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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



ג oilitz zgpd xcq
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(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©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

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

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

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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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¨
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המשך בעמוד אצ

אגרות קודש
ב"ה, ח' כסלו, ה'תשי"א

שלום וברכה!

...עוה"פ הנני לכתוב לו מה שכבר אמרתי לו כמה פעמים, אשר לחינם מרבה הוא במרה שחורה 

ומבזבז מעותיו, מנוחת נפשו וכפשוטו די נערוון שלו, על חששות שאין להן יסוד. ויהי רצון שבקרוב 

זו בהתמדה בלימוד ולא רק בתורת הנגלה אלא גם בתורת החסידות  ממש ישקיע את תכונת נפשו 

לו  ישלח  והשי"ת  בעניניו.  שחורה  המרה  תתמעט  בתורה  בהתמדה  בשיעבודו  יאמץ.  מלאום  ולאום 

רפואה בקרוב, וגם המרה שחורה בכלל זה.

אתענין לדעת על דבר הקביעות עתים שיש לו בתורת הנגלה והחסידות, ובטח יודיע בשורות 

טובות גם בזה.

בברכ]ת[ רפואה ובריאות הנכונה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה: 
יום רביעי, י"ג 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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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡Ïb¯Óעּקרּה) חכמה ּתכלית ּדרבא, ּבפּומּה «¿¿»ְְְְִִֵַָָָָָָ

ּתׁשּובה  רׁש"י) ּפרּוׁש – ּתֹורה ְִֵֶַָָׁשל

ׁשּנאמר  כּו' טֹובים חכמה 1ּומעׂשים ראׁשית ְֱֲִִִֵֶֶַַָָ

"ללֹומדיהם" עֹוׂשיהם, לכל טֹוב ׂשכל ה', ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָיראת

"לעֹוׂשיהם" אּלא נאמר מו"ח 2לא כ"ק ּומבאר . ְְֱֵֵֶֶֶַָָֹ

ּפרׁשת  ּבׁשּבת ׁשאמרֹו הּידּוע ּבּמאמר ְְֲֲֶַַַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

ׁשנה  ארּבעים לפני ּבקנטרס 3וּיׁשלח (ונדּפס ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חתּנה' מּובן 4'ּדרּוׁשי אינֹו ּדלכאֹורה ׁשהרי 5), , ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻ

הם  טֹובים" ּומעׂשים ּו"תׁשּובה (ּתֹורה) ְְֲִִֵַָָָָ"חכמה"

הבנה  ענינּה "חכמה" ּכי ּבעניניהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָחלּוקים

הּוא  טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ואּלּו ְְְֲִִִַַָָָוהּׂשגה,

ׁשּמביא  ּוכפי ּופרּומקייט, ׁשמים יראת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָענין

העֹולם  ּבלׁשֹון נקראת ׁש"חכמה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּמאמר

נקראים  טֹובים" ּומעׂשים ּו"תׁשּובה ְְְֲִִִִַָָ"קלּוג",

ׁש"חכמה" ּבלבד זֹו ולא "פרּום". העֹולם ְְְְְִִֶַָָָָֹּבלׁשֹון

ּבעניניהם, חלּוקים טֹובים" ּומעׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָּו"תׁשּובה

לגמרי, מּזה זה מבּדלים ׁשהם זאת, עֹוד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלא

ּפׁשּוטים  אנׁשים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָּוכפי

נׁשּבר, ּובלב ּפנימי ּבהרּגׁש ּתהּלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָׁשאֹומרים

והׂשּכלה  ידיעה ּבעלי ׁשאינם אף ׁשמים, ּביראת טֹובים" ּב"מעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָועֹוסקים

ענין  ללא ּגם טֹובים" ּומעׂשים ה"ּתׁשּובה ענין להיֹות ׁשּיכֹול והינּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹּכלל,

"ּתׁשּובה  הּוא ה"חכמה" ענין ועּקר ׁשּתכלית אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָה"חכמה".

טֹובים". ֲִִַּומעׂשים

(·Ô·eÈÂ ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית הּזהר מאמר נתּפס 6ּבהקּדים אבל , ¿»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּדלּבא" ּברעּותא והינּו7איהּו .8,יתּבר עצמּותֹו על קאי "ּביּה" ׁשּתבת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

נתּפס  אינֹו יתּבר ׁשעצמּותֹו ּכלל", ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית נאמר זה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל
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יו"ד.)1 קיא, א.)2תהלים יז, ברכות.)3ברכות שבע בסעודת תרפ"ט, וישלח ח"א )4ש"פ קונטרסים בסה"מ – ב קונטרס

ואילך. 104 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. סע"ב 158.)5כח, ע' שלום תורת סה"ש גם א).)6ראה (יז, בהקדמה ראה )7תקו"ז

וש"נ. שם. תרפ"ט סה"מ ב. רפט, (אד"ז) ואילך.)8זח"ג נז ע' תרס"ו המשך גם ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡·¯c dÓeÙa ‡Ïb¯Ó לומר רגיל היה רבא ÓÎÁ‰האמורא ˙ÈÏÎz «¿¿»¿≈¿»»«¿ƒ»¿»
‰¯Bz ÏL d¯wÚ)– חכמה eLz·‰שהיא (È"L¯ Le¯t ƒ»»∆»≈«ƒ¿»

¯Ó‡pL 'eÎ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe1 בתהילים˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯ «¬ƒƒ∆∆¡«≈ƒ»¿»ƒ¿«
‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï "Ì‰È„ÓBÏÏ" ,Ì‰ÈNBÚ ÏÎÏ ·BË ÏÎN ,'‰≈∆¿»≈∆¿¿≈∆…∆¡«∆»

"Ì‰ÈNBÚÏ"2 שהכתוב מאחר ¿≈∆
ו'שכל  חכמה שהיא התורה על מדבר

'שכל  לומר צריך היה לכאורה טוב',

כך  נאמר שלא וכיון ללומדיהם' טוב

את  מכאן לומדים 'לעושיהם' אלא

ומעשים  'תשובה המעשה, חשיבות

טובים'.

Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·Óe קדושת כב' ¿»≈
וחמי  הריי"צ ‡„BÓ"¯מורי הרבי «¿

Úe„i‰ ¯Ó‡na'המתחיל ב'דיבור ««¬»«»«
L¯t˙הזה  ˙aLa B¯Ó‡L∆¬»¿«»»»«

‰L ÌÈÚa¯‡ ÈÙÏ ÁÏLiÂ3 «ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ»»
לפני  שנה ארבעים תרפ"ט, בשנת

בשנת  הרבי ידי על זה מאמר אמירת

הרבי (Òt„Âתשכ"ט  של המאמר ¿ƒ¿«
'ÈLe¯cהריי"צ  Ò¯Ë˜a¿À¿¿≈¿≈
'‰p˙Á4 שאמר המאמרים קובץ ¬À»

בת  הרבנית, עם הרבי נישואי לרגל

הריי"צ  ‡BÈהרבי ‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈
Ô·eÓ5,המדרש È¯‰Lבדברי »∆¬≈

‰·eL˙"e (‰¯Bz) "‰ÓÎÁ"»¿»»¿»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ≈¬ƒ

,Ì‰ÈÈÚa במהותם שונים דברים ¿ƒ¿¿≈∆
dÈÚ "‰ÓÎÁ" Èk המהות ƒ»¿»ƒ¿»»

היא והתוכן  'חכמה' ««¬‰·‰של
‰‚O‰Â,שכלית‰·eLz" el‡Â ¿«»»¿ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒƒ¿«
ËÈÈ˜Óe¯Ùe ÌÈÓL ˙‡¯Èֿיראת ƒ¿«»«ƒ¿¿«¿

ואדיקות, È·nL‡שמים ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ
˙‡¯˜ "‰ÓÎÁ"L ¯Ó‡na««¬»∆»¿»ƒ¿≈

"‚eÏ˜" ÌÏBÚ‰ ÔBLÏa חכמה ƒ¿»»¿
ÌÈNÚÓeופיקחות, ‰·eL˙"e¿»«¬ƒ

ÔBLÏa ÌÈ‡¯˜ "ÌÈ·BËƒƒ¿»ƒƒ¿
"Ìe¯Ù" ÌÏBÚ‰ יראתֿשמים »»¿

Ïa·„ואדיקות. BÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«
‰·eL˙"e "‰ÓÎÁ"L∆»¿»¿»
ÌÈ˜eÏÁ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ¬ƒ

Ì‰ÈÈÚa,שונים דברים שני ÌÈÏc·Óוהם Ì‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ¿ƒ¿¿≈∆∆»…∆≈À¿»ƒ
È¯Ó‚Ï ‰fÓ ‰Ê,מאד גדול הוא ביניהם ÌÈ‡B¯Lוההבדל ÈÙÎe ∆ƒ∆¿«¿≈¿ƒ∆ƒ

Lb¯‰a ÌÈl‰z ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈËeLt ÌÈL‡ ÌLiL LÁeÓa¿»∆∆¿»¬»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈
˙‡¯Èa "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ"a ÌÈ˜ÒBÚÂ ,¯aL ·Ï·e ÈÓÈt¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ¿«
ÈÏÚa ÌÈ‡L Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆≈»«¬≈

‰ÏkN‰Â ‰ÚÈ„È וחכמתה בתורה ¿ƒ»¿«¿»»
˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,eÈ‰Â ,ÏÏk¿»¿«¿∆»ƒ¿
ÌÈNÚÓe ‰·eLz"‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«¬ƒ
ÔÈÚ ‡ÏÏ Ìb "ÌÈ·BËƒ«¿…ƒ¿«

,ÔkŒÌ‡Â ."‰ÓÎÁ"‰ מאחר «»¿»¿ƒ≈
טובים' ומעשים 'תשובה שלמעשה

התורה, חכמת ללא גם להיות יכולים

B¯ÓB‡ e‰Ó של המשמעות מה «¿
המדרש  wÚÂ¯דברי ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿ƒ«

‡e‰ "‰ÓÎÁ"‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»
?"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz"¿»«¬ƒƒ
¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¬«
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯‰f‰«…«≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa6e‰È‡ Òt˙ Ï·‡ , ≈¿»¬»ƒ¿»ƒ
"‡aÏc ‡˙eÚ¯a7 מחשבה אין ƒ¿»¿ƒ»

בו  ולהבין) לתפוס (מסוגלת תופסת

נתפס  אבל כלל, (בקדושֿברוךֿהוא)

הלב. ברצון כמבואר ,eÈ‰Â8הוא ¿«¿
"dÈa"בחסידות, ˙·zL המילה ∆≈«≈

הזוהר  שבדברי ÏÚמכוונת ˜‡È'בו' »≈«
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ומהות עצמות «¿ƒ¿»≈

הארה  רק (ולא עצמה האלוקות

מהעצמיות), Ê‰מסויימת ÏÚÂ על ¿«∆
LÁÓ·‰עצמותו  ˙ÈÏ" ¯Ó‡∆¡«≈«¬»»

B˙eÓˆÚL ,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz¿ƒ»≈¿»∆«¿
ŒÏÚ ÏÏk Òt˙ BÈ‡ C¯a˙Èƒ¿»≈≈ƒ¿»¿»«
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כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  ה מרגלא בפומיה דרבא"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................  טה'תשכ"  , כסלו "זט  ,פרשת וישלח שבת 

   ,פרשת וישלחבת ששיחת   )ד

 יב  ....................................  טה'תשכ" ,כסלו "זט

 כה  ...  'תשכ"טה ,לוסי"ט כ ,שיחת יום ג' פ' וישב  )ה

 מ  .......  "בה'תשנ כסלו  "זט ,וישלח ש"פמשיחות   )ו

  נ  ..................  ו טך כר שת וישלחרפשיחות -ילקוט  )ז

 ה"ח "ג הרהרה  לכ"ק ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ח

 נו  ...................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 נח  .............  פרשת וישלח  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 נט  .........  פרשת וישלח לשבוע יומי חומש  יורשיע  )י

 צד  ..............  פרשת וישלח לשבוע עורי תהלים יש  )יא

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יב

 צה   ...................................  פרשת וישלח ע בולש 

 קו  ............  פרשת וישלח לשבוע ם" יום ו יה"ח ול  ) יג

 קט  ........................  ם "ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )יד

 שיעורי רמב"ם 

 קיב  .........  פרשת וישלח לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )טו

 פטק   .......  פרשת וישלח לשבוע יום פרק אחד ל –  )טז

 טור  ............  פרשת וישלח לשבוע ות וצספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   ) יח

 יחר  ..........................  יב -איפרק  לתקה  ,כו-ה כפרק  ה רמיי

  חותמנ/זבחיםסכת מ – ותמשני  )יט

 כר  ...................................................  תי קה ור ביא

 כחר  ...........................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי דהנימסכת   )כא

 לר  ................................................נב ף עד ד מומדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 סר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  נשיאת כפים/להתפת ווך הלכשולחן ער  ) כג

 סר  ................................  קן זאדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  ויקח מן הבא בידו אור התור  )כד

 סגר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   ורת חייםת  )כה

 סור  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 סזר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 סטר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כח

 רע  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריר הספ  )כט

 ערב  .............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-ש"בות ה'תחפר השיס  ) ל

 עדר  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לא

 ערה   ......................................................  מוהריי"צ ו"רמאד

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 פה ר  ................  קודש-בתש למנחת ה התורהקריא  ) לג

 רפו  .....................  פרשת וישלח לשבוע  זמנים  לוח  )לד

 פזר  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לה



axc`ו dineta `lbxn

ענין  הּוא ׁשּכללּותּה מחׁשבה, עלֿידי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָּכלל

הּׂשכל  ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׂשכל.

ׁשהם  ּובינה, חכמה ּבחינֹות , ׁשּתי יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ(מחׁשבה)

ויׁש וההּׂשגה,9אין ההבנה ענין הּוא 'ּבינה' ּכי , ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו, הּקצוֹות עלֿידי הּדברֿׂשכל ׁשּתֹופס ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהינּו

היא  ולכן וההגּבלה, הּמדידה ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

ההׂשּכלה  נקּודת היא ו'חכמה' 'יׁש'. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבבחינת

ּבבחינת  היא ולכן והּׂשגה, מהבנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשּבּׂשכל  הּבחינֹות ׁשּתי ועל ּבלבד. נקּודה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ'אין',

ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית נאמר ּובינה) ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָ(חכמה

ּכיון  ּבינה, ּדבחינת הּכבד. אל הּקל ּומן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכלל".

והגּבלה  ּבמדידה ׁשהיא והּׂשגה הבנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשענינּה

ּכלל  ּתֹופסת אינּה לכן הּׂשגתֹו, אפן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלפי

מהּׂשגה  למעלה ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּבעצמּותֹו

ּבחינת  ואפילּו והגּבלֹות. מדידֹות מּכל ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָּולמעלה

ׁשּלמעלה  ההׂשּכלה נקּודת ׁשהיא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָהחכמה

ּבאה  החכמה נקּודת ּגם הרי והּׂשגה, ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָמהבנה

ׁשּנקּודת  והינּו, ּד'בינה', והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָאחרּֿכ

ּובפרטּיּות, ּבבאּור ּב'בינה' ּבאה עצמּה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהחכמה

ּבהיכלא  נקּודה ענין נקּודת 10ׁשּזהּו ּגם ואםּֿכן, , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינּה היא ּגם ולכן ׂשכלי, ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהחכמה

זאת, ועֹוד .יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ְְְְְִֵֶֶַָָֹּתֹופסת

מּנקּודת  ׁשּלמעלה הּׂשכלית ההּנחה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשאפילּו

ׁשּלמעלה  ּבאפן אצלֹו הּונח ׁשּכן הינּו, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהחכמה,

את  אֹותֹו יׁשאלּו ּכאׁשר [ׁשּלכן, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמּטעםֿודעת

הּדבר, זה טעם ׁשאין מאחר להׁשיב, ידע לא ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אזֹוי  אצלֹו, הּונח ׁשּכן ּכיֿאם הּׂשגה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן
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ואילך.)9 עא ע' ח"א תער"ב המשך תניא )10ראה ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

ראה. ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d˙eÏÏkL ,‰·LÁÓ È„Èהמחשבה ‰ÏÎOשל ÔÈÚ ‡e‰,כלומר ¿≈«¬»»∆¿»»ƒ¿««≈∆

וכפי  האלוקות, עצמות את (להבין) 'לתפוס' ראוי אמצעי איננו האנושי השכל

ומבאר. שממשיך

˙BÈÁa ÈzL LÈ (‰·LÁÓ) ÏÎO‰ ÔÈÚa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿««≈∆«¬»»≈¿≈¿ƒ
השכל, מורכב È·e‰,מהן ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»

ÔÈ‡ Ì‰L החכמה בחינת היא ∆≈«ƒ
LÈÂ9,הבינה בחינת 'Èa‰'היא Èk ¿≈ƒƒ»

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬»»¿««»»
השכלי, הרעיון של וקליטה הבנה

ÏÎNŒ¯·c‰ ÒÙBzL eÈ‰Â¿«¿∆≈«¿«≈∆
BlL,הרעיון ˙BÂˆw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»∆

‰„È„n‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»
,‰Ïa‚‰‰Â תופס האנושי השכל ¿««¿»»

קץ  להם שיש ומוגדרים ברורים דברים

ולא  אינסופיים דברים (ולא וגבול

מבין  השכל שבה הדרך ולכן מוגבלים)

הבינה  בכוח היא שכלי רעיון

של  והגבולות הקצוות באמצעות

מבינה ÔÎÏÂהרעיון  שהבינה כיוון ¿»≈
ההגבלה  באמצעות È‰ƒ‡וקולטת

'LÈ' ˙ÈÁ·a מציאות שמשמעו ƒ¿ƒ«≈
ומוגבלת. ‰È‡מוגדרת '‰ÓÎÁ'Â¿»¿»ƒ

‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ הראשון הגרעין ¿«««¿»»
שונים, פרטים בו שיש לפני הרעיון של

נקודה  כמו שהוא ומוגדרים, ברורים

ורוחב אורך בה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שאין
,‰‚O‰Â ‰·‰Ó נעלית החכמה ≈¬»»¿«»»

בשכל  ונתפסת נקלטת להיות מכדי

,'ÔÈ‡' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
.„·Ïa ‰„e˜¿»ƒ¿«

ÏÎOaL ˙BÈÁa‰ ÈzL ÏÚÂ¿«¿≈«¿ƒ∆«≈∆
‰ÓÎÁ)'אין' שהיא È·e‰שהיא »¿»ƒ»

LÁÓ·‰'יש' ˙ÈÏ" ¯Ó‡ (∆¡«≈«¬»»
"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz רק לא כלומר, ¿ƒ»≈¿»

מסוגלת  איננה 'יש' שהיא הבינה

האלוקות  עצמיות את ולהבין לקלוט

איננה  'אין' שהיא החכמה אפילו אלא

ומבאר. שממשיך וכפי האלוקות עצמיות את 'תופסת'

„·k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓe'תופסת' לא 'יש' שהיא הבינה מדוע יוסבר תחילה ƒ««∆«»≈
ולאחר  מאליו, מובן וכמעט קל דבר שזה האלוקות עצמות את קולטת ולא

עצמיות  את 'תופסת' איננה 'אין' שהיא למרות החכמה גם מדוע יוסבר מכן

O‰Â‚‰האלוקות. ‰·‰ dÈÚL ÔÂÈk ,‰Èa ˙ÈÁ·c שכלית ƒ¿ƒ«ƒ»≈»∆ƒ¿»»¬»»¿«»»

,B˙‚O‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰L הצורה לפי מוגבלת ∆ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ…∆«»»
האדם הבנת של ÏÏkוהמידה ˙ÒÙBz dÈ‡ ÔÎÏ ואיננה קולטת ואינה »≈≈»∆∆¿»

כלל e‰L‡מבינה ,C¯a˙È B˙eÓˆÚaבמהותו‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ ¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈«»»
האנושי השכל באמצעות ברֿהבנה B„È„Ó˙ולא ÏkÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ»¿ƒ

˙BÏa‚‰Â.שהוא סוג eÏÈÙ‡Âמכל ¿«¿»«¬ƒ
˙„e˜ ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»∆ƒ¿«
‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÏkN‰‰««¿»»∆¿«¿»≈¬»»

,‰‚O‰Â מוגדרת לא עצמה והיא ¿«»»
המוגבלת ההבנה Ìbבגדרי È¯‰¬≈«

CkŒ¯Á‡ ‰‡a ‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜¿««»¿»»»««»
הרעיון  התפתחות של הבאים בשלבים

O‰Â‚השכלי ‰·‰a,'‰È·'c ‰ «¬»»¿«»»¿ƒ»
והסתעפות  התפתחות היא הבינה כי

החכמה e˜pL„˙של ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«
'‰È·'a ‰‡a dÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿»»»¿ƒ»
ÔÈÚ e‰fL ,˙eiË¯Ù·e ¯e‡·a¿≈ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«

‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜10, וכמבואר ¿»¿≈»»
הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

נקודה  ונקרא תחיה, "החכמה

מחיה  [החכמה] שהנקודה בהיכליה...

נקודה  אין שאם [הבינה] ההיכל את

יהיה  אם וגם כלום משמש ההיכל אין

אינו  היכל אין אם זו נקודה בחינת לו

כאחד  שתיהן להיות צריך ולפיכך כלום

דלא  ריעין תרין ובינה] [חכמה והם

נפרדים]" שלא חברים [שני מתפרשין

,ÔkŒÌ‡Â באה שהחכמה מאחר ¿ƒ≈
והבינה  החכמה כי בבינה, ומאירה

בזו, זו ודבוקות e˜„˙קשורות Ìb«¿«
‰ÓÎÁ‰ למעלה שהיא למרות «»¿»

והשגה  ÈÏÎN,מהבנה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡È‰ Ìb ÔÎÏÂהחכמהdÈ‡ ¿»≈«ƒ≈»

.C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÏÏk ˙ÒÙBz∆∆¿»¿«¿ƒ¿»≈
,˙‡Ê „BÚÂ,שהחכמה בלבד זו לא ¿…

איננה  שכלי, רעיון של ההתחלה שהיא

יתר  אלא האלוקות, בעצמות 'תופסת'

כן ‰‰Áp‰על eÏÈÙ‡L∆¬ƒ««»»
BÏˆ‡ Áe‰ ÔkL ,eÈ‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜pÓ ‰ÏÚÓlL ˙ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒ∆¿«¿»ƒ¿««»¿»«¿∆≈«∆¿

האדם L‡k¯אצל ,ÔÎlL] ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ««»««∆»≈«¬∆
¯·c‰ ÌÚË ˙‡ B˙B‡ eÏ‡LÈ ולא מסויימת בצורה אצלו 'הונח' מדוע ƒ¿¬∆«««»»

‰O‚‰אחרת, ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ¯Á‡Ó ,·ÈL‰Ï Ú„È ‡Ï…≈«¿»ƒ≈««∆≈∆¿…∆∆«»»
שכלית, ‡ÌÈבהבנה ‡a CÈÊ Ë‚ÈÏ ÈBÊ‡ ,BÏˆ‡ Áe‰ ÔkL Ì‡ŒÈkƒƒ∆≈«∆¿«≈¿ƒ«ƒ
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ז h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

זקּוק  אינֹו ּגיסא, ּולאיד אים, ּבא זי ְְִִִִֵֵַָָָליגט

מּכלֿמקֹום  אצלֹו], הּונח ׁשהענין לפי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלהסּברה,

יׁש ולכן ׂשכלית, הּנחה היא זֹו הּנחה ּגם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי

היא  ּגם ולכן ּד'בינה', והּׂשגה להבנה ׁשּיכּות ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָלּה

.יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ּתֹופסת ְְְְִֵֵֶֶַָָָאינּה

˙eiË¯Ù·e מחׁשבה ("לית מחׁשבה הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒֲֲִֵֵֵַַָָָָ

מדרגת  על קאי ּכלל") ּביּה ְְְִֵֵֵַַַָָָּתפיסא

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, "מחׁשבה 11החכמה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹ

הּוא  ּד"יֹובלא" לעלמין", אתּפרׁש לא ְְְְְְְִִֵָָָָֹויֹובלא

'חכמה'. ּבחינת הּוא ּו"מחׁשבה" 'ּבינה', ְְְֲִִִַַַָָָָָּבחינת

מ"ה  חש"ב אֹותיֹות הּוא מחׁשבה ,12והּנה, ְֲִִֵַָָ

ּבחינת  הּוא ּומ"ה הׂשכלית, ההּנחה הּוא ְְִִִַַַַָָחש"ב

מּנקּודת  רק (לא למעלה ׁשהיא ּד'חכמה', ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהראּיה

ּד'בינה', והּׂשגה ּבהבנה אחרּֿכ ׁשּבאה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָהחכמה

ׁשענין  לפי והּוא הּׂשכלית, מההּנחה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא)

זה  ועל ּכלל. והּׂשגה הבנה ׁשל ענין אינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהראּיה

ׁשּכללּות  ּכלל", ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָנאמר

ּגם  אּלא  חש"ב , ּבחינת רק לא הּמחׁשבה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָֹענין

והינּו, ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופס אינֹו מ"ה, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלת ּד'חכמה' ראּיה ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָלפי

ׁשּבּׂשכל, והּׂשגה ּבהבנה וגם הּׂשכלית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהּנחה

אינּה ולכן והּׂשגה, להבנה ׁשּיכת היא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשּום

אפילּו ּגם הּוא וכן .יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּתֹופסת

דכיון  ּדאדםֿקדמ ֹון', הּקדּומה 'מחׁשבה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת

להבנה  היא ׁשּיכת 'מחׁשבה', ּבׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנקראת

ּבעצמּותֹו ּתֹופסת אינּה היא ּגם ולכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוהּׂשגה,

.ְִֵָיתּבר
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א.)11 קכג, א.)12ח"א כד, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אצלו, ומתקבל  'מונח' ÒÈb‡,כך C„È‡Ïe והטעם ההבנה אי שני מצד ¿ƒ»ƒ»

חס  איננה כיהשכלי aÒ‰Ï¯‰רון ˜e˜Ê BÈ‡,לו חסר לא ÈÙÏוהדבר ≈»¿«¿»»¿ƒ
BÊ ‰Áp‰ Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[BÏˆ‡ Áe‰ ÔÈÚ‰L בה שאין ∆»ƒ¿»«∆¿ƒ»»¬≈««»»

מהחכמה, גם למעלה שהיא אף ועל ודעת טעם עלֿפי והסבר הבנה כל

ÈÏÎN˙,מכלֿמקום  ‰Áp‰ ‡È‰ƒ«»»ƒ¿ƒ
dÏ LÈ ÔÎÏÂלחכמה eÎiL˙כמו ¿»≈≈»«»

ÔÎÏÂ ,'‰È·'c ‰‚O‰Â ‰·‰Ï«¬»»¿«»»¿ƒ»¿»≈
‡È‰ Ìbזו ÒÙBz˙'הנחה' dÈ‡ «ƒ≈»∆∆

.C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÏÏk¿»¿«¿ƒ¿»≈
כל  כללי באופן כי שהתבאר לאחר

וגם  ובינה, (חכמה השכל מרכיבי

מהחכמה) שלמעלה השכלית ה'הנחה'

מחשבה  'לית של בהגדרה נכללים

'לתפוס' בכוחם ואין ביה' תפיסא

ממשיך  האלוקות, עצמיות את ולהבין

לגבי  במיוחד אמור שהכלל ויפרט

כדלהלן. החכמה,

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e המושג ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
) ‰·LÁÓ הזוהר בדברי האמור «¬»»

ÒÈÙz‡הנזכרים ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"≈«¬»»¿ƒ»
È‡˜ ("ÏÏk dÈaמכווןÏÚ ≈¿»»≈«

,„·Ïa ‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó על ולא «¿≈««»¿»ƒ¿«
השכל, רכיבי e˙kL·יתר BÓk¿∆»

¯‰fa11‡Ï ‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ" «…««¬»»¿¿»…
"‡Ï·BÈ"c ,"ÔÈÓÏÚÏ L¯t˙‡ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿¿»
,'‰Èa' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ "‰·LÁÓ"e«¬»»¿ƒ«

'‰ÓÎÁ' הנקראת) החכמה ספירת »¿»
(הנקראת  הבינה וספירת 'מחשבה')

בינה' שערי 'חמישים בה יש כי 'יובל'

היינו  נתפרשו, לא היובל) שנות כמספר

המוחין  כי לעולמות, נתגלו, לא

ורק  מהעולמות, למעלה הן שלמעלה

ולהחיות  להוות יורדות המידות

חסד  'עולם בכתוב (כנרמז עולמות

וההשפעה, הגילוי ענין והחסד, יבנה'.

המידות). עיקר הוא

‰"Ó ·"˘Á ˙BÈ˙B‡ ‡e‰ ‰·LÁÓ ,‰p‰Â12·"˘Á אותיות , ¿ƒ≈«¬»»ƒ
'מחשבה' המושג של ‰ÈÏÎN˙השורש ‰Áp‰‰ ‡e‰ היא שבעצם ««»»«ƒ¿ƒ

לעיל, כמבואר מהשכל, ‰¯‡i‰למעלה ˙ÈÁa ‡e‰ ‰"Óe¿ƒ«»¿ƒ»
Á'c‡È‰L ,'‰ÓÎהראייה e˜pÓ„˙בחינת ˜¯ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏ ¿»¿»∆ƒ¿«¿»…«ƒ¿«

Ìb (‡l‡ ,'‰È·'c ‰‚O‰Â ‰·‰a CkŒ¯Á‡ ‰‡aL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆»»««»«¬»»¿«»»¿ƒ»∆»«
ÏL ÔÈÚ BÈ‡ ‰i‡¯‰ ÔÈÚL ÈÙÏ ‡e‰Â ,˙ÈÏÎO‰ ‰Áp‰‰Ó≈««»»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»≈ƒ¿»∆

ÏÏk ‰‚O‰Â ‰·‰ בין המהותיים ההבדלים אחד בחסידות, כמבואר ¬»»¿«»»¿»
ברורה  והשגה הבנה אין אחד שמצד אף על שבחכמה, הוא לבינה חכמה

רואה  שאדם דבר כמו בהירה בצורה מאיר הרעיון מכלֿמקום ומוגדרת,

פרטיו, כל על הדבר של הבנה היא אחד שמצד אף על בינה, ואילו בעיניו.

השכלי, הרעיון של ולרוחב לאורך

בהירים  פחות הדברים מכלֿמקום

ביחס  השמיעה כמו בחכמה מאשר

שעניין  כאן מבואר כך ועל לראיה.

הבנה  של עניין אינו שבחכמה הראיה

לגמרי. עלֿשכלי אלא כלל והשגה

‰Ê ÏÚÂ בחכמה הראיה עניין על ¿«∆
מהשגה  למעלה שהוא כיוון שלכאורה

שבכוחו  לומר מקום היה לגמרי

האלוקות בעצמיות »¡∆Ó‡¯'לתפוס'
זאת  שבכל LÁÓ·‰החידוש ˙ÈÏ"≈«¬»»

,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz של ולאמיתו ¿ƒ»≈¿»
את  'תופסת' שבחכמה הראיה אין דבר

כיוון  ÔÈÚעצמותו ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«
,‰·LÁn‰ שלה הדרגות Ï‡בכל ««¬»»…

,·"˘Á ˙ÈÁa ה'הנחה'¯˜ עניין «¿ƒ«
Ó"‰,השכלית ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«

בחכמה, הראייה ÒÙBzעניין BÈ‡≈≈
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

'‰ÓÎÁ'c ‰i‡¯ ÌbL אף על ∆«¿ƒ»¿»¿»
מהשגה למעלה ∆∆ÏÚBt˙שהיא

˙ÈÏÎO‰ ‰Áp‰a ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆««»»«ƒ¿ƒ
,ÏÎOaL ‰‚O‰Â ‰·‰a Ì‚Â¿««¬»»¿«»»∆«≈∆

‰Ê ÌeMÓe והפעולה ההשפעה בגלל ƒ∆
השכלית ההבנה על ÎiL˙שלה ‡È‰ƒ«∆∆

ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Ï עצם בגלל «¬»»¿«»»¿»≈
מוגבלת  שכלית להבנה שלה הקשר

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆¿«¿ƒ¿»≈
הגדרים. וכל הגבולות מכל שלמעלה

˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ«
ŒÌ„‡c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ'«¬»»«¿»¿»»

'ÔBÓ„˜ כל את המקיף האור , «¿
– הכללי") ("כתר בשוה העולמות

התהוות  להתחלת לגמרי שקדמה האיןֿסוף הארת היא קדמון", "אדם בחינת

– אדם" "צורת בבחינת – לספירות המקבילות בחינות ישנן (בה הספירות

העולמות). מגדרי לגמרי שלמעלה איןֿסופיות בחינות שהן «≈¿„ÔÂÈÎאלא
ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Ï ‡È‰ ˙ÎiL ,'‰·LÁÓ' ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈«¬»»«∆∆ƒ«¬»»¿«»»¿»≈

‡È‰ Ìbמאד הגדולה מעלתה B˙eÓˆÚaלמרות ˙ÒÙBz dÈ‡ «ƒ≈»∆∆¿«¿
C¯a˙È.כלל שייך לא והשגה הבנה של המושג כל שלגביו ƒ¿»≈
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axc`ח dineta `lbxn

(‚ÔÎÂ ענין ׁשּכל (ּכּידּוע ּבעבֹודה ּגם הּוא ¿≈ְֲִֶַַַָָָָָ

ּבענין  הינּו, ּבעבֹודה), ּדגמתֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵַַָָָָֻוענין

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּד"לית ְְְְֲֵַָָָָָָהאהבה,

ּדהּנה,13ּדרחימּותא" אֹופּנים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש , ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה' ּבגדּלת ההתּבֹוננ ּות עלֿידי  ׁשּבאה אהבה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻיׁש

"מה  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ּבהתהּוּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנראית

"מעׂשי מעׂשי"14רּבּו ּגדלּו הן 15ּו"מה , ְֲֲֵֶֶַַַַָ

אֹור' ּב'תֹורה (ּכּמבאר ּבאיכּות והן ).16ּבכּמּות ְְְְְֵֵַַָָֹ

הּוא  והּגדלּות הרּבּוי ּבענין ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוכיון

האהבה  ׁשּגם מּובן הרי טעםֿודעת, ׁשל ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּתֹופסת  אינּה זֹו התּבֹוננּות עלֿידי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבאה

יֹותר  נעלית מדרגה יׁש א .יתּבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָּבעצמּותֹו

ּבהפלאת  ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּבאה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּבאהבה

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  אי ׁשּמתּבֹונן ְִֵֵֵֵֶֶאֹורֿאיןֿס ֹוף,

ּו"מה  רּבּו" ּד"מה מהענין ּומפׁשט מפלא ְְְְִֵַַָָָָָֻֻהּוא

יֹותר  נעלית למדרגה מּגיע  ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָּגדלּו",

ּבהפלאת  ההתּבֹוננּות ּגם אמנם, האהבה. ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבענין

אּלא  הּׂשגה, ׁשל ענין הּוא ְִֵֶֶַָָָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

החּיּוב  ידיעת ׁשל ּבאפן זה אין ּגּופא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבהּׂשגה

ּגדלּו"), ּו"מה רּבּו" ּב"מה ההתּבֹוננּות ְְְְְִַַַָָ(ּכמֹו

הּוא  זה ׁשּגם הּׁשלילה, ידיעת ׁשל ּבאפן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹּכיֿאם

נעלית  הּיֹותר האהבה ּגם ולכן הּׂשגה. ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

אֹורֿאיןֿ ּבהפלאת ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּבאה

ּד"לית  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָסֹוף

ּכלל". ּביּה ּתפיסא ְְֲִֵַָָָָמחׁשבה

(„ÌÓ‡ ּתפיסא מחׁשבה ׁש"לית אףֿעלּֿפי »¿»ְֲִִֵֶַַַָָָ

איהּו "נתּפס מּכלֿמקֹום ּכלל", ְְִִִֵַָָָּביּה

ּדלּבא" ׁש"רעּותא ּבזה, והענין ּדלּבא". ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָּברעּותא

עלֿידי  ׁשּבאה מאהבה למעלה הּוא הּלב) ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָ(רצֹון
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הרוחנית‚) ה' ÔÈÚבעבודת ÏkL Úe„ik) ¿≈«»¬»«»«∆»ƒ¿»

ÔÈÚÂברוחניות ÔÈÚaלמעלה ,eÈ‰ ,(‰„B·Úa B˙Ó‚c LÈ ¿ƒ¿»≈À¿»»¬»«¿¿ƒ¿«
בזוהר‰‡‰·‰, נאמר כך שעל ה' אהבת של הרוחנית ÈÏ"c˙העבודה »«¬»¿≈

"‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet13, כמו וחשובה) (גדולה עבודה אין ¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה nk‰עבודת ‰Êa LiL∆≈»∆«»

ÌÈpÙB‡.האהבה עבודת היא כיצד «ƒ
‰·‰‡ LÈ ,‰p‰c לאלוקות ¿ƒ≈≈«¬»

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿
˙ee‰˙‰a ˙È‡¯pL '‰ ˙l„‚aƒ¿À«∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»

EÈNÚÓ"בתהילים ea¯ ‰Ó"14 »««¬∆
"EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó"e15Ô‰ , «»¿«¬∆≈

Ô‰Âריבוי  ˙enÎaגדולה˙eÎÈ‡a ¿«¿≈¿≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk)16.( «¿…»¿»

ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿¿¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏ„b‰Â Èea¯‰»ƒ¿««¿ƒ¿»

,˙Ú„ÂŒÌÚË ÏL הבנה שהרי ∆««»««
והגדולה  הריבוי מתוך ה' בגדלות

ומתקבל  מובן דבר היא שבבריאה

‰‡‰·‰בשכל  ÌbL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«»«¬»
הקדושֿברוךֿהוא  אל האדם של

BÊ ˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈ƒ¿¿
B˙eÓˆÚa ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆¿«¿

C¯a˙È נאמר זו אהבה על ולא ƒ¿»≈
ידי  על 'נתפס' שהקדושֿברוךֿהוא

על  מיוסדת זו שאהבה כיון הלב, רצון

ואילו  מוגבלת. שכלית התבוננות

כך  כלל מוגבל אינו הקדושֿברוךֿהוא

פי  שעל בהתבוננות שיסודו שדבר

בו. 'תופס' אינו השכל,

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó LÈ C‡«≈«¿≈»«¬≈≈
‰·‰‡aֿהקדושֿברוך אל האדם של »«¬»

‰‰˙eBa˙הוא È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a כלומר ¿«¿»«≈

בגדולת  התבוננות על מבוססת שאינה

אלא  השכל על ומיוסדת המובנת ה'

ÔBa˙nL לעורר הרוצה האדם ∆ƒ¿≈
ה' אהבת של רגש ≈‡CÈבעצמו

‡ÏÙÓ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L∆≈À¿»
"ea¯ ‰Ó"c ÔÈÚ‰Ó ËLÙÓeÀ¿»≈»ƒ¿»¿»«

,"eÏ„b ‰Ó"e שלה ובהגבלות בגדרים מוגדר ולא מהבריאה נעלה כלומר, «»¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאיןֿסוף אור של וברוממות בהפלאה ÚÈbÓההתבוננות ¿«¿≈∆«ƒ«

המתבונן ‰‡‰·‰האדם ÔÈÚa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ דרגת מאשר ¿«¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿«»«¬»
שהיא  כפי ה' בגדולת התבוננות ידי על אליה להגיע יכול שאדם האהבה

עצמה. הבריאה מתוך ניכרת

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a ˙eBa˙‰‰ Ìb ,ÌÓ‡ מעלתה למרות »¿»««ƒ¿¿¿«¿»«≈
שלה דבר ‰e‡והיתרון של לאמיתו

‰‚O‰ ÏL ÔÈÚ,שכלית‡l‡ ƒ¿»∆«»»∆»
‰‚O‰aLשכלית‡Ùeb עצמה ∆¿«»»»

˙ÚÈ„È ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿…∆∆¿ƒ«
·eiÁ‰ דבר של טובה וקליטה הבנה «ƒ

חיובי ‰‰˙eBa˙באופן BÓk)¿«ƒ¿¿
"eÏ„b ‰Ó"e "ea¯ ‰Ó"a¿»««»¿
ונקלטת  הנתפסת התבוננות שהיא

בשכל), ÏLהיטב ÔÙ‡a Ì‡ŒÈkƒƒ¿…∆∆
‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È ובהבנה בידיעה ¿ƒ««¿ƒ»

היינו  מושלל, הקדושֿברוךֿהוא ממה

לחול  יכולים לא והגבלות גדרים איזה

כלל, Ê‰לגביו ÌbL ידיעת' ∆«∆
סוף‰e‡השלילה' ÏLסוף ÔÈÚƒ¿»∆

‰‚O‰.שכלית «»»
¯˙Bi‰ ‰·‰‡‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»«¬»«≈

˙ÈÏÚ לעיל האמורה השנייה הדרגה «¬≈
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a והיא ¿«¿»«≈
בהפלאה  ידיעה מתוך ה' בגדולת השגה

הגדרה  מכל האלוקות של וברוממות

היא גם ÒÙBz˙והגבלה, dÈ‡≈»∆∆
˙ÈÏ"c ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿≈
"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ«¬»»¿ƒ»≈¿»
סוג  מכל שכלית, וידיעה הבנה שום

כלל. בו 'תופסת' איננה שהוא,

˙ÈÏ"L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡ („»¿»««ƒ∆≈
,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ«¬»»¿ƒ»≈¿»
עצמיות  את 'לתפוס' אפשר ואי

והמחשבה, השכל ידי על האלוקות

שכל  של הדרגות ובכל האופנים בכל

באריכות, לעיל כמבואר ומחשבה,

e‰È‡ Òt˙" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«ƒ
"‡aÏc ‡˙eÚ¯a אפשר כן ƒ¿»¿ƒ»

ברצון  האלוקות עצמיות את 'לתפוס'

הלב.

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (·l‰ ÔBˆ¯) "‡aÏc ‡˙eÚ¯"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»¿ƒ»¿«≈¿«¿»
‰·‰‡Óלאלוקות האדם ‰˙eBa˙של È„ÈŒÏÚ ‰‡aL שכלית ≈«¬»∆»»«¿≈ƒ¿¿
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ט h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

ענין  הּוא אהבה ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְְֱֲִִִֶַַַָהתּבֹוננּות,

"אבה", מּלׁשֹון היא 'אהבה' ׁשהרי ְֲֲִִֵֶַָָָָָהרצֹון,

את ׁשהּוא  מביאה אהבה ולכן הרצֹון, ענין ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

אבל  הרצֹון, עלֿידי ּבאה ׁשאהבה אֹו ְֲֲֵֶַַָָָָָָָָהרצֹון,

הּוא  ׁשענינּה ּדלּבא", "רעּותא זה אין ְְְִִִֵֶֶָָָָָָמּכלֿמק ֹום

לזה  והּמׁשל מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה עצמי ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָרצֹון

אל  האב (ואהבת האב אל הּבן מאהבת ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא

עלֿידי  ּבאה ׁשאינּה עצמית אהבה ׁשּזֹוהי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבן),

ההתקּׁשרּות  נעׂשית ועלֿידּה כּו', ְְְְְֲִִֵַַַַָָהתּבֹוננּות

לאהבת  ּדֹומה זה ואין ּדוקא. האב ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָּבעצמּות

ּבזה  להיֹות ׁשּיכֹול היֹות ּדעם ואהּוב, ְְְֱִִֵֶֶָָָאֹוהב

מּכלֿמקֹום  וההתקּׁשרּות, האהבה ּתקף ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּגםּֿכן

וההתקּׁשרּות, האהבה אל סּבֹות איזה יׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי

הּוא  ׁשהּדבר הרגׁש (ׁשּזהּו עּמֹו ׁשּמטיב מּפני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאם

ׁשהּוא  ׁשּבֹו והּמעלה העּלּוי מּצד אֹו לֹו), ְֲִִֶֶַַַָָטֹוב

טֹוב  הּוא ׁשהּדבר ההרּגׁש (ׁשּזהּו מעּלה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻאיׁש

התּבֹוננּות  איזה ּבזה להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבעצם),

ׁשּמטיב  הּטֹוב איׁש ׁשהּוא אי הּׂשכל, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוהּׂשגת

ּבמה  והעּלּוי הּטֹוב את ּבׂשכלֹו ׁשּיבין אֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָעּמֹו,

הּוא  הרי העּלּוי אפן יבין וכאׁשר מעּלה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא

מהֿׁשאיןּֿכן  אליו. ּומסּור אליו מקּׁשר ְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנעׂשה

ההׁשּפעה  מּצד אינּה האב אל הּבן ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאהבת

מּוסר  ּבספרי (ּכּמבאר לֹו ׁשּכיון 17ׁשּמׁשּפיע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אֹותֹו לאהב צרי ּומׁשקהּו, מאכילֹו ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשהאב

האב, ּבמעלת ׁשּמּכיר מּפני אֹו כּו'), ְְְְֲִִֵֶַַַַָָּולכּבדֹו

אחד  עצם הּוא ׁשהּבן זה מּצד היא האהבה ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשהיא  ּדלּבא", "רעּותא ענין וזהּו האב. ְְְְִִִִֶֶָָָָָעם

הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד העצמית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָההתקּׁשרּות

העצמּות, ּבבחינת ּתֹופסים ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשעלֿידיֿזה

עצם". נעמט "עצם הּידּוע: ְְֶֶֶֶֶַַַָָּוכהּלׁשֹון
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פתח )17 הלבבות חובת גם וראה המצות). אלה ס' (בשם א אות לג מצוה יתרו פ' תרנ"ה) (ווארשא יצחק ילקוט ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה', ‡‰בגדולת ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ היא ·‰ וכן ¿ƒ¡∆««¬»ƒ¿«»»

אותו  רוצה הוא הרי מסויים דבר או אדם אוהב אדם שכאשר המציאות

אליו להתקרב "‡·‰",ומעוניין ÔBLlÓ ‡È‰ '‰·‰‡' È¯‰L∆¬≈«¬»ƒƒ¿»»
‰‡È·Ó ‰·‰‡ ÔÎÏÂ ,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰Lומעוררת,ÔBˆ¯‰ ˙‡ ∆ƒ¿«»»¿»≈«¬»¿ƒ»∆»»

È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰·‰‡L B‡∆«¬»»»«¿≈
ÔBˆ¯‰ הדברים שסדר גם וייתכן »»

את  מעורר לדבר שהרצון היינו הפוך,

אליו, ÌB˜ÓŒÏkÓהאהבה Ï·‡¬»ƒ»»
האמורים  שלה האופנים בכל אהבה

aÏc‡",לעיל ‡˙eÚ¯" ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿»¿ƒ»
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»»«¿ƒ

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLֿעל ∆¿«¿»ƒ««»««
שכלי.

‰ÊÏ ÏLn‰Âֿעל עצמי' ל'רצון ¿«»»»∆
‡Ïשכלי Ôa‰ ˙·‰‡Ó ‡e‰≈«¬««≈∆
בני ‰‡· לאהבת המשל שהיא »»

הקדושֿברוךֿהוא  אל ישראל

Ôa‰ Ï‡ ·‡‰ ˙·‰‡Â) שהיא ¿«¬«»»∆«≈
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מאהבת המשל

ÈÓˆÚ˙ישראל  ‰·‰‡ È‰BfL ,(∆ƒ«¬»«¿ƒ
הוא  שהבן העובדה עצם בגלל שקיימת

האב של של (בנו אביו הוא והאב

È„ÈŒÏÚהבן  ‰‡a dÈ‡L (∆≈»»»«¿≈
'eÎ ˙eBa˙‰ ללא גם קיימת אלא ƒ¿¿

התבוננות, באמצעות d„ÈŒÏÚÂכל ¿«»»
העצמית ≈¬»ÈNÚ˙האהבה

˙e¯M˜˙‰‰הבן eÓˆÚa˙של «ƒ¿«¿¿«¿
‡˜Âc החיצוניים ‰‡· בחלקים ולא »»«¿»

האב. Ê‰של ÔÈ‡Â אל הבן אהבת ¿≈∆
בנו) את האב אהבת (וכן ∆ÓBc‰האב
·e‰‡Â ·‰B‡ ˙·‰‡Ï רגילים ¿«¬«≈¿»

ובן, אב ÏBÎiLשאינם ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆»
‰Êa ˙BÈ‰Ï ואוהב אהוב באהבת ƒ¿»∆

‰‡‰·‰רגילים Û˜z ÔkŒÌb«≈…∆»«¬»
˙e¯M˜˙‰‰Â שתהיה ייתכן ואכן ¿«ƒ¿«¿

ביותר, חזקה אהבה «ŒÏkÓƒביניהם
È¯‰ ÌB˜Ó'עצמית 'אהבה זו אין »¬≈

אלא סיבה כל BaÒ˙ללא ‰ÊÈ‡ LÈ≈≈∆ƒ
שונים וגורמים ∆‡Ïמסויימות
˙e¯M˜˙‰‰Â של ‰‡‰·‰ »«¬»¿«ƒ¿«¿

האהוב, אל ÈtÓהאוהב Ì‡ƒƒ¿≈
BnÚ ·ÈËnLטובות לאוהב עושה שהאהוב ‰¯‚Lמפני e‰fL) ∆≈ƒƒ∆∆»∆∆

BÏ ·BË ‡e‰ ¯·c‰L המעוררים הם לו טובים הללו שהדברים והרגש ∆«»»
עמו  שמיטיב למי האהבה ‡Bאת ומעוררת ), שגורמת נוספת אפשרות יש

לאהוב האוהב של ותקיפה חזקה BaLאהבה ‰ÏÚn‰Â ÈelÚ‰ „vÓƒ«»ƒ¿««¬»∆
האהוב ‰e‡באדם ¯·c‰L Lb¯‰‰ e‰fL) ‰lÚÓ LÈ‡ ‡e‰L∆ƒ¿À∆∆∆«∆¿≈∆«»»
ÌˆÚa ·BË מיטיב זה שאדם התחושה איננו האהבה את הגורם זה ובמקרה ¿∆∆

הראוי  ומן בעצם טוב שהוא באדם שמדובר התחושה אלא בפרט לאוהב

אליו), ולהתקרב אותו ≈«¿ÔÎÏÂלאהוב
‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ מסוג באהבה ¿ƒ»ƒ¿»∆

ותקיפה  חזקה אהבה אמנם שהיא זה

אהבה  אלא עצמית' 'אהבה לא אבל

לעורר  וכדי וסיבות גורמים לה שיש

נדרשת ‰˙eBa˙אותה ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿¿
˙‚O‰Âשל ‡CÈהבנה ,ÏÎO‰ ¿«»««≈∆≈
‡e‰L האהוב·Bh‰ LÈ‡ ∆ƒ«

BnÚ ·ÈËnL,האוהב ‡Bעם ∆≈ƒƒ
ÔÈ·iL האוהב·Bh‰ ˙‡ BÏÎNa ∆»ƒ¿ƒ¿∆«

‡e‰L ‰Óa ÈelÚ‰Â האהוב ¿»ƒ¿«∆
ÔÙ‡ ÔÈ·È ¯L‡ÎÂ ,‰lÚÓ¿À∆¿«¬∆»ƒ…∆

ÈelÚ‰ אכן זו כמה גדולה ועד מעלה »ƒ
 ‡e‰ È¯‰ÂÈÏ‡ ¯M˜Ó ‰NÚ ¬≈«¬»¿À»≈»
ÂÈÏ‡ ¯eÒÓe שההבנה בכך וככל »≈»

גדולה  האהבה הרי יותר, גדולה

יותר. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óותקיפה
dÈ‡ ·‡‰ Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»»≈»
BÏ ÚÈtLnL ‰ÚtL‰‰ „vÓƒ«««¿»»∆«¿ƒ«

אוהב  איננו מכך הבן כתוצאה אביו את

טובות  לו משפיע «…¿»(nk·‡¯שהאב
¯ÒeÓ È¯ÙÒa17 הטעם בביאור ¿ƒ¿≈»

אמך' ואת אביך את 'כבד למצוות

BÏÈÎ‡Ó ·‡‰L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¬ƒ
e‰˜LÓe,בנו הבן ˆ¯CÈאת «¿≈»ƒ

B‡ ,('eÎ B„aÎÏe B˙B‡ ·‰‡Ï∆¡…¿«¿
·‡‰ ˙ÏÚÓa ¯ÈknL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ¿«¬«»»
גם  נובעת לא לאביו הבן ואהבת

במעלות  האב,מהכרה «∆‡l‡של
לאביו ‰‡‰·‰ הבן vÓ„של ‡È‰ »«¬»ƒƒ«

ÌÚ „Á‡ ÌˆÚ ‡e‰ Ôa‰L ‰Ê∆∆«≈∆∆∆»ƒ
הם ‰‡· והבן שהאב העובדה בגלל »»

אחת. מציאות דבר של לאמיתו

,"‡aÏc ‡˙eÚ¯" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»
'לתפוס' אפשר שבאמצעותו הלב, רצון

האלוקות, È‰L∆ƒ‡בעצמות
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e¯M˜˙‰‰ כל של «ƒ¿«¿»«¿ƒ

לאלוקות  ÌÈÒÙBzיהודי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»∆«¿≈∆¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·a האלוקות,שלËÓÚ ÌˆÚ" :Úe„i‰ ÔBLl‰Îe ƒ¿ƒ«»«¿¿«»«»«∆∆∆¿

,"ÌˆÚ.עצם - 'תופס' – לוקח עצם ∆∆
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axc`י dineta `lbxn

(‰‰p‰Â מחׁשבה "לית הּזהר מאמר עלּֿדר ¿ƒ≈ֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּברעּותא  איהּו נתּפס אבל ּכלל, ּביּה ְְְְֲִִִִֵָָָָָּתפיסא

ּבּתניא  ּגם איתא מחׁשבה 18ּדלּבא", ׁש"לית ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ּתפיסא  ּכאׁשר ּכיֿאם ּכלל, ּביּה ְְְֲִִִִֵֶַָָָּתפיסא

ּתפיסא" היא אזי ּומצֹותיה, ּבּתֹורה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּומתלּבׁשת

נעׂשית  ּומצֹות הּתֹורה ׁשעלֿידי זה וענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָכּו'.

ּתפיסא  מחׁשבה ׁש"ּלית אף ּביּה", ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה"ּתפיסא

מּצד  אּלא) הּׂשכל, מּצד (לא הּוא ּכלל", ְִִֵֵֶֶַַַָָֹּביּה

"עצם  והרי ּומצֹות, ּבתֹורה ׁשּיׁש העצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין

ּכּנ"ל. עצם", ֵֶֶַַַלֹוקח

e‰ÊÂ,"טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה חכמה, "ּתכלית ¿∆ְְְֲִִִַַָָָ

"ּתׁשּובה  הּוא ה"חכמה" ועּקר ְְְְִִֶַַַָָָׁשּתכלית

עצמּותֹו ּבזה נתּפס להיֹות טֹובים" ְְְֲִִִִֶַַָָּומעׂשים

ּבּמאמר  אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

עלּֿפי 19הּנ"ל  ּומּובן עלּֿכלּֿפנים, ּבקּצּור ְִִִַַַַָָָ

ּבדּבּורֿ אחר, ּבמקֹום יֹותר ּבארּוכה ְְְֲִֵֵַַַָָָֹהּמבאר

ׁשּב'תֹורה  מלכּות" לבּוׁש "יביאּו ְְְְִִֶַַַָָהּמתחיל

הּתֹורה,20אֹור' לּמּוד על הּמצֹות מעלת ּבענין ,ְְְֲִִִַַַַַַָ

(ּבהקּדמת  טֹובים" "מעׂשים מעלת ּגם ְְֲֲִִִֶַַַַַַָׁשּזֹוהי

הם  ה"ּמעׂשים" ׁשעלֿידּה ְֲִֵֶַַַַָָָה"ּתׁשּובה"

ׁשּדוקא 21"טֹובים" מּובן ּומּזה "חכמה", לגּבי ( ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

את  "לֹוקחים טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶַַָעלֿידי

ועלּֿפיֿזה  ּדלּבא". "רעּותא עלֿידי ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהעצם"

עּקרּה חכמה, "ּתכלית רׁש"י ׁשּפרׁש מה ּגם ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּובן

ּבפרּוׁשֹו ּמֹוסיף מה ּדלכאֹורה ּתֹורה", ְְְִִֵֶַָָׁשל

ׁשּגם  הּוא, הענין א ּתֹורה. היא ְְִִֶֶַַָָָָָׁש"חכמה"

ׁשל  עּקרּה ׁשּזהּו אּלא העצם, ענין יׁשנֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִֵֶַַָָָּתֹורה.

