy §©¦¦§

,xzenéøL eäleks` ,mipte`d lka miayr iab lr jlil xzen ± §¨¦
.mylezl oiekn epi` ixdy ,eylziy yyg yiy el`a

:'`heg milbxa u`e' weqtdn cnlpy sqep oic d`ian `xnbd
óBkiL íãàì øeñà ,éqà áø øîà àîç øa éîø øîàå[gixki-]BzLà §¨©¨¦©¨¨¨©©©¦¨¨¨¨¤¨¦§

äåöî øáãì,yinyzl -øîàpL(a hi ilyn)`l Wtp zrc `lA mB' , ¦§©¦§¨¤¤¡©©§Ÿ©©¤¤Ÿ
,aFh'àèBç íéìâøa õàåe ezy`a ui`nd ±yinyzl dgixkn §¨§©§©¦¥

.`ed `heg ,milbxa `edy
:df oipra ztqep `xninäôBkä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¤

z` [gixknd-]äåöî øáãì BzLà,yinyzl ±Bì ïéååäel eidi ± ¦§¦§©¦§¨¨§¨
ïéðbeäî ïðéàL íéða.miryx -äàø÷ éàî ,àðpéç øa à÷éà áø øîà ¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¦¨©¦§¨©§¨¨

,xkfpd weqtd zligza xn`py ,df yper ea fnxpy weqtd edn ±
,'áBè àì Lôð úòã àìa íb'miclepd zeytpd miaeh `l ,xnelk ©§Ÿ©©¤¤Ÿ

.devn xacl d`tky ,dy`d oevxe zrc `lay dyrnnénð àéðz©§¨©¦
éëäweqta xn`py dn .`wi` ax ixackàì Lôð úòã àìa íb' ¨¦©§Ÿ©©¤¤Ÿ

.äåöî øáãì BzLà äôBkä äæ ,'áBèweqtd jynda xn`py dne ¤©¤¦§¦§©¦§¨
äðBLå ìòBaä äæ ,'àèBç íéìâøa õàå'`hegy ,zipy lreae aye ± §¨§©§©¦¥¤©¥§¤

.ezy` gixhny
:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -úBNòì äöBøä ,àáø øîàäå ¦¦§¨¨©¨¨¨¤©£

,äðLéå ìBòáé ,íéøëæ åéða ìkzngn de`zz ezy`y ici lry ¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤
dy`dyky ,dipy dliraa dligz rixfz `id ,dpey`x dlira

:`xnbd zvxzn .xkf zclei dligz zrxfnïàk ,àéL÷ àìixac ± Ÿ©§¨¨
dyeryk ,zepyle leral `ed ie`x xacy `axúòãìoevxe §©©

.ezy`ïàkdyeryk ,`ed `hgy `ziixad ixac ±úòãì àlL ¨¤Ÿ§©©

.ezy`
:mipbedn mipal d`iand dbdpd d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

,äåöî øáãì dìòa úòáBzL äMà ìk ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦¨¤©©©§¨¦§©¦§¨
,mipa `iadl devnl de`znydì ïéååädl eidiy dkef ±íéða ¨§¨¨¨¦

.ïúBîk eéä àì äLî ìL BøBãa eléôàL¤£¦§¤Ÿ¤Ÿ¨§¨
:dyn ly execn xzei el` mipa zlrn dn zx`an `xnbdeléàc§¦

áéúk äLî ìL BøBãa(bi ` mixac)l`xyil dyn xn`y ,íëì eáä' §¤Ÿ¤§¦¨¨¤
ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà'íëéèáLmiyp` hay lkn exga - £¨¦£¨¦§Ÿ¦¦ª¦§¦§¥¤

,mipeap .a ,minkg .` ,el` zelrn yly ilra mipiic mzepnl
mipebdk mkl mixken ,mireci .b ,xac jezn xac mipiany

.mihteyleseqaláéúk(eh ` my)' ,íéLðà íëéèáL éLàø úà çwàå §¦¨¤©¤¨¥¦§¥¤£¨¦
,'íéòãéå íéîëç,mirecie minkg ,zelrn izy ilra wx `vny ixd £¨¦¦ª¦

çkLà àì íéðBáð eléàå.`vn `l -áéúk äàì éab eléàål ziy`xa) §¦§¦Ÿ©§©§¦©¥¥¨§¦
(fh,ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå','E ©¥¥¥¨¦§¨©Ÿ¤¥©¨¦¨Ÿ§©§¦

.devn xacl eze` draze awri z`xwl d`viyed`iany epivn
c ,mipeap eid eipany xkyyi clep efáéúë(bl ai '` minid ixac)éðaî' §¦¦§¥

íéúàî íäéLàø ,ìàøNé äNòi äî úòãì íézòì äðéá éòãBé øëNOé¦¨¨§¥¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥¨¥¤¨©¦
,'íäét ìò íäéçà ìëå`ly dn dpia ilra eid xkyyiny xnelk §¨£¥¤©¦¤

.mihay x`ya eid
.devn xacl dlra reazl dy`l ie`x ok` m`d zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéðéàzraezy dy`l `id dlrny `ed jk m`d - ¦¦
,dlra,äeç äìl÷úð úBìì÷ øNò ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàäå§¨¨©©¦§¨©©§¦¦¤¤§¨¦§©§¨©¨
áéúëc(fh b ziy`xa),øîà äMàä ìà'Kpxde KpFaSr dAx` dAxd ¦§¦¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¦§¥§¥Ÿ¥

zx`an .'KA lWni `Ede KzwEWY KWi` l`e mipa iclY avrA§¤¤¥§¦¨¦§¤¦¥§¨¥§¦§¨¨
,df weqtay dllwd zepeyl `xnbdétè éðL elà 'äaøà äaøä'©§¨©§¤¥§¥¦¥
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oiaexir(iyily meil)

àøeqéà ãéáò à÷ àìcoaxwl zepzn rax` zzln rpnpy dfay ± §Ÿ¨¨¦¦¨
dyrd zxiwre rxbz la xeqi`e ,xeqi` dyer epi` ,mda aiegnd

,mdil`n miyrp mcd zpizp lyàëä ìáàoli`d lr ayeiaà÷c £¨¨¨§¨
àøeqéà ãéáòynzyn my ezaiyiay ,sqep dyrn `la s` ¨¦¦¨

,xaegnaénð éëäxeaqi `ed mb dfay okzi ok` ±.ãøéc ¨¦©¦§¥¥
:oli`a zeynzyd oica ztqep dxizq d`ian `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

,epipy zg` `ziixaaãçà[oia-]ãçàå ,çì ïìéà[oiae-]Láé ïìéà ¤¨¦¨©§¤¨¦¨¨¥
.zaya ea miler oi` ,rwxwdn wpei epi` xaky ,zigelgl ea oi`y

Cãéà àéðúå,epipy zxg`a eli`e ±íéøeîà íéøác änaoi`y §©§¨¦¨©¤§¨¦£¦
,oli`a miler,øzeî Láéa ìáà ,çìa`le xaegnk aygp epi`y §©£¨§¨¥¨

:`xnbd zvxzn .ea exfbïàk ,àéL÷ àì ,äãeäé áø øîà`ziixad ± ¨©©§¨Ÿ©§¨¨
,zxqe`daoli`éìçî BòæbLóea yi oiicr ezeyai s` lry ± §¤¦§©£¦

.xeq`e gl oli`k aygpe ,genvle aeyl egeka yie ,zigelglïàk̈
,dxiznd `ziixad ±éìçî Bòæb ïéàLaó`xnbd .ixnbl yaiy ± §¤¥¦§©£¦
yk :df uexiz dgecéìçî Bòæbdéì úéø÷ Láé ,ódz` yai ike - ¦§©£¦¨¥¨¥¥

,`ed gl ixd genvle xefgle ycgzdl egeka m` ixde ,el `xew
.silgn erfbya `ziixaay 'yai' yxtl okzi `l ok m`e

:xg` ote`a `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà`ziixad ± ¤¨Ÿ©§¨¨
,dxizndänçä úBîéan zepli`d x`y f`yoli`e ,milr mi`ive ¦©©¨

oir zi`xn yyg oi`e ,yaiy lkl xkip ,milr `iven epi`y df
.gl oli`a xizdl erhiyïàk,zxqe`d `ziixad ±úBîéa ¨¦

,íéîLbägl oia xkip epi`e ,milr `la zepli`d x`y mb f`y ©§¨¦
dywn .oird zi`xn yyg yie ,miyaik mincp mleke yail

s` ixde :df uexiz lr `xnbdéøét éøúð àä ,änçä úBîéaixd ± ¦©©¨¨¨§¦¥¥
dpyn ea mi`vnpd zexit mixyep oli`a ezcixie eziilr ici lr
,xeq`l yi oiicr ,dyilz meyn ea oi`e `ed yaiy s`e ,dxary
s` yelzl e`eai `nye ,zexit xiyny mi`exl xkip edaeb iptny
,jkl zyyeg dpi`y ef `ziixa :`xnbd zvxzn .gl oli`n

zxacnéøét àkéìãa.oli`a zexit oi`y ± ¦§¥¨¥¥
:`xnbd dywnéñðé÷ éøúð à÷ àäå,zexit ea oi`yk s` ixde - §¨¨¨§¦¦§¥

zvxzn .xeq`l yi jk meyne ,ea dleryk minqiw epnn mixyep
zxacn ef `ziixa :`xnbdàãeãâa,eitpr lk exypy oli` rfb ± ¦§¨

:`xnbd zl`ey .melk epnn xyep oi`eéðéàxzeny `ed jk m`d - ¦¦
,`cecba ynzydlòìwéà áø àäå[oncfd-]àéèñôàìmy-] §¨©¦§©§©§©§¨

[mewn.àãeãâa øñàå,`cecba zelrl xzen ok` :`xnbd zvxzn §¨©¦§¨
eáø`l` ,xq` oicd xwirn `l ,`ihqt` ipal xq`yàöî äò÷a ©¦§¨¨¨

,øãb da øãâåmircei mpi`e dxez ipa mpi`y mze` d`x ,xnelk §¨©¨¨¥
s` xizdl e`eaie ,xney `ll dvext `idy drwak ,xdfdl

.`cecba s` xeq`l mdl xcb ok lre ,zepli` x`ya
:zaya dyilz meyn exq`y sqep oic d`ian `xnbdøa éîø øîà̈©¨¦©

,úaMa íéáNò éab ìò CläiL íãàì øeñà ,éqà áø øîà àaà`ny ©¨¨©©©¦¨¨¨¨¤§©¥©©¥£¨¦©©¨
,eilbxa mylziøîàpL íeMî(a hi ilyn),'àèBç íéìâøa õàå'± ¦¤¤¡©§¨§©§©¦¥

,`heg `xwp cala dkilday minrty ,`heg milbxa xdnnd
.zaya miayr ylez ezkilday df oebk

:df oica zeziixad zxizq d`ian `xnbdàãç éðz`ziixaa - ¨¥£¨
,epipy zg`Cãéà àéðúå ,úaMa íéáNò éab ìò Cìéì øzeîeli`e ± ¨¥¥©©¥£¨¦©©¨§©§¨¦¨

,epipy zxg`aøeñàylezy meyn ,zaya miayr iab lr jlil ¨
:`xnbd zvxzn .ezkilda miayràä ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨

,zxqe`d,íéçìa.ezkilda mylezyàä,dxiznd `ziixad ± §©¦¨
,íéLáéa.micnere miyelzk miaygpy §§¥¦

:sqep uexizàîéà úéòa éàåzxizq ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk zeziixadàäå àädxiznd oiae zxqe`d `ziixad oia ± ¨§¨

ïàk ,àéL÷ àìå ,íéçìa,zxqe`d `ziixaa ±änçä úBîéaf` yiy §©¦§Ÿ©§¨¨¦©©¨
.ezkilda mxiyne mileraiba rxfïàk,dxiznd `ziixaa ± ¨

íéîLbä úBîéa.mileraiba rxf oi`y ¦©§¨¦
:iyily uexiz,àéL÷ àìå ,änçä úBîéa àäå àä àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨¦©©¨§Ÿ©§¨

àä,dxiznd `ziixad ±déðàñî íééñcoi`e ,milrpna lerpyk - ¨§¨¦§¨¥
.ezkilda miylzp miayrdàä,zxqe`d `ziixad -íééñ àìc ¨§Ÿ¨¦

,déðàñî.ezkilda miylzpe eizerav` oia miayrd miqtzp f`y §¨¥

:iriax uexiz,àéL÷ àìå ,déðàñî íééñc àäå àä àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨§¨¦§¨¥§Ÿ©§¨
àä,zxqe`d `ziixad -éö÷eò déì úéàclrpnd zizgza yiy ± ¨§¦¥§¥

.miylzpe mda miqtzp miayrde ,mitetk mixnqnàä`ziixad ± ¨
,dxizndéö÷eò déì úéìc.el` mixnqn oi`y ± §¥¥§¥

:iying uexizàä ,éö÷eò déì úéàc àäå àä ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥§¥¨
,zxqe`d `ziixadàëøL déì úéàcmikex` miayrdy ± §¦¥©§¨

.miylzpe eilbxa miqtzp jk ici lre ,dliztkàä`ziixad ± ¨
,dxizndàëøL déì úéìc.mikex` mpi`y ± §¥¥©§¨

:dfa dkldd dwiqn `xnbdàðcéàäå,epipnfae ±ïì àîéé÷c± §©¦§¨§¨§¨¨
weqtl epicia laewnyïBòîL éaøk(.ak zay),oiekzn oi`y xacy §©¦¦§

,xzenéøL eäleks` ,mipte`d lka miayr iab lr jlil xzen ± §¨¦
.mylezl oiekn epi` ixdy ,eylziy yyg yiy el`a

:'`heg milbxa u`e' weqtdn cnlpy sqep oic d`ian `xnbd
óBkiL íãàì øeñà ,éqà áø øîà àîç øa éîø øîàå[gixki-]BzLà §¨©¨¦©¨¨¨©©©¦¨¨¨¨¤¨¦§

äåöî øáãì,yinyzl -øîàpL(a hi ilyn)`l Wtp zrc `lA mB' , ¦§©¦§¨¤¤¡©©§Ÿ©©¤¤Ÿ
,aFh'àèBç íéìâøa õàåe ezy`a ui`nd ±yinyzl dgixkn §¨§©§©¦¥

.`ed `heg ,milbxa `edy
:df oipra ztqep `xninäôBkä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¤

z` [gixknd-]äåöî øáãì BzLà,yinyzl ±Bì ïéååäel eidi ± ¦§¦§©¦§¨¨§¨
ïéðbeäî ïðéàL íéða.miryx -äàø÷ éàî ,àðpéç øa à÷éà áø øîà ¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¦¨©¦§¨©§¨¨

,xkfpd weqtd zligza xn`py ,df yper ea fnxpy weqtd edn ±
,'áBè àì Lôð úòã àìa íb'miclepd zeytpd miaeh `l ,xnelk ©§Ÿ©©¤¤Ÿ

.devn xacl d`tky ,dy`d oevxe zrc `lay dyrnnénð àéðz©§¨©¦
éëäweqta xn`py dn .`wi` ax ixackàì Lôð úòã àìa íb' ¨¦©§Ÿ©©¤¤Ÿ

.äåöî øáãì BzLà äôBkä äæ ,'áBèweqtd jynda xn`py dne ¤©¤¦§¦§©¦§¨
äðBLå ìòBaä äæ ,'àèBç íéìâøa õàå'`hegy ,zipy lreae aye ± §¨§©§©¦¥¤©¥§¤

.ezy` gixhny
:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -úBNòì äöBøä ,àáø øîàäå ¦¦§¨¨©¨¨¨¤©£

,äðLéå ìBòáé ,íéøëæ åéða ìkzngn de`zz ezy`y ici lry ¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤
dy`dyky ,dipy dliraa dligz rixfz `id ,dpey`x dlira

:`xnbd zvxzn .xkf zclei dligz zrxfnïàk ,àéL÷ àìixac ± Ÿ©§¨¨
dyeryk ,zepyle leral `ed ie`x xacy `axúòãìoevxe §©©

.ezy`ïàkdyeryk ,`ed `hgy `ziixad ixac ±úòãì àlL ¨¤Ÿ§©©

.ezy`
:mipbedn mipal d`iand dbdpd d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

,äåöî øáãì dìòa úòáBzL äMà ìk ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦¨¤©©©§¨¦§©¦§¨
,mipa `iadl devnl de`znydì ïéååädl eidiy dkef ±íéða ¨§¨¨¨¦

.ïúBîk eéä àì äLî ìL BøBãa eléôàL¤£¦§¤Ÿ¤Ÿ¨§¨
:dyn ly execn xzei el` mipa zlrn dn zx`an `xnbdeléàc§¦

áéúk äLî ìL BøBãa(bi ` mixac)l`xyil dyn xn`y ,íëì eáä' §¤Ÿ¤§¦¨¨¤
ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà'íëéèáLmiyp` hay lkn exga - £¨¦£¨¦§Ÿ¦¦ª¦§¦§¥¤

,mipeap .a ,minkg .` ,el` zelrn yly ilra mipiic mzepnl
mipebdk mkl mixken ,mireci .b ,xac jezn xac mipiany

.mihteyleseqaláéúk(eh ` my)' ,íéLðà íëéèáL éLàø úà çwàå §¦¨¤©¤¨¥¦§¥¤£¨¦
,'íéòãéå íéîëç,mirecie minkg ,zelrn izy ilra wx `vny ixd £¨¦¦ª¦

çkLà àì íéðBáð eléàå.`vn `l -áéúk äàì éab eléàål ziy`xa) §¦§¦Ÿ©§©§¦©¥¥¨§¦
(fh,ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå','E ©¥¥¥¨¦§¨©Ÿ¤¥©¨¦¨Ÿ§©§¦

.devn xacl eze` draze awri z`xwl d`viyed`iany epivn
c ,mipeap eid eipany xkyyi clep efáéúë(bl ai '` minid ixac)éðaî' §¦¦§¥

íéúàî íäéLàø ,ìàøNé äNòi äî úòãì íézòì äðéá éòãBé øëNOé¦¨¨§¥¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥¨¥¤¨©¦
,'íäét ìò íäéçà ìëå`ly dn dpia ilra eid xkyyiny xnelk §¨£¥¤©¦¤

.mihay x`ya eid
.devn xacl dlra reazl dy`l ie`x ok` m`d zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéðéàzraezy dy`l `id dlrny `ed jk m`d - ¦¦
,dlra,äeç äìl÷úð úBìì÷ øNò ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàäå§¨¨©©¦§¨©©§¦¦¤¤§¨¦§©§¨©¨
áéúëc(fh b ziy`xa),øîà äMàä ìà'Kpxde KpFaSr dAx` dAxd ¦§¦¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¦§¥§¥Ÿ¥

zx`an .'KA lWni `Ede KzwEWY KWi` l`e mipa iclY avrA§¤¤¥§¦¨¦§¤¦¥§¨¥§¦§¨¨
,df weqtay dllwd zepeyl `xnbdétè éðL elà 'äaøà äaøä'©§¨©§¤¥§¥¦¥
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc oiaexir(iriax meil)

äðùî
:zaya zi`xr zlc zxibql miyxcpd mi`pza zwqer ef dpyn

äö÷enaL úìcäzxaegn dpi`y ziad ixeg`y dagx ly zlc ± ©¤¤¤©§¤
,ux`a zxxbpe ea dielzy e` ,lzeklåokíé÷ãçmivew iliag ± §£¨¦

Lozpäöøta,dnzeqlåokúBìöçîgzta zepezpd mipw ly ¤©¦§¨§©£¨
,exbeqlïäa ïéìòBð ïéàynn dpea llk mixaegn mpi`ay ,zaya ¥£¦¨¤

mdiabnyk dpeak d`xp mireaw mpi`y oeik mixeywa s`e ,`ed
,lerpl sewynd lrïk íà àlàe mixeywõøàä ïî íéäBáâlk ¤¨¦¥§¦¦¨¨¤

.dpeak d`xp epi`e df gztl mikiiyy xkid yiy ,`edy

àøîâ
dpynd oia dxizq dywn `xnbdoi`y x`ean dpyna :`ziixal

ddeabe zxaegn zlcdyk `l` zereaw opi`y zezlca milrep
,ux`d on,eäðéîøe,`ziixaa epipyúøøâpä úìöçîe úøøâpä úìc §¦§¤¤©¦§¤¤©£¤¤©¦§¤¤

ï÷ð÷å[dyxgn zici-]øøâpä,gzt zxibql miynyndïîæa §©§©©¦§¨¦§©
ïéøeLwLoipad l`åmipeilrd odiy`xïééeìzxie`aïäa ïéìòBð ¤§¦§§¦£¦¨¤

éøö ïéàå úaMaáBè íBéa øîBì Cmipezgzd odivw oi`y s` ,lwd ©©¨§¥¨¦©§
:`xnbd zvxzn .ux`d on mideab,ééaà øîà`ziixad ixac ¨©©©¥

mixen`,øéö íäì LiLaokle ,md zexenb zezlcy giken xivdy §¤¥¨¤¦
.ux`d on mideab eidiy jxev oi`e miielze mixeywa ic,øîà àáø̈¨¨©

ic ,xiv mdl oi` dzr m` s`ajkïäì äéäLokl mcew,øéö §¤¨¨¨¤¦
.zlck miynyny gikene ,mda xkip oiicr eneyixe

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyúìöçîe úøøâpä úìc ¥¦¥¤¤©¦§¤¤©£¤¤
[øéö ïäì LiL] (ïééåìúå ïéøåù÷ù) ïîæa ,øøâpä ï÷ð÷å úøøâpä©¦§¤¤§©§©©¦§¨¦§©¤¥¨¤¦

eléôà õøàä ïî íéäBáâeïéìòBð ïéà åàì íàå ,ïäa ïéìòBð àîéð àìî §¦¦¨¨¤£¦§Ÿ¦¨£¦¨¤§¦¨¥£¦
,ïäaon mideab mb eidiy cr elld mixaca lerpl xzid oi`y ixd ¨¤

.xiv ilra mbe ux`d
:`xnbd zayiindéîòèì õøúî ééaà,ezhiyl ±õøúî àáøå ©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥

,déîòèì õøúî ééaà ,déîòèìxiv jixvdl `ziixad zpeek oi` §©§¥©©¥§¨¥§©§¥
`l` ,eicgi ux`d on oideabeïî ïéäBábL Bà øéö ïäì LiL Bà¤¥¨¤¦¤§¦¦

,déîòèì õøúî àáø .õøàäicy `ziixad zpeekøéö ïäì äéäLk ¨¨¤¨¨§¨¥§©§¥§¤¨¨¨¤¦
.õøàä ïî ïéäBábL Bà¤§¦¦¨¨¤

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéëBñ ,ïðaø eðz[igiy-] ¨©¨¨¥
ïéìéáçå íéöB÷mivew lyì ïðé÷úäLznizqïîæa ,øöçaL äöøét ¦©£¦¦¤¦§¦¨¦¦§¨¤¤¨¥¦§©

éøö ïéàå úaMa ïäa ïéìòBð ïééeìúe ïéøeLwL.áBè íBéa øîBì C ¤§¦§¦£¦¨¤©©¨§¥¨¦©§
:ef `ibeql rbepd sqep oic d`ian `xnbdúìc ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨¤¤

äðîìà[dipewizn dpnl`-]úøøâpä,ux`d lrda ïéìòBð ïéàs` ©§¨¨©¦§¤¤¥£¦¨
:`xnbd zl`ey .xiv dl yiykéîc éëéäzaygp ote` dfi`a ± ¥¦¨¥

.äðîìà úìc:`xnbd daiynàôéL ãçc ,éøîàc àkéàdieyr ± ¤¤©§¨¨¦¨§¨§¦§©¦¨
dpi`e ,mixqp dnkn zeieyrd zezlc lkk `ly cala cg` yxwn

,da lrepyk dpeak d`xp jkitle ,zlck zi`xpéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
äîLb déì úéìc.migixa da oi`y ± §¥¥©§¨

:aeh meia oipa ipica zwqerd ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
àzøeãî éàä ,äãeäé áømivr xeciqa dzpkd jxcy ,ef dxecn ± ©§¨©§§¨

meia mzpizp ,mitqep mivra dlrnln llgd ieqike aiaq reaixa
aehähîì äìònîmipezgzd zqpkde xie`a mipeilrd zfig`a ¦©§¨§©¨

,mzgzéøLla` ,zxzen ±äìòîì ähnîux`d lr mivr xeciqa ¨¦¦©¨§©§¨
,mdilr mipeilrd zgpdeøéñàdnece bbe zeptc xveiy ,dxeq` ± £¦

.ld` oipalïëåa oicdàúòéálr dzelvl dvexdy ,dvia ± §¥¥£¨
aeh meiae ,mivr ixfb ipy e` lfxa zyx iab lr dgipn milgbd

.jtidl `le ,dizgz micinrnd agzie xie`a dviad fg`iïëå§¥
aàøãé÷zeiag izy iab lr dzavda y`d lrn dxcw zcnrd ± ¦§¨

zeiagd gipie xie`a dxcwd z` fg`i aeh meiay ,diciv ipyn
.dizgzïëåaàéøeômilbx zlra zxbqnn zakxend dhn ± §¥§¨

daikxdl mi`ady ,ze`lela zxbqnd l` zxywp xer zrixie
zxbqnd z` e`iai okn xg`le ,xie`a gehy xerd z` efg`i

.mexagieïëåaàúéáçoxcql oi` ,szxna zeiag zexey zavd ± §¥£¦¨
xie`a dpeilrd efg`i `l` ,dlrnl dhnn mizy lr zg` zgpda

.dizgz zepezgzd egipie
miynynd [mivew] miwcg oipra dcb` ixac d`ian `xnbd

:dvxit znizql,äéððç ïa òLBäé éaøì àðéî àeää déì øîà̈©¥©¦¨§©¦§ª©¤£©§¨
äà÷ãç,uewk leyn jpd ±eëa áéúëcl`xyi lr d`eapa -dkin) ¦§¨¨¦§¦§

(c f,'÷ãçk íáBè'.mivewk mday miaeh ,xnelkdéì øîàiax ¨§¥¤¨©¥
,dippg oa ryediàéèL,dhey ±àø÷c déôéñì ìétLjipir ltyd ± ©§¨©¦§¥¥¦§¨

,mzepba `le l`xyi gaya wqer `edy gkeeize weqtd jyndl
áéúëcmy,'äëeñnî øLé'mdilr mipibn mday mixyid ,xnelk ¦§¦¨¨¦§¨

.mivew xcbkàlàål`yz m`éàîmilnd zpeek ok m` dn ±íáBè' §¤¨©¨
,'÷ãçk,dpeekd efíéáBè Ck äöøétä ìò ïépéâî eìlä íé÷ãçL íLk §¥¤§¥¤£¨¦©¨§¦¦©©¦§¨¨¦

øçà øác .eðéìò íépéâî eðaLa sqep xe`ia ±L ,'÷ãçk íáBè'miaeh ¤¨§¦¦¨¥¨¨©¥¨§¥¤¤
l`xyiayíéòLøä úà ïé÷cäî[mlerd zene`-],ípäéâìitk §©§¦¤¨§¨¦§¥¦Ÿ

øîàpLminid zixg` lr d`eapa(bi c my)ék ïBiö úá éLBãå éîe÷' ¤¤¡©¦¨¦©¦¦
ðø÷éúñøôe ìæøa íéNà C,'åâå íéaø íénò úBwéãäå äLeçð íéNà C ©§¥¨¦©§¤©§Ÿ©¦¨¦§¨©£¦©¦©¦

.zene`d z` l`xyi ewcdiy ixd

äðùî
,zxg` zeyxa lehlhe zg` zeyxa dcinra zwqer ef dpyn

lirl dpynak(:gv):zwelgn dfa d`iane ,íãà ãBîòé àìzaya Ÿ©£¨¨
ãéçiä úeLøamiaxd zeyxn gztn lehieçzôéåzepg eaúeLøa ¦§©¨¦§¦§©¦§

,íéaøäcenri `l okeíéaøä úeLøacigid zeyxn gztn lehie ¨©¦¦§¨©¦
çzôéåzlc,ãéçiä úeLøaezcinr mewn l` ep`iai `ny dxifb §¦§©¦§©¨¦

,zeyxl zeyxn xiarieäNò ïk íà àlàmiaxd zeyxa cnerd ¤¨¦¥¨¨
ävéçîeaiaq,íéçôè äøNò dBáb,cigid zeyxa `ed s` `vnpy §¦¨¨©£¨¨§¨¦

Bì eøîà .øéàî éaø éøác,minkgíéîht ìL ÷eLa äNòîixken ± ¦§¥©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦
xyaïéìòBð eéäL ,íéìLeøéa äéäLzeiepg miaxd zeyxa mcnra ¤¨¨¦¨©¦¤¨£¦

,dxyrn dlrnl olerpnyéab ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîe©¦¦¤©©§¥©©©¤©©¥
çútä.miaxd zeyxl edecixeiy eyyg `le ,did cigid zeyxy ©¤©

íéønö ìL ÷eL ,øîBà éñBé éaøxnv ixken ±,äåä.minht ly `le ©¦¥¥¤©¨¦£¨

àøîâ
`ziixe`c zeieyxa dpynay zwelgnd dxn`p m`d dpc `xnbd

:`xnbd dywn .opaxc zeieyxa mb e` `weecïðaøå,ok eaiyd ji` §©¨¨
øéàî éaø øîàa xefbl yiyíéaøä úeLø,`ziixe`ceäðéà eøcäîe ¨©©¦¥¦§¨©¦©§§¦§

ky milyexia exizdy epivny md edeaiyde ±úéìîøëike ,`id ©§§¦
mewn l` gztnd zxardy mewna wxy okzi `lde ,`id daeyz
xeqi`yk `le ,geztl `ly exfb `ziixe`cn dxeq` ezcinr
milyexiy jkl xewn `xnbd d`ian .opaxcn `ed envr dxardd

:zilnxkkðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàcàìîìà ,íéìLeøé ,ï §¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©¦¦§¨¥
äìéla úBìòðð äéúBúìceid,íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçla` ©§¤¨¦§¨©©§¨©¨¦¨¤¨¦§¨©¦

.zilnxkk dpic zelrppy dzr
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzvexna milyexil eid mipic ipy ¨©©¨¨

,mipydïàkdpica zwqer opgei iax ly `xnind ±eöøôpL íãB÷ ¨¤¤¦§§
,úBöøt dae ,zilnxkk dzid milrpp dixry eidy oeikeïàëoic ± ¨§¨¨

xen` epizpyn,úBöøt da eöøôpL øçàìzeyxk dpic did jkitle §©©¤¦§§¨§¨
d`ian `xnbd .eixac oirka xi`n iaxl minkg eaiyde ,miaxd

:sqep uexiz,øîà àáøxfb xi`n iaxe ,zilnxkk milyexi mlerl ¨¨¨©
e ,zilnxka mbàôéñmilyexin di`xd ±ïàúàd`a ±ìz` giked ¥¨£¨§

oicäpéâ éøòL,mixqg dpynay xi`n iax ixace ,zilnxkayéëäå ©£¥¦¨§¨¦
øîà÷,mdilr siqedl yi jke ±øa ãBîòé àì ïëåãéçiä úeLlehie ¨¨©§¥Ÿ©£¦§©¨¦

dpibd jezn gztnçzôéåy dpibd lerpn z` ea,úéìîøëa`l s`e §¦§©§©§§¦
cenriúéìîøëacigid zeyxn gztn lehieçzôéålerpn ea §©§§¦§¦§©

y,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦
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ezny in` cenr `w sc ± iyily wxtoiaexir
äðùîäö÷åîáù úìãäoi`y meyn ,dl hwp ikd meyne .mizad ixeg`y dagx Ð

,dreawe ie`xk dielz zlc dl zeyrl dl yyeg ziad lra oi`e ,xicz da oiynzyn

.ux`l zexxbp la` zeielzy yie .ux`l dlihn gzet `edyke .gztd cbpk dtewf `l`

äá ïéìòåð ïéàzxxbpe dielz `idyk elit` e` .oipa ciarc meyn ,zaya Ðdf oi` Ð

oeik ,sewynd lr ddiabn `edyke ,dreaw

.dpeak ifgn my dreaw dpi`cíé÷ãçåäöøôáù
mezql mpiwzde ,zeliag m`yry mivew Ð

.dgzet `edy minrte ,dvxt mdaúìöçîåÐ

.`"cilb oixewy ,mipw lyàøîâï÷ð÷`ed Ð

odyk dyixgnd ixeg`n ea oifge`y ilk

mewna eze` micinrne milrepy yi .oiyxeg

.gztd cbpk zlcïééåìúå íéøåù÷ù ïîæáÐ

on mideab` la` ,citwc `ed oiielz` :`nl`

ux`d.yiig `l Ðøéö ïäì ùéùë`gkenc Ð

dxeyw `id ixde ,`id dxenb zlcc `zlin

.dpeak ifgn `le dielzeøéö íäì äéäùëÐ

`kil `zydc ab lr s`e`ed `xikid Ð

meyn oizipznc `nrh :`pixg` `pyil .`ki`c

i`n ok m`c ,deba il `iywe .ux`a xtegc

oeik ?xiv mdl didyk xn`c `axc dizvxz

`kil `zydcm` :cere !uixg ciar `w `d Ð

oi`y xac xn`c ,dinewe`l ira dcedi iaxk ok

.xeq` oiekznïéäåáâå.opira ediiexz :`nl` Ð

äðîìà úìã.dipewzn dpnl` `idy zlc Ð

àôéù ãçãi`ce `kdc ,cg` yxwn dieyr Ð

xkid da oi`y ,lzeka yxw ozpe dpeak ifgn

.zlcäîùâ.dze` oixagnd migixa ,y"ilic Ð

àúøåãî.lecb wqid Ðäèîì äìòîìîÐ

mipezgz zzle xie`a mipeilrd mivrd feg`l

dhnln.éøù.mild` oipa df oi`c ,aeh meia Ð

øåñà äìòîì äèîìîdlgz mipezgzd zzl Ð

,mixyd iptl oiyery jxck ,reaxa oiccvl

ld` oipa oirk epiidc .dlrnl mipeilr xcqle

ixy dhnl dlrnln :opiqxb ikd .xeq` ebbe

dlrnl dhnlnzaeyza iz`vn jke .xeq` Ð

.xwir oke ,mipe`bdàúòéá ïëåmiviad xcql Ð

lr e` ,l"icxb oixewy lfxa ilk lr milgbd lr

feg`l jixv ,df lv` df oitiwny mivr ipy iab

mivrd ozi exage ,xe`d lr ecia mivia

.odizgzäøã÷ ïëådvia zkqna opzck Ð

odilr zetyl zeiag izy oitiwn oi` :(a,al)

siwdl xeq` :dcedi ax xn`e .dxcwd z`

.dizgz zeiag siwi jk xg`e ,xie`a dxcwd feg`i la` .oipa jxc dfy ,odilr dxcwd ozi jk xg`e ,df lv` df oaixwdl dlgz zeiagàéøåô ïëå,mikxca mixy oi`yepy dhn Ð

xyewe ,ze`lel swen jex` xer mdl yie ,`id miwxt lye,dlrnln gehy xerd feg`l jixv aeh meia epwznde .ltep xerde ,ze`leld xizn owxet `edyke .dhnd zekex`a ze`leld

.xerd ghyi jk xg`e eilbx lr dlgz edeaiyei `l la` .eizgz edeaiyeie zekex`d mr milbxd e`iai jk xg`eàúéáç ïëåly zeiag dxey lr dxey szxna zeiag xcqnyk Ð

.xteg meyn `le oipa meyn oizipznc `nrh dpin rny ,oizipzn iab `kd dcedi axl hwpcne milecb oick oirk od qxgäà÷ãéç.uewk leyn Ð÷ãçë íáåè.mivewk mday miaeh Ð

àø÷ã äéôéñì ìéôù.`ed gayly d`xz eteql ,`xwn ly eltyl ,jipir ltyd Ðäëåñîî øùézeny) "wcd dpnn zwgye" :enk oiwcdn :dkeqk epilr mipibn epay mixyid Ð

.(l'åë éùåãå éîå÷."minr zewicde" :`xwc ditiq Ðäðùîãåîòé àìÐãéçéä úåùøáit lr s`e .miaxd zeyxay zepg gzt ea gztie ,miaxd zeyxa gpend gztn lehie Ð

zen` rax` gztl gztn mewnn oi`ygpend zepg gztn oebk ,drax` agexe dxyrn deab dlrnl eci hiyeie miaxd zeyxa mc` cenri `l oke .elv` gztnd qipki `ny dxifb Ð

dxyrn dlrnl deab `ede zepgd da gztie ,gztnd my lehie ebb lr.dxyr jezl elv` dp`iai `ny dxifb Ðäöéçî äì åùò ïë íà àìà.i`w `tiq`e ,dkeza cenrie Ðïéîèô
.miavw Ðïéìòåð.dxyrn dlrnl lerpnde miaxd zeyxa oicnere ozepg gzt Ðíéøîö.xnv ixken Ðàøîâúéìîøë åäðéà äéì åøãäîåzilnxk dlek milyexi `dc dinza Ð

.dlek z` oiaxrn dlila zelrpp dizezlce li`edc eaxir `ly miax ly xvgk dlek `idy ,`idäéìò ïéáééçeiykr la` .dl oi`a daxd oiqelke`y ,`id miax ly xirc Ð

zelrpp dizezlcci`c dil iziin `nlic cigid zeyxa gztie da cenri `ly xfbinl ol zil zilnxkc oeike .dry lk gezt jxc `edy xacn ilbck dpi`y ,miaxd zeyx e`l Ð

.`ed zevxt da dvxtpy xg`l oizipzn :opixfb `l dxifbl dxifbe `id `nlra zeay diabl iziin inpïàúà àôéñ,zilnxk `idy dpib xryl dpib ixry` ibelti`l ez` opax Ð

.dxyrn deabd lerpnd gztn lehie ,cigid zeyx `edy drax` agexe dxyr deab mewn lr eci hiyedle da cenrl xi`n iax xq`weãéçéä úåùøá ãåîòé àì,exivga oebk Ð

eci hiyeie dpiba cenri `l oke .opaxc zeieyxa elit` xi`n iax xingne .eil` gztnd jyni `ny ,dpibd jezn lerpn da gztie gztn ea lehie ,wcq e` xeg jxc zepbl eci hiyeie

.dxicl swed `ly miz`q zian xzei `iedc ,`id zilnxk dpib .dxyrn dlrnl lerpn gztie ,ea gpen gztne ,cigid zeyx `edy ,drax` agexe dxyr deab mewnl
àìà
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éáéúéî"zxxbp" dl ixwc ,`tiql `yix iieyw`l ivn ded ikd e`la Ð zxxbpd zlc

."jinrhile" xninl ivn dede ,"ux`d on oideab" dl ixweúìãdpnl`

i`n Ð xiv odl oi` i`c .xiv odl yiyk ixii`c :wgvi epiax yxit ± da oilrep oi` zxxbpd

.inp `pixg` zlc elit` ?dpnl` zlc `ixi`

ïëålr mivia xcqny :qxhpewa yxit ± `zria

dcearla xnel yicxb oixewy lfxa ilk

ixdy ,jka oipa jxc wgvi epiaxl d`xp oi`e .dxf

`ixete ziagl enc `le ,xak zeieyr zevignd lk

`ed heyt xzid ixdy ,rcze .ef lv` ef xcqnc

epiaxl d`xpe .`citxh iab lr dxicw gipdl

dvia gipne ,mivia e` mivr xcqny :yxtl wgvi
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רכו
ezny ina cenr `w sc ± iyily wxtoiaexir

'åëå åùò ïë íà àìàdlere cigid zeyxa i`w dpiba i`w ik `zydc ,i`w `tiq` Ð

riwxl cr.äðéâ éøòù.od cigid zeyxe ,drax` oiagxe dxyr oideab odilerpn mzq Ð

øòù úéámiaxd zeyxl oikenqd dpibd ixryae .ea gezt dpibd gzte ,ohw zia Ð

.miaxd zeyxl zegeztd zeiepg oke :`tiq ipzwcn ,opiwqrìòåðå çúåôÐíéðôáziac Ð

.uegn `edyk oke ,`ed cigid zeyx xryàì
ïàëîå ïàëî ïéøåñà ïàëì àìå ïàëìÐ

it lr s`e ,`ed cigid zeyx lerpndc

eilr gpen gztndy`ly xi`n iax xfb Ð

gztn lehie ,dpiba `le miaxd zeyxa cenri

cigid zeyx lyzeyxl elv` ep`iai `ny Ð

.zilnxkl e` miaxdúåéåðç ïëåyxtn onwl Ð

.xn`w dpiba zilnxk ztewqi`ac ,"oke" i`d

,oideab mdilerpny minrt zeiepg ixry

.welig oda ozp jkitl ,oikenp ody minrte

äôå÷ñéàä ìò åçéðîå çúåô øçîì)dinwl Ð

xi`n iax dia xcdc opirny `kdnc yxtn

miaxd zeyxa cnera xfb `le ,dpib ixryn

zilnxk dtewqi` `dc .zilnxka lhlhi `ly

dxyr ddeab dpi`e drax` dagxc ,`id

zeyxa cner `ede myn gztn lhepyke

lerpnl dtewqi`d xie` jxc ekilene ,miaxd

dxyrn dhnl eiab lrylhlhn `w Ð

`ny xi`n iax xfb `le ,zilnxkl zilnxkn

.(dtewqi`d iaerl ueg elv` ep`iaiøçîì
'åëå ìòåðå çúåôcner `ed dtewqi`d lre Ð

jxc lr lerpnl dtewqi`n gztn lhlhne

.zilnxka `l` lehlh oi`c ,dtewqi`d xie`

åîå÷îì åøéæçîå.dtewqi`l Ðìåòðîá åçéðîÐ

dtewqi`n dil ihnn ikc ,dtewqi`a `l la`

.cigid zeyxl zilnxkn witn `d lerpnl

åîå÷îìelld oilerpn oebk ,eiab lr lerpnl Ð

,oiagx odiy`xe odigzta miipr oiyery ur ly

.`"xecxy frlae'åëå íéøîåà íéîëçåonwl Ð

lerpn i`dl dil eeyn `lc ,`nrh yxtn

.cigid zeyxåîå÷îìoelgl e` ,dtewqi`l Ð

dxyr deabc ab lr s`c .drax` ea oi`yÐ

.`ed `nlra xeht mewnúåùøî àéöåîù
úåùøìoelgl zilnxk `edy dtewqi`n Ð

dligz egipdc ab lr s`e .cigid zeyx `edy

lv` lhae ,opaxl xeht mewn `edy ,lerpna

zeieyxd lkxn`c .ol `niiw inic axk Ð

.etilgi `ly calae :`nw wxtaøåèô íå÷î
àåädxyrn dlrnl ied ike Ðieyn ikid Ð

.xq`e ,cigid zeyx xi`n iax dil÷åçì åá ùéå
ly eiaera lerpnd y`x lv` zlcd jeza Ð

.drax`l lerpnd y`x milydle zlcïé÷÷åç
íéìùäì.wewg eli`k eze` oi`ex Ðïé÷÷åç ïéà

.`ed `nlra xeht mewn ,jkld Ðéáø äéá øãä
äðéâ éøòùî øéàîzeyxa) cenrl ixy `wcn Ð

zilnxk ztewqi`n gztn lehil miaxd

dxyrn dhnly lerpnl `xie` jxc ekiledle

rnye miaxd zeyxl elv` ep`iai `ny xfb `le

elv` ep`iai `ny xfb `le lerpnl `xie` jxc ekiledle zilnxk ztewqi`a dxyrn dlrnl lerpna gztn lehile zilnxk dtewqi`d lr (cenrl ixy `wcn inp `tiq dpin

.zilnxk `idy dtewqi`lïðáøãî äðéî òîùådrax` lr drax` yi m` :ixn`c Ðoelga egipdle myn elhile xeht mewn `edy lerpna lerple dtewqi`n gztn lehil xeq` Ð

.xeht mewn zgpd ici lr cigid zeyx `edy oelgl zilnxk ztewqi`n silgn `wc meyn cigid zeyx `edyéîéã áøãì àúéà.etilgi `ly calae xn`c ÐäðùîøâðÐ

.zlcd lerpl dtewqi`ay xega eze` oiagezy ,`"iliawàøèñåìâ åùàøá ùéùeilr ilk zxezc ,ikd elit`e .oiltlt ea wegyle yezkl `pkeal ie`xe ,dar ey`xy Ðxfril` iax Ð

.`xnba yxtnck ,zlca ielze xeyw ok m` `l` ,xqe`øéúî éñåé éáøå.dpeak ifgin `le `xhqelb meyn ,eilr ilk zxezc Ðàøîâåãâàá ìèéðálaga ielze xeyw `edyk Ð

.dicia wqtp epi`e ,lag eze` ici lr elhlhl ie`xe ,`niiw lyéâéìô àì àîìò éìåëdti ielze xeywc oeikc ,ixyc Ð.dpeak ifgin `le ,i`w lerplc `zln `gken Ð
ïéàùë
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àéáîxi`n iax dia xcdc wcwcn `dnc :qxhpewa yxit Ð dtewqi`a gipne gztn

dtewqi` `dc .zilnxka lhlhi `ly miaxd zeyxa cnerl xfb `le ,dpib ixryn

`nwe`l `ki`c gikedl oi` o`knc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .onwl opixn`ck ,`id zilnxk

Ð i`w miaxd zeyxa i`c .yxtl jixv oke .dtewqi`d lr cnery oebk ,lrepe gzet xgnl

n.dpib ixryc `eddc `inec rnync ?"oke" i`

qxhpewa dibdy enk wgvi epiaxl d`xpe

xi`n iax da xcdc gken `tiqnc :eiyexita

egipn Ð dxyrn dlrnl :ipzwc ,dpib ixryn

lr inp i`w ikc .lrepe gzet xgnle ,lerpna

,cigid zeyxl zilnxkn dil ded Ð dtewqi`d

mewn i`c .`id zilnxk dtewqi` jgxk lrc

egipi ?lerpna gztnd gipdl jixv i`n` Ð xeht

!dtewqi`a

øîà÷ãîztewqi`ac llkn zeipg oke

`inec rnyn okec Ð zilnxk

Ð cigid zeyx ztewqi` `ied i`e .dpib ixryc

oke .zilnxkl cigid zeyxn lhlhn did ok m`

zeyxn lhlhn did Ð miaxd zeyx dzid m`

dpib ixryc `inec ied `le ,zilnxkl miaxd

.`peeb i`d ika ixq`cïéàmewn iede ± oiwweg

oicd `ed Ð dtewqi`a egipne xn`wc `de .xeht

,rwxwa xhpin `l `nzqc `l` ,miaxd zeyxa

.dl hiwp `l ikd meynéáøxeqi` xne` iqei

opixn` `de :xn`z m`e Ð mdl exizde ea ebdp

mewn" wxtae (`,`t) "mixcp el`e" wxta mixcpa

mixg`e mixzend mixac :(`,`p migqt) "ebdpy

oxizdl i`yx dz` i` Ð xeqi` mda ebdp

,xzeny mirceiyk epiidc :xnel yie !mdipta

,lwdl mc` ipa elibxi `ly onvr lr oixingne

zngn oixingn m` la` .xeqi` xizdl e`aie

.mdipta xizdl xzen Ð zerh

éëwgvi epiax Ð ecebi`a lhip oi`ya ibilt

ey`xac meyn ,ixy `kd `wecc yxtn

dcen Ð `xhqelb ey`xa oi`a la` .`xhqelb

opaxk dil `xiaqe .zlca xeyw elit` ,xeq`c

iaxk dil `xiaq :inp i` .xxbpd xbpa dcedi iaxc

`xaira xeywa ixii` `kde ,xxbpa ixyc dcedi

,ecebi`a lhip epi`ya dcedi iax dcenc ,`ycc

`diy oizipzna ira ikd meyne .jenqa gkenck

ey`xa
`xhqelb
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éøác ,íéçôè äøNò ääBáb ävéçî äNò ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨§¨¦¦§¥
äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî :Bì eøîà .øéàî éaø©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨
lça çzônä úà ïéçépîe ïéìòBð eéäL ,íéìLeøéaïB ¦¨©¦¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©©©