ּדׂשמחתּֿתֹורה  הּידּועה ּבּׂשיחה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָנׁשמתֹוֿעדן

ׁשלֹום' הּוא 22ׁשּב'תֹורת החכמה ענין ׁשעּקר , ְְְִִֶֶַַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‰p‰Â (¿ƒ≈«∆∆«¬««…«≈«¬»»¿ƒ»≈

,"‡aÏc ‡˙eÚ¯a e‰È‡ Òt˙ Ï·‡ ,ÏÏk,בהרחבה לעיל כמבואר ¿»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»
‡˙È‡ מובא‡Èza Ìb18dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"L ƒ»«««¿»∆≈«¬»»¿ƒ»≈

Ì‡ŒÈkבקדושֿברוךֿהוא ,ÏÏkאלא¯L‡k האדם של מחשבתו ¿»ƒƒ«¬∆
‰¯Bza ˙LaÏ˙Óe ‡ÒÈÙz¿ƒ»ƒ¿«∆∆«»
"‡ÒÈÙz ‡È‰ ÈÊ‡ ,‰È˙BˆÓeƒ¿∆»¬«ƒ¿ƒ»

האלוקות  בעצמות eÎ'.ומתקשרת
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿≈«»
‡ÒÈÙz"‰ ˙ÈNÚ ˙BˆÓeƒ¿«¬≈«¿ƒ»

,"dÈa של והחיבור ההתקשרות ≈
האלוקות בעצמיות »‡Ûהאדם

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙Èl"L∆≈«¬»»¿ƒ»≈
,"ÏÏk המחשבה אין שבעצם למרות ¿»

שהיא  שלו המציאות (וכל האדם של

את  'לתפוס' יכולה מוגבלת) מציאות

‰ÏÎOהאלוקות  „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ««≈∆
האדם  שכל של חיבור רק זה אין היינו,

ומצוות, שבתורה האלוקי השכל עם

ÌˆÚ‰ ÔÈÚ „vÓ (‡l‡ של ∆»ƒ«ƒ¿«»∆∆
BˆÓe˙,האלוקות ‰¯B˙a LiL∆≈¿»ƒ¿

'נתפס' ולא מהשכל למעלה שהוא

והשגה  Á˜BÏבהבנה ÌˆÚ" È¯‰Â«¬≈∆∆≈«
Ï"pk ,"ÌˆÚ וההתקשרות והחיבור ∆∆««

ועצמיות  היהודי עצמיות של הוא

האלוקות.

e‰ÊÂ רבא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
המאמר נפתח ÈÏÎz"«¿ƒ˙שבהם

ÌÈNÚÓe ‰·eLz ,‰ÓÎÁ»¿»¿»«¬ƒ
¯wÚÂ ˙ÈÏÎzL ,"ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ¿ƒ«

"‰ÓÎÁ"‰ וירדה שבאה התורה «»¿»
ÌÈNÚÓeלמטה ‰·eLz" ‡e‰¿»«¬ƒ

‰Êa Òt˙ ˙BÈ‰Ï "ÌÈ·BËƒƒ¿ƒ¿»»∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ישראל שבני כדי «¿ƒ¿»≈

ומעשים  'תשובה ומצוות בתורה יעסקו

Î"˜טובים', ¯‡·nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ«¿««¬»

Ï"p‰19 תרפ"ט חתונה' ב'דרושי ««
ÌÈtŒÏkŒÏÚ ¯ev˜a לשונו וזה ¿ƒ«»»ƒ

בהתקשרות  ישראל "נשמות שם:

בבחינת  תופסים הם הרי שלהם עצמית

בי' תפיסא מחשבה שלית מה העצמות

תופס  והשגה מחשבה בחינת כי כלל

להיותו  דליבא רעותא בחינת כיֿאם העצמות בבחינת לא לבד גילויים בבחינת

ולכן  העצמות, בחינת נתפס דוקא בזה כן על העצמית בבחינת וקשור אחוז

נתפס  בזה להיות טובים ומעשים תשובה הוא דחכמה והעיקר התכלית הנה

ברוךֿהוא"). העצמות

Œ¯ea„a ,¯Á‡ ÌB˜Óa ¯˙BÈ ‰Îe¯‡a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÓe»«ƒ«¿…»«¬»≈¿»«≈¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח חסידות במאמר ««¿ƒ

eÎÏÓ˙"בפסוק Le·Ï e‡È·È"»ƒ¿«¿
'¯B‡ ‰¯B˙'aL20,הזקן לאדמו"ר ∆¿»

„enÏ ÏÚ ˙Bˆn‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬««ƒ¿«ƒ
,‰¯Bz‰ באריכות מבואר שם «»

הנקראת  שבתורה, האלוקית שההארה

מדרגה  בהשתלשלות נמשכת 'חכמה'

האלוקית  ההארה ואילו לדרגה,

שלמעלה  איןֿסוף מאור היא שבמצוות

ÏÚÓ˙מהשתלשלות Ìb È‰BfL∆ƒ««¬«
˙Óc˜‰a) "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ"«¬ƒƒ¿«¿»«
d„ÈŒÏÚL "‰·eLz"‰«¿»∆«»»
"ÌÈ·BË" Ì‰ "ÌÈNÚn"‰21 ««¬ƒ≈ƒ

כאן  נאמר שלכן בחסידות כמבואר

כי  טובים' 'מעשים לפני 'תשובה'

עבודת  להם שקדמה המצוות מעשה

'טובים' מעשים הם התשובה

במיוחד  Èa‚Ïו'מאירים' (¿«≈
‡˜ÂcL Ô·eÓ ‰fÓe ,"‰ÓÎÁ"»¿»ƒ∆»∆«¿»
ÌÈNÚÓe ‰·eLz" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»«¬ƒ

"ÌÈ·BË'חכמה' ידי על ולא ƒ
"ÌˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ"'ו'תופסים ¿ƒ∆»∆∆

האלוקות È„ÈŒÏÚבעצמיות BÓk¿«¿≈
"‡aÏc ‡˙eÚ¯" שענינו הלב רצון ¿»¿ƒ»

לעיל. מבואר

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
È"L¯ L¯tL בתחילת כמובא ∆≈≈«ƒ

d¯wÚהמאמר ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz"«¿ƒ»¿»ƒ»»
‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,"‰¯Bz ÏL∆»¿ƒ¿»«
"‰ÓÎÁ"L BLe¯Ùa ÛÈÒBnƒ¿≈∆»¿»

‰¯Bz ‡È‰ כבר הדבר לכאורה והרי ƒ»
ומובן? ידוע

‰¯Bza ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»
דליבא' וב'רעותא במצוות רק ולא

e‰fL ‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«»∆∆∆»∆∆
ÈÙÎe .‰¯Bz ÏL d¯wÚƒ»»∆»¿ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆

'ÌBÏL ˙¯B˙'aL ‰¯BzŒ˙ÁÓNc ‰Úe„i‰ ‰ÁÈOa22¯wÚL , «ƒ»«¿»¿ƒ¿«»∆¿«»∆ƒ«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dcp(oey`x meil)

.hb dkixve `id dlecbe exyp
:`xnbd dgecììkî`vei zxn`y dn jezn -øîàc ïàîc ¦§¨§©§¨©

yïéLLBçe `id i`ce dlecby ezpeek ,exypy,úöìBç,dyweàäå §¦¤¤§¨
øîà÷ àîìòa ïéLLBç,'miyyeg' `l` xn` `l ixde - §¦§¨§¨¨¨©

.i`ce epi`e ,`xnegl miyyegy ezernyny
:dycg jxca `ax ixac z` zvxzne `xnbd zxfegíìBòì àlà¤¨§¨

dpi`e zp`nn dpi` cg` meie dxyr mizy zan `ax xn`y dn
xaecn ,zvlegä÷ãa àìc,mipniq dl yi m` dwcap `l -ïéðòìe §Ÿ¨§¨§¦§©

äöéìçi`ce dlecb didzy jixvyïðéLééçd`iad `l `ny £¦¨¨§¦©
.zvleg dpi` okle mipniqøîà÷ éëåxn`y dne -àáødphw' §¦¨¨©¨¨

,'mipniq d`iad dwfg dwica dkixv dpi` dizepy llkl dribdy
y ezpeekä÷æç`id,ïeàéîìmikixvn eid ,wtqk xacd did m`y £¨¨§¥

mipniq d`iad i`ce `l` wtq o`k oi`y `ax xn`e ,dwica dze`
,o`nz `l okle `id dlecby miraewe ,dwica dkixv dpi`eìáà£¨

äöéìçìc `ax dcenàéòadkixvy -,ä÷éãalr mikneq oi`y ©£¦¨¨£¨§¦¨
.uelgl dl xizdl ef dwfg

:`xnbd dwiqnàúëìä ,àòcøäpî éîéc áø øîàdphw ewca m` ¨©©¦¦¦§©§§¨¦§§¨
`idy miraew oi` ,mipniq dl e`vn `le dizepy llkl ribdy

`l` ,dphwànL ïéLLBçe mipniq dl eid,eøLðzp`nn dpi` okle §¦¤¨¨§
.hb dkixv `l`

:dkldd z` dliabn `xnbd,éléî éðäåexypy miyyegy §¨¥¦¥
`l` epi` ,`id dlecbe mipniqdïîæ CBúa dLc÷c àëéädti` - ¥¨§¦§¨§§©

,dphw dzidyk dze` yciw lradyïîæ øçàì ìòáeza dziidpy ¨©§©©§©

ie dxyr mizy,cg` meàkéàc[dfa yiy-]à÷éôñyi` zy` ly §¦¨§¥¨
,àúééøBàc,`id dlecbe mipniq d`iad xak dlirad zrya `ny §©§¨

,hba `l` oe`ina z`vei dpi` aeye ,mixenb oiyecw `id ef d`iae
àì àøwéòî ìáàepiide ,dligzn `l` dilr `a `l m` la` - £¨¥¦¨¨Ÿ

oi` ,lra `l okn xg`le ,dpy dxyr mizy dl enlypy iptl
xxean did m`y it lr s`y ,exype mipniq eid `ny miyyeg
oi` ,hb dkixv dzid `l` oe`ina z`vei dzid `l ,`id dlecby
oi` opaxc xeqi` yyg `l` o`k oi`y oeike ,opaxcn `l` df

.`id dlecb `ny yeygl mixingn
:yi`l jenqd `lten oica dycg dhiy,àðeä áø øîà`lten ¨©©¨

y yi`l jenqdìëàå Léc÷ä,cifna eycwd z`,ä÷Bìit lr s`e ¦§¦§¨©¤
xeqi` iabl ,miyper xa epi`e `ed ohw dxezd zeevn x`y iably
,eilr yprpe df xeqi` lr xdfeny ,lecbk epic 'exac lgi `l'

øîàpL(a e xacna)'øBcðì àéìôé ék Léà'`lteny ecnl o`kne ¤¤¡©¦¦©§¦¦§
,ycwd eycwde xcp excip yi`l jenqdåmy) xg` mewna xn`p §

'ebe xcp xCi iM Wi`' (b l,'Bøác ìçé àìy o`kneBðLiL ìk ¦¦¦Ÿ¤¤Ÿ©¥§¨Ÿ¤¤§
äàìôäa[ycwd eycwde xcp excipy]a BðLéxeqi` llk,ìçé ìá §©§¨¨¤§§©©¥

.ìçé ìáa Bðéà äàìôäa BðéàL ìëå§Ÿ¤¥§©§¨¨¥§©©¥
:`ped axl zriiqn `xnbdáéúîdywd -äãeäé øa àðeä áø ¥¦©¨©§¨

(àáøì)mixg` wxy mixaeqd (a"r onwl) mi`xen`d zhiy lr §¨¨
,envr ohwd `l la` ohw yicwdy ycwd lr miyprpáøì éòeiñì§©¥§©

àðeäohwd mby xaeqd `ped ax ixacl riiqn `ed ef `iyewae - ¨
.eycwd z` lk` m` yprp envr
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יי h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

צּיּור  יׁשנֹו ּגּופא ׁשּבחכמה והינּו, הּבּטּול, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָענין

ענין  ּגם ּכֹולל ענינים, ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָקֹומה,

הּוא  החכמה ענין עּקר אבל וההּׂשגה, ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָההבנה

הּבּטּול, ענין ׁשּזהּו ׁשּבּה, הּצּיּורים ּכל ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהפׁשטת

הּנ"ל  ּבּׂשיחה ּומפרׁש ׁשּמֹוסיף ּגם 23ּוכפי ְְִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  זה וענין איּבערּגעּגעּבנקייט. ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּבזשארגאן:

ׁשּבּתֹורה, העצם ענין הינּו, ּתֹורה", ׁשל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"עּקרּה

וזהּו .יתּבר עצמּותֹו את 'לֹוקחים' ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעלֿידֹו

טֹובים", ּומעׂשים ּתׁשּובה חכמה, ְְְֲִִִַַָָָ"ּתכלית

עלֿידי  ּכמֹו העצם", את "לֹוקחים ׁשעלֿידּה הּוא ּתֹורה" ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁש"עּקרּה

ׁשּיהיה  העצם להתּגּלּות מּגיעים ועלֿידיֿזה טֹובים". ּומעׂשים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ"ּתׁשּובה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'24לעתידֿלבא, ּפי ּכי יחּדו כלּֿבׂשר וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

ִֵּדּבר.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‰ÓÎÁaL ,eÈ‰Â ,Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»ƒ¿««ƒ¿«¿∆«»¿»»

'נקודה' שהיא אף על ˜ÓB‰עצמה, ¯eiˆ BLÈ גם דבר, של ולאמיתו ∆¿ƒ»
שלה, השלימה ה'דמות' את יוצרים שיחד שונים מפרטים מורכבת החכמה

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk ,ÌÈÈÚ ‰nk da LiL שיכול ∆≈»«»ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿««¬»»¿««»»
הגדרות  מקבל הרעיון כאשר רק להיות

לעיל), (כמובא מכלֿ‡·Ïוקצוות ¬»
‰e‡מקום ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯wÚƒ«ƒ¿««»¿»

daL ÌÈ¯eiv‰ Ïk ˙ËLÙ‰«¿»«»«ƒƒ∆»
מכל  שלמעלה בחכמה בחינה אותה

‰Ïeha,ההגדרות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ
‰ÁÈOa L¯ÙÓe ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»≈«ƒ»

Ï"p‰23הרש"ב הרבי Ìbשל «««
Ô‡‚¯‡˘Êa:באידיש ¿«»

ËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡:מילולית ƒ∆¿∆∆¿¿«¿
להתבטלות  והכוונה התמסרות,

והמטרה. העניין אל האישית המציאות

ÏL d¯wÚ" ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ»»∆
ÌˆÚ‰ ÔÈÚ ,eÈ‰ ,"‰¯Bz»«¿ƒ¿«»∆∆
'ÌÈÁ˜BÏ' B„ÈŒÏÚL ,‰¯BzaL∆«»∆«»¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ ידי ‡˙ על כמו ∆«¿ƒ¿»≈
דליבא'. 'רעותא

d¯wÚ"L ,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz" e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒƒ∆ƒ»»
‡e‰ "‰¯Bz ÏLאלא שבה, והשגה ההבנה חלק d„ÈŒÏÚLלא ∆»∆«»»

ÈŒÏÚ BÓk ,"ÌˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ"ÌÈNÚÓe ‰·eLz" È„ ¿ƒ∆»∆∆¿«¿≈¿»«¬ƒ
"ÌÈ·BË.האיןֿסוף ושורה נמצא שבהם ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמיות 'תפיסת' ¿«¿≈∆
באופנים  ה' עבודת ידי על האלוקות

והן  במצוות הן בתורה, (הן האמורים

דליבא') ÌÈÚÈbÓ«ƒƒב'רעותא
‰È‰iL ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«»∆∆∆ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח BÓkבביאת ∆»ƒ»…¿
·e˙kL24 ימות על ישעיה בנבואת ∆»

‰ÈÂ'המשיח „B·k ‰Ï‚Â עצמיות ¿ƒ¿»¿¬»»
כל לעין תתגלה ŒÏÎהאלוקות e‡¯Â¿»»

.¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dcp(oey`x meil)

.hb dkixve `id dlecbe exyp
:`xnbd dgecììkî`vei zxn`y dn jezn -øîàc ïàîc ¦§¨§©§¨©

yïéLLBçe `id i`ce dlecby ezpeek ,exypy,úöìBç,dyweàäå §¦¤¤§¨
øîà÷ àîìòa ïéLLBç,'miyyeg' `l` xn` `l ixde - §¦§¨§¨¨¨©

.i`ce epi`e ,`xnegl miyyegy ezernyny
:dycg jxca `ax ixac z` zvxzne `xnbd zxfegíìBòì àlà¤¨§¨

dpi`e zp`nn dpi` cg` meie dxyr mizy zan `ax xn`y dn
xaecn ,zvlegä÷ãa àìc,mipniq dl yi m` dwcap `l -ïéðòìe §Ÿ¨§¨§¦§©

äöéìçi`ce dlecb didzy jixvyïðéLééçd`iad `l `ny £¦¨¨§¦©
.zvleg dpi` okle mipniqøîà÷ éëåxn`y dne -àáødphw' §¦¨¨©¨¨

,'mipniq d`iad dwfg dwica dkixv dpi` dizepy llkl dribdy
y ezpeekä÷æç`id,ïeàéîìmikixvn eid ,wtqk xacd did m`y £¨¨§¥

mipniq d`iad i`ce `l` wtq o`k oi`y `ax xn`e ,dwica dze`
,o`nz `l okle `id dlecby miraewe ,dwica dkixv dpi`eìáà£¨

äöéìçìc `ax dcenàéòadkixvy -,ä÷éãalr mikneq oi`y ©£¦¨¨£¨§¦¨
.uelgl dl xizdl ef dwfg

:`xnbd dwiqnàúëìä ,àòcøäpî éîéc áø øîàdphw ewca m` ¨©©¦¦¦§©§§¨¦§§¨
`idy miraew oi` ,mipniq dl e`vn `le dizepy llkl ribdy

`l` ,dphwànL ïéLLBçe mipniq dl eid,eøLðzp`nn dpi` okle §¦¤¨¨§
.hb dkixv `l`

:dkldd z` dliabn `xnbd,éléî éðäåexypy miyyegy §¨¥¦¥
`l` epi` ,`id dlecbe mipniqdïîæ CBúa dLc÷c àëéädti` - ¥¨§¦§¨§§©

,dphw dzidyk dze` yciw lradyïîæ øçàì ìòáeza dziidpy ¨©§©©§©

ie dxyr mizy,cg` meàkéàc[dfa yiy-]à÷éôñyi` zy` ly §¦¨§¥¨
,àúééøBàc,`id dlecbe mipniq d`iad xak dlirad zrya `ny §©§¨

,hba `l` oe`ina z`vei dpi` aeye ,mixenb oiyecw `id ef d`iae
àì àøwéòî ìáàepiide ,dligzn `l` dilr `a `l m` la` - £¨¥¦¨¨Ÿ

oi` ,lra `l okn xg`le ,dpy dxyr mizy dl enlypy iptl
xxean did m`y it lr s`y ,exype mipniq eid `ny miyyeg
oi` ,hb dkixv dzid `l` oe`ina z`vei dzid `l ,`id dlecby
oi` opaxc xeqi` yyg `l` o`k oi`y oeike ,opaxcn `l` df

.`id dlecb `ny yeygl mixingn
:yi`l jenqd `lten oica dycg dhiy,àðeä áø øîà`lten ¨©©¨

y yi`l jenqdìëàå Léc÷ä,cifna eycwd z`,ä÷Bìit lr s`e ¦§¦§¨©¤
xeqi` iabl ,miyper xa epi`e `ed ohw dxezd zeevn x`y iably
,eilr yprpe df xeqi` lr xdfeny ,lecbk epic 'exac lgi `l'

øîàpL(a e xacna)'øBcðì àéìôé ék Léà'`lteny ecnl o`kne ¤¤¡©¦¦©§¦¦§
,ycwd eycwde xcp excip yi`l jenqdåmy) xg` mewna xn`p §

'ebe xcp xCi iM Wi`' (b l,'Bøác ìçé àìy o`kneBðLiL ìk ¦¦¦Ÿ¤¤Ÿ©¥§¨Ÿ¤¤§
äàìôäa[ycwd eycwde xcp excipy]a BðLéxeqi` llk,ìçé ìá §©§¨¨¤§§©©¥

.ìçé ìáa Bðéà äàìôäa BðéàL ìëå§Ÿ¤¥§©§¨¨¥§©©¥
:`ped axl zriiqn `xnbdáéúîdywd -äãeäé øa àðeä áø ¥¦©¨©§¨

(àáøì)mixg` wxy mixaeqd (a"r onwl) mi`xen`d zhiy lr §¨¨
,envr ohwd `l la` ohw yicwdy ycwd lr miyprpáøì éòeiñì§©¥§©

àðeäohwd mby xaeqd `ped ax ixacl riiqn `ed ef `iyewae - ¨
.eycwd z` lk` m` yprp envr
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המשך ביצור למס' נדה ליום רצשון עמ' צ



יב

zgiy .c"qa*h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie t"y**.
שנאמר1המברך ‡. (כפי  מהקב"ה מובטח הוא הרי הישראלי, איש שבכתב את  להלכה 2בתורה ונפסק

שבע"פ  הקב"ה3בתורה אשר (envra `ed4 על מרובה "תוספתו – הקב"ה של ובברכתו אותו, יברך
במדרש  (כמובא ).5העיקר"

היא  תורה ישראל מנהג אשר ישראל, של [וכמנהגם נעימה (וזכות) חובה זו הרי להודות 6אעפ"כ, [
למר" "וכן וע"ד המברך, את ענין 7ולברך עוד בזה שיש בהברכה,8, תוספת באה שמברכים שעי"ז ובפרט ,

1

2

3

4

5

שליט"א,)* אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה ס"י), (מלבד זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא להלן. כמצויין בכ"מ, בלקו"ש ונדפסה

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ ציוני איזה
שנה )** ארבעים מלאו שבו תשכ"ט, כסלו י"ד עם בקשר

שתליט"א  מושקא חי' הרבנית עם שליט"א אדמו"ר כ"ק לחתונת
הביעו  שיחיו והתמימים מאנ"ש רבים הנה – תרפ"ט כסלו י"ד –
בשעה  ובה שתליט"א, והרבנית שליט"א אדמו"ר לכ"ק ברכותיהם
גם  וחלקם ארבעים, של סכומים שליט"א אדמו"ר לכ"ק מסרו
טו"ב  מכתב גם (ראה התורה בלימוד הוספה עצמם על קיבלו

ואילך). מא ע' חכ"ו אג"ק – זו שנה כסלו
אדמו"ר  כ"ק ברך כסלו, ט"ז וישלח, דש"פ בהתוועדות
ולאשר  לחזק הנחיצות את בהדגישו המברכים, כל את שליט"א
(נגלה  לימוד והן (מעשה) צדקה הן הדברים, שני ע"י הברכה את
כסלו  די"ט (בהתוועדות בהשיחה בפרטיות כמבואר וחסידות),

הוסיף ואילך), 53 ע' חנ"ה מנחם תורת – ואילך כ"ק (סל"ה
שייכת זו שהנהגה לבאר שליט"א ישראל אדמו"ר ובנות לנשי גם

.l"endשתליט"א).
ונדפסו 1) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו – אֿב סעיפים

אחד  ע"י ללה"ק העתק – ואילך 426 ס"ע ח"ה ללקו"ש בהוספות
שליט"א  אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה המהדורא על (נוסף השומעים
איזה  ניתוספו זו במהדורא ואילך). 422 ע' שם לקו"ש – באידית

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
כט 2) כז, תולדות מברכיך"). ("ואברכה ג יב, לך לך

ברוך"). ("מברכיך

ספ"ח 3) ברכות ירושלמי ב. לח, סוטה א. נה, ועוד.*ברכות .
שם: מוסיף שאדה"ז ומה סוסר"א. או"ח אדה"ז שו"ע ג"כ וראה

מזרע "ואברכה `mdxa"שהוא דכפשוטו, לבאר, הוא – בו" שנא'
עם  על (ולא אברהם על קאי ועוד) הרמב"ן (וכפי' מברכיך"
גו'", עמים ל"יעבדוך שבהמשך ברוך" "מברכיך משא"כ ישראל),

בנ"י. על דקאי
שם:4) בתולדות הכתובים: ב' בין החילוק דזהו וי"ל

בב"ר  מחז"ל (ע"ד אחרים ע"י גם) (אפשר – ברוך" "מברכיך
" שם: לך בלך מזו יתרה יב). יובן dkxa`eפל"ט, ועפ"ז מברכיך".

ד"ואברכה  הכתוב מובא שם) וסוטה (בברכות לבנ"י שבנוגע זה
ד"מברכיך  הכתוב – שם) (ירושלמי לגוי בנוגע אבל מברכיך",

א).**ברוך" מט, חולין – ואברכה סד"ה מתוס' קשה (אבל
יג 5) פ"א, (ובדב"ר קט רמז ח"ש ילקו"ש ד. פס"א, ***ב"ר

קצת  בשינוי –****.(
פ"ד 6) פסחים ירושלמי ב). כ, (מנחות נפסל תוד"ה ראה

וש"נ). .199 ע' חנ"ד מנחם (תורת ה"א
וי"ל 7) רצון". עת הי' "שמא שם: וברש"י סע"ב. כז, מגילה

"שמא" והוי למעלה, נח"ר גורם זא"ז מברכים שבנ"י עצמו דזה
שמא  הוי דלא – רב דאיקפיד מה יומתק (ובזה לודאי קרוב

שקול).
על 8) ומוסיפה מחדשת – וכיו"ב למר" "וכן שאמירת

הייתה  רב דהקפדת לומר גדול ודוחק גרידא; מברכיך" "ואברכה
דוקא. כברכתו ברכה שתהא היינו – "וכן" על רק

(*ieb ly ezkxa zece` xaecn my inlyexiay xirdle" :jkxa m` גויon` eixg` dpr,f awr) xn`py,minrd lkn 'idz jexa (ci."d`xe
((bz r"q h"kxz n"dq) dpy d`n iptl xn`py) h"kxz minrd lkn 'idz jexa d"c" :`wec minrd lkn `ed dkxady yxtny `vnp, שהעמים

l`xyi z` ekxai."
ieb ly ezkxal rbepa mixen` mixacd m`e,dpi` dxe`kly s`

dlrnl dne`n zlret–icedi ly ezkxal rbepa k"ek`r,i`ceay
'ek zlret,x"a) dyrn aiyg exeaic d"awd lv`y myky cre

c"nt,ak.(cere,(dben izla dgpdn) l`xyi yi` lv` mb `ed ok.

**(sqep welige–iebl rbepa inlyexia `aedy aezkay,dligz xn`p" :xex` jixxe`,"i"pal rbepa dheqe zekxaa `aedy aezka eli`e
dligz xn`p" :jikxan dkxa`e"(ary 'r b"gfl zexrd v"iel ihewl mb d`x).–dben izla dgpdn.

(***mye,` mixac) weqtd yexita,(`i"minrt sl` mkk mkilr 'd sqei" :"ztqez oeyla okxa dnl `"c,on dxizi d"awd ly eztqezy
'eke xwird."

ay ielirdl rbepa l"pd miyxcna e`aedy ze`nbecd oiay xirdle"d"awd ly eztqez" ± "cvik,mdxa`l xwir 'id wgvi,el siqedy dne
xwird on xzei,dk dxy iig) xn`py,'ebe dy` gwie mdxa` sqeie (`.en`l xwir 'id sqei,ztqez 'idy oinipa..l `vie) xn`py,sqei (ck
xg` oa il 'd..lay`e xkae rla oinipa ipaeen ybie) 'ebe,(`k,sqein xzei ixd"oke]"dpy 'r `l` eid `l aei` ly eipy xwir,el sqezip

dpy mirax`e d`n,an aei`) aizkc,dpy mirax`e d`n z`f ixg` aei` igie (fh"[(my x"a)±`nbecd mb d`aed'iwfgn,y"ezekln xwir
dpy c"i,xwird on xzei d"awd el siqedy dne..gl 'iryi) xn`py,dpy dxyr yng jini lr siqei ippd (d."

elqk h"i mr cgeina xeyw df oipre,ik,cv oixcdpq) l"fg exn` 'iwfgl rbepa,y (`"giyn 'iwfg zeyrl d"awd ywia,"y oeike"d"awd ywia,"
a ok lrtp i`cea ixd"oinizq oinlr,"a mb dlbzie jynei q"keqe"oiilbz`c oinlr,"gv my) drc yi okly,giyny (a"eny 'iwfg"dgpdn)

(dben izla.
****(18 dxrd onwl d`x.



יג h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie t"y zgiy

בא זה הרי בדיבור שמברכים שבשעה זה על ה"ואברכה ieliba9[ונוסף על גם פועלת והברכה ,
לקמן]. כמשי"ת עצמו, מצד שהוא כפי מברכיך"

פה" איננו אשר ל"את גם זה למסור רבה (ובקשתי המברכים לכל וברכתי בזה נתונה )10תודתי
בכל  לכאו"א, העיקר, על מרובה שתוספתו ובתוספתו, הקב"ה, של ברכתו בהם שתקויים – שליט"א

בשר. ועד מנפש לו המצטרך

משא"כ ·. ומקור, מהשורש רק להמשיך בכחה שהברכה ותפלה, ברכה בין ההבדל מבואר בחסידות
בשורש  נמצא הי' שלא חדש וענין רצון – רצון" "יהי שאומרים וכפי חדש, רצון להתהוות גורמת תפלה

ומקור.

והקב"ה  מאחר הקב"ה, של ברכתו לגבי משא"כ ודם, בשר של ברכתו לגבי רק אמורה זו הגבלה
גם  הקב"ה של לברכתו יש המתברך, הנברא של בשורשו שישנם והגבלות במדידות ח"ו קשור אינו

המתברך. הנברא של ומקורו משרשו הגבוה חדש ענין להביא בכחה היא ואף בתפלה, שיש המעלה

כהנים  בברכת שיש המעלה גם מצוה,11וזוהי היא הרי כהנים וברכת מאחר הברכות). בשאר כמו (לא
[העליון  אדם של ו"שלוחו הקב"ה, של בשליחותו זאת עושים המברכים כמותו"12והכהנים ובמילא,13] ,

הקב"ה  של ברכתו – המשלח של ברכתו נמשכת ברכתם ומקור 14ע"י מהשורש נעלית שהיא כמבואר 15, ,
בכ"מ  .16בארוכה

לעניננו: בהנוגע מובן ומזה

למ  "וכן המברך את לברך ישראל של מנהגם לעיל, וכאמור ודבר מאחר, היא, תורה ישראל ומנהג ר",
התורה  ציווי ע"פ נמשכת 17הנעשה המברך, של הברכה שע"י נמצא, הקב"ה, של בשליחותו זה הרי

מרובה ותוספתו בהוספה – ויה"ר הקב"ה, של שורש 18העיקר lrברכתו מהעיקר, לגמרי נעלה זהו אשר ,
ומקור.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

אדה"ז 9) (מאמרי מאדה"ז ס"ט קודש אמרי שערים מאה עיין
יבינו  שלא אף בפה אומרה כו' "מורי וש"נ): תסד. ע' הקצרים
בנוגע  ממחז"ל גם וכמובן העולם". בזה כו' להמשיך בכדי כו'
והחידוש  א). יט, (ברכות כו'" פיו אדם יפתח "אל הברכה: להיפך

הוא. כן ד"ת בדבור שאפילו – הוא דאדה"ז
מילתך  "כבר שבירכו לגוי ישמעאל ר' שאמר מה יובן ובזה
לו  לומר הוצרך למה דלכאורה, – שם) ברכות (ירושלמי אמורה"
ובפרט  זאת. לו יאמר לא כשר"י גם אמורה מילתי' כבר והרי זאת,

נתכו  למה הבין לא מסתמא מתלמידיו שהגוי (במכ"ש ון
אמרתו  ע"י ר"י רצה אלא – כו'") להדין דאמרת "כמה ששאלוהו

לפעול – ielibeזו zkynd הסתפק לעכו"ם, שבנוגע אלא הברכה.
לומר  או הברכה, לפרט מבלי אמורה", מילתך "כבר באמירת

"וכן".
יד.10) כט, נצבים
דברו"11) ירוץ מהרה ד"עד העילוי גם נזכר זה בענין

קרח) ס"פ (לקו"ת חסידות בדרושי כמבואר טו), קמז, (תהלים
מוגה). בלתי (מהנחה שקד מקל בענין

ג.12) א, ויקרא לקו"ת ראה
וש"נ.13) (במשנה). ב לד, ברכות
(14.48 ס"ע לנער" "חנוך קונטרס
רק 15) היא עצמה, מצד מברכיך" ד"ואברכה הברכה משא"כ

תרכ"ט  אריב"ל בד"ה כמבואר השתל', לפני *מבחי' (שנאמר
שנה). מאה

(ע'16) נשא באוה"ת תברכו כה ד"ה תרכ"ט, הנ"ל ד"ה ראה
ועוד. ואילך). קל ס"ע תרכ"ו (סה"מ ותרכ"ו ואילך) ער

בנ"י,17) נפשות טבע מצד היא זו שהנהגה לכך נוסף
רחמנים  הם בטבעם ש"ישראל (סי"ב) אגה"ק בתניא כמבואר
אשר  ית' ממדותיו נמשכות נפשותיהם היות מפני חסדים וגומלי

. בהן גובר כל החסד בנפשות הוטבעה והרחמנות החסד מדת .
ית'" ממדותיו והשתלשלותן בריאותן מעת מכבר ישראל בית

מוגה). בלתי (מהנחה
(18" ולאlrהדיוק – שם) (ב"ר (דב"ר on"העיקר" העיקר"

שהוא הוא "עיקר", שהתואר משמע הלשון מפשטות xwirשם):
ולכאורה  התוספות. לגבי מן **גם מרובה הוא שהתוספות מכיון ,

(*h"kxz mixn`nd xtqay oey`xd xn`nd– .xirdle,xn`nd zxin` onf yxtzp `ly s`y,eixg`ly xn`nd ik) dkepg iptl i`cea df ixd
(dkepgl jiiy,g"kxz n"dq seqa eqtcp ixyz yceg ixn`n ik) z"gny ixg`le,mb d`x) t"nk epivny itk"xac gzt"x"enc` w"kn

e"kxz n"dql `"hily,zncewd dpyl ixyz yceg ixn`n z` mitxvn eid epi`iyp epizeaxy (my 2 dxrdae,eid dycgd dpyd ixn`ne
(ziy`xa 'ta miligzn,jk,df onfl jiiyy xn`n edfy,elqk h"il hxtae,c oiprd (a 'r) my `aen ixdy"iytp melya dct"izla dgpdn)

(dben.
(**ef dl`yl rbepa,`"hily x"enc` w"k xn`,dze` l`ey epi` cg` s`y oeiky,envra z`f le`yl gxken `ed ixd...yecig xac df oi`e,

recid oeyld epyi ixdy" :dl wxtn `ede dl aizen `ed...")(dben izla dgpdn.



h"kyz'dיד ,elqk f"h ,glyie t"y zgiy

עתה  וברכתי תודתי אביע בנפרד, אחד לכל ברכה מכתב יישלח באם ביותר הזמן שיארך והיות
מישראל 19ברבים  עשיריות וכמה כמה של במעמד ואחת20, אחד לכל ,mlekle שזהו בשעה אשר – יחד

אבינו" ל"ברכנו כלי גופא זה אזי כאחד" ד"כולנו של 21באופן ברכתו תושפע ואחת אחד שלכל –
רויחי  ומזוני חיי בבני, העיקר, על מרובה ובתוספת .22הקב"ה,

***

הקב"ה ‚. של ברכתו שישנה אע"פ פעמים", אלף ככם עליכם ה' "יוסף משה בברכת הצורך ביאור
לכם" דיבר קצבה 23"כאשר ללא וההגבלה 24, המדידה ענין ביאור בהקדם זה – שאין שכיון שבמצוות,
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ממנו  המרובה התוספות לגבי גם עיקר בשם נקרא למה העיקר,
לפרש, יש ולכן כיו"ב)? או התחלה, שרש, שבה "עיקר"(והול"ל:

ופירוש התוספות, גם  בהעלם מרובהנכלל  הוא on"תוספתו העיקר "
התוספות (ראה שגם במ"א המבואר (וע"ד העיקר מן ונמשך בא

הבן כח "יפה בענין וש"נ) .90 ע' ריש חמ"ו מנחם כח nתורת
מח, (שבועות יפה האב" כשהוא הבן, כח שגם וש"נ), סע"א.

"וגדול מזו יתירה האב). מכח הוא נמשך – האב lrמכח
הוא שהתוספות גם dlrpהעיקר", בהעיקר כלול ואינו מהעיקר,

ובכ"ז  העיקר".בהעלם. ד"מן דלישני' אשיגרי' – "עיקר" קוראו
לפי  הוא "עיקר" בשם נקרא בזה שגם דמה (ועיקר) וי"ל ודוחק.
בנדו"ד, וכמו התוספות. שתבוא עיקרי ותנאי המעורר שהוא

האדם, ברכת הוא הקב"ה של ברכתו בשליחותו שהמעורר שמברך
שברכת ומכיון הקב"ה. של id`האדםשל ברכתו את המעוררת

על  בזה יתרון לו יש ומסובב) (סיבה ענין המעורר (ודבר הקב"ה
תרל"ז וככה המשך – ידו על הבא טוֿטז הדבר סה"מ –סעיפים

ואילך  תטז ס"ע ח"ב בשםתרל"ז היא נקראת ,(xwirגם כביכול
הקב"ה. של ברכתו לגבי

ובאופן19) השבת, ביום בה ובפרט שיש התוועדות, של
סע"ב  קג, סנהדרין (ראה שמקרבת" לגימה ד"גדולה המעלה
כפשוטה  "לגימה" גם אלא ברוחניות, "לגימה" רק לא – ואילך)

מוגה). בלתי (מהנחה
מצוה20) דבכל שם דמשמע – סכ"ג אגה"ק תניא `efiעיין
'idzy דאז כיון מישראל עשרה במעמד כשנעשית מעלה יש

וא"כ  הוא). תנאי – דקדושה שבדבר (אלא עלייהו שרייא שכינתא

חידוש ה"ז – וכו'.הוא במק"א זה להזכיר אשתמיטתי' ולא גדול.
שלמעלה 21) הקב"ה ברכת – לענינינו ובנוגע לב. פרק תניא

זו  בבחינה שהרי כאחד", ה"כולנו שם שנוגע ודאי הרי מהשתל',
(והפשיטות). האחדות תכלית היא

שהמעלה  ו) (ע' שם אריב"ל בד"ה שמבואר מה יובן ובזה
הוא, מברכך") "ואברכה (על אברכם" "ואני כז) ו, (נשא דברכת
– הקב"ה ברכת בחי' עצומ"ה", אוא"ס היינו אני "תיבת כי
מט, (חולין בגמרא למ"ש זה ביאור של שייכותו מהי דלכאורה,

דישראל" ברכה במקום כהנים לברכת לה "דמוקי *סע"א)
כי  והביאור, – הגמרא) דברי מביא עצמו זה שבמאמר (ובפרט

" – הקב"ה של לברכתו מהip`eהכלי הוא – שהכהנים אברכם"
ישראל  עם יחד כאחד"**מתברכים "כולנו –***.

"יעלה 22) – והעיקרי הפנימי היעוד קיום שיומשך ועד
מהשורש  שלמעלה פריצה יג), ב, מיכה (ע"פ לפניהם" הפורץ
עד  יד), כח, (ויצא ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת ומקור,
כל  את שמבטלת סע"א), קיח, (שבת מצרים" בלי ל"נחלה

מוגה). בלתי (מהנחה כו' ההגבלות
יא.23) א, דברים
הנה 24) שלכן גבול, בלי לגבי כלל ערך לו אין גבולי דבר והרי

גבולי, הוא חלק שכל מאחר גבול, בלי יתהווה לא גבולים מריבוי
א' עם רבבות רבוא ששוה לומר אנו מוכרחים בבע"ג לגבי "שהרי
בו  שתמצא ממה פחות רבבות רבוא חלקים בו תמצא שלא ממש,
האמנת  מצות להצ"צ (סהמ"צ כו'" גבולי הי' שא"כ א', של חלקים

ב)). (לה, פ"ו ח"ג החקירה ספר א). (נז, פי"א אלקות

(*xzei zeihxtae:
(i"yxtae) my `xnba" :ipdk riiqn `pdk l`rnyi..l`xyi ipa z` ekxaz dk `ipzc,xne` l`rnyi iax,mipdk itn l`xyil dkxa epcnl,

epcnl `l onvr mipdkl,mkxa` ip`e xne` `edyk,xne` ied,l`xyil oikxan mipdk,mipdkl jxan d"awde.xne` `aiwr iax,dkxa epcnl
mipdk itn l`xyil,epcnl `l dxeab itn,mkxa` ip`e xne` `edyk,l`xyil oikxan mipdk xne` ied,mci lr mikqn d"awde.iax `l`

'il `pn mipdkl dkxa `aiwr..jikxan dkxa`en.(`pixg` `xwn mipdkl dkxa 'il zi` inp `aiwr iaxe li`ed) ipdk riiqn i`ne,iwenc
l`xyic dkxa mewna mipdk zkxal dl"l`xyi zkxa lv`),`ticr ikdc,(x`yd mr od oikxazny rnync.

xnel yie,i"pa z` mipdkd mikxany dkxad mr cgia `id mipdkl dkxady jkl sqepy,ly dlrnd mb da yi"mipdk zkxa,"epiide,mby
ixdy) mipdk zkxa znbeca `id mipdkl d"awd ly ezkxa"`ed odk mkiwl`"hl oixcdpq),((`"rq,'ek xewne yxeydn dlrnl±'igan

zenvrd,yexita l"aix` d"ca x`eand edfy"mkxa` ip`e,"y"d"nevr q"`e` epiid ip` zaiz"weqtdn `id mipdkl dkxad xy`k k"`yn)
"jikxan dkxa`e,"(9 dxrd 68 'r d"g y"ewla onqpd d`x) odk 'id mdxa` mby t"r` dpd,cqgd yi` ezeidl,mr dxeywd dkxa ef ixd

mce xya,('ek xewne yxeydn wx `id dkyndd f`e.
`xnba yxetnd ielird mr xeyw (xewne yxeydn dlrnly mipdk zkxa ly ielird epyi mipdkl dkxaa mby) `teb df oipre"zkxal dl iwenc

l`xyic dkxa (lv`) mewna mipdk"(x`yd mr od oikxazny)±ik,zenvrd 'igan dkyndd 'idzy ick,de zecg`d i"r df ixdzellkzd
(dben izla dgpdn) i"pa lk mr.

**(epiide,i"pa x`y lkn elcaed mipdkdy t"r`y,bk `Îminid ixac) y"nk,(bi"lcaiemiycw ycw eyicwdl oxd`,"n"n,jynezy ickmdl
zenvrd 'igan dkxad,(dben izla dgpdn) i"pa lk mr micg`zny f"ir `wec df ixd.

***(zecg`d zlrn lceb recike,c ryed) y"nk,(fi"el gpd mixt` miavr xeag,"g"lt x"a) l"fx`nke,i"pa lv` xqg 'id xy`k mby (e
zenilya v"nezd meiwa,(dben izla dgpdn) zecg`d zlrn llba dnglna oigvep eid.
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עצמו  את ומגביל מודד שהקב"ה עצמית והגבלה מדידה זוהי אלא ח"ו, ממנו שחוץ מדבר הרי 25מדידה ,
נמשך  שהבל"ג כפי שזהו אלא גבול, הבלי ידם ועל בהם נמשך ולכן הגבלה, זו אין דבר של לאמיתו
המוגבלת  שבברכה הברכה, בענין הוא וכן משניהם. שלמעלה העצמות כח ע"י הגבול, עם ומתחבר
האדם, עבודת ע"י כשבאה היא ושלימותה קצבה, לה שאין הקב"ה של ברכתו נמשכת פעמים" ד"אלף
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הקב"ה" של "תוספתו להמשכת והסיבה ה"עיקר" שהיא

ואילך. 24 ע' חי"ט בלקו"ש

*

הרבה 26הכלי „. – המצוות וקיום התורה לימוד ע"י הוא הלא והשפעות, ברכות להמשכת והדרך
שזהו  התשובה, אגרת לימוד – [ובפרט התורה בלימוד הוספה עם יחד ברכותיהם את קישרו מהמברכים

צדקה  ובנתינת ס"ו] כדלהלן להענין, מצוה 27מתאים בשם ונקראת מעשיות, המצוות עיקר היא (שצדקה
).28סתם 

סוגים  לשני נחלקים שבנ"י עסקים,29ואע"פ ובעלי התורה, לימוד הוא ענינם עיקר אשר אוהל, יושבי :
בהתכללות  הם הענינים כל הרי ובקדושה מאחר אולם וגמ"ח, הצדקה קו הוא ענינם עיקר הרי 30אשר ,

והנכון  את 31מהראוי גם לזה יצרפו בלבד, התורה בלימוד בהוספה זאת עשו שלע"ע אוהל יושבי שגם ,
כמארז"ל  התורה, ללימוד גם נוגע שזה (ובפרט הצדקה תורה "כל32ענין אפילו תורה אלא לי אין האומר

גם  לזה יצרפו בלבד, הצדקה בנתינת זאת עשו שלעתֿעתה עסקים בעלי גיסא, לאידך גם וכן לו"), אין
התורה  בלימוד .33הוספה

מציבור  באו הצדקה) ובנתינת בתורה ההוספה גם (וכן שבירכו והברכות ציבור 34ומאחר (לא 35ובתור
יחידים  מהמברכים 36בתור אחד שכל ובשעה הציבור". עם "המתפלל של ענין בזה יש הרי עצמם), בפני

וגמ"ח  תורה גם לזה חז"ל 37יצרף ואמרו דברים, השלשה כל בזה יהי' ובגמ"ח 38, בתורה העוסק "כל :
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שאינו 25) הראש, כיסוי לענין שמצינו כפי – בהלכה ודוגמתו
ס"ד. סצ"א או"ח שו"ע (ראה הראש על בידו שמכסה מה מועיל
השרוול  הרי ולכאורה, הבגד, בשרוול מכוסה ידו אא"כ וש"נ),
היד  ע"י ולא השרוול, ע"י רק הכיסוי מועיל ולמה היד, אל טפל
(ראה  עצם על מסתיר אינו שעצם לפי – הוא הענין אך עצמה?
מסתיר  זה הרי שבגלוי שאף – בזה והחידוש מח), ע' תרנ"ז סה"מ

כיון מ"מ, envraומכסה, `edy שהוא והיינו, ומכסה, מסתיר
וכיסוי. הסתר זה אין ולכן אמיתית, הגבלה זו אין עצמו, את מגביל

בלקו"ש 26) המוגהת השיחה המשך – סוס"ח עד מכאן
.1 שבהערה

לעיל 27) להאמור בשייכות – הצדקה בענין יתירה ומעלה
גבול: עם בל"ג של החיבור ע"ד (ס"ג)

יהי' בגילוי גבול עם בל"ג של שהחיבור שאף – ובהקדמה
הגילויים  שכל כיון מ"מ, בהעלם, רק הוא ועכשיו לבוא, לעתיד
(תניא  הגלות זמן במשך ועבודתנו במעשינו תלויים דלעת"ל

גבול. עם בל"ג של החיבור ישנו הזה בזמן שגם צ"ל רפל"ז),
גבול  בין ממוצע שהיא הצדקה, במצות מתבטא זה וענין
שני  בו שיש ממוצע כל (כמו הענינים שני בה שיש כיון ובל"ג,
להם  שיש המצוות ככל – גבול ביניהם): ממוצע שהוא הענינים
מן  למצוה חומש קצוב, שיעור לה "יש צדקה וכן מוגבל, שיעור
לתקן  שבשביל – גבול ובלי בינונית"; למדה ומעשר המובחר,
מרפואת  הנפש רפואת גרעה "דלא גבול", בלי לפזר "יוכל נפשו
כתיב", נפשו בעד יתן לאיש אשר וכל נחשב, כסף שאין הגוף,
(איכה  מ"ש בביאור שממשיך וכפי (ס"י), אגה"ק בתניא כמבואר
אנו  שאין תמנו, שלא לפי "פי' תמנו", לא כי ה' "חסדי כב) ג,

ש  בלי ושלמים להתנהג תמימים אנו צריכין ע"כ כו', חטא ום
מוגה). בלתי (מהנחה כו'" גבול בלי שהם ה' בחסדי

ב).28) (מח, פל"ז תניא
א).29) (קט, ס"ה אגה"ק תניא גם ראה
סי"ג.30) אגה"ק תניא עיין
פרטי 31) ככל (בבתֿשחוק): הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

מוגה). בלתי (מהנחה ויציב" ב"אמת שאומרים הלשונות
אין32) ("האומר ב קט, א elיבמות ה, ויקרא ובלקו"ת .("

"אלא  מסיים: בהערה) 266 ע' תש"ח סה"מ ראה – (והביאור
א. קה, יבמות ג"כ וראה ב. יז, מע"ז מקורו וי"ל וגמ"ח". תורה

המשנה 33) כהוראת – אבל בכמות, יותר מועטת במדה
חנ"ד  מנחם תורת גם (ראה קבע" תורתך "עשה מט"ו) פ"א (אבות

מוגה. בלתי מהנחה – .(145 ע'
מ"ב).34) פ"ב (שם מסייעתן" אבותם "שזכות
להעיר 35) וכיו"ב. להמברכים" מצטרף "הנני הרגיל וכנוסח

ח, (ברכות מתפללין" שהציבור בשעה רצון עת "אימתי ממחז"ל
שם). ובשו"ע רע"א

נקרא 36) (ולכן מביאו הציבור שכל פסח קרבן וע"ד
inlyexia חבורות בתור – אבל ציבור") "קרבן רפ"ו: פסחים

אינו אבל בכנופיא", "אתי גדרו שלכן בפ"ע, כאו"א קרבן מנויות
(יב, בא תו"ש וראה א). נא, (יומא מנחם ציבור תורת גם וראה ד).

וש"נ. .273 ע' ריש חל"ט
רז"ל 37) אמרו שעליהם מהענינים הם וגמ"ח שתורה להעיר,

לכך  (נוסף הזה" בעולם פירותיהן אוכל ש"אדם מ"א) פ"א (פאה
רז"ל  אמרו כלל שבדרך אע"פ הבא"), לעולם לו קיימת ש"הקרן
– ליכא". עלמא בהאי מצוה ש"שכר וש"נ) ב. לט, (קידושין

מוגה. בלתי מהנחה
נפשי"38) בשלום "פדה יט) נה, (תהלים עה"פ שם, ברכות

כסלו. יט הגאולה לחג בסמיכות הם אלו ימים והרי –
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ה"פדאני  עי"ז גורמים הציבור", עם והשלימה 39ומתפלל האמיתית בגאולה העולם", אומות מבין ולבני לי
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י

***

כו'.‰. דרבא בפומי' מרגלא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Â הארבעים 40בנוגע יובל עם בקשר שניתנו וכו' קשור 41להברכות ארבעים שמספר להעיר יש ,
– (ס"ד) הנ"ל ענינים ג' עם ה]dxezבמיוחד אגרת הציבור"lltznו"daeyz[לימוד להם 42עם שיש ,

לארבעים  מיוחדת .43שייכות

יום  ארבעים בג"פ רואים זה קיבל44ענין הראשונים יום שבארבעים בהר, רבינו משה ,dxezשהי'
במדרז"ל  מ'45וכהלשון תורה תרומה: בתיבת הרמז גם (וזהו יום למ' שניתנה תורה יום 46: בארבעים ,(

כמ"ש  התפלל, כדברך"47השניים "סלחתי פעל השלישיים יום ובארבעים גו'", ענין 48"ואתפלל –
.49התשובה 

כולם  וכללות הרועים מז' רבינו, משה אצל שהיו יום ארבעים הפעמים ארבעים 50ומג' המספר נקבע –
בנ"י: כל אצל גם ותשובה) תפלה (תורה אלו ענינים בג'

בגמרא  כדאיתא שנה, ארבעים עם קשורה – שנין"51תורה ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא
הפסקֿדין  גם בא שבהם 52[ומזה יום הארבעים בדוגמת שזהו שנה"], ארבעים עד להורות לאדם ש"אין

כשנה" ודאי חשוב שלמעלה ש"יום כיון התורה, משה שנים 53קיבל מ' במשך ניתנה התורה – ובפשטות .
במדבר. שהיו
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והפיכת 39) כפיית גם נכלל שבזה בשלום", ד"פדה ובאופן
סה"ח) פ"א (סוטה בירושלמי ממ"ש כמובן לקדושה, הקליפה
בלתי  (מהנחה דוד של לנצחונו מתפללים היו אבשלום אנשי שגם

מוגה).
חל"ט )40 ללקו"ש מהוספות פרטים כמה שולבו – זה בסעיף

.186ֿ187 ע'
למספר 41) שייך הנישואין ענין כללות שגם ולהעיר,

ש  סע"א) כב, סנהדרין א. ב, (סוטה כמרז"ל יום `miraxארבעים,
מכריזין הולד יצירת ipeltlקודם ipelt za.

מגיע 42) וראשו ארצה מוצב "סולם ענינה שתפלה ולהעיר,
ידה  שעל ,(57 הערה 273 ע' חנ"ד מנחם בתורת (נסמן השמימה"
"מעשים  – התומ"צ מקיימים שבהם הגשמיים הענינים מתעלים
דרושי  א. פב, מטות לקו"ת (ראה התשובה ע"י שנעשים טובים"

ג). יז, שה"ש א. פה, שמע"צ
(43.371 ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה במ"א מהמבואר להעיר

ענינים:וש"נ  ב' – אלו דברים מג' שבכ"א וגם ) ודיבור. מחשבה
מ"ם  ענינים: שני – במ"ם כי למ"ם, הם שייכים זה ענין מצד

מחשבה. – סתומה ומ"ם דיבור, – פתוחה
גם  ישנם וסתומה, פתוחה דמ"ם הענינים שב' לומר, יש גם
(שבת  התורה ופנימיות דתורה גליא – בתורה עצמה: במחשבה
(כוונה  לכאו"א השייכת כוונה – בתפלה שם). פירש"י א. קד,
ופירוש  ב) כח, ברכות (ראה עומד" אתה מי לפני ד"דע הכללית
עצם  – בתשובה סוד. שעפ"י והכוונות הפשט) ע"ד המלות
ישוב  שלא בלב הגמר החטא, (עזיבת שוים הכל שבה התשובה
ועילאה; תתאה ומאהבה; (מיראה שבה והפרטים לכסלה) עוד

ועוד).
ששים 44) ב"פ או יום, ק"כ לא – הוא הימים שמספר והיינו,

ג"פ דוקא אלא ואחרונים `miraxיום, אמצעיים ראשונים יום,
מוגה). בלתי (מהנחה

בכ"מ.45) ועד"ז ב. צט, מנחות
ע"ב).46) ריש (לא, תי"ז תקו"ז א. קעט, זח"ג
כה).47) שם, פירש"י (ראה כו שם, כ. ט, עקב
דאז 48) יא) לג, (תשא ובפרש"י יח. שם, פירש"י ראה

שלם"."נתר  ובלב בשמחה לישראל הקב"ה צה
תפלה 49) הם והשלישיים) השניים יום (מ' דשניהם ולהעיר,

דבר על תשחת gxkend(תפלה "אל אתכם" "להשמיד שלא ,
שתהי' תפלה השניים; יום דמ' תפלה – –zilrpסליחהעמך"

"סלחתי (תשובה "jxackוכמש"נ: ותשובה השלישיים) יום מ' –
בלבתתאה מרוצה עילאה, תשובה השניים; יום מ' –mly(כנ"ל)

השלישיים). יום מ' –
אחת  כל – כדבעי ותשובה כדבעי תפלה שכל י"ל, מזו ויתירה
דתפלה, תתאה דרגא המצומצם, (במובן תפלה הן כוללת מהן

תשובה gxkddמילוי גדולה אמרו (עלי' תשובה הן תשו"ת) –
ימיו  כל ושיהי' ה"וֿז), פ"ז תשובה הל' (רמב"ם כו' שמקרבת
האזינו), ר"פ לקו"ת פל"א. וח"א ספי"א אגה"ת (תניא בתשובה
טוב  על תפלה – (חסרון) חטא על לא דתשובה, עילאה דרגא

ש"ק). תפלת – נכון יותר ותענוג,
צרכיו  "שואל – שתפלה בתחלתן תפלה הל' מרמב"ם ולהעיר

dywaaשהוא mdl jixvנותן ואח"כ עלgayכו' כו'".daehdכו'
כו'".50) ישראל מבית ונפש נפש "כל רפמ"ב: תניא ראה
ע"ב.51) ריש ה, ע"ז
סל "א.52) סרמ"ב יו"ד (ובתוס'). ע "ב ריש כב, סוטה
יח.53) ע' דברים אוה"ת
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בגמרא  כמסופר – מדאי,54תפלה יותר בתפלתו שמאריך תלמיד אודות אליעזר לר' אמרו שכאשר
בי' דכתיב רבינו ממשה יותר מאריך "כלום ר"א: וגו'".55ענה הלילה ארבעים ואת היום ארבעים את

(עד  התפלה אריכות ר"א) של תלמידו (אצל נעשה משה, התפלל שבהם השניים יום שמארבעים ונמצא,
יום. ל)ארבעים

כדברך" ד"סלחתי הענין רבינו משה פעל שבהם השלישיים יום ארבעים שמצד – נקבעו 56ותשובה ,
בתור יו"כ עד אלול שמר"ח הימים הדורות בכל בנ"י כל daeyzעבור ini mirax`57.

אלול  שמר"ח יום הארבעים בענין כנ"ל עצמה, התשובה בענין הן מצינו ארבעים שמספר [ולהעיר,
לוידוי  בנוגע הן יוה"כ, שמספרם58ועד תשובה של לתעניות בנוגע והן ,llkaהואmirax` 59יום.[

הבינה  בספירת הוא התשובה שענין הספירות, בענין גם לבינה"60וכן ארבעים ו"בן ,61.