.äéä íéønö ìL ÷eL :øîBà éñBé éaø .çútä éab ìòL¤©©¥©¤©©¦¥¥¤©¨¦¨¨
úéa ïäì LiL ïîæa ,äpéâ éøòL éçút :ïðaø eðz̈©¨©¦§¥©£¥¦¨¦§©¤¥¨¤¥

íéðôaî øòL¯õeçaî .íéðôaî ìòBðå çúBt¯çúBt ©©¦¦§¦¥©§¥¦¦§¦¦©¥©
ïàkîe ïàkî .õeçaî ìòBðå¯.ïàëå ïàk ìòBðå çúBt §¥¦©¦¨¦¨¥©§¥¨§¨

ïàëì àìå ïàëì àì ïäì ïéà¯.ïàëå ïàk ïéøeñà ¥¨¤Ÿ§¨§Ÿ§¨£¦¨§¨
ìeòðnäL ïîæa ,íéaøä úeLøì úBçeútä úBéeðç ïëå§¥¨©§¦§¨©¦¦§©¤©©§

äøNòî ähîì¯Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî §©¨¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦
.äte÷ñéàì Bøéæçîe ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàä¦§¨§¨¨¥©§¥©£¦¨¦§¨

äøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæáe¯áøòî çzôî àéáî ¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤
Bøéæçîe ìòBðå çúBt øçîì ,ìeòðna Bçépîe ,úaL©¨©¦©©§§¨¨¥©§¥©£¦
ïîæa óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,BîB÷îì¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§©

íéçôè äøNòî äìòîì ìeòðnäL¯çzôî àéáî ¤©©§§©§¨¥£¨¨§¨¦¥¦©§¥©
ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàa Bçépîe ,úaL áøòî¥¤¤©¨©¦¨¦§¨§¨¨¥©§¥
íà .çútä éab ìòL ïBlça Bà ,BîB÷îì Bøéæçîe©£¦¦§©©¤©©¥©¤©¦

äòaøà ìò äòaøà ïBlça Lé¯àeäL éðtî ,øeñà ¥©©©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥¤
úBéeðç ïëå øîà÷cî .úeLøì úeLøî àéöBîk¯ììkî §¦¥§¦§¦§¨¨©§¥£¦§¨

?éîc éëéä ìeòðî éàä .ïðé÷ñò úéìîøk úte÷ñéàác¦§¦§©©§§¦¨§¦©©©§¥¦¨¥
äòaøà déa úéìc éà¯úéà éàå ,àeä øeèt íB÷î ¦§¥¥©§¨¨§§§¦¦

äòaøà déa¯óà :ïðaø àîéì àäaìeòðnäL ïîæa ¥©§¨¨§¨¥¨©¨©©¦§©¤©©§
Bçépîe ,úaL áøòî çzôî àéáî äøNòî äìòîì§©§¨¦£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦
,äte÷ñéàì Bøéæçîe Ba ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàä¦§¨§¨¨¥©§¥©£¦¨¦§¨
úéìîøkî ìèìèî à÷ àäå ?çútä éab ìòL ïBìçì Bà©£¤©©¥©¤©§¨¨§©§¥¦©§§¦
,äòaøà Ba ïéàc íìBòì :ééaà øîà !ãéçiä úeLøì¦§©¨¦¨©©©¥§¨§¥©§¨¨
éaøc ;éâéìt àäáe .äòaøàì BîéìLäìe ÷Bçì Ba Léå§¥¨§©§¦§©§¨¨§¨§¦¦§©¦
ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ øéàî¥¦¨©§¦§©§¦§©¨©¨§¦¥§¦
àäî dpéî òîL :ééaà øa éáéa áø øîà .íéìLäì§©§¦¨©©¥¨©©©¥§©¦¨¥¨
òîLe ,íéìLäì ïé÷÷Bç :dpéî òîL ;úìz àúéðúî©§¦¨§¨§©¦¨§¦§©§¦§©
àúà éëc .éîéc áøãì àúéà ïðaøcî :dpéî zòîLå ,äpéâ éøòMî øéàî éaø déa øãä :dpéî¦¨£©¥©¦¥¦¦©£¥¦¨§¨©§¨¦¨¦§©¨©¦¨¦§©¦¦§¦£¨

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø¯íéaøä úeLø éðáì øzeî ©¦¦¨©©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§¨©¦
.eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìåäðùî,àøèñeìb BLàøa LiL øâð §¦§¥§©¨¦§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦¤¤¤¥§Ÿ§§§¨

ïéâäBð eéäL àéøaèaL úñðëa äNòî :øæòéìà éaø øîà .øézî éñBé éaøå ,øñBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©¦¥©¦¨©©¦¡¦¤¤©£¤¦§¤¤¤§¦¤§¨¤¨£¦
àáe ,Ba eâäð øeqéà :øîBà éñBé éaø .ïäì eøñàå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àaL ãò ,øzéä Ba¤¥©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤©¦¥¥¦¨£¨

.ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb ïaøàøîâBcâàa ìhéða¯éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò élek ©¨©§¦¥§©§¥¦§¦¦¨¤§¦¨§¦§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oiaexir(iriax meil)

äNò ïk íà àlàcigid zeyxa gzete zilnxka cnerdävéçî ¤¨¦¥¨¨§¦¨
eaiaq,íéçôè äøNò ääBáb,cigid zeyxa cner `vnpyéaø éøác §¨£¨¨§¨¦¦§¥©¦

Bì eøîà .øéàî,minkgíéìLeøéa äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî ¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨¦¨©¦
,`id zilnxkkyïéìòBð eéäL,zeiepg zaya eaçzônä úà ïéçépîe ¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©

çútä éab ìòL ïBlçaeyyg `ly ixd ,did cigid zeyxy ©©¤©©¥©¤©
.zilnxkl edecixeiy.äéä íéønö ìL ÷eL ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¤©¨¦¨¨

dnk dpnn zcnele df oecip `aen da `ziixa d`ian `xnbd
:mixacäpéâ éøòL éçút ,ïðaø eðzzeyx oial dpia milicand ¨©¨¨¦§¥©£¥¦¨

zilnxk dpibde ,miaxddxyr mideab zeidl zepib ilerpn jxce ,
,md cigid zeyxe drax` miagxeøòL úéa ïäì LiL ïîæazia ± ¦§©¤¥¨¤¥©©

gztd aiaq ohwíéðôaî,dpibd cvn ±,íéðôaî ìòBðå çúBtmby ¦¦§¦¥©§¥¦¦§¦
xry ziady onfae ,cigid zeyxa ezlert mbe `edõeçaîcvn ± ¦©

,miaxd zeyx,õeçaî ìòBðå çúBtodl yiyke ,cigid zeyx myy ¥©§¥¦©
xry zia.ïàëå ïàk ìòBðå çúBt ,ïàkîe ïàkîyk la`àì ïäì ïéà ¦¨¦¨¥©§¥¨§¨¥¨¤Ÿ

,ïàëì àìå ïàëìzeyxl zilnxkd oia cixtn ecal dpibd xrye §¨§Ÿ§¨
,miaxdïéøeñàn dgiztae ïàkn,ïàklrn gpen gztndyk mb £¦¨¨

,zeyxl zeyxn dxard oi` ea geztl elehlhae lerpnl
e` miaxd zeyxa ezcinr mewn l` epcixeiy miyyegy

:sqep ote` d`ian `ziixad .zilnxkaúBçeútä úBéeðç ïëå§¥£©§
äøNòî ähîì ìeòðnäL ïîæa ,íéaøä úeLøì,zilnxkk epiceàéáî ¦§¨©¦¦§©¤©©§§©¨¥£¨¨¥¦

äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôîdyly deabd zlcd oztn ± ©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨
e ,zilnxk `ed s`e drax` agxeøçîìdtewqi`d lr cner §¨¨

eìòBðå çúBôgztna,äte÷ñéàì Bøéæçîewx elehlh lky ¥©§¥©£¦¨¦§¨
.zilnxkaäøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæáe,`ed cigid zeyxe ¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨

zilnxkn lhlhny ,dtewqi`dn gztn eil` xiardl xeq`
`l` ,cigid zeyxlìeòðna Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáîlr ± ¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦©©§

e ,lerpnd iabøçîìe dtewqi`d lr cnerìòBðå çúBôeaBøéæçîe §¨¨¥©§¥©£¦
,BîB÷îì,zilnxka ezcinr mewnl epcixeiy miyyeg oi`eéøác ¦§¦§¥

äøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæa óà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨
äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî íéçôè,zilnxkd §¨¦¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨

eøçîìe lerpnd l` myn elhepìòBðå çúBô,eaBîB÷îì Bøéæçîe §¨¨¥©§¥©£¦¦§
zilnxkayBàegipnçútä éab ìòL ïBlçadrax` agx epi`y ©©¤©©¥©¤©

e .`ed xeht mewne migthøeñà äòaøà ìò äòaøà ïBlça Lé íà¦¥©©©§¨¨©©§¨¨¨
,dlirpd xg` ea egipdl.úeLøì úeLøî àéöBîk àeäL éðtî¦§¥¤§¦¥§¦§

a zwelgnd z` zx`an `xnbd.dxyrn dlrnl deab lerpn
:`xnbd zwiicnøîà÷cî`ziixad dxn`y jkn -'úBéeðç ïëå' ¦§¨¨©§¥£

,dpibl mze` dzeeydeììkîrnyn ±ïðé÷ñò úéìîøk úte÷ñéàác ¦§¨¦§¦§©©§§¦¨§¦©
drax` dagxe dyly ddeab oztewqi`y zeiepga xaecny ±

:`xnbd dywn .dpibk `id zilnxkeìeòðî éàäzeiepgd lerpn ± ©©§
miaxd zeyxl zegeztdéîc éëéä,xaecn dna ±déa úéìc éà± ¥¦¨¥¦§¥¥

ea oi` m`äòaøà,migth drax` lr,àeä øeèt íB÷îrecne ©§¨¨§§
,lerpnd l` dtewqi`dn gztnd z` lhlhl xi`n iax xq`

,xeht mewn l` zeyx lkn lhlhl xzen `ldedéa úéà éàåm`e ± §¦¦¥
ea yi,äòaøà,`ed cigid zeyx dxyrn deab `edykeàîéì àäa ©§¨¨§¨¥¨

ïðaøopax exn`iy okzi dfa ike ±äìòîì ìeòðnäL ïîæa óà' ©¨¨©¦§©¤©©§§©§¨
äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî äøNòîeçúBt øçîì ¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨§¨¨¥©

b ìòL ïBlçì Bà äte÷ñéàì Bøéæçîe Ba ìòBðåà÷ àäå ,'çútä éa §¥©£¦¨¦§¨©©¤©©¥©¤©§¨¨
ìèìèîgztnd z`î`idy dtewqi`dì úéìîøk`edy lerpn §©§¥¥©§§¦©

.ãéçiä úeLø§©¨¦
:`xnbd zvxznBa ïéàc íìBòì ,ééaà øîàecal lerpnd wnera ± ¨©©©¥§¨§¥

äòaøà,migthemewn lknBa Léick ,zlcd iaera ±÷Bçì ©§¨¨¤¨
BîéìLäìelerpnd mewn z` -éâéìt àäáe ,äòaøàì,ewlgp dfae ± §©§¦§©§¨¨§¨§¦¦

íéìLäì ïé÷÷Bç ,øáñ øéàî éaøcwewgl ozipy mewnd z` mi`ex ± §©¦¥¦¨©§¦§©§¦
zeyx xeriyl lerpnd mewn z` milydl icka wewg `ed eli`k

,zilnxkn eil` lhlhl xeq`e ,cigidïé÷÷Bç ïéà ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¥§¦
,íéìLäìxeht mewn migth drax` oi` envr lerpnae xg`ne §©§¦

.zilnxkn eil` lhlhl xzene `ed
:`ziixadn milerd miyecigd z` zhxtn `xnbdéáéa áø øîà̈©©¥©

úìz àúéðúî àäî dpéî òîL ,ééaà øacenll yi ef `ziixan ± ©©©¥§©¦¨¥¨©§¦¨§¨
.mixac dylydpéî òîLy cenll yi xi`n iax ixacn -ïé÷÷Bç §©¦¨§¦

,íéìLäìlerpnd l` dtewqi`dn gztn lhlhl xq` df mrhny §©§¦
.xen`kdpéî òîLexi`n iax xizdy dnn cenll yi cere ± §©¦¨

zeyx lerpn lrn gztn lehil zilnxk ztewqi` lr cnerl
y ,eil` ep`iaiy yyg `le cigiddéa øãäea xfg ±î øéàî éaødn £©¥©¦¥¦¦

a z`f xq`yäpéâ éøòLwx xeq`l yi ezrc seqle ,`id zilnxky ©£¥¦¨
.jtidl e` miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa cneraúòîLå§¨§©

ïðaøcî dpéîgztn xiardl opax exq`y jkn cenll yi cere ± ¦¨¦§©¨¨
ribdy meyn cigid zeyx oelgl xeht mewn `edy lerpndn

,zilnxk ztewqi`n myléîéc áøãì àúéàax ly epic oekpy ± ¦¨¦§©¦¦
,inicàúà éëc`ayky ±øîà éîéc áømyaïéàL íB÷î ,ïðçBé éaø §¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨§¤¥

äòaøà ìò äòaøà Ba,`ed xeht mewneøzeîodíéaøä úeLø éðáì ©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§¨©¦
åodåéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìxefgle mdize`yn eilr gipdl ± §¦§¥§©¨¦§©¥¨¨

epnne eil` zeieyxd lkn xiardl xzeny ,mnky lr mzzle
,odil`eôéìçé àlL ãáìáeutg cigid zeyxl myn exiari `ly ± ¦§©¤Ÿ©£¦

edexiardy exn`i `ly icka ,jtidl e` miaxd zeyxn ribdy
mewna dgpd `la dxenb dxard xizdl e`eaie zeyxl zeyxn
mewnl zilnxkn ribdy utga mby o`k epcnle .rvn`a xeht

.zexg` zeieyxl exiardl `ly exfb xeht

äðùî
oztnay xega czi zvirpa zewqer dixg`lye ef dpyn
mipte` el`ae dpeak d`xpy meyn xeq` izni` ,[dtewqi`]

:xzenøâðdzlirpl zlcd oztnay xega rwzpd czi ±LiL ¤¤¤¥
àøèñeìb BLàøa,oiltlt ea wegWl ie`xd dar wlg ±øæòéìà éaø §Ÿ§§§¨©¦¡¦¤¤

øñBàxeyw xbpd oi` cer lk dpeak d`xpy ,zaya ea lerpl ¥
,dlirpl cnery gkene ielze,øézî éñBé éaøåilkk d`xpy itl §©¦¥©¦

.reaw ote`a my exizedl ezrca oi`y xkipe,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤
,ixack gike`a äNòîd ziaøzéä Ba ïéâäBð eéäL àéøáèaL úñðk ©£¤§§¤¤¤¦§¤§¨¤¨£¦¤¥

,drici xqegn df xaca.ïäì eøñàå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àaL ãò©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤
øîBà éñBé éaø`l` ,dyrnd did jk `lïaø àáe Ba eâäð øeqéà ©¦¥¥¦¨£¨©¨

.ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb©§¦¥§©§¥¦§¦¦¨¤

àøîâ
zwlgn .iqei iaxe xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbdBãbàa ìhéðaediabdl xyt`y wfg laga xeywd xbpa ± §¦¨§¦ª
,ux`d on eaéâéìt àì àîìò élekxfril` iaxe iqei iax oi` ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦

cnery gken dti ielze xeywy oeiky ,ea lerpl xzeny miwleg
,diipak zi`xp xega ezgpd oi`e dlirpléâéìt ékote` dfi`a ± ¦§¦¦

,ewlgp
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מה ששואל אם טוב עשה שנתדבר עם האומן שלו להמשיך עבודתו אצלו, הנה כיון שכבר נעשה השטר בטח הוא בהשגחה פרטית, 
אבל, בכל אופן, אל יסיח דעתו מלחפש עבודה במקום אחר, והשי"ת ינחנו בדרך הישרה גם בזה, ואפשר אשר כשידע האומן שלו 

שרוצים לשלם לו יותר במקום אחר, אזי יוסיף לו על משכורתו.
י"ז כסלו תשי"א



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oiaexir(iying meil)

Bãbéàa ìhéð BðéàLa,wqti ea epdiabi m`y wc laga xeywa ±øîc §¤¥¦¨§¦ª§©
[iqei iax-]åéìò éìk úøBz àøèñeìb BLàøa Léc ïåék ,øáñgkene ¨©¥¨§¥§Ÿ§§§¨©§¦¨¨

,ea lerpl xzen okle my elhan epi`yøîe[xfril` iax-],øáñ ©¨©
Bãbéàa ìhéð Bðéàc ïåékcnery xkid oi`e xeyw epi`k `ed ixd ¥¨§¥¦¨§¦ª

e ,dlirplàì.zxzn dpi` ilk zxeze ,ea lerpl exizd Ÿ

äðùî
:`xhqelb `ll xbpa zwqer ef dpynøøâpä øâðrwzpd czi ± ¤¤©¦§¨

jex` laga zlcd l` xeywe ,dzlirpl zlcd oztnay xega
ea lrepd oi` ,xeywk d`xp epi` jk jezne ux`a xxbdl egipnd
oi`y iptn opaxcn xeq`y `l` ,xeyw `edy iptn ynn dpea

okle ,dpeak d`xpe zxkip dxiywdLc÷na Ba ïéìòBðexfb `ly £¦©¦§¨
,zeayd lr myäðéãna àì ìáà.zenewnd x`ya ±åxbpçpenä± £¨Ÿ©§¦¨§©¨

,llk xeyw epi`yïàëå ïàkycwna oiae dpicna oia ±,øeñà ¨§¨¨
.`ed `ziixe`c dpeay,øîBà äãeäé éaøxeq` xeyw epi`e gpen ©¦§¨¥

jkitle ,ixnbl xzen xxbpe xeywe ,opaxcn wxçpenä`ed zeayy ©¨
øøâpäå ,Lc÷na øzeîmb.äðéãna ¨©¦§¨§©¦§¨©§¦¨

àøîâ
:mi`pzd ewlgp dna zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéìòBpL øøâpä øâð eäæéàeaøeLwL ìk ,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤©¦§¨¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨
zlcd l`åcg` ey`x,õøàì òébî ãçà BLàøå éeìzey`xy s`y §¨§Ÿ¤¨©¦©¨¨¤

dpicna xeq`e ,ux`l ribnd ey`x iptn dpeak d`xp ielz cg`
.opaxcnäæ ,øîBà äãeäé éaø[xeywd±]àlà ,øzeî äðéãna óà ©¦§¨¥¤©©§¦¨¨¤¨

L øâð eäæéàokle opaxcn exeqi`ïéìòBðea,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨
e ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìkzlcd zgizt zraBèîBLewlqn ± Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§

xegd on.úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦
:mzwelgna dkld wqt d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,øøâða äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîLmb ea milrep xeywy oeiky §¥£¨¨§©¦§¨§¦§¨
.dpicnaúìca øeL÷L àeäå ,àáø øîàl` xeywa la` ,dnvr ¨©¨¨§¤¨©¤¤

dywn .dcedi iaxl mb ea lerpl xeq` gixad l` e` dfefnd
:`xnbdéðéà,`ed jk m`d -òìwéà àìáè éaø àäå[oncfd-] ¥¦§¨©¦©§¨¦§©

àLãc àøaéòa éìz äåäc àeääì àæçå ,àæBçîìdidy xbp d`xe ± ¦§¨©£¨§©©£¨¨¥§¦§¨§¨¨
,dzlirpl yniye zlcd gixaa ielze xeywàìå eäì øîà àìå§Ÿ¨©§§Ÿ

éãéîea lerpl xqe` dcedi iax mb m`e ,melk mdl xn` `le ± ¦¦
:`xnbd zvxzn .zegnl el didäåä Bãbéàa ìhéð àeääxbp eze` ± ©¦¨§¦ª£¨

mb xzen dfae ,ea ediabdl did ozipy wfg laga xeyw did
dxizn dpi` gixal dxiywy `ax ixace ,gixad l` xeywyk

.rxwi ea edediabi m`y dtx laga xeywa exn`p
:sqep xeq` ote` d`ian `xnbddééæç ,àòcøäðì òìwéà àéåà áø©©§¨¦§©¦§©§§¨©§¥

éîâa øéè÷ à÷ äåäc àøáb àeääìl` xbp xywy mc` d`x ± §©©§¨©£¨¨¨¦§¤¦
,inba zlcd÷Bøèð àì ïéc ,øîàxeywy s` lerpl xeq` df xbpa ± ¨©¥Ÿ¦§

.`ed epi`y inke yelg inbdy ,zlcd l`
:dnvr rwxwa urppd xbp oic dn dpc `xnbdæî÷ð ,àøéæ éaø éòä¥©¦¥¨¦§¨

eäî,yletn dyrpe lcb xbpd xegy dtewqi` oic dn ±urepyke ©¨¨
dtewqi`a urppdn xeng m`d ,rwxwa urppe xaer xbpd z` ea

:`xnbd zhyet .dcaldéì éòaéz éàî ,óñBé áø øîàrecn ± ¨©©¥©¦¨¥¥
,wtzqdàéðúc àä déì òéîL àìz`e `ziixad z` rny `l ike ± Ÿ§¦©¥¨§©§¨

e lagd rxwp ,`ziixaa epipyy ,l`eny zwiqtèîLðxbpd ¦§¨
zlcdnøeñàla` ,ea lerplæî÷ð ,øîà äãeäé éaøå ,øzeî æî÷ð ¨¦§¨¨§©¦§¨¨©¦§¨

äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ,øeñà èîLð BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¨
.æî÷ða äãeäé éaøk:`xnbd zl`ey .xeqi`l `irai`d dhytpe §©¦§¨§¦§¨

éàî àîòèå:`xnbd daiyn .fnwpa lerpl xeq` recne ±øîà §©£¨©¨©
äðBák éæçéîc íeMî ,ééaàxzei dipak zi`xp rwxwa dvirp ± ©©¥¦§¦§¥§¤

.opaxcn xeq` okle ,dtewqi`a dvirpn

:ci zia el epiwzdy xbp oic dn dpc `xnbdéîeçð áø dépéî àòa§¨¦¥©©¦
Bì äNò ,ééaàî äéøëæ øallk xeyw epi`y xbplãé úéaezirvn`a ©§©§¨¥©©¥¨¨¥¨

,xenb ilkk,eäî.`l e` xeyw epi`y s` ea lerpl xzen m`d ©
:`xnbd zhyetúøîà÷ àðëea ,déì øîàxbpl jzpeek m`d ± ¨©¥§¨¨¨§©

lerpl xzeny i`ce ,mipilaze mihg ea miyzeky ilrl dnecd¡¦
.ea:dfa ztqep `xnin d`ian `xnbdøa éîeçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©¦©

Bì äNò ,àcàxeyw epi`y xbpl.øzeî ,ãé úéa ©¨¨¨¥¨¨
mpi`y epcnll ,milecb milka dlirp xzid oic d`ian `xnbd

:dvwenúãt éaø éa äåäc àúéøL àeääziaa dzid dcak dxew ± ©¨¦¨©£¨¥©¦§¨
,zct iaxàLcà dì eãLå äøNò éa dì elãî äåäcdxyr eidy ± ©£¨§©¨¥£¨¨§¨¨©¨¨

,zlcd zlirpl oztnd lr dze` mikilyne minixn miyp`àìå§Ÿ
éãéî àìå eäì øîàe ,zaya ok eyryk melk mdl xn` `l ±øîà ¨©§§Ÿ¦¦¨©

y ,ezwizy mrha,äéìò éìk úøBzokle ,daiyil die`xy itl ©§¦¨¤¨
.dvwen dpi`ìàeîL øî éa úåäc àúéñà àéääzyzkn dze` ± ©¦£¦¨©£©¥©§¥

,l`eny xn ziaa dzidyàaéøcà ú÷æçî äåäczwfgn dzidy ± ©£¨©§¤¤©§¦¨
,xek ivg mdy mihg jzlàLcà déécLéîì ìàeîL øî àøL± §¨©§¥§¦§§¥©¨¨

e ,zaya zlcd zlirpl oztnd lr dkilydl l`eny xizdøîà̈©
y xzidd mrha.äéìò éìk úøBz©§¦¨¤¨

d`ian `xnbd:zaya i`xr ld` zqixt ipica zexnindéì çìL̈©¥
ïì àîéð ,íøîò áøì ìà÷æçé øa éîøepl xn`i ±øîaeyéléî ïéìäî ¨¦©§¤§¥§©©§¨¥¨¨©¥¨¥¦¥

àúéilòîzelern zereny oze`n ±ïì zøîàcxaraáøc déîMî §©¦¨¨©£©§§¨¦§¥§©
éqàzaya yeniy zece`àaøàc éôéka,zepitq ly milde` ± ©¦§¦¥§©§¨

ipya efn ef dn` ivg wgxna zexew dnk uerpl mkxc didy
jxevd zrae ,dzxag l` otecn zywk zetetke dpitqd iptec

.minybd one dngd on obdl zerixi odilr miqxetéëä ,déì çìL̈©¥¨¦
ïäa LiL ïîæa ,àaøàc éôék éðä ,éqà áø øîàzg` agexa - ¨©©©¦¨¥¦¥§©§¨¦§©¤¥¨¤

zexewdénð éà ,çôèelit` e` ±e çôè ïäa ïéàmewn lknïéa ïéà ¤©¦©¦¥¨¤¤©¥¥
ìL äæì äæäLgth yi `linne ,ceal oicn od zexaegnke migth ¤¨¤§Ÿ¨

,mei ceran cnerøçîì[zaya-]ïäéìò ñøBôe úìöçî àéáîoi`e §¨¨¥¦©§¤¤¥£¥¤
:iq` ax yxtn .ld` ziiyr xeqi`àîòè éàî,xzidd mrh edn - ©©£¨

éñBîàeä éàøò ìäà ìò ócerany gthdy ,dligzn edyer `le ¦©Ÿ¤£©
,ld`l aygp meiéîc øétLå.eilr siqedl xzene ±ok d`ian §©¦¨¥

:ax mya mb `xnbdéøëc eäðämili` mze` ±,àðeä áøì déì eåäc ©§¦§¥©£¥§©¨
àìeè eòa àîîéác,axyd iptn lvl ekxved meiay ±eòa àéìéìáe §¦¨¨¨¨§¥§¨¨

àøéåàmdilr mikkqn eide ,xie` zaiypl miwewf eid dlilae ± £¦¨
.dlila mixiqne meiaáøc dén÷ì àúàax l` `ped ax `a ± £¨§©¥§©

.zaya dyri dn el`ylàééãea CBøk ìéæ ,déì øîàceran jl ± ¨©¥¦§§¨
zlvgn my lelbe meida øéiLåda xzede ±çôècaln ,qext §©¥¨¤©

e ,lelbddèLt øçîì,dzlilb z` gzt ±éñBîeéàøò ìäà ìò ó §¨¨©§¨¦©Ÿ¤£©
.éîc øétLå àeä§©¦¨¥

:mitqep mixzen drixi zqixt ipte` d`ian `xnbdíeMî áø øîà̈©©¦
ïBìéå ,àéiç éaøzeripvl gzta jqnl qxtpdøzeîe BúBèðì øzeî ©¦¦¨¦¨¦§¨
,úaMa B÷øBôì`l` reaw epi`y xaca ld` ziiyr xeqi` oi`y §§©©¨

.cvd on dvigna `le bbl qxtpa
:sqep xzen ote` hxtn `iig iaxíéðúç úlékzrteyn dlik ± ¦©£¨¦

l` dhind rvn`n,mipzg zhina dqxetl jxce diciv ipyøzeî¨
,úaMa dúBèðìå d÷øBôìxeqi` oi` okle gth bb dl oi` aexly §§¨§¦§¨©©¨

:mixac dnka z`f dpzn `xnbd .ld`áøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©
ïøîà àì ,éãéàxzeny epxn` `l ±àlàkdbâa ïéàLdlikd ly ¦¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥§©¨

éëå .øeñà çôè dbâa Lé ìáà ,çôè[xy`k s`e-],çôè dbâa ïéà ¤©£¨¥§©¨¤©¨§¦¥§©¨¤©
ïøîà àìxzenyàlàkïéàLzagxznìMî úBçôaäLdaebCeîñ Ÿ£¨¨¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨

âbìagex cr,çôè,bb `la oteck zpecip okle ,c`n cg retiydy ©©¤©
ìáàm`LédaìMî úBçôaâbì Ceîñ äLagex,øeñà ,çôèlry £¨¥§¨¦§Ÿ¨¨©©¤©¨

.gth bba yik aygp ceal iciìMî úBçôa ïéà éëåâbì Ceîñ äL §¦¥§¨¦§Ÿ¨¨©©
énð çôè,mb ±àlà ïøîà àìkïéàL ¤©©¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥
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כדי לפעול גילוי אלוקות בעולם על־ידי עסק התורה, צריך להיות עניין הביטול דווקא, שלא ירגיש את עצמו לאיזה מציאות כו'.
ממאמר י"ג כסלו ה'תשכ"ז



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oiaexir(iying meil)

Bãbéàa ìhéð BðéàLa,wqti ea epdiabi m`y wc laga xeywa ±øîc §¤¥¦¨§¦ª§©
[iqei iax-]åéìò éìk úøBz àøèñeìb BLàøa Léc ïåék ,øáñgkene ¨©¥¨§¥§Ÿ§§§¨©§¦¨¨

,ea lerpl xzen okle my elhan epi`yøîe[xfril` iax-],øáñ ©¨©
Bãbéàa ìhéð Bðéàc ïåékcnery xkid oi`e xeyw epi`k `ed ixd ¥¨§¥¦¨§¦ª

e ,dlirplàì.zxzn dpi` ilk zxeze ,ea lerpl exizd Ÿ

äðùî
:`xhqelb `ll xbpa zwqer ef dpynøøâpä øâðrwzpd czi ± ¤¤©¦§¨

jex` laga zlcd l` xeywe ,dzlirpl zlcd oztnay xega
ea lrepd oi` ,xeywk d`xp epi` jk jezne ux`a xxbdl egipnd
oi`y iptn opaxcn xeq`y `l` ,xeyw `edy iptn ynn dpea

okle ,dpeak d`xpe zxkip dxiywdLc÷na Ba ïéìòBðexfb `ly £¦©¦§¨
,zeayd lr myäðéãna àì ìáà.zenewnd x`ya ±åxbpçpenä± £¨Ÿ©§¦¨§©¨

,llk xeyw epi`yïàëå ïàkycwna oiae dpicna oia ±,øeñà ¨§¨¨
.`ed `ziixe`c dpeay,øîBà äãeäé éaøxeq` xeyw epi`e gpen ©¦§¨¥

jkitle ,ixnbl xzen xxbpe xeywe ,opaxcn wxçpenä`ed zeayy ©¨
øøâpäå ,Lc÷na øzeîmb.äðéãna ¨©¦§¨§©¦§¨©§¦¨

àøîâ
:mi`pzd ewlgp dna zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéìòBpL øøâpä øâð eäæéàeaøeLwL ìk ,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤©¦§¨¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨
zlcd l`åcg` ey`x,õøàì òébî ãçà BLàøå éeìzey`xy s`y §¨§Ÿ¤¨©¦©¨¨¤

dpicna xeq`e ,ux`l ribnd ey`x iptn dpeak d`xp ielz cg`
.opaxcnäæ ,øîBà äãeäé éaø[xeywd±]àlà ,øzeî äðéãna óà ©¦§¨¥¤©©§¦¨¨¤¨

L øâð eäæéàokle opaxcn exeqi`ïéìòBðea,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨
e ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìkzlcd zgizt zraBèîBLewlqn ± Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§

xegd on.úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦
:mzwelgna dkld wqt d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,øøâða äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîLmb ea milrep xeywy oeiky §¥£¨¨§©¦§¨§¦§¨
.dpicnaúìca øeL÷L àeäå ,àáø øîàl` xeywa la` ,dnvr ¨©¨¨§¤¨©¤¤

dywn .dcedi iaxl mb ea lerpl xeq` gixad l` e` dfefnd
:`xnbdéðéà,`ed jk m`d -òìwéà àìáè éaø àäå[oncfd-] ¥¦§¨©¦©§¨¦§©

àLãc àøaéòa éìz äåäc àeääì àæçå ,àæBçîìdidy xbp d`xe ± ¦§¨©£¨§©©£¨¨¥§¦§¨§¨¨
,dzlirpl yniye zlcd gixaa ielze xeywàìå eäì øîà àìå§Ÿ¨©§§Ÿ

éãéîea lerpl xqe` dcedi iax mb m`e ,melk mdl xn` `le ± ¦¦
:`xnbd zvxzn .zegnl el didäåä Bãbéàa ìhéð àeääxbp eze` ± ©¦¨§¦ª£¨

mb xzen dfae ,ea ediabdl did ozipy wfg laga xeyw did
dxizn dpi` gixal dxiywy `ax ixace ,gixad l` xeywyk

.rxwi ea edediabi m`y dtx laga xeywa exn`p
:sqep xeq` ote` d`ian `xnbddééæç ,àòcøäðì òìwéà àéåà áø©©§¨¦§©¦§©§§¨©§¥

éîâa øéè÷ à÷ äåäc àøáb àeääìl` xbp xywy mc` d`x ± §©©§¨©£¨¨¨¦§¤¦
,inba zlcd÷Bøèð àì ïéc ,øîàxeywy s` lerpl xeq` df xbpa ± ¨©¥Ÿ¦§

.`ed epi`y inke yelg inbdy ,zlcd l`
:dnvr rwxwa urppd xbp oic dn dpc `xnbdæî÷ð ,àøéæ éaø éòä¥©¦¥¨¦§¨

eäî,yletn dyrpe lcb xbpd xegy dtewqi` oic dn ±urepyke ©¨¨
dtewqi`a urppdn xeng m`d ,rwxwa urppe xaer xbpd z` ea

:`xnbd zhyet .dcaldéì éòaéz éàî ,óñBé áø øîàrecn ± ¨©©¥©¦¨¥¥
,wtzqdàéðúc àä déì òéîL àìz`e `ziixad z` rny `l ike ± Ÿ§¦©¥¨§©§¨

e lagd rxwp ,`ziixaa epipyy ,l`eny zwiqtèîLðxbpd ¦§¨
zlcdnøeñàla` ,ea lerplæî÷ð ,øîà äãeäé éaøå ,øzeî æî÷ð ¨¦§¨¨§©¦§¨¨©¦§¨

äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ,øeñà èîLð BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¨
.æî÷ða äãeäé éaøk:`xnbd zl`ey .xeqi`l `irai`d dhytpe §©¦§¨§¦§¨

éàî àîòèå:`xnbd daiyn .fnwpa lerpl xeq` recne ±øîà §©£¨©¨©
äðBák éæçéîc íeMî ,ééaàxzei dipak zi`xp rwxwa dvirp ± ©©¥¦§¦§¥§¤

.opaxcn xeq` okle ,dtewqi`a dvirpn

:ci zia el epiwzdy xbp oic dn dpc `xnbdéîeçð áø dépéî àòa§¨¦¥©©¦
Bì äNò ,ééaàî äéøëæ øallk xeyw epi`y xbplãé úéaezirvn`a ©§©§¨¥©©¥¨¨¥¨

,xenb ilkk,eäî.`l e` xeyw epi`y s` ea lerpl xzen m`d ©
:`xnbd zhyetúøîà÷ àðëea ,déì øîàxbpl jzpeek m`d ± ¨©¥§¨¨¨§©

lerpl xzeny i`ce ,mipilaze mihg ea miyzeky ilrl dnecd¡¦
.ea:dfa ztqep `xnin d`ian `xnbdøa éîeçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©¦©

Bì äNò ,àcàxeyw epi`y xbpl.øzeî ,ãé úéa ©¨¨¨¥¨¨
mpi`y epcnll ,milecb milka dlirp xzid oic d`ian `xnbd

:dvwenúãt éaø éa äåäc àúéøL àeääziaa dzid dcak dxew ± ©¨¦¨©£¨¥©¦§¨
,zct iaxàLcà dì eãLå äøNò éa dì elãî äåäcdxyr eidy ± ©£¨§©¨¥£¨¨§¨¨©¨¨

,zlcd zlirpl oztnd lr dze` mikilyne minixn miyp`àìå§Ÿ
éãéî àìå eäì øîàe ,zaya ok eyryk melk mdl xn` `l ±øîà ¨©§§Ÿ¦¦¨©

y ,ezwizy mrha,äéìò éìk úøBzokle ,daiyil die`xy itl ©§¦¨¤¨
.dvwen dpi`ìàeîL øî éa úåäc àúéñà àéääzyzkn dze` ± ©¦£¦¨©£©¥©§¥

,l`eny xn ziaa dzidyàaéøcà ú÷æçî äåäczwfgn dzidy ± ©£¨©§¤¤©§¦¨
,xek ivg mdy mihg jzlàLcà déécLéîì ìàeîL øî àøL± §¨©§¥§¦§§¥©¨¨

e ,zaya zlcd zlirpl oztnd lr dkilydl l`eny xizdøîà̈©
y xzidd mrha.äéìò éìk úøBz©§¦¨¤¨

d`ian `xnbd:zaya i`xr ld` zqixt ipica zexnindéì çìL̈©¥
ïì àîéð ,íøîò áøì ìà÷æçé øa éîøepl xn`i ±øîaeyéléî ïéìäî ¨¦©§¤§¥§©©§¨¥¨¨©¥¨¥¦¥

àúéilòîzelern zereny oze`n ±ïì zøîàcxaraáøc déîMî §©¦¨¨©£©§§¨¦§¥§©
éqàzaya yeniy zece`àaøàc éôéka,zepitq ly milde` ± ©¦§¦¥§©§¨

ipya efn ef dn` ivg wgxna zexew dnk uerpl mkxc didy
jxevd zrae ,dzxag l` otecn zywk zetetke dpitqd iptec

.minybd one dngd on obdl zerixi odilr miqxetéëä ,déì çìL̈©¥¨¦
ïäa LiL ïîæa ,àaøàc éôék éðä ,éqà áø øîàzg` agexa - ¨©©©¦¨¥¦¥§©§¨¦§©¤¥¨¤

zexewdénð éà ,çôèelit` e` ±e çôè ïäa ïéàmewn lknïéa ïéà ¤©¦©¦¥¨¤¤©¥¥
ìL äæì äæäLgth yi `linne ,ceal oicn od zexaegnke migth ¤¨¤§Ÿ¨

,mei ceran cnerøçîì[zaya-]ïäéìò ñøBôe úìöçî àéáîoi`e §¨¨¥¦©§¤¤¥£¥¤
:iq` ax yxtn .ld` ziiyr xeqi`àîòè éàî,xzidd mrh edn - ©©£¨

éñBîàeä éàøò ìäà ìò ócerany gthdy ,dligzn edyer `le ¦©Ÿ¤£©
,ld`l aygp meiéîc øétLå.eilr siqedl xzene ±ok d`ian §©¦¨¥

:ax mya mb `xnbdéøëc eäðämili` mze` ±,àðeä áøì déì eåäc ©§¦§¥©£¥§©¨
àìeè eòa àîîéác,axyd iptn lvl ekxved meiay ±eòa àéìéìáe §¦¨¨¨¨§¥§¨¨

àøéåàmdilr mikkqn eide ,xie` zaiypl miwewf eid dlilae ± £¦¨
.dlila mixiqne meiaáøc dén÷ì àúàax l` `ped ax `a ± £¨§©¥§©

.zaya dyri dn el`ylàééãea CBøk ìéæ ,déì øîàceran jl ± ¨©¥¦§§¨
zlvgn my lelbe meida øéiLåda xzede ±çôècaln ,qext §©¥¨¤©

e ,lelbddèLt øçîì,dzlilb z` gzt ±éñBîeéàøò ìäà ìò ó §¨¨©§¨¦©Ÿ¤£©
.éîc øétLå àeä§©¦¨¥

:mitqep mixzen drixi zqixt ipte` d`ian `xnbdíeMî áø øîà̈©©¦
ïBìéå ,àéiç éaøzeripvl gzta jqnl qxtpdøzeîe BúBèðì øzeî ©¦¦¨¦¨¦§¨
,úaMa B÷øBôì`l` reaw epi`y xaca ld` ziiyr xeqi` oi`y §§©©¨

.cvd on dvigna `le bbl qxtpa
:sqep xzen ote` hxtn `iig iaxíéðúç úlékzrteyn dlik ± ¦©£¨¦

l` dhind rvn`n,mipzg zhina dqxetl jxce diciv ipyøzeî¨
,úaMa dúBèðìå d÷øBôìxeqi` oi` okle gth bb dl oi` aexly §§¨§¦§¨©©¨

:mixac dnka z`f dpzn `xnbd .ld`áøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©
ïøîà àì ,éãéàxzeny epxn` `l ±àlàkdbâa ïéàLdlikd ly ¦¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥§©¨

éëå .øeñà çôè dbâa Lé ìáà ,çôè[xy`k s`e-],çôè dbâa ïéà ¤©£¨¥§©¨¤©¨§¦¥§©¨¤©
ïøîà àìxzenyàlàkïéàLzagxznìMî úBçôaäLdaebCeîñ Ÿ£¨¨¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨

âbìagex cr,çôè,bb `la oteck zpecip okle ,c`n cg retiydy ©©¤©
ìáàm`LédaìMî úBçôaâbì Ceîñ äLagex,øeñà ,çôèlry £¨¥§¨¦§Ÿ¨¨©©¤©¨

.gth bba yik aygp ceal iciìMî úBçôa ïéà éëåâbì Ceîñ äL §¦¥§¨¦§Ÿ¨¨©©
énð çôè,mb ±àlà ïøîà àìkïéàL ¤©©¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥
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ezny in` cenr aw sc ± iyily wxtoiaexir
åãâéàá ìèéð ïéàùëeze` ici lr elhlhl myn elhil dvex did m`e ,wc lagdy Ð

lagecbi`a lhip epi`c oeik :xaq xfril` iax .wqtp cin Ð,xeyw epi`y ink dedc Ð

zlca xeyw epi`y ,gpend xbp :onwl opzemeyn .`ed gpen inp i`de .ea oilrep oi` Ð

`ed ilkc oeikc ,dil `ipdn `xhqelb :xaq iqei iaxe .dil ixy `l `xhqelbied `l Ð

.oipak

äðùîøøâðä øâðepi` la` zlca xeywy Ð

xxbpy jezne ,jex` lagdy .ielzd`xp epi` Ð

.xn`w `xhqelb ey`xa oi`yke ,xeywkïéìòåð
ùã÷îá åádpea epi`c ,`ed `nlra zeayc Ð

xxbpe li`ed `l` .jkl xeywe li`ed ,ynnÐ

`lc ,ycwna opaxc zeay oi`e .dpeak ifgin

.my exfbçðåîäållk xeyw epi`y Ðied Ð

,`ed ynn oipa e`l :xaq dcedi iaxe .ynn oipa

.zeay exfb `l ycwnae ,oipal dnec `l`

àøîâøúåî äðéãîá åìéôà äæli`ed Ð

.ielz epi`y it lr s` ,xeyweäãåäé éáøë äëìä
øøâðá,gpena `l la` dpicna elit` xzenc Ð

ycwna dcedi iax dil ixyc`zkld zil Ð

my xeyw epi`y oeikc .dizeekxenb oipa Ð

dpeade .milzeka mivrepy mixbp x`yk ,`ed

`edy lk`l `ziixe`c dk`lne .aiig Ð

oitqene oicinz zaxwdn ueg ycwna dxzed

zxifbn zayd z` oigecy ,xeav zepaxwe

.aezkdúìãá øåù÷ù àåäågkenc ,dnvr Ð

.dfefna xeywy `le ,xityåãâéàá ìèéðÐ

.wfg laga did xeyw :xnelk÷åøèð àì ïéãÐ

inbl dizilc o`nkc ,xeyw epi`y lerpi `l df

.incåäî æî÷ð,dtewq`d xega xbpd qpkpy Ð

,rwxwd cvl xbpd `veie xegd eze` zgtpe

dtewq`dyk ixii` `zyd cre .rwxwa urepe

.ux`l cr awip xegd oi`e ,ddeabèîùðÐ

gpen `ed ixde ,ea xeyw `edy lagd wqtpy

.eze` gzetyk zief oxwaãé úéá åì äùòÐ

ci zia agze ,llk xeyw epi`y xbpl

gken i`ce `zydc .zawnl dnece ,ezirvn`a

.ea lerpl edn ,`ed ilkc `ed `zlinàðëåá
úøîà÷,zawn = `pkea .ixy i`ce `d Ð

.oilaze oihg ea oiyzekeàúéøù:enk .dxew Ð

.izexy llha (hi ziy`xa) "izxew lva"éá
äøùòdid mc` ipa dxyr ie`yn :xnelk Ð

.ediilr xq` `l ikd elit`e ,daäéì åãùå
àùãà.dlila dkneql Ðéìë úøåúÐ

.dilr ayil die`xyàúéñà.x"iihxen Ð

àáéøãàivg ,oi`q xyr dyng ,oihg jzl Ð

.xekàáøàã éôéë,dpitqa oiyery zenle` Ð

ey`x ,l"wxv oixewy oilbrn oirk oivrepy

,df oteca ipy ey`xe dpitq ly df oteca cg`

wigxne .dtik enk cnere ,mle` enk setk `ede

oiqxete dlek ipt lr oke ,xg` urepe dn` ivgk

dpvd iptn oibdl inb ly zelvgne micba

.minybdeçôè íäá ùéùlbrn ly agexy Ð

agexyk la` .ld` ied `l gthn xivac ,gth

gth.siqen `l` epi` xgnl cbad eilr qxet `edyke ,mei ceran eilr ld` my `vnp .ld` ixwn Ðäùìù äæì äæ ïéá ïéàå çôè åáçøá ïéà éîð éà.ceal xninl `ki`c Ðéøëã
.mili` Ðàìåè åòá àîîéáã.axyd iptn Ðàøéåà åòá àéìéìáå.dlila oilhepe ,meia zelvgn odilr oiqxet eid legd zeniae .uiwd lad iptn ,xewd z`pd Ðáøã äéî÷ì àúà

.`zaya edl ciarp dn Ðàéãåá êåøëiedlc dqext gth da xiiye ,bbd lrn jxeke dze` lleb ied `l` ,myn dlek dpwlqz l` ,zay axr zeptl odilrn zlvgnd wlzqzyk Ð

.ld` my dilräéèùô øçîìå.ixye ztqez iedc Ðïåìéå.zeripvl ,gztd cbpk Ðåúåèðì øúåî.`nlra zlck wlzqdle ozpil ekxc ok `l` ,mzd `riaw `lc ,`ed ld` e`lc Ð

íéðúç úìéë.oyil dhnl aiaq oiqxety drixi `ide .retiya dpezp `idy iptn ,gth agex dlrnl bb dl oi`y iptn ,`ed ld` e`l Ðçôè ââì êåîñ äùìùî úåçôá ïéàùÐ

dbbl dylyn dhnl dagx ccen dz`yky ,xvw oeqkl`a dpezpydbbl dyly jeza gth cr daigxd la` .llk ld` o`k oi`e ,otec dilek iedc ,gth agex ea oi` Ðeli`k Ð

.dzehpl xeq`e ,inc gth dbb
äòåôéùá
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,ux`d on mideab ediy irac ,dvxitay oiwcde dvwenay zlcc lirlc oizipzne .`xhqelb

m`y ,ecebi`a lhip epi` mewn lkn ,lag eze` ici lr cenrl lekic ab lr s` :yxtl d`xp

mideab eidiy jixv ikd meyn ,wqtp did lag eze` ici lr mewnl mewnn elhlhl mivex eid

xxbp elit` Ð ecebi`a lhip ded i`c ,opiwqt dizeekc ,dcedi iaxk inp `iz`e .ux`d on

,`ycc `xaira xihw elit`e ,`xhqelb `lae

dcedi iax xizn.`kd gkenck

äëìä:qxhpewa yxit Ð xxbpa dcedi iaxk

ixyc i`na la` ,dpicna ea oilrepc

.dizeek `zkld zil Ð ycwna gpen

æî÷ðixii` ded `zyd cr :yexit ± edn

cr awep xegd oi`e ,ddeab dtewq`dyk

qpkpy cr jled xegd m` :ira `zyde .ux`l

.dpeal ith ince ,rwxwa urepeàåää`zixy

opixn`c :xn`z m`e Ð dxyr ia dl elcn eedc

xn` ,`zlg iab (`,dl zay) "oiwilcn dna" seq

ixy `le ixek ixz za elit` xnc dipin ira :iia`

zelibx oi` `zlgc ,inc `lc xnel yie !il

dkxc Ð `zixy i`d la` ,llk lega dlhlhl

ikd meyn ,zlcd lerpl lega cinz dlhlhl

.ixyàìÐ gth dretiya oi`y `l` oxn`

,efl ef zekenq zephw zelik yiy :qxhpewa yxit

dlikn ceal `nilc :dnize .gth zg` lka oi`e

:xnel yie .gth dretiya yiy `vnpe ,ef dlikl ef

epiidc Ð ceal ici lr lirl ld` dil aiygc `dc

`l la` ,zaya xgnl siqedl lkeiy oiprl

xeq`l ld` ziiyr `peeb i`d ika aygiy xazqn

zehpl xeq` didi eh`c .zaya zeyrl eilr

!?ld` ziiyr meyn dyly jez oiheg ipy zaya
`d
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âéàa ìhéð BðéàLaBc¯BLàøa Léc ïåék :øáñ øîc §¤¥¦¨§¦§§¨¨©¥¨§¥§Ÿ
àøèñeìâ¯Bðéàc ïåék :øáñ øîe ,åéìò éìk úøBz §§§¨©§¦¨¨¨¨©¥¨§¥

Bcâéàa ìhéð¯.àìäðùîøøâpä øâð¯Ba ïéìòBð ¦¨§¦§Ÿ¤¤©¦§¨£¦
çpenäå .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na¯.øeñà ïàëå ïàk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨§©¨¨§¨¨

çpenä :øîBà äãeäé éaø¯øøâpäå ,Lc÷na øzeî¯ ©¦§¨¥©¨¨©¦§¨§©¦§¨
.äðéãnaàøîâïéìòBpL øøâpä øâð eäæéà :ïðaø eðz ©§¦¨¨©¨©¥¤¤¤©¦§¨¤£¦

äðéãna àì ìáà Lc÷na¯BLàøå ,éeìúå øeLwL ìk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨§¨§Ÿ
äæ øîBà äãeäé éaø .õøàì òébî ãçà¯äðéãna óà ¤¨©¦©¨¨¤©¦§¨¥¤©©§¦¨

àì ìáà Lc÷na ïéìòBpL øâð eäæéà àlà ,øzeî¨¤¨¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ
äðéãna¯BèîBLå ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìk ©§¦¨Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§§

:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦¨©©§¨¨©§¥
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àäå ,äãeäé éaø¯?ïàîc àaélà äãeäé éaøå .ïðaø ©¦§¨§¨©¨©§©¦§¨©¦¨§©
éà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc oiaexir(iying meil)

dòetéLaagex cv lkn dlikd lyìáà ,çôèm`dòetéLa Lé §¦¨¤©£¨¥§¦¨
agex cv lkl,çôèy ,dqxetl xeq`eîc íéìäàk íéìäà éòetéL ¤©¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

.gth ld` o`k ixde ,ld`e bbk aygp mild`d retiyay agexd ±
:zaya z`vl xzen cal raek dfi`a dpc `xnbdàLéL áø øîàå ¤¤§¨©©¦¨

àðééñ ,éãéà áøc déøa,cal raek ±éøL.zaya ea z`vl xzen - §¥§©¦¦§¨¨¨¦
:`xnbd dywn.øeñà àéðúäå:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì± §¨©§¨¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer zxqe`d `ziixaddéa úéàceiley agexa yiy ± §¦¥
çôèezyial mvre ,ld` ziiyr `id ezyiale eipt lr lid`ne ¤©

e ,ea d`ivid wx `le dxeq`àädxiznd `yiy ax ly `xnind ± ¨
ote`a zwqerdéa úéìceileya oi`y ±,çôè.ld` o`k oi`e §¥¥¤©

:`xnbd dywnäzòî àlàxie` lr milid`nd micba zyialy ¤¨¥©¨
,zaya dxeq` gthdéîéìâa áéaøLey`x lry zilhd z` jyn ± ¦§¥¦§¦¥

eiptn oldl crøeñàc énð éëä ,çôèheyt `lde ,xeq` didi mb ± ¤©¨¦©¦§¨
.xzenyàlà`le ,llk micba zyiala ld` xeqi` oi` i`ce ¤¨

miaxd zeyxl ea d`ivid `l` ,raekd zyiag `ziixaa dxq`p
zeyxa zen` rax` eplhlhie ey`xn gexd eplitzy yygn

,ayiil yi `ziixadn `yiy ax lr ddinzd z`e .miaxdàìŸ
àä ,àéL÷a mixen` ea z`vl xiznd `yiy ax ixac ±÷cäéîc± ©§¨¨§¦©©

e ,letiy yyg oi`e eil` wcedn raekdykàä`ziixad ± ¨
a zwqer zxqe`d÷cäéî àìcletiy yyg yie ,wcedn epi`a ± §Ÿ¦©©

.miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie

äðùî
ixiv zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:zaya zezlcïBzçzä øéö ïéøéæçîenewnn hnypy ilk zlc ly ©£¦¦¦©©§
jkl creind awpd jezl,Lc÷naoi`e opaxcn ezxfgd xeqi`y ©¦§¨

,ycwna zeayäðéãna àì ìáàs` exq`e ,zenewnd x`y ± £¨Ÿ©§¦¨
yihte ofxba wfega eprwzi `ny dxifb ,eicia z`f dyeryk

.`ziixe`cn aiigzieåxivd zxfgdïàëå ïàk ,ïBéìòädpicna ± §¨¤§¨§¨
ycwnae,øeñàeaiynde dlek zlcd zltep df xiv hnypyky ¨

.ycwna mb xeq` jkitle ,`ziixe`cn aiig enewnläãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmdixiv zaydy `l` ,llk `ziixe`c oipa milka oi` ¥

zayde ,yihta merwzi `ny dxifb opaxcn dxeq` mipeilrd
xivd z` xifgdl xzen jkitle ,ixnbl zxzen mipezgzd mdixiv

å ,Lc÷na ïBéìòäz`ïBzçzäs`.äðéãna ¨¤§©¦§¨§©©§©§¦¨

àøîâ
:xaegnl milk oia dfa zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìcâîe äáéz äcéL úìc øéö,hnypy oezgzdïéøéæçî Lc÷naeze` ¦¤¤¦¨¥¨¦§¨©¦§¨©£¦¦
e ,enewnläðéãnáhnydl ligznyk mle` ,exifgdl xeq`ïé÷çBc ©§¦¨£¦

.opaxc xeqi` mb oi` dfay ,`vi `ly awpd jezl dxfg eze`åxiv §
ïBéìòä,hnypy,øéæçé àì ïàëå ïàkxeqi` mrhe .`ed xenb oipay ¨¤§¨§¨Ÿ©£¦

,dpicna oezgz xiv zxfgdò÷úé ànL äøæb.yihte ofxba eze` §¥¨¤¨¦§©
íàåe xar.úàhç áéiç ò÷úmdixiv z`eìLd dqknìLå øBa §¦¨©©¨©¨¤§¤

d dqknìLå úecd zlcòéöirwxwl mixaegnd,øéæçé àìs` §¤¨¦©Ÿ©£¦
,ycwnae oezgzd xivaíàåe xar,úàhç áéiç øéæçäxaegnay §¦¤¡¦©¨©¨

.`edy lk dyrna mb `ziixe`c dpea yi rwxwl

äðùî
dihx zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:dknd lrn dxqedyLc÷na äièø ïéøéæçîxifgdl odkd xzen ± ©£¦¦§¦¨©¦§¨
jxevl dxiqdyk ,eciay dkn lr dgyn mr zyeagz zaya

,exfb `l ycwnae opaxcn dzxfgd xeqi`y ,ycwna dcearìáà£¨
äðéãna àìdgynd z` gxni `ny dxifb ,zenewnd x`y ± Ÿ©§¦¨

e .dilryíàzaya dgipdl `ae dihx my dzid `lïàk ,äléçza ¦©§¦¨¨
ïàëåycwnae dpicna ±,øeñàjxevl wxy,zeay exizd ycwnd §¨¨

.`id odkd jxev dihxd zgpde

àøîâ
:zaya dihxa bedpl cvik zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

äLøtL äièø ,ïðaødltpy ±ïéøéæçî ,äkî éab ìòî.úaMa dúBà ©¨¨§¦¨¤¥§¨¥©©¥©¨©£¦¦¨©©¨
,øîBà äãeäé éaøwxyk la` ,daiydl xeq` ixnbl dltpä÷ìçeä ©¦§¨¥§§¨

dcxi m` ,hrnd÷çBc ähîìdaiyne,äìòîìdzlrykeäìòîì §©¨£¨§©§¨§©§¨
å .ähîì d÷çBc,ezkn z` zewpl dvexdçp÷îe äièøä úö÷î älâî £¨§©¨§§©¤¦§¨¨§¦¨§©¥©

äknä étdnewnl daiyne dlebnd wlgaälâîe øæBçåz`úö÷î ¦©©¨§¥§©¤¦§¨
däièøipydäknä ét çp÷îe.daiyneåd z`dîöò äièøcv-] §¦¨§©¥©¦©©¨§§¦¨©§¨

[iniptd dihxdçp÷é àì,ote` meyaL éðtîdfaçøîî àeädeyne Ÿ§©©¦§¥¤§¨¥©
dgynd z` dilr,íàåe xarúàhç áéiç çøéî.wgnn meyn §¦¥©©¨©¨

:dkld zwiqt dfa d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
äãeäé éaøk äëìä.ixnbl dltpy dihx xifgdl xqe`d £¨¨§©¦§¨

:`l dfi`ae ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdàì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ
eðLmzwelgn dzpyp `l ±àlàaäLøétLdihxdéìk éab ìò`le ¨¤¨¤¥§¨©©¥§¦

,ux`l dltp,øeñà ìkä éøác ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà`pzl mby £¨¥§¨©©¥©§©¦§¥©Ÿ¨
.dpyi dihx zaydk `le dligzkl dpizpk dzayd zaygp `nw

:dpey drc d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øa øî øîà̈©©©©©¦£¨¨¦§¨©¥
àaà,`a` iptl iziid cner ±déì äìôðda yeag didy dihxéaà ©¨¨§¨¥©¥
àéãñ,eizey`xnly xkd lr ±déì øcäî à÷ålr dxifgde ± ©§¨§¨©§©¥

,rvtddéì àðéîà,el izxn` ±øî dì øáñ àìxaeq axd oi` ike ± £¦¨¥Ÿ¨©¨©
àäì`xnin dze`l ±éab ìò äLøétL ú÷Bìçî ,àcñç áø øîàc §¨§¨©©¦§¨©£¤¤¥§¨©©¥

,øeñà ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà éìkxingnd dcedi iaxly ixd §¦£¨¥§¨©©¥©§©¨
,ilkd lr dltpa mb daiydl xeq`éaøk äëìä ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦

éì òéîL àì ,éì øîà .äãeäé,ef `xnin izrny `l ±àì øîBìk §¨¨©¦Ÿ§¦©¦§©Ÿ
éì àøéáñdltpa ewlgp izrcly ,ok xaeq ipi`y xnel ipevxe ± §¦¨¦

`ed mb xizn ilk lr dltpa la` ,dcedi iax xq` dae rwxwd lr
.`l eze `id dnewnn dwlgedky ,daiydl

äðùî
znip zxiyw oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zaya drxwpy xepkïéøLB÷zayaàîéðdrxwpy [heg±] §¦¦¨
miield zxiy zexepka,Lc÷naoeik ,dk`ln a` dxiywdy s`y ©¦§¨

dgece devn ixiyknl ef dxiyw zaygp zaya ycwna mipbpny
,zay,äðéãna àì ìáà.`id dk`lnyíàå`nip xepkd xqg £¨Ÿ©§¦¨§¦

ea dxywl dvexeäléçza,zayaïàëå ïàkycwnae dpicna ± ©§¦¨¨§¨
,øeñàxyt` did `lyk `l` zay migec mixiykn oi`y ¨

.zay axrn mzeyrl

àøîâ
:`ziixan dpynd lr dywn `xnbdeäðéîøe,dpynd lr eywde ± §¦§

,`ziixaa epipyøBpk úîéðmiield zxiyä÷ñôpL,zayaäéä àì ¦©¦¤¦§§¨Ÿ¨¨
døLB÷ynn xywadáðBò àlàxzend daipr xywa dxyew ± §¨¤¨§¨

:`xnbd zvxzn .xenb xywa dxizd epzpyne ,zaya,àéL÷ àìŸ©§¨
àäaeprl wx dxiznd `ziixad ±ïðaø,`idàäåepzpyn ± ¨©¨¨§¨

xeywl dxizndøæòéìà éaø,`idäåöî éøéLëî øîàc øæòéìà éaøì ©¦¡¦¤¤§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦¥¦§¨
zay dgecdúaMä úà ïéçBc,dzenk,døLB÷`nipd zxiywy ¦¤©©¨§¨

e ,xeaivd zepaxw dyrnk zxzenéøîàc ïðaøìdevn ixiyknïéà §©¨¨§¨§¦¥
ïéçBc,zay,dáðBò:`xnbd dywn .xeqi` oi` daiprayéàm` ± ¦§¨¦

k epzpynøæòéìà éaø,zay migec devn ixiyknyeléôà ©¦¡¦¤¤£¦
énð äléçzëìdrxwpa wx `le dligza mb dzxiyw xzez ± §©§¦¨©¦

ozipy mixiykn mb ezrcl ixdy ,epzpyna x`eank `ly ,zaya
:`xnbd da zxfeg .zay migec lenz`n mzeyrlàlàoi` i`ce ¤¨

`ziixal dpynd oia dxizqde ,xfril` iaxk epzpyn,àéL÷ àìŸ©§¨
mdl xyt` i`yk zay migec devn ixiykn odizy zrcly

e ,lenz`nàä,xeywl dxiznd epzpyn ±äãeäé éaøxaeqd ,`id ¨©¦§¨
,xyew zk`ln dxzed jgxk lre ,dxenb dxiywk daipryàäå± §¨

,aeprl wx dxizdy `ziixadïðaødxiywdy mixaeqd ,`id ©¨¨
.xeywl xeq` aeprl xyt`y oeike zxzen daiprde dk`ln

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå,ezrck dzpyp epzpynyïàîc àaélà §©¦§¨©¦¨§©
zhiyl m` ,eixac exn`p devn ixiykn oipra dhiy efi` itl ±

,obpi `le xeywi `l zay migec mpi` devn ixiykny opax
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc oiaexir(iying meil)

dòetéLaagex cv lkn dlikd lyìáà ,çôèm`dòetéLa Lé §¦¨¤©£¨¥§¦¨
agex cv lkl,çôèy ,dqxetl xeq`eîc íéìäàk íéìäà éòetéL ¤©¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

.gth ld` o`k ixde ,ld`e bbk aygp mild`d retiyay agexd ±
:zaya z`vl xzen cal raek dfi`a dpc `xnbdàLéL áø øîàå ¤¤§¨©©¦¨

àðééñ ,éãéà áøc déøa,cal raek ±éøL.zaya ea z`vl xzen - §¥§©¦¦§¨¨¨¦
:`xnbd dywn.øeñà àéðúäå:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì± §¨©§¨¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer zxqe`d `ziixaddéa úéàceiley agexa yiy ± §¦¥
çôèezyial mvre ,ld` ziiyr `id ezyiale eipt lr lid`ne ¤©

e ,ea d`ivid wx `le dxeq`àädxiznd `yiy ax ly `xnind ± ¨
ote`a zwqerdéa úéìceileya oi`y ±,çôè.ld` o`k oi`e §¥¥¤©

:`xnbd dywnäzòî àlàxie` lr milid`nd micba zyialy ¤¨¥©¨
,zaya dxeq` gthdéîéìâa áéaøLey`x lry zilhd z` jyn ± ¦§¥¦§¦¥

eiptn oldl crøeñàc énð éëä ,çôèheyt `lde ,xeq` didi mb ± ¤©¨¦©¦§¨
.xzenyàlà`le ,llk micba zyiala ld` xeqi` oi` i`ce ¤¨

miaxd zeyxl ea d`ivid `l` ,raekd zyiag `ziixaa dxq`p
zeyxa zen` rax` eplhlhie ey`xn gexd eplitzy yygn

,ayiil yi `ziixadn `yiy ax lr ddinzd z`e .miaxdàìŸ
àä ,àéL÷a mixen` ea z`vl xiznd `yiy ax ixac ±÷cäéîc± ©§¨¨§¦©©

e ,letiy yyg oi`e eil` wcedn raekdykàä`ziixad ± ¨
a zwqer zxqe`d÷cäéî àìcletiy yyg yie ,wcedn epi`a ± §Ÿ¦©©

.miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie

äðùî
ixiv zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:zaya zezlcïBzçzä øéö ïéøéæçîenewnn hnypy ilk zlc ly ©£¦¦¦©©§
jkl creind awpd jezl,Lc÷naoi`e opaxcn ezxfgd xeqi`y ©¦§¨

,ycwna zeayäðéãna àì ìáàs` exq`e ,zenewnd x`y ± £¨Ÿ©§¦¨
yihte ofxba wfega eprwzi `ny dxifb ,eicia z`f dyeryk

.`ziixe`cn aiigzieåxivd zxfgdïàëå ïàk ,ïBéìòädpicna ± §¨¤§¨§¨
ycwnae,øeñàeaiynde dlek zlcd zltep df xiv hnypyky ¨

.ycwna mb xeq` jkitle ,`ziixe`cn aiig enewnläãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmdixiv zaydy `l` ,llk `ziixe`c oipa milka oi` ¥

zayde ,yihta merwzi `ny dxifb opaxcn dxeq` mipeilrd
xivd z` xifgdl xzen jkitle ,ixnbl zxzen mipezgzd mdixiv

å ,Lc÷na ïBéìòäz`ïBzçzäs`.äðéãna ¨¤§©¦§¨§©©§©§¦¨

àøîâ
:xaegnl milk oia dfa zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìcâîe äáéz äcéL úìc øéö,hnypy oezgzdïéøéæçî Lc÷naeze` ¦¤¤¦¨¥¨¦§¨©¦§¨©£¦¦
e ,enewnläðéãnáhnydl ligznyk mle` ,exifgdl xeq`ïé÷çBc ©§¦¨£¦

.opaxc xeqi` mb oi` dfay ,`vi `ly awpd jezl dxfg eze`åxiv §
ïBéìòä,hnypy,øéæçé àì ïàëå ïàkxeqi` mrhe .`ed xenb oipay ¨¤§¨§¨Ÿ©£¦

,dpicna oezgz xiv zxfgdò÷úé ànL äøæb.yihte ofxba eze` §¥¨¤¨¦§©
íàåe xar.úàhç áéiç ò÷úmdixiv z`eìLd dqknìLå øBa §¦¨©©¨©¨¤§¤

d dqknìLå úecd zlcòéöirwxwl mixaegnd,øéæçé àìs` §¤¨¦©Ÿ©£¦
,ycwnae oezgzd xivaíàåe xar,úàhç áéiç øéæçäxaegnay §¦¤¡¦©¨©¨

.`edy lk dyrna mb `ziixe`c dpea yi rwxwl

äðùî
dihx zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:dknd lrn dxqedyLc÷na äièø ïéøéæçîxifgdl odkd xzen ± ©£¦¦§¦¨©¦§¨
jxevl dxiqdyk ,eciay dkn lr dgyn mr zyeagz zaya

,exfb `l ycwnae opaxcn dzxfgd xeqi`y ,ycwna dcearìáà£¨
äðéãna àìdgynd z` gxni `ny dxifb ,zenewnd x`y ± Ÿ©§¦¨

e .dilryíàzaya dgipdl `ae dihx my dzid `lïàk ,äléçza ¦©§¦¨¨
ïàëåycwnae dpicna ±,øeñàjxevl wxy,zeay exizd ycwnd §¨¨

.`id odkd jxev dihxd zgpde

àøîâ
:zaya dihxa bedpl cvik zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

äLøtL äièø ,ïðaødltpy ±ïéøéæçî ,äkî éab ìòî.úaMa dúBà ©¨¨§¦¨¤¥§¨¥©©¥©¨©£¦¦¨©©¨
,øîBà äãeäé éaøwxyk la` ,daiydl xeq` ixnbl dltpä÷ìçeä ©¦§¨¥§§¨

dcxi m` ,hrnd÷çBc ähîìdaiyne,äìòîìdzlrykeäìòîì §©¨£¨§©§¨§©§¨
å .ähîì d÷çBc,ezkn z` zewpl dvexdçp÷îe äièøä úö÷î älâî £¨§©¨§§©¤¦§¨¨§¦¨§©¥©

äknä étdnewnl daiyne dlebnd wlgaälâîe øæBçåz`úö÷î ¦©©¨§¥§©¤¦§¨
däièøipydäknä ét çp÷îe.daiyneåd z`dîöò äièøcv-] §¦¨§©¥©¦©©¨§§¦¨©§¨

[iniptd dihxdçp÷é àì,ote` meyaL éðtîdfaçøîî àeädeyne Ÿ§©©¦§¥¤§¨¥©
dgynd z` dilr,íàåe xarúàhç áéiç çøéî.wgnn meyn §¦¥©©¨©¨

:dkld zwiqt dfa d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
äãeäé éaøk äëìä.ixnbl dltpy dihx xifgdl xqe`d £¨¨§©¦§¨

:`l dfi`ae ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdàì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ
eðLmzwelgn dzpyp `l ±àlàaäLøétLdihxdéìk éab ìò`le ¨¤¨¤¥§¨©©¥§¦

,ux`l dltp,øeñà ìkä éøác ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà`pzl mby £¨¥§¨©©¥©§©¦§¥©Ÿ¨
.dpyi dihx zaydk `le dligzkl dpizpk dzayd zaygp `nw

:dpey drc d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øa øî øîà̈©©©©©¦£¨¨¦§¨©¥
àaà,`a` iptl iziid cner ±déì äìôðda yeag didy dihxéaà ©¨¨§¨¥©¥
àéãñ,eizey`xnly xkd lr ±déì øcäî à÷ålr dxifgde ± ©§¨§¨©§©¥

,rvtddéì àðéîà,el izxn` ±øî dì øáñ àìxaeq axd oi` ike ± £¦¨¥Ÿ¨©¨©
àäì`xnin dze`l ±éab ìò äLøétL ú÷Bìçî ,àcñç áø øîàc §¨§¨©©¦§¨©£¤¤¥§¨©©¥

,øeñà ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà éìkxingnd dcedi iaxly ixd §¦£¨¥§¨©©¥©§©¨
,ilkd lr dltpa mb daiydl xeq`éaøk äëìä ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦

éì òéîL àì ,éì øîà .äãeäé,ef `xnin izrny `l ±àì øîBìk §¨¨©¦Ÿ§¦©¦§©Ÿ
éì àøéáñdltpa ewlgp izrcly ,ok xaeq ipi`y xnel ipevxe ± §¦¨¦

`ed mb xizn ilk lr dltpa la` ,dcedi iax xq` dae rwxwd lr
.`l eze `id dnewnn dwlgedky ,daiydl

äðùî
znip zxiyw oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zaya drxwpy xepkïéøLB÷zayaàîéðdrxwpy [heg±] §¦¦¨
miield zxiy zexepka,Lc÷naoeik ,dk`ln a` dxiywdy s`y ©¦§¨

dgece devn ixiyknl ef dxiyw zaygp zaya ycwna mipbpny
,zay,äðéãna àì ìáà.`id dk`lnyíàå`nip xepkd xqg £¨Ÿ©§¦¨§¦

ea dxywl dvexeäléçza,zayaïàëå ïàkycwnae dpicna ± ©§¦¨¨§¨
,øeñàxyt` did `lyk `l` zay migec mixiykn oi`y ¨

.zay axrn mzeyrl

àøîâ
:`ziixan dpynd lr dywn `xnbdeäðéîøe,dpynd lr eywde ± §¦§

,`ziixaa epipyøBpk úîéðmiield zxiyä÷ñôpL,zayaäéä àì ¦©¦¤¦§§¨Ÿ¨¨
døLB÷ynn xywadáðBò àlàxzend daipr xywa dxyew ± §¨¤¨§¨

:`xnbd zvxzn .xenb xywa dxizd epzpyne ,zaya,àéL÷ àìŸ©§¨
àäaeprl wx dxiznd `ziixad ±ïðaø,`idàäåepzpyn ± ¨©¨¨§¨

xeywl dxizndøæòéìà éaø,`idäåöî éøéLëî øîàc øæòéìà éaøì ©¦¡¦¤¤§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦¥¦§¨
zay dgecdúaMä úà ïéçBc,dzenk,døLB÷`nipd zxiywy ¦¤©©¨§¨

e ,xeaivd zepaxw dyrnk zxzenéøîàc ïðaøìdevn ixiyknïéà §©¨¨§¨§¦¥
ïéçBc,zay,dáðBò:`xnbd dywn .xeqi` oi` daiprayéàm` ± ¦§¨¦

k epzpynøæòéìà éaø,zay migec devn ixiyknyeléôà ©¦¡¦¤¤£¦
énð äléçzëìdrxwpa wx `le dligza mb dzxiyw xzez ± §©§¦¨©¦

ozipy mixiykn mb ezrcl ixdy ,epzpyna x`eank `ly ,zaya
:`xnbd da zxfeg .zay migec lenz`n mzeyrlàlàoi` i`ce ¤¨

`ziixal dpynd oia dxizqde ,xfril` iaxk epzpyn,àéL÷ àìŸ©§¨
mdl xyt` i`yk zay migec devn ixiykn odizy zrcly

e ,lenz`nàä,xeywl dxiznd epzpyn ±äãeäé éaøxaeqd ,`id ¨©¦§¨
,xyew zk`ln dxzed jgxk lre ,dxenb dxiywk daipryàäå± §¨

,aeprl wx dxizdy `ziixadïðaødxiywdy mixaeqd ,`id ©¨¨
.xeywl xeq` aeprl xyt`y oeike zxzen daiprde dk`ln

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå,ezrck dzpyp epzpynyïàîc àaélà §©¦§¨©¦¨§©
zhiyl m` ,eixac exn`p devn ixiykn oipra dhiy efi` itl ±

,obpi `le xeywi `l zay migec mpi` devn ixiykny opax
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oiaexir(iyiy meil)

eàaélà éàezhiyl m`e ±,øîà÷ øæòéìà éaøcz` migecy xaeqd ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¨©
,zaydénð äléçzëì eléôàdligza elit` `nip zxiyw xzez ± £¦§©§¦¨©¦

iax ,devn ixiykna od zehiy izyy ,zaya drxwpa wx `le
s` mixqe`d opaxe lenz`n mzeyrl xyt`a s` xiznd xfril`

.`id in zrck mdipia zwlgnd epzpyne ,xyt` i`a
:`xnbd zayiinàlàdxizqde ,dcedi iaxk epzpyn oi` mlerl ¤¨

`ziixal dpynd oiaàä ,àéL÷ àìxeywl zxqe`d `ziixad ± Ÿ©§¨¨
kïBòîL éaøe ,oldlc `ziixaayàäk dxiznd epzpyn ±ïðaø ©¦¦§¨©¨¨

i` oial lenz`n ezeyrl xyt` oia miwlgnd ,ef `ziixaay
,xyt`Bì ä÷ñôpL éåì ïa ,àéðúczayaøBpëa àîéðea mipbpny §©§¨¤¥¦¤¦§§¨¦¨§¦
,dxfra,døLB÷`nip ea reawl la` ,zay migec devn ixiykny §¨

.lenz`n ezeyrl xyt`y ,xeq` dligzn,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
dáðBòmigec mixiykn oi`y ,xzend daipr xywa dpxywi ± §¨
.zayìBwä úà úòîLî dðéà àéä óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¥¨©§©©¤©

,dxyew epi` okle ,dxiywe daipr ici lr dligzakàlàdpwzn ¤¨
,ekxckìLîìLy xepkd zeczi leblba `nipd z` xizneähîlî §©§¥¦§©¨

oezgzd ecv ±CøBëåy eizeczi lr dvw z`äìòîìîecv ± §¥¨¤¨¦§©§¨
,ie`xk dgznl olblbne ,oeilrdBà,jtidlìLîìLleblba §©§¥

y zeczidCøBëå äìòîìîy zeczid lr dvw z`.ähîlî ¦§©§¨§¥¦§©¨
k `ziixade dpynd ± `de `d ,`ni` zirAi`eïðaøef `ziixaay §¦¨¥¥¨¨§¨©¨¨

,lenz`n mzeyrl xyt` i`y devn ixiykna mixizndàìå§Ÿ
ïàk ,àéL÷`nipd drxwpa zwqer epzpyn ±òöîàa,xepkd ©§¨¨§¤§©

dxizd okle ,dl lirez `l daipre dwfg dgizn dkixvy
,dxyewlïàkdrxwpa zwqer `ziixad ±,ãvä ïîdgizna dicy ¨¦©©

.xeywl `le aeprl dazk okle ,dyelw
drxwpa zewqer `ziixade dpynd ± `de `d ,`ni` zirAi`e§¦¨¥¥¨¨§¨

,òöîàaoerny iax s`e ,oerny iaxk `ziixade opaxk dpynde ¨¤§©
y `l` ,zay migec devn ixiykn oicd xwirny dcenøîiax ± ©

oernyïðéøæb øáñxeywl xizp m`y ,cvd on eh` rvn`d on ¨©¨§¦©
miwelgy epiai `le cvd on drxwpa mb exywi rvn`a drxwpyk

,dfn df dndøîeopax -,ïðéøæb àì øáñdrxwpa xeywl mixizne ©¨©Ÿ¨§¦©
.rvn`a

äðùî
zlai jezig oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zayaïéëúBçzayaúìaé[xya zhila±],Lc÷nalr d`vnpyk §¦©¤¤©¦§¨
`ede ,`id men dxiqd `l cer lke ,meia ea daxwdl cnerd yak
oi`e xzen `ziixe`cne `ed ci xg`lk owzny ,ecia jezgiy

,ycwna zeay,äðéãna àì ìáà.`ed opaxc xeqi` mewn lkny £¨Ÿ©§¦¨
íàåjezgl `aïàëå ïàk ,éìëaycwnae dpicna ±,øeñàffeby §¦¦§¦¨§¨¨

.ycwna dxzed `l dxenb dk`lne ,`ed `ziixe`c

àøîâ
:epzpynl migqta dpynn dxizq dywn `xnbdeäðéîøe± §¦§

dpyna epipy ,eywde(:dq migqt),Báékøäszkd lr gqtd dy ly ¤§¥
,miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl zaya axwykõeçî Búàáäå©£¨¨¦

ïéçBc ïéà ,Bzìaé úëéúçå íeçzì.zay.ïéçBc ,øîBà øæòéìà éaø ©§©£¦©©©§¥¦©¦¡¦¤¤¥¦
,daxwd jxevl zaya zlai uevwl xeq` dpyn mzqly ixd

.dxizd epzpyn eli`e
:`xnbd zxne` .mivexiz ipy dligza d`ian `xnbdøæòìà éaø©¦¤§¨¨

àðéðç [éaøa] (ïá) éñBé éaøåin reci oi`e ,mipte` ipya z`f evxiz §©¦¥§©¦£¦¨
,uexiz lk xn`àäå àä ,øîà ãçzewqer zeipynd izy ±azlai ©¨©¨§¨§

äçì,ffebl aygp dkzegde sebdn wlg `idyïàk ,àéL÷ àìå± ©¨§Ÿ©§¨¨
dkzega zwqer dxiznd epzpynãiadpicnae ,`ed ci xg`lky ©¨

,xzen zeayd ea dxzedy ycwnae opaxcn xeq`ïàkdpynd ± ¨
dkzega zwqer zxqe`d migqtaéìëa`ziixe`c ffeby ,ekxck ¦§¦

.ycwna mb xeq`e `edàäå àä ,øîà ãçåzeipynd izy ± §©¨©¨§¨
dvvewa zewqerãia,`ed iepiyyàä ,àéL÷ àìådpynd ± ©¨§Ÿ©§¨¨

zwqer migqtaazlai,äçìdidy meyn ycwna xeqi`d mrhe §©¨
,lenz`n dvvwl lekiàäzwqer epzpyn ±,äLéáéadyelzky ¨¦¥¨

ycwna dkzgl xzed jkitle ,dzvivwa oi` zeay elit`e `id
.lenz`n dvvwl did lekiy s`

:`xnbd zl`ey .mipvxzd ipy zexaqa dpc `xnbdøîàc ïàîìe§©§¨©
éìëa àä ãia àä,dgla odizyeàä äçìa àä øîà àì àîòè éàî ¨©¨¨¦§¦©©£¨Ÿ¨©¨§©¨¨

äLéáéa:`xnbd daiyn .cia odizyeéìëa eléôà äLéáé ,Cì øîà ¦¥¨¨©¨§¥¨£¦¦§¦
éøL énð,dvvwl xzen ±àîòè éàî,mrhd dne ±éëeøtéà ©¦¨¦©©£¨¦§¥
àëøtéàoeike ,sebl zxaegnk zaygp dpi`e dribpa `id zkxtp ± ¦¨§¨

zwqer `idy jgxk lr ilka dkzgl epzpyn dxq` `tiqay
.dgla

:jtidl `xnbd zl`eyäLéáéa àäå äçìa àä øîàc ïàîìe§©§¨©¨§©¨§¨¦¥¨
,cia odizyeéìëa àä ãia àä øîà àì àîòè éàî.dgla odizye ©©£¨Ÿ¨©¨©¨¨¦§¦

:`xnbd daiyn,Cì øîàmigqta dpynd z` cinrp m`,éìëadn ¨©¨¦§¦
,`pzd eprinynïðz àäepzpyna yxetn xak ixd -éìëa íà' ¨§©¦¦§¦
,'øeñà ïàëå ïàkzx`an .zeipyn izya xacd `pzd ltk recne ¨§¨¨

:ef dprh wlegd dgci cvik `xnbdCãéàåz` cinrdy wlegde ± §¦¨
,dgci ,ilka migqta dpyndíúä éðz÷c àädkxvedy mrhd ± ¨§¨¨¥¨¨

,df oic `iadl my dpyndéâeìôéà éòa à÷c íeMîdzvxy ± ¦§¨¨¥¦§¥
zwelgn z` `iadl,ïðaøå øæòéìà éaød`aed `l epzpynay ©¦¡¦¤¤§©¨¨

.ilka s` xiznd xfril` iax zrc
:dyiail dgl oia wlgnd ly enyn oerhl `xnbd dkiynnCãéàå§¦¨

oicy xnel did xyt` ok` ,oreh dyiail dgl oia wlgnde ±
oiicr j` ,zwelgnd z` epcnll migqta `aed ilka zlai zvivw

oky ,ilka my dpynd z` cinrdl jiiy `lBáékøäc àéîec§¨§¤§¥
éðz÷ íeçzì õeçî Búàáäåmipicl dneca my dpyp df oic ± ©£¨¨¦©§¨¨¥

,megzl uegn ez`ade mc`d szk lr dyd zakxd ,mikenqd
n mxeqi`y,ïðaøc,`id opaxc xeqi` zlaid zvivw mb jgxk lre §©¨¨

`ziixe`cn dxeq` ilka dzvivwy ,cia dgl zlai zvivw epiide
wlegd dgci cvik `xnbd zx`an .mipicd x`yl dnec dpi`e

:ef dprhãéàåCdpynd z` cinrne cil ilk oia wlgnde ± §¦¨
zlai jezig oic i`ce ,dgci ,ilkae dgl zlaia migqta
mixg`d mixacd ipy s`y ef dpyn dxaqy `l` ,`ed `ziixe`c

,`ziixe`cn mixeq`Báékøä,szkd lréçä øîàc ïúð éaøk àìc ¤§¥§Ÿ§©¦¨¨§¨©©©
,Bîöò úà àNBð.aiig igd z` `yepd mby mixaeqdk `l` ¥¤©§

e.àúééøBàc ïéîeçz øîàc àáé÷ò éaøk ,íeçzì õeçî Búàáä£¨¨¦©§§©¦£¦¨§¨©§¦§©§¨
:dywne `xnbd zxfegáéúîdywd ±,óñBé áøcinrdl okzi `l ¥¦©¥

jynda my epipy oky ,`ziixe`c mixeqi`a migqta dpynd z`
,mi`pzd gekie jeza,øæòéìà éaø øîànøîBçå ì÷mixacy oec` ¨©©¦¡¦¤¤©¨¤

,zay migec el`àéäL äèéçM äîedxeq`äëàìî íeMîdxenb ©§¦¨¤¦¦§¨¨
úaMä úà äçBc,gqtd zhigyaL elàmxeqi`úeáL íeMîcala ¨¤©©¨¥¤¦§

.úaMä úà eçãiL ïéc Bðéà,opaxc zlai jeziga xaecny epcnle ¥¦¤¦§¤©©¨
.cia dkzega epiid jgxk lre

ian `xnbd:zeipynd oia wlgl iyily uexiz d`áø øîà àlà¤¨¨©©
àäå àä ,óñBédkzgl `aae ,dgl zlaia zewqer zeipynd izy ± ¥¨§¨

ãia,epzpyn dxizd okle ,opaxcn exeqi`yådpynd mrh ©¨§
,zxqe`d migqtaLc÷îc úeáL ,eøézä Lc÷na Lc÷î úeáL§¦§¨©¦§¨¦¦§§¦§¨

eøézä àì äðéãnaenvr ycwnd mewna `l` zeayd dxzed `l ± ©§¦¨Ÿ¦¦
ly exewiae xg`ne ,ycwnd jxevl dpicna dilr xaeryk `le
`ly ,ezlai zkizg dxzed `l milrad ziaa dyrp menn gqtd

.ycwna dyrp mxewiay epzpynay xeaivd zepaxwak
:evexiz lr zeiyew d`ian `xnbdáéúéayi -àäì øîà÷å ,ééaà ¨¦©©¥§¨¨©§¨

àzòîL.sqei ax ly ewelig z` xn`e ±déáéúéàdywd -áø §©§¨¥¦¥©
,ééaàì àøôñlirl dpyna epipy(:fv),àøB÷ äéädxez ixacøôqa ©§¨§©©¥¨¨¥§¥¤

dcinra zayaäte÷ñàä ìò,zlcd oztn ±ìbìbúðådvwøôqä ©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤
Bãiî,ecia feg` ipyd edvwe miaxd zeyxl,Bìöà BììBboeifa iptn ¦¨§¤§

,dywe .zeay xeqi` ezlilba yiy s` ,xtqdàëä àäåo`k ixde ± §¨¨¨
àeä äðéãna Lc÷îc úeáLczyecw iptn `ed ycwn zeayy ± ¦§§¦§¨©§¦¨

,ellebl exizd ok it lr s`e ,dpicna `vnpe xtqdb àìåïðéøæ §Ÿ¨§¦©
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ezny in` cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir
øîà÷ øæòéìà éáøã àáéìà éàdil `xiaq xfril` iaxkc oeike :dil `xiaq xfril` iaxk jgxk lr ,oixiykna dil `xiaq o`nk :xnelk Ð.xeq` dligzkl ied i`n` Ðàä àìà

àäå ïåòîù éáøïðáødxyew ixn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc opax oizipzn Ð,lenz`n zeyrl xyt` i`ya oebke 'eke oigec devn ixiyknc ,`cga xfril` iaxk edl `xiaqc Ð

`lc meyn ,ikd opipy `l `nrh i`n dcedi iaxk dl opinwen ded ik `xwirne xeq` dligza ,jkld .mei ceran zeyrl xyt`ya dilr ibilte ,exepka `nip el dwqtpy :ipzwck

.ipn oizipznc `nzq ol `irain `icda ikd xn`c `pz gky` `lc dnk lke xyt` i`l xyt` oia bltnl `xaq i`d dil zi`c `icda opirnyàéä óàdxyew e` daper did m` Ð

a` inp dxiywe li`ede ,lewd z` zrnyn dpi`

`id dk`ln,lewd z` rinyzy `ticr `d Ð

miiwl eleylya zayd z` llgl epl aehe

zay llgln miel ly xiy lew zrnyd

mey da miiwp `le ,dk`ln a` `idy ,dxiywa

.lew rnyd ivn `lc .devnäèîìî ìùìùî
äìòîìî êøåëådlrnln zeczi yi ixdy Ð

`edyke oda oikexk oinipd iy`xy ,dhnle

dvexoirk ,zkx`p `nipde czid lblbn Ð

cr jix`nc ,`"tx` xnf ilk ipinl oiyery

`id ixde ,ea dkxeke dlrnly czil ribiy

zhytzny cr czid oilblbne .dlgzak

ixynl `ticr opaxle .dlew zrnyne dzkldk

,`ed dk`ln a` inp lylyn `dc ,dxiyw

[ixyc] (incc) oeike ezkldk ilk owznc

xepka oinip xizdl inp iz`e silgn ,dlgzkl

`ticr dxiyw ,jkld ,dlgzkl ycg.àäå àä
ïðáø.oigec mei ceran xyt` i`y oixiyknc Ð

dxyew oizipzn ipzwc `dedwqtpyk Ð

dlew rnyz `l daper ilnli`y ,zirvn`a

daper ipzwc `deoi`y ,diy`xa dwqtpyk Ð

.daipra dil ibqe ,jk lk wefig my dkixvéàå
òöîàá àäå àä àîéà úéòáoerny iax `d Ð

dxyew did `l ipzwc `ziixae ,opax `deÐ

oerny iaxl dil `xiaqc ,ixy `ziixe`cn

edl xyt` `lc `kid oigec devnc oixiykn

on eh` rvn` xfbc `ed dxifb meyne .lenz`n

.igc icin xfbinl `kilc ,`nlra la` ,cvd

äðùîúìáé,cinzl men `ede .d"`exe Ð

e`" :(ak `xwie) aizkck .zayd z` dgecy

oi`y ,zlai opixw `xwc zlai "zlai e` uexg

`le xeayc `inec ,zxbig enk `l` xac my

la` .oexeir aizk `l inp zxere ,xay aizk

oizipznc zlai.mend ly xac my `ed Ð

úìáé ïéëúåç.xn`w cia Ðïàëå ïàë éìëá íà
øåñà`ed owzn cia inp ciar ikc ab lr s`e Ð

ffebc dclez iede miig ilran jzeg dil dede

ciar `w ci xg`lkc oeik ikd elit` xnvd z`

`l` o`k oi` oikqa `l` dkzegl jxc ok oi`y

.zeayøåñà ïàëå ïàë éìëá íàåa`c Ð

.lega oiyery zenkn dpyn epi`e li`ed ,ied dk`lnàøîâåáéëøä.megzl uegn e`iadl e` miaxd zeyxa etizk lr eaikxd :xn`w zaya `ad gqta Ðïéà åúìáé úëéúçå
ïéçåã.`nzq` `nzq `iyw Ðàäxyt`y dk`ln oebk zay oigec devn ixiykn dil `xiaqc .ixy ilka elit` xfril` iaxe oizipznc `pz xn`w inp ikde .ilka migqtc Ð

.ibilt oixiyknae zayd dgec oaxwde `ed oaxw ixiykn mend xewa oebk mei ceran dzeyrläùéáéá ïéúéðúî,xeq` ilka ikd elit`e Ð.ciar `w dk`ln oipre ,dl owznc meyn

.cia ediiexze ,dgla migqtceéìëá êì øîà.izkec ixza dinzql `pzl dil dnle `kd dl opirny xak `d xeq`c migqta opireny`l il dnl Ðêãéàåmzd `ipz xcd ikdl Ð

.ixy ilka elit`c opireny`c ,xfril` iaxc `zbelt meynêãéàå.ixii`c `ed zeayc `d mzde ,dk`ln a` dil ded ok m`c .ilkae ,dgla migqtc `iddl opinwen `l ikdl Ð

åáéëøäã àéîåãlenz`n xyt`e li`ed :ikd elit`e ,opaxc inp oinegze .envr `yep igc ,opaxcn `l` xqzin `lc Ð.igc `l Ðêãéàådxenb dk`ln dteb ez`ade eaikxd Ð

myk" wxta dheq zkqna xn`c ,`aiwr iaxk dl xaq oinegzae .envr z` `yep ig :(`,cv) "ripvnd" wxta zay zkqna xn`c ,ozp iaxk migqta `pz i`dl dil `xiaq `lc ,`id

.`ziixe`c oinegz (a,fk) "oiwcea mindyøîåçå ì÷ øæòéìà éáø øîà.(a,dq migqt) "mixac el`" wxta dl opipz ediizbelt iab mzd Ðúåáù íåùîù åìà`nw `pz :`nl` Ð

.`nwezn ilka e`lc dpin rnye ,edl xq` `w zeay meynãéá àäå àä óñåé áø øîà àìàok m`c .dl opinwen `l dyiaia oizipzn ,edine Ðdgla `l` .ixy ilka elit` Ð

ixyc `nrh epiid ciae`ed ycwn jxeve ,`ed zeayc ab lr s`c ,xeq`c `nrh epiid migqtae .oze` oixwan md ycwna xeav zepaxwe oicinzy ,ycwnae .`ed zeayc Ðelit` Ð

ycwnl e`ian jk xg`e eziaa epwzne ,egqt xwan cg`e cg` lkc oeik ikd.dpicna zeayd lr xearl exizd `l Ðàúòîù àäì.sqei axc Ðåìöà åììåâ,ecia ecbi`c oeikc Ð

zeay `ki`c ab lr s`.dpicna s` xzed ycwn jxevc zeay :`nl` .`ed ycw ixdy ,dil ixw ycwnc zeay inp xtq .iiezi`l iz`e miaxd zeyxl dilek litp `nlic Ðàä
àðîé÷åàdtewq`d jxc ziad jezl dil ihnn ik ,dilek litp inp i`c .xfbnl `kil zeay elit`c 'eke zilnxk dtewq`a oiwxit yixa Ð.z`hg aeig o`k oi` Ð'åëå ïéìùìùîÐ

dxifb ,mei ceran eleviy ick `l` dviae lva xya oilev oi` opixn` `nlrc xyaae .envrn dlvi `ede ,ezelvl.(a,hi) zayc `nw wxta ,milgba dzgi `nyàëä àäålkc Ð

.dpicna inp dil ixywe ,eziaa egqt dlev cg`äøåáç éðá.izgn `l ,jkld ,minkge oifixf miycwa oiwqerd lkc ,od oifixf gqtd lr oipnpd Ðééáàåmipdk :xaq ,wizyi`c Ð

od oifixf dxeag ipa la` .ycw zekld edecnly recia dcearl qpkpy oeikc .izkec dnka opixn` ,od oifixf.gqt dyer epi`y mc` jl oi`y ,opixn` `l Ðøîà àáø`de `d Ð

dyiaia i`c ,dgla `de `de .dk`ln meyn migqtl inwe`l `kil ilkac ,xn`ck ciaixiykn inwn igcin lenz`n dl xyt`c zeay ipzwc oizipzn `l` .ilka xqzin `l Ð

devnoigec xn`e ,migqtc `eddc dlr inp biltc ,`id xfril` iax Ð`de .zeay oky lke ,ediinwn igcin dk`ln a` elit`c Ðxeq` ilkac oizipzna ipzwcxfril` iax dcen Ð

lnfi` iab oebk ,xyt` `lc `kide .`zay opillgn `le ,dil opipyn iiepyl xyt`c dnkc.dk`ln a` elit` opigc Ð
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רלג ezny in` cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir
øîà÷ øæòéìà éáøã àáéìà éàdil `xiaq xfril` iaxkc oeike :dil `xiaq xfril` iaxk jgxk lr ,oixiykna dil `xiaq o`nk :xnelk Ð.xeq` dligzkl ied i`n` Ðàä àìà