מתחילים  ותשובה) תפלה (תורה הענינים ג' שכל בזה רמז פעמים62וי"ל עשר – (מ'`miraxבתי"ו
וכו'), בע"ס כחות, בעשר מיו"ד.`miraxפועל כלול אחד כל היינו) – (בשלימות

.Ê– סתום ומאמר דתורה, גליא – פתוח מאמר שזהו סתומה, ומ"ם פתוחה מ"ם יש מ"ם באות
התורה  .63פנימיות

בסתים  והן דתורה, בגליא הן תהי' שנה, מ"ם עם הקשורה התורה בלימוד שההוספה מהראוי, ולכן
החסידות.64דאורייתא  בתורת נתגלה אלה שבדורותינו ,
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א.54) לד, ברכות
כה.55) ט, עקב
רק 56) נפעל כדברך" ד"סלחתי שהענין שאע"פ ולהעיר,
seqaגם הרי השלישיים, יום היתה zlgzdארבעים יום הארבעים

ברצון  הראשונים "מה שם) תשא (פרש"י כמארז"ל ברצון, כבר
ש  היינו, ברצון", האחרונים (כמו lkאף האחרונים יום ארבעים

ברצון. היו הראשונים) יום ארבעים כל
עמד  לא יום הארבעים שבמשך בפשטות שמובן – ובהקדמה
בענין  לדרגא מדרגא להתעלות הוסיף אלא דרגא, באותה משה
האמצעיים  יום בארבעים כבר שהתחיל מאז – כו' הסליחה בקשת

בלבד" החטא "עזיבת ע"י התשובה לאחרי מובן *(מיד ומזה ,(
ועאכו"כ  האמצעיים, יום ארבעים במשך שנפעל העילוי גודל
הענין  נפעל שאז לסיומם עד האחרונים יום ארבעים במשך
היתה  האחרונים יום ארבעים התחלת ואעפ"כ, כדברך"; ד"סלחתי

"ברצון". כבר
ב' יום (שיחת קודמת בהתוועדות מהמדובר גם ולהעיר
הכי  שהתשובה ואילך)) 124 ע' חנ"ד מנחם (תורת סכ"א דחה"ס
נקודת  מצד שזהו נעלית, היותר התשובה עם קשורה תחתונה
החטא  מ"עזיבת החל שבתשובה המדריגות בכל שישנה התשובה
האחדות  ענין אמיתית על שמורה דייקא, "בלבד" – בלבד"

ושמו הוא "הי' שמתבטאת calaדלמעלה, רפ"ג), (פרדר"א "
החטא" פועלת **ב"עזיבת בלבד" החטא ש"עזיבת הטעם (וזהו

התשובה). ענין

והעבירו.57) ד"ה שם ובב"ח סתקפ"א. או"ח ראה
ע.58) סימן בו כל
הערה 59) 222 ע' שם לקו"ש ה. הערה סג ע' ח"ב אג"ק ראה

.5
זה,60) מצד וגם – וש"נ. .74 ע' ריש חנ"ד מנחם תורת ראה

לנשואין דתשובה מיוחדת 115שייכות הערה לקמן גם (ראה
חופה כי (חתן ובשוה"ג), לזו"ן המקפת ד)בינה (ת"ת בחי' הוא

חלק  הוא אגה"ת שגם ולהעיר, ד. מז, שה"ש לקו"ת – וכלה)
שער  שלפניו: החלקים ב' את הכולל התניא, ספר של השלישי

הענינים dpen`deהיחוד פרטי המבאר בינונים של וספר (מלכות),
x"ied`c(ז"א)*** תורת גם וראה .161 ע' שם לקו"ש (ראה

.(197 הערה 90 ע' חנ"ד מנחם
ויהי 61) (עה"פ תולדות ר"פ אוה"ת וראה מכ"ב. פ"ה אבות

שנה). מ' בן .p"yeיצחק
אלי'"62) טפילות והשאר כו' העיקר "והיא הראשונה, אות

פי"ב). שעהיוה"א (תניא
(63.43 הערה חנ"ד מנחם תורת ראה
ס"ב 64) כסלו ט' ויצא, (ש"פ הקודמת בהתוועדות וכמדובר

ע"י  התחיל התורה דפנימיות שהגילוי ((292 ע' חנ"ד מנחם (תורת
שענינו ואף רשב"י, דתורה. נגלה עם התורה פנימיות לחבר הי'

צוה אז כבר הרי בלבד, סגולה ליחידי הגילוי הי' aezklשבזמנו
ימים  יעמדו למען הוא הכתיבה ענין והרי שגילה, הדברים את

ויבואו  מוגה).רבים, בלתי (מהנחה כו' גילוי לידי

(*idefy (`"t z"db`) owfd epiax ixack"dxezd on daeyzd zevn."
**((269 'r c"pg mgpn zxez) c"q dxy iig t"y zgiya dkex`a x`azp.

(***xzei zeihxtae:dpen`de cegid xrya–(zekln) dpen`d oipr `ed xwird,`aen xy`ke) dpen`d oiprl mi`a eci lry `ed cegid oipre
x"ied` zecndl rbepa oipr my,daeyzd oiprl rbepa e`,(ab` jxca wx df ixd;mipepia ly xtqae–x"ied` ipiprl rbepa `ed xwird,eli`e

cegid oipr–ab` jxca x`azp,'k wxta–(daeyzd oipr) xzkd 'iga mr xeywd.
(xg` ote`a my x`ean m` mb) `ipzay oey`x wlgn z"db`a x`eand lr zeywdl oi`y oaen f"tre,ik,daeyzd oipr `ed xwird z"db`a,

daeyzd oipr lkl xewne yxeyd `ede,ab` jxca wx md oey`x wlga exkfpy daeyzd ipipr eli`e–ipipr zece` xaecndl rbepy dn wx
(dben izla dgpdn) x"ied`.



h"kyz'dיח ,elqk f"h ,glyie t"y zgiy

הראשונים בפרקים שהרי החלקים, שני ישנם גופא שבאגה"ת תשובה ואע"פ עניני מבאר שבאגה"ת
נגלה  ע"פ – בעיקר למעשה, חסידות 65הלכה ע"פ הפרקים ובשאר בתניא,66, חלק שזהו כיון מ"מ, –

תהי' דתורה בגליא שההוספה מהראוי לכן, התורה, פנימיות בעיקרו אגה"ת.sqepשהוא לימוד על

.Á וגאולה גלות עם גם קשור סתום ומ' פתוח –67מ'

היעוד  לקיום בקרוב שנזכה השי"ת ויתן סתומה 68יברך (שהמ"ם ולשלום 69"לםרבה המשרה אין 70)
משיח  על דקאי במ"ם 71קץ", מתחיל "משיח" גם דידן.72(והרי בעגלא ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא ,(

אדוני  אל "אבוא בתורה: עתה זה שקראנו בהסדרה (וגם ההפטורה וחותם בסיום ההבטחה ותקויים
מקרא 73שעירה" של פשוטו – הוא (שענינו רש"י ומפרש "ועלו 74, שנאמר) המשיח, בימי יהי' שזה (75

המלוכה" לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר .76מושיעים

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש מקניהם",77הביאור מפני אותם לשאת מגוריהם ארץ יכלה "ולא

קנינו"– ל"כל ב"מקניהם" הכוונה מובן 78שאין שעפ"ז שלהם", לבהמות מרעה "להספיק אלא ,
ארץ  את עשו עזב ולכן מדוע צאן, של עצום מספר רכש יעקב  כי יעקב, ולא מגורו), מקום (שהיתה כנען

הארץ. למרעה בנוגע קדימה דין לו הי'

מוסיף  ולכן לבו. יושר בגלל רק כנען ארץ את יעזוב שעשו מסתבר לא כי, מספיק, אינו זה טעם אך
אחיו" יעקב "מפני עשו להליכת שהסיבה אגדה" מ"מדרש שבלאה"כ 78רש"י בגלל היא להיפך), (ולא

עשו): זאת עשה זו, מארץ לעקור הוצרך האחים א' כאשר (ולכן, כנען ארץ את לעזוב טעמים לעשו היו
זרעך  יהי' גר כי גזירת של חוב שטר "מפני אין 79(א) מכאן, לי אלך אמר, יצחק, של זרעו על המוטל ,

בכורתו" שמכר הבושה "ומפני (ב) השטר", בפרעון ולא הזאת הארץ לו שנתנה במתנה לא חלק לי
הארץ). שבעזיבת בבושה התחשב לא (שלכן

"גר" שהוא להרגיש יהודי צריך הגלות, בזמן זרעך" יהי' ד"גר חוב השטר פרעון זמן שכל וההוראה,
להתיישב  ולא לו, לא בגלות 80בארץ –ח"ו

ואילך. 109 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***
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(65.305 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
נגלה,66) ע"פ בעיקר – הראשונים ג"פ י"ל: יותר בפרטיות

שניהם. חיבור – האחרונים ד"פ חסידות, ע"פ – האמצעים ה"פ
ו.67) ט, לישעי' רד"ק מדרש). (בשם ויחי ר"פ בחיי ראה
שם.68) ישעי'
פתוחה,69) היתה אם שגם אף – תיבה באמצע סתומה מ"ם

(התיבה) באמצע להיותה החיצונים, יניקת ממנה שיהי' שייך לא
קדושה. עניני

ירושלים  בחומות  הפירצה את מתקנים  הגלות,ועי"ז שבזמן
מ"ם  פרוצים", המ אשר ירושלים "חומות יג) ב, (נחמי' כמ"ש
שלא  כדי סתומה, להיות שהוצרכה דאף התיבה, בסוף פתוחה

"מפני הנה לחיצונים, יניקה לזה תהי' והתיקון כו'", גלינו חטאינו
המ"ם ע"י (ראה הוא המשרה" ב"לםרבה התיבה באמצע סתומה

מערכת חב"ד הערכים ספר (ב)בארוכה מ"ם  – התורה אותיות
(ע' וסתומה מוגה.פתוחה בלתי מהנחה – וש"נ). ואילך). קפו

תרכ"ט 70) (סה"מ לסופו קרוב תרכ"ט השני ביום ד"ה ראה
[גליא  פתוח מ' – משנה סדרי שבשיתא הממי"ן ב' שע"י רלג), ע'
שבסוף  התורה] [פנימיות סתום ומ' המשניות, שבתחלת דתורה]

גם  "עד המשניות), (סיום השלום לריבוי באים – המשניות
דגאולה  היעוד – השלום" ג"כ יהי' ובהמות בחיות שאפילו

העתידה.
א.71) צד, סנהדרין שם. ישעי'
לקו"ת 72) ב. קנג, זח"ג (ראה כמאמר התשובה, הו"ע וענינו

צדיקייא  לאתבא אתא משיח ובכ"מ) ב. צב, שמע"צ דרושי
מוגה). בלתי (מהנחה בתיובתא

יד.73) לג, פרשתנו
שלאחרי 74) – כאן ובמפורש ובכ"מ. ח. ג, בראשית פרש"י

" מסיים: (בפנים) כנ"ל רבים".ne"`שפרש"י זו לפ' יש
כא.75) א, עובדי'
(תורת 76) ס"ח מקץ ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

.(100 ע' חנ"ה מנחם
ז.77) לו, פרשתנו
ו.78) שם,
יג.79) טו, לך לך
יעקב80) "ביקש כאשר "ayilולכן, מיד אזי קפץ בשלוה",

וישב). ר"פ (פרש"י יוסף" של רוגזו עליו
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.È,הארבעים למספר ששייך זה הש"ק ביום ובפרט התשובה, באגרת ענין ללמוד האחרון בזמן נהוג
ס"ו). (כנ"ל ארבעים מספר עם קשור התשובה ענין גם והרי

הקודמת  בהתוועדות למש"נ בהמשך לראש, .81ולכל בזוה"ק ל"מ"ש מועלת בנוגע תשובה שאין .
כו'" התשובה בפני עומד דבר לך שאין מאד, תמוה דבר והוא ז"ל, ומוציא בריתו על 82לפוגם שנוסף –

זה: על שיתעכבו ראיתי לא ולעתֿעתה הענין, בכללות ביאור דרוש עדיין לעיל, שנתבארו הדיוקים פרטי

בר"ח  ש"פי' אמנם מביא הזקן תתאה83רבינו תשובה מועלת שאין הזהר עילאה",שכוונת תשובה כ"א
בריתו" ד"פוגם הענין חומר לגודל בנוגע – מאד" תמוה "דבר – התמיהה על תירוץ זה אין עדיין אבל
גם  שמועלת הענינים בשאר כמו ולא עילאה", תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת ש"אין כך כדי עד

תתאה. תשובה

. הברית שפגם "לפי פ"ט: באגה"ת הזקן רבינו מ"ש ע"פ זה לבאר תיקונו ויש לכן במוח פוגם .
דמחכמה  באורייתא ולכן 84דיתעסק במוח", ש"פוגם לפי הוא הברית דפגם שהחומר והיינו, נפקת",

ענין  שזהו עילאה"), תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת ("אין דוקא עילאה תשובה ע"י הוא לזה התיקון
שם). (כמבואר התורה לימוד

מובן  אינו עדיין :85אבל

דאורייתא  ביאה איסורי שאר או בעריות ואצ"ל ז"ל בהוצאת הברית ש"פגם הזקן רבינו כותב בפ"ט
תשובה  מועלת ש"אין כך כדי (עד ז"ל" ומוציא בריתו ד"פוגם שהחומר נאמר ואם במוח". פוגם דרבנן או
מועלת  (תתאה) תשובה "שאין בזהר נאמר למה – במוח" ש"פוגם בגלל הוא עילאה") תשובה כ"א תתאה

ביאה? איסורי לשאר בנוגע ולא דוקא, ז"ל" ומוציא בריתו לפוגם

ועוד: זאת

גם  הרי וא"כ, במוח". "פוגם ה"ה תורה ביטול שע"י מובן הרי נפקת", מחכמה ש"אורייתא כיון
עילאה"? תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת "שאין לומר הוצרכו תורה לביטול  בנוגע

יום" בכל מהם ניצול אדם ש"אין מהדברים הוא תורה שביטול כל 86וכיון זקוק יום שבכל נמצא, ,
דוקא! עילאה לתשובה אדם

ולא  ז"ל, ומוציא בריתו לפוגם בנוגע רק בזהר נאמר מועלת" (תתאה) תשובה ש"אין הענין ואעפ"כ,
תורה! לביטול בנוגע לא ועאכו"כ ביאה, איסורי לשאר בנוגע

התניא  ספר של ראשון שבחלק וריבוי 87ולהעיר, הגדלות "בבחי' לבטלה זרע עון חומר רבינו מבאר
. מאד מאד ומרבה שמוליד והקליפות לומר הטומאה מסתבר לא אעפ"כ, אבל אסורות", מביאות יותר .

המקום  שאינו במ"א מ"ש על רבינו סומך – התשובה עניני לביאור העיקרי המקום – התשובה שבאגרת
עצמה. באגה"ת נרמז זה בענין שהביאור  לומר, וצריך העיקרי.

*

.‡È:פ"ב באגה"ת ענינים כמה על להתעכב יש כמו"כ

הרבה 88כאשר  תעניות מתענים היו קל דבר שעל ואמוראים תנאים מ"כמה דוגמאות מביא הזקן רבינו
"דבר89מאד" על היו שהתעניות להדגיש בכדי – התענו שבגללו המאורע הן דוגמא בכל מביא ,lw,"
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(81305 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סט"ז ויצא ש"פ שיחת
ואילך).
רפ"ד.82)
היות).83) עם (ד"ה פי"ז הקדושה שער
ועוד.84) א. קכא, א. פה, א. סב, זח"ב
סמ"ה 85) זו שנה שבט יו"ד שיחת גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). 218 ע' חנ"ה מנחם (תורת

הגהות 86) ב"מ"מ, בהנסמן וראה סע"א). (לב, פכ"ה תניא
כו). ע' (ריש פ"א לתניא" קצרות והערות

ספ"ז.87)
(88183 ע' שם ללקו"ש בהוספות נדפס – סוסי"ח עד מכאן
ואילך.
אלו 89) בדוגמאות הצורך קודמת בהתוועדות וכמשנ"ת

ואילך)). 250 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ז בראשית ש"פ (שיחת
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"התענה  הג': ובדוגמא הצומות", מפני שיניו "והושחרו הראשונות: דוגמאות (בב' התעניות ריבוי והן
גדול  מספר זה שאין אף – צומות מ' גם (כי מאד" הרבה "תעניות שהתענו להדגיש בכדי – צומות") מ'

הדוגמא. בענין נוגעים ששניהם ואילך)), (סי"ד כדלקמן מאד", הרבה "תעניות נקרא – כ"כ

הענין  כל את שמביא לאחרי הנה – כו'" מתיר שהי' ראב"ע "כמו – הראשונה בדוגמא אבל,
כו'90(מירושלמי  מתיר "שהי' לפנ"ז אמר שכבר כיון ולכאורה: חבריו". דברי קיים שלא "על מוסיף: ,(

בגלל  הוא הצומות" מפני שיניו ש"הושחרו שזה מובן כבר הרי בה", מיחה ולא כו' אוסרים וחכמים
בפירוש? זאת לומר הזקן רבינו צריך ולמה חבריו, דברי קיים שלא

הב' בדוגמא גם לסיים צריך הי' – לעיל שנזכרו הענינים בגלל היו שהצומות לפרש צורך יש ואם
תפילין"? של רצועה לו שנתהפכה ו"על מדבריכם" בושני שאמר "על והג'

.·È:בזה והביאור

שרא  לומדים כו'"בפשטות למחות בידו שיש "מי – מיחה שלא בגלל התענה מצות 91ב"ע ערבות, ,
תוכיח" (92"הוכח הזקןoiireוכו' ורבינו בזה). והמפרשים והירושלמי הבבלי שהתענה ycgnלשון –

חבריו". דברי קיים שלא "על אלא) מיחה, שלא על (לא

ואכ"מ. עפ"ז. בהנ"ל הלשון וישוב הענין בביאור להאריך ויש

.‚È דברי קיים שלא "על היתה שהתענית באגה"ת הזקן רבינו מדגיש שלכן לעניננו, נוגע זה מה אך
וכיו"ב? מיחה שלא על ולא חבריו",

שישנו  למשל, שיעור, חצי כמו מצוות, בריבוי שישנם ענינים לכמה בנוגע שמצינו מה בהקדם ויובן
האיסורים  חקירה 93בכל שיש דם,94, חלב, (אכילת איסור של ענין שבכל היינו, עצמו, בפני ענין זהו אם

– הוא האיסור ועוד) שבת xeriyמלאכת ivg:הפרטי באיסור נכלל איסור שבכל השיעור שחצי או ,
איסור זה הרי – חלב שיעור חצי איסורalgאכילת – בשבת מלאכה שיעור חצי ועשיית ,zay.

לא עור ל"לפני בנוגע גם מצינו זו מכשול"וחקירה ועוד.95תתן ,
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והערות 90) בקיצורים – הצ"צ שמציין (כפי ספ"ה שבת
לשם).

ב.91) נד, שבת
יז.92) יט, קדושים
שיעור 93) חצי שאיסור ספ"ו) צבי חכם (שו"ת אומרים יש

שמ  (סי' בשלחנו אדה"ז אבל דאכילה. במידי רק הוא התורה מן
ב  שהוא סובר ס"א) וגניבה גזילה הל' האיסורים.lkס"ד.

ח"ש  שאין מה על הח"צ של טעמו סי"ז סתמ"ב בקו"א ומ"ש
לטעם  הוא שכוונתו לפרש בהכרח – וב"י יראה בבל מה"ת אסור
דוקא. דאחשבי' היכא הוא מה"ת ח"ש שאיסור שם, שבח"צ השני
ס"ו). סס"ג המילואים ובשער ס"י סט"ז יו"ד הצ"צ בשו"ת (וצ"ע

שיעור. חצי מערכת כללים חמד שדי גם p"yeוראה וראה – .
ובשוה"ג. 36 הערה 110 ע' ח"ז לקו"ש

פ"א 94) אסו"ב הל' הרמב"ם על – להרגצובי – פענח צפנת
בינייהו. מאי שם ומבאר ה"ח.

הל' רמב"ם (ראה בחמץ לח"ש מיוחד לימוד שיש נאמר "באם
האיסורים  בשאר שגם מסתבר ובמפרשיו), ה"ז פ"א ומצה חמץ

(וע  בפ"ע ענין בכל פרט א.הוא ע, (שבת יצאת לחלק הבערה "ד
לגמרי). דומה שאינו אף – וש"נ)

הוא  אם – יד) שם, (קדושים עיור לפני איסור בנוגע ועד"ז
שתלוי  לומר, יש – בפ"ע ענין בכל פרט שהוא או כללי, איסור
לשם. פערלא הרי"פ ובהגהות רלב מצוה מנ"ח (ראה בהדיעות
וראב"ד  הי"ד פ"ו ת"ת הל' רמב"ם א. פה, מזח"ג העירו וכבר
זה. בלאו עובר – כפשוטו – עיור לפני מכשול הנותן אם שם)

(ש  זו שיטה מקרא ite'הכתובwlgשלפי ד"אין הכלל עפ"י –
– וש"נ) א. סג, (שבת פשוטו" מידי `cgיוצא ote`(דהאיסור

– יצאת לחלק מהבערה שמחולק (אף האיסורין בכל יצא לחלק
בפ"ע, ענין בכל פרט וה"ז לחלק), ולא לפרט הוא ֵַדכאן

כיון להיפך: גם aezkd[וי"ל ecgiiy הוכחה ה"ז – בפ"ע
ולא  עיור בלפני פרט ה"ז לנזיר יין ומושיט בפ"ע. ענין שהוא

בנזיר]
הוא" כללי איסור – זה באופן עובר שאינו להדיעה משא"כ
חנ"ג  מנחם תורת גם וראה – שליט"א). אדמו"ר כ"ק (ממכתב

וש"נ. .79 ס"ע
וש"נ.95) ה'. סי' תשכ"ה ירושלים פענח צפנת שו"ת

מז, (שבועות שדרז"ל שם) צפע"נ שו"ת (ראה הביאור "עפ"י
דלפני  כללי הענין שרק נאמר דלא שוללת כו'" לעוקב "אזהרה ב)
שייכות  תומתק – ועיקרי נוסף מיוחד ענין גם כ"א בזה יש עיור
רק  לא – בתוכנם – גם (שהיא שם בברייתא שהובאו המאמרים
"קרב  בכלל שכדאי רק לא אמרם): טרפון בן שמעון שכולם מפני

" שגם אלא דהינא", ".odci`eלגבי
" שם הלשון גם יומתק (דלכאורה eld`aועפי"ז מקום" של

ע"י  כי – אהלו) את או: בי"ת) (בלא אהלו בקרא) (וכן הול"ל
שנמצא ה"מקום" את גם גינו הארץ את ויומתק aשגינו אהלו.

"תרתם רש"י: הוספת ux`dדיוק z`וגיניתםmewnd z` שהשכין
אדמו"ר  כ"ק (ממכתב בכלל)" הארץ את וגיניתם על (נוסף כו'"

וש"נ. .80 ע' ריש שם מנחם תורת גם וראה – שליט"א).
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עמיתך" את תוכיח ל"הוכח משמע 92בנוגע נכלל 96, וענין ענין בכל אלא עצמו, בפני ענין זה שאין ,
הגמרא  כדברי – הפרטי באיסור תוכיח" "הוכח .91הציווי למחות שאפשר מי נתפס"ש"כל מיחה ולא .

שבידן" "עבירות – שנעשו עבירות אותן הגמרא 97על וכדברי מיחה 98. שלא "מתוך גופא: לראב"ע בנוגע
שמו". על נקראת בה

חבריו": דברי קיים שלא "על התענה שראב"ע הביאור ולהביא להדגיש כאן נוגע ולכן

שעליו  שהענין כיון קל", דבר "על לתענית בנוגע ראי' מזה הי' לא מיחה, שלא על מתענה הי' אם
כמומר  הוא לשבת שמומר ועד חמור, איסור שהוא שבת, איסור הי' שמו) על נקרא זה (ומצד מיחה לא

לעיל  הזקן רבינו שמביא (כפי ).99לע"ז

ענין רק היא חכמים לדברי אפילו קרני' שבין ברצועה פרה יציאת גופא, שבשבת ובנוגע opaxc[ואף ,
הריezndaלשביתת –zellk הוא קל דאפילו להוכיח רוצה ובאגה"ת חמור, דבר הוא השבת ענין

כו']. מתענים ג"כ בכללותו,

חבריו" דברי קיים שלא "על שהתענה הזקן רבינו מדייק קל.100ולכן דבר שזהו ,

*

.„Èוהתענה" הג' בדוגמא מ"ש לבאר יש שיניו n'וכן "והושחרו שלפנ"ז: כבדוגמאות (ולא צומות"
אלא) הרבה", "תעניות רק (לא שיקרא כ"כ גדול ריבוי אינם צומות מ' דלכאורה, – הצומות") מפני

הרבה הם c`n"תעניות פ"ג ובתחלת זה פרק בהמשך שמביא עבירות על הצומות שמספרי (ובפרט "
xzei?(מארבעים

כבב' (ולא בידיעתו שלא שהי' כיון תפילין", של רצועה לו ד"נתהפכה הענין שלגבי לומר ואין
גם  נחשבים ובכוונה) בידיעה שזה מדבריכם", בושני ו"אמר חבריו" דברי קיים "לא שלפנ"ז, הדוגמאות
ש"הרבה  משמע, מאד", הרבה תעניות מתענים היו קל דבר "שעל מהלשון כי, – מאד" "הרבה צומות מ'

גם מאד" "הרבה זהו אלא התענו, שעליו קל" ה"דבר בערך רק אינו שגם mvraמאד" לומר, ובהכרח .
'nתעניות" נחשב – שיניו" "הושחרו ידם שעל התעניות מריבוי פחות הרבה שזה אף – daxdצומות

c`n."

.ÂË משתווים שבו הענינים א' שזהו ארבעים, המספר אודות (ס"ו) לעיל המבואר בהקדם ויובן
ארבעים. במספר הם שכולם ותשובה, תפלה דתורה הענינים

להבין: צריך אך

(א) לכאורה תלוי ותשובה תפלה דתורה ענינים בג' הזמן מתפללים;oiprdaמשך אודותיו [הנלמד;
מספר  ישנו עבירה כל שעל באגה"ת, שהובאו הצומות למספר בנוגע שרואים (וכפי בתשובה שבים עליו

(ב) זמן mc`aשונה)] במשך להשיג יכול יותר, טובים כשרונות לו שיש מי והשב. המתפלל [הלומד;
יותר  מהר 101קצר תפלתו מתקבלת יותר, זכויות או יותר הנפש מנוחת לו יש שכאשר בתפלה, ועד"ז ;

שיעור  לקבוע שייך איך וא"כ, החוטא]. האדם של וכו' העורף  בקשיות שתלוי' בתשובה, הוא וכן יותר;
הענינים? סוגי וכל האדם בני סוגי לכל בנוגע אחד

ענין ישנו אלו ענינים ג' שבכל זה invrועכצ"ל, עצמי וענין הענין, או האדם סוג לפי נמדד שאינו
ארבעים. מספר ע"י בא
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וש"נ.96) .98 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
ב).97) נד, (שבת שם פרש"י
שם.98) בירושלמי גם וכ"ה שם.
פכ"ד.99) ח"א

(100" מדגיש הנ"ל eixagוגם בראשית ש"פ שיחת ראה – "
.(253 ע' חנ"ד מנחם (תורת ס"כ

בגיל,101) הם תלויים ספ"ה שבאבות הענינים שכל ואף
בכח  שהם כמו בהענינים המדובר שם הרי – האדם שנות במספר
מ' מבן יוקשה שלא יתורץ ועפ"ז בהבפו"מ. ולא לפעול, מוכנים
קאי  דלא דהא ,(116 הערה להלן (ראה התוספות על לבינה
ארבעים  כ"א, בהגיל, תלוי אינו שנין ארבעין עד דרבי' אדעתי'

מרבו. מששמע שנה



h"kyz'dכב ,elqk f"h ,glyie t"y zgiy

בזה  :102והענין

בתורה  חדשה: מציאות האדם נעשה ידם שעל – היא ותשובה תפלה דתורה הענינים ג' שבכל הנקודה
. תורה חבירו בן את "המלמד כאילו– .ecli"103 כ (שעומד בתפלה .car רבו שמתבטל 104לפני – (

האדון  מציאות היא מציאותו שכל עבד כמו גמור.105ממציאותו, לצדיק גמור מרשע שנהפך – ובתשובה .

מציאות נעשה שהאדם באופן הוא שבתורה המהות שינוי שבתפלה dycg[ובפרטיות: המהות שינוי ;
של באופן eze`ivnהוא lehiaהוא שבתשובה המהות ושינוי ].mdipyaהקודמת;

ארבעים של הזמן ואריכות חדא, ברגעא נעשית זו חדשה שמציאות (ש ואע"פ היא ixg`lיום זה) רגע
lelkyeבנוגע zlcbdlמציאות של השכלול גם הרי – החדשה שנתחדשה dycgהמציאות (שהנקודה

ארבעים. מספר של זמן במשך נקבע שלאח"ז)) הפרטיות (בערך כללי באופן מצטיירת

יותר  זמן אריכות הנ"ל ענינים ג' בכל צ"ל לכן כללי, ציור רק נעשה יום שבארבעים כיון אלא
פומי' פסיק "לא – (בתורה האדם חיי ימי כל במשך להיות וצריכים שיעור, להם שאין ועד מארבעים,

כולו"106מגירסא" היום כל אדם שיתפלל "ולואי – בתפלה בתשובה"107, ימיו "כל שיהי' – ובתשובה ,108(
האדם. של הפרטים בכל תחדור שהנקודה כדי –

ברגע נעשית מציאותו) (התחדשות הולד נקודת הולד: בהולדת אלו ענינים ג' שמצינו cg`109וכפי

יום  ארבעים במשך – נקבה או זכר הנקודה; של לשערות 110כללי עד וגידיו אבריו בכל הפרטי והציור ;
חודש  י"ב עד או שבעה, או חדשים תשעה – .111וצפרנים

ביטול  ושכלול לגמר בנוגע הן מצינו ארבעים, של זמן במשך נעשה ענין של ששכלול זה וענין
הגמרא  כדברי – קודמת התענה112מציאות זירא והן gekylבכדי113תעניות `miraxשר' בבלי, תלמוד

יום ארבעים שבמשך מעובר הדוגמא כנ"ל – חדשה מציאות ושכלול לגמר הכללי lawnבנוגע הציור את
שלו.

לתורה  במיוחד [ששייך שבו הבינה כח ששכלול שנולד, לאחרי גם הוא כן בעובר, וגם 114וכמו ,115

כמרז"ל  שנה, ארבעים במשך הוא ס"ו)] (כנ"ל הבינה בספירת שהיא לבינה":61לתשובה ארבעים "בן
שלכן  ארבעים, בן כשנעשה רק הוא הכח שכלול אבל כשנולד, מיד בא הבינה כח קאי 116עצם "לא

שנין" ארבעין עד דרבי' אדעתי' .51איניש
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(תורת 102) סל"ב כסלו י"ט שיחת גם ראה – לקמן בהבא
ואילך). 48 ס"ע חנ"ה מנחם

א.103) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין
רע"א.104) יו"ד, שבת
ואילך.105) 84 ע' מהד"ת צפע"נ ראה
ב.106) ל, שבת
וש"נ.107) א. כא, ברכות
א.108) קנג, שבת
שנזרע".109) "משעה סע"ב: קי, סנהדרין ראה
רסר"ל.110) או"ח שו"ע א. ס, ברכות
ב.111) פ, יבמות ראה
א.112) פה, ב"מ
הגירסא113) ולפי שם. המהרש"ל גירסת תעניתא d`nכ"ה

"בן  שם) (אבות מרז"ל ע"ד הוא לביטול מאה של השייכות –
העולם". מן ובטל ועבר מת כאילו מאה

כנגד 114) הוא דתורה יום מ' שגם תתריא, ע' תצא באוה"ת
כו'". הריון ושייך אדם, התורה זאת "כי יום לארבעים הולד יצירת

עיי"ש.
ארבעים 115) "בן שענין א קלז, תולדות אוה"ת גם ראה

(הוראה  תורה – דרבי'" אדעתי' "קאי לענין שייך דיצחק ),*שנה"
– יו"כ ועד אלול שמר"ח יום מ' .daeyzולענין

אדוניו טוב ד"וכל השייכות תומתק שרה ועפ"ז (חיי בידו"
– יצחק לנשואי עה"פ) פירש"י יא. פנ"ט, ב"ר וראה יו"ד. כד,

"ו  ענין –lkכי דרבי' אדעתי' שקאי מה הוא בידו", אדוניו טוב
.(187 ע' ח"ז מנחם תורת .55 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז (ראה אברהם

דעת 116) וכ"ה ב. יט, (ע"ז מפרש שלכן שם. לאבות פירש"י
כב, סוטה שאנץ ותוספות – סרמ"ב יו"ד בש"ך הובאו – הר"ן

שנה מ' הוא דהוראה שהשיעור .clepynב)
שהוא  שם), בש"ך הובא – שם (סוטה התוספות לדעת וגם
הענין, כל ישנו הרב שבדברי לפי הוא מרבו, מששמע ארבעים
(ראה  התיבות ובדקדוקי קצרים בדברים בהעלם שהוא אלא
ושכלול  ואילך)), נ ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז וידעת ד"ה בארוכה
לקו"ש  גם (וראה שנה ארבעים במשך הוא מרבו שקיבל הנקודה

זו)). מהתוועדות (גם ואילך 160 ע' חל"ד

(*ex `vie my dkex`a d`xe) my z"de`a,y (jli`e a נשואיdwaxe wgvi–o"ae d"n cegi–dpia 'iga ielib i"r `ed–m"n.y"iir.ile`e
lawl axd zia bdpnl minrhdn k"b edf"dkinq" להוראהmcew הנשואיןjli`e 53 'r dxrdd miptay mgpn zxeze y"ewl mb d`x);'r

(jli`e 185.



כג h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie t"y zgiy

.ÊË שעל כיון העבירות, כל של הצומות מספרי כל של הכלל הם צומות" ש"מ' נמצא הנ"ל ע"פ
את  להביא ענינם מארבעים יותר שהם והצומות המתענה, האדם אצל השינוי ענין כללות נעשה ידם
ואעפ"כ  יום, ארבעים במשך נעשה שלו הציור שכללות העובר, (ובדוגמת האדם ובפרטי בפרטיות השינוי

הפרטי). הציור בשביל חדשים בט' צורך יש

" נקראים צומות שמ' הטעם לומר יש c`nועפ"ז daxd zeiprz את (בכללות) משנים שהם דכיון – "
" לאדם בנוגע נחשב זה הרי הקצה, אל הקצה מן האדם c`nכל daxd את כוללים שהם כיון ,"lk.מהותו

*

.ÊÈ מספר האמת חכמת עפ"י לתלמידיו האריז"ל לימד זה יסוד "ועל הזקן רבינו מ"ש לבאר ויש
מובן: אינו דלכאורה – כו'" הצומות

.א) ש"לימד עניננו להבנת נוגע האמת"?מה חכמת עפ"י לתלמידיו .

הספר ב) לציין – "האריז"ל" על פרט כשמוסיף – בכיו"ב בתניא להרח"ו 117רגיל בנוגע וכן ועוד.118.

שמצד ג) אלו עבור גם בנ"י, לכל נכתבה אגה"ת שהרי – לנדו"ד לכאורה, סותר, זהו אדרבה,
דובר  שכבר וכפי קבלה, עפ"י מתנהגים אינם על 119מדריגתם "מיוסד התניא של ב"דףֿהשער" שמ"ש

הוראות 120פסוק  באגה"ת נכללו מדוע וא"כ, ואגה"ת. שעהיוה"א על גם קאי מאד" הדבר אליך קרוב כי
האריז"ל zn`dעפ"יeicinlzlשלימד znkg?

נאמרו  למה קושיא היתה האמת", חכמת "עפ"י התיבות את מוסיף הי' לא הזקן רבינו אם אפילו
זו  שהנהגה כשמוסיף ובפרט האריז"ל. לתלמידי ששייכים הוראות – בנ"י לכל שמיועדת – באגה"ת

נגלה  גם תלמידיו עם למד שהאריז"ל (וכידוע נגלה עפ"י [לא היא לתלמידיו האריז"ל אלא]121שלימד ,(
הוראות וכי הקושיא: יותר מתחזקת אזי האמת", חכמת בנ"י?"עפ"י לכל הוראות הם למקובלים

.ÁÈ:בזה והביאור

שאין  "ועכשיו עולה", קרבן להביא צריך הי' כו' ה' לפני לרצון "שיהי' שבכדי זה בפרק לעיל נתבאר
קרבן". במקום הוא התענית מה', רצון להפיק קרבן לנו

הגלות) (בזמן עתה זקוקים ה'" לפני לרצון "שיהי' שבכדי כיון קושיא: מיד מתעוררת זה ועל
(שנכתבו  וכו' ושו"ע ברמב"ם בגמרא, כתוב להיות צריך הי' – הבית בזמן עולה קרבן ע"ד לתעניות,

על להתענות שצריך הנ"ל, קרבנות בדוגמת – פס"ד ובדרך החורבן), והחטאים lkלאחרי ,122העונות
להקריב  צריכים היו הבית שבזמן ובגמרא) (בתושב"כ הדין שישנו (כשם חטא כל על הצומות ומספר

עולה)? קרבן

עפ"י לתלמידיו האריז"ל לימד זה יסוד "ועל הזקן רבינו כותב zn`dולכן znkg"'כו הצומות מספר
כיון וכו', בגמרא נאמרו לא ולכן האמת, חכמת עפ"י הם אלו שענינים –mcewy'הי האריז"ל של זמנו

כו'" לכת בהצנע זאת גם ואף סגולה ליחידי כ"א כו' בימיהם "נסתרה שהיתה זו, חכמה לגלות .123אסור

בגמרא  "כמ"ש לפנ"ז: שמביא כפי – בגמרא אמנם נאמר הענין ודמי 124יסוד חלבי מיעוט שיהא
רק נאמר שם אבל לפניך"; הקרבתי כאילו לתלמידיו ceqiשנתמעט האריז"ל לימד זה יסוד ו"על הענין,

החכמה". זאת לגלות ומצוה ש"מותר הזמן הגיע אלו", "בדורות שבזמנו, כיון הצומות", מספר .123.
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ספ"ב.117) תניא
פ"א.118) שם
(119.(90 ע' חנ"ד מנחם (תורת סל"ז האזינו ש"פ שיחת

וש"נ. .281 ע' חנ"ד מנחם תורת גם וראה
יד.120) ל, נצבים
עסק 121) בענין גם (ד"ה ואתחנן פ' המצות שער ראה

הנהגת  שער פע"ח ואתחנן). פ' (טהמ"צ להאריז"ל ל"ת ההלכה),

וש"נ. .137 ע' חל"ז מנחם תורת גם וראה – ועוד. הלימוד
ענין 122) נאמר סקפ"ה) יו"ד סשל"ד, (או"ח בשו"ע

ולא  הרמ"א בהגהת – וג"ז ונדה שבת באיסור רק אבל התעניות,
תר"ג. סו"ס או"ח לשו"ע אחרונים וראה וכו'. גמור פס"ד בסגנון

ב).123) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
א.124) יז, ברכות
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לימו  זה הי' האריז"ל של בזמנו גם "אמנם, רק שלימד (והוראות) בזמנו eicinlzlד לאח"ז, אבל ;"
"יפוצו משיחא מלכא מענה ונתפרסם ונתגלה הזמן כשהגיע הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט  jizepirnשל

מישראל 125חוצה" אחד כל של ודעת בינה בחכמה ולהמשיכה בפירסום, החכמה" "זאת לגלות והתחילו ,
הרי  שעכשיו כיון לכולם, זאת והמשיך לתלמידיו", האריז"ל ש"לימד מה באגה"ת הזקן רבינו קבע –

לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ש"קרוב ובאופן מישראל, אחד לכל שייך זה

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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ובכ"מ.125) בתחלתו. טוב שם כתר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc dcp(iying meil)

øîàzmb okäl÷ äàîeèa`ly miwyne milke` x`ya zbdepd Ÿ©§§¨©¨
,mc` zlik`l daygn jxhvzãøBé ïkLCëì úmewn lka ixdy ± ¤¥¤¤§¨

.d`neh zlawl xykd ici lr `l` zbdep dpi` ,zbdepy
:minkg ixacl aiyn ixep oa opgei iaxïäì øîàixep oa opgei iax ¨©¨¤

ixd ,minkglçéëBz äðáéaL úìBâðøzeze`n xnelk ,eppecipl ©§§¤¤§©§¤¦©
oiprl da oecipd dide ,dlapzpy zlebpxza dpaia didy dyrn

,miwyne milke` z`nehCëì úãøBiLdielz llk jxca `idy ± ¤¤¤§¨
,xykdaåok it lr s`,äáLçîa àlL äeànèd`neha mby gikep §¦§¨¤Ÿ§©£¨¨

.daygn jixv oi` dlw
:ixep oa opgei iax ixacl miaiyn minkgBì eøîàiaxl minkg ¨§

ike ,ixep oa opgeiíMî`iadl yi,äéàø`ldeíéúekmixkp ¦¨§¨¨¦
zelap milke`díL eéä,dyrn eze` ea rxi`y mewnaåxg` ¨¨§

dznyäìéëàì äéìò eáLçmy dzid ixdy ,de`nih jkitle ¨§¨¤¨©£¦¨
.d`nhn dpi` ok` daygn `la la` ,mc` zlik`l daygn

.minkge ixep oa opgei iax ewlgp ote` dfi`a zxxan `xnbd
:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîam`d mi`pzd ewlgp ote` dfi`a ± §©¨§¦©

,daygn dkixv xedh ser zlapàîéìéàxaecny xn`p m` ± ¦¥¨
íékøëalk milke`y miax miyp` mda yiy zelecb mixra ± ¦§©¦
,xacéì änìa yi jxev dfi` ±äáLçîitl dlik`l dlapd lr ¨¨¦©£¨¨

,minkgïðúäåjixv oi` mikxkay di`x `iadl yi `lde ± §¨§©
(b"n b"t oivwer) dpyna epipyy dnn ,dlik`l daygnúìáð'¦§©

íB÷î ìëa äøBäè äîäa,xtka ode lecb jxka od ,dpyiyúìáðå §¥¨§¨§¨¨§¦§©
áìçäå ,øBäè óBò[dhegy dxedh dnda lyíékøkayiy mewn - ¨§©¥¤©§©¦

ie`xd xac lkl milke` miievn jk jezne ,miax miyp` ea
e lke`k mdil`n miaeyg ,dlik`lïéëéøö ïéàd`neh zlawlàì ¥§¦¦Ÿ

äáLçî,mc` zlik`l eidiy'øLëä àìåici lr d`neh zlawl ± ©£¨¨§Ÿ¤§¥
ea zkiiyy xac lky lirl x`eand itke ,min mdilr e`eaiy
ez`neh oi` xy`k mb ,milke mc` d`nhnd dxeng d`neh
lke` `nhl dlw d`neh eilr yi mewn lkn ea zbdep dxengd
xyked xaky meyn ,xykd algd jixv oi`y dn mrhe ,dwyne

.dhigyd mca xyad mr cgi
ixep oa opgei iax ly mzwelgn ote` xexiaa dkiynn `xnbd

:minkgeàlàmixen` `ziixad ixacy xnel gxkdaíéøôka ¤¨©§¨¦
dpi` jk meyne ,ser zlap milke`d miyp` mda miievn oi`y

jk lr dywe ,daygn `la lke` daeygkéà éîeøîàc ïàîì à± ¦¦¨§©§¨©
xaeqy in epyi ikeäáLçî àéòa àìcmixtka xedh ser zlapy - §Ÿ¨£¨©£¨¨

,daygn `la lke` daeygïðúäådze` zligza epipy ixde ± §¨§©
lirl z`aend dpyníB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð'oia ,didzy ¦§©§¥¨§¥¨§¨¨
,mixtka oiae mikxkaíéøôka øBäè óBò úìáðåmda miievn oi`y §¦§©¨©§¨¦

,dze` milke`d miyp`äáLçî äëéøöoiprl lke`k aygidl §¦¨©£¨¨
d`nh dnda zlap mzqy meyn ,dfa mrhde ,d`neh zlaw
oi` xedh ser zlap oke ,dlik`l zcner dpi`e `id dqe`n

.dze` milke`d miyp` mixtka miievnåmle`øLëä äëéøö dðéà §¥¨§¦¨¤§¥
d`neh mi`nhn el` mixacy meyn ,d`neh zlawl min z`ia
dxeng d`neh ea zkiiyy lky lirl xkfpd llkd itke ,dxeng
,[ea zbdep dxengd d`nehd oi` xy`k s` dlw d`neh `nhn
daygn dkixv xedh ser zlapy mixtka micen lkdy xg`ne

.[mixtka `ziixad cinrdl xyt` i`
.minkge ixep oa opgei iax ewlgp ote` dfi`a dwiqn `xnbd

:`ziixad ixac `xnbd zvxzníìBòì ,àðéðç øa àøéòæ éaø øîà̈©©¦§¦¨©£¦¨§¨
mixen` xedh ser zlapa daygn mikixvnd minkg ixac,Cøëa¦§©

ålfeba oicd dpey ,daygna jxev oi` llk jxca jxkay s` §
y meyn ,zbl ltpyezñàî Bzâd`iln `idy dkezl ltpy zbd ± ¦¥£©

,dlik`n q`nidl el znxeb miwynåjkaBzàNòzbd dzyr ± §£¨©
zeidl lfebd ly epic,øôëk`nhn epi` xtkay myky xnelk ¦§¨

zrcl daygn `la `nhi `l df oecipa mb jk ,daygn `la
.minkg

:myxtl ick `ziixad ixac d`iane zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
,éøeð ïazlik`l daygn dkixv xedh ser zlap oi`y cenll yi ¤¦

oicn mc`,øîBçå ì÷yäànèî íàdlke`d mc`d z`äàîeè ©¨¤¦§©§¨§¨
äøeîç[serd zlap zrila zrya eilr eidy] lke`d icba s`y ± £¨

dlk`y s`e ,mi`nhpäáLçîa àlL,mc` zlik` jxevl `dzy ¤Ÿ§©£¨¨
m`d ,`id dlapy dlk`yk rci `ly oebkeäàîeè ànèz àìŸ§©¥§¨

äl÷miwyne milke` z`neh -Bì eøîà .äáLçîa àlLminkgàì ©¨¤Ÿ§©£¨¨¨§Ÿ
s`y ,df xnege lwn cenll oi` ±zøîà íàoicd jkyäàîeèa ¦¨©§¨§§¨

äøeîçixd ,daygn `la s` zbdepy xedh ser zlapa zbdepd £¨
mrh jkl zzl yi.Cëì úãøBé dðéà ïkL¤¥¥¨¤¤§¨
:`xnbd zxxan.'Cëì úãøBé dðéà' éàî©¥¨¤¤§¨

:minkg ixac zpeek x`an `axdéì éøîà÷ éëä ,àáø øîàjk ¨©¨¨¨¦¨¨§¦¥
,ixep oa opgei iax ixac lr aiydl minkg zpeekàìjixack Ÿ

s` ixdy ,xnege lw oicn cenll xyt`yzøîà íà¦¨©§¨
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.h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ריבוי ‡. לפני שהיתה חב"ד, חסידות מייסד הזקן, רבינו של לגאולה בקשר היא זה ביום ההתוועדות
איֿהבנה  עורר שהדבר כיון אך בנ"י, אצל ולנטוע להפיץ שרצה שיטתו עבור במאסר שהי' לאחרי – שנים
אותו; תאסור ההוא בזמן ברוסיא שהיתה שהממשלה לכך הביאו שסוכ"ס גרם זה הרי שונים, חוגים אצל

מהמאסר.ובי  אותו שחררו כסלו י"ט ום

שהיא  שיטה שיטתו, עם קשור שהי' דבר אם כי ואישי, פרטי דבר הי' לא המאסר ענין שכל וכיון
שרצה  בגלל) היתה המאסר (סיבת אלא ותלמידיו, קרוביו של המצומצם החוג ועבור עבורו, רק לא
שאינה  לגאולה, בנוגע גם הוא שכן מובן, הרי – מרחוק ואפילו מקרוב ישראל, מעם לכאו"א להנחילה
שנקראת  זו, וגישה שיטה לכללות בנוגע – ובעיקר – גם אלא שיהי', ככל גדול פרטי, איש של גאולה רק
אכן  וסוכ"ס להגיע, יכולה כסלו, בי"ט שהי' הנצחון שבעקבות חב"ד", "חסידות בשם הזקן רבינו ע"י
המוכרח  דבר שזהו מובן ובמילא לכאו"א, וטוב ששייך ענין שזהו כיון מישראל, ואחת אחד לכל תגיע,

לכאו"א.

הקודש  באגרת הזקן רבינו שכותב כפי שלום, של באופן היתה שהגאולה שכיון – בזה נוספת ונקודה
בפסוק 1שלו  תהלים בס' "כשקריתי גאולתו: .2אודות נפשי בשלום מובן,פדה הרי בשלום", יצאתי .

כך, כדי עד שלום, של באופן נעשית מישראל, ואחת אחד כל של ולהיות להגיע והצלחתה זו ששיטה
נפשי". בשלום "פדה הוא: גם ויאמר  יודה שסוכ"ס

בזה:·. והענין

שיטת  הבעש"ט, שיטת לאחרי באה היא אבל בחסידות, מיוחדת שיטה אמנם היא חב"ד חסידות
נשיאנו  רבינו ע"י שנקראת (כפי הכללית עם 3החסידות זאת לקשר שיש – עיקרי ענין ניתוסף שבה ,(

עמוקה  והשגה הבנה – לגמרי פארנעם") אנדער ("אן אחר מימד לדבר ניתן שעי"ז דעת, בינה ַַַחכמה
העיקר  שהוא – המעשה גם הנה ואז, שבלב, ורגש המדות על גם שמשפיעה גדול 4יותר, באופן בא –

גשמיים, ורגל יד גשמיים, אברים ע"י אמנם שנעשה למעשה בנוגע בפועל שרואים כפי יותר, וחי ועמוק
שצריך  שמבין והיינו, שבלב, ההרגש עם וביחד שבמוח, השכל הבנת וע"י בהסכמת היא עשייתו אבל

זו. בעשי' הרגש גם לו ויש כן, לעשות

לא  להחליפו אפשר ואי בפועל, המעשה להיות צריך וסוכ"ס העיקר, הוא שהמעשה אמת הן כלומר:
שבמוח, בשכל ולא הלב ברגש

הראשון – מהרגע האדם, חיי כל בנויים ועליו למעשה, הלכה דינים פסקי השו"ע: של ענינו וזהו
שנה" שמונים בגבורות "ואם שנה, שבעים במשך אדמות, עלי האחרון לרגע עד ימיו 5שנולד "והיו עד ,

שנה" ועשרים הערוך 6מאה "כשולחן המורהֿדרך, ולהיות לבאר שענינו השו"ע, ע"פ להיות שצריכים ,
האדם" לפני לאכול במעשה 7ומוכן להתנהג עליו כיצד ,–

יותר  בעומק מגיע המעשה שענין עצמו, והגאולה) השמחה (בעל הזקן רבינו של הביאור ע"פ ובפרט
שבמוח, מהשכל ועאכו"כ שבלב, מרגש אפילו
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משפטים.7) ר"פ פרש"י
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ההבנה  עם ביחד בהיותו – במילואו ולבוא להתגלות יכול המעשה שבענין העומק אעפ"כ, אבל
שבלב. הרגש עם וביחד שבמוח, בחב"ד וההשגה

מלוא  את לו יש מעשה בשעת אבל מעשה, בידו עושה האדם שכאשר בפועל, זאת שרואים וכאמור,
זה ההבנה הרי – הדבר בעשיית שבלב הרגש מלוא את לו ויש כן, לעשות שעליו שבשכל, וההשגה

וחי. עמוק גדול הכי באופן נעשה

שבזה, והאור החיות הכוונה, עם ביחד להעשות צריך ענין שכל – החסידות מיסודי הוא זה וענין
שלם. דבר נעשה שאז

פירושים  ב' בו שיש – ה"שלום" ענין גם זהו מלשון 8והרי (ב) ממלחמה, היפך כפשוטו, שלום (א) :
שלם. – שלימות

שלום, של באופן היא  הפדי ' שכאשר – בשלום " "פדה בענין  הוא זו וכן הרי הצדדים, כל בהסכם היינו,
גלות  אחרי' שאין גאולה שלימה, .9פדי'

בפועל:‚. במעשה הוראה גם מהוה זה וענין

תעזוב  ד"עזוב באופן להיות צריכה שההנהגה התנועה מודגשת הכללית החסידות שבתורת ידוע
.10עמו"

על  והנשמה הגשמיות על הרוחניות החומר, על הצורה את להגביר מיהודי שמצפים אע"פ כלומר:
להנהגה  ועד כו', אותו לשתף מבלי הגוף, את ולעזוב לדחות צריכה שהנשמה בזה הכוונה אין – הגוף

מ"ש  הבעש"ט שפירש כפי אלא ותעניות, סיגופים להיות 10של צריכה שהעבודה עמו", תעזוב "עזוב
הגוף, עם ביחד

שונאך" ד"חמור הענין שישנו שאע"פ אינו 10והיינו, והטבע, התולדה מצד ("חמור"), הגוף שחומר ,
שמונחת  שלו להטבעיות מפריעים שהם כיון ("שונאך"), אותם ששונא ועד רוחניים, ענינים אוהב
שמבאר  כפי הנשמה, של תפקידה [וזהו הגוף את ולזכך לברר מיהודי מצפים מ"מ, וחומריות, בגשמיות

בתניא  .11רבינו רק וכו' בעוה"ז להתלבש הוצרכה ולא כו', כלל תיקון צריכה אינה עצמה .ש"הנשמה
המצוות. וקיום התורה בלימוד הנשמה עם  ביחד לעבוד ירצה עצמו שהגוף  כו'"], לתקנם

המעשה, את לעשות מסכים שבגוף המעשה כח רק שלא – חב"ד חסידות מצד – בדבר נקודה ועוד
והחב"ד  השכל כח העליון, לכח עד המעשה, כח והאחרון, התחתון מהכח שבגוף, הכחות כל אלא
צדקה  "לעשות – ה' את עובדים הנשמה עם שביחד עמו", תעזוב ד"עזוב הענין כולם אצל יש שבמוחין,

הגמרא 12ומשפט" בדברי – שנחלקים כפי המצוות, וקיום התורה לימוד ע"י הפסוק 13, בשלום"2על "פדה
הציבור". עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק כלליים: ענינים לג' –

הגאולה, נעשית ועי"ז

שהי'– ענין רק זה אין והרי שנה, ושבעים מאה לפני הזקן, רבינו הגאולה, בעל אצל שהי' כפי
תשכ"ט, כסלו בי"ט בהוה, ואור חיות מביא זה זכרון אלא זכרון, של באופן אלא אינו ועכשיו בעבר

הגאולה  ענין היום יהי' אצלו שגם במושבותם, מישראל ואחת אחד –לכל

. העולם""פדאני אומות מבין על 13. והסתר העלם שמהווים הענינים מכל אותו שיוציאו והיינו, ,
ובאופן  הציבור, עם ותפלה ובגמ"ח בתורה להעסק שמבלבלים הענינים ומכל ומשפט", "צדקה עשיית

נפשי", בשלום "פדה – שלום של
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ובכ"מ.8) רע"ג. ל, ראה לקו"ת גם ראה
(9– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
סכ"א.10) בהוספות טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ב).11) (מח, פל"ז
יט.12) יח, וירא
רע"א.13) ח, ברכות
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נפשי" בשלום "פדה – הכללית הגאולה את וממהרת והקדמה הכנה שנעשית הפרטית, הגאולה שזוהי
הגמרא  כדברי (שכינה), הקב"ה כו'",13של לי "פדאני אומר שהקב"ה ,

העולם" אומות מבין ולבני לי "פדאני נעשה שאז והשלימה, האמיתית מעשרה lretaבגאולה למטה ,
בקרו  צדקנו, משיח בביאת ממש.טפחים, ב

***

ובהקדמה:„. העולם. לכללות בנוגע גם הוא כן – עצמו להאדם בנוגע לעיל האמור ע"ד

קטן" "עולם נקרא אדם במסכת 14כל הגמרא ובלשון שלם, עולם הוא עצמו בפני אדם שכל כך, ,
שנדרש 15סנהדרין  – האדם של ומתפקידו גדול. עולם – שמסביבו העולם גם ישנו אבל, מלא". "עולם :

כיון  אלא וקרוביו, ביתו בני עם הקשורים בענינים אפילו או עמו, הקשורים בענינים להסתפק לא ממנו
הרמב"ם  (כלשון מדיני הוא אדם קשור 16שכל אחד שכל ועד שמסביבו, שלם חוג עם קשר לו שיש ,(

במארז"ל  יותר וכמודגש העולם, כל עליו 15עם – העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל
ומשפט". צדקה "לעשות אותו, מלמדת שהתורה הענינים את בעולם לפעול

כמ"ש  – אבינו אברהם הראשון, מהיהודי כבר התחיל זה בניו 12וענין את יצוה אשר גו' ידעתיו "כי
לפעול  הוא שענינם אחריו ביתו את צוה שכבר ומשפט", צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת

עולם" אֿל ה' בשם שם "ויקרא – בעצמו שעשה כפי ומשפט", "צדקה הגמרא 17בעולם וכפירוש "אל 18,
ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא ויקרא והיינו,תקרי ,

שמסביבו, העולם את שמנהיג בעה"ב הוא שהקב"ה להכריז עליו שפעל עד שפגש מי כל עם שהתעסק
לאח"ז  וגם זה, לדורנו עד אברהם, שלאחרי הדורות כל אחריו", ו"ביתו "בניו" גם להתנהג צריכים וכך
גדול", "עולם כפשוטו, בעולם גם אלא אליו, שבסמיכות קטן" ב"עולם רק לא ומשפט" צדקה "לעשות –

העולם. נברא שבשבילו כיון

ד"עזוב  באופן הגוף עם העבודה שתהי' היא השלימות תכלית לעצמו, שבנוגע שכשם מובן, ומזה
בנוגע  גם הוא כן ומשפט", צדקה "לעשות הנשמה עם ביחד ויעבוד ישתתף הגוף שגם עמו", תעזוב
שהתכלית  לידע, צריך הראשונה, הגישה העבודה, התחלת נעשית שבו אופן בכל אשר, בעולם, לעבודה
העולם  בכל שינוי לפעול היינו, נפשי", בשלום ד"פדה ומצב למעמד להגיע – היא והשלימות והמטרה
מבין  ולבני לי "פדאני – הגאולה בזמן שיהי' וכפי העולם, אומות על גם שפועלים כך, שלום, של באופן

צאנכם" ורעו זרים "ועמדו – העולם " אחד"19אומות שכם "לעבדו ועד ,20.