àäå ïåòîù éáøïðáødxyew ixn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc opax oizipzn Ð,lenz`n zeyrl xyt` i`ya oebke 'eke oigec devn ixiyknc ,`cga xfril` iaxk edl `xiaqc Ð

`lc meyn ,ikd opipy `l `nrh i`n dcedi iaxk dl opinwen ded ik `xwirne xeq` dligza ,jkld .mei ceran zeyrl xyt`ya dilr ibilte ,exepka `nip el dwqtpy :ipzwck

.ipn oizipznc `nzq ol `irain `icda ikd xn`c `pz gky` `lc dnk lke xyt` i`l xyt` oia bltnl `xaq i`d dil zi`c `icda opirnyàéä óàdxyew e` daper did m` Ð

a` inp dxiywe li`ede ,lewd z` zrnyn dpi`

`id dk`ln,lewd z` rinyzy `ticr `d Ð

miiwl eleylya zayd z` llgl epl aehe

zay llgln miel ly xiy lew zrnyd

mey da miiwp `le ,dk`ln a` `idy ,dxiywa

.lew rnyd ivn `lc .devnäèîìî ìùìùî
äìòîìî êøåëådlrnln zeczi yi ixdy Ð

`edyke oda oikexk oinipd iy`xy ,dhnle

dvexoirk ,zkx`p `nipde czid lblbn Ð

cr jix`nc ,`"tx` xnf ilk ipinl oiyery

`id ixde ,ea dkxeke dlrnly czil ribiy

zhytzny cr czid oilblbne .dlgzak

ixynl `ticr opaxle .dlew zrnyne dzkldk

,`ed dk`ln a` inp lylyn `dc ,dxiyw

[ixyc] (incc) oeike ezkldk ilk owznc

xepka oinip xizdl inp iz`e silgn ,dlgzkl

`ticr dxiyw ,jkld ,dlgzkl ycg.àäå àä
ïðáø.oigec mei ceran xyt` i`y oixiyknc Ð

dxyew oizipzn ipzwc `dedwqtpyk Ð

dlew rnyz `l daper ilnli`y ,zirvn`a

daper ipzwc `deoi`y ,diy`xa dwqtpyk Ð

.daipra dil ibqe ,jk lk wefig my dkixvéàå
òöîàá àäå àä àîéà úéòáoerny iax `d Ð

dxyew did `l ipzwc `ziixae ,opax `deÐ

oerny iaxl dil `xiaqc ,ixy `ziixe`cn

edl xyt` `lc `kid oigec devnc oixiykn

on eh` rvn` xfbc `ed dxifb meyne .lenz`n

.igc icin xfbinl `kilc ,`nlra la` ,cvd

äðùîúìáé,cinzl men `ede .d"`exe Ð

e`" :(ak `xwie) aizkck .zayd z` dgecy

oi`y ,zlai opixw `xwc zlai "zlai e` uexg

`le xeayc `inec ,zxbig enk `l` xac my

la` .oexeir aizk `l inp zxere ,xay aizk

oizipznc zlai.mend ly xac my `ed Ð

úìáé ïéëúåç.xn`w cia Ðïàëå ïàë éìëá íà
øåñà`ed owzn cia inp ciar ikc ab lr s`e Ð

ffebc dclez iede miig ilran jzeg dil dede

ciar `w ci xg`lkc oeik ikd elit` xnvd z`

`l` o`k oi` oikqa `l` dkzegl jxc ok oi`y

.zeayøåñà ïàëå ïàë éìëá íàåa`c Ð

.lega oiyery zenkn dpyn epi`e li`ed ,ied dk`lnàøîâåáéëøä.megzl uegn e`iadl e` miaxd zeyxa etizk lr eaikxd :xn`w zaya `ad gqta Ðïéà åúìáé úëéúçå
ïéçåã.`nzq` `nzq `iyw Ðàäxyt`y dk`ln oebk zay oigec devn ixiykn dil `xiaqc .ixy ilka elit` xfril` iaxe oizipznc `pz xn`w inp ikde .ilka migqtc Ð

.ibilt oixiyknae zayd dgec oaxwde `ed oaxw ixiykn mend xewa oebk mei ceran dzeyrläùéáéá ïéúéðúî,xeq` ilka ikd elit`e Ð.ciar `w dk`ln oipre ,dl owznc meyn

.cia ediiexze ,dgla migqtceéìëá êì øîà.izkec ixza dinzql `pzl dil dnle `kd dl opirny xak `d xeq`c migqta opireny`l il dnl Ðêãéàåmzd `ipz xcd ikdl Ð

.ixy ilka elit`c opireny`c ,xfril` iaxc `zbelt meynêãéàå.ixii`c `ed zeayc `d mzde ,dk`ln a` dil ded ok m`c .ilkae ,dgla migqtc `iddl opinwen `l ikdl Ð

åáéëøäã àéîåãlenz`n xyt`e li`ed :ikd elit`e ,opaxc inp oinegze .envr `yep igc ,opaxcn `l` xqzin `lc Ð.igc `l Ðêãéàådxenb dk`ln dteb ez`ade eaikxd Ð

myk" wxta dheq zkqna xn`c ,`aiwr iaxk dl xaq oinegzae .envr z` `yep ig :(`,cv) "ripvnd" wxta zay zkqna xn`c ,ozp iaxk migqta `pz i`dl dil `xiaq `lc ,`id

.`ziixe`c oinegz (a,fk) "oiwcea mindyøîåçå ì÷ øæòéìà éáø øîà.(a,dq migqt) "mixac el`" wxta dl opipz ediizbelt iab mzd Ðúåáù íåùîù åìà`nw `pz :`nl` Ð

.`nwezn ilka e`lc dpin rnye ,edl xq` `w zeay meynãéá àäå àä óñåé áø øîà àìàok m`c .dl opinwen `l dyiaia oizipzn ,edine Ðdgla `l` .ixy ilka elit` Ð

ixyc `nrh epiid ciae`ed ycwn jxeve ,`ed zeayc ab lr s`c ,xeq`c `nrh epiid migqtae .oze` oixwan md ycwna xeav zepaxwe oicinzy ,ycwnae .`ed zeayc Ðelit` Ð

ycwnl e`ian jk xg`e eziaa epwzne ,egqt xwan cg`e cg` lkc oeik ikd.dpicna zeayd lr xearl exizd `l Ðàúòîù àäì.sqei axc Ðåìöà åììåâ,ecia ecbi`c oeikc Ð

zeay `ki`c ab lr s`.dpicna s` xzed ycwn jxevc zeay :`nl` .`ed ycw ixdy ,dil ixw ycwnc zeay inp xtq .iiezi`l iz`e miaxd zeyxl dilek litp `nlic Ðàä
àðîé÷åàdtewq`d jxc ziad jezl dil ihnn ik ,dilek litp inp i`c .xfbnl `kil zeay elit`c 'eke zilnxk dtewq`a oiwxit yixa Ð.z`hg aeig o`k oi` Ð'åëå ïéìùìùîÐ

dxifb ,mei ceran eleviy ick `l` dviae lva xya oilev oi` opixn` `nlrc xyaae .envrn dlvi `ede ,ezelvl.(a,hi) zayc `nw wxta ,milgba dzgi `nyàëä àäålkc Ð

.dpicna inp dil ixywe ,eziaa egqt dlev cg`äøåáç éðá.izgn `l ,jkld ,minkge oifixf miycwa oiwqerd lkc ,od oifixf gqtd lr oipnpd Ðééáàåmipdk :xaq ,wizyi`c Ð

od oifixf dxeag ipa la` .ycw zekld edecnly recia dcearl qpkpy oeikc .izkec dnka opixn` ,od oifixf.gqt dyer epi`y mc` jl oi`y ,opixn` `l Ðøîà àáø`de `d Ð

dyiaia i`c ,dgla `de `de .dk`ln meyn migqtl inwe`l `kil ilkac ,xn`ck ciaixiykn inwn igcin lenz`n dl xyt`c zeay ipzwc oizipzn `l` .ilka xqzin `l Ð

devnoigec xn`e ,migqtc `eddc dlr inp biltc ,`id xfril` iax Ð`de .zeay oky lke ,ediinwn igcin dk`ln a` elit`c Ðxeq` ilkac oizipzna ipzwcxfril` iax dcen Ð

lnfi` iab oebk ,xyt` `lc `kide .`zay opillgn `le ,dil opipyn iiepyl xyt`c dnkc.dk`ln a` elit` opigc Ð
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ezny ina cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir

àéä éàîopipyn iiepyl xyt`c dnkc xfril` iax icenc `xniz `pn Ðodk :`ipzc Ð

.'eke zlai ea dzlryïéà åéðéùáilka ,`ed zeayc Ðexiag ,eipiya elit`e .`l ÐÐ

edi`e ,oi`"ripvnd" wxta zay zkqna xn` ikde .xity dil owzn `l exiagc ,`l Ð

z`hg aiign xfril` iaxy ,eipiya e` efa ef eipxetv lhepa opaxe xfril` iax ibiltc

mzd `pniwe`e .zeay meyn oixqe` minkge

xfril` iax aiign ikcla` ,envrl lhepa Ð

exiagl.xeht lkd ixac Ðéðîxn`wc `d Ð

.`l envrae `l ilkaïðáø àîéìéà:ixn`c Ð

opirny`e ,dk`ln a` egc `l devn ixiykn

egc zeaycoebke ,exiaga eipiya oebk Ð

dilwynl dil xyt` `lc ,zaya el dzlry

.lenz`nïðáø éøîàã ïåéëzeyxd xac iabl Ð

eipiya e` efa ef envrl lhepc`l` o`k oi` Ð

.zeay meynàëämeyn exiaga exywc Ð

ycwnc zeay`dc ,envrl inp ixzyil Ð

`ed zeay inp diteb edi`.øæòéìà éáø åàì àìà
àéä`nlrc ,envrl eipiya lhepa xn`c Ð

devnl `lyikd ,ikd meyne .z`hg aiigc Ð

zeay iedc exiaga xyt`c oeik inpopixy `l Ð

.diytpl dilwynle dk`ln a` igcinl dil

devn ixiykn xfril` iax xn`c ab lr s`e

dk`ln a` oigeciiepyl xyt`c dnk Ð

.opipynïðáø íìåòì`l xfril` iaxl i`c Ð

,ixy ilka elit`e envrl elit`e ,iepiy ira

zeay inp envrl lhepc oeik ,opaxl `iywce

.diytpl edi` dilwyip ,`edåì äúìòã éà
åñéøëáe` ecia dlhil el xyt`y mewn Ð

eipiya.opiqxb ikd :inp ikd Ðïðáø éàå
'åëå øæòéìà éáøã èåùôúå ãéá äéìäéð äéì÷ùéì
`id xfril` iax `nlya zxn` i` :xnelk Ð

iepiy meyneuxzny enk ,xity `nwezn Ð

`l ilkac `nrhe ,opax zxn` i` `l` .dinwl

opaxe ,dk`ln a` egc `l oixiyknc meyn

'ipyn diteb edi`c idp .ixcdnc `ed zeay`

dil.`ed eabac ,dilwynl xyt` `lc Ð

inp eci `dc ,cia dlhepc opirnyl `din exiag

dipin opirnyc .ipznl xity ikde `id zeay

a` `le ,egc zeay oixiyknc :`cg .izxz

opirny cere .`zyd ol rnynck ,dk`ln

ilka `le cia dil ixycn :dpin`ed `kdc Ð

"ripvnd" wxta mzd xn`c .xfril` iaxck

ilka la` ,cia zwelgn :(a,cv zay)ecen Ð

ffebc dclez dil opiaygc ,z`hg aiigc opax

ilral xaegnd on jzeg `edy ,xnvd z`

wcinle ,dpin dihytinl epivn `l `zyd la` .miig.dil ixyw `le ,`ed zeay inp cia `dc ,`ed dk`ln a`c meyn `l ilka `dc Ðéîð øæòéìà éáøì êéîòèìå`nrhc idp Ð

cia dildip dilwyp ,ded iepy meyn.zeay `l` epi`y exiagl lhepa xfril` iax dcenc ,iepy `ki` `dc Ðøæòéìà éáø àîìùá úøîà éàxeqi`e zeay devn ixiykn iabl Ð

`nrhe ,edl ieyn xzid `ziixe`czeayl dk`ln a`n opipync ikid ik ,opipyn iiepyl xyt`c meyn Ð,mipiyn dxeng ci ,jkld .dlwd zeayl dxengd zeayn inp opipyn Ð

.ilk eh` ci ith da xfbnl `ki`e ,ilkl dnece ikda digxe`cïðáø éà àìà`l`) ixecd`l edl dnl igcin `l dk`ln a`c meyn ediinrhe Ð.edc lk zeay` (àëéì åúåÐ

.icin iieyw`läðùîéîâ äéìò êøåëdceard mr ezkn d`xzy `rx` gxe` e`lc ,`id dcear jxev `din `zyde li`ed dknd z` `txn inbdy it lr s`e Ðdze` dqkn Ð

.inbaäðéãîá àì ìáà.xeq`e ,`id zeay zaya d`etxe ,zaya `txny Ðíã àéöåäì íàå.dnc `ivedl ick inba dwcdny Ðøåñà ïàëå ïàë:cere .dcear jxev df oi`y Ð

.ediiabl ixzyn `l dk`ln a`e ,laeg dil dedcàøîâïè÷ ìåöìö.l"icpa frlae (a,h) dheqc "(ohw) levlva dxbg `id" :enk .d`p ohw xef` Ðíéãâá øåúé éåä`ipze Ð

dcear care ecba zgz exya lr dihx el dzidy e` ,zg` xzei e` zg` xqg ,mihpa` ipy ,miqpkn ipy yal (`,gi migaf) ipy wxta miycw zhigyadl silie .dleqt ezcear Ð

"mipdkd oxd` ipa" i`xwn mzdcare lecb odk icba yaly heicd odk mdl oiwewfd heicd icbaa :xnelk .mpedka Ð.micba xezi epiidc dleqt ezcear Ðåøîà àìdze`a Ð

micba xezi dpynrav`a oebk micba mewna `ly la` ,micba mewna `l` Ð.micba xezi ied `l Ðäéì ÷åôéúågwle) op`e ,dcearl eici oia uiigc meyn ,levlv oia inb oia Ð

.mixg` ici lr `le ,eci lr envra rnync opira ,"odkd wxfe" "odkd gwle" (opiraìàîùádxyk dcear oi`y Ð[odk] (oda) e` rav` xn`py mewn lk :oileg zhigya xn`ck ,da

.oini `l` epi` Ðäãåáò íå÷îá àìù ïéîéá éîð éà.rav`d ab lr oebk Ðàâéìôådyly lr dyly cba elit`e ,micba xezi ied `l micba mewna `ly xn`c ,opgei iaxc `d Ð

.liqt `lc rnynàáøãà`ed cba e`l `dc ,xninl `kil micba xezi meync ab lr s`e .zvveg zg` `nip elit` ,micba mewna :xn`c Ð`xwie) aizkc ,`ied `din dvivg Ð

"exya lr yali ca iqpkne" :(e.uveg xac `di `ly Ðúåööåç ùìù ìò ùìùdvivg oeyla hwpc i`de .micba xezi ied ixwn cbac oeikc Ðzg` `nipa ixii` `yixc meyn Ð

.`ed cba e`lc micba xezi diipznl ivn `lc ,micba mewnaúåööåç ïéà ùìùî úåçôcba aiyg `lc icii`c Ðo`k oi` inp dvivge .`ed cba e`lc ,o`k oi` micba xezi ÐÐ

.dcear mewna `lye ,`ed micba mewna `lycàâéìô éàãå ïðçåé éáøãà` llk xezi aiyg `l opgei iax micba mewna `ly oxn`ck ,`axc `d Ð.lecb cbaa elitäéøá äãåäé áøãà
àâéìô àîéð éî àééç éáøã.yly lr yly ied `lc ab lr s`e ,uiig ohw levlvc :xn` edi`e zevveg oi` ylyn zegt micba mewna `ly xn`c ,`axc `d Ðõöåç ïè÷ ìåöìöÐ

dvivg oeyla dcedi axc dizlina dl ihwpc i`de .wgvi epiaxc dizlina `l` welig da oi`e ,`nw `pyilk inp epiide .micba xezi meynivn `lc opgei iaxc `zbelt jd meyn Ð

.dvivg oeyla dlekl dl hwp ikdl ,dvivg meyn `l` micba xezi xninl ivn `l ylyn zegte ,micba mewna uveg yly lr ylyn zegt xn`wc ,micba xezi meyn diipznl
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äî`l` `kd ixy `l `de ?`gip in xfril` iaxke :xn`z m`e Ð exiag il dne `ed il

Ð cia `d rnyn .xeq` o`ke o`k Ð ilka m` :ipzwcn ,cia ixy oizipznae ,eipiya

`l` eipiya jezgl ekxved `l Ð eipiya jezgl qe`in `ki`c dnda iabc :xnel yie !ixy

?opipyn iiepyl xyt`c `kidc xfril` iaxc `ail` xninl epivn ikide :xn`z m`e .cia

(`,lw zay) `iad `l m` wxta xn`w `de

s` ,miaxd zeyx jxc elit` lenl oikq `ianc

zebb jxc e`iadle iiepyl xyt`c ab lr

ekxc xvwn mzdc :xnel yie !zexivge zetitxwe

ekzegl lekic `kd la` ,miaxd zeyx jxc jlil

.opipync xfril` iax dcen Ð ilka enk cia

äúìòùopirnylc :dniz Ð eaba dkiyp el

mewna dzlry oebk ith `zeax

`ed ixy ikd elit`e ,lehil envra `ed lekiy

yie !ci xg`lk ied `lc ab lr s` ,lehil envra

`wlq ied Ð exiaga opirny` `l i`c :xnel

ceariy ick lehil dixagl opixy `lc jzrc

.exiag

éëäiaxc heytze cia dilwyp opax i`e :opiqxb

,izxz dpin opirnyc :yexit ± xfrl`

:cere ,dk`ln a` egc `l devn ixiyknc :`cg

`zyd la` .z`hg aiigc ecen ilkac opirnyc

meynÐ `l ilkac wcinle ,dihytinl epivn `l

`le `ed zeay inp cia `dc ,`id dk`ln a`c

.exywéà:yexit Ð xfril` iax `nlya zxn`

opipyn Ð zeayl dk`ln a`n opipync ikid ik

zxn` i` `l` .lwd zeayl xeng zeayn inp

ay` (`l`) ixecd`l edl dnl Ð opaxlk ze

dil `gip i`n`c :ivewn xyd dywde ?edc

dide ?opaxln ith xfril` iaxl dwgxd carinl

uxize !ith lwin xfril` iax `dc ,jtdl d`xp

,zeay lk xizdl yi opaxc `ail` ,zpzepd `idc

meync edl zi`c oeik ,daxeg dpin witp `lc

zi`c ,xfril` iax la` .zay opigc `l xykd

Ð iiepyl xyt`a ,edine ,dgec oixiyknc dil

`ai `ly lwd zeay xg` xfgl epl yi ,opipyn

.iiepyl xyt`a ,iepiy `la xizdl
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyàéä éàîwelig xfril` iax zrca epivn okid ± ©¦
,xewnd o`kn :`xnbd daiyn .zepyl xyt` i` oial xyt` oia

åépéLa Bì dëúBç Bøéáç ,úìaé Ba äúìòL ïäk ,àéðúczaya §©§¨Ÿ¥¤¨§¨©¤¤£¥§¨§¦¨
:`ziixadn `xnbd zwiicn .dcearl exiykneïéà åépéLawx ± §¦¨¦

la` ,dkzgl xzen eipiya.àì éìëa,sqep weiceïéà Bøéáçmb ± ¦§¦Ÿ£¥¦
la` ,exiagl wx xzen miipiyaeäéà,envr zlaid lra ±.àì ¦Ÿ

ezrcl mbye ,`id xfril` iax `ziixady `xnbd dgiken dzr
zxxan .opaxc xeqi`l zepyl xyt`yk migcp dxez ixeqi` oi`

:`xnbdépî,ef `ziixa in zrck ±àîéìéàky xn`p m` ±ïðaø ©¦¦¥¨©¨¨
,xfril` iax lr miwlegdåzwqer `id ixd,Lc÷na,dywïåék §©¦§¨¥¨

àîìòa ïðaø éøîàcdpyna] zenewn x`ya ±(:cv zay)uvew iabl §¨§¦©¨¨§¨§¨
exeqi`y [zeyx jxevl eipiya e` eicia eipxtvàëä ,úeáL íeMî¦§¨¨

,zeayd ea dxzedy ycwna o`k ±él äîdpvvwiél äî àeä ©¦©¦
,Bøéáç.envrl s` uevwl xzen `dieåàì àlài`ce `l` ± £¥¤¨¨

`ziixadøæòéìà éaø,`idàîìòa øîàcuvewa my dpyna ± ©¦¡¦¤¤§¨©§¨§¨
zeyx jxevl eipiya e` eicia envrl,úàhç áéiçexiagl uvewae ©¨©¨

,opaxcn wx xeq`y dcenàëäådxen zlai lra odka o`k - §¨¨
exeqi`y envr `ed `le `id zeayy eipiya exiag dpvvwiy

,`ziixe`cnáb ìò óàxaeqyúaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëîcmb ©©©§©§¦¥¦§¨¦¤©©¨
y meyn enrh jgxk lre ,`ziixe`caì øLôàc änkïðépLî ééepL ©¨§¤§¨§©¥§©¦©

kk ±.mipyn ep` opaxcl `ziixe`c xeqi`n zepyl xyt`y l
zepyl yi xfril` iaxl mby `ax ixacl xewnd o`kne

.xyt`yk
:`xnbd dgecíìBòì ,àì`ziixae ,zepyl jxev oi` xfril` iaxl Ÿ§¨

k uevwl zlaid lra ly exiagl wx dxizdy efïðaømixaeqd ©¨¨
,exiag iciak zeay envr cia dzlihpyådazk `ly mrhd §

,eipiya envr zlaid lra dpvvwiyBñéøëa äúìò éàlekiy ¦¨§¨¦§¥
,eipiya e` eicia myl ribdlénð éëädpvvwiy dxen ok` dzid ± ¨¦©¦

`l` ,envraäëéLð Bì äúìòL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä[zlai-] ¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨§¦¨
åéãé éìévàáe Baâa,eiwtxn ±dì ìé÷L éöî àì eäéàcepi` `edy ± §©§©¦¥¨¨§¦Ÿ¨¥¨¦¨

.exiaga xzidd z` dhwp okle ,eipiya dlhil leki
dpnn cenlle xfril` iaxk `ziixady gikedl day `xnbd

:`xnbd dywn .xyt`yk zepyl yiyéàålawp m` s`e ± §¦
k `ziixadyïðaøxeqi` migec mixiykn oi`y mixaeqd ©¨¨

envr odkdy mpn` od ,ilka dlhil dxizd `l okle `ziixe`c
exiag mewn lkn ,zlaid l` ribdl ecia oi`y meyn xkfed `l

ãia déìäéð déì÷Lð,eipiyak `id zeayy ,ecia dlhil el xzEi ± ¦§§¥¦¨¥©¨©
oey`xd ,mixac ipy micnl epiid ok zazek dzid eli`e
did sqep cenile ,`ziixe`c `le zeay wx migec oixiykny
,opaxl mb `ziixe`cn aiig ilka zlai lhepdy ,epicia

edf cenil zervn`aøæòìà éaøc èBLôzixacy dpnn cnlp ± ¦§§©¦¤§¨¨
,mipekp xfrl` iaxú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàcopaxe xfril` iax §¨©©¦¤§¨¨©£¤

ovvewa wx `id eipxtv uvewd xeqi` zbxcaéøác éìëa ìáà ,ãia©¨£¨¦§¦¦§¥
áéiç ìkäffeb zclez lega ekxck igd on jzegdy ,`ziixe`cn ©Ÿ©¨

cenll xyt` i` ecia `le eipiya wx dxizdy dzr la` .`id
lr opaxcn dxeq`d cia dvivwd z` dxizd `ly oeiky ,z`f
exeqi`y dgked da mieqn hxt zxkfd i`a oi` jgxk
,ecia dlhil exiagl dxizd `l recn `eti` dywe .`ziixe`cn
mrhd i`ce `l` .mixkfpd micenild z` micnel epiid dfay
opax zhiyk dpi`y iptn cia dlhil el dxizd `l `ziixady
xeng xeqi`a zigcp zay oi`y `ed xaeqe ,xfril` iaxk `l`

.lw xeqi`l zepyl xyt`yk
:xfril` iax `ziixady gikend lr dywne `xnbd zxfeg

éîòèéìåClw xeqi`l zepyl yi xfril` iaxly jzhiyl mbe ± §¦©§¨
,`iyew dze` dyw ,ezhiyk `ziixade ,xyt`ykøæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤

ãia déìäéð déì÷Léì énðodkd xagl xizz xfril` iaxl s` ± ©¦¦§§¥¦¨¥©¨
opaxc xeqi` ezrcl mb xagd cia zlai zlihpy ,ecia dlhil
recne ,ilka dzlihpay `ziixe`c dk`lndn dpiyy oeike ,`id

`ziixad zcnrda melk zlred `le .eipiya wx dlhil el dxizd
:`xnbd zayiin .xfril` iaxkéàî éàä,`id `iyew dn ike ±éà ©©¦

àîìLa úøîàk `ziixady xn`p m` ±øæòéìà éaømrhdy ,oaen ¨§©¦§¨¨©¦¡¦¤¤
eipiya `le ecia wx dlhil xagl xizdyeðééämeynøæâclr ©§§¨©

a dzlihpeèà ãia dzlihpéìëyiy myky ,`ziixe`cn dxeq`d ¨¨§¦
,dlwl dxeng zeayn zepyl yi jk opaxcl `ziixe`cn zepyl

,miipiya dzlihpn dxeng cia zlaid zlihpeúøîà éà àlà± ¤¨¦¨§©
y xn`z m` la`àéä ïðaø`linne ycwna zeay oi`y mixaeqd ©¨¨¦

,opaxc mixeqi` oia wlgl mewn oi`ãia déìäéð déì÷Lðxzei ± ¦§§¥¦¨¥©¨
iaxk `ziixad i`ce `l` .eipiya wx `le ecia dlhil xagl
.lw xeqi`l zepyl yi xyt`d mewnay dpnn cenll yie xfril`

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúå.`ed ok i`cey ,dfa oecl oi` xzeie ± §Ÿ¦¦

äðùî
:zaya dpicnae ycwna inba dkn zyiag oica zwqer ef dpyn

CøBk ,Bòaöàa ä÷lL ïäkzayaäéìò[ezkn lr-]éîbdzeqkl Ÿ¥¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦
ezcear zrya,Lc÷nazeyrl exq` minkge ,`txn inbdy s`e ©¦§¨

lkn ,[eteb lka dlgp `l m`] dpkq mewna `ly zaya d`etx
dxzed ,dceard zrya ezkn d`xizy ux` jxc oi`y oeik mewn
zk`ln lr xearl `eai `ly ick minkg exfby dxifb-] zeay

,ycwna [dxezd on dxeq`d zayàì ìáàezkn lr zaya jexki £¨Ÿ
äðéãna.zaya d`etx lk minkg exq` ixdy ,ycwnl uegn - ©§¦¨

eíàick ezkn lr inbd z` wcdníc àéöBäì,dkndnïàëå ïàk ¦§¦¨¨§¨
ycwnae dpicna ±,øeñàyiy cere ,dcear jxev dfa oi`y oeik ¨

.ycwna exzed `l dxez ixeqi`e ,dxez xeqi` dfa

àøîâ
zecearl mirbepd mipic dylya `xnbd oecz epiptly ef `ibeqa
oic .a .zxy ilkl odkd ci oia dvivg oic .` .ycwna mipdkd
micba yaeld odk oic .b .dpedk icbal odkd seb oia dvivg

.mda aiegny dpedkd icba caln mitqep
.ycwna inb dilr jxek erav`a dwly odk ,dpyna epipy

:ycwna dxzed inb zkixk wx m`d zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
eðL àì ,àéiç éaøc déøa äãeäé áødkn lr jexkl df xzid ©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨

,ycwna erav`ay,éîb àlà,cba epi`yìáàjexklïè÷ ìeöìö ¤¨¤¦£¨©§¨¨
,d`pe dphw dxebg ±,íéãâa øezé éåä`edyk ycwna caerd odke ¨¥¦§¨¦

inia s`e ,dleqt ezcear ,mda aiegny micbadn xzei yeal
.ezkn lr levlv jexkl xeq` legd

:zwleg drceøîà àì ,øîà ïðçBé éaøåoicàlà íéãâa øezésiqena §©¦¨¨¨©Ÿ¨§¦§¨¦¤¨
cbaíB÷îazyiall cnerdíéãâa,[dpedk icba-]àlL ìáà §¨§¨¦£¨¤Ÿ

,íéãâa íB÷îa,erav` lr oebkéåä àìmeyn jka oi` ±øezé ¦§§¨¦Ÿ¨¥¦
,íéãâa.levlv mb erav` lr jexkl odkd i`yxe §¨¦

:erav` lr levlv e` inb jexkl xzidd lr dywn `xnbd
déì ÷etéúåinb zkixk xeq`l yi ,micba xezi oic caln `lde ± §¦¥

erav` lr levlveäöéöç íeMîeay zxy ilkl odkd ci oia ¦£¦¨
lr jexkl dpynd dxizd ji`e ,zepaxwd zecear z` odkd dyer

.[levlv s` opgei iax itle] inb erav`
dwly ote`a ,xen` [opgei iax ixace] epzpyn oic :`xnbd zvxzn

odkdaciîNìàleqt da jiiy `le ,da dxiyk dcear oi`y §§Ÿ
.dvivgénð éàs` dwly ,dvivg ea oi`y sqep ote` ±,ïéîia ¦©¦©¨¦

äãBáò íB÷îa àlLå,zxy ilka wifgn day eci ska dknd oi` - §¤Ÿ¦§£¨
leqt my jiiy `le ,zxy ilka zrbep dpi`y erav` ab lr `l`

.dvivg
:`xnbd zxne` .opgei iax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbd

àáøã àâéìôe`ly lqet micba xezi oi`y xn`y opgei iaxe ± §¦¨§¨¨
,`ax lr wleg ,micba mewna,àcñç áø øîà àáø øîàcyiy odk §¨©¨¨¨©©¦§¨

`ed m` ,exya lr xac elíéãâa íB÷îa,[dpedk icba-]eléôà ¦§§¨¦£¦
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oiaexir(ycew zay meil)

ìLìL ìò LúBööBç L,micba xezi meyn zelqet ±ìMî úeçtL ¨Ÿ©¨Ÿ§¨¦¨Ÿ
yly lrúBööBç ïéàoi`y meyn ,micba xezi meyn zelqet oi` ± ¥§

epi` yly lr yly ea oi`y oeik ohw levlve .cba xeriy mda
.micba xezi meyn lqet epi`e cba

:`xnbd zxne`eðééäåezhiyk `id opgei iax zhiye ±øîà àáøc §©§§¨¨¨©
àcñç áø(:bw lirl),zvveg zg` `nip elit` micba mewnay , ©¦§¨

lr ylyn zegt ,zelqet yly lr yly ,micba mewna `lye
ax lr welgl eixaca `vi opgei iaxy `l` .zelqet opi` yly
eli`e ,micba mewna `ly levlv lqty `iig iaxc dixa dcedi

.dnvr ipta `xnink dxn` `ax
:`iig iaxc dixa dcedi ax lr wleg `ax m`d zxxan `xnbd

àîéìlr yly ea oi`y cbay `ax ly `xnindy xn`p m`d ± ¥¨
,micba xezi meyn lqet epi` ylyàâéìt`xnind lr zwleg ± §¦¨

,àéiç éaøc déøa äãeäé áøcxezi meyn lqet ohw levlvy xn`y §©§¨§¥§©¦¦¨
.yly lr yly ea oi`y s` ,micbagikedl oi` :`xnbd zxne`

c iptn ,`ax ixacn okáéLçc ïè÷ ìeöìö éðàLohw levlv dpey - ¨¦©§¨¨©£¦
oi`y s` cba aygpy dcei `ax mbe ,aeyg `edy micba x`yn

.micba xezi meyn leqtie yly lr yly ea
:`xnbd dywnïðçBé éaøìe,ohw levlva jexkl xiznd §©¦¨¨
éîb ïðéòîLàcàycwna inba dkixky `pzd eprinydy cr ± ©§©§§¦©¤¦

,zxzenïè÷ ìeöìö ïðéòîLéìohw levlva dkixky eprinyi - ¦§©¦©©§¨¨
oky lky mircei epiide ,micba xezi meyn jka oi`e ,zxzen

`pzd :`xnbd zvxzn .zxzen inba dkixkdéçøBà ábà àúléî± ¦§¨©©§¥
,zay zeklda weqrl zkqnd lka ekxc ab`ïì òîLî à÷- ¨©§©¨

,zay zeklda oic o`k mb eprinydéqî énâcs`e ,[`txn±] §¤¦©¥
oi`y meyn ycwna dkn ea jexkl xzen ,zaya dxeq` d`etxy

.ycwna zeay

äðùî
:ycwna ebdpy mitqep mixzid d`ian ef dpynçìî ïé÷æBa- §¦¤©

eze` mixftne gln mixxtnLák éab ìò,zaya gafndìéáLa ©©¥¤¤¦§¦
e÷éìçé àlLminybd ici lry ,gafnd y`xl ea milerd mipdkd ¤Ÿ©£¦

iieey` meyn jka oi`e .wilgn `ed gafnd yak lr miltepd
dpea zk`ln meyn dxeq`y zeneb.

:sqep xzidïéàlîîeminìBãbä øBaîe äìBbä øBaîzkylay §©§¦¦©¨¦©¨
dxfrdìbìbaici lr min mia`ey eay ilcd z` zelrdl ieyrd ©©§¨

s` milagå .úaMalblba min `lnl exizd okøwä øàaîx`an - ©©¨§¦§¥©©
,ycwnl uegn didy 'xwd' iexwdáBè íBéa.zaya `le cala §

.aeh meie zaya lblba `lnl xeq` zex`a x`yn la`

àøîâ
.ewilgi `ly liaya yakd iab lr gln oiwfea ,dpyna epipy

:`ziixan jk lr dywn `xnbddéì éîøel dywd ±à÷éà áø ¨¦¥©¦¨
àéðBøLtî[mewn my-]ïðz ,àáøì,epzpyna epipy -çìî ïé÷æBa ¦§¨§¨§¨¨§©§¦¤©

,e÷éìçé àlL ìéáLa Lákä éab ìòdf xzid `pzd rawy dnne ©©¥©¤¤¦§¦¤Ÿ©£¦
,wiicl yi gafnd yakaïéà Lc÷nala` ,z`f xzed ycwna wx ± ©¦§¨¦

y rteyn mewnaàì ,äðéãna`ly ick zaya gln wefal xeq` - ©§¦¨Ÿ
.ea mikledd ewilgiéäðéîøeepipyy dnn jk lr dywe ± §¦§¦

,`ziixaa,íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç,da jlil dyweàéáî ¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦
zayaäcøîe ïáz[ghey-],da.dpicna s` xzeny ixd ¤¤§©¤¨

e ,oaza `ziixade glna zwqer epzpyn :`xnbd zvxznéðàL̈¦
ïázmeyn glnn oaz dpey ±déì ìéháî àìczeidl elhan epi` - ¤¤§Ÿ§©¥¥

dnda lk`n jxevl ea ynzydl elhil cizr `l` ,mlerl my
z`eeyd meyn xvgd rwxwa ezghyda oi` ok lr ,hihl e`
.xzed dpicna mb jkle ,'dpea' zk`ln meyn dxeq`y zeneb
,mikledd ilbx zqixc xg`l yeniyl ie`x epi` gln la`
zeneb deyny iptn egheyl xeq` dpicna jkitl ,my elhane

.exftl xzed ycwna wxe ,dpeak aygpe

:yakd iab lr glnd z` lhan m`d zxxan `xnbdáø déì øîà̈©¥©
çìî éàä ,éMà áøì àáøc déøa àçàxftl xzedy df gln ± £¨§¥§¨¨§©©¦©¤©

yakd lr ycwnaéîc éëéä,xaecn dna ±déìháîc éàm` ± ¥¦¨¥¦¦§©§¥
,yakd lr cinz x`yiy elhanéñBî à÷ïéðaà ólr `ed siqen ± ¨¦©¦§¨

yakd daebáéúëe)ycwnd oipa lr dnlyl cec ieeivaminid ixac) §¦
(hi gk '`ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä','zipaYd zFk`ln lM ©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦Ÿ©§£©©§¦

dzepyl oi`e mi`iapdn il dxqnp ycwnd zipaz lk xnelk,(mbe
,xeq` legadéìháî à÷ àìc éàåmy zeidl elhan epi` m`e ± §¦§Ÿ¨§©§¥

,ea oi` oipad lr ztqez cvny s` ,myn elhil ezrc `l` ,cinz
la`äöéöç àéåä à÷lqete yakl mipdkd ilbx oia `ed uveg ± ¨¨§¨£¦¨

.mzcear
oi` okle ,yakd lr glnd z` lhan epi` mlerl :`xnbd daiyn
dvivg jka yi ok m`y dywz l`e ,oipad lr ztqez meyn jka
wx exftna zxacn epzpyny meyn ,yakl mipdkd ilbx oia

azryLákì íéøáà úëìBä,gafnd y`xa mxihwdläãBáò åàìc ¦¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨
,àéä.da zlqet dvivg oi` jkle ,dxtk jxevl d`a dpi`y oeik ¦

:`xnbd dywnàìå,dcear zaygp yakl mixa` zkled oi` ike ± ¨Ÿ
áéúk àäådler zyxta(bi ` `xwie)miOA ugxi mirxMde axTde' , §¨§¦§©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦

,øî øîàå ,'äçaænä øéè÷äå ìkä úà ïäkä áéø÷äå'odkd aixwde' §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§¨©©
,Lákì íéøáà úëìBä Bæ,`id dcear ok m`e dpedk dperhy ixd ¨©¥¨¦©¤¤

z` lqete uveg yakd lry glnd oi` recn dl`yd zxfege
.dceard:`xnbd zayiinàîéà àlàxftl xziddy ,[xen`±] ¤¨¥¨

wx epid yakd lr glnazryäãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBä ¦¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨
àéä.dzlqet dvivg oi` ok lre ,dpedk zaiignd ¦

ina dlwlwzpy xvga oaz zgihy xzida oecl zxfeg `xnbd
:minybàéáî íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç ,àáø Løczayaïáz ¨©¨¨¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦¤¤

.da äcøîeezyxc miiqykàéðúäå ,àáøì àtt áø déì øîà §©¤¨¨©¥©¨¨§¨¨§¨©§¨
,`ziixaaäcøî àeäLk,oazd ghey ±a àì äcøî Bðéàdkity §¤§©¤¥§©¤Ÿ¦

na àìå ìqn dkityätew`aie yibxi `l jk jezn `ny ,legak ©§Ÿ¦¨
,zeneb zeeydlàlàdcxnäte÷ éìeLadizeptc exaypy dtew - ¤¨§¥¨

`ly xekfie ,`ed iepiyy ,oxftne oaz dilr `ian diley ex`ype
.zeneb zeeydl

déìò àøBîà àáø íé÷Bà øãälra-] '`xen`' cinrde `ax xfg ± £©¦¨¨£¨£¥
,eixac z` miaxl rinyiy ick [wfg lewézøîàL íéøác ,Løãå§¨©§¨¦¤¨©§¦

íëéðôì,iepiy `ll zaya oaz xftl xzeny mdn oaedeïä úeòè ¦§¥¤¨¥
íøa .éãéa[la`-]äcøî àeäLëe ,øæòéìà éaø íeMî eøîà Ck §¨¦§©¨¨§¦©¦¡¦¤¤§¤§©¤

,xvga oaz zayaéìeLa àlà äte÷a àìå ìña àì äcøî Bðéà¥§©¤Ÿ§©§Ÿ§¨¤¨§¥
.äte÷¨

:dpyna epipyäìBbä øBaî ïéàlîî.lblba 'eke §©§¦¦©¨
,zaya lew rinydl minkgd exq`y xeqi`a zwqer ef `ibeq
.epzpynn oecipl di`x d`iane ,zenirp ea oi`y lew oica dpce

:`xnbd zxtqnòìwéà àleò[oncfp-]éáì[zial-]äMðî áø ¨¦§©§¥©§©¤
,zayaàáaà óøè àøáb àeää àúàzlcd lr yiwde mc` `a ± £¨©©§¨¨©©¨¨

,lew rinyde etexb`aøîà,`leréàä ïàîok dyerd in ± ¨©©©
,zayaì déì ìéçî à÷c déôeb ìçzéìàúaLlr eteb llgzi ± ¦©©¥§¨©¦¥§©§¨

meyn dxeq` zaya lew zrnyd lk `ler zrcly ,zay lligy
.lew cilenäaø déì øîà,`lerlàlà eøñà àìaøéL ìL ìB÷- ¨©¥©¨Ÿ¨§¤¨¤¦

`ai `ny xefbl yi dfay ,zgpae zenirpa xiy ly oirk rnypd
.zxzen zlc lr dywd la` ,xiy ilk owzl

:dax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd±]ééaàepipy ,daxl ¥¦¥©©¥
,`ziixaaïéìòîziagn oiiéôBéãamilfep a`eyd xepiv ici lr ± ©£¦¦§¦

,zhren dvivn xg`l ziagd onïéôéhîen min÷øàéîilk-] ©¦¦¥£¨
lew rinydl jetd zkzn ilk lr [min sihndìjxev.úaMa äìBç §¤©©¨

,wiicl yieïéà äìBçìmin sihdl zaya xzed dleg jxevl wx ± §¤¦
la` ,lew mirinyndìjxevéîc éëéä .àì àéøa,xaecn dna ± §¨¦Ÿ¥¦¨¥

øòzéìc éòa à÷å íéðc åàìexxerl dvexe oyid dlega `l m`d ± ¨§¦§¨¨¥§¦§©
shthn epi` df jxevle ,zrai `ly mind sehth lewn ehi`l

,`ixa jxevl xacd xeq` ok it lr s`e ,zgpae zenirpaòîL§©
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ezny in` cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir
úåööåç ùìù ìò ùìù.micba xezi meyne Ðàâéìô àîéìdcedi axc` `axc `d Ð

.micba xezi ohw levlv aiygc ,`iig iaxc dixaáéùçã ìåöìö éðàùxninl `ki`e Ð

.bilte i`w dlr `dc ,dilr bilt opgei iax la` .`ax da dcencïðçåé éáøìåxn`c Ð

.ixy inp levlvïðéòîùéì.inb oky lke ,uiig `lc ohw levlv oizipznc `pz Ðéîâã
éñîs`c ,inb ipznl jixhvi` zay meyn Ð

.ycwna ixy iqnc ab lr

äðùîçìî ïé÷æåálr oizzkne oixftn Ð

oiltep minybdyke .`ed wlgy iptn ,yakd

oiwfea .wilgn `ed eilrxn`ck ,zezik oeyl Ð

mcwtie" i`dc i`nn :(a,ak) `neic 'a wxta

"wfad d`xnk" cere ,`ed wfainc icin "wfaa

miqxgd oia `veid xe`k (a,bi) dbibga yxtn

adle ,miwecqe miaewp mde ,adf oda oitxevy

.mcnc` e` wxwxi d`xnk ea yi awpa `veid

'åë ìåãâä øåáî ïéàìîîåmdipye ,ony jk Ð

.dxfrd zkylaìâìâála` .frla o"xeh Ð

`ny meyn `xnba yxtn `nrh ,`l dpicna

.ezaxegle ezpibl `lniáåè íåéá ø÷ä øàáîå
.edip i`n yxtn `xnbae ,zaya `le Ð

àøîâàéðåøùôî.mewn Ðäá äãøîåÐ

.da gheyäéì ìèáî àìãmeyn `kile Ð

oipak iedc ,zaya `ed dk`lnc zeneb iieey`

`l zenegd hihl e` dnda lk`nl ifgc icinc

`l lbxa qxcpyn gln la` mzd dil lihan

.xeq` dpicnae dil lihan `nzqne ifgà÷
éñåîïéðáà ólr siqedl xeq` lega elit`e Ð

"likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc ,gafnd

`ly ,mi`iapd ici lr cecl xqnp oipady

meyn dil ihwpc zi`e .rexbl `lye siqedl

zia "mcd ieqk"a `dc .`id `le ,zay

,lega ixii`c (a,bt oileg) "oileg zhigi`ny

.opikxt inp ikdäöéöç éåä à÷ àäoia Ð

,dleqt `peeb i`d ik dvivge ,yakl mdilbx

lk :(a,eh migaf) "miycw zhigi`ny zia opzc

cnere ayei ,lxre ope`e xf onc lawy migafd

lbx iab lr ,ilk iab lrlbx iab lre ,dnda

exiag.`nrh sili mzde .leqt Ðúëìåäá
àéä äãåáò åàìã ùáëì íéøáà`l mlerl Ð

epnn oiglen dqixc xg`l `l` ,dil lhan

dvivg ied `d jl `iywce .miycw zexerÐ

gln oiwfea ipzwc `dc ,dywz `lzkleda Ð

`wlq `wc .dcear e`lc ,xn`w yakl mixa`

s` ,mca dielz dxtkd lkc oeikc `zyd jzrc

dcear ded mialg xhwdc ab lrdkled Ð

.aiyg `l `din edcicìëä úà áéø÷äåÐ

"mina ugxi mirxkde axwde" :`xwc `yix

dpedk iracne ,`xw irzynw mixa`a :`nl`

.`id dcear dpin rny Ðäá äãøîåqexcl Ð

.dilräôå÷á àìå ìñá àì.leg jxck Ðéìåù
äôå÷ä.mileyd ex`ype ,dxazypy Ðóøè
àááàrinyde ,etexb`a zlcd lr yiwd Ð

.lewúáù ìéçî à÷ã`lw icele` lk :xaqwc Ð

.xiq`øéù ìù ìå÷á,xiy oirk rnypd Ð

.zgpae dnirpaéôåéãá ïéìòîn Ðoii oilr

mikezgd mipw ipy ici lr ziagl ziagn

iteic .eil`n elek `vei oiide myn wlqne ,eil` oiid on hrn xg`d dpwd y`xa eita uvene ziaga mipwd on cg` ozepe ,df cbpk df mirteynd oiy`x gipne ,oeqkl`a.zeit izy Ð

äìåçì ÷øàéî ïéôéèîåÐmezq eity onf lke .oeilrd eit mzeqe min `lnne ,oiwc miawp miawp ezizgza awepne `ed zkzn lye ,xv eite ,`ed ilkÐmiawpa oi`vei mind oi` Ð

dvexyke ,mipezgzd.dlegl rnyp olewe ,eizgz edteke zkzn ilk ozepe .sih xg` sih miawpa oi`vei minde ,oeilrd wwt lhep Ðéøåòúàì éòá à÷åoi`xizne ,df lew ici lr Ð

`ed uiwdlc oeike .zirai `ny micia eviwdlikd elit` .jlede enicxn mirp lew ixdy ,rnyp zgpae dnirpa `l Ð.`l `ixal Ðéîåæîæ.y"apiv =çôèé àì.eal lr eici Ð

÷åôñé.sk l` sk Ðã÷øé.zeterd ziradl lew rinydl ,lbxa Ðøåøö ìåèé àîù.zeterd gixadl miaxd zeyxl wexfie Ðíéæåâàá úå÷çùîz` ef zekne ,sc jxc olblbl Ð