הנקודות ‰. את הראה שבה – גאולתו אודות הזקן רבינו שכתב הנ"ל באגרת מודגש זה ענין וגם
הגאולה: ענין עם הקשורות

והגדיל ה' "הפליא הזקן: רבינו כותב האגרת ux`aבהתחלת zeyrl כשקריתי" מסיים לאח"ז ורק כו'",
. נפשי בשלום פדה בפסוק תהלים בשלום".בספר יצאתי .

במיוחד, חב"ד חסידות ותורת בכלל, החסידות תורת של הנקודה שזוהי – בזה והענין

"ואהבת – וגם זיך"), מיט ("טאן עצמו עם העבודה שתהי' דורשת חב"ד שתורת הנקודה על ָנוסף
כמוך" (כדברי 21לרעך עמו נפגש ולא ראהו לא שמעולם העולם, בקצה שנמצא ליהודי גם  ,

–)22הבעש"ט 
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ההבנה  עם ביחד בהיותו – במילואו ולבוא להתגלות יכול המעשה שבענין העומק אעפ"כ, אבל
שבלב. הרגש עם וביחד שבמוח, בחב"ד וההשגה

מלוא  את לו יש מעשה בשעת אבל מעשה, בידו עושה האדם שכאשר בפועל, זאת שרואים וכאמור,
זה ההבנה הרי – הדבר בעשיית שבלב הרגש מלוא את לו ויש כן, לעשות שעליו שבשכל, וההשגה

וחי. עמוק גדול הכי באופן נעשה

שבזה, והאור החיות הכוונה, עם ביחד להעשות צריך ענין שכל – החסידות מיסודי הוא זה וענין
שלם. דבר נעשה שאז

פירושים  ב' בו שיש – ה"שלום" ענין גם זהו מלשון 8והרי (ב) ממלחמה, היפך כפשוטו, שלום (א) :
שלם. – שלימות

שלום, של באופן היא  הפדי ' שכאשר – בשלום " "פדה בענין  הוא זו וכן הרי הצדדים, כל בהסכם היינו,
גלות  אחרי' שאין גאולה שלימה, .9פדי'

בפועל:‚. במעשה הוראה גם מהוה זה וענין

תעזוב  ד"עזוב באופן להיות צריכה שההנהגה התנועה מודגשת הכללית החסידות שבתורת ידוע
.10עמו"

על  והנשמה הגשמיות על הרוחניות החומר, על הצורה את להגביר מיהודי שמצפים אע"פ כלומר:
להנהגה  ועד כו', אותו לשתף מבלי הגוף, את ולעזוב לדחות צריכה שהנשמה בזה הכוונה אין – הגוף

מ"ש  הבעש"ט שפירש כפי אלא ותעניות, סיגופים להיות 10של צריכה שהעבודה עמו", תעזוב "עזוב
הגוף, עם ביחד

שונאך" ד"חמור הענין שישנו שאע"פ אינו 10והיינו, והטבע, התולדה מצד ("חמור"), הגוף שחומר ,
שמונחת  שלו להטבעיות מפריעים שהם כיון ("שונאך"), אותם ששונא ועד רוחניים, ענינים אוהב
שמבאר  כפי הנשמה, של תפקידה [וזהו הגוף את ולזכך לברר מיהודי מצפים מ"מ, וחומריות, בגשמיות

בתניא  .11רבינו רק וכו' בעוה"ז להתלבש הוצרכה ולא כו', כלל תיקון צריכה אינה עצמה .ש"הנשמה
המצוות. וקיום התורה בלימוד הנשמה עם  ביחד לעבוד ירצה עצמו שהגוף  כו'"], לתקנם

המעשה, את לעשות מסכים שבגוף המעשה כח רק שלא – חב"ד חסידות מצד – בדבר נקודה ועוד
והחב"ד  השכל כח העליון, לכח עד המעשה, כח והאחרון, התחתון מהכח שבגוף, הכחות כל אלא
צדקה  "לעשות – ה' את עובדים הנשמה עם שביחד עמו", תעזוב ד"עזוב הענין כולם אצל יש שבמוחין,

הגמרא 12ומשפט" בדברי – שנחלקים כפי המצוות, וקיום התורה לימוד ע"י הפסוק 13, בשלום"2על "פדה
הציבור". עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק כלליים: ענינים לג' –

הגאולה, נעשית ועי"ז

שהי'– ענין רק זה אין והרי שנה, ושבעים מאה לפני הזקן, רבינו הגאולה, בעל אצל שהי' כפי
תשכ"ט, כסלו בי"ט בהוה, ואור חיות מביא זה זכרון אלא זכרון, של באופן אלא אינו ועכשיו בעבר

הגאולה  ענין היום יהי' אצלו שגם במושבותם, מישראל ואחת אחד –לכל

. העולם""פדאני אומות מבין על 13. והסתר העלם שמהווים הענינים מכל אותו שיוציאו והיינו, ,
ובאופן  הציבור, עם ותפלה ובגמ"ח בתורה להעסק שמבלבלים הענינים ומכל ומשפט", "צדקה עשיית

נפשי", בשלום "פדה – שלום של

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

ובכ"מ.8) רע"ג. ל, ראה לקו"ת גם ראה
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ומ  ובגמ"ח  בתורה ד"העוסק לא שהעבודה – נפשי" בשלום ד"פדה באופן תהי' הציבור" עם תפלל
לעשות  והגדיל ה' ד"הפליא באופן – מזה ויתירה הגוף, מצד גם שלום של באופן אלא הנשמה, מצד רק

שמסביבו. בעולם גם שיומשך היינו, בארץ",

ולכן  הזקן, רבינו של שיטתו בצדקת הכירו המלוכה ששרי – כפשוטה הגאולה בעת שהי' וע"ד
והגדיל  ה' ש"הפליא וההכרה הידיעה תגיע העולם שבכל – היא הגאולה של שמשמעותה כך, שחררוהו,
רבינו  חוזר שבה הנוסחא לפי ועאכו"כ האגרת, של הנוסחאות בב' שמופיע הלשון שזהו בארץ", לעשות

הסדר) בשינוי (אלא פעמים ג' זה ענין וכופל חזקה 23הזקן הוי פעמים בג' והרי לצמיתות,24, נשאר שכך ,
לעולם.

.Â אליהם הגיע שהיהודי ענינים באותם ישתתף הוא שגם העולם את לשכנע – זאת פועלים כיצד אך
אודותם? יודע אינו שאפילו או עדיין, בזה אוחז אינו עצמו מצד שהעולם בשעה בה כבר,

דרכי  ע"י – עמו" תעזוב ד"עזוב באופן הגוף עם לעבודה בנוגע כמו – לזה הדרכים א' ובכן,
הכתוב  ובלשון הרע",25ההתבוננות, ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה :

הנשמה  רצון לפי שההנהגה שיבין באופן לגוף זאת ומסבירים בחיים", "ובחרת – המסקנא מובנת ובמילא
גם sebdהיא zaehl.ועניניו

אחזה" "מבשרי – בעצמו הגוף שרואה הבשר 26וכפי שכמות באופן הוא הגוף שמבנה שאע"פ –
ברגלים  יותר הקטנה 27גדולה לכמות מצייתים שהם בכך תלוי זה הרי כדבעי, יהיו שהרגלים כדי מ"מ, ,

מאשר  יותר הרבה הרגל גדולה שבכמות, לו, אומר בעצמו שהמוח אע"פ שכן, שבמוח, השכל – שבראש
בשר  של הכמות עבור טובה זו הרי שבשכל, וההשגה ההבנה מצד האיכות, מצד הנה שבראש, המוח
במוח  שנמצא השכל – האיכות עיקר תלוי' שבה הקטנה להכמות שיציית שברגל, העקב אפילו הרגל,

שבראש.

שאע"פ  – וגוף לנשמה בנוגע הוא כן ורגל, לראש בנוגע האמור שבדוגמת לו, להסביר אפשר ועפ"ז
שליטה  לו ואין כו', ולשקול למדוד למשש, יכול שאינו דבר זה הרי הנשמה אודות מדובר שכאשר
מהי  ולדרוש לחקור ומזוכך, דק בחוש צורך יש זאת "לקחת" וכדי שלו, החושים חמשת ע"י לתפסה

הגוף. לעניני בנוגע אפילו טובתו זו הרי לנשמה מציית הגוף כאשר  מ"מ, רצונה, ומה הנשמה

שעה  לפי להתנזר אדם צריך שלפעמים כך על – בזה ומצליחים – ליתן שצריכים ההסברה גם וזוהי
מעכב  השכל ורק שלו, הבריאות היפך שהוא דבר רוצה הגוף כאשר רצונו, מילוי ואפילו תאוותו ממילוי

ורצונו. תאוותו ממילוי הגוף את מעכבת הנשמה כאשר ועד"ז זאת. מלעשות אותו

בארץ". "לעשות – הסביבה בכל הפעולה לאופן בנוגע גם מובן זה ומכל

.Ê:יותר ובפרטיות

יאפשר  הראש אם לרגל טובה תהי' לא – ורגל לראש בנוגע גופא, בהגוף וכן וגוף, לנשמה בנוגע
אדרבה  שרוצה; מה לעשות לו תאפשר הנשמה אם להגוף טובה תהי' לא וכמו"כ שרוצה, מה לעשות לו

עבורם. חורבן יהי' זה –

ורצונו. תאוותו ימלא שלא – אותו להכריח יש מועילה, לא ההסברה ואם – לגוף להסביר צורך יש
ורצונו  תאוותו שאיֿמילוי להבין שיוכל הנשמה, של והסברה להבנה ויתקרב שיזדכך פועל גופא זה וענין

לאח"ז תהי' קלה, ובבא.ezaehלשעה בזה חייו, שנות כל עבור

משהו  לפעול אח"כ יוכלו הוויתור שע"י וחושבים לגוף, שמוותרים להיפך, היא הגישה כאשר ואילו
הגמרא  כדברי זה הרי –28. לאדם לו יש קטן "אבר שככל : היינו, רעב", – משביעו אותו . שמשביעים

יותר, רעב נעשה יותר
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המדרש  אלא 29ובלשון מתרצה, אינו מאתיים, לו נותנים וכאשר מאתיים", רוצה מנה לו שיש "מי :
לו! שנתנו ממה ככה פעמים ב' – מאות" ד' "רוצה

ענינים  נעשים עי"ז – אדרבה אלא אליהם, לקרבו שרוצים הענינים אל מתקרב שאינו בלבד זו ולא
גוף. בתור מציאותו שנחרבת ועד עליו, השליטה את מאבדים וכך עבורו, יותר וקשים ממנו רחוקים אלו

הגמרא  למעמד 30וכדברי אותו שמביאה הדרך שזוהי והיינו, סופו", שם על  נידון ומורה סורר ש"בן ,
לכל  המועיל איש להיות יכול שהי' מדיני, איש מענטש"), ("אויס אדם בתור מציאותו את שמאבד ומצב

לעצמו. בנוגע ואפילו ביתו, לבני בנוגע אפילו – שלו החוג

הזה" החזיון וככל האלה הדברים אגרת 31ו"ככל ובלשון בעולם, בחלקו האדם לעבודת בנוגע הוא כן ,
שזוהי במוחש, רואים בזה, מתבוננים שכאשר – בארץ" "לעשות הנ"ל: (וזוהי daehהקודש הארץ עבור

תאוותם  למלא להניח ולא ולהתאפק עצמם את להגביל זאת), מבינים אינם שעה שלפי אלו עבור גם טובה
שלהם. בענינים טוב לרב ויזכו אח"כ ירוויחו עי"ז שדוקא כיון שעה, לפי ורצונם

מהרצון  להתנזר עליהם זה ובשביל אחר, למישהו טובה לעשות צריכים שהם הכוונה אין כלומר:
אלא mdlyשלהם, daehd כאשר אפילו ורצון, תאוה מילוי של מבלתיֿסדר יתנזרו שעה שלפי – היא

אפילו  "מזיק" ונעשה והיושר, הצדק מדרך סר שסוכ"ס לו, גם שיזיק בהכרח ובמילא לזולת, מזיק הדבר
עצמו. את גם שמהרס לעצמו, "מזיק" שנעשה ועד ביתו, לבני

שלא  ורצונו תאוותו ממלא הגוף שכאשר הנשמה, להוראת ביחס הגוף לתאוות בנוגע לעיל וכאמור
אין  – הבריאות דרישת היפך וסובא וזולל הסדר, שיעשה ע"פ  הגוף על לפעול צריכה שהנשמה באופן זה

לו  להסביר יותר: קלה דרך יש אלא האנושיות, היפך שזה בגלל וסובא, זולל יהי' שלא לנשמה, טובה
עצמו. הגוף עבור וחורבן הירוס שזהו החינוך בהתחלת מיד

.Á:ולהעיר

עליו  לפעול אפשרות שאין עד כך כל בתאוות מונח כבר שהוא להיות יכול הרי האמת, שזוהי אף
בנו" שונא הוא) (שאז שבטו "חושך להיות לא – היא העצה ואז, השכל. מכה 32ע"י להכות לא (אבל

אלא33אכזרית  ,(eze` gixkdl שזוהי לו להסביר ההזדמנות את למצוא לאח"ז ומיד שיתאפק, שעה לפי
עוד  המחונך טובת זוהי עבורו; טובה זוהי אלא אחר, לחוג אחר, למישהו טובה עושה לא הוא טובתו;

מסביבו. שנמצאים אלו טובת מאשר יותר

ד"פדה הענין להיות אמנם ולעבודmelyaצריך ,"cgia פועלים אכן וסוכ"ס אותו, לחנך שרוצים זה עם
היפך  שהיא מהנהגה להיות שיכול ההיזק את למנוע יש לראש שלכל – הוא הדברים סדר אבל זאת;
מהטובה  פחות לא היא ההיזק, את מהם שמונעים אלו עבור שבזה והטובה ומשפט"; "צדקה היפך הסדר,

אותם. יזיק שלא ממנו שמונעים זה עבור

.Ë,"אמת "תורת שנקראת התורה, של הוראה שזוהי – העיקר על בהוספה הוא לעיל האמור וכל
את  ולנהל להתנהג כיצד הוראה חיים", "תורת ונקראת בטהרתה, אמת אמיתיות, הוראות הן שהוראותי'

בעולם  קורה שהדבר הראשונה הפעם אודות מדובר הי' אם אפילו עלי' לסמוך וצריכים ;34החיים,
כו'. ההפכית ההנהגה של התוצאה את חוגים ובכמה מקומות בכמה שראו לאחרי ועאכו"כ

באופן  העבודה להיות צריכה שלום, של באופן תהי' בחיים שההנהגה שכדי – ההוראה וכללות
עמו". תעזוב ד"עזוב
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חיי 29) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

(במשנה).30) סע"ב עא, סנהדרין
סע"א).31) (סה, פמ"ו בתניא אדה"ז לשון
כד.32) יג, משלי

וש"נ.33) הי"ג. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ע'34) תש"ב (סה"ש הזקן רבינו דברי אודות כמ"פ וכמדובר

הוראה  ללמוד שיש חשון)) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29
שמתרחשים  למאורעות בנוגע זה לשבוע השייכים התורה מעניני

כו'. וההנהגה הגישה להיות צריכה כיצד – זה בשבוע
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מקבל  שיהודי הטובים הענינים שכל – בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפליא באופן הוא זה וענין
ועד  הלאה, ויפוצו שיתפשטו – היא הכוונה תכלית הנה שהוא, אופן באיזה או עבודתו, ע"י או בירושה,
לזה  יש סוכ"ס (שהרי העולם וכל המדינה העיר, החוג, בכל עולם", אֿל ה' בשם שם ד"ויקריא לאופן

ומשפט". ד"צדקה הענין שם שניטע – ונקודה) פינה בכל השפעה

שהקב"ה  סימן זה הרי ואפשרויות, כחות להם שנתנו דכיון – הרבים את וזיכו שזכו אלו ואשרי
והמדינה, העיר הסביבה, את לזכות – בזה יצליחו ירצו, רק ואם זאת, לנצל שביכלתם בהם ובוטח מאמין

בשלום". ד"פדה ובאופן ומשפט", צדקה "לעשות "בארץ" ולפעול

ישא  ש"לא ומצב המעמד יהי' שאז צדקנו, משיח  לביאת ההכנה זו הרי – (סוס"גֿד) לעיל וכאמור
חרב" גוי אל בם"35גוי נוהג קטן "ונער ועד כבש", עם זאב "וגר האמיתית 36, בגאולה ממש, בקרוב ,

דידן. ובעגלא והשלימה,

***

.È'תהי שלא כך, בהם, שהשתמש והביטויים התיבות על באגרותיו מדייק הי' הזקן שרבינו ידוע
בסגנון  רק להתבטא שיכול תוכני ענין גם בזה יהי' היופי, עם ביחד אלא יפה, וביטוי יפה מליצה סתם

פחות  ולא יותר לא תיבות, ג' או בב' להתבטא הדבר צריך תיבות, ג' או בב' צורך יש ואם .37זה,

– שלו הגאולה של שענינה בהודעה הזקן רבינו מתחיל שבה הנ"ל הקודש לאגרת בנוגע ועד"ז
יכולים  זו וגישה שיטה שע"י כיון הארץ, פינות לכל ולבוא להתפשט צריך זה [שענין בארץ" "לעשות

לז  בנוגע וכן קדוש, מקום גם ואח"כ טהור למקום מקום כל ועד לעשות טהור בתוכן רגע כל למלא מן,
שרבינו  באופן זה אין שבודאי – ו"הפליא" "הגדיל" הביטויים: בשני ומשתמש וקדוש], מואר לתוכן
כדי  התוארים ב ' נאמרו שבפסוק כשם אלא מסויים, בפסוק שמופיעים ביטויים שני במכתבו העתיק הזקן
גם  כך "הפליא", בשם שנקרא אחד וענין "הגדיל" בשם שנקרא אחד ענין שונים, ענינים ב' לבטא
הענין  והן ד"הגדיל" הענין הן בזה שיש הזקן רבינו מבהיר גאולתו, ע"י שנפעלה לפעולה בנוגע במכתבו

.38ד"הפליא"

.‡È:וקושיות שאלות כמה על מענה נותן זה ענין ובכן,

חוצה, המעיינות בהפצת ולפעול לגשת יכולים כיצד

שהרי – בנ"י, כל נכללים שבזה מצוות, ומקיימי תורה לומדי בין החסידות מעיינות להפצת בנוגע הן
כרימון  מצוות מלאים ישראל פושעי אפילו כי, לשניהם, או אלו, סוגים מב' לא' שייך מישראל אחד ,39כל

ולילה" יומם בו "והגית מצות מקיים עםֿהארץ אחד 40ואפילו ופסוק שחרית אחד פסוק אמירת ע"י
בזמן 41ערבית  רגע ובכל בעולם פינה בכל הארץ, בכל ומשפט צדקה עניני להפצת בנוגע והן ;–

(כלשון  בו גוברים והקליפות רע, רובו העשי' שעולם רואים, מסביב, מסתכלים שכאשר בשעה בה
).42התניא 

עם  להתחשב ולא להזיק שחפצים אלו הלאֿטובים, שהכחות רואים, ראשונה, בהשקפה כשמסתכלים
פקודתם, למלא שמוכנים הטכניים, האמצעיים כל עם גדול, צבא אנשים, ריבוי להם יש ומשפט", "צדקה
היפך  של ומצב מעמד לידי להביא חדא, וברגעא חדא בשעתא כמימרא, ברגע יכולים רוצים, וכאשר
מתי  המה, מועטים – ומשפט" "צדקה בהפצת שיתעסקו עמהם לדבר שיכולים האנשים ואילו הבנין;

מספר.
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ד.35) ב, ישעי'
ו.36) יא, שם
חל"ה 37) מנחם (תורת ס"ב תשכ"ג כסלו י"ט שיחת גם ראה

.(250 ע'
ח"ב 38) מנחם (תורת סכ"ח תשי"א כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(136 ע'
וש"נ.39) בסופה. חגיגה
ח.40) א, יהושע
ב.41) צט, מנחות
פכ"ד.42) פ"וֿז.
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לד  אפשר איך מליוני וא"כ, מאות בו שיש מסביב, גדול עולם עם ולהתעסק נפשם למסור מהם רוש
להזיק  שדרכם אלו ישנם מדינה ובכל נוספת, במדינה אנשים מליוני מאות ועוד אחת, במדינה אנשים
בתוככי  החסידות לימוד את ולהפיץ עמהם להתמודד יוכלו מספר מתי אותם ואעפ"כ, לקלקל, ודרכם

שמסביבם?! העולם בכל ומשפט" צדקה לעשות ה' "דרך ושמירת בנ"י,

זה: על והמענה

אחד  כל על ומשגיח הזמן, של רגע ובכל בארץ, פינה בכל נמצא הקב"ה והרי הקב"ה, צוה שכך כיון
פרטית, בהשגחה ואחת

והאמונה – היחוד בשער בארוכה הזקן רבינו שמבאר לפני 43כפי נברא שהעולם באופן זה שאין ,
הקב"ה  אלא כרצונו, להתנהג יכול והעולם בשמים, ונמצא ח"ו, הארץ" את ה' "עזב ואח"כ שנים, אלפי

בראשית  ימי בששת כמו בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו –"מחדש

רק  אם הנה – זה תפקיד למלא אותו ומינו בו שבחרו זה אדם נמצא שבו זמן ובאותו מקום באותו
בזה. יצליח אזי בחיים", "ובחרת הציווי את יקיים

ועבודה תפקיד ויטיל החשבון, את ח"ו, ידע, לא שהקב"ה יתכן "אין ולא שהרי – הכח לפי שלא
בריותיו" עם בטרוניא בא תפקידו.44הקב"ה למלא כדי לו שנתן מהכחות יותר מהאדם ידרוש לא הקב"ה ;

חשבונות, שום לו נוגע לא ומנהיגו, העולם בורא שהוא בה' מאמין להיותו אמונה, שמצד ונמצא,
שישנה  כיון – כחותיו לפי שלא אפשרי, בלתי דבר קשה, דבר שזהו לו שמסבירים מה לו נוגע ולא

בזה. מצליח וסוכ"ס תפקידו, שזהו העולם ממנהיג ההוראה

ס"ב), (כנ"ל בשכל הבנה גם דורשת חב"ד אבל, אמונה; מצד הוא זה כל השאלה: נשאלת עדיין אך
בלבד, אמונה מתוך תהי' עבודתו אם אך באמונה, תפקידו ימלא ואכן הוא, שכן שמאמין אמת הן וא"כ,

ממנו?! ומצפים שדורשים באופן להצליח יוכל לא – הלב הרגש מצד לא וגם השכל, מצד לא אבל

הענ  שישנו היינו, בארץ", לעשות והגדיל ה' "הפליא הזקן: רבינו כותב זה על ד"הגדיל",הנה ין
כדלקמן. לגאולתו, בנוגע עמו שאירע ממה ראי' ומביא ד"הפליא", הענין וישנו

.·Èהיותו על ה"מסירה" לאחרי היתה הזקן רבינו של במלכות הגאולה נגד 45מורד שהולך היינו, ,
רוסיא. מדינת של והמלכות המשטר כל

העדר  היתה מדה באיזו ליהודי, ברוסיא התייחסו שבו האופן את בחשבון לוקחים כאשר ובכן:
לכאורה  הרי – במלכות מורד שהוא ה"מסירה") (מצד בו שחשדו ליהודי בנוגע ועאכו"כ כו', החשיבות
ש"נפלאת  באופן הארץ" שרי כל "לעיני יהי' שהנצחון ועאכו"כ ינצח, הזקן שרבינו בטבע מקום הי' לא
באופן  היתה שגאולתו הזקן רבינו וכדברי אותו, לשחרר שצריך יסכימו בעצמם שהם בעיניהם", היא
שצריכים  – "בשלום" – הסכימו בעצמם הם אלא אותם, ניצח שהוא באופן לא היינו, בשלום", ד"פדה

אותו. לשחרר

אינו  – "הפליא" ואילו גדלות, פירושו – "הגדיל" ו"הפליא": "הגדיל" – אופנים בב' הי' זה וענין
אבל  בשכל, זאת מבין לא הוא זאך"); וואּונדערלעכע ("א פלאי דבר פלא, של ענין אלא גדלות, של ַַענין

הוא. שכן רואה הוא

הגאולה: לענין ובנוגע

אם  – הפסקֿדין תלוי הי' השאלות על המענה ובאופן שאלות, כמה הזקן רבינו אצל ששאלו ידוע
להיפך. ח"ו או אותו, ישחררו
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בתחלתו.43)
סע"א.44) ג, ע"ז

מנחם 45) (תורת ס"ב דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה
וש"נ. .(317 ע' חנ"א
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מקבל  שיהודי הטובים הענינים שכל – בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפליא באופן הוא זה וענין
ועד  הלאה, ויפוצו שיתפשטו – היא הכוונה תכלית הנה שהוא, אופן באיזה או עבודתו, ע"י או בירושה,
לזה  יש סוכ"ס (שהרי העולם וכל המדינה העיר, החוג, בכל עולם", אֿל ה' בשם שם ד"ויקריא לאופן

ומשפט". ד"צדקה הענין שם שניטע – ונקודה) פינה בכל השפעה

שהקב"ה  סימן זה הרי ואפשרויות, כחות להם שנתנו דכיון – הרבים את וזיכו שזכו אלו ואשרי
והמדינה, העיר הסביבה, את לזכות – בזה יצליחו ירצו, רק ואם זאת, לנצל שביכלתם בהם ובוטח מאמין

בשלום". ד"פדה ובאופן ומשפט", צדקה "לעשות "בארץ" ולפעול

ישא  ש"לא ומצב המעמד יהי' שאז צדקנו, משיח  לביאת ההכנה זו הרי – (סוס"גֿד) לעיל וכאמור
חרב" גוי אל בם"35גוי נוהג קטן "ונער ועד כבש", עם זאב "וגר האמיתית 36, בגאולה ממש, בקרוב ,

דידן. ובעגלא והשלימה,

***

.È'תהי שלא כך, בהם, שהשתמש והביטויים התיבות על באגרותיו מדייק הי' הזקן שרבינו ידוע
בסגנון  רק להתבטא שיכול תוכני ענין גם בזה יהי' היופי, עם ביחד אלא יפה, וביטוי יפה מליצה סתם

פחות  ולא יותר לא תיבות, ג' או בב' להתבטא הדבר צריך תיבות, ג' או בב' צורך יש ואם .37זה,

– שלו הגאולה של שענינה בהודעה הזקן רבינו מתחיל שבה הנ"ל הקודש לאגרת בנוגע ועד"ז
יכולים  זו וגישה שיטה שע"י כיון הארץ, פינות לכל ולבוא להתפשט צריך זה [שענין בארץ" "לעשות

לז  בנוגע וכן קדוש, מקום גם ואח"כ טהור למקום מקום כל ועד לעשות טהור בתוכן רגע כל למלא מן,
שרבינו  באופן זה אין שבודאי – ו"הפליא" "הגדיל" הביטויים: בשני ומשתמש וקדוש], מואר לתוכן
כדי  התוארים ב ' נאמרו שבפסוק כשם אלא מסויים, בפסוק שמופיעים ביטויים שני במכתבו העתיק הזקן
גם  כך "הפליא", בשם שנקרא אחד וענין "הגדיל" בשם שנקרא אחד ענין שונים, ענינים ב' לבטא
הענין  והן ד"הגדיל" הענין הן בזה שיש הזקן רבינו מבהיר גאולתו, ע"י שנפעלה לפעולה בנוגע במכתבו

.38ד"הפליא"

.‡È:וקושיות שאלות כמה על מענה נותן זה ענין ובכן,

חוצה, המעיינות בהפצת ולפעול לגשת יכולים כיצד

שהרי – בנ"י, כל נכללים שבזה מצוות, ומקיימי תורה לומדי בין החסידות מעיינות להפצת בנוגע הן
כרימון  מצוות מלאים ישראל פושעי אפילו כי, לשניהם, או אלו, סוגים מב' לא' שייך מישראל אחד ,39כל

ולילה" יומם בו "והגית מצות מקיים עםֿהארץ אחד 40ואפילו ופסוק שחרית אחד פסוק אמירת ע"י
בזמן 41ערבית  רגע ובכל בעולם פינה בכל הארץ, בכל ומשפט צדקה עניני להפצת בנוגע והן ;–

(כלשון  בו גוברים והקליפות רע, רובו העשי' שעולם רואים, מסביב, מסתכלים שכאשר בשעה בה
).42התניא 

עם  להתחשב ולא להזיק שחפצים אלו הלאֿטובים, שהכחות רואים, ראשונה, בהשקפה כשמסתכלים
פקודתם, למלא שמוכנים הטכניים, האמצעיים כל עם גדול, צבא אנשים, ריבוי להם יש ומשפט", "צדקה
היפך  של ומצב מעמד לידי להביא חדא, וברגעא חדא בשעתא כמימרא, ברגע יכולים רוצים, וכאשר
מתי  המה, מועטים – ומשפט" "צדקה בהפצת שיתעסקו עמהם לדבר שיכולים האנשים ואילו הבנין;

מספר.
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ד.35) ב, ישעי'
ו.36) יא, שם
חל"ה 37) מנחם (תורת ס"ב תשכ"ג כסלו י"ט שיחת גם ראה

.(250 ע'
ח"ב 38) מנחם (תורת סכ"ח תשי"א כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(136 ע'
וש"נ.39) בסופה. חגיגה
ח.40) א, יהושע
ב.41) צט, מנחות
פכ"ד.42) פ"וֿז.
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החסידים  סיפורי שלא 46וע"פ לענין בנוגע אחת, שאלה מלבד השאלות, כל על הזקן רבינו השיב –
ע"פ  לו השיב לא ולכן החקירה, את שערך ל"חוקר" גם מובן שיהי' באופן בשכל להסבירו יכול הי'

דינים! ממתיק ששמחה אח"כ בהסבירו בצחוק... שפרץ עי"ז אלא שכל,

בראותו  והסברה, הבנה ללא השאלה את שמבטלים באופן אלא שכל, ע"פ אינו – כזה "מענה"
כזו! לשאלה מקום אין שמלכתחילה כך , השאלה, על שצוחקים

חדא", אמר ש"מר להיות ויכול לא, או בשכל מתקבל הוא אם אודותיו להתווכח שיכולים ענין יש
צריך  ואינו זה... על לענות מה לו שאין עד כ"כ בשכל מקום לו שאין ענין יש אבל ברֿפלוגתא; לו ויש

זה על לענות אצלו!כלל ללעג היא זו ששאלה כיון במילים,

פעולת  ואילו "הגדיל"; של באופן היא – והסברה הבנה ע"י השאלות כל על המענה פעולת ובכן:
הדבר  שנתקבל פלא דבר שזהו "הפליא", של באופן היא – והסברה) הבנה (ללא הצחוק ע"י ה"מענה"

כו'. והטענות השאלות את לבטל

.‚È:לעיל האמורה לשאלה בנוגע הוא וכן

לעשות  שצריך אומרים ואעפ"כ עדיין, בזה אוחז שאינו בחוג ומשפט" "צדקה להפיץ צריכים כאשר
הידוע  [כפס"ד העליונה על ידו תהי' שסוכ"ס וודאות מתוך אלא נפשו, למסור שצריך בגלל רק ולא זאת,

נשיאנו  רבינו של ברשימות נדפס שכבר (כפי הגאולה לאחרי מעלה של להיות 47דב"ד יכול זה הרי – [(
דרכים: בב'

שכל; ע"פ גם להזולת זאת להסביר יכולים שסוכ"ס היינו, ד"הגדיל", באופן – אחת דרך

אזי  שכל, ע"פ זאת להסביר אפשר שאי רואים שכאשר והיינו, ד"הפליא", באופן – נוספת ודרך
הוא  שכן להכיר הוא מוכרח לאו, אם ובין בשכל זאת מבין הוא אם שבין כך, פלא, דבר לו מראים

הדבר.

.„È:יותר ובפרטיות

בו, גוברים שהקליפות בעולם, לפעול סוכ"ס יכולים כיצד והשגה, בהבנה הסברה רוצים כאשר
"צדקה  להפיץ שרוצים אלו עם ביחד לעבוד עמו", תעזוב ד"עזוב ובאופן "בשלום", תהי' שהנהגתו
באופן  בזה ההסברה ישנה – וכיו"ב מסירותֿנפש של ענינים שדורשים אלו עם ביחד ולעבוד ומשפט",

ד"הגדיל":

לחלק  שבנוגע ועד ומשפט", "צדקה ע"פ להתנהג עליהם לפעול שצריכים אלו אודות מדובר כאשר
בנו" שונא שבטו "חושך מאשר הפכי באופן להתנהג צורך יש ישנו 32מהם שאצלם באופן זה אין –

ואי  גדול, קטן;מחנה מחנה ישנו כאן לו

לקבל  עליהם ולפעול לשנותם כדי להתייגע שצריך המחנה של גדלו שיהי' כמה שעד היא, האמת
– "בארץ" ומשפט" צדקה "לעשות הדרך xzeiאת lecb אלו גם סוףֿסוף, כי, בזה, אוחזים שכבר המחנה

והפנימיות, העצם מצד הנה עליהם, להשפיע mdשצריכים mb miyibxn צדקה" ע"פ ההנהגה להיות שצריכה
יעור" "השוחד כמו הם והרצון שהתאווה אלא להתאפק,48ומשפט", יכול שאינו כך, השכל, את שמטה ,

ורצונו. תאוותו למלא כדי בקלות, לו שבא דבר לעשות ורוצה

מוסר  בספרי אינו 49וכמבואר שלאח"ז, ברגע והרצון, התאוה מילוי לאחרי שמיד – זה על ההוכחה
כזה. דבר שעשה כך על ותמה מעצמו, מרוצה
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תורת 46) גם וראה א'. ובהערה רפי"ח ח"א רבי בית ראה
וש"נ. .204 ע' ח"א מנחם

שלו 47) באג"ק ולאח"ז קכב. ס"ע לתניא והערות בקיצורים
ואילך. רסד ס"ע ח"ד

יט.48) טז, שופטים פ' ח. כג, משפטים
ריש 49) חמ"א מנחם תורת גם וראה פכ"ה. מוסר שבט ראה

וש"נ. .131 ע'
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בירושלמי  שמצינו הפסוק 50וע"ד .2על נפשי בשלום כי"פדה אבשלום . אנשי שגם עמדי", היו ברבים
במלחמה. ינצח שדוד מתפללים היו

ישנו  גופא אצלם הנה ומשפט", ה"צדקה היפך שמתנהגים אלו שגם – העולם לאומות בנוגע ועד"ז
"לגרמייהו" – ומשפט" "צדקה של ומצב מעמד שיהי' רוצים שבפנימיותם סיבה 51הענין מאיזו או ,

או  אחיו בנו, כלפי ומשפט" ה"צדקה היפך שיתנהגו רוצה הוא אם אותו שואלים כאשר שכן, שתהי',
שלא  בלבד זו שלא הרצוי, למחנה סוכ"ס אותו מביאים וכך הראוי!... הסדר זה שאין "תופס" אזי אביו,

עמו". תעזוב "עזוב – אדרבה אלא יפריע,

הזולת  על שפועלים באופן לא – היא ("ּפראּפאגאנדע") תעמולה של הענין שאמיתית כמ"פ ַָָוכמדובר
אליו שבאה חדשה וסברא שיטה שמגל ueganשיקבל – היא ביותר הטובה הדרך אלא אצלו, edy`ים

envraבעצם שזוהי לב שם לא ולכן אחר, לכיוון שהביט מפני הבחין, שלא אלא כך, elyסבור dhiyd!

כ"כ  מושקעים לא שעדיין זמן [כל שכל ע"פ להסביר הדרך את למצוא – ד"הגדיל" הענין וזהו
ומשפט", "צדקה לרצות שצריך יבין הוא שגם דעה...], עדיין לו יש שהשכל כך, בלתיֿרצויים, בענינים

ולעניניהם. ביתו ולבני לו הדבר יזיק  זאת, שלולי לעיל, כאמור

.ÂË להסביר שיכולים לחבירו, אדם שבין וענינים גשמיים, לענינים בנוגע מדובר כאשר גם אמנם,
שהוא  כפי עמהם שיתנהגו אביו, או אחיו לבנו, להזיק הדבר עלול  ומשפט", "צדקה ללא יתנהג שאם לו
לא  תהי' ומשפט" צדקה "לעשות שההנהגה היא הכוונה שהרי עדיין, מספיק זה אין – לאחרים מתנהג

אביו, או אחיו בנו, עבור טובה וזוהי הגוף, טובת שזוהי בגלל רק

אצלו – תתעורר פתאום שלפתע להיות יכול שהרי לדבר, קיום יהי' אם יודעים לא כזה באופן כי,
נגדם  לעמוד יוכל לא שהשכל עד כ"כ גדול בתוקף והרצון –התאווה

" שזוהי כך על מיוסד להיות צריך ומשפט" צדקה ד"לעשות הענין d'אלא jxc צוה שכך היינו, ,"
זאת, לקיים צריכים ולכן הקב"ה,

עשה  שהוא ידע לא אחד שאף כיון עונש, מכל להתחמק דיו פיקח שהוא חושב כאשר גם הנה ואז,
רק הרי – וכו' אבלmc`Îipanזאת להתחבא, וכמ"ש d"awdnיכולים להתחבא, אפשר יסתר 52אי "אם

(בתמי'). אראנו" לא ואני במסתרים איש

שגם  להזולת להסביר ביכלתו יש – ד"הגדיל" לענין בנוגע בשלמא השאלה: נשאלת עדיין וא"כ,
צדקה  ד"לעשות שהענין העיקר, את לו מסבירים איך אבל ינזק; שלא כדי ומשפט" "צדקה ירצה הוא

"הגדיל הוי'", "דרך עם קשור להיות צריך בארץ"?!d'ומשפט" לעשות

.ÊË:"ד"הפליא הענין – הוא זה על והמענה

שמוכרח  כך, הבורא, נפלאות את בעצמו ראה שבזה פלא, דבר אצלו שהי' הפרטיים, בחייו לו מראים
ואין  כזה, למאורע נתינתֿמקום אין הטבע חוקי שמצד כיון הטבע, חוקי מצד זה שאין הכרה לידי להגיע

בעולם. בעה"ב שהוא מהקב"ה, שבא עליון, כח מצד אלא זה

בנוגע הסבר שזהו לטעון יכול פרטי, איש של מחייו ראי' מביאים כאשר מהי `eilאמנם, אבל ,
בעה"ב הוא שהקב"ה mlerdההוכחה lka?

שתהי' מבלי פרך, עבודת של ומצב במעמד שהיו אנשים מליוני מאות אודות מדובר כאשר ובכן,
מלחמה  וניהלו המרד, נס את שהרימו עי"ז היתה לא פרך מעבודת ויציאתם זה, נגד להלחם אפשרות להם
בזה: ומתבוננים שלהם, המרץ מצד ולא עבודתם מצד לא מבחוץ, שבא ענין זהו אלא ובסוסים", "ברכב
פרך, בעבודת עסקו שנים מאות במשך מקום! לזה אין הטבע בדרך הנה – כזה? מאורע להיות יכול איך

ה'" ביד ושרים מלכים "לב הנה ואעפ"כ, זה. מצב שיבלבלו ענינים היו ולא תשלום, קמה 53ללא ולפתע ,
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סה"ח.50) פ"א סוטה
ספ"א.51) בתניא הובא סע"א). (כב, ת"ו תקו"ז

כד.52) כג, ירמי'
(53.1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ
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לציית  שצריך ההסברה ובגלל ומשפט", ה"צדקה בשם פרך, העבדות לביטול סוכ"ס שהביאה תנועה
להקב"ה.

הן  הקב"ה, ע"י שבא ענין שזהו והכרה ידיעה – ד"הגדיל" לענין בהוספה – ד"הפליא" הענין וזהו
לו  יש עצמו, את לרמות רוצה אינו רק ואם פרטית, השגחה ראה שבודאי כאו"א, של הפרטיים בחייו
ומסופר  כמבואר אנשים, למליוני שנוגע הנ"ל מאורע אודות מדובר כאשר ועאכו"כ כאלו; מאורעות כו"כ

הימים. דברי בספרי בארוכה

.ÊÈ,"בארץ לעשות והפליא ה' ד"הגדיל הענין הי' שבו בשנה היום בבוא יותר מודגש זה וכל

האריז"ל – בכתבי שהיו 54כמבואר כפי וההשפעות ההמשכות כל ונעשים חוזרים השנה שלתקופת
מיוחדים, ואור חיות מתוך הזכרון לחידוש הזמן הוא השנה שיום כפשוטו, גם הוא וכן הראשונה, בפעם

בהוה  החיים את גם להאיר מנת –על

לו  צריכים היו שרבים הזקן, רבינו אצל שהי' בכל 55כפי מה"רבים" אחד כל אצל גם נעשה ועד"ז ,
ד"הפליא", הענין גם אלא ד"הגדיל", הענין רק לא – שלאח"ז הדורות

רבינו  כמ"ש – גם אלא שלו, רוחניים חיים הפרטיים, בחייו שלו, אמות בד' נשאר זה שאין ובאופן
"לעשות – העולם.ux`aהזקן אומות בין גם ומתפשט שנמשך ועד ,"

שנעשה  ועד ויושר, צדק הפצת של והתפקיד העבודה את בשלימות למלא יותר נקל נעשה ועי"ז
הענין  שזהו – ומשפט" צדקה "לעשות והיושר, הצדק את להפיץ מסייעים עצמם שהם ומצב מעמד

דוד, של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם כאמור, גו'", בשלום ד"פדה

היעוד  לקיום ההכנה גם יבוא 56וזוהי צדקנו, משיח בביאת ממש, בקרוב שדֿי", במלכות עולם "לתקן
והשלימה. האמיתית בגאולה ויגאלנו

"ופרצת"]. הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÈ תור בדוגמת שזהו בשלום", ד"פדה הענין אודות לעיל תעזוב האמור "עזוב הפסוק על הבעש"ט ת
– המצוות וקיום התורה בלימוד ה' בעבודת יעסוק הנשמה עם שביחד הגוף, על לפעול שצריך עמו",

חב"ד  חסידות תורה של הראשון והנשיא המייסד הזקן, לרבינו במיוחד הידוע 57שייך כהפתגם ,58,
אמר איךmikixvyשהבעש"ט הראה הזקן רבינו ואילו זאת, שכל milekiyלעשות זאת, ועוד זאת, לעשות

שבלב, המדה מצד רק (לא זאת לעשות שיש היינו, שבמוח, בחב"ד חדורים להיות צריכים התומ"צ עניני
הלב  על ששליט שבמוח השכל מצד דמחשבה 59אלא) הלבושים גם ואז, חג"ת, על חב"ד פועלים שלכן ,

ושלימות. וחיות אור מתוך הם ומעשה דיבור

במעשה  הענינים כל את למצוא יש שאצלו מובן הרי – וההתחלה היסוד הי' הזקן רבינו שאצל וכיון
כמ"פ  וכמדובר שלו, המיוחד בענין או שלו בקו נשיא כל אצל זה הי' ולאח"ז שכל 60בפועל; שכיון
טפי  בה זהיר דהוה מצוה וכמו שלו, עצמי ענין אחד לכל יש "מאור", בשם נקרא שמצינו 61נשיא (כפי

בגמרא  הובא זה ענין שהרי כללית, לנשמה בנוגע גם הוא וכן פרטית, לנשמה ליהודים 61בנוגע בנוגע
כלליות). נשמות שהיו כאלו
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לה h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy

צריכים  הענינים שכל לעיל האמורה להנקודה בנוגע מיוחדת הדגשה הזקן רבינו אצל מצינו וכמו"כ
"בכל  עבודה, של ענין בכל חדורים הגוף כחות וכל הנפש כחות שכל – ד"בשלום" באופן להיות

ענינו.62דרכיך" כפי ואבר כח בכל בגלוי גם שנמשך כפי ,

ה  רבינו ובלשון זה, על מצווה אחד שכל באגה"ק ואע"פ לבוא 63זקן צריך מישראל אדם ש"כל
. התורה מצות תרי"ג כל שיקיים עד רבים ישראל בגלגולים כל מוציא שהוא במלך התלויות מצות לבד .

העוסק  ש"כל באופן היא שלהם שהעשי' ענינים ויש בגלוי, אותם שעושה ענינים יש בפועל הרי – כו'"
כו'" הקריב כאילו כו' (מלבד 64בתורת מסויים ענין להחליף יכולים ידם שעל אופנים בכמה ועד"ז ,

מצינו  – הזקן רבינו אצל ואילו כו'); יותר בהידור בפועל להיות שצריכה טפי, בה זהיר דהוה המצוה
ממלאי  הנשיאים אצל אפילו מצינו שלא פלא דבר שזהו בפועל, במעשה בגלוי הענינים בכל שעסק

מקומו.

.ËÈ:שבזה ומהדוגמאות

ההפסק  וטעמי הנגינה טעמי הדקדוק, כללי עם הקשורות הלכות כמה ישנם – התורה לקריאת בנוגע
שומע  – עצמה התורה קריאת אבל התורה, קריאת הלכות לימוד ע"י זאת שמקיים מי ישנו ובכן: וכו'.
הנגינה, וטעמי דקדוק התורה, קריאת הלכות למד שגם מצינו – הזקן לרבינו בנוגע אבל אחר. ממישהו

בפועל  "בעלֿקורא" בעצמו הי' הבעלֿתוקע 65וגם בעצמו שהי' – שופר לתקיעת בנוגע ועד"ז .66.

בתורה: והמדות השיעורים לענין בנוגע מצינו וכמו"כ

ספקות, בהם שיש – מסיני למשה הלכה – ומדות שיעורים גם ויש ברורים, שהם ומדות שיעורים יש
במדידת  בעצמו התעסק ואמורא תנא כל לא אעפ"כ, אבל כו'; בדיוק השיעור לידע כדי למדוד וצריכים

בגמרא  שמצינו וכפי בדברים 67השיעורים, שעסקן חלפתא בן שמעון רבי על עליו לא "אמרו אבל הי'",
אבל  זאת; לומד פשוט איש שגם ועד מהם, אחד כל אצל הי' ההלכות, לימוד – בזה. התעסק אחד כל
לא  נשיאינו רבותינו אצל וגם בפועל. במעשה זאת לעשות אחד כל של ענינו זה אין – בעצמו למדוד

שבתורה. ומדות שיעורים במדידות בעצמם שעסקו מצינו

אחיו  שכותב כפי בפועל, במעשה אצלו היתה השיעורים מדידת גם הנה – הזקן לרבינו בנוגע אבל
יהודה  שארית השיעורים 68בספרו את בדיוק לידע כדי כו', ומטבעות שעורות בעצמו מדד הזקן שרבינו

הצ"צ  בשו"ת וכמובא בפועל, למעשה הלכה קבע לכך ובהתאם כו', מטבע או שעורה עם 69הקשורים

בעצמו. הזקן רבינו שמדד מהמדידות ענינים כמה

כמוך" לרעך ד"ואהבת לענין בנוגע הספרא 21ועד"ז (כלשון בתורה" גדול ו"כלל יסוד שזהו –70,
בגמרא  למעלה 71ועד"ז אפילו זאת שעושים ויש והגבלה, במדידה זאת שעושים יש זה בענין גם אבל, ,(

הנישואין: חיי להתחלת בשייכות בזה, מיוחדת הנהגה מצינו הזקן רבינו אצל ואילו והגבלה; ממדידה

גופא" "פלג אלא אינו אז עד שהרי האדם, מציאות שלימות נעשית הנישואין שבעת – ובהקדמה
בזהר  אדם"72(כדאיתא שמם את ויקרא גו' בראם ונקבה ד"זכר הענין נעשה הנישואין בעת ואילו ,(73,

יבמות  במסכת הגמרא (כדרשת "אדם" נעשה ).74שאז
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h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy

לציית  שצריך ההסברה ובגלל ומשפט", ה"צדקה בשם פרך, העבדות לביטול סוכ"ס שהביאה תנועה
להקב"ה.

הן  הקב"ה, ע"י שבא ענין שזהו והכרה ידיעה – ד"הגדיל" לענין בהוספה – ד"הפליא" הענין וזהו
לו  יש עצמו, את לרמות רוצה אינו רק ואם פרטית, השגחה ראה שבודאי כאו"א, של הפרטיים בחייו
ומסופר  כמבואר אנשים, למליוני שנוגע הנ"ל מאורע אודות מדובר כאשר ועאכו"כ כאלו; מאורעות כו"כ

הימים. דברי בספרי בארוכה

.ÊÈ,"בארץ לעשות והפליא ה' ד"הגדיל הענין הי' שבו בשנה היום בבוא יותר מודגש זה וכל

האריז"ל – בכתבי שהיו 54כמבואר כפי וההשפעות ההמשכות כל ונעשים חוזרים השנה שלתקופת
מיוחדים, ואור חיות מתוך הזכרון לחידוש הזמן הוא השנה שיום כפשוטו, גם הוא וכן הראשונה, בפעם

בהוה  החיים את גם להאיר מנת –על

לו  צריכים היו שרבים הזקן, רבינו אצל שהי' בכל 55כפי מה"רבים" אחד כל אצל גם נעשה ועד"ז ,
ד"הפליא", הענין גם אלא ד"הגדיל", הענין רק לא – שלאח"ז הדורות

רבינו  כמ"ש – גם אלא שלו, רוחניים חיים הפרטיים, בחייו שלו, אמות בד' נשאר זה שאין ובאופן
"לעשות – העולם.ux`aהזקן אומות בין גם ומתפשט שנמשך ועד ,"

שנעשה  ועד ויושר, צדק הפצת של והתפקיד העבודה את בשלימות למלא יותר נקל נעשה ועי"ז
הענין  שזהו – ומשפט" צדקה "לעשות והיושר, הצדק את להפיץ מסייעים עצמם שהם ומצב מעמד

דוד, של לנצחונו התפללו אבשלום אנשי שגם כאמור, גו'", בשלום ד"פדה

היעוד  לקיום ההכנה גם יבוא 56וזוהי צדקנו, משיח בביאת ממש, בקרוב שדֿי", במלכות עולם "לתקן
והשלימה. האמיתית בגאולה ויגאלנו

"ופרצת"]. הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÈ תור בדוגמת שזהו בשלום", ד"פדה הענין אודות לעיל תעזוב האמור "עזוב הפסוק על הבעש"ט ת
– המצוות וקיום התורה בלימוד ה' בעבודת יעסוק הנשמה עם שביחד הגוף, על לפעול שצריך עמו",

חב"ד  חסידות תורה של הראשון והנשיא המייסד הזקן, לרבינו במיוחד הידוע 57שייך כהפתגם ,58,
אמר איךmikixvyשהבעש"ט הראה הזקן רבינו ואילו זאת, שכל milekiyלעשות זאת, ועוד זאת, לעשות

שבלב, המדה מצד רק (לא זאת לעשות שיש היינו, שבמוח, בחב"ד חדורים להיות צריכים התומ"צ עניני
הלב  על ששליט שבמוח השכל מצד דמחשבה 59אלא) הלבושים גם ואז, חג"ת, על חב"ד פועלים שלכן ,

ושלימות. וחיות אור מתוך הם ומעשה דיבור

במעשה  הענינים כל את למצוא יש שאצלו מובן הרי – וההתחלה היסוד הי' הזקן רבינו שאצל וכיון
כמ"פ  וכמדובר שלו, המיוחד בענין או שלו בקו נשיא כל אצל זה הי' ולאח"ז שכל 60בפועל; שכיון
טפי  בה זהיר דהוה מצוה וכמו שלו, עצמי ענין אחד לכל יש "מאור", בשם נקרא שמצינו 61נשיא (כפי

בגמרא  הובא זה ענין שהרי כללית, לנשמה בנוגע גם הוא וכן פרטית, לנשמה ליהודים 61בנוגע בנוגע
כלליות). נשמות שהיו כאלו
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h"kyz'dלו ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy

הנישואין  ענין קשור – אחד כל אצל בודאי שישנה נישואין, לחיי הרוחנית ההכנה על נוסף והנה,
דנא). ומקדמת אז, נהוג שהי' (כפי הנדוניא ענין גם כולל גשמיים, ענינים עם גם

מה  דעה לו יאמרו שלא – ונכסיו לממונו בנוגע הנישואין בחיי היסוד הי' הזקן רבינו אצל ובכן:
לתנאי  גם הסכימו בהשידוך, חפצים שהיו וכיון כרצונו. בהם לעשות יוכל אלא הנדוניא, כספי עם לעשות

משלו... הנהגה לו שיש שראו אע"פ זה,

נשיאנו  רבינו מספר – הנדוניא? בכספי הזקן רבינו עשה את75מה שנטל ,mekqd lk והשתמש שקיבל,
וחלק  במתנה חלק – הכסף להם שנתן עי "ז פירות, שעושה ממלאכה להתפרנס ליהודים לאפשר בו
ולהתבסס  להסתדר יוכל אחד שכל לכך הדרושים אומנות וכלי שונות מכונות עבורם ורכש בהלואה,
ומצוה  בינונית, מדה שזוהי מעשר, רק ליתן צריך דין שע"פ למרות – וזאת בעלי', את המפרנסת במלאכה

חומש  – המובחר באגה"ק 76מן הזקן רבינו הסכום.77(כמ"ש כל את לא אבל ,(

כבר  לנהוג שהתחיל כפי – נשיא שנעשה קודם עוד חייו ויסוד הזקן רבינו של שיטתו היתה וזו
חייו  ימי בדברי כידוע ברֿמצוה, שקיבל,78בהיותו הראשון שהכסף כאמור, הנישואין, בחיי ועאכו"כ ,

ולהתפרנס  להתבסס ליהודים לעזור כדי כולו שמסרו – בתורה" גדול "כלל שהוא הענין עבור בו השתמש
בעלי'. את המפרנסת במלאכה

בחייו. נוספים פרטים בכו"כ ועד"ז

.Î:בזה והענין

הענינים  בכל – טפי דזהיר ובאופן – זהירים היו החסידים, ואפילו הנשיאים, שכל הדבר ברור
ודוגמא  והתגלמות ביטוי יהיו יום, שבכל במעשים בפועל, המעשיים שהחיים כזה, באופן אבל האמורים;

באו  מצינו – ולתלמידיו לעצמו שלומד השיטה של הזקן.בפועל רבינו אצל בולט פן

ועד"ז  התורה, לקריאת בנוגע לעיל כאמור בתורה", "העוסק התורה, ללימוד בנוגע הן – ובפרטיות
בתורה, השיעורים למדידת בנוגע

לרעך  ד"ואהבת הענין עבור הנכסים כל במסירת שהתחיל לעיל כאמור – חסדים" ל"גמילות בנוגע הן
כמוך",

(ב) כפשוטו, בציבור תפלה (א) שבזה: הפירושים כב' – הציבור" עם ד"מתפלל לענין בנוגע ועד"ז
הנפש  כחות עשר כל את ולקבץ ועד 79לאסוף התפלה, בעבודת הזקן רבינו של העבודה אופן כידוע –

החסידים  סיפור בחומר 80שידוע מסביב הקירות את כיסו בביתֿהכנסת הזקן רבינו התפלל שבו שבמקום ,
לאברי  נזק להגרם עלול הי' התפלה בעבודת בהתבוננות וההתפעלות ההתעמקות גודל שמצד כיון רך,

הגוף!...

ד"העוסק  הקווין ג' בכל הפרטים, בכל כן שיהי' באופן אבל הנשיאים, כל אצל גם הי' שכך וכאמור,
אצל  זאת מצינו – ובשלימות במעשה מהם א' ובכל הציבור", עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה

והשמחה. הגאולה בעל הזקן, רבינו המייסד,

.‡Î:"כמוך לרעך ד"ואהבת לענין בנוגע בהאמור להוסיף ויש

הענין  אצלו הי' כמו"כ גשמיים, לענינים בנוגע כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין אצלו שהי' כשם
הן  להיות צריך כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין שהרי – רוחניים לענינים בנוגע כמוך" לרעך ד"ואהבת

"רעך". של לגוף בנוגע והן "רעך" של לנשמה בנוגע
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חכ"ז 75) מנחם (תורת סמ"א תש"כ כסלו י"ט שיחת ראה
וש"נ. .5 ס"ע חל"ו שם וש"נ. .(208 ס"ע

יו"ד 76) טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם
רסרמ"ט.

א).77) (קטו, ס"י

ועוד.78) .78 ע' תש"ה סה"ש ראה
חל"ח 79) מנחם (תורת ס"י תשכ"ד כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. .(258 ס"ע
ע'80) תש"מ) (כפ"ח עז מגדל .163 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

.22 הערה 320 ע' ח"ל מנחם תורת גם וראה רלח.
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גאולתו  עם הקשורים הזקן רבינו של זכותים" ב"עשר מודגש זה בענינים 81וענין הם ככולם שרובם –
רוחניים.

כידוע  השולחןֿערוך, חיבור – ולקבץ 82ולדוגמא ללקט המגיד הרב בחר שבו זה הוא הזקן שרבינו
הסיפור  וכידוע בפועל, למעשה הדינים כל את והאחרונים הראשונים של השקו"ט הזקן 83מכל שרבינו

את  ו"בנה" וכתב האחריות, עם התחשב לא ואעפ"כ, שבדבר, האחריות מגודל דאגתו הביע
למי  יודעים וכבר סתם, ["הרב" הרב" ערוך "שולחן בשם: המדינות בכל שנקרא כפי השולחןֿערוך,

יוצאה  אורה שממנו ענין שזהו שלכן 84הכוונה...], היוםֿיום, בחיי מישראל ואחת אחד לכל הוראה –
שהם  חו"מ , מחלק מלוקטות" הצריכות "הלכות וכן חיים, אורח חלק הוא שנשמר ממה ככולו רובו הנה

בפועל. שרואים כפי היוםֿיום, בחיי הנוגעים ענינים בעיקר

בריבוי – ותשובות ושאלות דינים פסקי וכן האמצעי, אדמו"ר של דינים פסקי גם אמנם ישנם
נדפסו) (שלא מהר"ש מאדמו"ר ותשובות שאלות ישנם וכמו"כ אדמו"ר 85מהצמחֿצדק, מכ"ק גם ועד"ז ,

מקוואות  בהלכות ובפרט נ"ע, שנעשה 86(מהורש"ב) קודם (עוד דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח מכ"ק גם ועד ,
וכו' לשחיטה בנוגע ותשובות שאלות – ;87נשיא)

ענין  נעשה זה הרי שאז – הציבור רוב אצל ונתקבל ישראל בתפוצות שנתפשט באופן שיהי' אבל
לסנהדרין  בנוגע ממרים הלכות בריש הרמב"ם כמ"ש תעשה, לא ומצות עשה מצות של התוקף בו שיש

דוקא. הזקן רבינו של לשו"ע בנוגע זאת מצינו –

התניא, ספר חיבור – התורה פנימיות לעניני בנוגע ועד"ז

ברשימותיו  נשיאנו רבינו שכותב הידוע כהלשון בנ"י, לכל שייך זה ענין גם שהגדול 88והרי ,
מזה  ליקח שיכול שבפשוטים לפשוט גם שייך זה הנה ולאידך, תמציתו, עד זאת יודע אינו שבגדולים

בינונ  של "ספר בשם נקרא התניא שספר מה גם שזהו אדם כו', כל מדת היא הבינוני "מדת כי, ים",
בתניא  הזקן רבינו שמסביר (כפי ימשוך" אדם כל אדם"89ואחרי' כל "מדת שזוהי בלבד זו שלא והיינו, ,(

gkaגם אלא ,lreta"אדם קרויין ש"אתם מאלו רק הוא (אם ימשוך" אדם כל ש"אחרי' באופן זה ).90הרי

.·Î התניא ובלשון הזקן, לרבינו לו ישוה ומי לו ידמה מי השאלה: נשאלת עדיין הוא 91אך "מי :
כו'"?! לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה

צדק  הצמח מ"ש ע"פ הירושלמי 92ובפרט (כלשון חולין לחולי קדשים קדשי שבין גבהו 93"כשם כך (
כאשר  אפילו נגלה, ע"פ ותשובה בשאלה אלא חסידות, במאמר לא זאת כותב והצ"צ – מדרכינו"! דרכיו

הזקן!... רבינו בדברי והסברה הבנה לחפש צריך

לדורנו  עד אחריו לדורותיו הדבר שנודע באופן היתה הזקן רבינו של זו שהנהגה כיון אעפ"כ, אבל
לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל בודאי הרי –94זה, היא בזה והכוונה ,

העיקר". הוא "המעשה שבדבר, ה"בכן"

בזה: והענין

ומשמש" עומד כאן אף כו' להלן ו"מה נאמן, רועה הי' הזקן שרבינו רועה 95כיון הוא עתה שגם כך, ,
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(סה"ש 81) בתחלתה תרצ"א ב') (ליל כסלו י"ט שיחת
וש"נ. ואילך). 181 ס"ע תרצ"א

לשו"ע 82) ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת ראה
אדה"ז.
מט.83) ע' ח"ב "התמים" ראה
ברכו 84) ירושלמי – חז"ל ועוד.לשון ה"ה. פ"ד ת
ואילך.85) ח ע' שלו באג"ק לאח"ז ואילך.נדפסו מ ס"ע

ועוד.
תשע"ג).86) (קה"ת שלום תורת בשו"ת לאח"ז נדפסו
ואילך).87) רסג (ע' סס"א נד חוברת (נ.י.) תורה יגדיל

באג"ק 88) ולאח"ז קכו. ע' התניא לספר והערות קיצורים
רסז. ס"ע ח"ד שלו

רפי"ד.89)
וש"נ.90) רע"א. סא, יבמות
א).91) (סג, פמ"ד
ב).92) יז, (ח"ב סק"ב ד). נח, (ח"א ח סס"ג, יו"ד שו"ת
ספ"ו.93) גיטין
ב.94) עז, שבת
סע"ב.95) יג, סוטה
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שרצה  כפי יכונה, ישראל בשם אשר כל נכלל שבזה – בעקבותיו ההולך כל שאצל בודאי, הרי נאמן,
לכאו"א ונוגעת שייכת תהי' שלו שהשיטה הזקן השיטה רבינו שזוהי באופן תבל, קצוי בכל מישראל

מנהו" "שמץ להיות צריך – ס"א) (כנ"ל אלי' יגיע שסוכ"ס שבמשך 91שלו השיטה, בעל של מאורחֿחייו
שיטתו. ופרטי שיטתו כללות בפועל במעשה המשיך חייו

בדוגמת  שזהו כיון הפרטית, בעבודתו וחיות אור מזה ולקחת זאת, ולנצל לקחת יכול – הרוצה וכל
עמו) עסק רק לו יש אלא הענק, גבי על עומד אינו אם (אפילו "ענק" עם עסק לו שיש שאז 96"ננס" ,

ונצורות, גדולות לפעול יכול

בארציות  בארץ, לפעול – בארץ" לעשות והגדיל הוי' "הפליא כסלו: די"ט האגרת כלשון – ועד
כפשוטה. "בארץ" ועד שלו, וחומריות

הכנה  יהי' וזה מגעת, שידו מקום בכל הגאולה בעל תורת את להפיץ – בפועל למעשה וה"בכן"
היעוד  קיום את לפעול קרובה חותם 97והקדמה (שבזה מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ "מלאה

ממש, בקרוב המשיח), וימות משיח אודות מדובר שבהם מלכים בהלכות הפרקים את ומסיים הרמב"ם
לארצנו. קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת

***

.‚Î.'גו בישראל פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.„Î למאמר בהמשך ירושלים"98המדובר תשב "פרזות ז 99בענין ד"הנצח להענין ו (בשייכות
ברכות  במסכת הגמרא כדברי אמר:100ירושלים", הענין ובסיום במאמר. נכלל – (

מצדו  שהוא עצמו על פועל שיהודי עי"ז – האדם מעשה ע"י להיות צריכה זה לכל ההכנה אמנם,
ממילא  הדבר ניכר ואז, ירושלים", תשב ד"פרזות ומצב למעמד ולבוא הגלות, מן עצמו את להוציא מוכן

אחר!... באופן להיות יכול שלא – סביבתו בכל

את  נותן הקב"ה כאשר הנה ומכופל, כפול בחושך עדיין שנמצאים כך על הבט מבלי הנה ולכן,
יחדיו" לה שחוברה "עיר שזוהי לדעת עליהם לבנ"י, ירושלים,101ירושלים של החלקים כל –

זבחים – במסכת הגמרא כדברי ו"נחלה", ד"מנוחה" הענין זו 102וזהו אומר יוחי בן שמעון "רבי :
הלשון  נאמר  מ"מ  ביהמ"ק, על היא שהכוונה שאע"פ – שבדבר הפלא על להעיר [ויש ירושלים". וזו

–"ירושלים"]

הכתוב  ובלשון מהקב"ה, זאת שקיבל בגלל – היא שלו התוקף "103וסיבת :ip` חומת גו' לה אהי'
סביב". אש חומת גו' "לה הוא עכשיו אלא בעבר, רק ולא סביב", אש

(ובאופן  לעשות והגדיל הוי' "הפליא שלו: באגרת הזקן רבינו מ"ש ע"ד – בפועל כן נעשה ואז
זאת. ראו גוים שגם – בזה הפשוט וכפירוש בארץ", ומתגלה) שנמשך

רק  שנשאר באופן שעברו, בזמנים שהי' מה לזכור רק אינו בתורה זכרון – (סי"ז) לעיל וכאמור
– בפועל ובמעשה ולהבא, ומכאן בהוה, גם נוגע בתורה ענין כל אלא דאס"), בלייבט ("דערביי ָהזכרון

היראה  בשלימות המצוות,104שיומשך וקיום התורה בלימוד השלימות אצלו תהי' ועי"ז ,
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(96.325 ס"ע חכ"ו בלקו"ש בהנסמן ראה
ט.97) יא, ישעי'
ואילך).98) 6 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ג
ח.99) ב, זכרי'

סע"א.100) נח,

חגיגה101) ירושלמי וראה ג. קכב, ה"ו.תהלים פ"ג
סע"א.102) קיט,
ט.103) שם, זכרי'
ובכ"מ.104) ד. כט, ראה לקו"ת ראה
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לה  אהי' ש"אני שטוען כיון ירושלים", תשב ד"פרזות לענין בנוגע התוקף את לו יתן זה הרי ובמילא
ב  "אנחנו כאשר ולכן, סביב", אש חומת נזכיר"גו' אלקינו הוי' נצח"105שם "דידן אזי ל"הנצח 106, בנוגע ,

מעשרה  למטה – מלחמה למנוע היחידה הדרך שזוהי – נפשי" בשלום ד"פדה ובאופן ירושלים", זו
ירושלים) של (ענינה בשלימות הוי' ביראת ההתחזקות ע"י והנגלה, הנראה בטוב ובאופן 104טפחים, ,

מהקב"ה, ירא שיהודי בשעה והרי בפועל, במעשה נמשכת אלא בלבד, שבלב מדה נשארת לא שהיראה
ד"הפליא  הענין פועל שזה ועד הקב"ה, ציוויי כל לבב ובטוב בשמחה מקיים אזי הרוממות, יראת ובפרט

בארץ". לעשות והגדיל הוי'

.‰Î(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

שהבעליֿמנגנים  מהנכון הנה – ירושלים" תשב "פרזות התיבות וישנם שמח, ניגון קודם שניגנו כיון
הנ"ל  לתיבות הניגון את של 107יתאימו ניגון זה שהרי עוז, וביתר שאת ביתר הפעם עוד זה ניגון וינגנו ,

שמחה.

ראשם" על עולם "שמחת בדוגמת זה "כי 108ויהי' נאמר עלי' והשלימה, האמיתית בגאולה כמו –
. בחפזון הוי'"לא לפניכם הולך כי תלכון תושעון"109. ונחת "בשובה ולכן ,110.

והעיקר, ומצוות, התורה עם הכן, עומדים – המר הגלות של ומכופל כפול בחושך שנמצאים ואע"פ
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ומצוותי',111"בנערינו תורה של זיין" ה"כלי כל עם משיח לקראת לצאת ,

מחריד" ש"אין ומצב למעמד ועד האויב, את שיפחידו כפשוטם זיין" ב"כלי כח ניתן שלא 112ועי"ז ,
עליהם" היהודים פחד נפל "כי בנ"י, את להפחיד שיכול מי כלל ,113קיים

ענין  אצלו להיות יכול אם פלוגתא רק [יש בה' להאמין מצווה גוי גם שהרי – הדבר טעם ומובן
לאו  אם שאכן 114השיתוף רואה והוא סביב", אש חומת גו' לה אהי' ש"אני לו כשאומרים ולכן, ,[

מנגד, אינו אזי באמת, לכך מתכוונים

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת בגלוי, וגם בפנימיות, ירושלים" תשב "פרזות – ובמילא

התיבות]. עם הניגון את ויתאימו ה"מנגנים", יבואו עכשיו אמר: [ואח"כ
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ח.105) כ, תהלים
ג.106) פכ"ד, ויק"ר – חז"ל לשון
שיחה107) (לפני הניגון שבעת לציין, המאמר),יש לאחרי זו,

שליט"א אדמו"ר כ"ק שהנך פנה כיון לו: ואמר המסובים, לא'
(בהניגון)ירושלמי כאן הכנס – ירושלים'דיקער") התיבות ("א את ַ

אחריותי!... על ירושלים", תשב "פרזות
יא.108) נא, יו"ד. לה, ישעי'

יב.109) נב, שם
טו.110) ל, שם
ט.111) יו"ד, בא
ו.112) כו, בחוקותי
יז.113) ח, אסתר
(114.36 הערה 41 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה

h"kyz'd ,elqk h"i ,ayie 't 'b mei zgiy
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שמחה.

ראשם" על עולם "שמחת בדוגמת זה "כי 108ויהי' נאמר עלי' והשלימה, האמיתית בגאולה כמו –
. בחפזון הוי'"לא לפניכם הולך כי תלכון תושעון"109. ונחת "בשובה ולכן ,110.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dcp(iriax meil)

qxg ilk xaya zeaiyg yiy x`azpy s`y xnelke ,epnn shepd
dwynd lawl ick awipy mly ilk zgz epzil ie`xy meyn
jeza milawzn miwynd xy`k `l` ok xn`p `l ,epnn shepd

k s` ,xayd awip m` la` ,epnn mi`vei mpi`e df xayawpd xy`
zngn ilk zxezn lhazn did `l mly ilkd did m`y `ed ohw
lk aeyg epi`y ilk xay `l` epi` dfe li`ed mewn lkn ,df awp
mc` ipa jxc epnn `veie shep ea lawznd dwynd xy`k ,jk

.ilk my epnn lha jkitle ,ea ynzydln ixnbl elhal
,qxg ilkay awp miwcea cvik mi`pzd zehiy d`ian `xnbd

:dwyn ekezl qipkdl ie`x awpd m` zrclïé÷ãBa ãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©§¦

ñøç éìk,awipya áwéð íà òãéìzeidl ie`xd xeriy,ä÷Lî ñðBë §¦¤¤¥©¦¦©§¥©§¤
åàì íà,jkl ie`x awpd oi`y e` -äáéøò àéáédxrw -äàìî ¦¨¨¦£¥¨§¥¨

ïúBðå ,íéîd z`äøã÷daewpddëBúìmiwceae ,dxrwd jezl - ©¦§¥§¥¨§¨
,`l e` df awp jxc ilkl min qpkp m`äñðk íàon qpkp m` - ¦¨§¨

,ilkd jezl dxrway mindòeãéajkn zrcl yi -Lawpd`ed §¨©¤
zeidl ie`xd xeriykåàì íàå ,ä÷Lî ñðBkon qpkp `l m`e - ¥©§¤§¦¨

,ilkd jezl dxrway mindL òeãéaie`xd xeriyk `ed awpd §¨©¤
zeidl,ä÷Lî àéöBnea qipkdl ie`xd xeriyk ea oi` la` ¦©§¤
.dwyn
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המשך ביצור למס' נדה ליום רביעי עמ' צ



מ

      
.: זה הש "ק  דיום  המיוחדים  מהענינים 

דיום  ה "אכילה " נעשית  שבו שבת , ערב  – התחלתו
כמארז"ל  יאכל השבת , שבת  בערב  שטרח  "מי
ביום  – סיהרא בשבת " "קיימא  שבו כסלו,

–באשלמותא " וסיומו כסלו; דחודש  השלימות  ,
השלישי  יום  עד  שנמשך  שבת , דמוצאי הגמר 

ביום בשבוע  – הגאולה חג  רבינו כסלו, של 
החגים הזקן  חג  , החסידות לתורת  השנה  ראש  ,.

שמתאימה  זו בקביעות  מיוחדת  ומעלה 
(בשנת  הראשונה  בפעם  כסלו די"ט  להקביעות 
הידוע  במכתבו הזקן רבינו כדברי – תקנ"ט )

שהוכפל  ג ' יום  כסלו, י"ט  ב "יום  היתה  שגאולתו
. טוב  כי פדה בו בפסוק  תהלים  בס ' כשקריתי .

לימי  תהלים  ספר  חלוקת  (שע "פ  נפשי" בשלום 
השלישי),השבוע  דיום  לשיעור  זה  פסוק  שייך 

וערב  כסלו, בט "ז שלפניו הש "ק  יום  חל  ובמילא ,
כסלו. בט "ו שבת 

כללי  הכי ענין (ועאכו"כ  הענינים  שכל  וכיון
החסידות ) לתורת  השנה  ראש  כסלו, כי"ט  ועיקרי
מסתבר  הדיוק , ובתכלית  פרטית , בהשגחה  הם 
שהברכה  – ביניהם  ושייכות  קשר  שיש  לומר 

ד  ֿ כח  השבת והנתינת  מיום  (שנמשכת  כסלו
היא שלפניו  שבת ) דערב  הטירחא  וע "י לאחרי ,

כסלו)מ  (דחודש  סיהרא  "קיימא  שבו כסלו,
.כדלקמן ,"

. הגאולה לחג  בנוגע  ותמיהה  שאלה  ובהקדם 
שאר  לגבי שינוי בו שיש  – החגים  חג  כסלו , י"ט 

החגים :

בחודש  עשר  חמשה  ביום  נקבעו – וסוכות  פסח 
שבו  בתשרי) בט "ו וסוכות  בניסן בט "ו (פסח 

סיהרא  לכך "קיימא  נוסף  – ושבועות  ."
. הזה  חג  תלה  לא  לחודש ש "הכתוב  ימים  בכמה  .

לעומר " בחמישים  בימי רק  קביעותו הרי, ,
פעמים  ששה  פעמים  חמשה  ("פעמים  החודש 

החודש ,שבעה " של  הראשון בחציו היא  (
ללבנה " ש "דומין בישראל  (ודוגמתה  כשהלבנה 

ללבנה " (ו"מונין . ליום מיום 

בט "ו  שאינו בלבד  זו לא  – כסלו י"ט  משא "כ 
אלא  באשלמותא ", סיהרא  כש "קיימא  בחודש ,
החודש , של  השני בחציו שהוא  מזה , יתירה 

כשהלבנה  !? ליום מיום 

דחנוכה  להיו"ט  בנוגע  מזה ) (ויתירה  –ועד "ז
כפורים  בחודש ,ש (אינו וט "ו בי"ד  שקביעותו

באשלמותא " סיהרא  התחלתו כש "קיימא  אלא ) ,
כסלו  מכ "ה  החודש , של  האחרונים  בימים  ורובו

כשהלבנה  ואילך ,  ועד ,
!לגמרי

. דמיעוט הענין תוכן תחילה  לבאר  ויש 
לישראל  ביחס  החודש  של  השני בחציו הלבנה 

ללבנה ": ש "מונין

של  הראשון שבחציו שכיון – ובהקדמה 
החודש   ובחציו ליום , מיום  הלבנה  אור 

החודש  של  השני  מיום הלבנה  אור 
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סע"א.1) ג , ע"ז
שמו"ר 2) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
הל '3) רמב"ם וגיטין). הבדלה (לענין סע"א קו, פסחים ראה

שו"ע  (גיטין). הכ "ג  פ"ט  גירושין הל ' (הבדלה). ה"ד  פכ "ט  שבת
(הבדלה). ס"ח  סרצ"ט  (שמו"ת). ס"ה סרפ"ה או"ח  אדה"ז

כסלו,4) ביו"ד  האמצעי  אדמו"ר של  הגאולה חג  על  נוסף
("ויכולו") שלו והשלימות שהעלי ' – בשבוע ראשון ביום שחל 

זה. הש"ק ביום
וש"נ.5) סל "ח . שלו אג "ק כסלו. י "ט  יום" "היום
בהקדמה.6) יום" ב"היום נעתק – אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב

ואילך . 436 ע' ח "ה לקו"ש וראה ועוד . ל . ע' ח "ז שלו אג "ק
(מיום7) אדנ"ע כ "ק די "ט מכתב הגאולה לחג  כסלו)

בתחלתו. יום" ב"היום נדפס – שנה) תשעים (לפני  תרס"ב כסלו

.(106 והערה 63 הערה לקמן (וראה וש"נ רנט . ע' ח "א שלו אג "ק
צורך 8) שהי ' מיוחדים בזמנים נשיאינו רבותינו שנהגו כפי 

תעג ע' ח "ג  מהוריי "צ אדמו"ר (אג "ק בשופי  תהלים באמירת
וש"נ). ואילך .

א).ש"מיני '9) פח , ב. סג , (זח "ב יומין" כולהו מתברכין

תצד .10) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
ב.11) ו, ר"ה
סע"ב 12) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
הגאולה 13) ששלימות – כסלו י "ט  הגאולה לחג  גם ושייך 

לוויטבסק  מפטרבורג  הזקן רבינו כשחזר רק היתה כסלו די "ט 
ברכות  סדר (ראה הגומל  ברכת לענין לבוריו" "חזר חשיב (שאז

דחנוכה* ב' ביום – ה"ה)) פי "ג  לאדה"ז יב,הנהנין ח "א (לקו"ד 
א).

(ראה 14) ופורים חנוכה שוים ענינים שבכמה להעיר
וש"נ). .43 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות

           
     



מי     

גם  לכאורה  צ "ל  הי' באופן ליום , ללבנה 
הימים  מנין יהי' החודש  של  הראשון שבחציו

 ובחציו ט "ו), יום  עד  וכו' ב ' יום  א ' (יום 
הימים  מנין יהי' החודש  של  השני  יום)

א '). יום  עד  וכו' י"ד  יום  ט "ו

השני  בחציו הימים  שמנין בלבד  זו לא  אבל ,
אדרבה , אלא  והולך , פוחת  אינו החודש  של 
דיום  השלימות  לגבי גם  בהמנין והולך  שמוסיף 
נחסר  (שבו ט "ו שלאחרי היום  שמנין – הט "ו

הוא  הט "ו) שביום  הלבנה  דאור  ,מהשלימות 
שלאחריו  היום  ומנין ט "ו, ממספר  יותר  א ' מספר 
הוא  הלבנה ) אור  משלימות  יותר  עוד  נחסר  (שבו

 ועד הלאה , וכן ט "ו, ממספר  יותר  מספרים  ב ' ,
מתכסה  (שבו החודש  של  האחרון דיום  להמנין

שהוא  לגמרי) הלבנה  אור  ),(אוומתעלם 
ט "ו! ממספר  לכפלים ) (ועד  יותר  מספרים  כו"כ 

של  השני בחציו (גם  ההוספה  מלבד  ועוד : זאת 
גם החודש ) העילוי מודגש  החודש , דימי

י"ז  מספר  ולדוגמא : שבהם , והרמזים  בהגימטריא 
ד " הגימטריא  –" – י"ח  מספר  ," מספר ,"

ד " הגימטריא  – –י"ט  כ  מספר  ,"
" – כ "א  מספר  ,לישראל "טוב במילואו,

" – כ "ב  ישראל "מספר  –יברך  כ "ג  מספר  ,
ד  "ושמתיהגימטריא  – כ "ד  מספר  ,

"שמשותיך " – כ "ה  מספר  , בני את  תברכו
הוי',ישראל " – המפורש  שם  –מספר  כ "ז ,
מספר בגימט ' – כ "ח  ,, החודש ימי – כ "ט  ,

וכיו"ב . מלא , חודש  שלשים 

והוראה  ציווי שישנו כיון – הדבר  וטעם 
ש )אין  ו(עאכו"כ  בקודש  "מעלין ֿ כח  ונתינת 

גם מורידין" החודש , ימי בכל  בתקפו שהוא  ,
ושלימות  מילוי לאחרי החודש ) של  השני (בחציו

יותר . עוד  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  הלבנה ,

הלבנה  דמיעוט  הענין תוכן להבין צריך  ועפ "ז
המילוי  שלאחרי החודש , של  השני בחציו
– ליום  מיום  ומתמעטת  הולכת  והשלימות 
בקודש  ד "מעלין הכלל  היפך  ה "ז שלכאורה 

מורידין"?! ש )אין ו(עאכו"כ 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

"לית  שהלבנה  ומשפיע , מקבל  הם  וחמה  לבנה 
כלום " מגרמה  ואופן לה  מהחמה , אורה  ומקבלת  ,

אור , מעט  רק  מקבלת  שבתחלה  הוא  ההשפעה 
מוסיף  ליום  ומיום  בלבד , נקודה  – הלבנה  מולד 
הט "ו  ליום  עד  מהחמה , שמקבלת  בהאור  והולך 

לבנה " של  דיסקוס  סיהרא ש "נתמלא  "קיימא  ,
שמקבלת באשלמותא " האור  ונשלם  שנתמלא  ,

מהחמה . הלבנה 

הלבנה  אור  ונשלם  כשנתמלא  שגם  כיון אבל ,
בבחי' עדיין השלימות ה "ה  תכלית  זה  אין ,

לקבל  צריכה  ואינה  החמה  כמו שנעשית  דהלבנה 
כמ  מהחמה , כאור "ש אור  הלבנה  אור  "והי'

"שני  שהיו מיעוטה , קודם  שהיתה  כמו החמה ",
הגדולים " .המאורות 

שמקבלת  הלבנה  אור  שכשנתמלא  לומר , ויש 
היא  שהלבנה  יותר  נעלית  שלימות  נעשית  מהחמה ,

החמה  ע "י כמו החמה "), כאור  הלבנה  אור  ("והי'
כתר  שנעשית  משניהם  יותר  נעלית  דרגא  התגלות 

לשניהם  שבין אחד  בהיחס  מתבטאת  זו ושלימות  ,
כדלקמן. החודש , של  השני בחציו להחמה  הלבנה 
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י "ב 15) כ "ט  "חצי  – הלבנה ושלימות שמילוי  להעיר
לקמן  (וראה לט "ו י "ד  בין הוא – סתכ "ו) או"ח  (ב"י  תשצ"ג "

.(27 הערה
א.16) עג , תהלים
כ .17) מח , ויחי 
יב.18) נד , ישעי '
כג .19) ו, נשא
פ"ו 20) יסוה"ת הל ' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח , סוטה

ה"ב.
וש"נ.21) א. כח , ברכות

ועוד .22) א. רטו, ח "ב ב. לג , ח "א זהר
(23.2 שבהערה שמו"ר
(24.27 הערה לקמן ראה – הלשונות ב' בין החילוק
כו.25) ל , ישעי '
טז.26) א, בראשית
יותר:27) ("ובפרטיות של הלבנה דיסקוס

שלימות  ע"י  הפגימה מילוי  הוא – החסרון מילוי  שעיקרו לבנה"),
מהחמה, שמקבלת סיהרא האור ("קיימא הלבנה

– החסרון מילוי  על  היתירה השלימות שעיקרו ,("
החמה. כמו שנעשית האמיתית השלימות היא

י "ד  בין הוא הלבנה ושלימות שמילוי  יומתק לט "ו ועפ"ז
מדגיש  – י "ד  אלו: ענינים ב' מרומזים שבזה – (15 הערה (כנ"ל 

" החסרון, מילוי  וט "ו בעיקר לו", יחסר אשר מחסורו (י "ד )
י " (לא עשירות של  באופן היתירה, השלימות בעיקר ,מדגיש
י " אלא החסרון, למילוי  זקוק שלכן דלות, על  מורה ,שדל "ת

.458 ע' ח "ב תשמ "ט  התוועדויות (ראה עשירות על  מורה שה"א
וש"נ)).
אור 28) מע' ֿ חב"ד  הערכים ספר וראה קה. ע' תקס"ח  סה"מ 

וש"נ. ואילך . שיג  ע' הלבנה



מב    

. הדברים :ביאור 

החודש , של  הראשון חציו בין השינוי סיבת 
השני  לחציו הלבנה , אור  והולך  מוסיף  ליום  שמיום 
הלבנה , אור  והולך  פוחת  ליום  שמיום  החודש , של 
הולכת  החודש  של  הראשון שבחציו מפני היא ,

 מהחמה שמתרחקת  וככל  מהחמה , הלבנה 
הולכת  השני ובחציו אורה , וגדל  הולך  ליום  מיום 

 אל יותר  שמתקרבת  וככל  החמה , אל 
אורה . ומתמעט  הולך  ליום  מיום  החמה 

המשפיע  שבין שהיחס  לפי – הדבר  וטעם 
המקבל  שכאשר  באופן הוא  (לבנה ) והמקבל  (חמה )
להשפיע  יכול  המקבל  אין המשפיע  אל  בקירוב  הוא 
וככל  ההשפעה ), לקבל  שלו הביטול  (מצד  ולהאיר 
להשפיע  הוא  גם  מתחיל  המשפיע  מן שמתרחק 

מהמשפיע ). שמקבל  (האור  ולהאיר 

בחציו  החמה  אל  דהלבנה  שהקירוב  לומר , ויש 
התחדשות  לצורך  רק  [לא  הוא  החודש  של  השני
בהמולד  ומקבל ) (משפיע  וסיהרא  דשמשא  היחוד 
שהו"ע  ליום  מיום  המיעוט  (ע "י שלאח "ז דהחודש 

מושבך " יפקד  "כי דהמקבל , שיוכל ,הביטול 
"ונפקדת " מהמשפיע , יותר  נעלית  השפעה  )לקבל 

שלאח "ז  לחודש  (בעיקר ) ששייך  בפ "ע  ענין שזהו –
קירוב  (ובעיקר )] גם  אלא  – גם שלמעלה 

שהקירוב  לשניהם ), אחד  (כתר  דהחמה  מהאור 
מתבטא  זו לדרגא   גילוי הוא  אור  כי, ,

שלמעלה  (העלם  בהעלם  הוא  שהעצם  העצם , מן
ולכן, באור , מתגלה  מהעצם  הארה  ורק  מגילוי),

לי  מיום  האור  הולך מיעוט  ליום  שמיום  מורה  ום 
(העלם  מהאור  שלמעלה  להעצם  הקירוב  וגדל 
החמה , כמו הלבנה  נעשית  שעי"ז מגילוי), שלמעלה 

לשניהם . אחד  כתר  – ועד 

יותר  :ובעומק 

בגילוי, הוא  והאור  בהעלם  הוא  שהעצם  הכלל 
העצם  לקבל  יכול  שאינו שכיון להזולת , ביחס  הוא ,
"אור ", לההארה  קורא  לכן בלבד , ממנו הארה  אלא 
ה "ז  להעצם  ביחס  אבל  (חושך ); "העלם " ולהעצם 
שהוא  העצם  לגבי חושך  היא  שההארה  – להיפך 

ה "אור ".

להתקרב  כדי האור  במיעוט  שהצורך  מובן ומזה 
של  בגדר  שנשאר  זמן כל  אלא  אינו להעצם 

 שנשאר) העצם  את  לקבל  יכול  שאינו (זולת )
ועד  המשפיע  עם  כשמתאחד  אבל , ב "העלם "),
של  יחס  ביניהם  שאין המשפיע , כמו שנעשה  לאופן

אלא  ומקבל , משפיע   הלבנה אור  ("והי'
בהתגלות . הוא  העצם  אזי החמה "), כאור 

של  השני בחציו האור  שמיעוט  י"ל  ועפ "ז
מיעוט  אלא  אינו (החודש  "אור " של 

, מהארה שלמעלה  להעצם  הקירוב  מפני (
מיעוט  לא  ומוסיף אבל , בא  שהעצם  (כיון

וניתוסף  הולך  שלכן, (שמורה בהתגלות ),
י"ח ומדגיש  י"ז, (ט "ז, החודש  דימי הדבר )

בנ"י  ע "י וניתוסף וכו') שהולך  כיון ,
.( האור מהתגלות  (שלמעלה 

. ביותר מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
כסלו: דחודש  באשלמותא " סיהרא  בה "קיימא 

החורף , בחדשי השלישי חודש  הוא  כסלו חודש 
בחדשי  השלישי לחודש  החודש המכוון – הקיץ 

תליתאי" "ירחא  תורה , בחודש דמתן ודוגמתו ,
בי"ט  החסידות , דתורת  תורה  דמתן החודש  כסלו,

תורה  ומתן השנה  ראש  שהוא  דתורת כסלו,
.החסידות 

"יום  הוא  תורה  שמתן כידוע  – בזה  והענין
כנס "י,חתונתו" עם  דהקב "ה  (נישואין) החתונה  ,

הוא  שהקב "ה  באופן היא  בזה  ההתחלה  אשר ,
תכלית  אבל , המקבל , היא  וכנס "י המשפיע 
חד  נעשים  וכנס "י כשהקב "ה  היא  בזה  השלימות 
לקבל  כביכול  צריכה  אינה  שכנס "י כביכול , ממש 
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ואילך .29) ד  קפב, דא"ח ) (עם סידור ראה – לקמן בהבא
ועוד . ואילך . קנט  ע' פר"ת סה"מ  ב. שעא, שמות תו"ח 

יח .30) כ , ש"א
(31.29 שבהערה פר"ת סה"מ  ראה

ליום 32) שמיום התגלות, של  באופן זה אין שבהלבנה אף
ד "והי ' הענין ושלימות אמיתת כי , – הלבנה אור ומתמעט  הולך 
ממש  המשפיע כמו נעשה שהמקבל  החמה", כאור הלבנה אור
(לבנה) שישראל  דוקא, בישראל  הוא, בהתגלות), הוא העצם (שאז

בפנים). (כדלקמן חד  כולא (חמה) וקוב"ה
) הביטול  ענין צ"ל  בישראל  שגם האור)אלא, דמיעוט 

קונטרס  (ראה חד " כולא וקוב"ה ד "ישראל  הענין שיתגלה כדי 
.((310 ע' (לעיל  ס"ח  זו שנה כסלו ר"ח 

א.33) פח , שבת
דר"ה 34) מוסף שבתפלת – לר"ה דמ "ת מהשייכות להעיר

דמ "ת. השופר מזכירים שופרות) (בפסוקי 
ריז.35) רה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  ראה
במשנה.36) – ב כו, תענית



מג     

כיון כולא ש "ישראל מהקב "ה , וקוב "ה 
.חד "

ב "חודש  גם  כידוע ומרומז – "

(אחד ) דעליון והיחוד  החיבור  על  מורה  ש "שלישי"
אחת . מציאות  שנעשים  כפי (שנים ) ותחתון

בי"ד  הלבנה  ושלימות  שבמילוי י"ל , ועפ "ז
"יום וט "ו  תורה , דמתן החודש  השלישי, דחודש 

דהנישואין  השלימות  תכלית  נעשית  חתונתו",
החמה ", כאור  הלבנה  אור  "והי' – וכנס "י דהקב "ה 
מהחמה  לקבל  צריכה  אינה  (כנס "י) שהלבנה 

הוי'" "שמש  בעצמה (הקב "ה , שנעשית  כיון ,(
וקוב "ה  (לבנה ) ד "ישראל  שזהו"ע  החמה , כמו

חד ". כולא  (חמה )

. בה "קיימא זה  ענין מודגש  – יותר  ובעומק 
השלישי  (חודש  כסלו דחודש  באשלמותא " סיהרא 

החורף ) השלישי דחדשי  (חודש  סיון מבחודש 
הקיץ ): דחדשי

החורף  לחדשי הקיץ  חדשי שבין –החילוק 
(חמה ) השמש  וחום  אור  מאיר  הקיץ  שבחדשי
שקיץ  החורף , בחדשי מאשר  יותר  ובגילוי בתוקף 
לאור  אלקים  ("ויקרא  והימים  החום , זמן הוא 

הקור ,יום " זמן הוא  וחורף  מהלילות , ארוכים  (
כל  ותמצית  בעיקר  מהימים , ארוכים  והלילות 

שבחדשי הארצות  בעבודה , וענינו הקודש . ארץ  ,
(חמה ), הוי'" ד "שמש  הגילוי בעיקר  מודגש  הקיץ 

 , מודגשת החורף  בחדשי משא "כ 
(לבנה ), ישראל  של  עבודתם  בעיקר 

.

דחודש  באשלמותא " סיהרא  בה "קיימא  ולכן:
הגילוי  מצד  שעיקרו כיון – הקיץ  בחדשי השלישי
ישראל  של  עבודתם  מצד  (כ "כ ) ולא  הוי'", ד "שמש 
ומקבל  (חמה ) דמשפיע  החילוק  עדיין ניכר  (לבנה ),
כפי  הלבנה  שלימות  עדיין ה "ז ובמילא  (ולבנה ),

סיהרא  ובה "קיימא  החמה ; מן שמקבלת 
– החורף  בחדשי השלישי דחודש  באשלמותא "
(לבנה ), ישראל  של  עבודתם  מצד  שעיקרו כיון
(מ "ת ), דהנישואין השלימות  תכלית  בזה  מודגשת 
באופן  אלא  ומקבל , משפיע  של  באופן זה  שאין
הלבנה  אור  ("והי' המשפיע  כמו נעשה  שהמקבל 

חד ". כולא  וקוב "ה  "ישראל  החמה "), כאור 

. בהשם גם  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
השלישי "כסלו" חודש  של  המיוחד  שמו –

החורף : דחדשי

"לו" "כס " התיבות  ב ' כולל  – "כס ""כסלו" :
כיסוי, מלשון –,ל "ו שמספרו – ו"לו" ,

על  מורה  – ד "אלה " פעמים הגימטריא  ששה  ,
– "כסלו" – אחת  בתיבה  שניהם  וחיבור  ששה .
שהעצם  היינו, והגילוי, ההעלם  חיבור  על  מורה 
כיון  בהתגלות , בא  המקבל ) אצל  בהעלם  (שהוא 
באופן  אלא  ומקבל , משפיע  של  באופן זה  שאין

ס "ה ). (כנ"ל  ממש  חד  שנעשים 

חודש  של  וחותמו שבסיומו בהיו"ט  גם  ומודגש 
של  בסיומו היותו שעם  – דחנוכה  היו"ט  כסלו,
ליום , מיום  ומתמעט  הולך  הלבנה  כשאור  החודש ,
והולך ", ד "מוסיף  הענין ובגלוי בפועל  בו מודגש 
מוסיף  ואילך  מכאן אחת  מדליק  ראשון "יום 

שבזה והולך " – באור  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  ,
מיעוט  אלא  אינו הלבנה  דאור  שהמיעוט  מודגש 

) "אור " של   להעצם הקירוב  מפני (
מיעוט  לא  אבל , מהארה , שהרי שלמעלה  ,

שלש  נרות , שני ויותר , יותר  ומאיר  הולך  ליום  מיום 
וניתוסף  שהולך  וכו', נרות   כנ"ל)

ס "ה ).

. דראש שהקביעות  הטעם  לבאר  יש  עפ "ז
(לא  היא  החגים , חג  החסידות , לתורת  השנה 
מילוי  עם  הקשורים  החגים  דשאר  כהקביעות 

אלא ) הלבנה , ושלימות ושלימות  מילוי
הלבנה :

תורה  ומתן השנה  דראש  המיוחדת  המעלה 
מתחילה  שבו – החגים  חג  החסידות , דתורת 
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א.37) עג , זח "ג  ראה
(38.32 שבהערה כסלו ר"ח  קונטרס ראה
וש"נ.39) .111 ע' חכ "א לקו"ש ראה
(40.15 הערה לעיל  ראה
וש"נ.41) .310 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
וש"נ.42) .382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ה.43) א, בראשית
רע"א.44) יו"ד , תענית ראה
מן 45) יעלה "ואד  נאמר שבהם הגשמים בענין גם כמודגש

ו). ב, (שם הארץ"

ז,46) (זכרי ' קודש ספרי  בכ "ד  גם נתפרש זה ששם ולהעיר,
שבכתב.א. תורה בתחלתו), נחמי '

רכב.47) רה. ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי 
ב.48) כא, שבת

    

. הדברים :ביאור 

החודש , של  הראשון חציו בין השינוי סיבת 
השני  לחציו הלבנה , אור  והולך  מוסיף  ליום  שמיום 
הלבנה , אור  והולך  פוחת  ליום  שמיום  החודש , של 
הולכת  החודש  של  הראשון שבחציו מפני היא ,

 מהחמה שמתרחקת  וככל  מהחמה , הלבנה 
הולכת  השני ובחציו אורה , וגדל  הולך  ליום  מיום 

 אל יותר  שמתקרבת  וככל  החמה , אל 
אורה . ומתמעט  הולך  ליום  מיום  החמה 

המשפיע  שבין שהיחס  לפי – הדבר  וטעם 
המקבל  שכאשר  באופן הוא  (לבנה ) והמקבל  (חמה )
להשפיע  יכול  המקבל  אין המשפיע  אל  בקירוב  הוא 
וככל  ההשפעה ), לקבל  שלו הביטול  (מצד  ולהאיר 
להשפיע  הוא  גם  מתחיל  המשפיע  מן שמתרחק 

מהמשפיע ). שמקבל  (האור  ולהאיר 

בחציו  החמה  אל  דהלבנה  שהקירוב  לומר , ויש 
התחדשות  לצורך  רק  [לא  הוא  החודש  של  השני
בהמולד  ומקבל ) (משפיע  וסיהרא  דשמשא  היחוד 
שהו"ע  ליום  מיום  המיעוט  (ע "י שלאח "ז דהחודש 

מושבך " יפקד  "כי דהמקבל , שיוכל ,הביטול 
"ונפקדת " מהמשפיע , יותר  נעלית  השפעה  )לקבל 

שלאח "ז  לחודש  (בעיקר ) ששייך  בפ "ע  ענין שזהו –
קירוב  (ובעיקר )] גם  אלא  – גם שלמעלה 

שהקירוב  לשניהם ), אחד  (כתר  דהחמה  מהאור 
מתבטא  זו לדרגא   גילוי הוא  אור  כי, ,

שלמעלה  (העלם  בהעלם  הוא  שהעצם  העצם , מן
ולכן, באור , מתגלה  מהעצם  הארה  ורק  מגילוי),

לי  מיום  האור  הולך מיעוט  ליום  שמיום  מורה  ום 
(העלם  מהאור  שלמעלה  להעצם  הקירוב  וגדל 
החמה , כמו הלבנה  נעשית  שעי"ז מגילוי), שלמעלה 

לשניהם . אחד  כתר  – ועד 

יותר  :ובעומק 

בגילוי, הוא  והאור  בהעלם  הוא  שהעצם  הכלל 
העצם  לקבל  יכול  שאינו שכיון להזולת , ביחס  הוא ,
"אור ", לההארה  קורא  לכן בלבד , ממנו הארה  אלא 
ה "ז  להעצם  ביחס  אבל  (חושך ); "העלם " ולהעצם 
שהוא  העצם  לגבי חושך  היא  שההארה  – להיפך 

ה "אור ".

להתקרב  כדי האור  במיעוט  שהצורך  מובן ומזה 
של  בגדר  שנשאר  זמן כל  אלא  אינו להעצם 

 שנשאר) העצם  את  לקבל  יכול  שאינו (זולת )
ועד  המשפיע  עם  כשמתאחד  אבל , ב "העלם "),
של  יחס  ביניהם  שאין המשפיע , כמו שנעשה  לאופן

אלא  ומקבל , משפיע   הלבנה אור  ("והי'
בהתגלות . הוא  העצם  אזי החמה "), כאור 

של  השני בחציו האור  שמיעוט  י"ל  ועפ "ז
מיעוט  אלא  אינו (החודש  "אור " של 

, מהארה שלמעלה  להעצם  הקירוב  מפני (
מיעוט  לא  ומוסיף אבל , בא  שהעצם  (כיון

וניתוסף  הולך  שלכן, (שמורה בהתגלות ),
י"ח ומדגיש  י"ז, (ט "ז, החודש  דימי הדבר )

בנ"י  ע "י וניתוסף וכו') שהולך  כיון ,
.( האור מהתגלות  (שלמעלה 

. ביותר מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
כסלו: דחודש  באשלמותא " סיהרא  בה "קיימא 

החורף , בחדשי השלישי חודש  הוא  כסלו חודש 
בחדשי  השלישי לחודש  החודש המכוון – הקיץ 

תליתאי" "ירחא  תורה , בחודש דמתן ודוגמתו ,
בי"ט  החסידות , דתורת  תורה  דמתן החודש  כסלו,

תורה  ומתן השנה  ראש  שהוא  דתורת כסלו,
.החסידות 

"יום  הוא  תורה  שמתן כידוע  – בזה  והענין
כנס "י,חתונתו" עם  דהקב "ה  (נישואין) החתונה  ,

הוא  שהקב "ה  באופן היא  בזה  ההתחלה  אשר ,
תכלית  אבל , המקבל , היא  וכנס "י המשפיע 
חד  נעשים  וכנס "י כשהקב "ה  היא  בזה  השלימות 
לקבל  כביכול  צריכה  אינה  שכנס "י כביכול , ממש 
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ואילך .29) ד  קפב, דא"ח ) (עם סידור ראה – לקמן בהבא
ועוד . ואילך . קנט  ע' פר"ת סה"מ  ב. שעא, שמות תו"ח 

יח .30) כ , ש"א
(31.29 שבהערה פר"ת סה"מ  ראה

ליום 32) שמיום התגלות, של  באופן זה אין שבהלבנה אף
ד "והי ' הענין ושלימות אמיתת כי , – הלבנה אור ומתמעט  הולך 
ממש  המשפיע כמו נעשה שהמקבל  החמה", כאור הלבנה אור
(לבנה) שישראל  דוקא, בישראל  הוא, בהתגלות), הוא העצם (שאז

בפנים). (כדלקמן חד  כולא (חמה) וקוב"ה
) הביטול  ענין צ"ל  בישראל  שגם האור)אלא, דמיעוט 

קונטרס  (ראה חד " כולא וקוב"ה ד "ישראל  הענין שיתגלה כדי 
.((310 ע' (לעיל  ס"ח  זו שנה כסלו ר"ח 

א.33) פח , שבת
דר"ה 34) מוסף שבתפלת – לר"ה דמ "ת מהשייכות להעיר

דמ "ת. השופר מזכירים שופרות) (בפסוקי 
ריז.35) רה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  ראה
במשנה.36) – ב כו, תענית



מד    

("סוד  תורה  טעמי משיח , של  דתורתו ההתגלות 
צפונותי'" ומסתר  מאתי טעמי' חדשה  "תורה  ,(

במתןֿתצא " שהיתה  להתגלות  ֿ ערוך  באין ,
כמארז"ל תורה  , בעוה "ז למד  שאדם  "התורה 

משיח " של  תורתו לפני הוא  .הבל 

מתן  לגבי המשיח  בימות  העיקריים  ומהחידושים 
הו"ע  במדרש תורה  כדאיתא  – משל"

כיון  מועטות , מתנות  לה  וכתב  אשה  שקדש  למלך 
העולם  כך  כבעל , רבות  מתנות  לה  כתב  לקחתה  שבא 

שנאמר היו הזה  ,, לעולם לי וארשתיך 
שנאמר  בלבד , הלבנה  אלא  להם  מסר  החודש ולא 

יהיו המשיח  לימות  אבל  לכם , שנאמר הזה  ,

הכל , את  להם  מוסר  שעה  באותה  עושיך , בועליך  כי
הרקיע שנאמר  כזהר  יזהירו ומצדיקי והמשכילים 

ושלימות  שעיקר  – ועד " לעולם  ככוכבים  רבים 
שנעשים  הקב "ה  עם  דכנס "י היחוד  

היעוד  יקויים  שאז המשיח ", "לימות  הוא  (נישואין)
רק  לא  הם  שישראל  החמה ", כאור  הלבנה  אור  "והי'

אלא כמו להם  מסר  ("לא  מהחמה  שמקבלת  לבנה 
להם  ("מוסר  החמה  כמו שהם  אלא  בלבד "), הלבנה 

החמה  גם  הכל ", ש "ישראל את  שמתגלה  כיון ,(
חד ". כולא  וקוב "ה 

דר "ה  בהקביעות  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
הנישואין  גילוי (התחלת  החסידות  דתורת  ומ "ת 

המשיח ) הלבנה לימות  ושלימות  –מילוי

דהלבנה  דשלימות  השלימות  מרומזת  שבזה 
בשלימות ) החמה  אור  קבלת  על  ובהוספה  (לאחרי
כמותה  ולהיות  עמה  להתאחד  החמה  אל  שמתקרבת 

החמה . כאור  הלבנה  אור  שיהי' ממש ,

ביום  היא  הקביעות  – יותר  ובפרטיות 
בט "ז  שחל  השבת  מיום  שבו שמתברך  כסלו

להיות  החמה  אל  הלבנה  התקרבות  מתחילה 
דמילויכמותה  ההכנה  וע "י לאחרי ושלימות ,

והמשכו  כסלו), לט "ו י"ד  (בין שבת  בערב  הלבנה 
תליתאי ביום  ("יום  השלישי יום  כי: –

תליתאי" טוב בירחא  כי בו הוכפל  ( טוב" ,
לבריות " וטוב  דעליון לשמים  החיבור  שהו"ע  ,

חמה  ומקבל , משפיע  ובריות , (שמים  ותחתון
שנעשים  ולבנה )  נבראו הרביעי וביום  ,

אינה  שהלבנה  הגדולים ", המאורות  "שני וניתלו
אלא  מהחמה , מקבלת   כתר , אחד
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ב.49) א, שה"ש פרש"י 
ג .50) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
שתתגלה 51) חדשה" ה"תורה גם ובכח  בהעלם שכוללת אף

ע' תרס"ו  (המשך  פעמי  חד  הו"ע ֿ תורה מתן שהרי , לבוא, לעתיד 
ועוד ). תקמו. כג .

ח .52) פי "א, רפ"ב. קה"ר
להיותו 53) – החגים" "חג  נקרא זה מטעם שגם וי "ל 

ֿ תורה. מתן עם הקשורים החגים לכל  ֿ ערוך  באין
ספט "ו.54) שמו"ר
(פי '55) מאורסה אלא מורשה א"ת ז) (פל "ג , לקמן כמ "ש

מהרז"ו).
כא.56) ב, הושע
ב.57) יב, בא
ה.58) נד , ישעי '
ג .59) יב, דניאל 
(60. החיות ראשי  שעל  הרקיע הוא קרא דנקט  ."הרקיע

כשימסור  וא"כ , השמש, מן יותר מעלות כמה לו יש זה והרקיע
משה). ידי  (פי ' השמש" להם שימסור כ "ש לא זה, רקיע לישראל 

הקודמת.61) הערה ראה
בימי62) הם היו") אירוסין ("העוה"ז דמ "ת האירוסין משא"כ 
באור החודש וניתוסף כשהולך  הלבנה, ושלימות מילוי 
החמה.הלבנה מן

השנה 63) "ראש הוא כסלו שי "ט  שהגילוי  יומתק ועפ"ז
כתיבתו שתאריך  במכתב הוא הערה לחסידות" (כנ"ל  כסלו

.(7
שהולך 64) אדרבה, אלא האור, מיעוט  של  באופן לא אבל ,
ומוסיף  על (שמורה במנין בהוספה כמודגש ,

ס"ה). (כנ"ל  לט "ז מט "ו הגילוי )
במספר ביותר מודגש זה שענין שרומז וי "ל , כסלו), (י "ט 

המילוי (תו"א*על  ההעלם גילוי  הוא שמילוי  הוי ', בראשית דשם
בהתגלות  בא שהעצם היינו, ד ), .**ו,

מ "ת בעומר, של "ג  יומתק תרס"ו ועפ"ז (המשך  דתורה
ביום חל  ועוד ), ריט . מ "תע' כי , – דתורה בחודש

בהמקבל , ומתגלה חודר שאינו בהעלם, נשאר שהעצם באופן הוא
" י "ח , ביום קביעותו בעצם)ולכן (חי  החיות עצם בדוגמת ,"

דתורת מ "ת משא"כ  בגילוי , בא נסתר שאינו שמבארת
התגלות, של  באופן בא שהעצם והשגה, הבנה של  באופן דתורה
ועצ"ע. כנ"ל . ההעלם, גילוי  הוי ', דשם המילוי  י "ט , ביום קביעותו

ואכ "מ .
ערב,65) לפנות (י "ט ) ג ' ביום היתה שהגאולה כידוע

ההתוועדות  של  העיקרי  הזמן נקבע ולכן – (כ '). ד ' בליל  ונמשכה
ע' ח "א תשמ "ח  סה"ש (ראה לכ ' י "ט  שבין בלילה כסלו די "ט 

וש"נ). .155
ז.66) א, בראשית פרש"י  ו. פ"ד , ב"ר
ועוד .67) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין
החודש68) בימי  להקביעות ששייך  – דייקא "כתר"

לה, שה"ש (לקו"ת כתר בגימטריא ועשרים כתר, ר"ת כ "ף כסלו,
ג ).