.miypd zewgyny jxck ,efúåîåâ ééååùàìfeb`d lblbl jxc oikdl Ð.íéçåôúá.`peeb i`dk inp Ðàì÷ éãåìåà.lew rinyn lblbdy Ðåúðéâì àìîé àîù äøæâoi`lnny jezn Ð

.zaya ezaxege ezpiba ea zewydl iz` ,gxeh `la ea
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ïðéòîùéì,levlv opirnyil xity jixt Ð dpicna xeq` levlv i` Ð ohw levlv

ixy levlvc wgvi epiaxl d`xp la` .xeq` dpicnae xzen ycwnac

odk oizipzna ipzilc :ikd jixtc wgvi epiax yxtne ?jixt i`n ,ok m`c :`iywe .dpicna

.xeq` o`ke o`k Ð mc `ivedl m`e ,dpicna oia ycwna oia ,levlv el jxek rav`a dwly

ùøã`zkld Ð dlwlwzpy xvg `ax

dtewa `le lqa `l dcxi `lc ,wiqnck

da ex`ype dxazypy ,dtew ileya `l`

dtewd jted :inp i` .qxhpewa yxitck miileyd

cia la` .iepiy ici lr epiidc ,diley lr dpzepe

.xeq`c wgvi epiaxl d`xp Ð

éëämiyp ax xn`c `d `l` :qxhpewa qixb

ieey` meyn `l .'ek mifeb`a zewgynd

axc izxz :dnize .'ek ikd `niz `l i`c ,zeneb

dzxag llkn `cgc :xnel yi ,edine ?il dnl

ax xn`c `l` :ikd qxb l`ppg epiaxe .xnzi`

rnzync ,`l 'ek mifeb`a zewgynd miyp dcedi

cg` lawne cg` wxefy :yexit .inefnf ik `lw

`d `l`e :xn`w xcde .xeq`c ,lew zrnyda

.'ek migetza zewgynd miyp dcedi ax xn`c

ixz `zyde .zeneb iieey` meyn ,`l :ipyne

miypa zegnl oi` ,edine .opirny` xeqi` ipiipr

.oicifn edi l`e oibbey ediy ahenc Ð zewepize

lew elit`c ,`lerk `zkldc l`ppg epiax yxit

ipd lk dax ipyc ab lr s` .xeq` xiy ly epi`y

axe .opiknq `l iiepy` Ð dil iyw`c `zaeiz

,daxk ewqt iilifxa xa dcedi epiax axde qtl`

xnin` i`we .diail` uxzn awri xa `g` axc

.`fegna `lebliba `lninl `xyc ,dizeek inp

äøæâyxtn Ð ezaxegle ezpibl `lni `ny

,milecb milblba `wecc :mz epiax

la` ,xfbinl jiiy cgia min daxd oi`lnny

.opixfb `le ,md miphw eply
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ìLìL ìò LL¯ìMî úBçt ,úBööBçL¯ïéà ¨©¨§¨¦¨¥
àâéìt àîéì .àcñç áø øîà àáøc eðééäå .úBööBç§§©§§¨¨¨©©¦§¨¥¨§¦¨
ïè÷ ìBöìö éðàL ?àéiç éaøc déøa äãeäé áøc§©§¨§¥§©¦¦¨¨¥¦§¨¨
ìBöìö ïðéòîLéì ,éîb ïðéòîLàcà ,ïðçBé éaøìe .áéLçc©£¦§©¦¨¨©§©§©¦©¤¦¦§¨¦©¦§
.éqî éîâc ,ïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléî ïè÷̈¨¦§¨©©§¥¨©§©¨¦§¦©¥

äðùî,e÷éìçé àlL ìéáLa Lák éab ìò çìî ïé÷æBa§¦¤©©©¥¤¤¦§¦¤Ÿ©£¦
,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî ïéàlîîe§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨

.áBè íBéa ø÷ä øàaîeàøîâà÷éà áø déì éîø ¦§¥¥¥§¨¥¥©¦¨
Lákä éab ìò çìî ïé÷æBa :ïðz ,àáøì àéðBøLôî¦©§§¨§¨¨§©§¦¤©©©¥©¤¤

Lc÷na .e÷éìçé àlL ìéáLa¯äðéãna ,ïéà¯.àì ¦§¦¤Ÿ©£¦©¦§¨¦©§¦¨¨
íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç :éäðéîøe¯ïáz àéáî §¦§¦¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦¤¤

déì øîà .déì ìéháî àìc ïáz éðàL !da äcøîe§©¤¨¨¥¤¤§¨§©¥¥£©¥
?éîc éëéä çìî éàä :éLà áøì àáøc déøa àçà áø©©¨§¥§¨¨§©©¦©¤©¥¦¨¥

déìháîc éà¯éñBî à÷áúëa ìkä" :áéúëe ,ïéðaà ó ¦¦§©§¥¨¦©¦§¨§¦©Ÿ¦§¨
déìháî à÷ àìc éàå "ìékNä éìò 'ä ãiî¯àéåä à÷ ¦©¨©¦§¦§¦§¨¨§©§¥¨¨§¨

.àéä äãBáò åàìc ,Lákì íéøáà úëìBäa !äöéöç£¦¨§¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
ìkä úà ïäkä áéø÷äå" :áéúk àäå ?àìåøéè÷äå §Ÿ§¨§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦

àlà !Lákì íéøáà úëìBä Bæ :øî øîàå ,"äçaænä©¦§¥¨§¨©¨¨©¥¨¦©¤¤¤¨
.àéä äãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBäa :àîéà¥¨§¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨¦

íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç :àáø Løc¯àéáî ¨©¨¨¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦
:àéðúäå ,àáøì àtt áø déì øîà .da äcøîe ïáz¤¤§©¤¨¨©¥©©¨§¨¨§¨©§¨

äcøî àeäLk¯àlà äte÷a àìå ìqa àì äcøî Bðéà §¤§©¤¥§©¤Ÿ©©§Ÿ§¨¤¨
:Løãå déìò àøBîà àáø íé÷Bà øãä !äte÷ éìeLa§¥¨£©¦¨¨¨¨£¥§¨©

äcøî àeäLëe :øæòéìà éaø íeMî eøîà Ck íøa ,éãéa ïä úeòè íëéðôì ézøîàL íéøác§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§¦©¦¡¦¤¤§¤§©¤
.äte÷ éìeLa àlà ätewa àìå ìqa àì äcøî Bðéàòì÷éà àleò ."äìBbä øBaî ïéàlîî" ¥§©¤Ÿ©©§Ÿ©¨¤¨§¥¨§©§¦¦©¨¨¦§©

ìéçî à÷c ,déôeb ìçúéì ?éàä ïàî :øîà .àáaà óøè àøáb àeää àúà ,äMðî áø éáì§¥©§©¤£¨©©§¨§©©¨¨£©©©¦§©¥§¨¥¦
ì déì,éôBéãá ïéìòî :ééaà déáéúéà .øéL ìL ìB÷ àlà eøñà àì :äaø déì øîà .àúaL ¥§©§¨£©¥©¨Ÿ¨§¤¨¤¦¥¦¥©©¥©£¦¦§¥

äìBçì .úaMa äìBçì ÷øàéî ïéôéhîe¯ì ,ïéààéøa¯éòa à÷å íéðc åàì ?éîc éëéä .àì ©¦¦¦©©©¤©©¨©¤¦©¨¦¨¥¦¨¥¨§¦§¨¨¥
àì÷ ék ònzLîc ,íéðéìc éòa à÷å øéúc ,àì !øéñà àì÷ éãBìBà :dpéî òîL ?øòúéìc§¦§©§©¦¨¥¨¨£¦¨§¦§¨¨¥§¥¦§¦§©©¦¨¨

äiçä éðtî åéòìãe úBôBòä éðtî åéúBøét ønLîä :déáéúéà .éîeæîæc¯,úaMa Bkøãk ønLî §©§¥¥¦¥©§©¥¥¨¦§¥¨§¨¨¦§¥©©¨§©¥§©§©©¨
àîòè éàî .ìBça ïéNBò ïäL Cøãk ãwøé àìå çtèé àìå ÷tñé àlL ãáìáe¯ãéìBî÷ã åàì ¦§©¤Ÿ§©¥§Ÿ§©©§Ÿ§©¥§¤¤¤¥¦©©©§¨¨§¨¦

àä àlàå .øBøö ìBhé ànL äøéæb :á÷òé øa àçà áø øîà !øéñà àì÷ éãBìBà ìëå ,àì÷̈¨§¨¥¨¨£¦¨©©©¨©©£Ÿ§¥¨¤¨¦§§¤¨¨
íéæBâàa úB÷çNîä íéLð :áø øîà äãeäé áø øîàc¯àîòè éàî .øeñà¯ãéìBî à÷c åàì §¨©©§¨¨©©¨¦©§©£¤¡¦¨©©§¨¨§¨¦

éëä àîéz àì éàc .úBneb ééeåLàì éúà àîìc ,àì ?øéñà àì÷ éãBìBà ìëå ,àì÷¯àä ¨¨§¨¥¨¨£¦¨¦§¨¨¥§©§¥§¦¨¥¨¨¦¨
:àlà ?àkéà àì÷ éãBìBà éàî íúä ,øeñà íéçetúa úB÷çNî íéLð :äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨¦§©£§©¦¨¨¨©¥¨¨¦¨¤¨
Lc÷na .úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî ïéàlîî :ïðz .úBneb ééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥§©§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨©¦§¨

¯äðéãna ,ïéà¯àîòè éàî .àì¯àlîé ànL äøéæb ,àì øéñàå àì÷ éãBìBàc íeMî åàì ¦©§¦¨¨©©§¨¨¦§¥¨¨©£¦Ÿ§¥¨¤¨§©¥
ïðaø eøæb àîòè éàî :øîà ,àæBçîa àlâìéâa àìîéîì àøL øîéîà .Búaøeçìe Búpéâì¯ §¦¨§§¨©¥¨§¨§¦§¨§¦§§¨¦§¨£©©©§¨¨§©¨©

à÷c àæç à÷c ïåék .àkéà daøeç àìå àkéà äpéb àì àëä ,Búaøeçìe Búpéâì àlîé ànL¤¨§©¥§¦¨§§¨¨¨¨¦¨¦¨§¨§¨¦¨¥¨§¨£¨§¨
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המשך בעמוד עא



רלז
ezny in` cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir

úåööåç ùìù ìò ùìù.micba xezi meyne Ðàâéìô àîéìdcedi axc` `axc `d Ð

.micba xezi ohw levlv aiygc ,`iig iaxc dixaáéùçã ìåöìö éðàùxninl `ki`e Ð

.bilte i`w dlr `dc ,dilr bilt opgei iax la` .`ax da dcencïðçåé éáøìåxn`c Ð

.ixy inp levlvïðéòîùéì.inb oky lke ,uiig `lc ohw levlv oizipznc `pz Ðéîâã
éñîs`c ,inb ipznl jixhvi` zay meyn Ð

.ycwna ixy iqnc ab lr

äðùîçìî ïé÷æåálr oizzkne oixftn Ð

oiltep minybdyke .`ed wlgy iptn ,yakd

oiwfea .wilgn `ed eilrxn`ck ,zezik oeyl Ð

mcwtie" i`dc i`nn :(a,ak) `neic 'a wxta

"wfad d`xnk" cere ,`ed wfainc icin "wfaa

miqxgd oia `veid xe`k (a,bi) dbibga yxtn

adle ,miwecqe miaewp mde ,adf oda oitxevy

.mcnc` e` wxwxi d`xnk ea yi awpa `veid

'åë ìåãâä øåáî ïéàìîîåmdipye ,ony jk Ð

.dxfrd zkylaìâìâála` .frla o"xeh Ð

`ny meyn `xnba yxtn `nrh ,`l dpicna

.ezaxegle ezpibl `lniáåè íåéá ø÷ä øàáîå
.edip i`n yxtn `xnbae ,zaya `le Ð

àøîâàéðåøùôî.mewn Ðäá äãøîåÐ

.da gheyäéì ìèáî àìãmeyn `kile Ð

oipak iedc ,zaya `ed dk`lnc zeneb iieey`

`l zenegd hihl e` dnda lk`nl ifgc icinc

`l lbxa qxcpyn gln la` mzd dil lihan

.xeq` dpicnae dil lihan `nzqne ifgà÷
éñåîïéðáà ólr siqedl xeq` lega elit`e Ð

"likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc ,gafnd

`ly ,mi`iapd ici lr cecl xqnp oipady

meyn dil ihwpc zi`e .rexbl `lye siqedl

zia "mcd ieqk"a `dc .`id `le ,zay

,lega ixii`c (a,bt oileg) "oileg zhigi`ny

.opikxt inp ikdäöéöç éåä à÷ àäoia Ð

,dleqt `peeb i`d ik dvivge ,yakl mdilbx

lk :(a,eh migaf) "miycw zhigi`ny zia opzc

cnere ayei ,lxre ope`e xf onc lawy migafd

lbx iab lr ,ilk iab lrlbx iab lre ,dnda

exiag.`nrh sili mzde .leqt Ðúëìåäá
àéä äãåáò åàìã ùáëì íéøáà`l mlerl Ð

epnn oiglen dqixc xg`l `l` ,dil lhan

dvivg ied `d jl `iywce .miycw zexerÐ

gln oiwfea ipzwc `dc ,dywz `lzkleda Ð

`wlq `wc .dcear e`lc ,xn`w yakl mixa`

s` ,mca dielz dxtkd lkc oeikc `zyd jzrc

dcear ded mialg xhwdc ab lrdkled Ð

.aiyg `l `din edcicìëä úà áéø÷äåÐ

"mina ugxi mirxkde axwde" :`xwc `yix

dpedk iracne ,`xw irzynw mixa`a :`nl`

.`id dcear dpin rny Ðäá äãøîåqexcl Ð

.dilräôå÷á àìå ìñá àì.leg jxck Ðéìåù
äôå÷ä.mileyd ex`ype ,dxazypy Ðóøè
àááàrinyde ,etexb`a zlcd lr yiwd Ð

.lewúáù ìéçî à÷ã`lw icele` lk :xaqwc Ð

.xiq`øéù ìù ìå÷á,xiy oirk rnypd Ð

.zgpae dnirpaéôåéãá ïéìòîn Ðoii oilr

mikezgd mipw ipy ici lr ziagl ziagn

iteic .eil`n elek `vei oiide myn wlqne ,eil` oiid on hrn xg`d dpwd y`xa eita uvene ziaga mipwd on cg` ozepe ,df cbpk df mirteynd oiy`x gipne ,oeqkl`a.zeit izy Ð

äìåçì ÷øàéî ïéôéèîåÐmezq eity onf lke .oeilrd eit mzeqe min `lnne ,oiwc miawp miawp ezizgza awepne `ed zkzn lye ,xv eite ,`ed ilkÐmiawpa oi`vei mind oi` Ð

dvexyke ,mipezgzd.dlegl rnyp olewe ,eizgz edteke zkzn ilk ozepe .sih xg` sih miawpa oi`vei minde ,oeilrd wwt lhep Ðéøåòúàì éòá à÷åoi`xizne ,df lew ici lr Ð

`ed uiwdlc oeike .zirai `ny micia eviwdlikd elit` .jlede enicxn mirp lew ixdy ,rnyp zgpae dnirpa `l Ð.`l `ixal Ðéîåæîæ.y"apiv =çôèé àì.eal lr eici Ð

÷åôñé.sk l` sk Ðã÷øé.zeterd ziradl lew rinydl ,lbxa Ðøåøö ìåèé àîù.zeterd gixadl miaxd zeyxl wexfie Ðíéæåâàá úå÷çùîz` ef zekne ,sc jxc olblbl Ð

.miypd zewgyny jxck ,efúåîåâ ééååùàìfeb`d lblbl jxc oikdl Ð.íéçåôúá.`peeb i`dk inp Ðàì÷ éãåìåà.lew rinyn lblbdy Ðåúðéâì àìîé àîù äøæâoi`lnny jezn Ð

.zaya ezaxege ezpiba ea zewydl iz` ,gxeh `la ea
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ïðéòîùéì,levlv opirnyil xity jixt Ð dpicna xeq` levlv i` Ð ohw levlv

ixy levlvc wgvi epiaxl d`xp la` .xeq` dpicnae xzen ycwnac

odk oizipzna ipzilc :ikd jixtc wgvi epiax yxtne ?jixt i`n ,ok m`c :`iywe .dpicna

.xeq` o`ke o`k Ð mc `ivedl m`e ,dpicna oia ycwna oia ,levlv el jxek rav`a dwly

ùøã`zkld Ð dlwlwzpy xvg `ax

dtewa `le lqa `l dcxi `lc ,wiqnck

da ex`ype dxazypy ,dtew ileya `l`

dtewd jted :inp i` .qxhpewa yxitck miileyd

cia la` .iepiy ici lr epiidc ,diley lr dpzepe

.xeq`c wgvi epiaxl d`xp Ð

éëämiyp ax xn`c `d `l` :qxhpewa qixb

ieey` meyn `l .'ek mifeb`a zewgynd

axc izxz :dnize .'ek ikd `niz `l i`c ,zeneb

dzxag llkn `cgc :xnel yi ,edine ?il dnl

ax xn`c `l` :ikd qxb l`ppg epiaxe .xnzi`

rnzync ,`l 'ek mifeb`a zewgynd miyp dcedi

cg` lawne cg` wxefy :yexit .inefnf ik `lw

`d `l`e :xn`w xcde .xeq`c ,lew zrnyda

.'ek migetza zewgynd miyp dcedi ax xn`c

ixz `zyde .zeneb iieey` meyn ,`l :ipyne

miypa zegnl oi` ,edine .opirny` xeqi` ipiipr

.oicifn edi l`e oibbey ediy ahenc Ð zewepize

lew elit`c ,`lerk `zkldc l`ppg epiax yxit

ipd lk dax ipyc ab lr s` .xeq` xiy ly epi`y

axe .opiknq `l iiepy` Ð dil iyw`c `zaeiz

,daxk ewqt iilifxa xa dcedi epiax axde qtl`

xnin` i`we .diail` uxzn awri xa `g` axc

.`fegna `lebliba `lninl `xyc ,dizeek inp

äøæâyxtn Ð ezaxegle ezpibl `lni `ny

,milecb milblba `wecc :mz epiax

la` ,xfbinl jiiy cgia min daxd oi`lnny

.opixfb `le ,md miphw eply
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רלח
ezny ina cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir

àðúéë äá åøú.oinqek `zpea :iqxbc zi`e .lega ozyt ea oixey Ðåøú.oixey Ðíéøáã äéìò åø÷äùzeayd zpwz elhae ,dexizde epnipe onwlck ,dl ekxved dlebd on elryk Ð

exwd .dcal dze` `l` exizd `le lblba dpnid ze`lnl dpnn.owgec iptn zeay xewrl gk oda yiy ,mdixacl zei`x da e`iady (dxwn ici lr) d`ixw oeyl Ðãáìá åæ éàî
xwd xea ipzwcne .ef lr `l` mixac exwed `l ixd ?xwd xea zexea x`yl e`xwi j`id Ð.ixyw dicegl `eddc `hiyt Ð÷çöé øá ïîçð áø øîà àìàmiig miny ici lr Ð

.dzrx dxwd jk ,cinz siqene jlede ycgzn raepd (dinin) xewn oirny enk "dinin xia xiwdk" enk .xewn oeyl ,xwd xea dil ixw dzidøéá.x`a enk Ðíäéðéáù íéàéáðÐ

.ik`lne dixkf ibgíäéúåáà âäðîeze`a Ð

.xeadäðùîåðééîäá åàéöåî ïäëzaya Ð

epiinda .ycwna zeay oi`c lehlhl yiig `le

`edy hpa`l dil inhnc ab lr s`e .ehpa`a

yecwd`nehd z` zedyl `ly ,sicr ikd Ð

iheyt `idy ur ly zav xg` xfgle ,dxfra

rbp `l eiciae .d`neh zlawn dpi`y ur ilk

daodk inhip `lc Ðepiinda ,jkld .diteb

,`yna `nhn epi` uxye .dia rbp `lc ,efge`

uxya `nhiny hpa`deodkd `nhn epi` Ð

.d`nehl oey`x hpa` dil dedc ,efge`d

mc` oi`y cenlzd lka `id zgeex dklde

d`nehd a`n `l` d`neh oilawn milke

milkl d`neh epivn `l `xwna mbe .cala

,oda `veike dlapde uxyd on `l` mc`le

d`nehl oey`x la` .d`nehd a` `edy

lke" :(`i `xwie) aizkck ,oiwyne oilke` `nhn

ilk dil dedc 'ebe "mdn leti xy` yxg ilk

uxy dlzpy oeikn ,d`nehl oey`x qxg

`nhne xfeg ilkde rbp `ly it lr s`e .exie`a

e`nhi ekeza eid milk m` leki ,ekezay dn

ekeza xy` lk :xnel cenlz .oey`x ilk zngn

,lk`i xy` lke`d lkn :dil jinqe ,`nhi

,ilkd zngn d`neh oilawn oiwyne oilke`

lkd" idlya ezngn `nhin xg` ilk oi`e

."oihgeyõò ìù úáöá.ur ilk iheyt `idy Ð

äàîåèä úà úåáøì àìùgepe hpa`d `nhl Ð

zeaxln ,zavd ixg` xfgle my ezedydl el

.d`nehdåúåà ïéàéöåî ïëéäî.zaya Ðïî
íìåàä ïîå ìëéää`vnp m` ,dxfra la` Ð

my.jygzy cr egipne ,xiqa edqkn Ðìë
úøë åðåãæ ìò ïéáééçù íå÷î` Ðel qpki m

.dxfr dlek epiidc ,d`nehaúåîå÷î ìë øàùå
qpp oal .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl Ð

`aiwr iaxl ,dxfr dlek Ð.zekyl Ðïéôåë
øúëñô åéìòcr ezeqkl ,zygp ly xiq Ð

"eizexiq" .zay i`venl jygzyopinbxzn Ð

.(fk zeny) dizeexzkqtøîåà ïåòîù éáø.i`w `kid` `xnba yxtn Ðêì åðúð êìùî.`xnba yxtnck Ðàøîâõøù àîè ñéðëîä.uxya `nhpy ilk Ðáééçz`hg Ð

.(hi xacna) "`nh 'd ycwn z` ik" meyn ,epecf lr zxke ,bbeyaåçìùú äá÷ð ãòå øëæî`inec "mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le" :ditiqa aizkck ,i`w ycwna Ð

.dliaha dxdh el yiy mc` ,dawpe xkfcñøç éìëì èøôycwnl eqipkd m`y ,`nh Ð.xeht Ðäøäè åì ïéàã"exeayz eze`e" :(`i `xwie) aizkc Ð.ezxiaya `l` dxdh el oi`y

àìqxg ilkc `nrhe ,aiig uxy qipknd jl `ni` mlerl Ðdawpe xkfc `inec opirac (d`nehd a` dyrpy in) ,d`nehd a` zeidle qxcnl ie`x epi`y meyn Ð`edy minrt Ð

afd ayenle qxcnl ie`x `edy ilk oebk .dawpe xkf oebk d`nehd a` zeyril oie`xe li`ed ,inp milkd oke .zn `nhe dafe af oebk d`nehd a`qxcn ici lr d`nehd a` ied Ð

afd qxcna erbp e` afd rbna e`nhpy oebk ,mipey`x odyk elit` ,ycwnl oqipknd ,"`nhi afd eilr ayi xy` ilkd lr ayeide" :(eh `xwie) aizkck ,milke mc` oi`nhne ,af ly

d`nehd zea` x`ya e`.znd rbn e` ,lirl ziyixtck ,afd qxcn `l` ilk e` mc` `nhl d`nehd a` dyrp ilk jl oi`y ,d`nehd a` dyrp epi`y qxg ilk `vi .aiig Ð

`nhpy ,df `nha ea zrbepd ytp :yexit "axrd cr `nhz zrbepd ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" zna rbpy "mc`a e` ilka" "zwg z`f"a aizkck ,d`nehd zea` ia` znc

znaok m`c ,xn`w envr zna rbepa zrbepd ytpde i`dc xninl zivn `l `de .axrd cr `nhz Ð`nhl `xw dil ieyn d`nehd a` zn `nh :`nl` .`ki` dray z`neh Ð

ifg `l qxcnlc ,llk d`nehd a` dyrp epi` qxg ilk :jkld .mc`inp rbn ici lre .xedh qxg ilk qxcn :(`,ct) zay zkqna "`aiwr iax" wxta `icda `ipze ,xaypc meyn Ð

dliaha dxdh el yic ,e`hge dia opixwc `kid lk 'ebe "`nhd ea rbi xy` lke" 'ebe "iyilyd meia e`hge" :`xw `eddn lirl aizkc ,d`nehd a` ied `lytpde" dia opixw Ð

"e`hge" dia opixw `lc `kid lke ."`nhz zrbepd."zrbepd ytpde" dia opixw `l Ðøáñ÷ úåäùì àìù øîàã ïàîieax inwn igcin `l ,jkld ,`ziixe`cn geliy oerh uxy Ð

.hpa`c d`nehdõøù ñéðëîä.opiqxb ÐééåäùÐéãòó.`ed ycwc icin inp hpa` `dc .d`neh iyet`n Ðàì äøæòî øîàã ïàîã éâìôéî à÷ àäá åàì éàî.zaya dil opiwtn Ð

øåèô ùã÷îì õøù ñéðëîä øáñ÷opira `lc Ðminkg ecinrd `l dpiky ceak meync ,dil opiwtnc `ed mle`ne lkidne .dinwn zeay `igcn `l ,jkld .`ziixe`cn geliy

.mdixac
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àöéyxit Ð d`nehd a` dyrp oi`y qxg ilk

zn z`neh iabe ,ifg `l qxcnlc :qxhpewa

ilke ,"iriayd meia e`hge" :(hi xacna) aizk

eze`e" :(`i `xwie) aizkc ,`ed iehig xa e`l qxg

."exeayz

àìxeht xn`c l`enye Ð aiig `nlr ilekc

o`nk dil `xiaqe ,`id i`pzc dil zi`

`nlr ilekc" :qxb l`ppg epiaxe .xeht xn`c

xn`c o`nc `nrh i`nc :eyexitl `iywe ."xeht

`ziixe`c `xeqi` `ki` epiinda `d ,epiinda

.dewna dxdh dil zi` `dc ,ycwna ezedydl

dxdh dil zilc ,`ziixe`c `xeqi` `kil uxyae

.xwir qxhpewd zqxib d`xp jkl !dewna
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.eäì øñà ,àðúék da eøzéàî ."ø÷ä øàaîe" ¨¨¦§¨£©§¦§¥¥¥©
äéìò eø÷äL øBa :ìàeîL øîà ?ø÷ä øàaíéøác §¥¥¥¨©§¥¤¦§¨¤¨§¨¦

àlà ,eøézä úBøwä úBøBaä ìk àì :éáéúéî .äeøézäå§¦¦¨¥¦¦Ÿ¨©©¨¦¦¤¨
Bæ" éàî "äéìò íéøác eø÷äL" zøîà éàå .ãáìa Bæ¦§©§¦¨§©§¤¦§§¨¦¨¤¨©
íéî øàa :÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà ?"ãáìa¦§©¤¨¨©©©§¨©¦§¨§¥©¦
àì :àôeb .'åâå "äéîéî øéa øé÷äk" :øîàpL ,íéiç©¦¤¤¡©§¨¦©¦¥¤¨¨Ÿ
éða eìòLëe .ãáìa Bæ àlà ,eøézä úBøwä úBøBaä ìk̈©©¨¦¦¤¨¦§©§¤¨§¥
àìå .ïäì eøézä ïäéðéaL íéàéáðe ,äéìò eðç äìBbä©¨¨¨¤¨§¦¦¤¥¥¤¦¦¨¤§Ÿ

.íäéãéa íúBáà âäðî àlà ,ïäéðéaL íéàéáðäðùî §¦¦¤¥¥¤¤¨¦§©£¨¦¥¤
Lc÷na àöîpL õøL¯àlL ,Bðééîäa BàéöBî ïäk ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ

ìéaø .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø éøác ,äàîehä úà úBäL §©¤©§¨¦§¥©¦¨¨¤§¨©¦
BúBà ïéàéöBî ïëéäî .äàîehä úà úBaøì àlL ,õò ìL úáöa :øîBà äãeäé¯,ìëéää ïî §¨¥¦§¨¤¥¤Ÿ§©¤©§¨¥¥¨¦¦¦©¥¨

íB÷î ìk :øîBà àáé÷ò éaø .ñpð ïa ïBòîL éaø éøác ,çaænìå íìeàä ïéaîe ,íìeàä ïîe¦¨¨¦¥¨¨§©¦§¥©¦§¥©¦¦§¤©¨©¦£¦¨¥¨¨
úBîB÷îä ìk øàLe .BúBà ïéàéöBî íMî ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL¯ïéôBk ¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨¦¨¦¦§¨¨©§¦

íéîëç Eì eøézäL íB÷î :øîBà ïBòîL éaø .øzëñt åéìò¯eøézä àlL .Eì eðúð ElMî ¨¨§©§¥©¦¦§¥¨¤¦¦§£¨¦¦¤§¨§§¤Ÿ¦¦
úeáL íeMî àlà Eì.àøîâõøL àîè ñéðënä :ìàeîL øîà ,àðñé÷ øa éáè áø øîà §¤¨¦§¨©©¨¦©¦§¨¨©§¥©©§¦§¥¤¤

Lc÷nì¯Bîöò õøL .áéiç¯"eçlLz äá÷ð ãòå øëfî" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .øeèt¯ ©¦§¨©¨¤¤©§¨©©§¨¨©§¨¦¨¨§©§¥¨§©¥
äá÷ð ãò øëfî" :déì òéiñî àîéì .äøäè Bì ïéàL õøL àöé ,äå÷na äøäè Bì LiL éî¦¤¥¨¢¨©¦§¤¨¨¤¤¤¥¨¢¨¥¨§©©¥¦¨¨©§¥¨

àîòè éàî .éìéìbä éñBé éaø éøác ,Nøç éìëì èøt "eçlLz¯døäè déì úéìc íeMî åàì §©¥§¨¦§¦¤¤¦§¥©¦¥©§¦¦©©§¨¨¦§¥¥¨¢¨
äàîehä áà äNòpL éî ,àì ?äå÷na¯àîéì .äàîehä áà äNòð BðéàL ñøç éìk àöé ©¦§¤Ÿ¦¤©£¨¨©§¨¨¨§¦¤¤¤¥©£¤¨©§¨¥¨

Lc÷na àöîpL õøL :éàpúk¯ì àlL ,Bðééîäa BàéöBî ïäkéøác ,äàîehä úà úBäL §©¨¥¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ§©¤©§¨¦§¥
.äàîehä úà úBaøì àlL ,BàéöBî õò ìL úáöa :øîBà äãeäé éaø .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨©¦§¨¥¦§¨¤¥¦¤Ÿ§©¤©§¨

ì àlL øîàc ïàîc :éâìtéî à÷ àäa åàì éàîúBäL¯Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷¯ ©¨§¨¨¦©§¦§©§¨©¤Ÿ§©¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨
úBaøì àlL øîàc ïàîe ,áéiç¯Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷¯àîìò éleëc ,àì !øeèt ©¨©©£©¤Ÿ§©¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨Ÿ§¥¨§¨

:øáñ øî ;éâìtéî à÷ àäa àëäå ,áéiçéãò äàîeè ééeäLéãò äàîeè éLetà øáñ øîe ,ó.ó ©¨§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©§¥§¨¨¦¨¨©©¥§¨¨¦
øîàc ïàîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî ?'åë BúBà ïéàéöBî ïëéäî :ïðúc ,éàpz éðäk àlà¤¨§¨¥©¨¥¦§©¥¥¨¦¦©¨§¨¨¦©§¦§©§¨©

äøæòî¯äøæò dlekî øîàc ïàîe ,øeèt Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷ ,àì¯.áéiç :øáñ÷ ¥£¨¨¨¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨©§¨©¦¨£¨¨¨¨©©¨
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עירובין. פרק עשירי - המוצא תפילין דף קד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

במה שכותב שעדיין לא נשא אשה, הנה בטח משתדל בזה במרץ הראוי. ואולי כדאי שילמוד אומנות חדשה שאינה דורשת זמן רב 
ללימודה ושיש לקוות שתהי' פרנסתו מצוי'. אבל מתחילה ינסה עוד הפעם בעבודתו עתה, ויהיו דבריו עם הבריות בנחת, ויהי רצון 

שיזמין לו השם יתברך פרנסתו בקרוב ממש, וימצא זיווג הגון לפניו בכל הפרטים, ויודיע בשורות טובות מזה.
י"ז כסלו, ה'תשי"א



רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oiaexir(ycew zay meil)

àðzék da eøzozyt ea mixeye lblbd ici lr min mi`lnn eid - ¨¨¦¨¨
,legaeäì øñà.zaya lblba ae`yl £©§

:dpyna epipyøwä øàaîe.aeh meia ¦§¥©©
lblba epnn ae`yl xzed recne 'xwd x`a' edn zyxtn `xnbd

:`xnbd zxxan .aeh meiaøwä øàa éàîx`a' myd xyt dn ± ©§¥©©
:`xnbd daiyn .'xwdeø÷äL øBa ,ìàeîL øîà[e`xw-]äéìò ¨©§¥¤¦§¨¤¨

,íéøácxewrl gk mdl yiy mdixacl zei`x e`iady xnelk §¨¦
,wgcd iptn zeayäeøézäå.zexecl xzidd da xzepe - §¦¦¨

:`xnbd dywnéáéúéî,l`eny lr `iyew daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipyàìneøézä úBøwä úBøBaä ìkmeia lblba ae`yl Ÿ¨©©¨¦¦

,aehàlànL úøîà éàå .ãáìa Bæmeyn jk z`xwp 'xwd x`a' ¤¨¦§©§¦¨§©¤
yäéìò íéøác eø÷ä,dxizdlãáìa Bæ éàîx`yl mi`xew ji` ± ¦§§¨¦¨¤¨©¦§©

oeikne ,cala ef lr `l` mixac exwed `l `lde ,'xwd xea' zexea
heyt ,xwd x`an lblba ze`lnl exizdy dpyna epipyy
recne ,zex`a x`y `le dxzed `id wxy dpynd zpeeky
egcpe ,exizd zexwd zexead lk `ly xnel `ziixad dkxved

.l`eny ixac
:xg` xe`ia `xnbd zx`an,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàx`a' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨

`idy iptn jk z`xwp 'xwdøàazraepd,íéiç íéîoeyln 'xwd'e §¥©¦©¦
itke ,'xewn'øîàpLmilyexi iyp`l dgkeza(f e dinxi),øé÷äk' ¤¤¡©§¨¦

äéîéî øéa[x`ad in xewnk-]'åâåenk ,xnelk ,'Dzrx dxwd oM ©¦¥¤¨¥¥¥¨¨¨¨
milyexi iyp` zrx jk ,wqtd ila cinz miraepy x`ad in
s`y `ziixad dycige .da miycgne mitiqeny ,cinz zraep
exizd `l mewn lkn ,miig min zeraepd zeax zex`a yiy

.mieqn cg` oiirnn wx `l` aeh meia lblba min ae`yl
:xwd x`an dai`y xzid zece` mitqep mihxt d`ian `xnbd

àôeb,jenqa d`aedy `ziixad ixac z` x`ap ±àìaúBøBaä ìë ¨Ÿ¨©
àlà ,eøézä úBøwäaäìBbä éða eìòLëe .ãáìa Bæux`l laan ©¨¦¦¤¨¦§©§¤¨§¥©¨

,ipy zia onfa l`xyiäéìò eðçmzelra aeh meia [dl jenqa-] ¨¨¤¨
,minl ekxvede lbxlïäéðéaL íéàéáðe,ik`lne dixkf ibg mdy §¦¦¤¥¥¤

,ïäì eøézä`l j` ,aeh meia epnn oi`lnny exizda xacd x`ype ¦¦¨¤
.zexea x`y lr df xzidn ecnlïäéðéaL íéàéáð àìåcala §Ÿ§¦¦¤¥¥¤

,mexizdàlàeqtze ,mdizea` s` ebdp jk.íäéãéa íúBáà âäðî ¤¨¦§©£¨¦¥¤

äðùî
oecze ,ycwna exzedy zeay ixeqi`a weqrl jiynz ef dpyn
ilan ,ycwna `vnpy zn uxy zaya `ivedl xzen izn m`
ea ote`a dpynd weqrz jk ab` .zaya dvwen xeqi`l yeygl

.uxyd z` mi`iven
a` oic mzen xg`l mdl yi ,dxeza mixen`d mivxy dpeny
e` milke`a ,milka e` mc`a rbpy d`nehd a` .d`nehd
dyrp mivxyd ici lr `nhpy dne .mze` `nhn ,miwyna
`l` `nhn epi`e ,['d`nehd cle' mb `xwpe] d`nehl oey`x
zia mdl oi`y ur ilk] ur ilk iheyt mpn` .miwyne milke`

.llk d`neh milawn mpi` [leaiw
mc`d z` mi`nhnd [dnda zlap oebk] d`nehd zea` mpyi

.rbna `l` `nhn epi` zn uxy mle` ,`yn z`neha m`yepd
`ll cin e`ivedl mipdkd lr daeg ,ycwna `vnpy zn uxy
mxebe ,odkd `nhi ok ici lry ,e`ivedl xeq` ciay `l` .zedy
ipy mpyie .zxk xeqi` dfa yie ,ycwna `vni `nh mc`y jkl
.zedy `lle ,odkd ly ehpa`a .` :odkd e`ivei ji`d mipte`
`vniy cr oizni .a .`nhp ycew ilky `ed ef jxca oexqgde
jkae ,mci lr e`iveie ,d`neh milawn mpi`y ur ilk iheyt
d`nehd z` ddyny ef jxca oexqgde ,ycew ilk z`neh rpni

.ycwna
uxyd z` `ivedl sicr jxc dfi`a zwelgn d`ian dpynd

:ycwna `vnpyõøLznùc÷na àöîpLd ,zayaBàéöBî ïäk ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦
e`ivene ,ycwna zeay oi`y ,dvwen xeqi`l yyeg epi`eBðééîäa§¤§¨

e`ivedl lkeiy cr oiznn oi`e ,uxyd ep`nhi `ly ick [ehpa`-]
cin e`ivedl jixv `l` ,d`neh lawn epi`y ur ly zava

ick ehpa`aì àlL,äàîehä úà úBäLjk ici lry it lr s` ¤Ÿ§©¤©§¨
.ycew ilk `edy hpa`d `nhp.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø éøác¦§¥©¦¨¨¤§¨

,øîBà äãeäé éaø`l` ep`ivei `lúáöa[miigwln-]õò ìLepi`y ©¦§¨¥¦§©¤¥
lawny hpa`a `l la` ,ur ilk iheyt oicke ,d`neh lawn

ick ,d`nehäàîehä úà úBaøì àlL`ly ycew ilk ze`nhle ¤Ÿ§©¤©§¨
.ycwna uxyd iediyl jka mxeby s` ,jxevl

ycwnd on uxy `ivedl xzidd xwira oecl zxfeg dpynd
.dxfrde lkidd ,miixwir zenewn ipyl wlgp ycwnd zia .zaya

:dfn miptl df ,zenewn dylyl wlegn lkidd,iniptd wlgd .`
iptly oevigd wlgd .a .xiac mya `xwpe ,miycwd ycew `edy
zia oirk didy ,mle`d .b .lkid mya `xwpe ,miycwd ycew
.lkid mya cgi mlek mi`xwp minrtle .ycewd iptl xry
mle`d oia .` :zenewn dylyl zwlegn dzid `id mb dxfrde

.l`xyi zxfr .b .mipdk zxfr .a .gafnl
z` `ivedl xzen mewn dfi`n mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:zaya uxydBúBà ïéàéöBî ïëéäîyegl `la zaya uxyd z` - ¥¥¨¦¦
,dvwen xeqi`lå ,íìeàä ïîe ,ìëéää ïîdxfrdn okíìeàä ïéaî ¦©¥¨¦¨¨§¦¥¨¨

,çaænìåuxy my `vnpy dpikyd ceak df oi` el` zenewnay §©¦§¥©
mi`iven oi` ,l`xyi zxfra e` mipdk zxfra `vnp m` la` .zn

.df ote`a dvwen xeqi` xzed `ly ,zaya eze`ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
.ñpð ïa¤©¨

L íB÷î ìk ,øîBà àáé÷ò éaød`neha eil` miqpkpdìò ïéáéiç ©¦£¦¨¥¨¨¤©¨¦©
BðBãæ[cifna eqpkp m`-]BúââL ìòå úøk[bbeya eqpkp m`-] §¨¥§©¦§¨

BúBà ïéàéöBî íMî ,úàhçxnelk ,dvwenl yegl `la zaya ©¨¦¨¦¦
,uxy ea `vnpy [lkidae mle`a oky lke] dxfra mewn lkn

.zaya eze` mi`iven
eaúBîB÷nä ìk øàLiaxl ziad xda oebk] uxy my `vnpy §¨¨©§

eze` mi`iven oi`y ,[qpp oa oerny iax zrcl dxfra e` ,`aiwr
,el` zenewnnøzëñt åéìò ïéôBkcr zyegp xiqa eze` miqkn ± ¦¨¨§©§¥

zay i`venae ,epnn e`nhie ea erbi `ly ick ,zayd xg`l
.ep`ivei

exzedy mixacd z` zepnl el` zeipyna `pzd miiqy xg`l
lirl epipyy dna oecl oerny iax xfeg ,ycwna(:aw)xzedy

`ae ,miield zxiy jxevl ycwna xepik ly `nip [zaya] xeywl
lirly dna enrh z` x`an jk ab`e ,xeq`le welgl(:ap)oiprl

minkg ixac lr wlg megzl uegn `edyk zay dqpkpy in
:mznerl xingd xepik ly `nipa o`ke ,mdn xzei lwideéaø©¦

íB÷î ,øîBà ïBòîLepivnyíéîëç Eì eøézäL`l ,lwdl carica ¦§¥§¤¦¦§£¨¦
`weec `l` ,jl exizd xeqi`d z`ElMîxwirn jl xzend on ± ¦¤§

oicd,Eì eðúðxwirn xzeny xaca `l` minkg eliwd `l xnelk ¨§§
oi` ,dxezd on xeqi`a lykil mexbl lekid xac la` .oicd

,ycwna elit`e ote` meya exizdlLycwna mbEì eøézä àì ¤Ÿ¦¦§
àlàmixeq`d mixacúeáL íeMî,opaxcn wx mixeq`d mixac ± ¤¨¦§

lykil mexbl lekiy dn lk ok enke ,dxezd on xeq`d xac `le
.exizd `l ,dxezd on xeqi`a

àøîâ
ok enk .eilr ez`neh cer lk ycwnl qpkil el xeq` `nh mc`

xeqi`d xewn .ycwnl mi`nh milk qipkdl xeq`xn`pdn
mi`nh geliy zyxta(a d xacna)lke ,'ebe dpgnd on eglyie'

weqta x`eanke ,df xaca yi e`l xeqi` mbe .'ytpl `nh(b d my)

oia xn`p df e`le ,'mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le'
milk qipkdy ina oiae ,ycwna ddeyy e` qpkpy `nh mc`a
zn uxy zqpkda mb m`d ,`ed epziibeqa oecipd .ycwnl mi`nh

.`l e` xeqi` yi ycwnl
õøL àîè ñéðënä ,ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáè áø øîàilk ± ¨©©¨¦©¦§¨¨©§¥©©§¦§¥¤¤
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המשך בעמוד רטס



c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ääæá àöBiëå BáäBà úúénî ïBâk ,Bøòö Ba økæpL øáã äæéà øtñì øeñà[`l: ¨§©¥¥¤¨¨¤¦§©©£§¦¦©£§©¥¨¤
ה  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
äæá àöåéëå [àì חדשות עיתון מקריאת להימנע טוב -

מצטער  אדם לפעמים אם וכדומה) צדקה עלוני (או
או  צדיק, פטירת כגון טובה לא משמועה בקריאתו

העולם  בכל אחב"י .52מצרות

zetqede mipeiv
ושם:52) מג, ס"ק השלחן בדי קז סי' השלחן קצות ע"פ

להצטער  אפשר זה בדורנו הדת מצב על מהידיעות ואפילו
עיתונים  ומכלֿשכן צער, של דבר לספר אסור ובשבת מאד,
משיחו  ועל ד' על המתייצבים או משאֿומתן, בהם שיש

ומלאי  מינות עפ"ל ודברי וליצנות חשק מאמרי גדותם כל ם
החדשות  (אפילו לקרותן אסור בחול ואף ר"ל. וכפירה
ידי  מחזיקים שבזה כסף במחיר לקנותם וכלֿשכן שבהן),

המדפיסים.
בדבר  לדבר שלא חסידים) (מהספר שוע"ר מלשון אמנם,
שיצטער  מאוד כשסביר שרק משמע אוהבו", "מיתת כגון
להמנע  צריך אין ועפי"ז העיתון, מקריאת להמנע עליו
שאינם  אנשים על בשבת וכיוצאֿבזה אבל מודעות מקריאת

ס"נ). פכ"ט כשש"כ (ודלא אליו קרובים

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

על ‚ כיסו מניח לנכרי מאמינו שאינו או נכרי עמו אין אם
עליה  יניחנו בהמתו שביתת על יעבור שלא וכדי חמורו
מן  איסור כאן אין שעכשיו ללכת ורגל יד שעקרה לאחר
ברשות  אמות ד' במעביר התורה מן איסור שאין התורה
במכניס  או הרבים לרשות היחיד מרשות במוציא או הרבים
את  עוקר אחד כשאדם אלא היחיד לרשות הרבים מרשות
אם  וכן מכניסו או מוציאו או ומעבירו הנחתו ממקום החפץ
שהניחו  שמיד עומד כשהוא זה על והניחו החפץ עקר אחר
זו  לעקירה זה לחפץ הנחה נעשית כבר עומד כשהוא עליו
עקירה  זה הרי ללכת רגליו עוקר כשזה ואח"כ הראשונה
שהוא  לאחר עליו הניחו אחר אם אבל וחייב זה לחפץ שניה
לעקירה  הנחה עדיין נעשית לא ללכת רגליו כבר עקר
אח"כ  החפץ הוליך שזה אף ולפיכך חבירו שעקר הראשונה
לו  שחסרה המלאכה כל עשה שלא מפני הוא פטור הרבה
וכאן  סופרים מדברי שאסור אלא חבירו שעשאה העקירה
אפילו  מותר ורגל יד שעקרה אחר בהמתו על כשמניח
להוליכו  יבא שלא כיסו הפסד משום לו שהתירו לכתחלה

בעצמו.

וכיוצא  גללים להטיל או מים להשתין עומדת וכשהבהמה
ממנה  הכיס ליטול צריך לנוח עומדת אם שכן וכל בזה
לא  שאם עליה יניחנו ללכת ורגל יד ותעקור שתחזור ולאחר
נעשית  כשעמדה שהרי תורה של איסור כאן יש כן יעשה
הרי  לילך וכשחוזרת הוא שעקר הראשונה לעקירה הנחה
גם  תעשה אח"כ וכשתנוח לכיס עקירה עושה בעצמה היא

גמורה. מלאכה כאן והרי הנחה

שעמדה  קודם לעמוד כשתרצה ממנה ליטלו צריך ולכתחלה
הוא  שעקר הראשונה לעקירה הנחה אפילו תעשה שלא כדי

תעשה  אם אף סופרים מדברי איסור אלא כאן שאין שאף
דברי  באיסורי למעט שאפשר מה כל מקום מכל זו הנחה
וכן  הדחק מפני אלא התירו לא שהרי למעט צריך סופרים
מעליה  יטלנו לעמוד שתרצה פעם בכל לעולם יעשה
של  החיצונה לחצר שיגיע (עד עליה יניחנו ללכת וכשתעקור

שיתבאר): כמו העיר

* * *
משום „ איסור כאן שאין שלו הבהמה אין אם ואפילו

שהוא  דכיון זה בכל ליזהר צריך אעפ"כ בהמתו שביתת
לא  על יעבור גמורה מלאכה תעשה אם אחריה מחמר

שלו. שאינה אע"פ תעשה

עמו  יש אפילו עליה להניחו צריך שלו אינה אם מקום ומכל
האסורה  גמורה מלאכה תעשה שלא נזהר שהוא דכיון נכרי
אף  סופרים מדברי אלא איסור בו שאין דבר אלא התורה מן
ע"י  שיעשה מוטב א"כ בו כיוצא עושה היה אדם אם
משיעשה  סופרים מדברי בעצמו לו האסור דבר הבהמה
לנכרי  האמירה דהיינו סופרים מדברי האסור דבר בעצמו
אבל  בשבת שליחותו ויעשה לו שיוליכנו אליו הכיס ונתינת
שלא  שנזהר אף שביתתה על מצווה והוא שלו כשהבהמה
לגמרי  שתשבות טוב יותר מקום מכל גמורה מלאכה תעשה

שביתתו: על מצווה שאינו לנכרי כיסו ליתן צריך לפיכך

בידיו ‰ אותו לשאת הנכרי יוכל שלא כבד משא הוא ואם
ואזי  יפקירנה או גמורה במתנה לנכרי החמור גם יתן

שנתבאר: וכמו כלל שלו שאינו כבהמה דינה

Â התירו לא חמורו על כיסו להניח לו שהתירו פי על אף
ירכב  לא שאם בענין הוא אם (ואפילו עליו לרכוב לו
יהיה  חמורו על מגולה הכיס יהא אלא תחתיו והכיס עליו
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  כן פי על אף ממנו יגזלהו שלא מלסטים חשש שם
רשות  דין להם (שאין שלנו בדרכים רכיבה איסור לו התירו
נתיר  לא אם ואף שמ"ה) בסימן שיתבאר כמו גמורה הרבים
יוליכנה  אם אף תורה של איסור לידי יבא לא הרכיבה לו
איסור  ובין הרכיבה איסור בין לנו הפרש ומה בעצמו
לו  להתיר אין לפיכך סופרים מדברי הם שניהם הכרמלית
עקירה  בלא הבהמה ידי על והולכה המעות טלטול (אלא
המעות  ג"כ ויטלטל בעצמו להוליך יבא שלא כדי והנחה
מדברי  מעט לו להתיר ומוטב והנחה עקירה ג"כ ויעשה
אבל) בזדון סופרים מדברי הרבה על משיעבור סופרים

ברגליו: ילך אלא לו) להתיר (אין הרכיבה

* * *
Ê חשש מפני לתחום חוץ לצאת צריך הוא אם ואפילו

מי' למעלה תלויות רגליו יהיו החמור על וכשירכב סכנה
משום  בו אין טפחים מי' למעלה וכל הארץ מן טפחים
ברגליו  וכשילך רמ"ח בסי' שנתבאר כמו תחומין איסור
מן  שהם תחומין איסור ואפילו תחומין איסור על יעבור
התורה  מן שהם להאומרים מיל לי"ב חוץ כגון התורה
למעלה  רגליו יהיו שכשירכוב שאף לפי ברגליו ילך אעפ"כ
שנוח  במקום יושב שהוא כיון מקום מכל טפחים מי'
לתשמיש  נוח מקום שהוא החמור גבי על דהיינו תשמישו
להולך  דומה זה הרי בארץ נוגעים החמור ורגלי ישיבה
ד' בו יש אם מקום מכל טפחים י' שגבוה שאע"פ בקרון

ת"ד. בסי' שיתבאר כמו תחומין משום בו יש ד' על

ירכב  לא אם סכנה חשש שיש בענין הוא אם מקום ומכל
ללכת  יוכל ולא שיירא עם במדבר שהולך כגון בקרון וילך
ולילך  לרכוב יכול בזה כיוצא וכל ברגליו ילך אם עמהם
כלל  איסור שם שאין התחום בתוך כשעודנו אף בקרון

ברגל: בהליכה

Á לא אם הקרון מן לירד וצריך סכנה חשש שם וכשאין
חפציו  כל ממנו להסיר צריך יום מבעוד ממנו ירד
עצמה  העגלה גוף אם ממנו שירד קודם הקרון על ולהניחם
בלא  טפחים י' גבוהה היא וגם ד' רחבה היא הגלגלים בלא
חלל  שיש אע"פ גמורה היחיד רשות היא שאז הגלגלים
אסור  כרמלית שהיא הארץ על כשירד א"כ תחתיה הרבה
גבוהה  העגלה אין ואם היחיד לרשות מכרמלית לטלטל לו
הגלגלים  עם טפחים י' שגבוהה אע"פ בעצמה טפחים י'
כמו  טפחים ג' חלל תחתיה יש אם היחיד רשות אינה
ואם  לתוכה מכרמלית לטלטל ומותר שמ"ה בסי' שיתבאר
הרי  טפחים י' בעצמה שגבוהה אע"פ טפחים ד' רחבה אין
לתוכו  הרבים מרשות אפילו לטלטל ומותר פטור מקום זה
אינה  שמלמטה אע"פ טפחים ד' רחבה מלמעלה היא ואם

שם: שיתבאר כמו היחיד רשות זו הרי טפחים ד' רחבה

* * *
Ë ושוטה חרש עמו יש אם נכרי ולא חמור לא עמו אין אם

מכל  פטור שהוא לו שיוליכנו להשוטה כיסו יתן וקטן
מכל  פטורים הם שגם אע"פ וקטן לחרש יתננו ולא המצות
יבא  והקטן בפיקח ומתחלף מועטת דעת לו יש החרש מקום

כלל  דעת לו אין השוטה אבל במצות ולהתחייב דעת לכלל
או  חרש אלא שוטה עמו אין אם אבל דעת לכלל יבא ולא

להם  יתננו שירצה קטן לאיזה יתננו וקטן חרש עמו יש ואם
והקטן  מועטת דעת לו יש שהחרש שקולים ששניהם לפי
גמורה  דעת לכלל יבא מקום מכל כלל דעת לו שאין אע"פ

כשיגדל:

È שחייב בנו והוא לחנוך הגיע אפילו לקטן ליתנו ויכול
מדברי  אלא אינו זה חינוך מקום מכל במצות לחנכו

בעצמו. לעשות יבא שלא כדי חכמים לו והתירו סופרים

ליתנו  צריך ושוטה לחרש אפילו או לו כשנותנו מקום ומכל
רוצים  כשהם מהם וליטלו ללכת רגליהם כשעקרו להם
למעלה  שנתבאר כמו והנחה עקירה יעשו שלא כדי לעמוד
אסור  הרי מקום מכל שביתתם על מצווה שאינו שאף
בסי' שיתבאר כמו התורה מן בידים האסור דבר להאכילם
מבעוד  להם שנותן פי על אף כיסו להם שנותן וזה שמ"ג
נותן  כן ולדעת בשבת שיוליכוהו שיודע כיון מקום מכל יום
אלא  היתר אין לפיכך בידים איסור כמאכילם זה הרי להם
(אף  תורה של איסור בזה אין שאז והנחה עקירה יעשו  שלא
של  איסור חכמים לו והתירו גמורה) הרבים ברשות היה אם

בעצמו. לעשות יבא שלא כדי דבריהם

יתננו  ולא חמורו על יניחנו חמור עמו היה אם מקום ומכל
במצות  שחייבים במינם ויש אדם בכלל שהם מאלו לאחד

בהם: ויתחלפו

* * *
‡È לטלטל לו התירו אלו מכל אחד שום עמו אין ואם

פחות  יום מבעוד לידו שבאה מציאה או כיסו בשבת
רצופים  אמות ד' יוליכם שלא דהיינו אמות מד' פחות
מעט  ויעמוד אמות מד' פחות עמהם ילך אלא היום משקדש
וכן  לנוח מעט ויעמוד אמות מד' פחות וילך ויחזור לנוח
אין  משאו לתקן עמד ואם שביתתו למקום שיגיע עד יעשה

לנוח. כדי שיעמוד צריך אלא מפסקת זו עמידה

מד' פחות פחות טלטול שהתירו מקום בכל מחמירין ויש
כלום  אינה העמידה אבל אמות מד' פחות בכל שישב אמות
הוא  אלא ולהנפש לנוח בשביל בעמידתו כוונתו שאין כיון
לחוש  וטוב אמות ד' טלטול איסור להתיר כדי לנוח רוצה

שאפשר: במקום לדבריו

·È אלא מועיל אמות מד' פחות פחות אין מקום ומכל
לא  אבל הרבים ברשות אמות ד' מעביר איסור לענין
לענין  ולא הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה לענין
יעשה  כיצד אלא היחיד לרשות הרבים מרשות הכנסה
מכניס  נמצא כדרכו יכניסנו אם כיסו עם לביתו כשמגיע
שיגיע  מיד אלא היחיד לרשות כרמלית או הרבים מרשות
יד  כלאחר לביתו יזרקנו שם שיעמוד קודם ביתו לפתח
ואין  ולאחריו מכתיפיו כגון זריקה כדרך שלא דהיינו
הרבים  רשות היא אם ואף התורה מן איסור זו בזריקה
יבא  שלא כדי לו והתירו סופרים מדברי אלא גמורה

כדרכו: להכניסו

‚È מפני אמות מד' פחות פחות להוליכה יכול אינו ואם
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יש  אם אפילו וכן ממנו יגזלוהו שלא מלסטים שמתיירא
יניחנו  שאם הלסטים מפני עליו להניחו ומתיירא חמור עמו
הלסטים  יראוהו שנתבאר כמו שיעמוד עת בכל ויטלנו עליו
שאין  לביתו שיגיע עד כיסו עם לרוץ יכול ממנו ויגזלוהו
אם  גמורה הרבים רשות היא אם אף תורה של איסור כאן
העקירה  היתה שלא היום עליו שקדש קודם לרוץ התחיל
שיגיע  עד והנחה עקירה כאן אין רץ שהוא זמן וכל בשבת
ותיעשה  ביתו פתח לפני שיעמוד קודם ואז לבית סמוך
שלא  כדי יד כלאחר ביתו לתוך כיסו לזרוק הוא צריך הנחה

היחיד. לרשות הרבים מרשות יכניס

להתיר  יש כרמלית אלא הרבים רשות לנו שאין הזה ובזמן
פתח  לפני שיעמוד קודם רק משחשכה לרוץ מתחיל אם אף
בלא  עקירה אלא כאן שאין שנמצא יד כלאחר יזרקנו ביתו

הנחה:

* * *
„È לא לאט לילך אבל רץ כשהוא אמורים דברים במה

שלפעמים  לפי יום מבעוד התחיל אם אפילו לו התירו
עקירה  עושה ונמצא וילך ויחזור דעת בלא מעט יעמוד
בריצה  וזכרון היכר לו יש רץ כשהוא משא"כ בשבת והנחה

לשכוח: יבא ולא לעמוד לו שאסור זו

ÂË רץ היום עליו וקדש כתיפו על חבילתו שהיתה מי וכן
פתח  לפני שמגיע עד הרבים ברשות אפילו תחתיה
מרוצתו  באמצע עמד אם ואף יד כלאחר שם ויזרקנה ביתו
אלא  כלל לעמוד אסור שלכתחלה (אלא פטור המשוי לתקן

אחר): בענין לו אפשר אי כן אם

ÊË שהיה פושע שאינו בדרך לו שהחשיך במי זה וכל
שיצא  מי אבל לעיר לבא ביום שהות יש שעדיין סבור
או  הרבים לרשות עמו כיסו והוציא לחשכה סמוך מביתו
קודם  ולהצניעו ממנו להסירו אח"כ ושכח לכרמלית אפילו
אפילו  האלו מהדרכים אחד שום לו התירו לא שחשכה
סמוך  כיסו עם שיצא בו ופשע הואיל להצניעו לנכרי לומר

רנ"ב: בסי' כמ"ש לחשכה

ÊÈ בו ידע ולא ושכחו בחגורו תלוי כיסו היה אם אבל
ואפילו  לחשכה סמוך הרבים לרשות יציאתו בשעת
עמו  יצא (הוציאו) כך ואחר שחשכה עד עליו כיסו שכח
יציאתו  בשעת עליו שכיסו ידע אפילו או הרבים לרשות
בזה  פושע שאינו לחשכה סמוך ולא יום מבעוד שיצא אלא
לנכרי  ליתנו לו מותר שחשכה עד להצניעו שכחו ואח"כ
מאמינו  שאינו או נכרי עמו אין ואם לביתו לו שיביאנו
ואם  יד כלאחר לביתו ויזרקנו אמות מד' פחות פחות יוליכנו
כמו  ביתו לפני עד לרוץ רשאי ממנו יגזלוהו שלא מתירא
כדרכו  להוליכו יבא שלא כדי זה כל שהתירו שנתבאר
ובודאי  ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין והנחה בעקירה
נכרי  שומר (ע"י שם לשמרו אפשר כשאי בשוק יעזבנו לא

שבת: למוצאי עד ישראל) שומר או

ÁÈ אסור שבת למוצאי עד שם לשומרו אפשר אם אבל
בשוק  חגורה מתיר אלא נכרי ע"י אפילו לביתו להביאו
מעצמו  הנכרי מביאו ואם לשומרו לנכרי ואומר נופל והכיס

כלום: לו לומר צריך אין

* * *
ËÈ הבית בתוך כשהוא בשבת ונזכר עליו כיסו ששכח ומי

יכול  המעורבת עיר בתוך אפילו או החצר בתוך או
נופל  והכיס חגורו יתיר ושם מוצנע חדר לתוך עד עמו לילך
עליו  ישנו שהמוקצה דכיון מוקצה טלטול איסור בזה ואין
כמו  שירצה מקום לכל עליו לנושאו יכול הוא הרי כבר
בידיו  ולא גופו ע"י טלטול שזהו (ועוד ש"ח בסי' שיתבאר

שי"א): בסי' שיתבאר כמו כלל איסור בו ואין

Îמציאה או בכיסו זה אבל וכל יום מבעוד לידו שבאה
המעורבת) עיר בתוך (אפילו בשבת ארנקי מצא אם
אחר  יקדמנו פן שירא אע"פ ליטלו לנכרי לומר אפילו אסור
שום  לו התירו לא עליה עצמו להעמיד יכול שאדם דכיון
נכרי  ע"י מוקצה טלטול איסור (אפילו דבריהם של איסור
מקום  מכל מרובה הפסד במקום זה איסור מתירין שיש שאף

מהריוח). שנמנע אלא משלו כלום מפסיד אינו כאן

שבת  למוצאי עד ולשמרו אצלו לישב מותר מקום ומכל
שכן  וכל ש"[ו] בסי' כמ"ש בשבת המוקצה לשמור שמותר
צריך  אין מעצמו מביאו (ואם לשומרו לנכרי לומר שמותר

כלום): לו לומר

‡Î שנטל) טעונה ובהמתו שבת בליל הדרך מן שבא מי
כשהיא  עליה והניחו לעמוד כשרצתה מעליה המשוי
כשיגיע  לעיר) סמוך הלכה כשהיא שהחשיך או מהלכת
הראשון  המשתמר מקום שהוא העיר של החיצונה לחצר

בשבת. לטלטלם המותרים הכלים מעליה נוטל

היא  תעשה שלא כדי בחצר שעמדה קודם יטלם (ולכתחילה
עקירה  בלא הנחה שהיא כלום בכך אין עמדה ואם הנחה
קודם  מעט שם שעמדה החצר פתח לפני כשהגיע שהרי
שעמדה  קודם מעליה המשוי ליטול היה צריך שנכנסה
שלא  כדי לחצר ליכנס רגליה שעקרה אחר עליה ולהניחו

למעלה). שנתבאר כמו ועקירה הנחה היא תעשה

עגלה  על היה שאם סאין מט"ו יותר הוא המשוי אם ואפילו
של"ג  בסי' שיתבאר כמו בשבת ממנה להורידו אסור היה
בעלי  צער מפני זה על גזרו לא הבהמה מעל מקום מכל

חיים:

·Î של החבלים את מתיר המוקצים דברים עליה יש ואם
נופלים  והשקים בהם קשורים שהשקים האוכף

מאליהם:

בדרך: לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב חלק
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miig zxez

המדות ‡Í(יד) שמהות מאחר מובן אינו זה גם עדיין
כנ"ל  השכל מהות מן נבדל בערך רחוקים
למדות  לבושים גם לעשות בשכל זה כח יבא מהיכן
פרטי  ובאופן זה פרטי בדבר ויתפשטו שיתלבשו שבלב
הענין  שרש הנה ואמנם דוקא. השכל הוראת אופן כפי
ועומדים  מוכנים בלב המוטבעים דהמדות הוא
ולברוח  לשנוא להיפך או הנאהב דבר לכל להתמשך

וע"כ  בלב ובהעלם בכח יש כבר וזה הרע מדבר ולירא
להם  שיורה מי מקום הוראת להם שיהיה רק א"צ
הלב  יומשך מיד אז שם להתפשט מקום באיזה
והן  עצמו מצד המקום באותו והתלבשות בהתפשטות
והעלם  בדקות שמתפשטים נערוי"ן) (שנק' המוח גידי
מיד  יתעוררו ידן שעל הלב אל שבמוח חדרים ל"ב מן
ולהתפעל  להתמשך עצמן מצד שבלב המדות טבע כח
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דוקא  שבמוח השכל הוראת ע"פ שהוא פרטי בדבר
בחיצוניות  גם המתפשטים המוח גידי שיש (כמו
לכתוב  כמו פרטית תנועה כל להניע ויד ברגל האברים
יוסיף  לא דוקא שבמוח בשכל הרצון אופן כפי ולצייר
כבר  ישנה שביד שהתנועה אע"פ כנ"ל. יגרע ולא
בערך  נבדל שבמוח השכל וכח עצמה מכח במציאות
שביד  המוח גידי מחמת ומ"מ כו' גשמי' ותנועה מעשי'
פרטים  באופנים פעולתם לפעול מיד מתעוררים ורגל
הן  המוח שגידי אע"פ במוח שבשכל הציור כפי
יחוס  להם ואין בפ"ע ומהות במציאות בערך נבדלים
וא"כ  כו'. וכלל כלל עצמה התנועה כח עם והשתוות
ומודיע  רחוק ממקום שבא השליח כדמיון רק זה אין
מסחור  או פלוני במקום טוב אוצר שיש רעהו לאיש
בלב  התעוררות יעשה שמיד רב הון בזה שירויח טוב
הפלגת  מצד זה לדבר ויומשך לבו ויתפעל ההוא האיש
פרטי  אופן לפי הכל השליח שהודיעו הזה הטוב
במהות  נבדל איש השליח ובודאי דוקא הזאת הידיעה
של  בלבו ונולד נמשך ממש שמכחו לומר וא"א בפ"ע.
מציאות' בעיקר הזה הטוב לדבר וחמדה התאוה זה
מפי  נבדל בדבור בעלמא ידיעה רק כאן אין שהרי
ישנה  כבר הטוב לדבר התאוה התפעלות וכח השליח
שתתפשט  מה ורק אך בלב בטבעה ומהותה במציאותה
לדבר  בלב לגילוי ההעלם מן זו התפעלות ותומשך
לבד  סיבתו בא זה יקר והון אוצר או דמו"מ הטוב
כלל  הודיעו לא ואלו השליח שהודיעו הידיעה מחמת
בלב  זה בגילוי התפעלות מציאות הי' לא מזה ידע ולא
כמו  רק השליח שהודיעו זו ידיעה שאין נמצא כלל
שמעורר  נחמד אוצר שם שיש לחבירו מקום שמורה

היכן  ללבו מקום מורה אלא שאינו התאוה בלבו
לו  שמורה כמו היראה במדת וכן כו'. ותומשך תתפשט
וממונו  בנפשו שיוזק ליסטים יש ששם מקום איזה
כו'. ביראה ותתלבש תתפשט ששם ללבו מקום שמורה
שמראה  כמו אלא אינו השליח של הזאת ידיעה כך
מן  ותצא ותתלבש תתפשט היכן זה של ללבו מקום
שתתפשט  מה אבל הטוב הדבר באותו לגילוי ההעלם
א"א  וא"כ כנ"ל. דוקא בעצמם המדות מכח זהו שם
הזאת  ההתפעלות לעצם הולידה זאת שידיעה לומר
הסיבה  עיקר ועכ"ז מציאותה התהוות בעיקר
דוקא. הזאת הידיעה מחמת בא זו אוי"ר להתפעלות
פרטי  אופני יהי' כך דוקא הידיעה פרטי אופני ולפי
פרטים  בלבושים היראה או האהבה התפעלות
כו' הנורא דבר או הנאהב לדבר המדות בהתפשטות
השכל  כח מהארת האור שלוחי ענין הוא וכך וד"ל.
כנ"ל  הדקי' גידים ע"י ללב המוח מן ונמשכים הבאים
שמודיע  רק בפ"ע במהות נבדל שליח כאיש שהן
ידיעת  הפלגת ענין הוא כך כנ"ל. הטוב מדבר לחבירו
שבלב  למדות השכל שמודיע מה שבדבר הטוב
שמורה  כמו אלא שאינו הנ"ל. גידי' ע"י שם שיתפשטו
ידיעה  הוראת ע"פ שבלב המדות יתפשטו להיכן מקום
לאהוב  ראוי זה שדבר דוקא שבמוח השכל מן זו
בענין  כנ"ל היפוכו אחר באופן ולא וכך כך ובאופן
מה  בדבר שיתלבשו למדות השכל שעושה הלבושים
רעהו  על איש שיגזור כמו רק זה ואין פרטים. באופנים
תנועות  על המוח שיגזור (וכמו כנ"ל. כך ולא כך שילך
ימין  נטיי' בלי לרצונו מיד נשמעים והן ורגל היד

כו'): שם שמתפשטים המוח גידי ע"י ושמאל
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cg` mEWl oi`e ,mFlWe qg DFl` cFr oi`X rcil¥©¤¥¡©©§¨§¥§¤¨
mlEM iM ,FzlEf mFlWe qg oFhlW mEW mi`vnPdn¥©¦§¨¦¦§©§¨¨¦¨
xi`n KxAzi `EdW gkaE FzevnaE FpFvxA milrFR£¦¦§§¦§¨§Ÿ©¤¦§¨¥¥¦

.cFr oi`e cg` DFl` `EdW `vnp ,mdl rtFWe§¥©¨¤¦§¨¤¡©¤¨§¥

"'Ek finxFdC `NirlE KBlRn" :oiOd xn`X dnn iwFR`l]35 §©¥¦©¤¨©©¦¦©§¨§¥¨§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(33.FNW (dpadd zCn) xEriWd itl oian cg` lke§¨¤¨¥¦§¦©¦¦©©£¨¨¤

(34:miwl`d Elbp eil`.f ,dl glWIe iR lr ¥¨¦§¨¡Ÿ¦©¦©¦§©

(35.i"Wx ."KM `xwp `Ed KExA WFcTd" ± finxEd lW dlrnlE Liivgn¦¤§¤§©§¨¤§¦©¨¨¦§¨¨©¦



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

"dxFY ihEwl"A x`AzPW FnM .'` cEOr hl sc oixcdpq ±36 ©§¤§¦©©§¤¦§¨¥§¦¥¨
d`A dGn `ivFdlE ."'Ek zFkln dOd miXW" ligzOd xEACA§¦©©§¦¦¦¥¨§¨§¦¦¤¨¨

.[FGd devOd©¦§¨©

cEgi `Ede ,xzFi wFnr oiprA df Ex`iA xdGd mpn`e§¨§¨©Ÿ©¥£¤§¦§¨¨¥§¦
mW iM ,xnFl dvFx .miwl`Î'ied zFnXd ipWmiwl`± §¥©¥©©¨¡Ÿ¦¤©¦¥¡Ÿ¦

`IxhnibAraHd37zpigaA dxi`Od dx`dd `Ede , §¦©§¦¨©¤©§©¤¨¨©§¦¨¦§¦©
WOn zcgEin `idW ,micxtPd zFnlFr zFigdl mlrd¤§¥§©£¨©¦§¨¦¤¦§¤¤©¨

mvrd mW `Ed ,'ied mW mr38dlrn dlrnNW , ¦¥©©¨¥¨¤¤¤§©§¨©§¨
"oFxg` ip`e oFW`x ip`" cFq Edfe .raHdn39. ¥©¤©§¤£¦¦©£¦©£

xdGA aEzMX dn oipr `Ed ,oiprd xE`iaE40`WcEwC ¥¨¦§¨¦§©©¤¨©Ÿ©§§¨
:`EdÎKixAoinlr `NM aaFq Edi`oinlr lM `NnnE41. §¦¦¥Ÿ¨¨§¦§©¥¨¨§¦

"mixn` ihEwl"A WxitE42:g"n wxR ,'` wlg ¥¥§¦¥©¨¦¥¤¤¤
xcbA Fpi` iM ,lEBirM dlrnln aaFQW WExiR oi`X¤¥¥¤¥¦§©§¨§¦¦¥§¤¤
zpigaA xi`OW xnFl dvFx `N` .mFlWe qg mFwn̈©§¨¤¨¤©¤¥¦¦§¦©

mlrd.iENib zpigaA Fpi`e ¤§¥§¥¦§¦©¦
" zpigaE`Nnnxi`n KxAzi `EdW zEIgd `Ed " §¦©§©¥©©¤¦§¨¥¥¦

zpigaAiENib. ¦§¦©¦
mlrd zpigaA `Ed ± xAcnAW lkU zpigAW FnkE§¤§¦©¥¤¤©§©¥¦§¦©¤§¥

.iENibA FA zEIgde ,igA siTnE©¦©©§©©§¦
xnF` df lre"oFW`x ip`"" zpigA ±aaFqlM §©¤¥£¦¦§¦©¥¨

,"oinlr"oFxg` ip`e"" zpigA ±`lnn."oinlr lM ¨§¦©£¦©£§¦©§©¥¨¨§¦
zpigaA KxAzi EpOn xi`Od zEIgd mBW ,xnFl dvFx¤©¤©©©©¥¦¦¤¦§¨¥¦§¦©

i lr iENibmr ,"oinlr lM `lnn" `xwPd ,minEvnv ic ¦©§¥¦§¦©¦§¨§©¥¨¨§¦¦
`N` ,mFlWe qg Fnvr iptA cxtp zpigaA dpi` df lM̈¤¥¨¦§¦©¦§¨¦§¥©§©§¨¤¨

.`NnOd `Ed aaFQde ,zEwl` `Ed¡Ÿ§©¥©§©¥
?Edn aaFQd oipr miCwdl Wi dNgYn dPde§¦¥¦§¦¨¥§©§¦¦§¨©¥©

`Ed zn`A ,siTnE mlrd zpigaA `EdW iR lr s` iM¦©©¦¤¦§¦©¤§¥©¦¤¡¤
mi`vnPd z` dIgOd43xzFiA z`f dtTd ici lr ©§©¤¤©¦§¨¦©§¥©¨¨Ÿ§¥

xF`" `xwPd dx`dd on mdil` riBOW zEIgd zpigAn¦§¦©©©¤©¦©£¥¤¦©¤¨¨©¦§¨
lEBird" Epiid aaFQd oipr iM ."oinlr lM `lnn"E "inipR§¦¦§©¥¨¨§¦¦¦§©©¥©§¨¦

"lFcBd44,FkFzAW "hEge eT"de llgd on dlrnNW ©¨¤§©§¨¦¤¨¨§©©§¤§
dlrn dlrn dlrpe ,WOn sFqÎoi` zpigA `Ede§§¦©¥©¨§©£¤©§¨©§¨

`xwPd FAW hEge eTde llgd KFzAW "EniWx"dn¥¨§¦¤§¤¨¨§©©§¤©¦§¨
."oinlr lM `lnn"§©¥¨¨§¦

oipr xE`iaEsFqÎoi`zevnA x`AzpW KxC lr Epiid , ¥¦§¨¥©§©¤¤¤¦§¨¥§¦§©
'b wxR zEdl`d zpn`d45,llM dnkg zEdOn Fpi`W , ©£¨©¨¡Ÿ¤¤¤¥¦¨¨§¨§¨

zn`aE ,zFxitQd x`W zEdOn KxrA lCaEOW oMW lke§¨¤¥¤§¨§¥¤¦¨§¨©§¦¤¡¤
dGn df zFpFW zFxitq zFaax `FAix zFEdl lFki didW¤¨¨¨§©¦¦§§¦¤¦¤
dnkg oirn `NW mixg` mIzEdn Eide ,calA EN` 'i `le§Ÿ¥¦§©§¨¨¦¦£¥¦¤Ÿ¥¥¨§¨

.'Eke cqge§¤¤§
riBOd zEIgdW itl Edf ,calA 'i EpOn EEdzPW dnE©¤¦§©¦¤¦§©¤§¦¤©©©©¦©
Fpi` ,lEaB lrA iYlAd KxAzi FxF` zEnvrn zFxitQdl§©§¦¥©§¦§¨¥©¦§¦©©§¥
zqRzp KxAzi Fzx`d didYW ,zEWAlzde iENib KxcA§¤¤¦§¦§©§¤¦§¤¤¨¨¦§¨¥¦§¤¤
iM .lElrdl zbVEOW dNird rtWM iENibA mzFIkFzA§¦¨§¦§¤©¨¦¨¤¤¤§¤¨¦
mixcbEn llM zFxitQd Eid `l zn`A ,oM did ENi ¦̀¨¨¥¤¡¤Ÿ¨©§¦§¨§¨¦
,"dnkgd zxitq" xnF` dY`W FnM ;xacA micgEinE§¨¦§¨¨§¤©¨¥§¦©©¨§¨
zEdOn lCape ,lkU zEdn `EdW ,xcB dl ozFp dY`W¤©¨¥¨¨¥¤¨¥¤§¦§¨¦¨
lMd laFq `Ed iM ,llM xcb KxAzi mXd l` oi`e ± cqg¤¤§¥¤©¥¦§¨¥¨¥§¨¦¥©Ÿ

FzFidldhEWR 'ied. ¦§©©¨§¨
zx`dW itl Edf ,cgEin xcbA mzEEdzd zAiq `N ¤̀¨¦©¦§©¨§¨¥§¨¤§¦¤¤¨©

n mdl riBOd zEIgd,mdA ziNBzn dpi` FxF` zEinvr ©©©©¦©¨¤¥©§¥¨¦§©¥¨¤
zEIgde xF`dW ,xnFl dvFxe .lrOn mdilr siTn m` iM¦¦©¦£¥¤¦©©§¤©¤¨§©©
EpOn miIg md ok iR lr s`e ,dhEWR 'iede sFqÎoi` `Ed¥©©©¨§¨§©©¦¥¥©¦¦¤

lEaBd iIglr "lEaB" `xwp hEWRd FxF` iAbl ,xnFl dvFx) ©¥©§¤©§©¥©¨¦§¨§©
,(cgEin xcbA mzlAbd mW`xwp dfesiTn. ¥©§¨¨¨§¤¤§¨§¤¦§¨©¦

`xwp siTOd dGd zEIgd oiprW ,`EdeoFilrd oFvx, §¤¦§©©©©¤©©¦¦§¨¨¨¤§
:WExitEillMd oFvx" xdGA `xwPdoierxC `erx," ¥¨©§¨¦©¦§¨©Ÿ©©£¨§©£¦

" oM mB `xwpednEcTd daWgndlrW dn EpiidC ," §¦§¨©¥©£¨¨©§¨§©§©¤¨¨
miMqde r"iA`C mi`vnPd lM `Fxal eiptl daWgnA§©£¨¨§¨¨¦§¨©¦§¨¦§©¦©§¦§¦
dvFxW ,"oFvx" mi`xwp md Ff dnMqde daWgOW ,dfl̈¤¤©£¨¨§©§¨¨¥¦§¨¦¨¤¤

.mzEEdzdA§¦§©¨
miEdzn md `tEB dGnE46lM KxAzi `Ed ixd iM . ¦¤¨¥¦§©¦¦£¥¦§¨¥Ÿ

zlFkId FA Wi xaC dfi` zEEdzdA dvFxW FpFvxE ,lFkï§¤¤§¦§©¥¤¨¨¥©§¤
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ÔÈ·‰ÏÂ מהפך הנ"ל בזח"א שאמרו ענין שורש
מ"ש  צ"ל למיתקא, ומרירא לנהורא מחשוכא
ד' שצ"ל לילה, קרא ולחושך יום לאור אלקי' ויקרא

אור  שלכאורה ולילה, וחשך ויום, אור אלו, לשונות
אמנם  [אחד], דבר הם ולילה וחשך אחד, דבר הם ויום
שקרא  אמר שהרי כן, דאינו משמע הפסוק מלשון
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שקרא  רק דברים שני שהם משמע יום לאור אלקים
אך  ולילה. חשך וכן ביום, שיאיר האור את והמשיך
בחי' הוא אור וגבורה, חסד הם וחשך דאור הוא הענין
לבחי' קרא והקב"ה דגבורה, דין בחי' הוא וחשך חסד
ולכן  היום, כל אל חסד כמ"ש ביום שיאיר דחסד אור
מאיר  ביום שלהיות קצירא אידלי יומא אידלי ארז"ל
המאיר  האור בחי' והוא קצירי, אידלי לכן החסד מדת
זמן  בחי' הוא לילה אמנם דוקא. החסד מצד שהוא ביום
ובד"כ  הגלות. בה נמשל שלכן לילה שקרא החשך
בש' העוה"ז כל שנמשל ולילה יום הם ועוה "ב עוה"ז
ע"י  שיהי' דלע"ל וגילוי אור, ולא חשך שהוא לילה
וזהו  היום. לאור נמשל כנודע לעשותם היום בחי'
כי  פי' בלילות, ואמונתך חסדך בבקר להגיד שאה"כ
בש' נק' הבקר בהאיר שמתחיל יום בחי' שהוא בבקר
אבל  כנ"ל, כו' ביום שמאיר אל חסד בחי' ע"ש חסד
בחי' יש כי והיינו כו', לבד האמונה בחי' רק הוא בלילה

ביטול,ברכה בחי' היינו ההודאה שענין והודאה,
משיג  איננו כי הגם הוא כן שהדבר שמודה הוא דהודאה
הי' דאם ממנו, הדבר והעלם החשך שז"ע בשכלו, זאת
מחזיק  הי' כ"א להודאה, א"צ כן בינתו ברוח הדבר מבין
הודאה  שם כי שכלו, כלי והבנת השגת מצד כן הדבר
עצם  מצד כזאת מבין אינו הוא כאשר כ"א נופל אינו
שא"צ  כן הענין היות מצד או ההוכחה מפני ורק דעתו,
בשכלו  כלל משיג שאינו הגם הוא, שכן מודה להוכחה

הודאה  דבחי' ביטול בענין יובן עד"ז ונמצא זה , דבר
בדבר  זה ביטול לבחי' שצריכים הביטול, ענין שהוא
שכן  שמודה רק כ"א וההשגה השכל מצד מושג שאינו
בלילות  ואמונתך אמר ולכן משיג, איננו כי הגם הוא,
ואינו  ומכופל, כפול חשך שבה ללילה שנמשל שבזה"ז
כי  מצד והיינו כל, לעין בגילוי ית' אלקותו גילוי מאיר
כולל  כל שבחי' כתי' עולמים כל מלכות מלכותך
רק  נמשך זהו במ"א, כמ"ש ההשתלשלות כל כלליות
כנודע  לבד והארה שם בחי' שהוא לבד מל' מבחי'
זה  מל' בחי' להיות ובכדי עליהם, נק' שמו מלך מענין
יאמרו  מלכותך כבוד כמ"ש וצמצום גבורות ע"י ג"כ זהו
גבורות  בבחי' ומתצמצם שנמשך ידברו וגבורתך
דעש"מ  עליון הדבור בחי' שמתהוה עד רבים וצמצומים
וכן, כן שיהי' אומר הגוזר כמלך מלכות בש' הנק' שזהו
שופר  בחדש תקעו בד"ה באריכות [זה] ענין שנת' כמו
בחי' ונתהוה נעשה ההשתלשלות ובריבוי (תרט"ז),
שלנו  והגשמי השפל עוה"ז שנעשה עד גמור, העלם
כלל  משיג שאינו עד ומכופל, כפול חשך בחי' שהוא
כמאמר  רגע ובכל עת בכל היש המהוה האין בחי'
ובאמת  בראשית, מעשה תמיד יום בכל מחדש ובטובו
מפני  רק כו', רגע ובכל עת בכל אם כי יום בכל פי' אין
שלא  עד כלל, מושג אינו כו' בזה"ז וכ"ש הנ"ל החשך
בלילות  ואמונתך וז"ש לבד, האמונה בחי' רק נשאר
לבד. האמונה בחי' רק נשאר לא ללילה שנמשל שבזה"ז
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

"*¯Ó‡1(יא ה, (ׁשֹופטים ּדכתיב מאי אֹוׁשעיא, ר' »«ְְְִִִַַָ
וגֹו' ּביׂשראל ּפרזנֹו עׂשה 2צדקת צדקה , ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹ

ּופרׁש האּמֹות". לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל הּוא ּברּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻהּקדֹוׁש
עּמּוד  פז, ּדף (ּפסחים יחד לכּלֹותם יכֹולין ׁשאין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָרׁש"י,
מדינֹות  ּבכּמה מפּזרים יׂשראל ּדכאׁשר והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻב),
אחת  ּבמדינה אם אז הּנה רחֹוקים, ואּיים הארץ ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּובקצֹות

הּיֹוׁשבים  יׂשראל ּבני את ולֹוחצים ּדֹוחקים וׁשלֹום ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָחס
את  ּולקּים ללמד להם נֹותנים ׁשאינם ההיא, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמדינה
אחרת  ּבמדינה הּנמצאים יׂשראל ּבני הּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמצות,
עֹוסקים  ׁשהם זה מּלבד הּנה ּומצוֹות, ּבּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָהעֹוסקים
ּבזה  אׁשר זאת עֹוד הּנה הּמצות, את ּומקּימים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה
רחמנא  ּבגזרה הּיֹוׁשבים לאּלּו ּגם ועז ּכח נֹותנים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹהם
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- המאמרים ספר חתונה" "דרושי בקונטרס נדפס (*
עמוד  תרפ"ט המאמרים ספר ואילך. 64 עמוד א חלק קונטרסים

.113
צדקת 1) המתחיל דיבור מאמר ראה - זה מאמר לכללות

תתקפט  עמ' ב חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר במאמרי בישראל פרזונו
שערי  ואילך. א שכב, בשלח בתו"ח הנ"ל המתחיל דיבור ואילך.
בשלח  התורה אור ואילך. ד ז, ב חלק האמצעי לאדמו"ר תשובה
המאמרים  (ספר תרכ"ז הנ"ל המתחיל דיבור ואילך. עתר עמ'
(ספר  תרכ"ט תשמ"ט). קה"ת בהוצאת - ואילך רפה עמ' תרכ"ו
והביאנו  המתחיל דיבור מאמר ואילך). נב עמ' תרכ"ט המאמרים

וראה  ואילך). קעז עמ' אעת"ר המאמרים (ספר אעת"ר לציון
.50ֿ51 הערות לקמן בהמצויין

דיבור  מאמר ראה - בהמאמר המבוארים ענינים לכמה
תשכ"ד. תשי"ד. פרזונו צדקת כו' אושעיא ר' אמר המתחיל
קסד) עמ' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"ט. תשכ"ט.

תשמ"ח.
וכן 2) כסלו, לי"ט גו') פרזונו (צדקת זה דפסוק השייכות

ראה  - אושעיא) (ר' המאמר בעל את בהמאמר שמביא הטעם
תשמ"ח. פרזונו צדקת כו' אושעיא ר' אמר המתחיל דיבור מאמר
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ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה וזהּו להתקּים, ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּצלן
ּתֹורה  ּדהּנה לעד, קּימין ׁשּיהיּו ׁשּפּזרן", ּביׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּוא

ּוזמן  עת ּבכל נצחית הם 3היא והּמצות מקֹום, ּובכל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
(לבד  ּבׁשוה יׂשראל ּבכל מקֹום ּובכל עת ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָנצחּיים
ּכמֹו ּפרטיים, ּובאנׁשים ּבארץ הּתלּויים ּפרטּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָמצוֹות
ּובכל  ּוזמן עת ּבכל נצחּיים הם ויׂשראל וכּו'), מל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּכהן
ּביׂשראל  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה וזהּו ְְְְִֵֶַָָָָָָָָמקֹום.
קּימין  ויׂשראל הּמצות הּתֹורה ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּפזרן",
עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל ּדהּנה לעד, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָּבנצחּיּותם

וגם 4לכּלֹותנּו מּבחּוץ ׂשֹונאים עלינּו ׁשעֹומדים והינּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּבפנים, כּו',4ׂשֹונאים "ּומחרבי מהרסי" ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשלעכט  אּון איינג אּונז מאכין אֹותנּו, ּולהעיק ,א להצר ְְְְְְִִֵֵֶַָָָ
והּקדֹוׁש הּמצות, וקּיּום ּבּתֹורה מּלהתעּסק אֹותנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֹלמנע
רֹואים  אנּו ּכאׁשר ּבכלל, מּידם מּצילנּו הּוא ְֲִִִִֵֶַַָָָָָּברּו
לּמקֹום  טֹובים ׁשלּוחים ׁשהרּבה ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִֵֶַַָָָָּבמּוחׁש
ידי  על ּובפרט האריֹות, מּׁשּני עּמֹו יׂשראל את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלהּציל
הּמקֹומֹות. ּבׁשארי הּמצות וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ְְְְִִִִִֵַַַָָֹחּזּוק
ּבכל  ׁשּנמצאים יׂשראל ּדכללּות זה ידי ּדעל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהינּו,
הּמצות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד עֹוסקים ּכּלֹו, ְְְְִִִִַַָָָֹֻהעֹולם
ּגם  רּוחני ועז ּכח נֹותן זה הּנה נפׁש, ּובמסירת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבעבֹודה
ׁשם  אׁשר ּבהּמקֹום לּצלן רחמנא נמצאים אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלאּלּו
רחמנא  הּמצות וקּיּום הּתֹורה מּלּמּוד אֹותם ְְְֲִִִִִַַַָָָָֹמֹונעים
נפׁשם  על לעמד ּגדֹולה ּבהתעֹוררּות יתעֹוררּו ּכי ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹלּצלן,
לׁשמע  ׁשּלא נפׁש, ּבמסירת בניהם ּובני ּבניהם נפׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹועל
את  ואיׁש הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על המנּגד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּבקֹול
ּבתקף  הּמצות ּבקּיּום ּולהתעּסק ּתֹורה ללמד יעזרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹרעהּו
ּביׂשראל  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתן זה ּתקף הּנה ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּגדֹול,
מֹונעם  ּכל נגד מּמׁש נפׁש ּבמסירת לעמד יכֹולים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהם
ּבּזהר  וכדאיתא ּומצוֹות, ּבּתֹורה מּלהתעּסק ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּומעּכבם

מחצצים  מּקֹול א) עּמּוד לב ּדף קֹול ב ּדא 5(ּבראׁשית ְְְִִִֵַַַָ
ּכתיב  ּדהּנה עׂשו",6יעקב, ידי והּידים יעקב קֹול "הּקל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו ּבּילקּוט ּבקֹולֹו7ואיתא מצפצף ׁשּיעקב ּבׁשעה , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבאּמֹות  פילֹוסֹופים עמדּו לא ׁשֹולטֹות, עׂשו ידי ְְְְִִֵֵֵָָֹֻאין

אבּנימּוס  הּגרּדי, וכאבּנימּוס ּבעֹור ּבן ּכבלעם ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָהעֹולם
ּתאמר  לֹו, אמרּו אצלֹו, העֹולם אּמֹות ּכל נתּכּנסּו ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֻהּגרּדי
להם  אפׁשר האם ּכלֹומר זֹו, ּבאּמה להזּדּוג יכֹולים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאנּו
ּדכל  יון ּבמלחמת ּוכמֹו רּוחני, ּבנּצחֹון יׂשראל את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלנּצח
הּתֹורה  אׁשר יׂשראל את וׁשלֹום חס להׁשּכיח היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָרצֹונם

הוי' ּתֹורת הסּכימּו,8היא ׁשּבּתֹורה הּׂשכלים ּדעל הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
ואס  געטליכקייט ּדי ׁשּבּתֹורה, האלקּות לעקר רצּו ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹרק

"ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצּו ּדזהּו ּתֹורה, ּכלֹומר 9אין ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּזה  ּבּזמן הּנֹוהגים ּדר (ועל הוי', ּתֹורת ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהיא
עניני  ּכל ּבּה ּומדּברים הּתֹורה, נּתנה ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהאֹותּיֹות
חפצים  אינם ׁשהם האסּורים, ּדברים ּובפרט ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹחל,

האֹותּיֹות  רצּו10ּבקדּׁשת ׁשהם הּתֹורה, ּבענין הּוא וכן ,( ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ
הּׂשכלים  ּדעל ׁשּבּתֹורה, האלקּות וׁשלֹום חס ְְְֱֲִֶַַַַַָָָָֹֹלעקר
זה  על ׁשּבּתֹורה האלקּות על רק הסּכימּו, ְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּתֹורה
ּולהעבירם  ּתֹורת "להׁשּכיחם ּדזהּו יׂשראל, עם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלחמּו
אנֹוׁשי  ּבׂשכל טעם להם ׁשּיׁש מצוֹות ּדעל ,"רצֹונ ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻמחּקי
ׁשּבּתֹורה  החּקים ועל הוי' ּתֹורת על רק ּכן, ּגם ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהסּכימּו

הסּכימּו. לא זה ְִִֶַֹעל
.¯ev˜הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה ׁשאין צדקה ׁשּפזרן, ƒְְִֵֶֶַָָָָָָָ

עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּדבכל לכּלֹותן, ְְְְִִִֵַָָָָיכֹולין
לנּו נֹותנים ׁשאין לכּלֹותנּו, ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׂשֹונאינּו
ּדיׂשראל  זה ידי ועל הּמצות, ּולקּים ּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹללמד
ּכח  נֹותן זה ּתֹורה, לֹומדים החפׁש ּבמדינת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנמצאים
ללמד  להתחּזק הּגזרה ּבתֹו הּיֹוׁשבים ּביׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹּגם
ּדיׁשנֹו נפׁש מסירּות ׁשל ּבתקף ה' מצוֹות ּולק ּים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹורה
ּומעּכב. מֹונע ּכל את הּׁשֹובר מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבכל

מלחמה p‰Â‰ב) היא הּיונים ׁשל הּלזֹו הּמלחמה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ּוכמאמר 11רּוחנית  קרן 12, על לכם "ּכתבּו ְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּוכהא  יׂשראל", ּבאלקי חלק לכם ׁשאין ּדהמן ג הּׁשֹור ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכל  את ּולאּבד להרג להׁשמיד ׁשּבּקׁש ׁשמֹו יּמח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרׁשע

אחד  ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד מּנער ּדכל 13הּיהּודים , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
להׁשמיד  היה ׁשמֹו יּמח הרׁשע המן ׁשל ּתׁשּוקתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָענין
לּצלן  רחמנא הּיהדּות את לעקר ׁשרצה היהּודים, ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
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יׂשראל  ּכל 14מּקרב ּכי ראה ׁשמֹו יּמח הרׁשע המן ּדהּנה , ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּבאמּונה  מאמינים ּכּלם ונׁשים טף וזקן נער ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל
ׁשגּור  ׁשמים ּׁשּׁשם מה ענין ּדזהּו אחד, ּבאֿל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשלמה

כל  הּוא 15ּבפי ּברּו אייּבערׁשטין ּדעם אין ּגלֹויּבין אלע , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹ
פארׁשטאנד, יעדער ויא העכער ואס ּפׁשּוטה ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּבאמּונה
ּגיקאנט  ניט ׁשמֹו יּמח הרׁשע המן האט ּדאס  ְְִִִַָָָָָָָָאּון