     
         

         




מה     

ה  לכל  הברכה  יום  – החמישי וביום  ,לשניהם .
בו  שנאמר  – הששי מאד ".יום  ו"טוב  טוב " "כי

. הפרשה – השבוע  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
והפרשה  וישלח , פרשת  השבת , ודיום  שבת  דערב 
כסלו), וכ "ף  (י"ט  הרביעי ויום  השלישי דיום 

וישב  שבת פרשת  במנחה  לקרותה  (שמתחילין
וישלח ): פרשת 

וישלח  בפרשיות  יעקב  של  שבעבודתו החידוש 
עבודתו  לגבי יעקב ) (וישב  וישב  יעקב ) (וישלח 
תולדות  ("אלה  ותולדות  יעקב ) (ויצא  ויצא  בפרשיות 

בפרשה " האמורים  ועשו ("יעקב  )),יצחק "
הם  וישב  וישלח  שפרשיות    הן)

כך  כדי ועד  דעשו), הבירורים  והן דלבן הבירורים 
ומצב  להמעמד  כבר  מוכן שיעקב  ,

עשו  אל  לפניו מלאכים  יעקב  "וישלח  (א ) שלכן:
שעיר " ארצה  ש "נגמר אחיו להודיעו ששלח  ,

. .ונשלם  השלימות  בתכלית  .. ומדרגות  הבחי' ..
"'כו ונתקנו לילך נתבררו הזמן והגיע  ,

שעירה "להגאולה  אדוני אל  "אבוא  , בימי" כמו ,
שנאמר  דפרשת המשיח , ההפטרה  וחותם  (בסיום 

 עשו הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו (
המלוכה " לה ' "ביקש והיתה  יעקב ", "וישב  (ב ) ,
בשלוה " לישב  עד יעקב  בפועל  בשלוה  וישב  –

בארץ  בשלוה  ועוה "פ  יוסף , של  רוגזו עליו שקפץ 
היעוד  קיום  דזמן ועד  לחייו), קמ "ז – (קל "א  מצרים 
יהי' שאז המשיח , שבימות  האמיתית  דה "שלוה "

נפשי" בשלום  ד "פדה  הענין שמבאר שלימות  כפי ,

האמצעי  ד "פדה אדמו"ר  הענין ושלימות  שאמיתת 
נעלה  (באופן המשיח  בימות  יהי' נפשי" בשלום 

ושלמה  דוד  בזמן שהי' מכמו אפילו ).יותר 

כשעוסק  יעקב  של  ומצבו מעמדו שבין והחילוק 
עבודת  בגמר  ומצבו למעמדו הבירורים  בעבודת 
ע "ד  הוא , המשיח ), לימות  (שמוכן הבירורים 
הלבנה  של  ומצבה  מעמדה  בין החילוק  ובדוגמת 
כששניהם  ומצבה  למעמדה  מהחמה  שמקבלת  כפי

שוים :

הקטן" "המאור  ללבנה , נמשל  ויעקב יעקב  ,
הוא " קטן כי יעקב  יקום  "מי קטן, ולכן נקרא  ,

לקטן" מונה  ."הקטן

את  ומעטי ("לכי הלבנה  שמיעוט  הידוע  וע "פ 
הק עצמך " "מאור  שבירת להיות  מפני הוא  טן")

ולכן  למטה , הקדושה  ניצוצות  שנפלו דתוהו הכלים 
להיות  (לבנה ) המלכות  דספירת  הירידה  נעשית 
הניצוצות  לברר  כדי לבי"ע  לירד  מקבל , בבחי'
הלבנה  של  ומצבה  שמעמדה  נמצא , – דתוהו
עבודת  לצורך  הוא  מהחמה  לקבל  שצריכה 
תהי' לא  הבירורים , עבודת  בגמר  אבל  הבירורים ,
כאור  הלבנה  אור  יהי' אלא  מקבל , בבחי' הלבנה 

הגדולים " המאורות  "שני .החמה ,

פרשת  בתוכן גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
מלאכים  יעקב  "וישלח  – עשו וישלח  אל 

שלח  התיקון, מעולם  ששרשו שיעקב  – אחיו"
ממנו מלאכים  שלמעלה  לבחי' ממש ,
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א.69) ה, כתובות
לא.70) שם, כה. א, בראשית
תולדות.71) ר"פ פרש"י 
פרשתנו.72) ריש
ובכ "מ .73) שם. תו"ח  – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
"מלאכיםוי "74) ששלח  הטעמים א' שזהו (פרש"יל  "

(שלא  המלאכים של  בכבודם להתחשב מבלי  פרשתנו), ריש
שהולכים  שבשעה בכך  להתחשב מבלי  ועיקר, ועוד  להטריחם),
הקב"ה  של  שליחותו למלא יכולים אינם יעקב) (של  בשליחותו
ב)) יח , וירא (פרש"י  שליחויות" שתי  עושה אחד  מלאך  ש"אין (כיון

בנוגע זו שבשליחות החשיבות גודל  מפני  – תכלית שהיא ,
המלאכים). בריאת גם (כולל  כולה הבריאה דכל  השלימות

יד .75) לג , פרשתנו
בסופו.76) עובדי '
שם.77) פרשתנו פרש"י 
וישב.78) ר"פ פרש"י 
כיון 79) – וישב דפרשת השלישי  ביום ביותר ומודגש

השלישי דיום תהלים בשיעור הוא נפשי " בשלום "פדה שהפסוק
הו"ע  ש"שלישי " ולהעיר, ס"א). (כנ"ל  השבוע לימי  שנחלק כפי 

(כנ"ל  ותחתון דעליון והיחוד  החיבור נעשה ידו שעל  כיון השלום,
ֿ ט ). ס"ו
נה,80) – פי "א (ח "א תשובה בשערי  נפשי  בשלום פדה ד "ה

ב"שערי  שהביאור לומר, ויש – השייכות ד ). על  רומז "
ישראל  שסוף תורה "הבטיחה התשובה, לעבודת המשיח  דימות

. תשובה פ"ז לעשות תשובה הל ' (רמב"ם נגאלין" הן ומיד  .
קנג , זח "ג  (ראה בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא ו"משיח  ה"ה),
(לבנה), ישראל  של  עבודתם מצד  עיקרה התשובה עבודת כי , ב),
אור  ("והי ' חד " כולא וקוב"ה ד "ישראל  הענין יותר מודגש ובזה
חודש  במעלת (ס"ז) לעיל  האמור ע"ד  החמה"), כאור הלבנה

הקיץ. דחדשי  השלישי  חודש לגבי  החורף דחדשי  השלישי 
נתמלא 81) שבו והט "ו הי "ד  דור ושלמה, דוד  שבזמן וי "ל ,

מילוי בעיקר מודגש ,(2 שבהערה (שמו"ר לבנה של  דיסקוס
תהי ' המשיח  ובימות מהחמה, שמקבלת הלבנה אור ושלימות

שוים. ששניהם החמה, כמו הלבנה שלימות
ס,82) חולין וראה ֿ ה. ב ז, ב.עמוס
(83.12 שבהערה ב"ר
שם.84) חולין
קסז.85) ע' פר"ת סה"מ  גם ראה

    

("סוד  תורה  טעמי משיח , של  דתורתו ההתגלות 
צפונותי'" ומסתר  מאתי טעמי' חדשה  "תורה  ,(

במתןֿתצא " שהיתה  להתגלות  ֿ ערוך  באין ,
כמארז"ל תורה  , בעוה "ז למד  שאדם  "התורה 

משיח " של  תורתו לפני הוא  .הבל 

מתן  לגבי המשיח  בימות  העיקריים  ומהחידושים 
הו"ע  במדרש תורה  כדאיתא  – משל"

כיון  מועטות , מתנות  לה  וכתב  אשה  שקדש  למלך 
העולם  כך  כבעל , רבות  מתנות  לה  כתב  לקחתה  שבא 

שנאמר היו הזה  ,, לעולם לי וארשתיך 
שנאמר  בלבד , הלבנה  אלא  להם  מסר  החודש ולא 

יהיו המשיח  לימות  אבל  לכם , שנאמר הזה  ,

הכל , את  להם  מוסר  שעה  באותה  עושיך , בועליך  כי
הרקיע שנאמר  כזהר  יזהירו ומצדיקי והמשכילים 

ושלימות  שעיקר  – ועד " לעולם  ככוכבים  רבים 
שנעשים  הקב "ה  עם  דכנס "י היחוד  

היעוד  יקויים  שאז המשיח ", "לימות  הוא  (נישואין)
רק  לא  הם  שישראל  החמה ", כאור  הלבנה  אור  "והי'

אלא כמו להם  מסר  ("לא  מהחמה  שמקבלת  לבנה 
להם  ("מוסר  החמה  כמו שהם  אלא  בלבד "), הלבנה 

החמה  גם  הכל ", ש "ישראל את  שמתגלה  כיון ,(
חד ". כולא  וקוב "ה 

דר "ה  בהקביעות  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
הנישואין  גילוי (התחלת  החסידות  דתורת  ומ "ת 

המשיח ) הלבנה לימות  ושלימות  –מילוי

דהלבנה  דשלימות  השלימות  מרומזת  שבזה 
בשלימות ) החמה  אור  קבלת  על  ובהוספה  (לאחרי
כמותה  ולהיות  עמה  להתאחד  החמה  אל  שמתקרבת 

החמה . כאור  הלבנה  אור  שיהי' ממש ,

ביום  היא  הקביעות  – יותר  ובפרטיות 
בט "ז  שחל  השבת  מיום  שבו שמתברך  כסלו

להיות  החמה  אל  הלבנה  התקרבות  מתחילה 
דמילויכמותה  ההכנה  וע "י לאחרי ושלימות ,

והמשכו  כסלו), לט "ו י"ד  (בין שבת  בערב  הלבנה 
תליתאי ביום  ("יום  השלישי יום  כי: –

תליתאי" טוב בירחא  כי בו הוכפל  ( טוב" ,
לבריות " וטוב  דעליון לשמים  החיבור  שהו"ע  ,

חמה  ומקבל , משפיע  ובריות , (שמים  ותחתון
שנעשים  ולבנה )  נבראו הרביעי וביום  ,

אינה  שהלבנה  הגדולים ", המאורות  "שני וניתלו
אלא  מהחמה , מקבלת   כתר , אחד
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ב.49) א, שה"ש פרש"י 
ג .50) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
שתתגלה 51) חדשה" ה"תורה גם ובכח  בהעלם שכוללת אף

ע' תרס"ו  (המשך  פעמי  חד  הו"ע ֿ תורה מתן שהרי , לבוא, לעתיד 
ועוד ). תקמו. כג .

ח .52) פי "א, רפ"ב. קה"ר
להיותו 53) – החגים" "חג  נקרא זה מטעם שגם וי "ל 

ֿ תורה. מתן עם הקשורים החגים לכל  ֿ ערוך  באין
ספט "ו.54) שמו"ר
(פי '55) מאורסה אלא מורשה א"ת ז) (פל "ג , לקמן כמ "ש

מהרז"ו).
כא.56) ב, הושע
ב.57) יב, בא
ה.58) נד , ישעי '
ג .59) יב, דניאל 
(60. החיות ראשי  שעל  הרקיע הוא קרא דנקט  ."הרקיע

כשימסור  וא"כ , השמש, מן יותר מעלות כמה לו יש זה והרקיע
משה). ידי  (פי ' השמש" להם שימסור כ "ש לא זה, רקיע לישראל 

הקודמת.61) הערה ראה
בימי62) הם היו") אירוסין ("העוה"ז דמ "ת האירוסין משא"כ 
באור החודש וניתוסף כשהולך  הלבנה, ושלימות מילוי 
החמה.הלבנה מן

השנה 63) "ראש הוא כסלו שי "ט  שהגילוי  יומתק ועפ"ז
כתיבתו שתאריך  במכתב הוא הערה לחסידות" (כנ"ל  כסלו

.(7
שהולך 64) אדרבה, אלא האור, מיעוט  של  באופן לא אבל ,
ומוסיף  על (שמורה במנין בהוספה כמודגש ,

ס"ה). (כנ"ל  לט "ז מט "ו הגילוי )
במספר ביותר מודגש זה שענין שרומז וי "ל , כסלו), (י "ט 

המילוי (תו"א*על  ההעלם גילוי  הוא שמילוי  הוי ', בראשית דשם
בהתגלות  בא שהעצם היינו, ד ), .**ו,

מ "ת בעומר, של "ג  יומתק תרס"ו ועפ"ז (המשך  דתורה
ביום חל  ועוד ), ריט . מ "תע' כי , – דתורה בחודש

בהמקבל , ומתגלה חודר שאינו בהעלם, נשאר שהעצם באופן הוא
" י "ח , ביום קביעותו בעצם)ולכן (חי  החיות עצם בדוגמת ,"

דתורת מ "ת משא"כ  בגילוי , בא נסתר שאינו שמבארת
התגלות, של  באופן בא שהעצם והשגה, הבנה של  באופן דתורה
ועצ"ע. כנ"ל . ההעלם, גילוי  הוי ', דשם המילוי  י "ט , ביום קביעותו

ואכ "מ .
ערב,65) לפנות (י "ט ) ג ' ביום היתה שהגאולה כידוע

ההתוועדות  של  העיקרי  הזמן נקבע ולכן – (כ '). ד ' בליל  ונמשכה
ע' ח "א תשמ "ח  סה"ש (ראה לכ ' י "ט  שבין בלילה כסלו די "ט 

וש"נ). .155
ז.66) א, בראשית פרש"י  ו. פ"ד , ב"ר
ועוד .67) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין
החודש68) בימי  להקביעות ששייך  – דייקא "כתר"

לה, שה"ש (לקו"ת כתר בגימטריא ועשרים כתר, ר"ת כ "ף כסלו,
ג ).

     
         

         




מו    

(כיון  התוהו בעולם  לשרשו אחיו עשו אל  במדרגה ,
וחזר  שנתברר  עשו ה "ז ליעקב  שייכותו שע "פ 
להמשיך  "כדי דתוהו), המקיפים  בבחי' לשרשו
שהוא  בתיקון למטה  אליו דתהו המקיפים  בחי'
ויתייחדו  בפנימי המקיף  ויאיר  פנימי, האור  בחי'

לבנה יחד " ויחוד  דחיבור  הענין תוכן גם  וזהו ,
ועשו  (יעקב  מקיף ,וחמה  ואור  פנימי אור  ,

מקבלת  אינה  שהלבנה  ועד  וסוכ "ע ), ממכ "ע 
הניצוצות  בירור  ונשלם  נגמר  שכבר  (כיון מהחמה 
בבחי' להיות  הלבנה  מיעוט  הי' זה  שלצורך  דתוהו,
החמה , כאור  נעשה  הלבנה  אור  אלא  כנ"ל ), מקבל ,

שוים  .ששניהם 

.: זה בדורנו ביותר  מודגש  זה  וכל 

ונשלמו  נגמרו יעקב  שמצד  שאף  – ובהקדמה 
וכבר  הבירורים  עניני היתה כל  יעקב ) (כשוישלח 

מלאכים  שלח  [שלכן הגאולה  להיות  וצריכה  יכולה 
בהר  מושיעים  ד "ועלו הזמן שהגיע  להודיע  לעשו
בשלוה " לישב  ו"ביקש  עשו", הר  את  לשפוט  ציון
מצד  בפועל  זה  ענין בא  לא  מ "מ , ס "י)], (כנ"ל 

(וב )העולם .

בנ"י  דכל  ועבודתינו" "מעשינו לאחרי אבל ,
גילוי  לאחרי ובמיוחד  כולל  הדורות , כל  במשך 

בי" החסידות  עיקר תורת  התחיל  שאז כסלו, ט 
חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו והולך הענין ומוסיף  ,

מו"ח  לכ "ק  עד  לדור , מדור  נשיאינו רבותינו ע "י
המעיינות  הופצו ידו שעל  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
כל  ונשלמו נגמרו כבר  – תבל  קצוי בכל  חוצה 

גם  הענינים   והכריז שהודיע  כפי ,
"צחצוח  גם  העבודה , עניני כל  נשלמו שכבר 

המשיח . לביאת  מוכן והכל  הכפתורים ",

זמן  (כל  שלאח "ז העבודה  שהמשך  מובן ומזה 
ידועה  (בלתי סיבה  מאיזו מתעכב  צדקנו שמשיח 
כבר  (שהרי הבירורים " "עבודת  אינו כלל )) ומובנת 

הבירורים ) עבודת  ונשלמה  אלא ,נסתיימה  ,
בעולם . בפועל  ההתגלות  להביא  מיוחדת  עבודה 

. זה בדורנו המיוחדת  שהמעלה  לומר , ויש 
"והי' – וישלח  דפרשת  בהפטרה  בית מרומזת 

אש  יעקב   וירשו גו' לקש  עשו ובית  להבה 
עד  גו' וגלות  גו' עשו הר  את  ירשו הנגב  גו'

את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו הנגב  ערי את 
עשו": הר 

ד )" וההמשך  (יוסף  של  מהחידושים  "
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  (כ "ק  ששמו שבדורנו ,

של  לדורו עד  שלפנ"ז הדורות  לגבי יוסף ), הראשון
יעקב " ("בית  הזקן הפצת רבינו נעשה  ידו שעל  – (

לחוצה  עד  ממש , תבל  קצוי בכל  חוצה  המעיינות 
כמדינת  ממנו, חוצה  של שאין בזמנו אשר , ,

נשיאינו  רבותינו של  בזמנם  (וכן הזקן רבינו
תורת  הפצת  כ "כ  בקביעות  גילוי הי' לא  שלאח "ז)
(ועד  למטה  תחתון להיותה  צרפת , במדינת  החסידות 

כו' צרפת  של  לנצחונה  חשש  הזקן שרבינו כך  ),כדי
גילוי  נעשה  יוסף ", "בית  ע "י זה , בדורנו ודוקא 

צרפת  במדינת  גם  המעיינות  שם והפצת  ביסוד  ,
ו  כבליובאוויטש , ע "ד  תמימים " "תומכי לכן,ישיבת 

"ועלו  הנגב ", ערי את  ש "ירשו הזמן בפועל  הגיע 
עשו". הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 

הרמז: ע "ד  ולהעיר  להוסיף  ויש 

770) ושבעים  מאות  שבע  בגימטריא  ),"צרפת "
מעשר  כלול  א ' שכל  כפי שבע , דמספר  השלימות 
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שם).86) (ב"ר לקטן" מונה והקטן לגדול  מונה "הגדול 
(87– וישב דפ' רביעי  ליום השייך  הפרשה שבחלק ולהעיר,

חמה  בדוגמת שהם ופרץ, זרח  לידת אודות מדובר – כסלו כ "ף
שם  על  ופרץ תמיד , זורחת שהיא החמה שם על  "זרח  ולבנה:

. לעתים ונבנית לעתים הנפרצת הלבנה הלבנה כי  תאומים והיו .
הערה  לקמן וראה כט ). לח , וישב (רמב"ן כו'" בחמה מותאמת

.97
ואילך .88) 112 ס"ע תו"ש סה"ש ראה

לאחרי 89) יעקב של  עבודתו מאופן וק"ו במכ "ש
נתברר  שלא ואמרו המלאכים ששבו לאחרי  גם כבר, נתברר שעשו
עשו), את (לברר הבירורים" ב"עבודת עסק שלא – כלל  עדיין
המנחה  ע"י  דתהו" דמקיף מ "ד  להמשיך  מ "נ ב"העלאת עסק אלא

רע"ד ). כד , פרשתנו (תו"א
ואילך .90) יח  א, עובדי '
(ראה 91) ליעקב הזקן דרבינו המיוחדת מהשייכות להעיר

ואילך ). 101 ע' תשמ "ח ) (קה"ת הישועה מעייני  בארוכה
ואילך .92) רנט  ע' תשל "ו) (קה"ת אדה"ז התולדות ספר ראה

וש"נ.
ואילך .93) 570 ע' ח "ב תשמ "ט  סה"ש גם ראה



מז     

770" שמספרו ד "צרפת " שהבירור  "ולהעיר ,
ועד  יוסף ", מ )"בית  שמאירה  (ה "להבה " ע "י נעשה 
שקנהו  ועד  בחר  שבו הבית  כפשוטו, יוסף  לבית 
שנים  בעשר  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  חי ובו
הולכת  ומשם  דין, בעלמא  חיותו בחיים  האחרונות 
– יוסף " ד "בית  העבודה  והולך ") ("מוסיף  ונמשכת 

770" כפשוטו) הבית  (מספר  ."שמספרו

"פרצת ", אותיות  "צרפת " – יותר  ובעומק 
בצרפת  הוא  המעיינות  והפצת  שגילוי מרומז שבזה 
פריצת  שמצד  באופן רק  ולא  הגדרים , כל  פריצת  –
שאין  בתחתון גם  הם  באים  דהמעיינות  הגדרים  כל 
זה  שענין מזה , יתירה  אלא  ממנו, למטה  תחתון

גם  הוא  " ש בכך  כמודגש  ,"
" "פרצת "אותיות  נעשה  ועי"ז , עליך

שנאמר פרץ " משיח , "זה  , הפורץ עלה 
.לפניהם "

. בכהנ"ל יותר  עוד  ניתוסף  גופא  זה  ובדורנו
כסלו  דחודש  באשלמותא " סיהרא  כש "קיימא 

זו: בשנה 

שנת  תהא  "הי' – זו דשנה  הר "ת  ומפורסם  ידוע 
כל )" (מכל  "בכל  בה ", שהשנה נפלאות  היינו, ,

"נפלאות ", של  באופן הם  שבה  הענינים  וכל  עצמה 
מנס  שלמעלה  רבים ,"פלא " לשון ו"פלאות " ,

פלאות  נו"ן ל "נפלאות ", והוא ועד  לראש  ולכל  ,
"כי  – אראנו העיקר  מצרים  מארץ  צאתך  מי

יצי"מ נפלאות " לגבי גם  ).("נפלאות "

סיהרא  "קיימא  כבר  עצמה  זו ובשנה 

ג ' של  (שלימות  השלישי דחודש  באשלמותא "
חזקה " הוי זימני "בתלת  ועומדים חדשים , ,(

מתן  השלישי, בחודש  השלישי ליום  בסמיכות 
החסידות  דתורת  דתורתו תורה  הגילוי התחלת  ,

וכנס "י  דהקב "ה  הנישואין יהיו שאז משיח , של 
החמה ". כאור  הלבנה  אור  ש "והי' באופן

זו  ששנה  בכך  גם  מודגש  זה  שענין [ולהעיר ,
שנה  (ג 'היא  שלמים  שניהם  וכסלו שחשון ,

ושנה  אחד ), בהמשך  שלמים  חדשים 
יתירה  העיבור (תמימות  חודש  בה  שניתוסף  ,(

החדשים  (שלימות  שלימה  שבשנה  לומר , דיש  –
(חדשי) שלימות  מודגשת  וכסלו) (כפי חשון

חודש  (הוספת  תמימה  ובשנה  מהחמה ), שמקבלת 
כמו העיבור  שנעשית  הלבנה  שלימות  מודגשת  (

שנת  משתווית  העיבור  חודש  שע "י כיון החמה ,
אור  "והי' ודוגמת  מעין החמה , לשנת  הלבנה 

החמה "]. כאור  הלבנה 

כ "ק  שאמרם  חתונה  דרושי עם  זה  לקשר  ויש 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מחדש מו"ח  (שנדפסו
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שבבבל 94) רבינו בית זה מעט  מקדש בענין קונטרס ראה
ס"ז. ואילך ) 416 ע' (לקמן

להיות 95) המשפיע עם מתאחד  שהמקבל  – דלעיל  ובסגנון
הערה  לקמן (וראה החמה" כאור הלבנה אור "והי ' ע"ד  כמותו,

.(97
כט .96) לח , וישב
לעתים"97) ונבנית לעתים הנפרצת הלבנה שם על  "פרץ

הוא  הלבנה) מיעוט  (פירצה, ש"נפרצת" וי "ל  – .(87 הערה (כנ"ל 
מלשון השניגם (בחציו הלבנה שבמיעוט  מרומז שבזה ,

החמה  מן שמקבלת הלבנה גדר פריצת גם נכלל  החודש) של 
החמה. כמו להיות

יג .98) ב, מיכה
ובפרש"י .99) ספפ"ה ב"ר וראה ספס"ג . בראשית אגדת

ואילך .100) סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. ברכת נוסח 
וש"נ.101) .16 הערה 368 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ב.102) רסא, זח "א
טו.103) ז, מיכה
וש"נ.104) תפז). (ע' עה"פ נ"ך  אוה"ת ראה

וש"נ.105) רע"ב. קו, ב"מ 
מלאו106) זו ובשנה  הוא כסלו שי "ט  להכרזה

שמאז  תשנ"ב), – תרס"ב כסלו (ט "ז החסידות לתורת השנה  ראש
"חיילי ע"י  חוצה המעיינות בהפצת מיוחד  "שטורעם" ניתוסף
"אשר  אלה את ומנצחים דוד " בית "מלחמת שלוחמים דוד " בית
– הידועה) בהשיחה אדנ"ע כ "ק (כדברי  משיחך " עקבות חרפו
שמסיימים  הפ"ט  שנת של  בסיומה בשלימות נעשה שכבר כפי 
אמן  לעולם ה' ד "ברוך  באופן בתהלים פדה) (בגימט ' פ"ט  מזמור
משיח  ביאת עם הקשורה הצדי "ק, בשנת נמצאים ועתה ואמן",
בפסוק  צדי "ק מזמור וחותם כסיום השלישי , ביהמ "ק ובנין צדקנו
השכינה  השראת על  שקאי  כוננהו", ידינו ומעשה גו' נועם "ויהי 
הנישואין  שזהו"ע עה"פ), תהלים (מדרש השלישי  בביהמ "ק
בנוגע  (55 שבהערה (שמו"ר במדרש כדאיתא וכנס"י , דהקב"ה
בשוה"ג לקמן (וראה השלישי  בביהמ "ק ושלימותו להמשכן,

.(110 להערה
תהיינה"107) תמימות שבתות ד "שבע השלימות גם כולל 

– בראשית כימי  תמימות שבת, במוצאי  הספירה כשהתחלת
יום  תנש"א, נצבים ש"פ משיחות קונטרס (ראה משולשת שלימות

וש"נ). זו. שנה וילך  וש"פ דר"ה ב'
במשנה.108) – א לא, ערכין
השנה 109) ראש כסלו, לי "ט  בשייכות יתירה ובהדגשה

(כפי התניא שיעורי  ללמוד  מתחילים שבו – החסידות לתורת
מעוברת. דשנה החלוקה לפי  השנה) לימי  שנחלק

תרפ"ט 110) בשנת יוסף" ד "בית .*בהחתונה

       
          
       



    

(כיון  התוהו בעולם  לשרשו אחיו עשו אל  במדרגה ,
וחזר  שנתברר  עשו ה "ז ליעקב  שייכותו שע "פ 
להמשיך  "כדי דתוהו), המקיפים  בבחי' לשרשו
שהוא  בתיקון למטה  אליו דתהו המקיפים  בחי'
ויתייחדו  בפנימי המקיף  ויאיר  פנימי, האור  בחי'

לבנה יחד " ויחוד  דחיבור  הענין תוכן גם  וזהו ,
ועשו  (יעקב  מקיף ,וחמה  ואור  פנימי אור  ,

מקבלת  אינה  שהלבנה  ועד  וסוכ "ע ), ממכ "ע 
הניצוצות  בירור  ונשלם  נגמר  שכבר  (כיון מהחמה 
בבחי' להיות  הלבנה  מיעוט  הי' זה  שלצורך  דתוהו,
החמה , כאור  נעשה  הלבנה  אור  אלא  כנ"ל ), מקבל ,

שוים  .ששניהם 

.: זה בדורנו ביותר  מודגש  זה  וכל 

ונשלמו  נגמרו יעקב  שמצד  שאף  – ובהקדמה 
וכבר  הבירורים  עניני היתה כל  יעקב ) (כשוישלח 

מלאכים  שלח  [שלכן הגאולה  להיות  וצריכה  יכולה 
בהר  מושיעים  ד "ועלו הזמן שהגיע  להודיע  לעשו
בשלוה " לישב  ו"ביקש  עשו", הר  את  לשפוט  ציון
מצד  בפועל  זה  ענין בא  לא  מ "מ , ס "י)], (כנ"ל 

(וב )העולם .

בנ"י  דכל  ועבודתינו" "מעשינו לאחרי אבל ,
גילוי  לאחרי ובמיוחד  כולל  הדורות , כל  במשך 

בי" החסידות  עיקר תורת  התחיל  שאז כסלו, ט 
חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו והולך הענין ומוסיף  ,

מו"ח  לכ "ק  עד  לדור , מדור  נשיאינו רבותינו ע "י
המעיינות  הופצו ידו שעל  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
כל  ונשלמו נגמרו כבר  – תבל  קצוי בכל  חוצה 

גם  הענינים   והכריז שהודיע  כפי ,
"צחצוח  גם  העבודה , עניני כל  נשלמו שכבר 

המשיח . לביאת  מוכן והכל  הכפתורים ",

זמן  (כל  שלאח "ז העבודה  שהמשך  מובן ומזה 
ידועה  (בלתי סיבה  מאיזו מתעכב  צדקנו שמשיח 
כבר  (שהרי הבירורים " "עבודת  אינו כלל )) ומובנת 

הבירורים ) עבודת  ונשלמה  אלא ,נסתיימה  ,
בעולם . בפועל  ההתגלות  להביא  מיוחדת  עבודה 

. זה בדורנו המיוחדת  שהמעלה  לומר , ויש 
"והי' – וישלח  דפרשת  בהפטרה  בית מרומזת 

אש  יעקב   וירשו גו' לקש  עשו ובית  להבה 
עד  גו' וגלות  גו' עשו הר  את  ירשו הנגב  גו'

את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו הנגב  ערי את 
עשו": הר 

ד )" וההמשך  (יוסף  של  מהחידושים  "
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  (כ "ק  ששמו שבדורנו ,

של  לדורו עד  שלפנ"ז הדורות  לגבי יוסף ), הראשון
יעקב " ("בית  הזקן הפצת רבינו נעשה  ידו שעל  – (

לחוצה  עד  ממש , תבל  קצוי בכל  חוצה  המעיינות 
כמדינת  ממנו, חוצה  של שאין בזמנו אשר , ,

נשיאינו  רבותינו של  בזמנם  (וכן הזקן רבינו
תורת  הפצת  כ "כ  בקביעות  גילוי הי' לא  שלאח "ז)
(ועד  למטה  תחתון להיותה  צרפת , במדינת  החסידות 

כו' צרפת  של  לנצחונה  חשש  הזקן שרבינו כך  ),כדי
גילוי  נעשה  יוסף ", "בית  ע "י זה , בדורנו ודוקא 

צרפת  במדינת  גם  המעיינות  שם והפצת  ביסוד  ,
ו  כבליובאוויטש , ע "ד  תמימים " "תומכי לכן,ישיבת 

"ועלו  הנגב ", ערי את  ש "ירשו הזמן בפועל  הגיע 
עשו". הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 

הרמז: ע "ד  ולהעיר  להוסיף  ויש 

770) ושבעים  מאות  שבע  בגימטריא  ),"צרפת "
מעשר  כלול  א ' שכל  כפי שבע , דמספר  השלימות 
מאות ), (שבע  ממאה  כלול  א ' שכל  וכפי (שבעים ),
שבזה  וי"ל  ושבעים ), מאות  (שבע  יחד  ושניהם 
ונשלם  נגמר  צרפת , דמדינת  שבהבירור  מרומז
בכל  הבנין ימי בשבעת  שנברא  העולם  בירור 
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חמה  בדוגמת שהם ופרץ, זרח  לידת אודות מדובר – כסלו כ "ף
שם  על  ופרץ תמיד , זורחת שהיא החמה שם על  "זרח  ולבנה:
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נתברר  שלא ואמרו המלאכים ששבו לאחרי  גם כבר, נתברר שעשו
עשו), את (לברר הבירורים" ב"עבודת עסק שלא – כלל  עדיין
המנחה  ע"י  דתהו" דמקיף מ "ד  להמשיך  מ "נ ב"העלאת עסק אלא

רע"ד ). כד , פרשתנו (תו"א
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mda zbdep zexyrn zaeg oi`y mda epipyy mixacd lky meyn
gxkdae ,(`"n `"t d`t) d`t oiprl mb epyp (`"n `"t zexyrn)
mb aiig i`cea ,d`ta aiige mixac mze` llka epi`y dn lk

.zexyrnaåmpn`Léxacå ,úBøNòna áéiçLok it lr s`Bðéà §¥¤©¨©©©§§¥
,äàta áéiçmixehtd mitqep mixac my exn`p d`ta `ldy ©¨©¥¨

xac didiy xyt` jkitle ,zexyrnn mixeht mpi`y s` dpnn
.zexyrna aiige d`tn xehtd

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd ixac z` zx`an `xnbdéàî ééeúàì± §¨¥©

mpi`y s` zexyrna miaiigy `iadl dpynd d`a mipin el`
:`xnbd daiyn .d`ta miaiigééeúàì[`iadl±]BðéàL ÷øéå äðàz §¨¥§¥¨§¨¨¤¥

,äàta áéiç.md miaiig xyrna eli`e ,oldl x`eank ©¨©¥¨
d`ta miaiigd md in epyp mday zeipyn d`ian `xnbd
maeige ,d`tn wxie dp`z xeht x`azi okezne ,zexyrnae

:xyrnaïðúc,(c"n `"t d`t)eøîà ììkminkgaaeig oipräàt ¦§©§¨¨§§¥¨
,xeht dne d`ta aiig dnìkxacìëBà àeäL,dlik`l ie`x ± Ÿ¤¤

øîLðå,eze` mixiwtn mpi`e mnvrl eze` mixney eilrae ± §¦§¨
Bìecéâålcb dpnny ezwipi ±`id ,ãçàk Búèé÷ìe ,õøàä ïî± §¦¦¨¨¤§¦¨§¤¨

hrn `le zg` mrta dcya epnn lcbd lk z` hewll jxcy
,hrnBñéðëîexve`líei÷ìepi`e onf jxe`l miiwzdl ie`xy ± ©§¦§¦

d `ed ,cin lwlwzn.äàta áéiç©¨©¥¨
mixacd on cg` lka hrnl ef dpyn d`a dn zxxan `xnbd

epipyy dn :`xnbd zx`an .da epypy,'ìëBà'`aéçéôñ éèeòîì ¤§©¥§¦¥
ipinn [[dxivwd zrya ltpy rxfn milcbd±]äöB÷å íéèñipin ± §¦§¨

epipyy dne .driavl miynyne lke` mpi`y mignv'øîLðå'`a §¦§¨
éèeòîì`edy xacø÷ôäepipyy dne .eze` mixney oi`yBìecéâå' §©¥¤§¥§¦

'õøàä ïî`aúBiøèôe íéäîk éèeòîìux`d lr milcbd mipin ± ¦¨¨¤§©¥§¥¦¦§¦
ux`d on miwpei oi`e rwxwa yxey mdl oi` ok` ,rwxwd zegln

epipyy dne .xie`d on `l`'ãçàk Búèé÷ìe'`aäðàz éèeòîì §¦¨§¤¨§©¥§¥¨
xnb mr hrn hrn mihwlp `l` ,cgi miliyan dizexit lk oi`y

epipyy dne .[mleyia'íei÷ì Bñéðëîe'`a÷øé éèeòîìmc` oi`y ©§¦§¦§©¥¨¨

.cin ytrzn `l` miiwzn epi`y iptn ,meiwl xve`l eqipkn
d`ian dzre ,d`tn mixehtde miaiigd md in x`azp o`k cr
ick ,zexyrna miaiigd md in x`azd day dpyn `xnbd

:mdipiay lcadd lr cenrléab eléàåoiprl ±ïðz ,øNòî §¦©¥©£¥§©
,(`"n `"t zexyrn)ìkxacìëBà àeäL,dlik`l ie`x ±øîLðå Ÿ¤¤§¦§¨

,xwtd epi`e eze` mixney eilra ±õøàä ïî Bìecéâåezwipi ± §¦¦¨¨¤
el` mi`pz lk ea eniiwzpy xacd if` ,ux`d on `id lcb dpnny

.úBøNòna áéiç:`xnbd zwiicneeléàåmixg`d mi`pzd ©¨©©©§§¦
y xaca `l` zbdep dpi`y ,d`t oiprl lirl mixen`dBúèé÷ì§¦¨

éðz÷ àì ,íei÷ì Bñéðëîe ãçàk,xyrn oiprl el` mi`pz epyp `l ± §¤¨©§¦§¦Ÿ¨¨¥
epi`y xac mby jkn x`aznexac oke ,dp`z oebk ,cg`k hwlp

dn edfe .zexyrna miaiig ,wxi oebk onf jxe`l miiwzn epi`y
.d`ta aiig epi`e zexyrna aiigy yiy epzpyna epipyy

zx`an .d`tn mixeht wxid ipin lk `ly zx`an `xnbd
:`xnbdíäa eéä íàwxid ipin oia ±,ïéìöáe íéîeLllka md mby ¦¨¨¤¦§¨¦

,wxiïéáéiç.daexn onfl miniiwzn el` mipiny meyn ,d`ta ©¨¦
:dpynd on jkl di`x `xnbd d`ianïðúcdpyna epipyy enk ± ¦§©

,(c"n b"t d`t)úBðaìîly zexey ±L íéìöamrxfïéazebexr ©§§§¨¦¤¥
,øîBà éñBé éaø ,÷øiägipdl jixvúçàå úçà ìkî äàtlkn - ©¨¨©¦¥¥¥¨¦¨©©§©©

lk lr cg` mewna gipiy dna ic oi`e ,dnvr ipta milva zxey
rxf oia rxfpd rxf oiny (`"n a"t my) epipyy itke ,zexeyd
ipta zg` lkn d`t gipdl aiige zecy izyk dcyd oecip ,xg`

.dnvr,íéøîBà íéîëçåd`t gipnîdxeyúçàmilva lyìò ©£¨¦§¦¥©©©
,ìkäzexey z` wiqtn epi` ,d`ta aiig epi`y wxiy meyn ©Ÿ

mineyy ef dpynn gkene .zecy izyk zepecip zeidl milvad
onfl miniiwzny x`azpy mrhd one ,d`ta miaiig milvae

.[daexn
oiprle xyrn oiprl 'lke`' oicy zncewd dpyna epipyy dn ab`
iax ixac `xnbd d`ian ,dfa df miielz milke` z`neh zlaw
dn lr ef dpynn zeywdl ick ,milke` z`neh zlaw oipra opgei

:opgei iax ixac lr (.`p) oldl `ax xn`y,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨
ìBò ,ïðçBé éaø øîàïéLmc` zlik`l od ynynd xn ayr oin ± ¨©©¦¨¨¨¦
,dnda zlik`l odeäléçzî ïòøfLeidiy daygnaìjxev,äîäá ¤§¨¨¦§¦¨§§¥¨

åjk xg`Cìîðayge hxgzd ±ïäéìòeidiyìjxev,íãà §¦§©£¥¤§¨¨
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כו' ביאור  החסידות ובתוספת  בתורת  דרושים  – (
השייכות  ביותר  מודגשת  שבזה  – לחתונה  השייכים 
שאז  המשיח , לימות  הקב "ה  עם  דכנס "י לחתונה 
מאתי  חדשה  ד "תורה  הגילוי ושלימות  עיקר  יהי'

תצא ".

רק  צריכים  ממש  אלה  שבימינו מובן ומזה 
בפועל  המציאות  את  ולראות  העיניים  את  לפתוח 

("ישראל ממש  הקב "ה  עם  יחד  שיושבים  היינו –
ערוך " ב "שולחן חד ") כולא  לסעודת וקוב "ה 

המשומר , ויין הבר  ושור  דלויתן הסעודה  הנישואין,
מלכא  (דוד  לדוד  (הקב "ה ) לו "אומר  שבסיומה 
אני  להן, אומר  וברך , ברכה ) של  (כוס  טול  משיחא )

שנאמר  לברך , נאה  ולי אשא אברך  ישועות  כוס 
אקרא " ה ' .ובשם 

. העיקר הוא  :והמעשה 

דחודש  סיהרא  קיימא  שבו שבת  מערב  בבואנו
ומוצאי  הש "ק  ביום  והמשכו באשלמותא , כסלו
הקב "ה  ש "הי' אחד , יום  (שנקרא  ראשון (יום  ש "ק 

ימים בעולמו"יחיד  ג ' כסלו), טו"ב  רצופים ),
בח "י, והמשכם  מיוחדת , (קדושה ) מעלה  בהם  שיש 

וכ "ף  י"ט  הגאולה  בימי ועאכו"כ  כסלו, י"ט  ערב 
– חנוכה  לימי עד  שלאח "ז בימים  והמשכם  כסלו,

חסידותיות  התוועדויות  לערוך  ("חסידישע יש 
פאר ּבריינגענישן")   בכל מדינה , בכל  , ַ

גדולות  התוועדויות  רק  ולא  כו', שכונה  ובכל  עיר 
ומקום  מקום  בכל  אלא  ועיקריים , מרכזיים  במקומות 
תהי' פרטי מקום  שבכל  גם  כולל  כפשוטו,
שמקום  באופן (ולא  "עיקר " של  באופן ההתוועדות 
הוא  פלוני ומקום  משפיע , "עיקר ", הוא  פלוני
גורע  זה  שאין בלבד  זו ולא  מקבל ), "טפל ",
שעי"ז  אדרבה , אלא  שני, שבמקום  בה "עיקר "
"קנאת  בבחינת  המקומות , בשאר  יותר  ניתוסף 

ועד חכמה "סופרים  , בבחינת נעשים 
לקבל  צריך  שאינו – שבעיקר " ל "עיקר  ועד  "עיקר ",
בעצמו  שנעשה  כיון ועיקרי, מרכזי ממקום  השפעה 
שלימות  ובדוגמת  ע "ד  והעיקרי, המרכזי המקום  כמו
כמו  אלא ) מקבל , בבחי' רק  (לא  שהיא  הלבנה 

החמה .

ונכון טוב וכדאי (ומה  התוועדות  יערוך 
התוועדויות  ג ' – עם – חזקה ") הוי זימני "בתלת  ,

נפשו  כחות  עשר  (בכל  עם עצמו ביתו, בני עם  ,(
יותר  עוד  להדגיש  כדי – וכיו"ב  וידידיו חבריו
הלבנה  שלימות  (ע "ד  משפיע  גם  הוא  שכאו"א 

וכמ "ש  החמה ), כמו (בשייכות שנעשית 
על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  "והשיב  להגאולה )

אבותם ".

ויתעוררו  יעוררו אלו ("איש ובהתוועדויות 
יעזורו" רעהו דתורה את  הקוין בג ' להוסיף  (

חז"ל  כדרשת  וגמ "ח , "פדה עבודה  הפסוק  על 

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

וישב,111) פ' א' אדמו"ר ביום כ "ק נתן – כסלו
דרושי "קונטרס שיחיו ואחת אחד  לכל  בצירוף שליט "א חתונה",

) לצדקה דולר של  שטרות ).שתי 
לפעול 112) וצריכים העבודה שנשלמה בלבד  זו לא כלומר,

בפועל  כבר שישנו מזה, יתירה אלא סי "א), (כנ"ל  בעולם הגילוי 
כי  העינים, את לפתוח  רק וצריכים "ובגלוי , . עינים .

לראות".
בקיום 113) הדורות בכל  העבודה שלימות לאחרי  ובפרט 

ה"שולחןֿ שעל  ה"מפה" עם יוסף") (דה"בית ֿ ערוך " ה"שולחן
במ "ש  הרמז כידוע – דהב"י ) השו"ע על  הרמ "א (הגהות ערוך "

ביד  יוצאים ישראל  שלאורו "ובני  הרמ "א, על  שרומז ,"
בנ"י כל  הגלות *הולכים מן יוצאים ועי "ז הדורות, כל  סוף עד 

הגאולה. אל 
יג .114) קטז, תהלים
ב.115) קיט , פסחים
מי "ז.116) פ"א אבות
ה.117) א, בראשית פרש"י  ח . פ"ג , ב"ר

          
        
       
          

       
       

         
         

  

הפעולה 118) גודל  ע"ד  הגאולה בעל  מפתגם להעיר
שלו  (אג "ק מיכאל  מלאך  של  מפעולתו יותר חסידית דהתוועדות

וש"נ). תיג . ע' ח "ג 
ב 119) ריח , ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, סע"א. כא, ב"ב

ואילך .
בעצמו 120) שמשתתף או שלוחיו, ע"י  ושתים בעצמו אחת

שונ  בזמנים שנערכות כיון ביום בשלשתן כסלו, י "ט  בליל  – ים
כסלו  כ ' בליל  גם שיומשך  ובאופן לסיומו קרוב ובפרט  כסלו, י "ט 

.(65 הערה (כנ"ל 
(121497 ע' ח "ב לקו"ש ואילך . מה ס"ע ח "ב "התמים" ראה

ואילך .
בסופו.122) מלאכי 
(123. היום "זה הגאולה: בעל  הוא הרב בו ובלשון אשר .

.."'כו שבלב ועבודה לתשובה בישראל  לבבות אלפי 
ב). יט , ח "א (לקו"ד 

ו.124) מא, ישעי '
רע"א.125) ח , ברכות



מט     

חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  "כל  נפשי", בשלום 
לי  פדאני כאילו עליו אני מעלה  הציבור  עם  ומתפלל 
פדאני  "כאילו רק  לא  העיקר , והוא  ועוד  כו'", ולבני

ולבני" לי "פדאני אלא  ולבני", לי .

של  (בהמשכה  ממש  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
מתקיימת  המנחה ) תפלת  לפני עוד  זו, התוועדות 
כביכול  ובשליחות  ועבור  (בשם  יעקב  בקשת 
במנחה ) (שקורין בשלוה " "לישב  מישראל ) דכאו"א 

  ועלו" היעוד  נתקיים  לפנ"ז שכבר  (כיון
לה ' והיתה  עשו הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 
ישרים  ישבו גו' צדיקים  "אך  ונתקיים  המלוכה "),

פניך " תערך את  ושם  השלישי, בביהמ "ק  ,
השלישי  ביהמ "ק  דחנוכת  הגדולה  ההתוועדות 

עלי'" יושבי' ("כל  בנ"י כל  לפני במעמד  עוד  ,(
("מוסיף  יותר  עוד  יתוסף  חנוכה  ובימי חנוכה , ימי
אל  מחיל  ד "ילכו באופן הגאולה  בשלימות  והולך ")

בציון" אלקים  אל  יראה  .חיל 
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יד .126) קמ , תהלים
סע"ב.127) לב, ערכין
ח .128) פד , תהלים

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

`ed ixd ,dcyd xivwn miiprl gipdl dxezáéiçmb,úBøNòna ©¨©©©§
mda zbdep zexyrn zaeg oi`y mda epipyy mixacd lky meyn
gxkdae ,(`"n `"t d`t) d`t oiprl mb epyp (`"n `"t zexyrn)
mb aiig i`cea ,d`ta aiige mixac mze` llka epi`y dn lk

.zexyrnaåmpn`Léxacå ,úBøNòna áéiçLok it lr s`Bðéà §¥¤©¨©©©§§¥
,äàta áéiçmixehtd mitqep mixac my exn`p d`ta `ldy ©¨©¥¨

xac didiy xyt` jkitle ,zexyrnn mixeht mpi`y s` dpnn
.zexyrna aiige d`tn xehtd

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd ixac z` zx`an `xnbdéàî ééeúàì± §¨¥©

mpi`y s` zexyrna miaiigy `iadl dpynd d`a mipin el`
:`xnbd daiyn .d`ta miaiigééeúàì[`iadl±]BðéàL ÷øéå äðàz §¨¥§¥¨§¨¨¤¥

,äàta áéiç.md miaiig xyrna eli`e ,oldl x`eank ©¨©¥¨
d`ta miaiigd md in epyp mday zeipyn d`ian `xnbd
maeige ,d`tn wxie dp`z xeht x`azi okezne ,zexyrnae

:xyrnaïðúc,(c"n `"t d`t)eøîà ììkminkgaaeig oipräàt ¦§©§¨¨§§¥¨
,xeht dne d`ta aiig dnìkxacìëBà àeäL,dlik`l ie`x ± Ÿ¤¤

øîLðå,eze` mixiwtn mpi`e mnvrl eze` mixney eilrae ± §¦§¨
Bìecéâålcb dpnny ezwipi ±`id ,ãçàk Búèé÷ìe ,õøàä ïî± §¦¦¨¨¤§¦¨§¤¨

hrn `le zg` mrta dcya epnn lcbd lk z` hewll jxcy
,hrnBñéðëîexve`líei÷ìepi`e onf jxe`l miiwzdl ie`xy ± ©§¦§¦

d `ed ,cin lwlwzn.äàta áéiç©¨©¥¨
mixacd on cg` lka hrnl ef dpyn d`a dn zxxan `xnbd

epipyy dn :`xnbd zx`an .da epypy,'ìëBà'`aéçéôñ éèeòîì ¤§©¥§¦¥
ipinn [[dxivwd zrya ltpy rxfn milcbd±]äöB÷å íéèñipin ± §¦§¨

epipyy dne .driavl miynyne lke` mpi`y mignv'øîLðå'`a §¦§¨
éèeòîì`edy xacø÷ôäepipyy dne .eze` mixney oi`yBìecéâå' §©¥¤§¥§¦

'õøàä ïî`aúBiøèôe íéäîk éèeòîìux`d lr milcbd mipin ± ¦¨¨¤§©¥§¥¦¦§¦
ux`d on miwpei oi`e rwxwa yxey mdl oi` ok` ,rwxwd zegln

epipyy dne .xie`d on `l`'ãçàk Búèé÷ìe'`aäðàz éèeòîì §¦¨§¤¨§©¥§¥¨
xnb mr hrn hrn mihwlp `l` ,cgi miliyan dizexit lk oi`y

epipyy dne .[mleyia'íei÷ì Bñéðëîe'`a÷øé éèeòîìmc` oi`y ©§¦§¦§©¥¨¨

.cin ytrzn `l` miiwzn epi`y iptn ,meiwl xve`l eqipkn
d`ian dzre ,d`tn mixehtde miaiigd md in x`azp o`k cr
ick ,zexyrna miaiigd md in x`azd day dpyn `xnbd

:mdipiay lcadd lr cenrléab eléàåoiprl ±ïðz ,øNòî §¦©¥©£¥§©
,(`"n `"t zexyrn)ìkxacìëBà àeäL,dlik`l ie`x ±øîLðå Ÿ¤¤§¦§¨

,xwtd epi`e eze` mixney eilra ±õøàä ïî Bìecéâåezwipi ± §¦¦¨¨¤
el` mi`pz lk ea eniiwzpy xacd if` ,ux`d on `id lcb dpnny

.úBøNòna áéiç:`xnbd zwiicneeléàåmixg`d mi`pzd ©¨©©©§§¦
y xaca `l` zbdep dpi`y ,d`t oiprl lirl mixen`dBúèé÷ì§¦¨

éðz÷ àì ,íei÷ì Bñéðëîe ãçàk,xyrn oiprl el` mi`pz epyp `l ± §¤¨©§¦§¦Ÿ¨¨¥
epi`y xac mby jkn x`aznexac oke ,dp`z oebk ,cg`k hwlp

dn edfe .zexyrna miaiig ,wxi oebk onf jxe`l miiwzn epi`y
.d`ta aiig epi`e zexyrna aiigy yiy epzpyna epipyy

zx`an .d`tn mixeht wxid ipin lk `ly zx`an `xnbd
:`xnbdíäa eéä íàwxid ipin oia ±,ïéìöáe íéîeLllka md mby ¦¨¨¤¦§¨¦

,wxiïéáéiç.daexn onfl miniiwzn el` mipiny meyn ,d`ta ©¨¦
:dpynd on jkl di`x `xnbd d`ianïðúcdpyna epipyy enk ± ¦§©

,(c"n b"t d`t)úBðaìîly zexey ±L íéìöamrxfïéazebexr ©§§§¨¦¤¥
,øîBà éñBé éaø ,÷øiägipdl jixvúçàå úçà ìkî äàtlkn - ©¨¨©¦¥¥¥¨¦¨©©§©©

lk lr cg` mewna gipiy dna ic oi`e ,dnvr ipta milva zxey
rxf oia rxfpd rxf oiny (`"n a"t my) epipyy itke ,zexeyd
ipta zg` lkn d`t gipdl aiige zecy izyk dcyd oecip ,xg`

.dnvr,íéøîBà íéîëçåd`t gipnîdxeyúçàmilva lyìò ©£¨¦§¦¥©©©
,ìkäzexey z` wiqtn epi` ,d`ta aiig epi`y wxiy meyn ©Ÿ

mineyy ef dpynn gkene .zecy izyk zepecip zeidl milvad
onfl miniiwzny x`azpy mrhd one ,d`ta miaiig milvae

.[daexn
oiprle xyrn oiprl 'lke`' oicy zncewd dpyna epipyy dn ab`
iax ixac `xnbd d`ian ,dfa df miielz milke` z`neh zlaw
dn lr ef dpynn zeywdl ick ,milke` z`neh zlaw oipra opgei

:opgei iax ixac lr (.`p) oldl `ax xn`y,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨
ìBò ,ïðçBé éaø øîàïéLmc` zlik`l od ynynd xn ayr oin ± ¨©©¦¨¨¨¦
,dnda zlik`l odeäléçzî ïòøfLeidiy daygnaìjxev,äîäá ¤§¨¨¦§¦¨§§¥¨

åjk xg`Cìîðayge hxgzd ±ïäéìòeidiyìjxev,íãà §¦§©£¥¤§¨¨
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המשך ביצור למס' נדה ליום חמישי עמ' צ

    

כו' ביאור  החסידות ובתוספת  בתורת  דרושים  – (
השייכות  ביותר  מודגשת  שבזה  – לחתונה  השייכים 
שאז  המשיח , לימות  הקב "ה  עם  דכנס "י לחתונה 
מאתי  חדשה  ד "תורה  הגילוי ושלימות  עיקר  יהי'

תצא ".

רק  צריכים  ממש  אלה  שבימינו מובן ומזה 
בפועל  המציאות  את  ולראות  העיניים  את  לפתוח 

("ישראל ממש  הקב "ה  עם  יחד  שיושבים  היינו –
ערוך " ב "שולחן חד ") כולא  לסעודת וקוב "ה 

המשומר , ויין הבר  ושור  דלויתן הסעודה  הנישואין,
מלכא  (דוד  לדוד  (הקב "ה ) לו "אומר  שבסיומה 
אני  להן, אומר  וברך , ברכה ) של  (כוס  טול  משיחא )

שנאמר  לברך , נאה  ולי אשא אברך  ישועות  כוס 
אקרא " ה ' .ובשם 

. העיקר הוא  :והמעשה 

דחודש  סיהרא  קיימא  שבו שבת  מערב  בבואנו
ומוצאי  הש "ק  ביום  והמשכו באשלמותא , כסלו
הקב "ה  ש "הי' אחד , יום  (שנקרא  ראשון (יום  ש "ק 

ימים בעולמו"יחיד  ג ' כסלו), טו"ב  רצופים ),
בח "י, והמשכם  מיוחדת , (קדושה ) מעלה  בהם  שיש 

וכ "ף  י"ט  הגאולה  בימי ועאכו"כ  כסלו, י"ט  ערב 
– חנוכה  לימי עד  שלאח "ז בימים  והמשכם  כסלו,

חסידותיות  התוועדויות  לערוך  ("חסידישע יש 
פאר ּבריינגענישן")   בכל מדינה , בכל  , ַ

גדולות  התוועדויות  רק  ולא  כו', שכונה  ובכל  עיר 
ומקום  מקום  בכל  אלא  ועיקריים , מרכזיים  במקומות 
תהי' פרטי מקום  שבכל  גם  כולל  כפשוטו,
שמקום  באופן (ולא  "עיקר " של  באופן ההתוועדות 
הוא  פלוני ומקום  משפיע , "עיקר ", הוא  פלוני
גורע  זה  שאין בלבד  זו ולא  מקבל ), "טפל ",
שעי"ז  אדרבה , אלא  שני, שבמקום  בה "עיקר "
"קנאת  בבחינת  המקומות , בשאר  יותר  ניתוסף 

ועד חכמה "סופרים  , בבחינת נעשים 
לקבל  צריך  שאינו – שבעיקר " ל "עיקר  ועד  "עיקר ",
בעצמו  שנעשה  כיון ועיקרי, מרכזי ממקום  השפעה 
שלימות  ובדוגמת  ע "ד  והעיקרי, המרכזי המקום  כמו
כמו  אלא ) מקבל , בבחי' רק  (לא  שהיא  הלבנה 

החמה .

ונכון טוב וכדאי (ומה  התוועדות  יערוך 
התוועדויות  ג ' – עם – חזקה ") הוי זימני "בתלת  ,

נפשו  כחות  עשר  (בכל  עם עצמו ביתו, בני עם  ,(
יותר  עוד  להדגיש  כדי – וכיו"ב  וידידיו חבריו
הלבנה  שלימות  (ע "ד  משפיע  גם  הוא  שכאו"א 

וכמ "ש  החמה ), כמו (בשייכות שנעשית 
על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  "והשיב  להגאולה )

אבותם ".

ויתעוררו  יעוררו אלו ("איש ובהתוועדויות 
יעזורו" רעהו דתורה את  הקוין בג ' להוסיף  (

חז"ל  כדרשת  וגמ "ח , "פדה עבודה  הפסוק  על 
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וישב,111) פ' א' אדמו"ר ביום כ "ק נתן – כסלו
דרושי "קונטרס שיחיו ואחת אחד  לכל  בצירוף שליט "א חתונה",

) לצדקה דולר של  שטרות ).שתי 
לפעול 112) וצריכים העבודה שנשלמה בלבד  זו לא כלומר,

בפועל  כבר שישנו מזה, יתירה אלא סי "א), (כנ"ל  בעולם הגילוי 
כי  העינים, את לפתוח  רק וצריכים "ובגלוי , . עינים .

לראות".
בקיום 113) הדורות בכל  העבודה שלימות לאחרי  ובפרט 

ה"שולחןֿ שעל  ה"מפה" עם יוסף") (דה"בית ֿ ערוך " ה"שולחן
במ "ש  הרמז כידוע – דהב"י ) השו"ע על  הרמ "א (הגהות ערוך "

ביד  יוצאים ישראל  שלאורו "ובני  הרמ "א, על  שרומז ,"
בנ"י כל  הגלות *הולכים מן יוצאים ועי "ז הדורות, כל  סוף עד 

הגאולה. אל 
יג .114) קטז, תהלים
ב.115) קיט , פסחים
מי "ז.116) פ"א אבות
ה.117) א, בראשית פרש"י  ח . פ"ג , ב"ר

          
        
       
          

       
       

         
         

  

הפעולה 118) גודל  ע"ד  הגאולה בעל  מפתגם להעיר
שלו  (אג "ק מיכאל  מלאך  של  מפעולתו יותר חסידית דהתוועדות

וש"נ). תיג . ע' ח "ג 
ב 119) ריח , ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, סע"א. כא, ב"ב

ואילך .
בעצמו 120) שמשתתף או שלוחיו, ע"י  ושתים בעצמו אחת

שונ  בזמנים שנערכות כיון ביום בשלשתן כסלו, י "ט  בליל  – ים
כסלו  כ ' בליל  גם שיומשך  ובאופן לסיומו קרוב ובפרט  כסלו, י "ט 

.(65 הערה (כנ"ל 
(121497 ע' ח "ב לקו"ש ואילך . מה ס"ע ח "ב "התמים" ראה

ואילך .
בסופו.122) מלאכי 
(123. היום "זה הגאולה: בעל  הוא הרב בו ובלשון אשר .

.."'כו שבלב ועבודה לתשובה בישראל  לבבות אלפי 
ב). יט , ח "א (לקו"ד 

ו.124) מא, ישעי '
רע"א.125) ח , ברכות
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

ÈÙÏ ,"‰ËÈÏÙÏ ¯‡˘‰ ‰ÁÓ‰ ‰È‰Â"Ï È"˘¯ È¯·„
ÌÈ˘¯ÙÓ‰

הפסוק  האחת"1מן המחנה  אל עשו  יבוא  אם  ויאמר

רש"י מצטט  לפליטה", הנשאר המחנה  והיה  והכהו

המילים"ב  את  השני  המתחיל" המחנה"דיבור  והיה 
ומפרש: לפליטה", עמו","הנשאר אלחם  כי  כרחו על

ממשיך  הוא  מכן  לשלושה"ולאחר עצמו התקין
כדלהלן. דברים ...",

הפסוק  מן אלו  מילים  על להתעכב נזקק שרש"י  זה

בפשטות הפסוק משמעות  מובנת  כשלכאורה – ,2ולפרשן 
עשו  יתקוף  אם  גם  הרי מחנות, לשני  החלוקה  שעלֿידי 

להימלט  האחר המחנה יוכל האחד, המחנה  את  ויכבוש
–

כי זה  רש"י3הרי  מפרשי כדברי  הביטוי4, תמוה ,
ש" נראה  שממנו ודאי"והיה ", יהיה  הנשאר" המחנה

חלוקה" ידי  על אפילו לשאול: ניתן כך ואם לפליטה ".

יינצל  השני שהמחנה  בטחון אין עדיין מחנות , לשני 
יותר, טובים  הצלה סיכויי לו יש אלא  בודאי ,

ספק  של בביטוי להשתמש היה צריך זה  אולי ","ולפי 
והיה "?"במקום

הביטוי משמעות  שאכן, ומסביר זאת  מתרץ רש"י 

היא" ה"והיה " שמסבירים  כפי  ולא אבן ֿ"עלֿכרחו ",
ש אחרים ומפרשים פירושו "עזרא" יהיה ","והיה " אולי

ודאית היא  לפליטה השני המחנה  הישארות  כי"שכן
המחנה את להכניע לעשו לאפשר בלי  – עמו " אלחם 

השני .

מובן : אינו זה  פירוש אך

המוחלטת הוודאות  מנין השני5א) ישאר6שהמחנה
עמו ""אם7לפליטה היא8אלחם הכוונה אם  אף ?9,

המחנה על עשו  עם  יעקב  מלחמת  יוכל oey`xdשבזמן
ודאית אין עדיין  – מנוסה  ידי  על להינצל השני המחנה 

השני המחנה  של ידי10הישרדותו על לשני"החלוקה.
הזדמנות מתאפשרת רק xzeiמחנות " daehלהצלה

ידי  על כאמור."ופליטה  עמו", אלחם 

הביטוי כוונת מהי  חשובה"ב ) מה  ולשם  כרחו ", על
שזה כאן "ההדגשה  עשו? של רצונו נגד – עלֿכרחו "

ידי שעל רק להדגיש המחנה"חשוב  יינצל עמו " אלחם
.i`ceaהשני 

יעקב  של שבטחונו מסביר, מכך 11הרמב"ן נבע
יינצל "ש כן אם  עשו, ביד נופל כולו  זרעו  שאין  יודע יעקב

כוונת את כך לפרש אין אך – עלֿכלֿפנים " האחד המחנה 
בטעם ולא  אחרת, בסיבה  הוודאות תלויה  אז  כי רש"י ,

מפרש" שרש"י  כפי  עמו", אלחם  בפירושו.wiicneכי

.·

Â˙Î¯Ù‰Â ‰¯Â‡ÎÏ ıÂ¯È˙‰

רעותה ידי  על אחת  שאלה  לתרץ היה  ניתן  לכאורה 
במילים גדול: בדוחק ולפחות רש"י"– אין כרחו" על

מסביר הוא אלא  ודאית , תהיה  שהפליטה  לומר מתכוין 
יהיה הפליטה הישארות  כי"שאופן כרחו", אלחם"על

.12עמו "

ש לעיקר  בנוסף  זה , וודאות ,"ולפי  זוהי  כרחו" על
ההוכחה מהי  עצמה : זו  קביעה  על השאלה  מתעוררת 

ש לכך מקרא , של פשוטו לפי עמו"?"בפסוק, אלחם 
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ט.1) לב, פרשתנו
כו'.2) הפשט דרך על וברמב"ן: עה"פ. ורמב"ן הראב"ע כפי'
הבאה.3) הערה וראה לרש"י. הראב"ע מקושיות כדמשמע
דבק 4) בשפ"ח הובא מהרש"ל חיים, מים באר גו"א, הזכרון, ספר

להט"ז. דוד דברי טוב,
הזכרון.5) ספר מפי' כדמשמע ילחמו שהם השני למחנה הכוונה אם

מדרש  עימי'. קרבא עבדין אנו ולהלאה מיכא יט: דר"כ בפסיקתא ועד"ז
טוב. לקח

שיכה 6) ד"לאחר בחזקוני הב' לפי' וגם בפרש"י. לדוד משכיל ראה
הנשאר  המחנה ויהא ועייפים יגעים ואנשיו הוא יהא הראשון המחנה

יצא. לא ספק מידי הרי ויהרגם", עמם וילחם יגע יהא שלא לפליטה
והה').7) הד' (קושיא כאן באלשיך שמקשה הקושיא על נוסף

אלא 8) וכיו"ב, שינוסו לא המלחמה מן לפליטה לפרש צריך זה ולפי
ובפרש"י. יג יד, לך וראה אותו. ינצחו כי המלחמה מן ינצלו

עה"פ.9) ספורנו וראה בפרש"י. ושפ"ח ט"ז עה"פ. בחזקוני הא' כפי'
שספק 10) אע"פ משם לנוס שבידו בודאי הוא וזהו שם: ט"ז וראה

הפליטה. תועיל אם
להסביר 11) בא בזה" "והכוונה דמ"ש לשונו, מפשטות משמע כן

המשך  ראה אבל הארוך. בטור מהלשון מוכח וכן ורש"י. המדרש דעת
כו'". ירמוז זה "וגם לשונו

כרחו",וראה "על תיבת רק רז"ל" מ"דרשו שהעתיק כאן, בבחיי
ע"י שינצל ע"ז (והמדרש) רש"י דעת לבאר בא שלא כ"א dnglnומוכח, ,

בפנים. כדלקמן בודאי, שינצל זה רק
כאן.12) בפרש"י יצחק באר ראה
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היא בפירושו רש"י  שכוונת לעיל , האמור לפי 
של  הוודאות  את הוא"להדגיש לפליטה ", המחנה ...

הביטוי  מדיוק זאת  ובאמרו dide"מוכיח  בפסוק, הנאמר "
לוודאות ." הטעם  את מסביר רק הוא עמו" אלחם  כי 

רש"י של כוונתו  שעיקר להיפך, יוצא , האמור לפי  ואילו
לפרש  על ycgleהיא  כאן ולכן "שמדובר עמו ", אלחם

של "יהיה באופן לפליטה " הנשאר –"המחנה  כרחו" על
בפסוק. הוכחה  שום  אין  ולכן 

.‚

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Í˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰"ÔÈ˜˙‰
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רש"י אומר  דברים ,"בהמשך לשלושה  עצמו  התקין
על  המנחה ותעבור – לדורון  ולמלחמה. לתפלה לדורון

אברהם13פניו  אבי  אלקי  – לתפלה  והיה14, – למלחמה  ,
לפליטה ". הנשאר המחנה 

רש"י  מציין מדוע א ) כאן : להבין  כל o`kוצריך את 
על  רק  מדובר כאן בפירושו כאשר  הפרטים, שלושת 

שdnglnlהכנתו זאת  את גם"? עצמו" לדורון "התקין
הפסוקים  מן רק יודעים  על jyndayלתפלה" המדברים  ,

רש"י .yxetnaכך שמצטטם  כפי  ,

אודות המדבר בפסוק לדעת  שחשוב נאמר, אם אף ב)
הוא שבו  היחיד האמצעי  זה  שאין למלחמה, יעקב הכנת 
תחילה להיפך, אלא , – הראשון האמצעי לא  ואף  נוקט,
מדוע  מובן לא  זאת  בכל אך ובתפלה , בדורון נוקט  הוא 

לפירושו  המשך ומהווה  הדבר, אלחם"קשור כי  כרחו על
עמו"?

שהיא , כל מסיבה  רוצה, רש"י  אם  אף מכך: יותר  ג )
גם יעקב התכונן למלחמה , הכנתו  עם  שיחד לפרט ,
פרטים כי  כדלעיל, הסבר , דרוש כך (ועל ולתפלה לדורון

הפרשה בהמשך מוזכרים  מצד yxetnaאלו לשאול ניתן (
ש ואומר רש"י  חוזר מה  לשם  גם"שני : – עצמו" התקין 

אמר"ל  שיעקב כן, לפני  הסביר שכבר לאחר מלחמה ",
רק " להוסיף רש"י  היה  צריך לכאורה , – עמו" אלחם

ולתפלה "." לדורון (גם ) עצמו התקין 

הרא "ם פירושו 15לדברי  בהמשך רש"י  מתכוין 

לפירושו " הוכחה  להביא  דברים" לשלושה עצמו  התקין

המילים היא"שמשמעות לפליטה " הנשאר המחנה והיה
כיון" – אלחם " כי  כרחו שfgy"l16על התקין "אומרים 

אינו  למלחמה  ההכנה של והפרט  דברים ", לשלושה  עצמו

המילים שמשמעות  להסביר הכרחי בפסוק, והיה"מפורש
למלחמה . ההכנה  היא  לפליטה " הנשאר המחנה 

ש אומר אינו  רש"י  מאמר"אבל הוא  עצמו..." התקין 
מדרש, או חז"ל,

jtidl `l`–zehytn,מובן רש"י  xg`lyדברי
ש שלפי "שיודעים  יודעים עמו", מקראeheytאלחם של

מלחמה ." כולל  – דברים " לשלושה  עצמו  התקין

.„
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הפירוש להמשך דרוש נוסף התקין ...":"הסבר

רש שמזכיר הדברים שלושת  של הסדר  בפירושו א ) "י 

ולמלחמה""– לתפלה  הפסוקים17לדורון  מסדר הפוך –
כהוכחות מיד רש"י  פניו "":18שמביא  על המנחה  ותעבור

כתוב"– – אברהם""הפסוק xg`lלדורון " אבי  אלקי
מיד המופיע – לתפלה  –xg`l המחנה ...""הפסוק והיה 

שבתורה הסדר את רש"י  משנה מדוע  מלחמה . –19?

מן  בפירושו רש"י  שמביא להוכחות  בנוסף ב)
אחרים: מפסוקים  הוכחות במדרש מוצאים  הפסוקים,

אחי20תפלה" מיד נא  הצילני  ואמרת21– – לדורון ,
שלוחה היא מנחה  ליעקב  את22לעבדך וישם  – למלחמה  ,

לפניהם ..." עבר והוא  אחר23השפחות ... ובמקום  .24

ל  ההוכחה מובאת –"במדרשים  ויקח 25דכתיב "דורון"
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כב.13) לב, לקמן
יו"ד.14) לב,
המהרש"ל.15) בשם בשפ"ח ועד"ז
פסיקתא 16) קלא. כאן יל"ש יח. פ"ט, קה"ר ו. כאן (באבער) תנחומא

יט. דר"כ
אבל 17) ולמלחמה". ולדורון "לתפלה הסדר מפרש"י הביא ברמב"ן

העתיק  ואולי כבפנים. הוא דרש"י ראשון בדפוס וכן שראיתי בדפוסים
ופסיקתא  (באבער) ותנחומא בקה"ר סדרם הוא שכן ממדרש, הרמב"ן זה
ולתפלה  למלחמה לדורון הסדר: רש"י כת"י וכו"כ שני ובדפוס שם. דר"כ

טוב). לקח ומדרש (כביל"ש
הלשון 18) שבתחילת אף הקודמת), (שבהערה כת"י דבכמה להעיר

כשמפרט  הלשון בהמשך הנה ולתפלה", למלחמה "לדורון הוא הסדר

במדרש  הוא ועד"ז ומלחמה. תפלה דורון הוא סדרם מהכתובים, הראיות
לדורון הראי' ששם (אלא טוב הכתובים לקח מאותם לא היא ומלחמה

בפנים). כדלקמן שבפרש"י
בהפרשה 19) סדרם כפי הוא מהכתובים הלימוד שם ובקה"ר

ולמלחמה". לדורון "לתפלה הדברים בהתחלת וכסדרם בפנים). (כדלקמן
שם.20) קה"ר
תשכ"ב)21) (ניוארק, דר"כ בפסיקתא גם הובא זה וכתוב יב. לב,

תפלה. על כראי' שם
יט.22) לב,
בֿג.23) לג,
שם.24) טוב לקח מדרש
יד.25) לב,
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡
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הפסוק  האחת"1מן המחנה  אל עשו  יבוא  אם  ויאמר

רש"י מצטט  לפליטה", הנשאר המחנה  והיה  והכהו

המילים"ב  את  השני  המתחיל" המחנה"דיבור  והיה 
ומפרש: לפליטה", עמו","הנשאר אלחם  כי  כרחו על

ממשיך  הוא  מכן  לשלושה"ולאחר עצמו התקין
כדלהלן. דברים ...",

הפסוק  מן אלו  מילים  על להתעכב נזקק שרש"י  זה

בפשטות הפסוק משמעות  מובנת  כשלכאורה – ,2ולפרשן 
עשו  יתקוף  אם  גם  הרי מחנות, לשני  החלוקה  שעלֿידי 

להימלט  האחר המחנה יוכל האחד, המחנה  את  ויכבוש
–

כי זה  רש"י3הרי  מפרשי כדברי  הביטוי4, תמוה ,
ש" נראה  שממנו ודאי"והיה ", יהיה  הנשאר" המחנה

חלוקה" ידי  על אפילו לשאול: ניתן כך ואם לפליטה ".

יינצל  השני שהמחנה  בטחון אין עדיין מחנות , לשני 
יותר, טובים  הצלה סיכויי לו יש אלא  בודאי ,

ספק  של בביטוי להשתמש היה צריך זה  אולי ","ולפי 
והיה "?"במקום

הביטוי משמעות  שאכן, ומסביר זאת  מתרץ רש"י 

היא" ה"והיה " שמסבירים  כפי  ולא אבן ֿ"עלֿכרחו ",
ש אחרים ומפרשים פירושו "עזרא" יהיה ","והיה " אולי

ודאית היא  לפליטה השני המחנה  הישארות  כי"שכן
המחנה את להכניע לעשו לאפשר בלי  – עמו " אלחם 

השני .

מובן : אינו זה  פירוש אך

המוחלטת הוודאות  מנין השני5א) ישאר6שהמחנה
עמו ""אם7לפליטה היא8אלחם הכוונה אם  אף ?9,

המחנה על עשו  עם  יעקב  מלחמת  יוכל oey`xdשבזמן
ודאית אין עדיין  – מנוסה  ידי  על להינצל השני המחנה 

השני המחנה  של ידי10הישרדותו על לשני"החלוקה.
הזדמנות מתאפשרת רק xzeiמחנות " daehלהצלה

ידי  על כאמור."ופליטה  עמו", אלחם 

הביטוי כוונת מהי  חשובה"ב ) מה  ולשם  כרחו ", על
שזה כאן "ההדגשה  עשו? של רצונו נגד – עלֿכרחו "

ידי שעל רק להדגיש המחנה"חשוב  יינצל עמו " אלחם
.i`ceaהשני 

יעקב  של שבטחונו מסביר, מכך 11הרמב"ן נבע
יינצל "ש כן אם  עשו, ביד נופל כולו  זרעו  שאין  יודע יעקב

כוונת את כך לפרש אין אך – עלֿכלֿפנים " האחד המחנה 
בטעם ולא  אחרת, בסיבה  הוודאות תלויה  אז  כי רש"י ,

מפרש" שרש"י  כפי  עמו", אלחם  בפירושו.wiicneכי

.·
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רעותה ידי  על אחת  שאלה  לתרץ היה  ניתן  לכאורה 
במילים גדול: בדוחק ולפחות רש"י"– אין כרחו" על

מסביר הוא אלא  ודאית , תהיה  שהפליטה  לומר מתכוין 
יהיה הפליטה הישארות  כי"שאופן כרחו", אלחם"על

.12עמו "

ש לעיקר  בנוסף  זה , וודאות ,"ולפי  זוהי  כרחו" על
ההוכחה מהי  עצמה : זו  קביעה  על השאלה  מתעוררת 

ש לכך מקרא , של פשוטו לפי עמו"?"בפסוק, אלחם 
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ט.1) לב, פרשתנו
כו'.2) הפשט דרך על וברמב"ן: עה"פ. ורמב"ן הראב"ע כפי'
הבאה.3) הערה וראה לרש"י. הראב"ע מקושיות כדמשמע
דבק 4) בשפ"ח הובא מהרש"ל חיים, מים באר גו"א, הזכרון, ספר

להט"ז. דוד דברי טוב,
הזכרון.5) ספר מפי' כדמשמע ילחמו שהם השני למחנה הכוונה אם

מדרש  עימי'. קרבא עבדין אנו ולהלאה מיכא יט: דר"כ בפסיקתא ועד"ז
טוב. לקח

שיכה 6) ד"לאחר בחזקוני הב' לפי' וגם בפרש"י. לדוד משכיל ראה
הנשאר  המחנה ויהא ועייפים יגעים ואנשיו הוא יהא הראשון המחנה

יצא. לא ספק מידי הרי ויהרגם", עמם וילחם יגע יהא שלא לפליטה
והה').7) הד' (קושיא כאן באלשיך שמקשה הקושיא על נוסף

אלא 8) וכיו"ב, שינוסו לא המלחמה מן לפליטה לפרש צריך זה ולפי
ובפרש"י. יג יד, לך וראה אותו. ינצחו כי המלחמה מן ינצלו

עה"פ.9) ספורנו וראה בפרש"י. ושפ"ח ט"ז עה"פ. בחזקוני הא' כפי'
שספק 10) אע"פ משם לנוס שבידו בודאי הוא וזהו שם: ט"ז וראה

הפליטה. תועיל אם
להסביר 11) בא בזה" "והכוונה דמ"ש לשונו, מפשטות משמע כן

המשך  ראה אבל הארוך. בטור מהלשון מוכח וכן ורש"י. המדרש דעת
כו'". ירמוז זה "וגם לשונו

כרחו",וראה "על תיבת רק רז"ל" מ"דרשו שהעתיק כאן, בבחיי
ע"י שינצל ע"ז (והמדרש) רש"י דעת לבאר בא שלא כ"א dnglnומוכח, ,

בפנים. כדלקמן בודאי, שינצל זה רק
כאן.12) בפרש"י יצחק באר ראה



glyieנב zyxt - zegiyÎihewl

מנחה", בידו הבא דכתיב "מן  העם26למלחמה את ויחץ
אתו " .27אשר 

שאת מזה נפשך, ממה רש"י : פירוש מובן לא  זה  לפי 
ל  הראשונה  מ "ההוכחה  רש"י מביא  ותעבור"דורון"

המנחה  שילוח – פניו " על מן lretaהמנחה  ולא  –
מ mincewdהפסוקים  החל מנחה", בידו  הבא מן ויקח

על מדובר שבהם  וכדומה , מובן,zpkdלעשו" המנחה,
המתארים הפסוקים מן ההוכחות  את  להביא רוצה  שרש"י 
המדברים הפסוקים מן  ולא בפועל, הענינים  ביצוע את

ההכנות . אודות 

גם  להביא  רש"י  היה  צריך זה , לתפלה""ולפי 
הביצוע  את המתארים הפסוקים  מן הוכחות  ול"מלחמה "

– תפלה  לגבי  עשו",iplivd"למעשה: מיד אחי  מיד נא
– מלחמה עבר"ולגבי והוא  השפחות ... את  וישם 

שם רש"י  שמפרש כפי  רשע "לפניהם ", אותו יבוא  אם 
הוכחות להביא צריך היה  ולא תחילה ". בי ילחם  להילחם 

התפילה ולא "מתחילת אברהם " אבי  יעקב ixacnאלקי 
– למלחמה  הכנתו המחנה ..."."על והיה 

אלא בפועל המעשים  את  לציין  רש"י  רצה  לא  ואילו
– הכנתו  צריך oiwzd"את  הוא  דברים", לשלושה עצמו

ה לענין כהוכחה  לצטט הקודם ,"היה  הפסוק את  דורון"
ל.כדלעי

פסוק שכוונת  אמר כבר רש"י  המחנה"dfג) והיה 
היא לפליטה " מבאר"הנשאר הוא מה  ולשם  עמו", אלחם 

ל  שההוכחה פירושו, בסוף עצמו..."שוב התקין
מפסוק היא הנשאר"–dfלמלחמה" המחנה והיה 

?28לפליטה"

בביטוי הדיוק  מהו ולא"ד) הכין ""התקין",
.29וכדומה

.‰
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הוא: זה לכל ההסבר

הפסוקים  של  שלאחרjyndayמפשוטם  נראה ,
שעשו  ליעקב והודיעו  חזרו  לקראתך "שהמלאכים  הולך

יעקב התכונן עמו ", איש מאות  lkÎziy`xוארבע
– עשו...","למלחמה יבוא אם  ויאמר העם... את  ויחץ 
okn xg`l התפלל אבי"הוא אלקי  יעקב, ויאמר
oknאברהם...", xg`le לעשו מנחה  להכין התחיל .30הוא

יהודי שכאשר בפשטות , מובן ברור: אינו הדבר אך
בראש מתפלל, הוא  עמו, להילחם  שבאים  שומע
הוא לאחרֿמכן ורק הקדושֿברוך ֿהוא , אל ובראשונה,
לומר, אפוא  ייתכן כיצד הטבע. בדרך לפעול מתחיל
תחילה התכונן שהוא  אבינו, יעקב לגבי  ובמיוחד

התפלל  הוא  מכן לאחר ורק ?31למלחמה,

וכדלהלן. כך, נהג  יעקב שגם לומר, איפוא  הכרחי 
הפסוק  הצאן..."ודברי ואת  אתו  אשר העם את  ויחץ

הקדמה הם לפליטה" והיה... עשו ... יבוא אם  ויאמר
לתפילתו, והסבר

המלאכים שמועת את בשמעו לקראתך "כי  הולך
אז  עמו ", איש מאות  מאדxiie`"וארבע לו",xvieיעקב 

ל  גרם מובנת"וזה  מכן לאחר אשר העם ...", את ויחץ
ורק zxgnlתפילתו . ,okn xg`l יעקב ראה  כאשר והנה",

רק  איש", מאות  ארבע  ועמו בא `f`"iezעשו ug
...miclid"32.

שבפסוק"המילים העם " את  `mpiויחץ ,dfמכוונים
eze`l" בהמשך הנאמר שרואים 33ויחץ" כפי ,zehyta,

היה ואת "שכאן העם... את הואo`vdויחץ ובהמשך ,"...
את רק  הילדים ","חצה  ואת  zepgnהנשים ipyl `le.

o`kויחץ ..."נאמרipyl של למטרה  אם"מחנות "
והכהו  האחת המחנה  אל  עשו x`ypdיבוא  dpgnd dide

dhiltl,"נאמר ועל "ובהמשך לאה  על הילדים  את  ויחץ
ילדיהן  ואת  השפחות את  וישם  השפחות , שתי  ועל רחל

odixg`l)ראשונה  cine)ואת אחרונים  וילדיה  לאה ואת 
כנאמר  אחד, מחנה  – אחרונים " יוסף ואת ,yexita34רחל
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ח.26) לב,
כבפרש"י 27) הם הפסוקים שם ביל"ש ועד"ז (באבער) בנחומא

אבל אלא  וגו'". עשו יבא אם "ויאמר הכתוב התחלת הובאה שלמלחמה
והלבישן  מבפנים זיינן – אתו" אשר העם את "ויחץ הכתוב על קאי שם
לפניהם  עבר "והוא הכתוב על קאי שם דר"כ ובפסיקתא מבחוץ. לבנים

כו'". מבפנים זיינן עשה מה כו'
כבהערה 28) זה, כתוב על קאי שלא הנ"ל במדרשים משא"כ
שלפנ"ז.

עצמו".29) "שכוון טוב לקח במדרש
כך 30) ואחר כו' כנגדו להלחם בסופו: שם טוב לקח מדרש ראה

ובדורון. בתפלה התחיל
הי"ד.31) קושיא כאן אלשיך ראה
אֿב.32) לג,
עה"פ 33) בתיב"ע ועד"ז עה"פ. בחיי כברבינו ודלא בפשש"מ,

ח*). לב, עה"פ תרגומו (וראה ב לג,
ה.34) לג, א. לג,

ixdc ± n"yyt t"r epi` la` ,sqeie lgxe 'iclie d`l 'ad dpgne ,mdipae zegtyd `ed '`d dpgnc :a ,bl my la` .lgx dpgne d`l dpgn md zepgn 'ady ,mye (*
.'eb o`vd mb xiard
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עשו  הרי"שכאשר עיניו" את  ואת"וישא  הנשים  את  וירא 
– lirlהילדים " mixkfend lk z`שני על  מדובר ולא  ,

להימלט. יכול היה שבהם השני  אשר נפרדים , מחנות 

הפסוק  שכוונת  מפרש, הנשאר"ורש"י  המחנה  והיה 
היא יוכל `mglכי egxkÎlr"לפליטה " לא שעשו עמו",

בעלֿכרחו, להם  להרע 

היו "כי הראשון במחנה  – מחנות " לשני  ויחץ...
וכן  והגמלים , והבקר הרועים"ההצאן – אתו" אשר עם

ה היו  הנשאר" וב"מחנה והילדים""וכדומה , נשים 
אליהם הקשור שנאמר35וה"עם " כפי  ,yxetna מכן לאחר

יבק ""בענין  מעבר את  פעמים 36ויעבור שתי  ,zepey של
ויעבור "."

עקב להתפלל, ניתן זו חציה  לאחר zeghaddרק 
ipzghady37המחנה לפיהן אשר ,x`ypdלפילטה יהיה 

i`cea.הראשון המחנה  של וכדומה  הצאן לעומת ,

עשו, על ונצחונו  יעקב של בטחונו את  להוכיח וכדי
רש"י –38התקין "ממשיך דברים" לשלושה  lkyעצמו

של  באופן היתה  ההצלה  לצורך יעקב שנקט  פעולה 
להלן." שיוסבר  כפי עצמו", התקין 

.Â

˙„ÁÂÈÓ ‰Î‰ Y "ÔÈ˜˙‰"

או  מסויימת , לפעולה אדם  הכנת  לגבי  הנפוץ הביטוי
הוא: פעולות , כאן 39הכין "כמה  ואילו וכדומה . עצמו"

בהכנה:"נאמר נוסף ענין מדגיש וזה  עצמו", התקין

אם מעשה ידי  על אם  כפשוטה , הכנה זוהי – "הכין "
וכדומה . לתפילה הפעולה , לעשיית נפשית  הכנה  ידי  על

תיקון "הביטוי מלשון – מבטא40התקין" אינו –
הוא ההכנה , אופן את אלא  הכנה , .envrמתקן ""סתם 

הפעולה . לעשיית המוכנות את  בעצמו יוצר האדם 

ולמלחמה ולתפלה  לדורון הכנתו יעקב . אצל היה  וכך
של  באופן עצמו":oiwzd"היה

כשלעצמו  יעקב המלחמה , בענין  רש"י שמפרש כפי 
"xvie `xie"41 ל נזקק –oiwzd"והוא  דורון  לגבי עצמו".

זה לכל צריך שהיה  בכעס שרוי  היה אך 42הוא  ,"oiwzd
ש למרות  תפילה, לגבי  גם  וכך שמא43אני"עצמו". ירא 

ביד  להמסר לי  ויגרום  בחטא  נתלכלכתי  משהבטחתני
זאת  בכל בתפלתו oiwzdעשו", והוסיף והתפלל עצמו

איטיב " אבותיך".44היטב  בזכות  איטיב בזכותך, היטב –

.Ê

˙‡ ˙Â˘È‚„Ó ˙ÂÁÎÂ‰‰""ÂÓˆÚ ÔÈ˜˙‰

דוקא ההוכחות  את  רש"י  מביא מדוע מובן זה לפי 
שיעקב  העובדה  על בהם מדובר אין כי  אלו, מפסוקים 
היתה שההכנה  עלֿידי אלא  אלו, דברים  לשלושה  התכונן 

של  עצמו".oiwzd"באופן

המנחה  "ותעבור – שרש"י"לדורון" ומזה  פניו" על
המילים את  חשובות"מצטט  הן שגם מובן פניו" על

לומדים זה מפסוק כי  – ההוכחה  אף "לצורך פניו , על
זה ". לכל צריך שהיה בכעס שרוי  הוא

רומז  זה  ביטוי  אברהם", אבי אלקי – "לתפילה 
כדלעיל. לאבות , הקדושֿברוךֿהוא  להבטחת 

ההוכחה את  רש "י מביא כך שעל מלחמה , לגבי וכך
הפסוק  יודעים"מן אמנם, לפליטה ": הנשאר המחנה והיה 
כן  יעקב "שלפני זאת  בכל אך וכו'", ויצר התקין "ויירא,

השני המחנה  בהינצלות  בטחונו  עקב למלחמה , עצמו"
– הקב "ה  הבטחת לפליטה ".dide"עלֿפי  הנשאר המחנה 

ההכנה את מציין  בענין "רש "י כי לבסוף, למלחמה"
של  הפעולה היתה  בין "זה ביותר הקשה עצמו" התקין 

על  להתגבר  עליו היה  כי הדברים , ויצר""שלושת  ויירא 
אחרים יהרוג או יהרג שמא  חששו –41.

.Á
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רש"י  מקדים  מדוע  מובן : בלתי  עדיין דורון ""אך
כן."לפני לפני  התפילה  היתה  לכאורה תפילה "?

את יעקב שלח  למעשה  שאמנם הוא , לכך ההסבר
אך התפילה , לאחר –zernynהדורון  למצוא"הדורון

בעיניך" לאחר45חן  מיד יעקב, אצל הראשונה היתה  –
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דמחנה 35) ובאלשיך) בעקידה הוא (ועד"ז שם באברבנאל הוא וכן
ונשיו  הרועים), (עם המקנה ושאר והגמלים והבקר מהצאן הי' האחד

בפ"ע. במחנה וילדיו
כגֿכד.36) לב,
יו"ד.37) לב, פרש"י
(38" (16 הערה (הנ"ל כבמדרשים (בוא"eודלא המוסיף),התקין" ו

פירושו. בגוף וטעם הסברה כ"א בפירושו, חדש וענין הוספה אי"ז כי
יא,39) מנח ולהעיר שם). רש"י (וראה "נכונים" טו יא. יט, ביתרו

הבה. ז:
בראשית 40) – לדוגמא בפרש"י, הובא שכבר תיקון מלשון להעיר

כב). שם, ח. (יח, וירא כה). ז. (א,
ח.41) לב, פרשתנו
כב.42) לב, פרשתנו פרש"י
יא.43) שם, פרש"י
יג.44) שם, פרש"י
ו.45) לב,
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מנחה", בידו הבא דכתיב "מן  העם26למלחמה את ויחץ
אתו " .27אשר 

שאת מזה נפשך, ממה רש"י : פירוש מובן לא  זה  לפי 
ל  הראשונה  מ "ההוכחה  רש"י מביא  ותעבור"דורון"

המנחה  שילוח – פניו " על מן lretaהמנחה  ולא  –
מ mincewdהפסוקים  החל מנחה", בידו  הבא מן ויקח

על מדובר שבהם  וכדומה , מובן,zpkdלעשו" המנחה,
המתארים הפסוקים מן ההוכחות  את  להביא רוצה  שרש"י 
המדברים הפסוקים מן  ולא בפועל, הענינים  ביצוע את

ההכנות . אודות 

גם  להביא  רש"י  היה  צריך זה , לתפלה""ולפי 
הביצוע  את המתארים הפסוקים  מן הוכחות  ול"מלחמה "

– תפלה  לגבי  עשו",iplivd"למעשה: מיד אחי  מיד נא
– מלחמה עבר"ולגבי והוא  השפחות ... את  וישם 

שם רש"י  שמפרש כפי  רשע "לפניהם ", אותו יבוא  אם 
הוכחות להביא צריך היה  ולא תחילה ". בי ילחם  להילחם 

התפילה ולא "מתחילת אברהם " אבי  יעקב ixacnאלקי 
– למלחמה  הכנתו המחנה ..."."על והיה 

אלא בפועל המעשים  את  לציין  רש"י  רצה  לא  ואילו
– הכנתו  צריך oiwzd"את  הוא  דברים", לשלושה עצמו

ה לענין כהוכחה  לצטט הקודם ,"היה  הפסוק את  דורון"
ל.כדלעי

פסוק שכוונת  אמר כבר רש"י  המחנה"dfג) והיה 
היא לפליטה " מבאר"הנשאר הוא מה  ולשם  עמו", אלחם 

ל  שההוכחה פירושו, בסוף עצמו..."שוב התקין
מפסוק היא הנשאר"–dfלמלחמה" המחנה והיה 

?28לפליטה"

בביטוי הדיוק  מהו ולא"ד) הכין ""התקין",
.29וכדומה

.‰
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הוא: זה לכל ההסבר

הפסוקים  של  שלאחרjyndayמפשוטם  נראה ,
שעשו  ליעקב והודיעו  חזרו  לקראתך "שהמלאכים  הולך

יעקב התכונן עמו ", איש מאות  lkÎziy`xוארבע
– עשו...","למלחמה יבוא אם  ויאמר העם... את  ויחץ 
okn xg`l התפלל אבי"הוא אלקי  יעקב, ויאמר
oknאברהם...", xg`le לעשו מנחה  להכין התחיל .30הוא

יהודי שכאשר בפשטות , מובן ברור: אינו הדבר אך
בראש מתפלל, הוא  עמו, להילחם  שבאים  שומע
הוא לאחרֿמכן ורק הקדושֿברוך ֿהוא , אל ובראשונה,
לומר, אפוא  ייתכן כיצד הטבע. בדרך לפעול מתחיל
תחילה התכונן שהוא  אבינו, יעקב לגבי  ובמיוחד

התפלל  הוא  מכן לאחר ורק ?31למלחמה,

וכדלהלן. כך, נהג  יעקב שגם לומר, איפוא  הכרחי 
הפסוק  הצאן..."ודברי ואת  אתו  אשר העם את  ויחץ

הקדמה הם לפליטה" והיה... עשו ... יבוא אם  ויאמר
לתפילתו, והסבר

המלאכים שמועת את בשמעו לקראתך "כי  הולך
אז  עמו ", איש מאות  מאדxiie`"וארבע לו",xvieיעקב 

ל  גרם מובנת"וזה  מכן לאחר אשר העם ...", את ויחץ
ורק zxgnlתפילתו . ,okn xg`l יעקב ראה  כאשר והנה",

רק  איש", מאות  ארבע  ועמו בא `f`"iezעשו ug
...miclid"32.

שבפסוק"המילים העם " את  `mpiויחץ ,dfמכוונים
eze`l" בהמשך הנאמר שרואים 33ויחץ" כפי ,zehyta,

היה ואת "שכאן העם... את הואo`vdויחץ ובהמשך ,"...
את רק  הילדים ","חצה  ואת  zepgnהנשים ipyl `le.

o`kויחץ ..."נאמרipyl של למטרה  אם"מחנות "
והכהו  האחת המחנה  אל  עשו x`ypdיבוא  dpgnd dide

dhiltl,"נאמר ועל "ובהמשך לאה  על הילדים  את  ויחץ
ילדיהן  ואת  השפחות את  וישם  השפחות , שתי  ועל רחל

odixg`l)ראשונה  cine)ואת אחרונים  וילדיה  לאה ואת 
כנאמר  אחד, מחנה  – אחרונים " יוסף ואת ,yexita34רחל
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ח.26) לב,
כבפרש"י 27) הם הפסוקים שם ביל"ש ועד"ז (באבער) בנחומא

אבל אלא  וגו'". עשו יבא אם "ויאמר הכתוב התחלת הובאה שלמלחמה
והלבישן  מבפנים זיינן – אתו" אשר העם את "ויחץ הכתוב על קאי שם
לפניהם  עבר "והוא הכתוב על קאי שם דר"כ ובפסיקתא מבחוץ. לבנים

כו'". מבפנים זיינן עשה מה כו'
כבהערה 28) זה, כתוב על קאי שלא הנ"ל במדרשים משא"כ
שלפנ"ז.

עצמו".29) "שכוון טוב לקח במדרש
כך 30) ואחר כו' כנגדו להלחם בסופו: שם טוב לקח מדרש ראה

ובדורון. בתפלה התחיל
הי"ד.31) קושיא כאן אלשיך ראה
אֿב.32) לג,
עה"פ 33) בתיב"ע ועד"ז עה"פ. בחיי כברבינו ודלא בפשש"מ,

ח*). לב, עה"פ תרגומו (וראה ב לג,
ה.34) לג, א. לג,

ixdc ± n"yyt t"r epi` la` ,sqeie lgxe 'iclie d`l 'ad dpgne ,mdipae zegtyd `ed '`d dpgnc :a ,bl my la` .lgx dpgne d`l dpgn md zepgn 'ady ,mye (*
.'eb o`vd mb xiard
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כפי לעשו, המלאכים  את  בתחילתyxetnyששלח 
הפרשה .

אל  ובראשונה בראש  מתפללים צרה בעת אמנם ,
אך  מלמעלה, וישועה הצלה  שישלח  הקדושֿברוךֿהוא

לומר, רגיל היה רש"יziid"יעקב כפירוש ,46אומר",
הנפוץ  כביטוי  הוא "."),47אמרת""(ולא  אחי 

אלא בלבד, אחוה  רצה שיעקב  בלבד זו  evnl`לא 
jipira og ולפיכך ואשלחה", מלאכים... יעקב וישלח 

עמך  שלם  שאני  – בעיניך חן  למצוא לאדוני להגיד
jzad` ywane"48. צרה עת זו ואין ,

שזהו וסיפרו, המלאכים  ששבו לאחר עשו "רק
יעקב"ולא46הרשע " התפלל הוא ", נא ...",iplivd"אחי 

בכוונה  הדורון , את  לו שלח  מכן ידיeqiitlולאחר על
כך.

.Ë
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רש"י של סגנונו ברור לא עדיין  עצמו "אך התקין
mixac dylylלומר היה צריך לכאורה , שהרי , התקין "",

במספר הגמרא כלשון ולמלחמה ", לתפלה  לדורון עצמו
לי "?"49מקומות למה  מניינא 

הוא: לכך וההסבר

שאין  ליעקב הודיעו שהמלאכים לאחר הוא""גם  אחי
אצל "אלא היו בשנאתו", ועודנו הרשע  כעשו  עמך נוהג

אחת:yelyיעקב בבת אפשרויות

ידיeyrמצד על ופיוסו  דורון  בשליחת שדי  ייתכן ,
לומר שלחה שרבקה  מזה ליעקב  מובן  שהיה  כפי כך,

ישראל,50לו  לארץ שיבוא 

הרשע שעשו כיון תמוה : לכאורה , עודנו "שהרי ,
זוהי , שיבוא? ליעקב  לומר רבקה שלחה  כיצד בשנאתו",

שעשו  שלמרות לכך, הוכחה  בשנאתו","אפוא, עודנו
בטלה זאת  של zngבכל סכנה ואין גם"עשו , אשכל
אחד" יום  דורון,51שניכם  ידי  על שנאתו  את  להסיר וניתן  ,

מצד זאת, חששawriלעומת  הוא  הרי  שמא ...",
של  שהמצב וייתכן בחטא ", בשנאתו ""נתלכלכתי  עודנו 

סכנה , להוות  כדי  מספיק  לוט,dnecaעדיין  לגבי  לנאמר
ל  גרם  בסדום ישיבתו לוט ""שחטא  את  ולפיכך 52ויקחו –

לתפילה גם  יעקב  בזכות"נזקק אברהם " אבי אלקי 
אבותיך.

אפשרית תפילה ידי  שעל ההצלה שפעולת  וכיון
מיד  הצילו  שהקדוש ֿברוךֿהוא  כפי (א) – דרכים  בשתי

– ויוכח "לבן לי ... היה  יצחק ופחד אברהם אבי  אלקי
כהצלת53אמש" במלחמה , צורך בה  שיש הצלה (ב) .

ולפיכך 54לוט  להצילו , כדי  להילחם היה צריך שאברהם  ,
למלחמה . גם  יעקב התכונן
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להוסיף  יש רש"י שבפירוש תורה " של "יינה פי על
על  שיעקב הסבר הדברים"כך שלושת לכל עצמו" התקין
zg` zaaרש"י של בלשונו  הדיוק  גם  וזהו  ."oiwzd עצמו

דברים לשלושה  ההכנה  כי  דברים", היאcgiaלשלשה 
ב  צורך ויש מהטבע, להתכונן "ההיפך צריך  עצמו", התקין 

מן  הפוך הללו הדברים  משלושת  אחד כל כי  ולהשתנות .
ריחוק  – מלחמה  וחסד, קירוב של ענין  הוא דורון  האחר:
היא תפילה ואילו בני ֿאדם , בין  הם אלה  שני  וגבורה.

רחמים  שלושתdlrnlnבקשת  בכל  לעמוד ולפיכך, .
האדם טבע לפי  אפשר  אי  אחת , בבת הנוגדים הכיוונים 
אלא האלקית , הנפש של הקדושה  טבע לפי לא ואפילו  –

של  בענין צורך הטבע."יש שינוי  עצמו ", התקין

.‡È
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היה צריך מדוע  – הסבר דורש עצמו זה דבר אך
הכיוונים  שלושת  בכל לנהוג `zgיעקב zaa?

החסידות תורת  הסבר לפי  יובן  הפסוק 55זה  56על

מלחמה" של המשל פי  על העדרים " כל שמה  ונאספו
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ז.46) שם, פרשתנו
בשינוי 47) – "נפלאות" עה"ת. בפרש"י הדיוק גודל מודגש בזה גם

אחת! תיבה
שור 48) לי "ויהי לו שהודיע בזה יעקב שכוונת וי"ל שם. פרש"י

ממנו  לו ליתן שמוכן לו לרמז גם היתה בעיניך" חן למצוא גו' וחמור
ולא  השמים מן לא אינה "זו לו לומר בשביל הי' שבעיקר אף במתנה,

עה  שם (פרש"י הארץ" ויהי).מן ד"ה "פ
וש"נ.49) א. סט, שבת

(50i"yxt.ח לה, פרשתנו
מדֿמה.51) כז, תולדות
יט.52) יט, וירא פרש"י ג"כ וראה יב. יד, לך פרש"י
מב.53) לא, ויצא
ואילך.54) יד יד, לך
לקו"ת 55) וראה א)*. קכ, ג' חוברת ב"התמים" (נעתק הצ"צ כי"ק

ואילך. 407 ע' ח"כ לקו"ש א. ה, ואתחנן
ג.56) כט, ויצא

."'ek r"p x"enf``k 'wd dtn izrnyy dncwd t"r" `edy y"iir (*
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שמציבים ידי  על מושגת במלחמה  שההצלחה גשמית,
השונא "," של אחד וחלק מחנה  נגד שלו מחנות ג' כל

כך "שאז  ואחר עליו", בודאי  ב'"יתגבר למחנה  כן יעשה

השונא ...". של

היצר, במלחמת  לנצח  שכדי  ה', בעבודת  גם  הוא וכך

לעורר ורחמים )"יש יראה  (אהבה, דקדושה  מדות  ג ' כל
וינצחו  יפילו  בודאי ועלֿידי ֿזה  דקליפה  אחת  מדה  לעומת 

של  המשמעות  וזוהי העדרים""אותה ". כל שמה  ונאספו

דקדושה "."– ורחמנות  ויראה  אהבה שהם 

כפרט, יהודי  כל אצל היצר במלחמת הדבר שכך כשם 

יש בגלות  אשר בכלל, בגלות  ישראל בעבודת גם  כך
(עשו) אדום  וגלות ישמעאל גלות – כלליים  סוגים  מספר

המתאים מסויים עבודה  אופן יש גלות  סוג  לכל שאמנם –

דקליפה גבורה  עשו  דקליפה , חסד (ישמעאל אך 57לו  ,(
כדי ועד בגלות  לעמוד ביותר הבטוחה הדרך זאת, בכל

הקדושה  מדות שלוש כל את לרכז  היא  עליה  .cgiaנצחון 

לבנים ", "סימן  ישראל, של זו  לעבודה  שהכוח  וכיון

מ  בחיר"נובעת  יעקב, אצל מוצאים  לכן אבות ", מעשה 
סוגי בשני  המדות  שלוש כל של  התכללות  האבות,

הגלות:

הקשור ענין לבן , בבית לשהותו בבל כהכנה  58לגלות

בירור בעבודת לכך ובדומה  העדרים. כל שמה  ונאספו –
של  באופן  שהיתה  אדום , גלות  עשו , עצמו "וזיכוך התקין

(דורון) חסד של הכיוונים שלושת  – דברים " לשלשה 
ביחד. – (תפילה ) ורחמים  תורה  ותלמוד (מלחמה ) גבורה 

.·È

˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ· Â˘Ú „‚ ‰ÓÁÏÓ :‰‡¯Â‰‰

הרוחנית לעבודתו הוראה  נלמדת לעיל האמור מכל
יהודי : כל של

של  החינוך מדרך יהודיים  ילדים  להציל צריך כאשר
שהיהודי כפי  הרגילה בדרך להסתפק אין  libxעשו ,

ב  צורך יש אלא  ה ', להשתפר"בעבודת – עצמו" התקין
ושכל  חישובים מתוך פועלים כאשר כי  ולהשתנות .
אפשר אי  עשו, כנגד מסויימת  לעבודה בהתאם  והגיון,
שיש מי  כל את  ולהציל לנצחו  יהיה  שניתן בטוחים להיות 

מידיו. להציל

של  באופן  חישובים , ללא  פועלים כאשר על "רק 
ביחד, הכוחות  בכל מצליחים"כרחו ", אז – עצמו" התקין 

היעוד  שיקויים  עד עשו, על בהר"להתגבר מושיעים ועלו 
המלוכה" לה ' והיתה עשו הר את  לשפוט  בביאת59ציון ,

ממש. בימינו במהרה  צדקנו, משיח 
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שם.57) לקו"ת
סע"א.58) רכו, ויצא אוה"ת ראה

יד.59) לג, בפרשתנו בפרש"י הובא בסופו. עובדי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc dcp(ycew zay meil)

eäééðéa:`xnbd daiyn .`tt axl `pipg ax oia lcadd edn - ¥©§
,eäééðéa àkéàlr xn`py oicd,'úBçôL'lr xn`py oic `edy ¦¨¥©§§¨

`tt axle ,exn` eikln ax `pipg ax zhiyly ,dpynd ixac
ax exn` df oicy ixd ,`ikln ax '`zipzne oizipzn' xn`y
axly dlwn xt` ly oicd iabl mdipy oia lcad yi cere ,`ikln
lr xn`py oic df oi`y oeik `tt axle ,exn` `ikln ax `pipg

.exn` eikln axy ixd ,`ziixa e` dpyn ixac
:zexry jixv `l zeneb yiyk m`d oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

da äL÷ ,àøèeæ øî éì øîà ,éMàdf oica dywzd -àðéðç éaø ©¦¨©¦©§¨¨¨¨©¦£¦¨
úBîeb ïðéòeîLàì àpz èénzLéì àì ,àøeqî`pz hnzyi `l - ¦¨Ÿ¦§©¦©¨§©§¦©

jixv `l zeneb yiyky epicnll ,df oica ewqry mi`pzdn cg`
.zexry jixv mlerly gxkdae .zexry:`xnbd zvxznéà¦

úBîeb ïðéòeîLà,oniq mcal zeneby epicnlny `pz did eli` - ©§¦©
,àðéîà äåäzaygp dpi`y `l` ,zexry mb jixvy i`cey £¨¨¦¨

dlecbk,úBîeâ ézLa úBøòN ézL eäiL ãòlka dxry epiidc ©¤§§¥§¨¦§¥
,`nebïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`yeléôàcyi m`ézL ¨©§©¨©£¦§¥

úçà àîeâa úBøòN.dlecb zaygp ok mb §¨§¨©©
.zg` `nebn e`vi zexry izyy okzi m`d dywn `xnbd

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä ék àkéà éîe,ote` dfk okzi m`d - ¦¦¨¦©©§¨
,zg` `nebn zexry izy e`viy,áéúëäåeixagl aei` ixaca §¨§¦

,(fi h aei`)éðôeLé äøòNa øLàgex jezn ize` xay d"awdy - £¤¦§¨¨§¥¦
,dxrqäøòqa óøéç äøòqa áBià ,àáø øîàå ,ípç éòöô äaøäå§¦§¨§¨©¦¨§¨©¨¨¦©§¨¨¥¥©§¨¨

eäeáéLädxrq ixacae ,dlrn itlk sxig dxrq ixaca - ¡¦
,zx`an `xnbde ,minyn edeaiyd,óøéç äøòqay,åéðôì øîà ©§¨¨¥¥¨©§¨¨

ì äøáò äøòñ çeø ànL ,íìBò ìL BðBaøéðôáBià ïéa Eì äôlçúðå ,E ¦¤¨¤¨©§¨¨¨§¨§¨¤§¦§©§¨§¥¦
,áéBàìe .aie`k irvt ziaxd ik,eäeáéLä äøòqagl my) xn`py §¥©§¨¨¡¦

,aei`l d"awd ixaca (`úà 'ä ïòiå'©©©¤
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המשך ביצור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' צ
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כפי לעשו, המלאכים  את  בתחילתyxetnyששלח 
הפרשה .

אל  ובראשונה בראש  מתפללים צרה בעת אמנם ,
אך  מלמעלה, וישועה הצלה  שישלח  הקדושֿברוךֿהוא

לומר, רגיל היה רש"יziid"יעקב כפירוש ,46אומר",
הנפוץ  כביטוי  הוא "."),47אמרת""(ולא  אחי 

אלא בלבד, אחוה  רצה שיעקב  בלבד זו  evnl`לא 
jipira og ולפיכך ואשלחה", מלאכים... יעקב וישלח 

עמך  שלם  שאני  – בעיניך חן  למצוא לאדוני להגיד
jzad` ywane"48. צרה עת זו ואין ,

שזהו וסיפרו, המלאכים  ששבו לאחר עשו "רק
יעקב"ולא46הרשע " התפלל הוא ", נא ...",iplivd"אחי 

בכוונה  הדורון , את  לו שלח  מכן ידיeqiitlולאחר על
כך.
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רש"י של סגנונו ברור לא עדיין  עצמו "אך התקין
mixac dylylלומר היה צריך לכאורה , שהרי , התקין "",

במספר הגמרא כלשון ולמלחמה ", לתפלה  לדורון עצמו
לי "?"49מקומות למה  מניינא 

הוא: לכך וההסבר

שאין  ליעקב הודיעו שהמלאכים לאחר הוא""גם  אחי
אצל "אלא היו בשנאתו", ועודנו הרשע  כעשו  עמך נוהג

אחת:yelyיעקב בבת אפשרויות

ידיeyrמצד על ופיוסו  דורון  בשליחת שדי  ייתכן ,
לומר שלחה שרבקה  מזה ליעקב  מובן  שהיה  כפי כך,

ישראל,50לו  לארץ שיבוא 

הרשע שעשו כיון תמוה : לכאורה , עודנו "שהרי ,
זוהי , שיבוא? ליעקב  לומר רבקה שלחה  כיצד בשנאתו",

שעשו  שלמרות לכך, הוכחה  בשנאתו","אפוא, עודנו
בטלה זאת  של zngבכל סכנה ואין גם"עשו , אשכל
אחד" יום  דורון,51שניכם  ידי  על שנאתו  את  להסיר וניתן  ,

מצד זאת, חששawriלעומת  הוא  הרי  שמא ...",
של  שהמצב וייתכן בחטא ", בשנאתו ""נתלכלכתי  עודנו 

סכנה , להוות  כדי  מספיק  לוט,dnecaעדיין  לגבי  לנאמר
ל  גרם  בסדום ישיבתו לוט ""שחטא  את  ולפיכך 52ויקחו –

לתפילה גם  יעקב  בזכות"נזקק אברהם " אבי אלקי 
אבותיך.

אפשרית תפילה ידי  שעל ההצלה שפעולת  וכיון
מיד  הצילו  שהקדוש ֿברוךֿהוא  כפי (א) – דרכים  בשתי

– ויוכח "לבן לי ... היה  יצחק ופחד אברהם אבי  אלקי
כהצלת53אמש" במלחמה , צורך בה  שיש הצלה (ב) .

ולפיכך 54לוט  להצילו , כדי  להילחם היה צריך שאברהם  ,
למלחמה . גם  יעקב התכונן
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להוסיף  יש רש"י שבפירוש תורה " של "יינה פי על
על  שיעקב הסבר הדברים"כך שלושת לכל עצמו" התקין
zg` zaaרש"י של בלשונו  הדיוק  גם  וזהו  ."oiwzd עצמו

דברים לשלושה  ההכנה  כי  דברים", היאcgiaלשלשה 
ב  צורך ויש מהטבע, להתכונן "ההיפך צריך  עצמו", התקין 

מן  הפוך הללו הדברים  משלושת  אחד כל כי  ולהשתנות .
ריחוק  – מלחמה  וחסד, קירוב של ענין  הוא דורון  האחר:
היא תפילה ואילו בני ֿאדם , בין  הם אלה  שני  וגבורה.

רחמים  שלושתdlrnlnבקשת  בכל  לעמוד ולפיכך, .
האדם טבע לפי  אפשר  אי  אחת , בבת הנוגדים הכיוונים 
אלא האלקית , הנפש של הקדושה  טבע לפי לא ואפילו  –

של  בענין צורך הטבע."יש שינוי  עצמו ", התקין
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היה צריך מדוע  – הסבר דורש עצמו זה דבר אך
הכיוונים  שלושת  בכל לנהוג `zgיעקב zaa?

החסידות תורת  הסבר לפי  יובן  הפסוק 55זה  56על

מלחמה" של המשל פי  על העדרים " כל שמה  ונאספו
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ז.46) שם, פרשתנו
בשינוי 47) – "נפלאות" עה"ת. בפרש"י הדיוק גודל מודגש בזה גם

אחת! תיבה
שור 48) לי "ויהי לו שהודיע בזה יעקב שכוונת וי"ל שם. פרש"י

ממנו  לו ליתן שמוכן לו לרמז גם היתה בעיניך" חן למצוא גו' וחמור
ולא  השמים מן לא אינה "זו לו לומר בשביל הי' שבעיקר אף במתנה,

עה  שם (פרש"י הארץ" ויהי).מן ד"ה "פ
וש"נ.49) א. סט, שבת

(50i"yxt.ח לה, פרשתנו
מדֿמה.51) כז, תולדות
יט.52) יט, וירא פרש"י ג"כ וראה יב. יד, לך פרש"י
מב.53) לא, ויצא
ואילך.54) יד יד, לך
לקו"ת 55) וראה א)*. קכ, ג' חוברת ב"התמים" (נעתק הצ"צ כי"ק

ואילך. 407 ע' ח"כ לקו"ש א. ה, ואתחנן
ג.56) כט, ויצא

."'ek r"p x"enf``k 'wd dtn izrnyy dncwd t"r" `edy y"iir (*



נו

בראשית מא, נא-נב – ויקרא יוסף את שם הבכור 
 מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי
ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלקים בארץ 

עניי

עב

קשר לידת בני יוסף – בנים תלמידי חכמים – עם חג 
חנוכה )שחל תמיד בפרשת מקץ(, ורמזים במארז"ל 

)שבת כג, ב( "הרגיל בנר )חנוכה( הוויין לו בנים תלמידי 
חכמים", כנגד גזירת יון להשכיחם תורתך, ל"ו נרות 

בחנוכה כנגד ל"ו מסכתות בש"ס

אמרו רז"ל במסכת שבת1 הרגיל בנר הוויין לו בנים 

תלמידי חכמים.

וחנוכה חל בפרשת מקץ ששם כתוב מלידת בני יוסף 

כי  והראי'2  ואפרים שהם בנים תלמידי חכמים,  מנשה 

בך יברך ישראל כו' כאפרים וכמנשה וכו'.

להשכיחם  שרצו  היונים  מגזירת  הי'  דחנוכה  והנס 

דהששים3  הלעומת  הוא  ס"ו  שמספרו  יון  כו',  תורתך 

ושש נפש, שהששים ושש הם לנגד יעקב4 ויוסף כמ"ש 

1( כג, ב: אמר רב הונא הרגיל בנר הוויין לי' בנים תלמידי חכמים. 

מצוה  נר  כי  כג(  ו,  )משלי  דכתיב  חכמים,  תלמידי  בנים  ופרש"י: 

ע"ש.  דתורה,  אור  בא  וחנוכה  דשבת  מצוה  ידי  על  אור,  ותורה 

)מאחז"ל הנ"ל הוא המשך מהסוגיא דחנוכה במסכת שבת(.

2( בראשית מח, כ. “ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל לאמר 

ישמך אלקים כאפרים וכמנשה".

3( שם מו, כו “כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאו ירכו מלבד נשי 

בני יעקב, כל נפש ששים ושש". ראה הערה 4.  לקמן סימן קח. קט.

4( ראה אור התורה פרשת ראה עמוד תשעו וז"ל: פי' מאמר הזוהר 

ושש  ששים  יעקב  לבית  הבאה  הנפש  כל  ב(  ט,  דף  )שמות  ע"פ 

ושש.  דצדיק  ולאתערותא  ששים,  דאמצעיתא  דעמודא  לאתערותא 

ופי' לאתערותא דאמצעיתא ששים, הוא, כי יעקב מדת התפארת וזהו 

וי"ו שנק' בריח התיכון שמבריח מן הקצה אל  אות אמת, אמת דא 

כל  דהיינו  ספירות  עשר  יו"ד  בחי'  בו  כשמאיר  הוי"ו  והנה  הקצה. 

ההתכללות דע"ס זהו בחי' ששים הוא יו"ד פעמים וי"ו, והנה הוי"ו 

יש בו מילוי וא"ו כשצריכים להגיד וי"ו בדבור וזהו"ע יעקב ויוסף 

דצדיק  לאתערותא  וזהו  ויסוד.  תפארת  וזה  המילוי  עם  וא"ו  שהוא 

שהוא מדת יסוד הוא ושש, כי יש אתוון רברבין ואתוון זעירין, והוא 

כי הוא"ו כאשר מאיר בו הארת היו"ד התכללות כל הע"ס וגם קוצו 

רברבא  וי"ו  ונק'  בבחי' ששים  הוא  אז  הכתר  והוא הארת  יו"ד  של 

זעירא בחי'  וי"ו  ומילוי הוא"ו הוא  ונק' עשיר בדעת מדת תפארת, 

יסוד, ע"ש.

ובאור התורה פרשת בהעלותך עמוד שצד וז"ל: בזהר איתא בענין 

ע' נפש דיעקב שזהו שכ' כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה כו' ששים 

ושש רזא דעמודא דאמצעיתא הוא ס' ורזא דצדיק הוא וי"ו, והו"ע 

שהוא  יו"ד  שבראשו  היינו  רבתי  וי"ו  כו',  זעירא  וי"ו  רבתי  וי"ו 

החכמה וקוצו ש"י הוא בחי' הכתר העליון הנ"ל, ואז המדות בתכלית 

הגדלות שכלולים כל א' מיו"ד ונק' ס', אבל כשהמדות בקטנות הם 

רק וי"ו, ע"ש.