המן ד צּונעמען  ער, היהּודים. ּכל את כּו' להׁשמיד ּובּקׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אידן  ּבא יהדּות אֹויסרייסין ּגיואלט האט ׁשמֹו, ,ה יּמח ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

ּגּלּוי, הּוא יֹום אחד, ּביֹום כּו' להׁשמיד ּׁשּבּקׁש מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדזהּו
ּדאחד  הּגּלּוי לאּבד ּבּקׁש האט 16הּוא ׁשמֹו, יּמח ער, . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּדעם  אֹויסרייסין וׁשלֹום חס וכן ו ּגיואלט הּיהדּות, נקּדֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ
חס  להׁשּכיח היה ּכּונתם עּקר ּכל הרי הּיונים  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמלחמת
ּדהּנה  ,יתּבר רצֹונֹו וחּקי הוי' ּתֹורת יׂשראל את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשלֹום
מתקּׁשרין  יׂשראל ּבדא, ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּתלת

הּוא 17ּבאֹורייתא  ּברי ּבקּודׁשא ואֹורייתא ׁשאנּוז , ּוכמֹו , ְְְְְְְְִֶַַָָָָ
איׁש ּכל ּבלב קבּועים הם ותֹורה ּדאלקּות ּבמּוחׁש ְְְְֱִִִֵֵֶָָָֹרֹואין
ער  ויא אּון זיין, ניט זאהל ער ואּו איד יעדער ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָיׂשראל,
הּתֹורה  קדּׁשת אּון ּגעטליכקאייט איז זיין, ניט ְְְְְִִִֶַַַַָָֻזאהל

הארצין  אין אים ּגיּבאקין ּדגם ח איין רֹואים אנּו ולכן , ְְְִִִִִִֵַַַַָָ
מּקּיּום  חפׁשי ּגם לּצלן ורחמנא וׁשלֹום חס ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבמי
והּוא  ותֹורתֹו, ה' עם נאמן לבבֹו מקֹום ּומּכל ְְְְֱִִִֶַָָָָָהּמצֹות,
ודֹור  ּדֹור ּובכל ּדוקא, ּביׂשראל ּׁשּיׁשנֹו מה נפלא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּפלא
ׁשּבאים  הּוא הּכּליֹון ואפן לכּלֹותנּו, עלינּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעֹומדים
ועם  אּתם, ּולהתּבֹולל אחד לעם להיֹות ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלהזּדּוג
ּתהיה. לא היה לכּלֹותנּו, רֹוצים הם וׁשלֹום חס ּגּופא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה
להזּדּוג  יכֹולים ׁשאנּו ּתאמר אבּנימּוס, את ׁשּׁשאלּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
ּבנּצחֹון  אֹותם לנּצח ּבכדי עּמהם להתּבֹולל זֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבאּמה
ּכנסּיֹות  ּבּתי על וחּזרּו לכּו אבּנימּוס, להם אמר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָרּוחני,
ּתינֹוקֹות  ׁשם מצאתם אם ׁשּלהן, מדרׁשֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָָּובּתי
אּתם  לאו ואם להם, יכֹולים אּתם אי ּבקֹולם, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמצפצפים
הּתֹורה  ּבלּמּוד והּתקף ההתחּזקּות ּכי להם. ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹיכֹולים

הּוא  והעּקר ּומעּכב, מֹונע ּכל וׁשֹובר ּדֹוחה ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָָָּבטהרתּה
חטא  ּבֹו ׁשאין הבל רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ,18לּמּוד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

קדּׁשת  ׁשּידע ׁשמים, ּביראת להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻוהּלּמּוד
וידעּו ּוקריאתם האֹותּיֹות וטעמם האֹותּיֹות ּתמּונת ּכי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
מּסיני  לנּו ׁשם 19נּתן מצאתם "אם הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו . ְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

הּוא  הּלּמּוד אם ּכלֹומר ּבקֹולם", מצפצפים ְְְְְִִִִַַַָּתינֹוקֹות
מהּו מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הּמדרׁש, ּובבית הּכנסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבבית
ּובּתי  ּכנסּיֹות לבּתי רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּדלּמּוד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּׁשּיכּות
מּנּה נפקא ּומאי הּלּמּוד הּוא העּקר ּדהלא ט מּדרׁשים, ְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹ

ּבביתם, אֹו ּכנסּיֹות ּבבּתי אם לֹומדים הם מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבאיזה
ּתֹורה" אּלא לי "אין ׁשהאֹומר ּדכׁשם הּוא, הענין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא
ּגם  הרי הּמצות וקּיּום ּדתפּלה ּבהעבֹודה עֹוסק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹואינֹו

לֹו אין ּבית 20ּתֹורה ׁשל ּתינֹוקֹות עם הּלּמּוד כן ּכמֹו הּנה , ְִִִִֵֵֵֵֶַָ
קדּׁשת  ׁשּידעּו ּדוקא, ׁשמים ּביראת להיֹות צרי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻרּבן
ּפנימית  הּנקּדה אצלם ּומׁשּתרׁש מתחּזק ואז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהאֹותּיֹות,
ותֹורתֹו ה' עם נאמן יהיה ולּבם הּיהדּות, נקּדת ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא

ַָלעד.
.¯ev˜ רּוחנּיּות היא הּיונים את 21מלחמת לעקר ׁשרצּו , ƒְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתֹורת "להׁשּכיחם וזהּו ׁשּבּתֹורה, ְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹהאלקּות
הרׁשע  המן רצֹון היה ּדכן ,"רצֹונ חּקי על ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּולהעבירם
ותֹורה  אלקּות הרי ּדבאמת הּיהדּות, את לאּבד ׁשמֹו ְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹיּמח
רחמנא  הּכּליֹון ואפן מּיׂשראל, איׁש ּכל ּבלב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹקבּועים
להם  והׁשיב והתּבֹוללּות, קרּוב ידי על הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלּצלן
הם  אם רּבן, ּבית ׁשל ּבתינֹוקֹות ּתלּוי ּדהּכל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאבּנימּוס
הּמפרידים  ּכאֹותן (ולא האֹותּיֹות ּבקדּׁשת ּתֹורה ְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻלֹומדים
את  לכּלֹות אפׁשר אי אז ׁשּבּתֹורה מהאֹותּיֹות) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּקדּׁשה
האֹותּיֹות  ּבקדּׁשת ּתֹורה ּבנֹו את הּלֹומד וכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻיׂשראל,

מ  אז הּיהדּות.והּטעמים נקּדת אצלֹו תחּזק ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֻ
ּבתּנא e‰ÊÂג) ואיתא מׁשאּבים", ּבין מחצצים "מּקֹול ¿∆ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

אלּיהּו קֹול 22ּדבי הם מחצצים" ּד"קֹול ְְְְִִֵֵֵַָ
טהֹור  ועל טמא טמא על ׁשאֹומרים ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹוסקים
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אור 14) תורה שם. אסתר הפסוק על סתרים מגילת ראה
המאמרים  ספר .8 שבהערה אורה שערי א. צז, אסתר מגילת

ועוד. .118 עמ' תש"ח קצא. עמ' תרפ"א שו. עמ' עטר"ת
(15.20 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר א. יד, אור תורה ראה

נסמן. ושם
(16.14 שבהערה ותש"ח תרפ"א המאמרים ספר גם ראה
עמ'17) תרפ"ט המאמרים ספר וראה א, עג, ג חלק זוהר ראה

.63 הערה 138
ב.18) עמ' סוף קיט, שבת

דיבור 19) מאמר סוף ר. עמ' תרפ"ז המאמרים ספר גם ראה
המאמרים  ספר תר"ץ. המאמרים (ספר תר"ץ עמלק ויבוא המתחיל
(ספר  תרצ"א תורה שמחת ליל שיחת (השני)). 41 עמ' תש"ח
השיחות  ספר א). תשז, ד חלק דיבורים לקוטי תרצ"א. השיחות
תצ  עמ' ב חלק מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .88 עמ' תש"א

ועוד. ואילך. קמב עמ' ז חלק ואילך.
ב.20) קט, יבמות
רוחנית.21) להיות: צריך אולי
י.22) פרק רבה אליהו דבי תנא

ימח ד. הרשע, המן יכול היה לא זה ואת והשגה, הבנה מכל שלמעלה פשוטה באמונה הוא ברוך בקדוש מאמינים הכל
לסבול. מהיהודים.ה.שמו, יהדות לעקור רצה שמו, ימח המן את.ו.הוא, לעקור ושלום חס רצה שמו, ימח שלשה ז.הוא,

הוא. ברוך בקדוש והתורה בתורה מתקשרים ישראל בזה, זה מתקשרים ובאיזה ח.קשרים יהי' לא שרק איפה יהודי כל
בלב. היטב (חדורים) "אפויים" התורה וקדושת אלקות הנה יהיה, שלא ההבדל).ט.אופן (מהו מזה יוצא ומה
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"ּבין  חצצים, ודיני ּומעילֹות חגיגֹות ׁשּבת הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָטהֹור,
ודֹורׁש ּתֹורה; ּדברי וׁשֹואבים ׁשּלֹומדים – ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמׁשאּבים"
ּבין  והבּדלה חציצה ׁשעֹוׁשים חציצה, לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ"מחצצים"
טמא  על ׁשאֹומרים ּתחּלה ׁשּמזּכיר וזהּו לטהֹור, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ׁשּבת  הלכֹות מזּכיר ּכ ואחר טהֹור, טהֹור ועל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָטמא
מחיצֹות  ׁשּצריכים הּוא ׁשּבת ּדבהלכֹות ּומעילה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָחגיגה

ּדׁשּבת  רׁשּיֹות הד' ּדהּנה הּמבֹוי, הרּבים 23להּתיר רׁשּות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻ
העׂשּיה  עֹולם דפרֹודא 24הּוא –י טּורא הּיחיד ּורׁשּות , ְְֲִִִַָָָָָָ

חד  וגרמֹוהי וחּיֹוהי ּדאיהּו האצילּות, ,יא 25עֹולם ְְְְֲִִִִַַַָָ
ּבערב  הּקדׁש על מחל להֹוסיף הּוא ּדׁשּבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּדהעבֹודה
קדׁש, ׁשּבת ּבמֹוצאי החל אל מּקדׁש ּולהֹוסיף ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּבת,
ליחּוד  דפרֹודא מּטּורא ולהפ לעׂשֹות הּוא ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹּדהּכּונה

ּבאלקּות  רּבה 26ּגמּור ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה וזהּו מׁשל 27, ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּדׁשּבת  ּומּלאחריו", מּלפניו ׁשּטֹורף "ּכזאב ׁשּבת, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּבּזהר  וכדאיתא הּברכֹות, מקֹור מתּברכין 28הּוא "ּדמּניּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
יֹומין" ּבעבֹודת יב ּכּולהּו ׁשּבת ּבערב ׁשּטֹורח ּדמי והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּבׁשּבת  יאכל אז הּקדׁש, אל מחל ּומֹוסיף ,29הּברּורים ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
החל  אל מּקדׁש לׁשֹון 30ׁשּמֹוסיף "מחצצים" וזהּו , ְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֹ

הּיחיד, לרׁשּות ּולהכניסֹו הּניצֹוץ את לברר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמחיצה,
ּבין  לחצץ האדם ׁשּצרי ּומעילה, חגיגה ּדיני ּכ ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואחר

קדׁשקדׁש ולא ּבּקדׁש מתערב חל ּדאין ימעל, ׁשּלא לחל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹֹֹֹ
להיֹות  צרי האדם אׁשר העבֹודה מּדרכי אחת והם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבחל,

ּוכמאמר  מאד, ּבזה יׁש31זהיר ּכי ּתּׁשען", אל ּבינת "ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּדעת  להקּדיׁשם ורֹוצה וחפץ מּמׁש חל ׁשהם ענינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה
הּתֹורה  ּדרכי ׁשל ענינים להפ וכן האמת, הפ והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעצמֹו
לחצץ  הּוא האמּתי האדם ועבֹודת חל, עניני ּבהם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּומכניס
ּבין  ׁשּיהיה, אי ּדיהיה ימעל, ׁשּלא ּבכדי לחל קדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹֹֹּבין
הּוא  ׁשּבּתֹורה האנֹוׁשי ׁשהּׂשכל לֹומר ּבּקדׁש חל ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמכניס

ׁשּמכניס  ּובין סברא, היא סברתֹו ּגם ּכן ואם ּפׁשּוט, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשכל
טֹובה  ּותבּונתֹו ׂשכלֹו ּפי על הנהגתֹו אׁשר לֹומר ּבחל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹקדׁש
מחצצים  "מּקֹול וזהּו הּוא, מעילה ּכאחד ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהיא,
ּבאמת, ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשהם והראיה ּבּתֹורה", ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשעֹוסקים
ׁשּיׁש לפי טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על אֹומרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהם
"ּבין" מׁשאּבים", "ּבין וזהּו לחל, קדׁש ּבין מחיצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאצלם
חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ּומבינים ׁשּלֹומדים ּבינה, ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלׁשֹון
ּתֹורה, ּדברי לאחרים ׁשֹואבין ּכ ואחר ,יתּבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָּורצֹונֹו
ּכי  הּתֹורה, ּבאֹור העֹולם את ּומברכים מאירים הם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּובזה
לטהֹור  טמא ּבין להבּדיל להֹורֹות הּוא הּתֹורה ענין ְְְְְִִֵֵַַַָָָָּכל
הּתֹורה. ּפי על הם והּברּורים האדם ּדרכי וכל וחל, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקדׁש
לבין  ּׁשּפּזרן ּבמה הּצדקה מהּו להבין צרי זה לפי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאמנם
והיה  "ּפזרֹונֹו", לכּתב צרי היה זה ּדלפי וע ֹוד ְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹֻהאּמֹות,

לכל ׁשּפּזרן מה הענין יֹותר וׁשהּכּונה מּובן הּמדינֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּגׁשמית  את יבררּו ּדוקא ּדיׂשראל הּוא ׁשּבזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּפנימית

הּמצות. וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על ְְְִִִֵַַַָָָֹהעֹולם
.¯ev˜ קֹול הם מׁשאּבים" מּבין מחצצים "מּקֹול ƒְְְִִִִֵֵַַַ

טמא  ּבין מחיצה ועֹוׂשים ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵַָָָָהעֹוסקים
אצילּות, – הּיחיד רׁשּות ׁשּבׁשּבת רׁשּיֹות ּדד' ְְְְְֲִִֶַַָָָֻלטהֹור,
ּוצריכים  דפרֹודא, טּורא – עׂשּיה – הרּבים ְְְֲִִִִִַָָָָּורׁשּות
ולא  ּדוקא, הּתֹורה ּפי על והּוא הּקדׁש, אל מחל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹלהֹוסיף
ּבכּמה  לטהרֹו קדׁש החל את לעׂשֹות ׁשחפצים ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּכאּלּו
אם  ּכי סּבֹות, ּכּמה מּפני ּבחל קדׁש להכניס אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹטעמים

קדׁש. – וטהֹור טמא הּוא ּדטמא לידע ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹצריכים
ּכתיב ‡Cד) ּדהּנה הּוא, הּגדּלה 32הענין הוי' ל" «ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ואמרּו כּו', וההֹוד" והּנצח והּתפארת ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָוהּגבּורה
הּגדּלה  ה' ל" א): עּמּוד נח ּדף (ּברכֹות ז"ל ְְְֵַַַַַָָֻרּבֹותינּו

אֹומר  הּוא וכן ּבראׁשית, מעׂשה זֹו ּגדֹולֹות 33– 'עֹוׂשה : ְְְֲִֵֵֵֵֶַ
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הגהות 23) ועם ב. תרכ, ג חלק בראשית התורה אור גם ראה
ג. פרק תרל"ו רבים מים המשך - וכו'

הרבים 24) רשות שבת: מסכת ריש להאריז"ל הש"ס בלקוטי
הוא  כן אבל עשיה. פטור ומקום יצירה, כרמלית הבריאה, עולם
מים  ובהמשך התורה באור העשיה) עולם - הרבים (רשות כבפנים
(בהמשך  אדמו"ר כ"ק ובהערת שם. הש"ס לקוטי בשם שם רבים
לשונו: זו שם שבת מסכת הש"ס] ב[לקוטי שם): רבים מים
אחיזת  מתחילים כנגדה אשר הבריאה בסוד כו' הרבים ורשות
דעל  לומר, אפשר ואולי לשונו. כאן עד רבים, הנקראים החיצונים
כי  הרבים רשות נקרא בריאה דאפילו בכוונתו לומר צריך כרחך
גופא, טעמא מהאי שכן, ומכל החיצונים, אחיזת מתחלת שם

נ  ועשיה שיצירה (אלא - ועשיה מטעמים יצירה כן גם קראים
הרי  כן ואם - שם) שמבואר כמו פטור ומקום כרמלית אחרים,
שם  רק כי עשיה, הוא הרבים רשות עיקר זה פי דעל מובן

גוברים. וגם נאחזים החיצונים
כ.25) סימן הקודש אגרת ב). (ג, בהקדמה זוהר תיקוני ראה

(26.30 שבהערה המאמרים וספר התורה אור ראה
יתרו 27) הפסוק על שמעוני וילקוט במכילתא הוא זה כלשון

ועוד. ח. כ,
א.28) פח, ב. סג, ב חלק
א.29) עמוד סוף ג, זרה עבודה חז"ל לשון פי על
הקודש,30) על מחול מוסיפין שם: שמעוני וילקוט במכילתא

(להמגן  רענן ובזית ומלאחריו. מלפניו טורף שהוא לזאב משל
(לבעל  הכינויים בערכי גם הובא שם) שמעוני לילקוט אברהם)
ניצוצי  טורף ששבת ... לזאב משל זאב): ערך הדורות) סדר
יתרו  התורה באור ונתבאר הובא - החול. בימות שנבלעו קדושה
המאמרים  ספר וראה תתקלו. ואילך. תתקלב ואילך. תתקכז עמ'

ואילך. ג עמ' תרכ"ו
ואל 31) (ושם: ה. ג, משלי פי על  יד משנה ד פרק אבות
בינתך).
יא.32) כט, א הימים דברי
י.33) ט, איוב

פירוד.י. של בזה).יא.הר זה מאוחדים שהם (כלומר אחד - וכליו וחיותו כל יב.שהוא מתברכים השבת) (מיום שממנו
הימים.
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והּגבּורה חקר'; אין ׁשּנאמר עד מצרים, יציאת זֹו –34: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשילא. ר' ּדרׁש ּכן כּו', הּגדֹולה'" הּיד את יׂשראל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ'וּירא
– "והּתפארת כּו', עקיבא ּדר' מּׁשמיּה ּתני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּובמתניתא
ּבנין  זֹו – וההֹוד ירּוׁשלים, זֹו – והּנצח ּתֹורה, מּתן ְְְְִִֶַַַַַַַָָזֹו
ירּוׁשלים  ּבנין ּׁשּי מה להבין, וצרי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבית
זֹו הּגדּלה ה' ל" ּפרּוׁש והּנה ּדוקא. הּנצח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻלספירת
ּבחינת  הּוא ּבראׁשית מעׂשה ּדהּנה ּבראׁשית", ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַמעׂשה

וׁשעּור  קץ אין עד עֹולמֹות רבבֹות רּבּוי ׁשּנתהּוּו 35ּגדּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מלאכים, אלפים 36ורּבּוי "אלף : ְְְֲִִִֶֶֶַָָָ

יקּומּון" קדמֹוהי רבבן וריּבֹו הּוא יג יׁשּמׁשּוניּה, זה וכל , ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָ
מסּפר  אין ולגדּודיו אחד, ּבהּנבראים,37ּגדּוד הּוא וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו קץ, אין עד נבראים רבבֹות רּבּוי 38ׁשּנתהּוּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אין  עד נבראים רּבּוי ׁשּיׁש כּו', הוי'" מע ׂשי רּבּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ"מה
ּדֹומם  מינים ד' ׁשּיׁש הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעּור
וכּמה  ּכּמה יׁש ּבפרט ומין מין ּובכל מדּבר, חי ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצֹומח
אבנים  ּבּדֹומם, מינים ּכּמה ּדיׁש ׁשֹונים, מּמינים ְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָמינים
ּכאּלּו אבנים ויׁש הּמאירֹות, טֹובֹות ואבנים ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָּפׁשּוטים
וכן  הצלחה, ואבני חן אבני ׁשֹונֹות, סגּלֹות ּבהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש
מיני  ורּבּוי עׂשבים מיני ורּבּוי אילנֹות, מיני ּכּמה ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבּצֹומח
רפּואֹות  ּכּמה ּובהם ּומרים, מתּוקים הארץ ּופרי ְְְְִִִֶֶַָָָָָּתבּואֹות
ּדחּיֹות  חּיים ּבעלי מינים ּכּמה וכן ׁשֹונֹות, ְְְֲִִִֵֵַַַַָֻּוסגּלֹות
רּבּוי  יׁש מין ּובכל ׁשֹונים, ּורמׁשים עֹופֹות ְְְִִִִֵֵָָּבהמֹות
וגם  ּובענינם, ּבטבעם ּבתארם מאּלּו אּלּו מׁשּנים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָֻּפרטים
מּזה  זה חלּוקים ׁשהם מינים ּכּמה יׁש המדּבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבמין
רּבּו "מה וזהּו ׁשוֹות, ּדעֹותיהם ׁשאין ּומזגם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתכּונתם
ּובאמת  ׁשעּור. אין עד ּגדֹול ּברּבּוי ׁשהם הוי'", ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמעׂשי
הּכּונה  אין כּו', הוי'" מעׂשי רּבּו "מה ּׁשּכתּוב מה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנה
הּנבראים  ּגם נכללּו ׁשּבזה אּלא ּבלבד, הרּבּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָעל
ּגדּלה, מּלׁשֹון הּוא רּבה ּכי העליֹונים, ונבראים ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֻהּגדֹולים

רּבה" ּתהֹום מעינֹות "נבקעּו רּבּו39ּוכמֹו "מה וזהּו , ְְְְְְְִֶַַַָָ
ׁשּנבראּו, הּנבראים ּגדֹולי על ּגם ּדקאי ה'", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמעׂשי

מהּנבראים  ׁשהם והּכֹוכבים הּירח הּׁשמׁש הּׁשמים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוכמֹו
לגּבי  חרּדל ּכגרּגר הּוא הארץ ּכּדּור ּדכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּגדֹולים,

מן40הּׁשמים  ּגדֹולים ׁשהם ּכֹוכבים ויׁש וזהּו, הארץ, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוא  ההתהּוּות ּדכל ּבראׁשית", מעׂשה זֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֻ"והּגדּלה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגדּלה, מאד 41מּבחינת ּומהּלל הוי' "ּגדֹול ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹֻֻ
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו קדׁשֹו", הר אלקינּו "אימתי 42ּבעיר ְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹ

הּוא  אלקינּו" ּד"עיר אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול, ְְְֱֱִִֵֵֶָֹֹהּוא
ּוכׁשם  הּדּבּור, אֹותּיֹות צרּופי ׁשהם מלכּות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַּבחינת
ּבּתים  הרּבה ּובהּקבץ אבנים מהרּבה נעׂשה הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּבית

ּבּתים  ב' ּבֹונֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכן הּנה עיר, נעׂשה ,43יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
ּדכללּות  צרּופים הרּבּוי נעׂשה אֹותּיֹות ּומרּבּוי ּבא, ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָאב
ה' ל" וזהּו אלקינּו. עיר ּבחינת ׁשהּוא הּדּבּור ְְְֱִִִֵֶֶַַָֹעֹולם
ּבחינת  ׁשהיא ּבראׁשית ּדמעׂשה והּגבּורה", ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻהּגדּלה
,ל הּוא ּגבּורה, ּבחינת ׁשהּוא מצרים יציאת וכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻּגדּלה,
העֹולמֹות  ּבריאת הּנה ּדבאמת ,ל ּובטל טפל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּכל
לגּביו  מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו ּבעלמא מהארה רק ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
נּסים  ׁשהיּו ּדהגם מצרים יציאת וכן ּכלל, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתּבר
יתּבר אלקּותֹו ּגּלּוי והיה הּטבע מּדרכי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיֹוצאים
ּדכּלא  ,ל ּובטל טפל הּכל הּנה מקֹום מּכל ְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻּבעֹולם,

חׁשיבא  ּכלא הּקדֹוׁשיד קּמיּה ּׁשּנתאּוה מה רק והּוא , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ידי 44ּברּו על ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹהעבֹודה
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו העֹולם 45ּדהּנה ּדברים ׁשלׁשה "על ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

חסדים", ּגמילּות ועל העבֹודה ועל הּתֹורה על ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָעֹומד,
קּיּום  הימיני קו הּוא חסדים ּדגמילּות קּוים, ג' ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָׁשהם

קרּבנֹות  ׁשהם הּׂשמאל קו ועבֹודה ּו46הּמצות, תפּלה , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּתּקנּו ּתמידין –47ּכנגד האמצעי קו הּוא ותֹורה , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָ

עד 48ּתפארת  ועֹולה מּטה למּטה עד יֹורד האמצעי ּדקו , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מעלה  ּורצֹונֹו48למעלה חכמתֹו ׁשהיא הּתֹורה ענין ּדזהּו , ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

להבּדיל  ּגם ּברּורים, לברר מּטה למּטה ויֹורדת ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיתּבר
הג' הּנה ולכן לחל, קדׁש ּבין ולחצץ והּטהֹור הּטמא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבין
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לא.34) יד, בשלח
מים 35) המתחיל דיבור במאמר אדמו"ר כ"ק הערת ראה

שכט). עמ' כסלו המאמרים ספר מנחם (תורת ט פרק תשי"ז רבים
י.36) ז, דניאל
ב).37) (סה, מו פרק תניא ב. יג, חגיגה
ק 38) וארא תהלים אור תורה גם ראה לקמן בהבא - כד. ד,

ב. נו,
יא.39) ז, נח
א.40) עמ' סוף מח, של"ה גם ראה
ב.41) מח, תהלים
תשא 42) חדש זוהר א. ה, ג חלק ב. רלח, ב חלק זוהר ראה

המאמרים  ספר .37 שבהערה אור תורה ראה - ד. נא, חוקת א. מד,

נסמן. ושם .109 עמ' תרפ"ט
טז).43) משנה - דפוסים (בקצת יב משנה ד פרק יצירה ספר
לו.44) פרק תניא טז. נשא תנחומא ראה
ב.45) משנה א פרק אבות
שם.46) לאבות (ועוד) יונה רבינו ראה
ב.47) כו, ברכות
(48- וכו' הוספות ועם שסב. פרק ב חלק תער"ב המשך ראה

עמ' תשי"ח המאמרים (ספר תשי"ח ה' קרוב המתחיל דיבור מאמר
המתחיל  ודיבור אלקים וידבר המתחיל דיבור מאמר ואילך). 455
דיבור  מאמר ואילך). 238 עמ' תש"ל המאמרים (ספר תש"ל נשא
ואילך). 455 עמ' תשל"א המאמרים (ספר תשל"א ונחה המתחיל

.262 עמ' כה חלק שיחות לקוטי וראה ועוד.

בפניו.יג. יקומו רבבות ורבוא ישמשוהו, אלפים כלום.יד.אלף כלא חשוב בפניו שהכל
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להיֹות  צריכים חסדים ּוגמילּות עבֹודה ּדתֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִָָָָּדברים
ּוכמֹו ּדוקא, ּביגיעה הּוא העבֹודה ּדענין ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה,
רב  ּבעמל הּוא מלאכה איזה העֹוׂשה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבגׁשמּיּות
נפׁשֹו מסּכן ּגם ולפעמים ּבׂשר, ויגיעת נפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּוביגיעת
ּבמקֹומֹות  ׁשעֹולה אֹו האדמה, ּבעמקי עמּוקֹות ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָּבחפירֹות
ּוביגיעה  ּגדֹול ּבקׁשי לֹו ּבא זה ּדכל ּביֹותר, ְְְְִִִִֵֶָָָָֹּגבֹוהים
וקּיּום  ּותפּלה ּבתֹורה ה' ּבעבֹודת הּוא וכן ְְְְֲֲִִֵַַָָָעצּומה,

ּדוקא. יגיעה ׁשהם ְְְִִֵֶַַָָֹהּמצות
.¯ev˜– הּגבּורה ּבראׁשית, מעׂשה – הּגדּלה ה' ל ƒְְְְֲִֵֵַַַָָֻ

– הּנצח ּתֹורה, מּתן – הּתפארת מצרים, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָיציאת
ׁשּנתהּוּו ּגדּלה, נקרא ּבראׁשית ּדמעׂשה ירּוׁשלים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבנין
חי  צֹומח הּדֹומם ּכללּות ׁשעּור, אין עד עֹולמֹות ְִִֵֵֵַַַַָָרּבּוי
הּׁשמׁש ּכמֹו הּנבראים ּגדֹולי וגם מאד, ּברּבּוי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹמדּבר
וטפל  ּבטל והּכל אלקינּו", ּבעיר כּו' "ּגדֹול ּוכתיב ְְְְֱִִֵֵֵֵַָָָָֹֹירח,
ּתֹורה  מּתן – ותפארת חׁשיב, ּכלא קּמיּה ּדכּלא ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻל
ּדוקא  עבֹודה ידי על הּוא קּוין והג' האמצעי, קו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

היגיעה. ענין ְְִִֶַַָׁשהּוא
ירּוׁשלים p‰Â‰ה) ּדבנין ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "הּנצח ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּנּצחֹון  ּדענין ּדוקא, הּנצח מּדת ידי על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָהּוא
יׁש ּדכאׁשר והינּו ּומעּכב, מֹונע ׁשּיׁש ּבמקֹום ּדוקא ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּוא

מה  מּלעׂשֹות ּומעּכבֹו אֹותֹו ׁשּמֹונע ּומעּכב ּׁשהּוא מֹונע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַ
ויתר  ׂשאת ּביתר יֹותר ּכחֹו מתעֹורר ּדוקא אז הּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹחפץ,
ּפנימּיים  ּובכחֹות עצּומה ּבגבּורה ּגדֹול ּבתקף ְְְְֲִִִִֶָָָָֹֹעז
ּדבר  את ּולהביא ּומעּכב הּמֹונע את לנּצח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָועצמּיים
ּׁשהּמניעֹות  מה וכל הּפעל, אל מהּכח ּותׁשּוקתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹחפצֹו
ּפנימי  ּכח מעֹורר ּגּופא זה הּנה יֹותר, ּבתקף הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹועּכּובים
הרּבה, מעינֹות ּבֹו ׁשּיׁש נהר ּכמֹו ּבזה, והּמׁשל ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹותר.
ּוברּבּוי  ּגדֹולה ּבהתּגּברּות ׁשהם זאת לבד הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשהּמים
הּנהר  רחב ּבכל מתּפּׁשטים ּׁשהּמים מה ּדזהּו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּגדֹול,
הרי  זאת לבד הּנה רב, ּבמּלּוי ּגדֹותיו ּכל על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹּומתמּלא

לעּבט  עס חּיים, מים הם הּמים ההפרׁשטו עצם (ּדזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
ּגדֹולה  ּבהתּפּׁשטּות ׁשהּוא הגם ּדנהר לנהר, מעין ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּבין
לֹו ׁשּיׁש הינּו ּכֹוזב, להיֹות יכֹול מקֹום מּכל מים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָורּבּוי

הּמׁשנה  ּוכמאמר ׁשּיׁש49הפסק, הינּו המכּזבין", "נהרֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

והּמעין  הּמעינֹות מי הם הּנהר ּדמי והגם הפסק, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלהם
יכּזב, ׁשהּנהר אפׁשר אי ּכן אם חּיים, מים מֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא
וכל  התּפּׁשטּות, הּוא ׁשהּנהר לפי הּוא האמת ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָא
יכֹולים  ויׁשּות וגּסּות וגּסּות, יׁשּות הּוא ְְְְְְִִֵֵַַַהתּפּׁשטּות
הרּוח, וגּסי ּתֹורה מּיֹודעי והראיה החי, ּדבר ּגם ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָלהמית

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו חּיים, היא ּדתֹורה היא 50הגם "חּיים ְְֲִִִִֶַַַָָ
הרּוח  הּגּסּות הּנה מקֹום ּומּכל ְִִֵֵֶַַַָָָָלמֹוצאיהם",
אבל  כּו', ּפנימי החּיּות לּצלן רחמנא ממית ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָוההתּפּׁשטּות
חּיים) הם הּמים עצם הרי ּבהתּפּׁשטּות ׁשאינֹו מעין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמי
ּוכמֹו ּפרסאֹות, וכּמה ּכּמה ּבמׁש רב ּבחּיּות ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָונמׁשכים
ּכאׁשר  והּנה הּגדֹולֹות, ּבּנהרֹות ּבמּוחׁש רֹואין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשאנּו
עד  ּביֹותר הּמים מתקּבצים הּנהר מֹוצא את ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָסֹותמים

ה  ּומתּפרצים הּסתימה את ּגדֹול ׁשּפֹותחין ּבתקף ּמים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּפנימי  החּיּות מּפני הּוא זה ּדכל ּבתחּלה, מאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּביֹותר
ּבמּדת  הּוא וכן ּומעּכב, מֹונע ׁשּום סֹובל ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַׁשּבהּמים

ועּכּוב,51הּנּצחֹון  מניעה סֹובל ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּפנימי  ּכח ּבֹו מעֹורר והעּכּוב הּמניעה אּדרּבא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאּלא
מֹונעים  יׁש ּדכאׁשר הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹועצמי
ּפנימי  ּכח מעֹורר ּגּופא זה הּנה אז וׁשלֹום חס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּומעּכבים
ּדזהּו ּומעּכב, מֹונע ּכל נגד ּגדֹול ּבתקף לעמד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹועצמי

הּגלּות  ּדזמן הּמעלה ּגאּולתנּו52יתרֹון את הוי' (יחיׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
אמן) ּבימינּו ּבמהרה צדק, ּגֹואל ידי על נפׁשנּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּופדּות
היה  הּבית ּדבזמן קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשהיה זמן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעל
ּבלי  ּומצוֹות ּבתֹורה עֹוסקים והיּו ּבגּלּוי מאיר ְְְְְְֱִִִִִֵָָֹאלקּות
ּתחת  ואיׁש ּגפנֹו ּתחת איׁש ואּדרּבא ּומעּכב, מֹונע ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָׁשּום

והיּו53ּתאנתֹו ּכלל, טרּדא ׁשּום ּבלי מרּבה ּבהׁשּפעה ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָֻ
ּולעּמתם  ועבֹודה, ּבתֹורה הוי' ועֹובדי ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֻצּדיקים
מׁשחתים  והיּו האמת מן ׁשּנתרחקּו לּצלן רחמנא ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

הּגלּות ּבזמן אבל וכּו', רעֹות יכּסה ּבמּדֹות ּדהחׁש ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
ּוכתיב 54ארץ  ההעלמֹות 55, ּדמרב ראינּו", לא "אֹותתינּו ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ

ּבנּסֹו מּכיר אינֹו הּנס ּבעל ּגם הּנה ּדאינֹו56וההסּתרים , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ
ּוכמֹו ּגלּויים, נּסים ׁשהיּו הּבית ּבזמן ׁשהיה לכמֹו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָּדֹומה

הּמקּדׁש ּבבית יׂשראל ּכל ׁשראּו נּסים וכן 57העׂשרה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבזמן  ּכן ּׁשאין מה לּכל, ּגלּויים נּסים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבמדינה
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ט.49) משנה ה פרק פרה
למוצאיהם).50) הם חיים (ושם: כב ד, משלי
תרס"ח 51) דודי קול המתחיל דיבור מאמר גם ראה - זה בכל

מאמר  - וכו' הוספות ועם ואילך). קנז עמ' תרס"ח המאמרים (ספר
עמ' תרפ"ד המאמרים (ספר תרפ"ד שאלתי אחת המתחיל דיבור
המאמרים  (ספר תש"ט ונחה המתחיל דיבור מאמר ואילך). רצט

ואילך). 126 עמ' תש"ט
ברוך 52) הקדוש אין המתחיל דיבור מאמר גם ראה - זה בכל

קפו  עמ' תרמ"ח המאמרים (ספר תרמ"ח בטרוניא בא הוא
הוספות ועם פרקים ואילך). תרפ"ד משכני המתחיל דיבור - וכו'

דיבור  מאמר ואילך). רצ עמ' תרפ"ד המאמרים (ספר יאֿיד
תרפ"ה  המאמרים (ספר תרפ"ה בטרוניא בא הקב"ה אין המתחיל
דיבור  ואילך.]). 169 עמ' א' כרך לעיל גם [נדפס רכזֿרסד עמ'
תש"ט  המאמרים (ספר יאֿיד פרקים תש"ט ישנה אני המתחיל

בתחילתו. אידיש המאמרים ספר ואילך). 118 עמ'
ד.53) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא הכתוב לשון פי על
ב.54) ס, ישעיה
ט.55) עד, תהלים
א.56) לא, נדה ראה
כו'.57) דבראי נסי א: כא, יומא וראה ה. משנה ה פרק אבות

חי.טו. זה
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קׁשה  ּבׁשעּבּוד ּומטרדים ּבׁשפלּות הם ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻהּגלּות
ּדחק  ּברב למדינה מּמדינה ּכבד וטלטּול ּפרנסה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשל
אּלּו ּדכל צלחה, רׁשעים ודר הּׁשם, ירחם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָולחץ,

ּתֹורה הּדֹו ּובני ּבכלל יׂשראל ּבני את ולֹוחצים חקים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
יׂשראל  את ואֹוכלים טֹוב רב על מתעּנגים הם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבפרט,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לּצלן, רחמנא ּפה ּבלּבֹו58ּבכל נבל "אמר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּוכתיב  עֹולם, ּבאלקי ׁשּכֹופרים אלקים", "ּבאּו59אין ְְֱִִִֵֵֵֶָָֹֹ

מחּללים  ׁשהם ,"קדׁש היכל את טּמאּו ,ּבנחלת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָגֹוים
ּומקּימי  ּתֹורה ועֹוסקי נּדֹונים, אינם זה ּובכל הּקדׁש, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת
אז  הּנה הּפרנסה, טרּדת ׁשל קׁשה ּבׁשעּבּוד הם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצוֹות
ׁשהיא  ּפנימית הּנקּדה והתגּברּות התעֹוררּות הּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֻּדוקא

ׁשּבּנׁשמה  יחידה מאיר ּבּה אׁשר הּלב לעמד 60נקּדת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד על ּומעּכב מֹונע ּכל נגד ּגדֹול ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבתקף

הּגזרה, ּבמקֹום הּיֹוׁשבים יׂשראל ּכל ּדוקא ואז ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּמצות,
הּתֹורה  את מקּימים ,יתּבר הּׁשם וירחמם לּצלן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָרחמנא
והּגּוף  הּנפׁש ויּסּורי לחץ ודחק, עני מּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹּומצוֹות

יתרה. וחּבה ְְְֲִֵַָָָּבאהבה
.¯ev˜ ּבמקֹום הּוא ּדנּצחֹון ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח ƒְְְְְִִִֶַַַַָָָ

ּוכמֹו עז, ויתר ׂשאת ּביתר הּוא ּדאז מנּגד, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁש
ּופֹותח  יֹותר עֹוד מתּגּבר אֹותֹו ּכׁשּסֹותמים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנהר
ּגדֹול  ּובתקף יֹותר למרחֹוק נגררים והּמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּסתימה
הּיתרֹון  ּדזהּו ּבעבֹודה, הּוא וכן ּבתחּלה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָמאׁשר
ּדעֹוסקי  ּדהגם הּבית, זמן על הּגלּות ּדזמן ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָּבהעבֹודה
ּדוקא  אז הּנה הּׁשם, ירחמם קׁשה ּבׁשעּבּוד הם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתֹורה
ּדחק  מּתֹו ּומצוֹות ּתֹורה לקּים ּפנימית הּנקּדה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻמתּגּבר

ְִֹועני.
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א.58) יד, א.59)תהלים עט, שם
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.ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Ú˘ ,ÏÂÏ‡ '‡ .Â
התחלתי   העבר ד' ביום  הרשב"ץ מורי כשנסע
אשר  והדרכה חינוך בעניני הקודש שיחת את לכתוב
ביום  עמי לשוחח הרה"ק אאמו"ר כ"ק הואיל
בזה  עסקתי לעיל. כרשום מנ"א, כ"ח השלישי
לעבודתי  וחזרתי הצהרים) סעודת זמן (עד כשעתיים
כ"ק  הוד עם הטיול שעת עד השלישית בשעה
השביעית  שעה עד ששית משעה הרה"ק אאמו"ר

לערך.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק מהוד שאלתי הטיול, בשעת

הקדושה. בשיחתו ענינים איזה
עד  זו בכתיבה עסקתי שוב ערב , התשיעית בשעה

לילה. שתים־עשרה שעה
התפילה  אחר בוקר התשיעית חצי משעה תמול
מתאים  הנ"ל בכתיבה עסקתי צהרים, סעודת זמן עד

וד'. ג' יום של השיחות אל
המאמר, בכתיבת עבודתי את להפסיק הוכרחתי
ואחר־כך  הטיול זמן עד הצהרים סעודת מאחר כי
בעבודתי  עסוק הייתי בלילה, מאוחרת שעה עד

דאתמול. ברשימה ככתוב הכלל, בעניני
חצי  עד הששית חצי משעה הטיול, בשעת
לשוחח  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הואיל השביעית,
ורק   דאתמול ברשימה ככתוב  הכלל בעניני
ביום  הקדושה לשיחתו בהמשך הוסיף אחדים דברים

והדרכה. חינוך בעניני שעבר וד' ג'
כתיבת  גמרתי צהרים, שתים־עשרה בשעה היום

"כללי שמו: וקראתי והדרכה",המאמר, החינוך
על  להשי"ת והודי' שבח נותן והנני תנינא, מהדורא

לזה. זיכני אשר הטוב חסדו

* * *

.‰ÏÈÏ ‰¯˘ÚŒ˙Á‡ ‰Ú˘ ,ÏÂÏ‡ Ê"È '‡
השמינית, חצי עד השישית חצי משעה בבוקר
את  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בהוראת לעצמי, למדתי
בשעה  תורה', ב'לקוטי אשיש" "שוש המאמר
הרשב"ץ  מורי עם למדתי התפילה, אחר תשיעית

הצהרים. סעודת זמן עד כרגיל
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הואיל הסעודה, בשעת
רק  עמי ילמוד זה בשבוע כי הרשב"ץ, למורי להגיד
בעניני  יתעסק הזמן ושאר הצהרים, סעודת עד
מתחילת  היינו  הבע"ל ובשבוע לעצמו, לימודיו
חופשה. לי ליתן  הסוכות חג אחר עד 'סליחות'
של  סדרו הי' כן אשר הרה"ק, אאמו"ר כ"ק וסיים

נישואיו. אחרי עמו מהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד
חצי  בשעה הטיול זמן עד הסעודה מאחר
אשיש" "שוש המאמר את למדתי שוב  השישית

תורה'. ב'לקוטי
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הואיל הטיול, בשעת
פונה  שהעין להיכן הנפש, מנוחת הוא הטיול לאמר:
השדות  הבריאה, על השפוכה הרחמנות את רואים
שדופים, עשבים ושם פה הערומים, והאילנות
הכל  חדשה, לחיות וכמהה עורגת כולה הבריאה
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להכין  האדם שצריך תשובה, לעשות שצריכים מזכיר
לקראת  ולהתכונן ומחילה סליחה לבקשת עצמו את

הקב"ה. המלכים מלכי מלך של הכתרתו
מהסבא  הקדושה 3שמעתי שיחתו את המשיך 

דברי  בשמעי ואני קדשו, פני על נסוכה רצינות מתוך
רעד  עבר אימה, המטלת הרצינות את ובראותי קדשו
תיבות  חמש של הענין עומק תוכן בהביני גווי, בכל
הראשונות  שב'סליחות'  מהסבא" "שמעתי אלו

הרבי  אמר תקנ"ח, בבית־המדרש 4בשנת הציבור עם
שבחצר. הגדול

אחרי  כבר היה לבית־המדרש, הרבי כשנכנס
שהטיל  דבר מאויימות, היו קדשו ופני הלילה, חצות
 הסבא אומר  אצלי הנוכחים. כל על ופחד אימה

הלב . רעד
הקבוע  למקומו ניגש  הסבא אומר  כשהסבא
גדולה. בדביקות זמן משך שקוע היה המדרש, בבית
ואמר: הקהל, כלפי קדשו פני את הפנה מכן לאחר

חק יעקב""כי לאלקי משפט הוא, 5לישראל

ה"משפט" זאת בכל אך הוא", לישראל ש"חק למרות

ברוך־ ומהותו עצמותו "הוא" יעקב". "לאלקי הוא
ד'זעיר־אנפין  כלים =למ"ד "כי", שעל־ידי הוא,
בנפשו  חקוק לישראל", "חק נעשה דאצילות, ונוקבא'
יתברך, ב'יחיד' הקשורה 'יחידה' שזוהי יהודי, כל של
מה  יעקב", "אלוקי על משפט ישנו זאת בכל אך
בעבודה  תלוי וה"משפט" להמשיך, נזכה מדה ובאיזה
העבר. את לתקן עוד אפשר היום שעברה, השנה של
בהשתוממות  עמד המדרש, בבית הנוכחים קהל
הסבא, של תפילה' ה'בעל משה, שיוסף עד עמוקה,
פרץ  ואז ביתך", יושבי "אשרי שלו הארי בקול הכריז

הלב . מעומק ביבבה הרב  הקהל
הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אומר פנימית, ובאנחה
"הוא" הנה "כי" על־ידי אשר רגע, אף לשכוח אין
אחד  כל של בנפשו חקוק יתברך, ומהותו עצמותו
על  רגע אף לשכוח אין זה עם אבל מישראל,
אפשר  עוד עתה אשר ועל יעקב", לאלקי ה"משפט
תועלת  יביא אשר החולפת, בשנה העבר את לתקן

הבאה. בשנה גם בטוחה

.(`weeil`a ,g"pxz)
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הצ"צ.3) אדמו"ר כ"ק
הזקן.4) אדמו"ר כ"ק

ה.5) פא, תהלים

•
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zade m`d - h"l wxt jynd

בה. ויושבי תבל על הנפח של בביתו הרבה ללמוד ברוך השכיל שנה, אותה של הפסח בחג
יום  בכל נוהג היה ראובן אליעזר עצמו. ראובן אליעזר ר' של המעניין אופיו על למד הרבה
לפני  אחת שעה הנפחייה את ולסגור עבודתו את להפסיק בחורף, ובין בקיץ בין בשבוע, שישי
שום  יבצע לא שכינוהו, כפי ש"ראובקה", ידעו כבר הסביבה בכפרי האיכרים כל היום. חצות
אליעזר  ר' חזר בטרם עוד בבוקר, השכם אפוא, באים, היו שישי ביום שעה. אותה אחרי עבודה
העבודות  ביצוע לשם ביתֿהמלאכה בפתח לו וממתינים הראשון, במניין שחרית מתפילת ראובן

ש  יום של העבודה בסיום נוהג היה מצידו הוא זקוקים. היו שנוכח להן איכר כל לכבד ישי
לנו. שיש קודש שבת על לדעת הגויים על גם - לדבריו עוגה. ופרוסת  משקה בכוסית בנפחייה
להתכונן, ומתחיל שתיים, או שעה משך לנוח שוכב ובחזרו, המרחץ לבית הולך היה מכן לאחר

קודש. שבת לקראת גדולה, ובכוונה בדביקות

ריחף  קל חיוך כשלג. לבן בזקן מעוטר הדרתֿפנים, ובעל קומה גבה היה ראובן אליעזר ר'
רחוץ  השבת, בגדי את ערב לפנות שישי ביום לבש כאשר חן. לוויית לו והוסיף פניו על תמיד

רואיו. כל על עמוק רושם משאיר היה למשעי, וסרוק
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לבית  עבודתו, סיום לאחר כדרכו ראובן, אליעזר ר' הלך שבתֿהגדול, ערב שישי, יום אותו
הוא  אף שבא חיים, ישראל בשם תשע, בן ילד חתנו, של אחיו את איתו לוקח כשהוא המרחץ,
המרחץ. מבית שב טרם ראובן אליעזר ור' ממושך זמן עבר הנפח. אצל הפסח בחג להתארח
העיר, שרב צעקה לפתע נשמעה המרחץ, בבית בהיותם כי ומספר הילד חיים ישראל מופיע והנה
עם  יחד ומיהרו בחיפזון, התלבשו והילד הנפח בהלה, הייתה התעלף. שעה, אותה שם ששהה
אליעזר  ר' הלך יותר מאוחר הרב. לרפואת ולהתפלל תהלים לומר כדי הכנסת לבית הרב הקהל
הילד  ידע לא מזה יותר הביתה. לחזור פקד הילד ועל לביתֿהקברות יהודים עוד עם יחד ראובן 

לספר.

מאורע  זה היה הרב. של שלומו את לברר כדי העירה יצאו הנפח של מחתניו ואחד ברוך
הכירו  והכל דוברומיסל של רבה מיהו היטב ידע אחד כל הקהילה. בני כל רוח את שהסעיר
רבי  מחותנו, הרבנות כסא את שירש מרדכי, זבולון ר' זה היה המפואר. ועברו יחוסו בגדלותו,
והרב  המאורע, התרחש שכאשר פלא אין הקהילה. בני כל על ונערץ אהוב היה הוא גבריאל.

בעיירה. גדולה בהלה השתררה  המרחץ, בבית פתאומי בשיתוק לקה

כוח  אליו. חזרה והכרתו עיניו פקח שהרב הבשורה הגיעה הנרות, הדלקת לפני קלה שעה
משותק  נשאר עדיין ברם, מרובים. במאמצים לו עלה דיבורו כי אם הוא, אף אליו שב הדיבור
שר' מהם וביקש שלמה, ר' נכדו ואת הדיין משה דוד ר' את אליו הזמין הרב גופו. חלקי ברוב
להכין  בידו יסייע משה דוד ושר' הגדול, שבת דרשת את הכנסת בבית למחרת ישמיע שלמה

מופלגת. למדנות להוכיח צריכה כזו דרשה הייתה כרגיל שכן אותה,

שע  הרב ביקש מספרי כן מאחד מחילה בקשת ולאחר הכנסת, לבית יגשו יהודים שרה
בציבור  להתפלל שיוכל כדי לביתו, יהודים מניין בליווי ויביאוהו בטלית אותו יעטפו התורה,
גם  רצה ולכן בציבור, אחת תפילה אף החסיר לא ימיו שכל הסביר הרב התורה. קריאת ולשמוע

בציבור. תפילתו לקיים עתה

בדוברומיסל  מוכר שהיה התורה בספר כך לשם בחרו והם הרב בקשת מלאו והנכד הדיין
החסיד". אלימלך ר' של התורה "ספר או העשיר", היתום של התורה "ספר בשם

יהודי  אז השתקע בדוברומיסל תט"ז, בשנת זה היה זה: תורה בספר קשור מופלא סיפור
משפחה  קרוב אליהם התלווה כן הארבע, בן וילדו אשתו באו איתו שלמה, ישעיה ר' בשם עשיר
אמרו  אחרים ספרד, ממגורשי היה שלמה ישעיה ר' שאותו אמרו כעוזרו. ששימש נפתלי, ר' בשם

פרנקפורט. ממגורשי הוא וכי מגרמניה, בא שהוא

הילד  נפתלי. ר' ידי על גודל אלימלך, וילדו, שלמה, ישעיה ר' נפטר שנים ארבע כעבור
לפתע  סיגל המצוות, לגיל כשהגיע ללימודים. רב וחשק גדולים כישרונות כבעל מיד התגלה
נפתלי  ר' קרובוֿמגדלו אדם. בני מחברת והתרחק חולין מדיבורי התנזר הוא חדשה: דרך לעצמו

בידם. עלה ולא זו מדרך להניאו ניסו מחנכיו כל וכן

שנים, חמש נמשכה נישואיו תקופת ענייה. יתומה עם רק להשתדך הסכים - כשהתבגר
רצונו  כי בהסבירו להתגרש, מעוניין הוא כי לרעייתו הודיע אז ובת. בן להם נולדו ובמהלכה
גדול  חלק לה העניק הוא התורה. עלֿפי עליו המוטלות המשפחתיות מהחובות משוחרר להיות 

ילדיו. את לפרנס והתחייב מרכושו

את  מכספו. ליהנות כלל רוצה אינו אלימלך ר' כי התגלה ואז דוברומיסל, את עזב נפתלי ר'
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שביתו  הסנדלר, תנחום ר' אצל לגור עבר עצמו והוא אורחים, להכנסת לאכסניה הועיד ביתו
אלימלך  ר' בילה הלילה שעות של הגדול ובחלקן היום שעות בכל המדרש. בית ליד היה
היה  ביתֿהמדרש את עזבו האנשים כל כאשר ערב, מדי  העבודה . ועל התורה על  בביתֿהמדרש,
בשבת  מלבד ומים, לחם היה השבוע ימי בכל היחיד מזונו הרצפה. את בו ומכבד מטאטא נוטל

וחג.

נמצא  בפולוצק כי אלימלך לר' נודע מפיו בעיר. הרבנות כס על גבריאל ר' עלה ת"מ בשנת
זרחיה, שמעיה ר' סופר, אותו אל אלימלך ר' אפוא, הלך, ו"מקובל". שמים ירא סת"ם, סופר
המגיד  מתלמידי מפולוצק, ישראל רבי הצדיק הרב של וסבו אורי בצלאל ר' המקובל של אחיו

ש  שר' עד עברו שנים ארבע תורה. ספר אצלו והזמין כתיבת ממעזריטש, את סיים זרחיה מעיה
התורה, ספר את הגיה פתחיה ר' המגיה עת. אותה כל אצלו נמצא אלימלך ר' כאשר התורה, ספר
לרב, אותו מסר שם לדוברומיסל, איתו וחזר התורה ספר את אלימלך ר' לקח הושלם וכשהכל

לביתֿהמדרש. שהכניסו

סכומים  להם והעניק נכבדות, משפחות עם אותם שידך אלימלך ר' של ילדיו בגרו כאשר
בימי  לאכול ולא חולין שיחות לדבר שלא בדרכו, לנהוג המשיך עצמו הוא מרכושו. גדולים
נשאר  התורה וספר שנה, ותשע שבעים בגיל נפטר תצ"ה בשנת ומים. ללחם פרט דבר שום החול
הובא  זה תורה ספר העשיר". היתום של התורה "ספר השם את נושא כשהוא הקהילה, לנחלת

העיר. רב מרדכי, זבולון ר' של לביתו כאמור, עתה,

של  רבה משפחת של והטרגיים המופלאים חייה תולדות לברוך נודעו הזדמנות באותה
דוברומיסל.

זכריה  ר' הגאון המשפחה ראש הרמ"א. איסרליש, משה לרבי נצר היה מרדכי זבולון ר'
ליד  בכפר רבים, גלגולים לאחר משפחתו, עם השתקע, בעצמו, הרמ"א מפי תורה שלמד ירוחם,
אחת  קופה כאשר שיתופי, בסיס על וחיו אדמה בעבודת המשפחה בני כל עסקו שם נמירוב,

"היונים". - השם להם ניתן אמיתית באחווה שחיו כיון לכולם. משותפת

לחיי  מובהקת כדוגמא האמור, הבסיס על חייהם את ה"יונים" ניהלו דורות שלשה משך
לגור  עברה שאז משפחות, לשבעיםֿשמונים והגיעה גדלה, שהמשפחה עד יהודיים, משפחה
הרבה  לעבוד שהספיקו המבוגרים, השיתופיים. בחייהם ה"יונים" המשיכו שם עצמה. בנמירוב
יכלו  וכך האדמה, בעבודת עסקו יותר שהצעירים בעוד ועבודה, לתורה התמסרו בחייהם,

להתקיים.

צורר  של בהנהגתו ביהודים, האיומות והשחיטות הפרעות כידוע, בוצעו, ת"ח בשנת
המוני  ביותר. החמורות ההריגה מערי אחת הייתה נמירוב חמילניצקי. בוגדן הדם צמא היהודים
אחד  שריד נרצחו. ה"יונים" משפחת בני כל האוקראינים. הרוצחים ידי על שם הושמדו יהודים 
ר' אותו של נכדו שנה, 11 בן ילד ירוחם, זכריה זה היה הגדולה. מהמשפחה בחיים נותר ויחיד

נמירוב. ליד משפחתו עם לראשונה שהשתקע ירוחם זכריה

נדודים  של שבועות ולאחר מנמירוב נמלט הוא הדמים. ממרחץ נס בדרך ניצל ירוחם זכריה
בגדים  וקרוע רעב פצוע, אונים, וחסר מדוכא לבריסק, הגיע הרצחניות מהכנופיות והסתתרויות 
זה  היה  שתים. או אחת מלה להשמיע הצליח ובקושי הפחידוהו, הד וכל אוושה כל ֵונעליים.

השם. קידוש על שנהרגה שלימה למשפחה טרגי שריד
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ממשפחתו  בחיים יחידי שנשאר מנמירוב פליט שהוא מפיו להציל הצליחו מאמצים לאחר
הזמן, במשך להתאושש. החל שבועות ותוך בריסק מתושבי אחד של לביתו נלקח הילד הענפה.
קרוביו  של נשמתם לעילוי התיבה, לפני לעבור יכולת כדי עד נתחזק טובים, אנשים של בעידודם
תהלים  פרקי בציבור לומר שחרית, תפלת לאחר נוהג, היה המצוות גיל לפני בהיותו הקדושים.
במדרש, שיעור הציבור לפני השמיע ואף משניות, יום מדי בציבור למד כן לאחריהם. וקדיש
בתיקון  גם וכך מכן, לאחר וקדיש ערבית, תפלת לאחר בתלמוד, ושיעור מנחה, תפלת לאחר
בנמירוב. ההריגה קרבנות לזכר קדיש פעמים מספר לומר היום כל במשך מספיק היה כך חצות.
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תרפ"א  תמוז ט"ז ב"ה,

מו"ה  אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

שו"ב  שי' שמואל

וברכה. שלום

בעזרו. יהי' והשי"ת התקבל א"ר ששה בסך שילוחו

בפאלטאווע  כעת הנהו תמימים, תומכי המוסד ע"ד

לשם: כתיבה עניני לכל האדרעס וזה

פאלטאווא] ,21 פאראחאווא שניאורסאהן, [ז.

אלקים  עזרך אשר מכל הודיעיני נא הואיל יקר, תלמיד

יברכם  מקומך, אנשי בקרב ולברכה, לטובה לעשות

ואחד  אחד כל את ית' האל שולח למחי' הלא האלקים.

וכאמרז"ל  הער, ישראל לב ולעודד לעורר יחיו, ֵמהתמימים

כו'. רבים מים ע"פ בתחלתו פמ"ט שמות במד"ר

יפים  ישראל בני להם, אשר וכל ד' עם יהיו ברוכים

חזקה  אהבתם ה', את תמימה לבם הם, יקרים הם,

וכאשר  מטרידם, החיים שקושי ורק וכמוסה, נטועה

והמועיל. הטוב בכל מתעוררים אותם, מעוררים

ורבך  בוראך, זכור תעודתך, דע יקר, תלמיד ע"כ ואשר

ואחד  אחד כל כי דרישתו יתלונן, שדי בצל בשמים אשר

וישרת  מאדו, נפשו בלבו האלקים את יעבוד עבוד מאתנו

המבריא  מזון עת בכל לפניהם לתת סגולה, עם את

לעורר  דא"ח, אגדה, שיעורי העולם, אבות פרקי בלימוד

בשיחות  הלבבות לקרב חברים, דיבוק רעים אהבת ֵעל

נפש  ובעוז לב בתום אשר הקדושים, אבותינו מחיי נעימות

איש  איש ועבודה בתורה ישראל אלקי בדגל יתחזקו

יוכל. כאשר

ולא  דורש, האלקים והשגתינו חכמתינו את לא

יואיל  כי עלה ויתעלה יתברך ברצונו יתאווה, בתבונתינו

באמרו  גם מישרים הולך תם ולב נפש שפיכות על להתענג

ובקיימו  בתורה, פסוק בלמדו ישראל, מלך מזמירת

ית'. מצותיו

ישראל  עם אחינו כל ובעזר בעזרך יהי' הטוב והאל

ולקבוע  במנוחה לישב יחיו עליהם ד' במחנך היושבים

במושב[ו]תם. יהי' נועם ואור לתורה, עתים

ורבו. מורו בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

"iixden w"b`ci jxk v
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במענה על מה ששואל בענין מלאכתו שרוצה לצאת מאומן שהוא עובד אצלו, הנה אינו כותב הטעם מפני מה רוצה לשנות מקום 
עבודתו, ואם יש היכולת בידו לעבוד לעצמו, אולי כדאי הדבר ויתיעץ בזה עם הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר מיכאל שי', ויודיעני 

חות דעתו, ואז, בלי נדר, אכתוב לו עוד הפעם.
בטח משתדל במרץ הראוי בחיפוש זיווג המתאים לפניו, והשי"ת ינחנו בהצלחה.

י"ז כסלו תשי"א



אגרות קודשרס

 ב"ה,  ח' כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, הנני ממהר לענות עליו ולהודיעו אשר לפי דעתי חזק יעמוד 

בדעתו אשר הוא הוא אחד מאלו שזכו להשתתף באחד מסניפי עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ובפרט 

להביא  כמשמעו,  ופירושו  המלה.  מובן  במלוא  חוצה  המעינות  להפצת  משמש  הוא  אשר  כזה  סניף 

המעינות למדינת אפריקה ולהפיצם שם, גם בין החוגים שלעת עתה עדיין יש לקראותם בשם "חוצה", 

וזה יהי' אחד מתפקידיו להכניסם ולהעמידם בקרן אורה של אור תורה עם המאור שבה הוא פנימיות 

התורה, דהיינו תורת החסידות.

ומה שהיו אולי עוד ישנם איזה מניעות ועיכובים הרי אין זה אלא ראי' נוספת לגודל ויוקר 

הענין. וכידוע בתורת החסידות בביאור המושג "יוקר" שיש לו ב' פירושים שווער און טייער.

טלגרפו היום לקסבלנקה בנוגע להניירות בשבילו ובשביל זוג' ת', ובכל אופן תקותי שבחודש 

זה הוא חודש הגאולה גם ענין זה ינצח ויפוצו המעיינות חוצה.

וכבר כתבתי בהקדמה לקונטרס י"ט כסלו בקצרה בענין הביטוי של משיח - יפוצו המעיינות 

ממקורם.  יפסקו  שלא  ובלבד  שאובים  מים  גם  לטהר  הם  שיכולים  מעין  מי  בדין  ידוע  אשר  חוצה, 

וכהמשנה מקואות פ"ה, מעין שהעבירו על גבי בריכה, מה שאין כן מעין שהפסיקוהו אין לו דין מעין. 

כן הוא הכרעת הצ"צ בשו"ת יו"ד סקס"ד ס"ב, ובשער המילואים ח"ג דף ל"ז ע' א, ב. ועל פי שיטת 

הראב"ד הרשב"א הרמב"ם בפיה"מ וכו' שהמשנה מדברת בבריכה ריקנית, ודלא כשיטת המהרי"ק 

)הובא בבית יוסף(.

ואפילו לשיטת מהרי"ק בריכה מלאה מים הרי היא כמעין דוקא על ידי מי מעין המחוברים 

למקורן.

תנאי נוסף בזה לדעת הרמב"ם פ"ט ה"ט שצריכים מי המעין לצאת מן הבריכה.

יהיו  משפיעים  שאנו  שהמים  להיות  צריך  חוצה,  המעיינות  הפצת  בענין  לעניננו,  ובנוגע 

מקושרים במקורם ע"י התקשרותנו בנשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהוא הוא הבעש"ט 

היינו שלא  להלאה,  גם  מי המעין להתפשט  בדבר שצריכים  נוסף  תנאי  ולדעת הרמב"ם  זה,  בדורנו 

להסתפק במה שהוא טופח על מנת להטפיח, אלא שההטפחה תהי' באופן כזה שגם היא תהי' טופח על 

מנת להטפיח, כדוגמת מי המעין שאין נשארים בהבריכה, אלא פועלים שמים יוצאים גם חוץ לבריכה 

ופועלים פעולתם גם חוצה דחוצה.

ויש לומר דמרומז הענין באגה"ק )כ"ז( דהסתלקות וביאורה, בהלשון גדל גידולי גידולים כו', 

ובתורת הנגלה בדרשת רז"ל על הפסוק לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך גו'.

בברכת הצלחה והסתדרות טובה ביחד עם זוג' תי', בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכ' מח' כסלו. וכבר כתבו להרה"ח וכו' הר"מ שי' ליפסקער שיודיעו בהקדם 

הפרטים בזה, ואז יגיש, ביחד עם זוג' תי', בקשת רשיון לכניסה למעקנעס.
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úåãìåú úùøô
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬
ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦

ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨
:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨®̈©¥¯¤¦§¨²

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

éìà øîà:EâEnr äéäàå úàfä õøàa øeb Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−

úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäåä-øLà á÷r §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr k zegiy ihewl)

ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ
ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי  לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרעֹות,

כב)עבֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי על התחּנ עֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י ְְְִַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùå:øøâa ÷çöé áLiåæíB÷nä éLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ

ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà øîàiå BzLàì§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½
úáBè-ék ä÷áø-ìr íB÷nä éLðà éðâøäé-ït¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

:àåä äàøîçíéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå ©§¤−¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½
ìt Cìî Cìîéáà ó÷Liåàøiå ïBlçä ãra íézL ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§

:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäåèàø÷iå §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
:äéìr úeîà-ït ézøîàé-äî Cìîéáà øîàiå ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©Ÿ́¤£¦¤½¤©

-úà írä ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
:íLà eðéìr úàáäå EzLààéåCìîéáà åöé ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

BzLàáe äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−
:úîeé úBîáéàöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²

:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr d zegiy ihewl)

˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»
BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»

ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ú¯ÊÂ(ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»«¿»»«¬ƒƒ
ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה חׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
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הּדגן  היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק

צדקה. מצות קּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמֹו,

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©®̈©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéCìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMîçéáLiå ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaéøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
:åéáà ïäì àø÷èéìçpa ÷çöé-éãár eøtçiå ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiåëøøâ érø eáéøiå ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
-íL àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaäàëøàa eøtçiå ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
r-íb eáéøiå úøçà:äðèN dîL àø÷iå äéì ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

áëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

:õøàá eðéøôe eðì ýåýé áéçøä¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
לפני  הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפּלת

האבֹות. מּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפט". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לעׂשֹות ׁשחפר מּיצחק, – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓ¯מים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב מּיעקב, – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמּה, הּתפּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליבֹות לארּבעת רֹומזים יעקב ׁשּבני אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻסּלם

(יהּודה). ּוׁשמֹונהֿעׂשרה (לוי) ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמעֹון),

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

:øàa ÷çöé-éãáråëøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§®̈
:Bàáö-øN ìëéôe eärøî úfçàåæëøîàiå ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤

íúàðN ízàå éìà íúàa recî ÷çöé íäìà£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´
:íëzàî éðeçlLzå éúàçëeðéàø Bàø eøîàiå Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»

äìà àð éäz øîàpå Cnr | ýåýé äéä-ék¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa:Cnr úéøá äúøëðå E ¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«

èëärø eðnr äNrz-íàEeðrâð àì øLàk ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®

:ýåýé Ceøa äzr äzà©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי  את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

וענין  ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהעֹולם,

אמר  ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק ׁשּבנה לאחר אבל מעּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי . . עּמ ה' היה ּכי "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו

,éòéáø
éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìíBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´

úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå àeää©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

âìøàa øérä-íL ïk-ìr äráL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§®̈©¥³¥«¨¦Æ§¥´
:äfä íBiä ãr òáLñãìåNr éäéå ¤½©©−©¬©¤«©§¦³¥¨Æ

úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéraøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

äì:ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzåñ ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
æëàúàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ

éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½
:éðpä åéìà øîàiåáàì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ
:éúBî íBé ézrãéâéìë àð-àN äzråéìz EE ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦



רסג iyy - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøååNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiå Bða§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«
åäpä øîàì dða á÷ré-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³

éáà-úà ézrîLéçà åNr-ìà øaãî EE ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−
:øîàìæíénrèî éì-äNrå ãéö él äàéáä ¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−

:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«
ç:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzrå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«
èíéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−

éáàì íénrèî íúà äNràå íéáèøLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬
:áäàééáàì úàáäåøLà øára ìëàå E ¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨®̈©«£ª²£¤¬

:BúBî éðôì Eëøáéàéä÷áø-ìà á÷ré øîàiå §¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈
:÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åNr ïä Bnà¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåâéBì øîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤Æ

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa:æèúàå ©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥À
ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøòŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬

:åéøàeöæéíçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå ©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤
:dða á÷ré ãéa äúNr øLàçéåéáà-ìà àáiå £¤´¨®̈¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−

:éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiåèéøîàiå ©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤
øLàk éúéNr Eøëa åNr éëðà åéáà-ìà á÷ré©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
øeára éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥®̈«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−

:ELôð épëøázëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäîE ¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:éðôìàëàp-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå §¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬
:àì-íà åNr éða äæ äzàä éða ELîàå©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

áëøîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤
:åNr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷ ìwäâëBøékä àìå ©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½

:eäëøáéå úørN åéçà åNr éãék åéãé eéä-ék¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«

ãë:éðà øîàiå åNr éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
äëïrîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©

:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§
åëél-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−

:éðaæëåéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå §¦«©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈
øîàiå eäëøáéåøLà äãN çéøk éða çéø äàø ©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬

:ýåýé Bëøa¥«£−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ
וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּוּבפרט אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לקּבל ּכדי ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה,

נפׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáré ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

áéúëåçúùéåéø÷øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eøeøà E §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½

éëøáîe:Ceøa EìCøáì ÷çöé älk øLàk éäéå §¨«£¤−¨«©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´
éðt úàî á÷ré àöé àöé Cà éäéå á÷ré-úà¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−

:Bãévî àa åéçà åNrå åéáà ÷çöéàìNriå ¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénrèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³
:ELôð épëøáz øára Bða ãévî ìëàéå éáà̈¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

áìða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦®̈¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNr Eøëáâì-ãr äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå §«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©

éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹
Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−

:äéäéãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´
åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½

:éáà éðà-íâ éðëøaäìéçà àa øîàiåäîøîa E ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®
:Eúëøa çwiååìá÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ©¦©−¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ

äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô äæ éðá÷riå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈
:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì̈©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«

æìCì åézîN øéáb ïä åNrì øîàiå ÷çöé ïriå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãárì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−



iriayרסד - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éða äNrà äî àBôà äëìe åézëîñçìøîàiå §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNr¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøaèìïriå ¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥®̈¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäéîEaøç-ìrå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©©§§´
éçà-úàå äéçúãéøz øLàk äéäå ãárz E ¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½

:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîåNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr á÷ré-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNr¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷ré-úàáîåNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¤©«£¬Ÿ¨¦«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷réì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNr äpä åéìà øîàzåEì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−
:EâøäìâîEì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzrå §¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²

:äðøç éçà ïáì-ìàãîíéîé Bnr záLéå ¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−¨¦´
çàéçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr £¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©

éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå §¥¤−¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈

÷äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«

çëàBúà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

áEnà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénr ìä÷ìãEì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå ¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−

éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe-øLà E §©§£´¦¨®§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤
:íäøáàì íéýìû ïúð̈©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ואםּֿכן חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מׁשלמת) (ׁשהיא הּיכלת עצמּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£®̈
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååá÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼
äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®
äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå Búà Bëøáa§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈

:ïrðk úBðaîæBnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå ¦§¬§¨«©©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®
:íøà äðct CìiåçúBða úBòø ék åNr àøiå ©¥−¤©¤´¨¬£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´

:åéáà ÷çöé éðéra ïrðkè-ìà åNr Cìiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàrîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤

:äMàì Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…
העֹולם  את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְֲִֶֶַַָָָָָֹּכל

ׁשהיא  יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלדירה

לחרן  יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה הראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשליחּות

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים עֹולם) ׁשל אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(חרֹון

ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את ּברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשלמה";

ּבית  יהיה . . הּזאת "והאבן הּדֹומם: את אפילּו העלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשם

יהּודי  עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ּכ יהּודי ּכל לגּבי ואף ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹאלקים".

ּובּמצֹות; ּבּתֹורה הֹוספה אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

את  לקּים "חרן") (ּתֹוׁשבי העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעליו

את  ּגם ּכּלֹו, העֹולם את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבע

.יתּבר לֹו לדירה ְְִִֵֵַָָהּדֹומם,



רסה xihtn - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàçéðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§®̈©§¥¥−

:åéáà ÷çöéè-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå ¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤

úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé-úa | úìçî̈«£©´©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²
:äMàì Bì åéLð-ìr©¨−̈¬§¦¨«
ïîéñ å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ñññ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 úåãìåú úùøôì äøèôä

ú"åîùìåá-à ÷øô éëàìîá

ààãéa ìûøNé-ìà ýåýé-øáã àOî©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−
:éëàìîáýåýé øîà íëúà ézáäà ©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-íàð á÷réì åùr çà-àBìä eðzáäà äna ízøîàå©«£©§¤−©¨´£©§¨®£¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½
:á÷ré-úà áäàåâäîîL åéøä-úà íéNàå éúàðN åùr-úàå ¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ§¤¥−̈Ÿ¨¥®¦¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈

:øaãî úBpúì Búìçð-úàåãáeLðå eðLMø íBãà øîàú-ék §¤©«£¨−§©¬¦§¨«¦«Ÿ©̧¡¹ª©À§§¨Æ

`xenl iy
(à,àOî.äàeáð,éëàìîàeä ©¨§¨©§¨¦

ì"æø eøîàå .àéápä ìL BîL§¤©¨¦§¨§

.øôBqä àøæò àeä "éëàìî"L¤©§¨¦¤§¨©¥

(âî úBpúì,øaãíépúì ïBòî §©¦§¨¨§©¦

.øaãna íéiçä úBpúå(ã,eðLMø §©©©¦©¦§¨ª©§
øvðãëeáð éãé ìò ,íélãå íéLø eðééäð¦§¥¨¦§©¦©§¥§©§¤©

mixn zxhr
ààOîäàeáð-ìà ýåýé-øáã ©¨¬§¨§©§Ÿ̈−¤

ìûøNéçìLpäãéaàéápäéëàìî ¦§¨¥®©¦§¨§©−©¨¦©§¨¦«
äéøëæe ébç øçà íéàéápä íúBç äéäL¤¨¨©©§¦¦©©©©§©§¨

:éðL úéáa eàapLáíëúà ézáäà ¤¦§§©¦¥¦¨©³§¦¤§¤Æ
ízøîàå ýåýé øîàeøîàz íàå ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−§¦Ÿ§

eðzáäà änaíëì áéLäå-àBìä ©¨´£©§®̈§¥¦¨¤£
á÷réì åùr çàéða eéä íéçà ¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ©¦¨§¥

éáäBà ÷çöéáäàå ýåýé-íàð ¦§¨£¦§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−
á÷ré-úàBòøæáe á÷òéa ézøçáe ¤©«£«Ÿ¨©§¦§©£Ÿ§©§

,éúBà íéñéòëî íäL ét-ìò-óà åéøçà©£¨©©¦¤¥©§¦¦¦

ézòaLð øLà õøàä á÷òé òøæì ézúðå§¨©¦§¤©©£Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦

:÷çöéìe íäøáàìâåùr-úàå §©§¨¨§¦§¨§¤¥−̈Ÿ
éúàðN.äôé äðî Bì øøBa àeä øBëaì ,íéðá éðL Bì LiL éî ,íìBòaL âäðîe .åéçà á÷òé éðtî øéòN õøà ìà BôçãìäîîL åéøä-úà íéNàåïéîBc ïðéà ¨¥®¦§¨£¤¤¤¥¦¦§¥©£Ÿ¨¦¦§¨¤¨¨¦¤¥§¥¨¦©§¥¨¨¨¨¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈¥¨¦

ìàøNé éøäìøaãî úBpúì Búìçð-úàå:íépz ïBòîãíBãà øîàú-ék÷ø 'ä úàî àa àì äfLeðLMøìfnä Bà òáhä ãvî eðééä íéLøáeLðå §¨¥¦§¨¥§¤©«£¨−§©¬¦§¨«§©¦¦«Ÿ©̧¡¹¤¤Ÿ¨¥¥©ª©À§¨¦¨¦¦©©¤©©©¨§¨Æ



רסו

úBàáö ýåýé øîà äk úBáøç äðáðå§¦§¤´¢¨½³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
íäì eàø÷å ñBøäà éðàå eðáé änä¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®§¨«§³¨¤Æ
ýåýé íræ-øLà íräå ärLø ìeáb§´¦§½̈§¨¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−

:íìBò-ãräízàå äðéàøz íëéðérå ©¨«§¥«¥¤−¦§¤®¨§©¤³
ìeáâì ìrî ýåýé ìcâé eøîàz«Ÿ§Æ¦§©´§Ÿ̈½¥©−¦§¬

:ìàøNéååéðãà ãárå áà ãaëé ïa ¦§¨¥«¥²§©¥¬−̈§¤´¤£Ÿ¨®
íéðBãà-íàå éãBáë äià éðà áà-íàå§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿§¦£¦´

øîà éàøBî äià éðà|úBàáö ýåýé Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹¨©´§Ÿ̈´§¨À
äna ízøîàå éîL éæBa íéðäkä íëì̈¤Æ©«Ÿ£¦Æ¥´§¦½©«£©§¤¾©¤¬

:EîL-úà eðéæáæéçaæî-ìr íéLébî ¨¦−¤§¤«©¦¦³©¦§§¦Æ
Eeðìàâ äna ízøîàå ìàâî íçì¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−©¤´¥«©§®
:àeä äæáð ýåýé ïçìL íëøîàa¤«¡¨§¤¾ª§©¬§Ÿ̈−¦§¤¬«

çéëå òø ïéà çaæì øer ïeLbú-éëå§¦«©¦¸¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¦¬
eäáéø÷ä òø ïéà äìçå çqt eLébú©¦²¦¥¬©§Ÿ¤−¥´¨®©§¦¥̧
éðô àOéä Bà Eöøéä Eúçôì àðE ¹̈§¤«¨¤À£¦§§Æµ£¦¨´¨¤½

:úBàáö ýåýé øîàèàð-elç äzrå ¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¨²©¨¬
úàf äúéä íëãiî eðpçéå ìû-éðô§¥¥−¦«¨¥®¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ

:úBàáö ýåýé øîà íéðt íkî àOéäéøbñéå íëa-íâ éî £¦¨³¦¤Æ¨¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ§¦§´Ÿ
íéúìcýåýé øîà íëa õôç éì-ïéà ípç éçaæî eøéàú-àìå §¨©½¦§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−¦¨®¥«¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´

:íëãiî äöøà-àì äçðîe úBàáöàé-ãrå LîL-çøænî ék §¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬¦¤§¤«¦´¦¦§©¤¹¤§©
ì Lbî øè÷î íB÷î-ìëáe íéBba éîL ìBãb BàBáîéîL §À¨³§¦Æ©¦½§¨¨Àª§¨¬ª¨²¦§¦−

:úBàáö ýåýé øîà íéBba éîL ìBãâ-ék äøBäè äçðîe¦§¨´§¨®¦¨³§¦Æ©¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«

`xenl iy
.íöøàî íúBà íb äìâäL,äðáðå áeLðåäðáðå áeLð eðøLòäL åéLëòå ¤¦§¨©¨¥©§¨§¨§¦§¤§©§¨¤¤¡©§¨§¦§¤

.úBáøçä úà(å,áà ãaëé ïa.åéðBãà ãáò ïëå .áà ãaëì åéìò Lé ¤¤¢¨¥§©¥¨¥¨¨§©¥¨§¥¤¤£¨

.éãBák äià ,íëì éðà áà íàå .íéãáòå íéða íééeø÷ ízàå(æíçì §©¤§¦¨¦©£¨¦§¦¨£¦¨¤©¥§¦¤¤
,ìàâî.áòúî ïaø÷,Eeðìàâ änaðaø÷ úà eðáòz äna.EïçìL §Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨©¤¥©§©¤¦©§¤¨§¨§ª§©
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úBéäìa eîi÷úzL äöøàL éôì éãBáëa íéøäæðúà éúéøaèáL íò:úBàáö ýåýé øîà éåì-äéúéøa|Bzà äúéäBì äôéñBäíBìMäå íéiçä ¦«§³¦§¨¦¦§¦§¦¤¤§¤¤¦§©§¦§¦¦Æ¤¦¥¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦¦´¨«§¨´¦À¦¨©«©¦Æ§©¨½
Bì-íðzàåä øeáòa älà úààøBîãáìa äéäLàeä úçð éîL éðtîe éðàøéiå:ãòøðå àøéúî äéäåãçàå ãçà ìk ,íéðäkä ñçðéôe øæòìàå ïøäà ¨«¤§¥¬¤¥¤©£©−̈¤¨¨¦§¨©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«¨¨¦§¨¥§¦§¨©£Ÿ§¤§¨¨¦§¨©Ÿ£¦¨¤¨§¤¨



רסח

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
é:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiåàéòbôiå ©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨©¦§©̧

éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´

:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬©«
áérébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©

íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨®̈§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−

Cìä øBLéîáe íBìLa åéúôNáézà ¦§¨¨®§¨³§¦Æ¨©´¦¦½
:ïBrî áéLä íéaøåæïäë éúôN-ék §©¦−¥¦¬¥«¨«¦«¦§¥³Ÿ¥Æ

ék eäétî eL÷áé äøBúå úrã-eøîLé¦§§©½©§¨−§©§´¦¦®¦²
:àeä úBàáö-ýåýé Càìî©§©¬§Ÿ̈«§¨−«

`xenl iy
.úîàä Cøcî äèð àìå ,äøBz íòä úà ãnìî äéä éåì èáLíBìLa ¥¤¥¦¨¨§©¥¤¨¨¨§Ÿ¨¨¦¤¤¨¡¤§¨
,ézà Cìä øBLéîáeøeáòa §¦¨©¦¦©£

ïéa íBìL úBNòì óãBø äéä éúåöî¦§Ÿ©¨¨¥©£¨¥

.äøLéä Cøca íëéøãäìe ,úBiøaä©§¦§©§¦¨©¤¤©§¨¨

(æ,'åâå 'ä Càìî ékàeä ék ¦©§©¦

Cøcä íúBøBäì ä"á÷ä ìL BçeìL§¤§¨©¤¤

...øîà éåììe" áeúkL Bîëe .äøLéä©§¨¨§¤¨§¥¦¨©

éètLî eøBéEúøBúå á÷òéì E ¦§¨¤§©£Ÿ§¨§

"ìàøNéì.(iÎg,bl mixac) §¦§¨¥

mixn zxhr
eäéôa äúéä úîà úøBzeäæ ,ála ãçàå äta ãçà äéä àlLäìårå ©³¡¤Æ¨«§¨´§¦½¤Ÿ¨¨¤¨©¤§¤¨©¥¤§©§−̈

íBìLa åéúôNá àöîð-àìíò «Ÿ¦§¨´¦§¨®̈§¨³¦

ìàøNéøBLéîáeéúBöî úBNòì ¦§¨¥§¦Æ©£¦§©

Cìäíéaøå ézàéåì èáL ìk ¨©´¦¦½§©¦−¨¥¤¥¦

ïBrî áéLäúåîù) ìâòä äNòîa ¥¦¬¥«¨«§©£¥¨¥¤

(á"ì:æïäk ìëì éeàø äæ ìk̈¤¨§¨Ÿ¥

ïäë éúôN-ékL íéeàø-eøîLé ¦«¦§¥³Ÿ¥Æ§¦¤¦§§
úrãìàøNé éða ìkL àeä éeàøäå ©½©§¨¨¤¨§¥¦§¨¥

Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå§−̈§©§´¦¦®¦²©§©¬
àeä úBàáö-ýåýééètLî eøBé 'åâå øîà éåììe øîàpL Bîëe ,øLiä Cøcä íúBøBäì íB÷î ìL BçeìL(âì íéøáã) á÷òéì E: §Ÿ̈«§¨−«§¤¨§¨©¤¤©¨¨§¤¤¡©§¥¦¨©¦§¨¤§©£Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רסט

:Ba(éåì)âéýåýé éðà øîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå «§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À
éáà íäøáà éýìûøLà õøàä ÷çöé éýìûå E ¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈¨À̈¤£¤³

:Erøæìe äpðzà Eì äéìr áëL äzàãéäéäå ©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«§¨¨³
äðôöå äîã÷å äné zöøôe õøàä øôrk Erøæ©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨
äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå̈¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:ErøæáeåèézøîLe Cnr éëðà äpäåìëa E §©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ
éúáLäå Cìz-øLààì ék úàfä äîãàä-ìà E £¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ

ézøac-øLà úà éúéNr-íà øLà ãr Eáærà¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦
:Cìæèýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré õ÷éiå ¨«©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½

:ézrãé àì éëðàå äfä íB÷naæéøîàiå àøéiå ©¨−©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½
ä íB÷nä àøBp-äîúéa-íà ék äæ ïéà äf ©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ¦¥´

:íéîMä ørL äæå íéýìû(ìàøùé)çéá÷ré íkLiå ¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ
åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈
:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå©¨¬¤Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

èéíìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øérä-íL æeìëøãð á÷ré øciå ¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤

Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà øîàì¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laììàëäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéýìûì éì ýåýéáëézîN-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ

éì-ïzz øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½
:Cì epøOrà øOr©¥−£©§¤¬¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oiaexir(ycew zay meil)

uxya `nhpy,áéiç ,Lc÷nìqipknd la`éàî .øeèt Bîöò õøL ©¦§¨©¨¤¤©§¨©
àîòèuxy qipknl uxy `nh qipkn oia weligd mrh edn ± ©£¨
,envràø÷ øîàdpgnl uegn l` mi`nh geliy zyxta xn`p ± ¨©§¨
dpiky(b d xacna)eçlLz äá÷ð ãòå øëfî'dpgOl uEgn l` ¦¨¨§©§¥¨§©¥¤¦©©£¤

yi dawp cre xkfn geliyd zaeg dxkfedy dnne ,'mEgNWY§©§
lka ef daeg zbdepy cenlläå÷na äøäè Bì LiL éî,mc`k ¦¤¤¨¢¨§¦§¤

,dewna dliaha mixdhpd milk df llkaeäøäè Bì ïéàL õøL àöé̈¨¤¤¤¥¨¢¨
.xeht ycwnl eqipknde ,dewOA§¦§¤

:l`enyl dgked d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p m`d ± ¥¨§©©¥
xaa epipy ,`ziixan l`eny ixacl di`x `iadl yiy,`zii

weqtdn(my)eçlLz äá÷ð ãò øëfî''mEgNWY dpgOl uEgn l` ¦¨¨©§¥¨§©¥¤¦©©£¤§©§
miieyr mpi`y mi`nh milka e` `nh mc`a wxy cenll yi

,dpiky dpgnn geliyd zaeg zbdep qxgnNøç éìëì èøt§¨¦§¦¤¤
,ycwnd on e`ivedle eglyl miaiegn oi`y `nhpyéñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

.éìéìbä©§¦¦
:`xnbd zl`eyàîòè éàîilkl mc` oia wlgl mrhd edn ± ©©£¨

,qxgåàì[`l m`d-]íeMîyiy inl `l` geliyd zaeg oi`y ¨¦
qxg ilka `l la` ,mc`k dewna dxdh eläøäè déì úéìc§¥¥¨¢¨

äå÷na,ef `ziixan cenll yi ok m`e .dewna dxdh el oi`y ± ©¦§¤
on e`ivedl daeg oi`y ,dewna dxdh el oi`y uxyl oicd `edy

.xeht ycwnl uxy qipkndy l`eny ixacke ,ycwnd
:`xnbd dgecàì`l` ,ililbd iqei iax zrca xe`iad `ed jk Ÿ

wxy micnl ep` 'dawp cr xkfn' weqta xn`py dnnyäNòpL éî¦¤©£¨
[zeyridl lekiy-],äàîehä áà,geliy zaeg ea yi ,dawpe xkfk ©©§¨

,milkd x`y oebkäàîehä áà äNòð BðéàL ñøç éìk àöémeya ¨¨§¦¤¤¤¥©£¨©©§¨
a`y uxyy xnel okzi oiicr df itle .geliy zaeg ea oi`y ,cv

.aiig ycwnl eqipknde ,geliya aiig ok `ed d`nehd
zwelgna ycwnl uxy qipkn oic zelzl dqpn `xnbd

:epzpyna dpey`xdéàpúk àîéìuxy zqpkd oicy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
,epzpyna epipy ,mi`pz zwelgna iepy ycwnlàöîpL õøL¤¤¤¦§¨

Bðééîäa BàéöBî ïäk ,Lc÷naick ,cin [ehpa`-]ì àlLúà úBäL ©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ§©¤
,äàîehä,ycew ilk `edy hpa`d z` `nhn jkay s`eéaø éøác ©§¨¦§¥©¦

õò ìL úáöa ,øîBà äãeäé éaø .ä÷Bøa ïa ïðçBélawn epi`y ¨¨¤§¨©¦§¨¥¦§¨¤¥
d`neh,BàéöBîick ,hpa`a `l la`äàîehä úà úBaøì àlL ¦¤Ÿ§©¤©§¨

uxyd ddey ok ici lry s`e ,jxevl `ly ycew ilk ze`nhle

.zavd z` odkd `vniy cr ycwnaéâìôéî à÷ àäa åàì éàî- ©¨§¨¨¦§§¦
,mzwelgn xe`ia `ed jk `l m`døîàc ïàîcoa opgei iax ± §©§¨©

xaeqy dwexaLsicrì àlúBäLdaxn m` mb d`nehd z` ¤Ÿ§©
,jk jxevl d`nehõøL ñéðënä øáñ÷zn,áéiç Lc÷nìm`e ¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨©¨

cr oizndl oi` okle ,eglyl dxezd on aiig ycwna `vnp
hpa`d z` `nhn m` s` cin e`iven `l` ur ly zav `vniy

,jk jxevløîàc ïàîexaeqy dcedi iaxe ±LsicrúBaøì àìz` ©§¨©¤Ÿ§©
,d`nehd,øeèt Lc÷nì õøL ñéðënä øáñ÷aeig oi` mb `linne ¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨

hpa`d z` ze`nhle d`nehd z` zeaxl oi`e ,eglyl dxezd on
lawn epi`y ur ly zav `vniy cr oiznn `l` ,jk jxevl

.d`neh
`l` ,zwelgnd xe`ia edf `l :`xnbd dgecàîìò éleëcmixaeq Ÿ§¥¨§¨

ycwnl uxy qipkndyéâìôéî à÷ àäa àëäå ,áéiçdfa o`ke ± ©¨§¨¨§¨¨¦§§¦
,ewlgpéãò äàîeè ééeäL øáñ øîóaiigy s`y xaeq dcedi iax ± ©¨©©¥§¨¨¦

ziidy dticr mewn lkn ,uxyd z` cin `ivedl dxezd on
ilk `edy hpa`d z` ze`nhle dzeaxl xy`n ycwna d`nehd

.ur ly zav `vniy cr oizni okle ,ycewäàîeè éLetà øáñ øîe©¨©©¥§¨
éãòóick d`neh zeaxdl sicry ,xaeq dwexa oa opgei iaxe ± ¨¦

,hpa`a cin uxyd z` `ivei okle ,ycwna dziidy onf z` xvwl
.hpa`d z` `nhn `ed dfay s`

diepyd zxg` zwelgna uxy qipkn oic zelzl dqpn `xnbd
:epzpynaéàpz éðäk àlà,ef mi`pz zwelgna iepy df oic ±,ïðúc ¤¨§¨¥©¨¥¦§©

BúBà ïéàéöBî ïëéäîxeqi`l yegl `la zaya uxyd z` - ¥¥¨¦¦
dvwen,'åëiax ixac ,gafnl mle`d oiane ,mle`d one ,lkidd on

zxk epecf lr oiaiigy mewn lk ,xne` `aiwr iax .qpp oa oerny
.eze` oi`iven myn z`hg ezbby lreéâìôéî à÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp jka `l m`d -øîàc ïàîcxaeqy qpp oa oerny iax ± §©§¨©
yîd lkàì äøæòoian wx `l` ,zaya uxyd z` `ivedl xzed ¦£¨¨Ÿ

,miptle gafnle mle`d,øeèt Lc÷nì õøL ñéðënä øáñ÷oi`e ¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨
zd on aeigxeqi` dgec ez`ved oi` okle ,ycwnd on eglyl dxe

df oi`y ,miptle gafnl mle`d oian `vnp `edyk caln ,dvwen
,uxyd z` my zedydl dpiky ceakäøæò dlekî øîàc ïàîe± ©§¨©¦¨£¨¨

,zaya e`ivedl xzed dxfrd lkny xaeqy `aiwr iaxeøáñ÷̈¨©
ycwnl uxy qipknd,áéiçon e`ivedle eglyl dxezd on aiige ©¨

.dvwen xeqi` xzed jk jxevle ,ycwnd
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שבת קודש עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות - בערים שונות בעולם ער
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
6:086:148:108:138:458:489:409:4211:5511:5716:4216:4017:1017:0716:2017:18באר שבע )ח(

6:106:168:108:138:458:499:409:4311:5511:5616:4216:3917:0617:0416:0617:15חיפה )ח(

6:086:138:088:118:448:479:389:4111:5411:5516:4516:4217:0717:0516:0217:16ירושלים )ח(

6:106:158:108:138:468:499:409:4311:5611:5716:4116:3817:0817:0616:1717:17תל אביב )ח(

7:027:118:328:379:189:2410:0710:1112:0912:1116:1616:1016:5216:4715:5317:01אוסטריה, וינה )ח(

6:005:568:478:459:309:2910:4310:4313:4013:4220:1120:1820:4120:4819:5821:01אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:597:088:348:389:189:2310:0710:1112:1212:1316:2416:1816:5916:5416:0117:07אוקראינה, אודסה )ח(

6:366:448:068:118:528:579:419:4411:4311:4515:5115:4516:2716:2115:2816:35אוקראינה, דונייצק )ח(

6:486:578:188:229:049:099:529:5611:5411:5616:0015:5416:3716:3115:3716:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:197:298:448:499:339:3810:2010:2412:2012:2116:2016:1316:5816:5215:5617:07אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:137:228:378:429:269:3110:1210:1712:1312:1416:1216:0516:5016:4415:4816:59אוקראינה, קייב )ח(

7:237:319:009:049:439:4810:3310:3612:3812:3916:5516:5017:2717:2216:3017:35איטליה, מילאנו )ח(

5:555:568:258:268:558:569:579:5912:2912:3018:0318:0418:2618:2717:4618:37אקוואדור, קיטו )ח(
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7:598:099:229:2610:1110:1610:5811:0212:5712:5916:5516:4817:3417:2716:3117:42בלגיה, בריסל )ח(

5:145:127:567:558:308:309:399:3912:2412:2618:3418:3818:5519:0018:1519:10ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:035:017:457:448:198:199:279:2812:1212:1418:1618:2018:4218:4618:0218:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:197:298:408:459:309:3610:1610:2012:1512:1616:1216:0516:5016:4315:4916:58בריטניה, לונדון )ח(
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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
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הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני
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תפלת הדרךבער

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
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