בזוה"ק פ' שמות דף ט' ע"ב. שיעקב הוא בחי' תורה 

בן7  לו  יוסף שהי'  וכן  כו',  ויקם עדות6 ביעקב  כמ"ש5 

עדות  וכתיב9  ועבר,  דשם8  ההלכות  לו  שמסר  זקנים 

ביהוסף כו'. הנה היונים רצו להשכיחם תורתך כו', ולכן 

הרגיל בנר חנוכה שהוא ההצלה מגזירת היונים הוויין 

לו בנים ת"ח בתורה.

שרצו  מה  כי  פה,  שבעל  תורה  הוא  והעיקר 

להשכיחם תורתך כו' הוא תורה שבעל פה שהיא בעל 

לגמרי  ישכחוהו  ילמדוה  לא  אם  א"כ  בכתב,  ולא  פה 

ח"ו, משא"כ בתורה שבכתב הרי נשארה בכתב עכ"פ 

א"כ א"א שתשכח לגמרי, כי הרי במשך הזמן יכולים 

ללמדה. וכן מ"ש10 כי לא תשכח מפי זרעו קאי על תורה 

שבעל פה שהיא בפי דוקא, שימה11 בפיהם. והכריתת 

ברית הי' על תורה שבעל פה דוקא כמאמר רז"ל12 ע"פ 

והוא  כו',  ברית  אתך  כרתי  האלה  הדברים  פי  על  כי 

ההלכות של ש"ם עב"ר13 מספר 14ברי"ת.

בבלי  תלמוד  הוא  העיקר  גופא  פה  שבעל  ובתורה 

המשנה,  מתוך  הלכה  מורין  אין  כי15  דוקא,  וגמרא 

והפלפולים  והסברות  וטריא  השקלא  שהוא  ובגמרא 

שגדולה16  תורה,  של  השימושה  הוא  הוא  שבתורה 

ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן עא.

5( תהלים עח, ה. “ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל".

"עדות"  עדות: ראה הביאור מ"ש שנקרא   .  . תורה  בחי'  יעקב   )6

ויחי  התורה  )אור  ואילך.  ב'קכד  עמוד  ויקהל  פרשת  התורה  באור 

עמוד תח, ע"ש(

7( בראשית לז, ג. ראה גם לעיל סימן טו.

8( בראשית רבה פרשה מד, ח: “וישראל אהב את יוסף, ר' נחמי' אמר 

ם ועבר ליעקב, מסרן לו". שכל הלכות שמסרו ׁשֵ

9( תהלים פא, ו. “עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים" הרי הן 

ביעקב והן ביוסף כתוב “עדות" – תורה. ראה לעיל סימן יב.

10( דברים לא, כא. “והי' כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה 

השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו".

11( דברים לא, יט. “ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני 

ישראל שימה בפיהם למען תהי' לי השירה הזאת לעד בבני ישראל". 

וראה עירובין נד: רבי עקיבא אומר מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו 

סדורה  עד שתהא  ומנין  אדם",  בני  את  “ולמדה  שנא'  שילמדנו  עד 

בפיהם, שנא' “שימה בפיהם" ע"ש.

12( גיטין ס: א"ר יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל 

דברים שבעל פה שנא' )שמות לד, כז( כי על פי הדברים האלה כרתי 

ברית ואת ישראל.

13( ש"ם )בגי' 340( + עב"ר )272( = 612, כמספר ברי"ת.

14( מספר ברי"ת: ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, דיוסף בחי' ברית 

– יסוד, ויסוד נמשך מתפארת בחי' יעקב כמ"ש )פתח אליהו, תקו"ז 

יז, ב( "תפארת גופא, יסוד סיומא דגופא", בסוד "אלה תולדות יעקב 

יוסף", ושניהם שייכים ל"ברית", ע"ש.

“התנאים  א:  כב,  סוטה  וראה  ח.  א,  פרק  חגיגה  ירושלמי  ראה   )15

מבלי העולם . . שמורין הלכה מתוך משנתן" ובפרש"י שם.

16( ברכות ז, ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נז

שימושה יותר מלימודה.

ל"ו  יש  פה  שבעל  דתורה  וגמרא  בתלמוד  הנה 

והוא17  בבלי,  בתלמוד  גמרא  עליהם  שיש  מסכתות 

נתגלו  שבה  בבלי,  תלמוד  זה18  הושיבני  במחשכים 

העמוקות דתורה כמ"ש מגלה19 עמוקות מני חשך, והוא 

בחי'20 והוי' יגיה חשכי שהוא הנרות דחנוכה שלמעלה 

מבחי' כי אתה נרי, כי נר חנוכה הוא21 מבחוץ להאיר 

את החשך.

מספר  שהוא  ל"ו,  הוא  דחנוכה  הנרות  מספר  וכן 

האותיות מא'22 עד ח'.

17( איכה ג, ו.

18( סנהרין כד, א.

19( איוב יב, כב.

20( שמואל-ב כב, כט: “כי אתה נרי ה' והוי' יגיה חשכי". ראה תורה 

אור עמוד מא, ב. אור התורה חנוכה סוף עמוד 648 ואילך. ועוד.

21( שבת כא, ב.

22( פירוש: א )1(, + ב )2(, + ג )3(, + ד )4(, + ה )5(, + ו )6(, + ז 

)7(, + ח )8( = 36, ל"ו.

פה  שבעל  בתורה  רק  הם  חנוכה  שדיני  מה  והיינו 

דגמרא דוקא23.

והרגיל בנר חנוכה הוויין לי' בנים ת"ח בתושבע"פ 

ורב  רבינא  היו  הגמרא  שמסדרי  מה  והיינו  דגמרא, 

אשי הנרמזו בפסוק24 עד אבוא אל מקדשי א-ל אבינה 

כמו26  והוא  י'  אש  הוא  אשי  כמארז"ל25.  לאחריתם, 

האש והאור דנר חנוכה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיז

23( “והאמור במשנה בב"ק )סב, ב( בנר חנוכה פטור, הנה שם אינו 

מיירי בדיני נר חנוכה, רק בדיני נזקין". )לקוטי לוי יצחק כאן(

24( תהלים עג, יז.

25( בבא מציעא פו, א. רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימנך עד אבוא 

אל,  מקדשי  אל  אבוא  עד  ופרש"י  אבינה אחריתם.  אל  אל מקדשי 

מקדשי סימנא דרב אשי, אבינה סימנא דרבינא, לאחריתם סימן סוף 

הוראה.

26( ראה גם בלקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמוד מב וז"ל גמרא הוא 

מלשון גומרי שהוא גחלים בוערות, דהיינו אש, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dcp(iriax meil)

'áfämixen` mixacd oi`y ,zecinza dyrpd xac oeyl `edy ©¨
a `l`éîilk oin ±àöé ,äáéLéì ãçeénLilk hrnzp -L ,äæipa ¦¤§¨¦¦¨¨¨¤¤
mc`Bì íéøîBà[ilkd lr ayeil-]ãBîòdf ilk lr zaylnågipd §¦£§
y epleðzëàìî äNòðdfk ilkay xnelke ,dkxvl ynyn ilkdy ©£¤§©§¥

.qxcn z`neh oic xn`p `l

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`dìkmc`éeàøäxyk `edy ±úBLôð éðéc ïeãì ¨¨¨¨¦¥§¨
`ed oky lk ,mda aiigzpy in lr oic zia zzin yper lihdl ±

yïeãì éeàømbúBðBîî éðéc,xzei lw mpicyLéåmc`éeàøLxyk - ¨¨¦¥¨§¥¤¨
å ,úBðBîî éðéc ïeãìy s`.úBLôð éðéc ïeãì éeàø Bðéà ¨¦¥¨§¥¨¨¦¥§¨

àøîâ
leqty s`y df llka zeaxl dpynd d`a in z` zx`an `xnbd

:zepenn ipic oecl xyk `ed mewn lkn zeytp ipic oecláø øîà̈©©
,äãeäé`a dpyna epipyy llkdééeúàì`iadl ±øæîî`edy §¨§¨¥©§¥

dywn .zepenn ipic oecl xyky s` zeytp ipic oecl leqt
ixd :`xnbdàðîéæ àãç àðéðzmewna dpyna jk epipy xak - §¦¨£¨¦§¨

(.al oixcdpq) xg`ìkä'[l`xyi lk±],úBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ©Ÿ§¥¦¨¦¥¨
da ïðéåäå ,'úBLôð éðéc ïeãì ïéøLk ìkä ïéàåmy) `xnba epiywde ± §¥©Ÿ§¥¦¨¦¥§¨©£¦©¨

,ef dpyn ixaca (:eléàî ééeúàìzeaxl ef dpyn d`a dn ± §¨¥©
.'lkd' dxn`ykäãeäé áø øîàåd`ay ,dpynd ixac x`al §¨©©§¨

ééeúàì[zeaxl-],øæîîipicl leqty s` zepenn ipicl xyk `edy §¨¥©§¥
jxved recn xfnn iabl df oic daxzp xaky xg`ne ,zeytp

:`xnbd zvxzn .aey o`k zeaxzdlàãçzeipynd on zg` lr ± £¨
d`ay dcedi ax xn`,øb ééeúàìs` zepenn ipic oecl xyk `edy §¨¥¥

rxfn epi`y mly eqegi oi` `ed mby ,zeytp ipicl leqty

,l`xyiàãçåd`ay xn` odn zg`d lre ±øæîî ééeúàìmby ©£¨§¨¥©§¥
.zepenn ipicl xyk `ed

:`xnbd zx`anéëéøöeoicd jky eprinydl dcedi ax jxvede §¦¦
,zepenn ipicl mixyky xfnna mbe xba mbïðéòîLà éàcm`y ± §¦©§§¦©

a jk eprinyn dcedi ax didøboi`y xnel mixeaq epiid ,cala ¥
,xb `l` zepenn ipicl xykíeMîdlrn ea yiyìäwa àáì éeàøc ¦§¨¨Ÿ©¨¨

,l`xyi za z`yl xzeny ±ìäwa àáì éeàø ïéàc øæîî ìáà± £¨©§¥§¥¨¨Ÿ©¨¨
,l`xyi za z`yl xeq`yàì àîéàepi`y xnel mixeaq epiid ± ¥¨Ÿ

.zepenn ipicl mb xykïðéòîLà éàåeprinyn dcedi ax did m`e ± §¦©§§¦©
a jkøæîîzepenn ipicl xyk oi`y xnel mixeaq epiid ,cala ©§¥

,xfnn `l`íeMîdlrn ea yiyäøLk äthî éúà÷crxfn `ay ± ¦§¨¨¥¦¦¨§¥¨
,l`xyiäìeñt äthî éúà÷c øb ìáà,l`xyi rxfn clep `ly ± £¨¥§¨¨¥¦¦¨§¨
àì àîéàeaq epiid ±,zepenn ipicl `l s` xyk epi`y xnel mix ¥¨Ÿ
jkitleàëéøöode xb ody cnll zeipynd izy ekxved ok` ± §¦¨

.zepenn ipicl mixyk xfnn

äðùî
xyt` mdn cg`dy ,mixac ipy ly ztqep `nbec d`ian dpynd

:oey`xd `la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiyìk̈
mc`ïeãì øLkä`ed ixd ,zepenn ipicøLkmbãéòäìziaa zecr ©¨¥¨¨¥§¨¦
,oicLéåmc`.ïeãì øLk Bðéàå ãéòäì øLkL §¥¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨

àøîâ
s` oecl leqty zeaxl dpynd d`a in z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .cirdl xykyéàî ééeúàìd`ay `ed in ± §¨¥©
.cirdl xyky s` oecl lqtiy zeaxl dpyndïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

d`ay ,dpynd ixac x`alééeúàì`edy in zeaxl ±àîeñxeir ± §¨¥¨
d`ex epi`yåéðéòî úçàa.:`xnbd zx`anépîedfi` zhiyae ± §©©¥¥¨©¦
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נח

כאשר  השמש,  ויזרח-לו   - לב  לב,  וישלח 
עבר את-פנואל והוא צולע על-ירכו

 – יריכו  על  צולע  והוא  ענין  ביאור  ]תוכן:  א. 
ומבאר היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום 
ד' אוספה הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות 

דלעתיד לבוא לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

כתיב והוא צולע על ירכו, דהיינו שהגם כי לא יכול לו זהו 
בבחי' גופו, אבל בחי' ירכין דלבר מגופו שם נגע והוא כמ"ש 
בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שיש ב' בחי' נשמות, ונשמות 
וכמ"ש  שבנה"ב  הרע  על  לשלוט  בהם  כח  אין  הנמוכות 
ג"כ בד"ה בחדש השלישי גבי ואתם בני יעקב לא כליתם, 
יוצאי ירך  וכמ"ש מזה סד"ה מי אל כמוך, ובני יעקב היינו 

יעקב הנמשכים מבחי' נה"י שבו.
כי הנה דרך כלל יש ב' בחי' ישראל ויעקב כנזכר בד"ה 
לא הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישראל לא שייך אפי' עמל 
רק אז תתענג כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל ועבודה, אך 
יכול לו אבל  עכ"ז לא הביט האיש און ביעקב היינו כי לא 
בבחי' ירך יעקב שם ויגע בבחי' נשמות נמוכות כנ"ל. וזהו 
והוא צולע פי' כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שיש ב' בחי' כלה, 
הא' כלה נאה כו' בחי' כלתה נפשי כו' הב' כלה כמו שהיא 

ואפילו חגרת מצד התלבשותה בנה"ב...
ביושר,  רגלים אבל אינן עומדים  לו  אך בחי' חגר שיש 
וזהו ענין קליפת נוגה שכלולה מטו"ר. דהנה כתיב עד מתי 
אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ופירש"י שתי המחשבות 
יטה  הפסח  הנה  כ'  והרלב"ג  כו',  להכריע  מבינים  שאינכם 
פעם על רגלו הא' ופעם אל רגלו הב' וכן היו ישראל נוטים 
על שתי המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו הוא האלקים 
כו'. והרד"ק שם כ' כמו הפסח שהוא פסח בשתי רגליו כי 
בב'  שפסח  ומי  האחת  הרגל  על  נוטה  א'  רגלו  שפסח  מי 
רגליו אינו יודע באיזה רגל יעמוד כן אתם פוסחים על שתי 
לברור  יודעים  אתם  שאין  כו'  המחשבות  והם  הסעיפים 

בדעתכם מי האלקים כו' עכ"ל...
אליהו  הוכיחם  וע"ז  כו'.  והשבות  היום  וידעת  וז"ש 
הם  ולכן  הדעת  בהם  שאין  ע"י  להכריע  מבינים  שאינכם 
פוסחים על ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ר ונק' 
ונק' עה"ד  ומרע לטוב  להט החרב המתהפכת מטוב לרע 
טו"ר והוא אתר דמשתני ומתהפך כמבואר בזח"א פ' ויחי 
בחי'  זהו  עליון  הדעת  אבל  דק"ז,  אמור  ובפ'  ע"ב  דרכ"א 
אני הוי' לא שניתי כו' וכמ"כ בנפש היא אה"ר מבחי' עה"ח 
 .  . ועיין בת"א בד"ה חכלילי עינים  וחי לעולם.  שנאמר בו 
וזהו ענין הגלות שנא' היינו כחולמים כמ"ש בת"א פ' וישב.

שמק"נ  בנה"ב  התלבשותן  מצד  שבעקבים  נש"י  והנה 
והיינו ואתם בנ"י לא כליתם שאין  כו',  נק' ג"כ כלה חגרת 
לכם הכלות הנפש דבחי' כלה נאה כו', רק שק"נ הוא עד"מ 
חגר בב' רגליו, משא"כ נש"י נק' רק חגר ברגלו א' היינו מצד 

נה"ב שבו שמק"נ כו', משא"כ מצד נה"א. וע"ז נאמר והוא 
צולע על ירכו שבבחי' ירכו הא' אין לו העמדה נכונה שפעם 
נוטה הירך לתאות נה"ב כו', ועיין מענין והוא צולע בזח"א 

בראשית דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.
וכ"ז נמשך עד עלות השחר לע"ל.

אך לע"ל ויזרח לו השמש כו' שמש צדקה ומרפא, והיינו 
ומגן כו' ששם  הקב"ה מוציא חמה מנרתקה מבחי' שמש 
אלקים מסתיר שיהי' נראה היש דבר נפרד כו' כנזכר בד"ה 
תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' 
ומחמת הנרתק דשם אלקים נמשך ריבוי המסכים ונעשה 
ק"נ בחי' נפרד לגמרי, והוא הנק' מחלה כמו החולה שטועם 

מתוק למר ומר למתוק וכו' כך הם תאוות נה"ב.
תצא  ק"נ  גם  אזי  מנרתקה  חמה  בצאת  לע"ל  אבל 
שרש  להסיר  ומרפא  ענין  וזהו  וטומאתה.  מחלאתה 
ה'  נאום  ההוא  ביום  ו'  ד'  סי'  במיכה  נאמר  וע"ז  המחלה, 
אוספה הצולעה כו', היינו בחי' כלה חגרת הנ"ל, עד שתהי' 
לבי ובשרי ירננו אל אל חי, כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שע"י 
וכמו  כו',  והחגרת  הצולעה  אף  אזי  ית'  במהו"ע  התבוננות 
ענין  וזהו  ב"ה.  האלקים  הוא  ה'  ויאמרו  דאליהו  במעשה 
במקום שבע"ת עומדין כו'. וזהו וה' יגי' חשכי כמ"ש בתורה 
אור סד"ה כי אתה נרי שזהו בחינת הוי' העליונה יותר, וה"ע 
מרפא  להיות  מנרתקה  חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזרח 
מבחי' והוא צולע כו' אוספה הצולעה וכמ"ש אם יהי' נדחך 

בקצה השמים משם יקבצך כו'.
אור התורה, וישלח, עמוד 486 ואילך

ב. ]תוכן: ביאור שם פניאל ופנואל – שזהו ענין 
דלע"ל שם הוי' יהי' אותיות "יהי'" – דה"א אחרונה 

תקבל מהיו"ד ולא מהוא"ו וכו'[

הבחיי  כ'  כו'.  פנואל  את  עבר  כאשר  השמש  לו  ויזרח 
במקומו דמ"ו ע"ד מה ששינה הכתוב קריאת שם המקום 
המלאך  על  לרמוז  ביו"ד  פניאל  פנואל,  פעם  פניאל  פעם 
שהוא עשירי במעלות המלאכים הנק' אישים וכאשר עבר 
את המקום ההוא כו' להרגשת העוה"ז שהוא ששה קצוות 
אז  כי  ירכו  על  צולע  והוא  וז"ש  בוא"ו  פנואל  הזכיר  ע"כ 

התבונן בעניני הגוף והרגיש בהרגשותיו עכ"ל.
חיי  פ'  אור  בתורה  לוא"ו  יו"ד  בין  ההפרש  מענין  וע' 
ה'  אשר  יהי',  ההוא  ביום  שזהו"ע  טעמי,  לן  יגלה  סד"ה 
ובלק"ת  היו"ד,  מן  ג"כ  כ"א  הוא"ו  מן  תקבל  לא  אחרונה 
פ' תבא בד"ה ויקרא אל משה כי הוא"ו הוא בחי' המשכה 
שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע 
אלא שיהי' הכל בחי' י"ה, ותגל הארץ ר"ת ו"ה והנה בבחי' 
ארץ יוכל להיות יש ודבר והארץ היתה תהו כו', אבל לע"ל 
שנאמר כימי השמים על הארץ לכן ביום ההוא יהי' כו' וע' 

בביאור ע"פ והי' מספר בנ"י ספ"ד.
אור התורה, וישלח, עמוד 1760

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח
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i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑ מלאכיםà(ב"ר)מּמׁש.¯ÈÚN לּמ"ד ∑‡¯ˆ‰ ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה הטיל .ּבתחּלתּה, ְְִִִֵֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 293 'nr ,d jxk zegiy ihewl it lr)

(ּבירּור  ׁשּלֹו ה'ּבירּורים' עבֹודת את יעקב ׁשּגמר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלאחר
ּבבית  למקֹורם) והעלאתם ה'ּקליּפה' מן הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָניצֹוצֹות
זֹו ּבעבֹודה ׁשהתחיל קֹודם עׂשו. את 'לברר' ּביקׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלבן,
קל  'ּבירּור' יהיה זה אם לבּדֹוק עׂשו, אל מלאכים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלח
אכן  הּבדיקה (ּתֹוצאֹות ּומלחמה קׁשיים מּתֹו אֹו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָיחסית
יּוכל  והּדבר עׂשו, את לברר מּוקדם עדין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוכיחּו
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ּכאׁשר לעתיד־לבא, רק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּבּצע

יעקב אמר ולכן עׂשו". הר את יד)לׁשּפֹוט לג, "ואנכי (להלן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׂשעירה"). אדֹוני אל אבֹוא אׁשר עד לאּטי... ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאתנהלה

לּבנים: סימן אבֹות ֲִִֵַַָָָּומעׂשה
על  סמ לא ּולבררֹו, עׂשו אל לבֹוא ּברצֹותֹו ׁשּיעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשם
לחקֹור  מלאכים ׁשלח אּלא לבן, ּבבית ּבעבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהצלחתֹו

לבררֹו (וכיצד) יּוכל אם עׂשו, מצּוי ׁשּבֹו הּמּצב את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָולבּדֹוק
ּבימינּו: ּגם ּכן -ְֵֵַָ

לבּדֹוק  עליו חדׁש, ּתפקיד ּבדבר הּצעה לאדם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשּמּוצעת
לֹו ּתגרֹום לא לֹו, הּמּוצעת זֹו חדׁשה הּצעה אם ְְֲִִִַַַַָָָָָֹּתחילה
ּכֹוחֹות  הינּו - 'מלאכים' ּתחילה לׁשלֹוח עליו רּוחנית. ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָירידה
עם  להתמֹודד יּוכל אם ויסיקּו ׁשּיחקרּו ׁשּלֹו, והרגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל
להעלֹותֹו יּוכל האם לאו. אם לֹו, ׁשהּוצע זה חדׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעסק
ּכלי  רק אינֹו העסק (ּכי להיפ חס־וׁשלֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקדּוׁשה,
ׁשּבאמצעּותֹו הּׁשמים, מן לֹו ׁשּזּומן ּדבר ּגם אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה,

הּבירּורים). ּבעבֹודת ּתפקידֹו את ְְֲִִֵֵֶַַַַַימּלא
מסקנֹותיו. את יסיק - הּזה החיׁשּוב ּתֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָועל־ּפי

ã ycew zegiyn zecewp ãezn - jli`e 389 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)('zay z`xwl' j
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אחיו  אל־עׂשו לפניו מלאכים יעקב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֽוּיׁשלח
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשל (רא"ם, הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻרׁש"י
אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ּבׁשלּוחים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּמדּבר

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש
הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר ׁשּׁשלח (ראה ּדמי ְִִֶַַָ

לעׂשֹות  המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָאדם
על־זה. ְֶַָּתׁשּובה

ורֹוצה  לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
היה  ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָלהרגֹו,

יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ׁשלּוחי לׁשלח לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאסּור
היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולכן
לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָּבׂשר־ודם,

(ä)äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ
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i"yx£Èz¯b∑ וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי אינáלא ּגר, אּלא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
"הוה  ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע  לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",
ׁשמרּתי  מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיו ,âּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.הרעים  ִָָ

ÂNÚד  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

ÈBa¯Ïה  Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

minkg izty

al(c)à'eiptl' zNn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦©§¨¨
awri glWIe' ,FWExiR ikde ,il dOl̈¨¦§¨¦¥©¦§©©£Ÿ
ozF` xnFl dvx ,'eiptl mik`ln©§¨¦§¨¨¨¨©¨
ErBtIe' EpiidC ,zEgilXd iptl aizkC¦§¦¦§¥©§¦§©§©¦§§

'ebe 'midl` ik`ln Fa('a wEqR lirl),cFre] ©§£¥¡Ÿ¦§¥¨§

o"xdnaE dix` xEbA oiIr ,dfA Exn`p miAx mixaC§¨¦©¦¤¤§¨¤©¥§©§¥§

[awri zlgpaE:d dxez §©£©©£Ÿ

(d)á'iYxg` oal mr' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¨¨¥©§¦
:xnFl Fl didâlFki dY` oi`e ,xnFlM ¨¨©§©§¥©¨¨

LAxg lre' Lia` LzF` KxiaC `dC ,il¦§¨§¥¥§¨¦§©©§§

'digY('n f"k lirl)dide'A `weC Epiid ¦§¤§¥©§©§¨¦§¨¨
'cixY xW`M(mW)z` iYniIw ip` la` , ©£¤¨¦¨£¨£¦¦©§¦¤

dvx ,WxiR l"WxdnE .dxFYd lM̈©¨©©§©¥¥¨¨
Fl xn` dOl Fl dWTW itl ,xnFl©§¦¤¨¤¨¨¨©
dAxC` ,'eke xU iziUrp `l dNigYA©§¦¨Ÿ©£¥¦©©§©¨



glyieס zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 892 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

לעׂשו  וקראת עצמ הׁשּפלּת אּתה הּקּב"ה, לֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָאמר
מּבניו  מעמיד ׁשאני חּיי ּפעמים, ׁשמֹונה ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָאדֹוני

לבני קֹודם מלכים יג)ׁשמֹונה פע"ה, (ב"ר ְְְִֶֶָָָ
חטא  זה אין "אדֹוני", לעׂשו ׁשּקרא ּכ על נענׁש ׁשּיעקב ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

עׂשו. את לברר היתה ּכּונתֹו אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו
אֹופּנים: ׁשני - הרע ותיקּון ְְְִִֵֵַַָּבבירּור

אֹור" "ּגילּוי ּבדר הּמברר ּבירּור - למּטה) (מּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
את  ּדֹוחה זה ואֹור נעלה, אֹור ּגילּוי הּמתּברר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשרה
ירידה  למברר ּגֹורם אינֹו הּבירּור זֹו, ּבדר והרע. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

ְְַָָוהׁשּפלה.
"התלּבׁשּות" ּבדר הּמברר ּבירּור - למעלה) (מּלמּטה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועל־ידי  הּמתּברר", ּבלבּוׁשי "מתלּבׁש הּמתּברר, אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָיֹורד

עבֹודת  לטֹוב. הרע את מהּפ הּוא עּמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָההתעּסקּות
"הּמתאּבק  ּכמאמר למברר, ירידה ּגֹורמת זֹו ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים
יתרֹון  ּבכ יׁש הּמתּברר לגּבי אּולם ּגם־ּכן". מתנול מנּול ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻעם
והתעּסקּות  התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשהּבירּור מאחר ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַועילּוי,
ׁשהּמתּברר  ּכ לידי הּדבר מביא ּוביטּול), ּדחּיה ּבדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ(לא

ּבמציאּותֹו ׁשהּוא לקדּוׁשה.ּכפי מנּגד מּלהיֹות חדל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
'התלּבׁשּות'. ּבדר - הּׁשנּיה ּבּדר עׂשו את ּבירר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
לידי  ׁשּבאּו ליעקב, וירידה הׁשּפלה ּגרם זה ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברם,
על־ידי־זה  א עׂשו; לפני עצמֹו את ׁשהׁשּפיל ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביטּוי
ו'איׁשר' הֹודה ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכפי ׁשעׂשו ּפעל ְְְִִִִֵֶָ·ֵֶַָָהּוא

רׁש"י ּוכפירּוׁש יעקב. ׁשל עבּדֹו ט)ׁשהּוא לג, "הֹודה (לקמן ְְֲִֵֶֶַַַָֹ
."לאחי ּגביר "הוה ׁשל הּברכה ּכֹולל הּברכֹות", על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עד־עּתה: ואחר ּגרּתי ְִִֵַַַָָָָָֽֽעם־לבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשל  (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָהּפרּוׁש
ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ּתֹוׁשב"),

התּגֹורר  ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכ"ׁשֹור  הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּביחד
אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ועבד צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחמֹור,
ׁשקּוע  היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכדברים

ּתֹורה  ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, הּקבע ּדירת - ּוביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהם,
ְִּומצֹות.

ּגרּות, מּלׁשֹון ּד"גרּתי" הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזהּו
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָלּדרּוׁש
ּבבחינת  אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה רק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכי
מצֹות  ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"ּגרּות",

ה'.ׁש מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ולא מרּתי", ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מּטל" לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
הּׁשמים  מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

מן  BÓÁÂ¯.הארץ ãולא ¯BL∑' על לֹומר ארץ' ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו .הּתרנגֹול', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ להֹודיעä ּבא .אליׁשאני »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
אהבת. ְֲַָ

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

minkg izty

dR oFgzR rWx FzF`l Fl didi dfÄ¤¦§¤§¨¨¦§¤
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okl ,'ebe 'cixY xW`M dide' LA miIwl§©¥§§¨¨©£¤¨¦¨¥
lr s`e iYxnW zFvn b"ixY lM xn`̈©¨©§©¦§¨©§¦§©©

:'ek iziUrp `l ok iRe dxez ¦¥Ÿ©£¥¦
(e)ã,ux`d on Fpi` oziiedW ,xnFlM§©¤£¨¨¨¥¦¨¨¤

`l m`C ,ux`d on oipFGPW iR lr s ©̀©¦¤¦¦¦¨¨¤§¦Ÿ
`NW FricFdl 'iYxB' xn` `xTirn ok¥¥¦¨¨¨©©§¦§¦¤Ÿ
il idie' xn` xcde ,zFkxAd EniIwzp¦§©§©§¨§¨©¨©©§¦¦
FWExiRW KgxM lre ,'xFnge xFW©£§©¨§¨¤¥
mixeeW lr xnFl mc` ipA KxcM§¤¤§¥¨¨©©§¨¦

lM oFxFC Dil glW `dC ,'xFW' dAxd©§¥§¨¨©¥¨
oxwW `vOi ixd ,dpgOd DzF`¨©©£¤£¥¦¨¥©§¨
.'cg` xFW il idie' xn`W eixacA¦§¨¨¤¨©©§¦¦¤¨
ikdC xnFl Wi lirlC 'xg` xaC' itlE§¦¨¨©¥¦§¥¥©§¨¦
zFvn b"ixYW iR lr s` ,Dil xn`ẅ¨©¥©©¦¤©§©¦§
zMxA iA dniIwzp `l oiicr iYxnẄ©§¦£©¦Ÿ¦§©§¨¦¦§©
xFnge xFW `N` il oi` ixdW ,ia`̈¦¤£¥¥¦¤¨©£
`EdW ia` zFkxA x`W iYlAw `le§Ÿ¦©§¦§¨¦§¨¦¤
,LOn `xi ip` oi` okle ,ux`d iPnWn¦§©¥¨¨¤§¨¥¥£¦¨¥¦§

:oiadl lweäFl glFW `Ed m`C §©§¨¦§¦¥©
idie iYxB oal mr' Fl ciBdl df liaWA¦§¦¤§©¦¦¨¨©§¦©§¦
iOp 'LipirA og `vnl' oM m` ,'eke 'il¦¦¥¦§Ÿ¥§¥¤©¦

oi` `dC ,xWt` i` dfe ,df lr i`ẅ¥©¤§¤¦¤§¨§¨¥
`N` og z`ivnl dAiq z`Gd dcBdl©©¨¨©Ÿ¦¨¦§¦©¥¤¨
ricFdl' Wxtn okl ,EPnhUi `NW¤Ÿ¦§§¤¨¥§¨¥§¦©
z`faE ,Ll cArYWdl 'Lil` `A ip`W¤£¦¨¥¤§¦§©§¥§§Ÿ
l"WxdnE .LipirA og oM mB `vn ¤̀§¨©¥¥§¥¤©©§©
dlrnl xn` `lde i"Wxl dWwC azM̈©§¨¤§©¦©£Ÿ¨©§©§¨
KM xg` aizkC Edn ,'oExn`z dM'ŸŸ§©¦§¦©©¨
,'eke `A ip`W xnFl `N` ,'ebe 'ciBdl'§©¦¤¨©¤£¦¨
KxCW itl ,og zE`ivn il didi dfaE¨¤¦§¤¦§¦¥§¦¤¤¤
mi`A oi` qiItl miglFXWM mc` ipA§¥¨¨§¤§¦§©¥¥¨¦
,invrA oM mB `A ip` la` ,onvrA§©§¨£¨£¦¨©¥§©§¦

:LOr mlW ip`W xEarA df lkef dxez §¨¤©£¤£¦¨¥¦§



סי glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 752 'nre 552 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

ּבּפרׁשה  ׁשּלמדנּו ּכפי צאן, היה יעקב ׁשל רכּוׁשֹו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעיקר
מג)הּקֹודמת צאן (ל, לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ּוגמּלים  ועבדים "ׁשפחֹות ּגם קנה צאנֹו ּומּמכירת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹרּבֹות",
נכּתב  לא מּדּוע אם־ּכן, ׁשם). רׁש"י ּפירּוׁש (ראה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹוחמֹורים"

וחמֹור"?לפני "צאן" "ׁשֹור ְֲִֵַֹ
ְֵַוהּביאּור:

והכנעה.צאן  ׁשפלּות להתּבּטלּות, רֹומז -- רֹומז ׁשֹור ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ
וחֹוזק. ּגדלּות ְְְֶֶַלתֹוקף,

לעׂשו  להֹודיע יעקב התּכּון וגֹו'" וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹּבאמרֹו

ׁשּמידע  ּתקוה מּתֹו לֹו, ׁשּיׁש הּנעלים והּכֹוחֹות ה ּזכּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת
הרעה. מזימתֹו את מּלבּצע עׂשו את ירּתיע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

"ויהי ּבתחילה: יעקב הֹודיעֹו ׁשֹור לכן על לי הּמֹורה - " ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּגם הֹוסיף מּכן ּולאחר וחֹוזק, לֹוצאן ּתּקיפּות ׁשּיׁש לרּמז - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

ּתֹוקפֹו ּומּמילא לה', התּבּטלּות אּלא ּגם ּפרטי, ּתֹוקף אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ּדקדּוׁשה ּתֹוקף ְִֶָ

ּכדי  עׂשו ּכלּפי רק היא ל'צאן' 'ׁשֹור' הקּדמת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹאּולם,
" הּוא ענינֹו עיקר - לעצמֹו ּכׁשהּוא יעקב א צאן להרּתיעֹו, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹֹ

להקּב"ה. התּבּטלּות ְְְִַַַָָרּבֹות",

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

:Bnò¦«
i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑ הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: עֹודּנּו,åׁשהיית »∆»ƒ∆≈»ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ע"א)ּבׂשנאתֹו פ' .(ב"ר ְְִָ

(ç)íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLàéðL £¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

:úBðçî©«£«
i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשּמא ותנחומא)יהרג æ"וּיירא" הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר .אחרים çאת , «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯ÈMÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

minkg izty

(f)å`lde ,il dOl 'eUr' ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¨¨¦©£Ÿ
eUr `N` ,cg` g` `N` Fl oi ¥̀¤¨¨¤¨¤¨¥¨

drWxd zilkzA mqxEtnd(m"`x). ©§§¨§©§¦¨¦§¨§¥

Fl did ,i"Wxl dWwC ,xnFl Wi cFre§¥©§¨¤§©¦¨¨
l`' `le ,'Lig` eUr l` Ep`A' xnFl©¨¤¥¨¨¦§Ÿ¤
zNigzA aizkC FnM ,'eUr l` Lig`̈¦¤¥¨§¦§¦¦§¦©

dWxRd('c wEqR)lwe ,eig` eUr l` ©¨¨¨¨¤¥¨¨¦§©
dOl 'l`' 'l`' WxiR l"WxdnE .oiadl§¨¦©©§©¥¥¤¤¨¨
ipc`l' xn` dOl zFWwdl oi`e .il¦§¥§©§¨¨¨©©Ÿ¦
zFUrl mdl dEv `Ed xnFl Wi ,'eUrl§¥¨¥©¦¨¨¤©£
Fl EaiWdWM la` ,oFWNl x`YŸ©©¨£¨§¤¥¦
Kkl ,oFWNd x`zl mdl dn daEWY§¨©¨¤§Ÿ©©¨§¨

:FpFWl o`M cr ,'eke wCwcng dxez §©§¥©¨§
(g)æFgihad xaM `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ§¨¦§¦

eia` ziAn Fz`vA `Ed KExA WFcTd©¨¨§¥¦¥¨¦
'z`Gd dnc`d l` LizaWde'g"k lirl) ©£¦Ÿ¦¤¨£¨¨©Ÿ§¥

(e"h`xnBA uxiY xaM ,oixcdpqe ,.'c zFkxA) §¨¥¥©§¨¨§¨§©§¤§¦

(:g"vxnFl Wi cFre ,`hgd mFxbi `OW¤¨¦§©¥§§¥©
LizaWde' `N` dzid `l dghaddC§©©§¨¨Ÿ¨§¨¤¨©£¦Ÿ¦
l` F`iadl xnFlM ,'z`Gd dnc`d l ¤̀¨£¨¨©Ÿ§©©£¦¤
F`iaIW Fgihad `l la` ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥£¨Ÿ¦§¦¤§¦

,eia` ziA l`dix` xEbe o"xde m"`xdA oiIre) ¤¥¨¦§©¥§¨§¥§¨©§©§¥

(dcEdi zgpnE:çdid awriC Wxtl Wi ¦§©§¨¥§¨¥§©£Ÿ¨¨
wgvie eUr z` bFxdi `OW `xï¥¤¨©£¤¥¨§¦§¨
eUrl adF` didW itl ,xzFiA xrhvi¦§©¥§¥§¦¤¨¨¥§¥¨
ipirA eUr did zExWM zwfgA iM¦§¤§©©§¨¨¥¨§¥¥

awri z` lNwie ,wgvi(`nEgpY)iOp i` . ¦§¨¦©¥¤©£Ÿ©§¨¦©¦
`xi did `l i`Ce awriC xnFl Wi¥©§©£Ÿ©©Ÿ¨¨¨¥
ol `niiwC ,eUr z` bFxdi `OW¤¨©£¤¥¨§©§¨¨

(.a"r oixcdpq),Fbxdl mMWd Lbxdl `Ad ©§¤§¦©¨§¨§§©§¥§¨§
bFxdi `OW `xizn did awrIW `N ¤̀¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨¥¤¨©£
`l md ilE`e ,eUr lW miWp` `Ed£¨¦¤¥¨§©¥Ÿ

lW miWp` `N` awri z` bFxdl E`Ä©£¤©£Ÿ¤¨£¨¦¤
,awri z` bFxdl `A eUr wx ,awri©£Ÿ©¥¨¨©£¤©£Ÿ
Eid eUr lW eiWp`W iR lr s`e§©©¦¤£¨¨¤¥¨¨
lke ,awri lW eiWp` xg` oitcFx§¦©©£¨¨¤©£Ÿ§¨
FWtpA sCxPd z` liSdl oYip mc`̈¨¦©§©¦¤©¦§¨§©§

scFx lW(.b"r oixcdpq)m` mFwn lMn , ¤¥©§¤§¦¦¨¨¦
Fbxde eixai`n cg`A liSdl lFkï§©¦§¤¨¥¥¨¨©£¨
bFxdi `OW `xi did awrie ,eilr bxdp¤¡¨¨¨§©£Ÿ¨¨¨¥¤¨©£
iR lr s` ,dnglOd lEAlA gMn ozF`¨¦Ÿ©¦§©¦§¨¨©©¦
.mdixai`n cg`A liSdl lFki didW¤¨¨¨§©¦§¤¨¥¥§¥¤
,bxdi `OW awri `xi dOl ,miWwn Wi¥©§¦¨¨¨¥©£Ÿ¤¨¥¨¥
'ebe 'la` ini Eaxwi' xn` eUr `de§¨¥¨¨©¦§§§¥¥¤

(`"n f"k lirl)cFre .ig EPcFr did wgvie , §¥§¦§¨¨¨¤¨§
ftil` z` glW K`id ,zFWwdl Wi¥§©§¥¨¨©¤¡¦©
d`xp okl .Edbxdie awri xg` sFCxIW¤¦§©©©£Ÿ§©©§¥¨¥¦§¤
,'ebe 'la` ini Eaxwi' eUr xn`X dOW¤©¤¨©¥¨¦§§§¥¥¤

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 892 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

לעׂשו  וקראת עצמ הׁשּפלּת אּתה הּקּב"ה, לֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָאמר
מּבניו  מעמיד ׁשאני חּיי ּפעמים, ׁשמֹונה ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָאדֹוני

לבני קֹודם מלכים יג)ׁשמֹונה פע"ה, (ב"ר ְְְִֶֶָָָ
חטא  זה אין "אדֹוני", לעׂשו ׁשּקרא ּכ על נענׁש ׁשּיעקב ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

עׂשו. את לברר היתה ּכּונתֹו אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו
אֹופּנים: ׁשני - הרע ותיקּון ְְְִִֵֵַַָּבבירּור

אֹור" "ּגילּוי ּבדר הּמברר ּבירּור - למּטה) (מּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
את  ּדֹוחה זה ואֹור נעלה, אֹור ּגילּוי הּמתּברר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשרה
ירידה  למברר ּגֹורם אינֹו הּבירּור זֹו, ּבדר והרע. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

ְְַָָוהׁשּפלה.
"התלּבׁשּות" ּבדר הּמברר ּבירּור - למעלה) (מּלמּטה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועל־ידי  הּמתּברר", ּבלבּוׁשי "מתלּבׁש הּמתּברר, אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָיֹורד

עבֹודת  לטֹוב. הרע את מהּפ הּוא עּמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָההתעּסקּות
"הּמתאּבק  ּכמאמר למברר, ירידה ּגֹורמת זֹו ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים
יתרֹון  ּבכ יׁש הּמתּברר לגּבי אּולם ּגם־ּכן". מתנול מנּול ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻעם
והתעּסקּות  התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשהּבירּור מאחר ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַועילּוי,
ׁשהּמתּברר  ּכ לידי הּדבר מביא ּוביטּול), ּדחּיה ּבדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ(לא

ּבמציאּותֹו ׁשהּוא לקדּוׁשה.ּכפי מנּגד מּלהיֹות חדל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
'התלּבׁשּות'. ּבדר - הּׁשנּיה ּבּדר עׂשו את ּבירר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
לידי  ׁשּבאּו ליעקב, וירידה הׁשּפלה ּגרם זה ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברם,
על־ידי־זה  א עׂשו; לפני עצמֹו את ׁשהׁשּפיל ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביטּוי
ו'איׁשר' הֹודה ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכפי ׁשעׂשו ּפעל ְְְִִִִֵֶָ·ֵֶַָָהּוא

רׁש"י ּוכפירּוׁש יעקב. ׁשל עבּדֹו ט)ׁשהּוא לג, "הֹודה (לקמן ְְֲִֵֶֶַַַָֹ
."לאחי ּגביר "הוה ׁשל הּברכה ּכֹולל הּברכֹות", על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עד־עּתה: ואחר ּגרּתי ְִִֵַַַָָָָָֽֽעם־לבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשל  (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָהּפרּוׁש
ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ּתֹוׁשב"),

התּגֹורר  ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכ"ׁשֹור  הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּביחד
אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ועבד צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחמֹור,
ׁשקּוע  היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכדברים

ּתֹורה  ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, הּקבע ּדירת - ּוביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהם,
ְִּומצֹות.

ּגרּות, מּלׁשֹון ּד"גרּתי" הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזהּו
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָלּדרּוׁש
ּבבחינת  אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה רק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכי
מצֹות  ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"ּגרּות",

ה'.ׁש מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ולא מרּתי", ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מּטל" לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
הּׁשמים  מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

מן  BÓÁÂ¯.הארץ ãולא ¯BL∑' על לֹומר ארץ' ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו .הּתרנגֹול', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ להֹודיעä ּבא .אליׁשאני »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
אהבת. ְֲַָ

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

minkg izty

dR oFgzR rWx FzF`l Fl didi dfÄ¤¦§¤§¨¨¦§¤
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,invrA oM mB `A ip` la` ,onvrA§©§¨£¨£¦¨©¥§©§¦

:LOr mlW ip`W xEarA df lkef dxez §¨¤©£¤£¦¨¥¦§



glyieסב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ

נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר הרי (תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
נקבה, לג)לׁשֹון יׁש(לקמן וכן זכר. לׁשֹון הּזה" "הּמחנה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

נקבה: ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים (לעיל ׁשאר ְְְְְְְִִֵַָָָָָ
הארץ",יט) על יצא יט)"הּׁשמׁש הּׁשמים (תהלים "מקצה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זכר, לׁשֹון הרי ג)מֹוצאֹו", ב על (מלכים זרחה "והּׁשמׁש ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי א)הּמים", רּוח (איוב "והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ

ּפּנֹות  ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּגדֹולה

זכר. לׁשֹון הרי יט)הּבית", א וחזק (מלכים ּגדֹולה "ורּוח ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", (במדבר ּומפרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָ

נקבה,טז) לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש "אׁש(תהלים ְְְְֵֵֵֵֵָָָ
זכר  לׁשֹון ËÈÏÙÏ‰.לֹוהט", ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

אּלחם  ּכי לׁשלׁשה èעּמֹועלּֿכרחֹו, עצמֹו התקין . ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
"וּתעבר  לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹּדברים:
אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על ְְְֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה

לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה ."למלחמה: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק".
ּכ אּלא וגֹו'? "לארצ ׁשּוב אלי "האֹומר לכּתב ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלֹו
הבטחֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר
ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי אחת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטחּתני:
ואלהי  אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמרּת

,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק",
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית

"עּמ ואהיה ּולמֹולדּתé, ּבּׁשם אלי נגלית וׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּמיחד
אני  האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל

.לפניּבא ְֶָָ

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

ì éúééä:úBðçî éðL ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג זכּיֹותי (שבת נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

והאמת  החסדים ירא,ëעלֿידי אני לכ עּמי. ׁשעׂשית ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחטא  נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני לי ìׁשּמא ויגרם , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

עׂשו  ּביד ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑˙.להּמסר ,îאמּתת ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»
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'LCar z`'e ,micqgd liaWA Epiid©§¦§¦©£¨¦§¤©§¤
'z`'C WxtnE ,iOr ziUrW Epiid©§¤¨¦¨¦¦§¨¥§¤

:'mr' FWExiRìliaWA mrh did i`C ¥¦§¦¨¨©©¦§¦
did `l df liaWA ,cEgl zFIkf hErin¦§ª§¦§¦¤Ÿ¨¨

ol `niiwC ,`xil Kixv(.d"p zAW)oi` ¨¦¦¨§©§¨¨©¨¥
,oFr `lA oixEQi oi`e `hg `lA dzin¦¨§Ÿ¥§§¥¦¦§Ÿ¨
lW mrHd iOp Wxtl KxvEd Kkl§¨§©§¨¥©¦©©©¤
lW mrHd did i`e ,`hgd mFxbi `OW¤¨¦§©¥§§¦¨¨©©©¤
`pin` ded cEgl `hgd mFxbi `OW¤¨¦§©¥§§£¨£¦¨
,`xil Fl did `l iOp df mEXnC§¦¤©¦Ÿ¨¨¦¨
,eizFaFg lr Fl oirixkn Eidi eizFIkfC¦§ª¨¦§©§¦¦©¨
lW mrHd Wxtl iOp KxvEd Kkl§¨§©©¦§¨¥©©©¤
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lirl i"Wx WxitcM ,eizFIkf Ehrnzi¦§©£§ª¨¦§¥¥©¦§¥
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סג glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
ׁשהבטחּתני  ההבטחֹות ּכל לי ·ÈÏ˜Ó.ׁשּׁשמרּת Èk∑ ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָƒ¿«¿ƒ

אּלא  מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא
ּבּירּדן  מקלֹו נתן אּגדה: ּומדרׁש לבּדֹו. ונבקע ,ðמקלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ

.הּירּדן  ְֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 693 'nr d jxk 'zegiy ihewl')

לי  ויגרֹום ּבחטא נתלכלכּתי מׁשהבטחּתני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּמא
עׂשו ּביד (רש"י)להימסר ְְִֵֵַָָ

נתלכל ׁשּמא חׁשׁש האבֹות, ּבחיר אבינּו, יעקב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד
חס־וׁשלֹום? ְְְֵַָּבחטא

ּדרּגתֹו נחׁשבת ּברּוחנּיּות, מתעּלה ׁשאדם ּפעם ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
אני  "והייתי ׁשּכתּוב ּכמֹו חּסרֹון, ׁשל (ּבמּובן לחטא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּקֹודמת

ׁשלמה ").חּטאים ּובני ְְִִַָֹֹ
עבֹודה  מּמּנּו נדרׁשת ׁשּכעת מּפני רק לא הּוא זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ'חטא'

התלהבּות  ּבאֹותּה הּמצֹות את יקּיים ואם יֹותר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשלמה
ׁשלמֹות. מצֹות אּלה יהיּו לא - לכן קֹודם ׁשּקימן ּכפי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּונה
נגרעֹות  - ּכה עד קּים ׁשּכבר הּמצֹות אף זאת, עֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּדרּגתֹו לגּבי ('חטאים') חסרֹות ונעׂשֹות מׁשלימּותן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָעּתה

ְִַהּנֹוכחית.
חסדים, רֹוב לי הׁשּפיע ׁשהּקּב"ה מּכיון יעקב: ׁשאמר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזהּו
("מׁשהבטחּתני") יֹותר הּנעלית ּבדרּגתי עּתה, ׁשּמא אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָירא
ּבחטא". "נתלכלכּתי חטא, ּבבחינת הם הּקֹודמים מעׂשי -ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 672 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

(ׁשהרי  יעקב ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב עברּו ּכבר הרי לׁשאֹול, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ׁשנֹותיו  רֹוב ׁשּיצאּו ו"ּכיון ׁשנה), ע"ז ּבן היה ׁשעה ְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָּבאֹותּה
חׁשׁש אפֹוא ּומּדּוע חֹוטא", אינֹו ׁשּוב חטא, ולא אדם ְֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשל

ְֵֵַמהחטא?

חּסרֹון  ׁשהיה ליעקב ׁשּנדמה הּפירּוׁש ׁשאין לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹויׁש
מקֹום  ּתפיסת ׁשּום היתה לא ׁשּלעבֹודתֹו אּלא ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודתֹו,
למציאּות  אין ׁשּבּה לדרּגה הּגיע ּבעצם, ּבטל להיֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבעיניו.

ּבעיניהם. מקֹום ּתפיסת ׁשּום ועבֹודתם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּנבראים

(áé)éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït BúàŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ ּכאח עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, הרׁשע ñמּיד ּכעׂשו אּלא ,. ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk Eòøæ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑"איטיב" ,ּבזכּות ò"היטב" ≈≈≈ƒְְִִֵֵֵ
‰Ìi.(ב"ר)אבֹותיּבזכּות  ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ ְֲִֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»

אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? לֹו אמר כח)והיכן (לעיל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע "ּכי (שם)"והיה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי אׁשר עד אעזב ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
כב)אמר:ôּולאברהם  זרע(לעיל את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

ׂשפתֿהּים  על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ."ּככֹוכבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

ß elqk `"i ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

minkg izty

`N` dIUr oFWl ltFp Fpi` xEAcaC¦§¦¥¥§£¦¨¤¨
:FziIUr `Ed FzxinWE ,dxinW oFWlð §§¦¨§¦¨£¦¨

cFre' FnM 'ebe 'dYre' WxiR df itlE§¦¤¥¥§©¨§§
,zFaFh iYW Fl dUrW WExiR ,'dYr©¨¥¤¨¨§¥
ipW ipXde ,oCxId Fl rwaPW cg ¤̀¨¤¦§©©©§¥§©¥¦§¥

oM oi`X dn ,zFpgno`M oi` FhEWtl ©£©¤¥¥¦§¥¨
:cg` cqg `N`ai dxez ¤¨¤¤¤¨

(ai)ñixY aizkCn wCwcn iOp ikd̈¦©¦§©§¥¦¦§¦§¥
x`Y xnFl KiIW oi`W ,'cIn' ipnif¦§¥¦©¤¥©¨©Ÿ©

`Ed KExA WFcTd mr xAcOWM oFWNd©¨§¤§©¥¦©¨¨
(l"Wxdn):bi dxez ©©§©

(bi)òopixn`C iR lr s`e(:`"l zFkxA) §©©¦§¨§¦©§¨

`kd ,mc` ipA oFWlM dxFY dxAC¦§¨¨¦§§¥¨¨¨¨
xnFl Fl didC ,`A dWxclC gkEn¨§¦§¨¨¨§¨¨©
'wiprY wprd' FnM ,gkFpl 'aihiY ahid'¥¥¥¦§¨§©£¥©£¦

'eke(c"i e"h mixaC)WxiRW m"`xdM `le , §¨¦§Ÿ§¨§¥¤¥¥
m`e .opiWxC Wxcnl `Mi`C `kid¥¨§¦¨§¦§©¨§¦©§¦

lirl `d xn`Y(`"i wEqR)i"Wx WxiR Ÿ©¨§¥¨¥¥©¦

Wie ,'izFIkf Ehrnzp' xnF` did awrIW¤©£Ÿ¨¨¥¦§©£§ª©§¥
lNRzn did `l i`Ce o`kC xnFl©§¨©©Ÿ¨¨¦§©¥
zEkf liaWA `N` eizFIkf liaWA¦§¦§ª¨¤¨¦§¦§
zEkfA 'aihi`' iOp Wxtn Kkl ,eizFa £̀¨§¨§¨¥©¦¥¦¦§

:oiadl lwe ,LizFa`ôrnWn iOp o`Mn £¤§©§¨¦¦¨©¦©§©
'Kl iYxAC xW` z`'C(e"h g"k lirl)i`w , §¥£¤¦©§¦¨§¥¨¥

zWxtA i"Wx WxitcM mdxa` lr©©§¨¨¦§¥¥©¦§¨¨©
`vIe(iYxAC d"c mW)dWw ikd e`l i`C , ©¥¥¨¦©§¦§¦©¨¦¨¤

:oM awril xn` `l `ldeci dxez ©£ŸŸ¨©§©£Ÿ¥

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ

נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר הרי (תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
נקבה, לג)לׁשֹון יׁש(לקמן וכן זכר. לׁשֹון הּזה" "הּמחנה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

נקבה: ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים (לעיל ׁשאר ְְְְְְְִִֵַָָָָָ
הארץ",יט) על יצא יט)"הּׁשמׁש הּׁשמים (תהלים "מקצה ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זכר, לׁשֹון הרי ג)מֹוצאֹו", ב על (מלכים זרחה "והּׁשמׁש ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי א)הּמים", רּוח (איוב "והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ

ּפּנֹות  ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּגדֹולה

זכר. לׁשֹון הרי יט)הּבית", א וחזק (מלכים ּגדֹולה "ורּוח ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", (במדבר ּומפרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָ

נקבה,טז) לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש "אׁש(תהלים ְְְְֵֵֵֵֵָָָ
זכר  לׁשֹון ËÈÏÙÏ‰.לֹוהט", ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

אּלחם  ּכי לׁשלׁשה èעּמֹועלּֿכרחֹו, עצמֹו התקין . ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
"וּתעבר  לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹּדברים:
אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", על ְְְֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה

לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה ."למלחמה: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק".
ּכ אּלא וגֹו'? "לארצ ׁשּוב אלי "האֹומר לכּתב ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלֹו
הבטחֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר
ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי אחת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטחּתני:
ואלהי  אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמרּת

,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק",
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית

"עּמ ואהיה ּולמֹולדּתé, ּבּׁשם אלי נגלית וׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּמיחד
אני  האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל

.לפניּבא ְֶָָ

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

ì éúééä:úBðçî éðL ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג זכּיֹותי (שבת נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

והאמת  החסדים ירא,ëעלֿידי אני לכ עּמי. ׁשעׂשית ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחטא  נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני לי ìׁשּמא ויגרם , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

עׂשו  ּביד ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑˙.להּמסר ,îאמּתת ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

minkg izty

`l ig eia` didIW onf lM la £̀¨¨§©¤¦§¤¨¦©Ÿ
lv` didIWM Epiid ,Edbxdi,wgvi ©©§¥©§§¤¦§¤¥¤¦§¨

Edbxdi xg` mFwnA didIWM la`oiIr) £¨§¤¦§¤§¨©¥©©§¥©¥

(dcEdi zgpnA:h dxez §¦§©§¨

(h)èif` FOr mgN` iM ,xnFl dvẍ¨©¦¤¨¥¦£©
dIpW dpgnl i`pR didi i`CeA§©©¦§¤§©§©£¤§¦¨
d`xp ,azM l"WxdnE .hlOdl§¦¨¥©©§©¨©¦§¤
aizkE 'ilE`' aizM `lCn wCwcnC¦§©§¥¦§¨§¦©§¦
df lke ,FgxM lraC rnWn ,'dide'§¨¨©§©¦§©¨§§¨¤
oiwzdW WxCd miIwl icM wCwcn§©§¥§¥§©¥©§¨¤¦§¦

.mixaC dWlWl Fnvr(awri zlgp)i`C , ©§¦§¨§¨¦©£©©£Ÿ§¦
did xzFi oM m`C ,'ilE`' Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥©§¦¥¥¨¨
cg` dpgnl lMd uAwl xAYqn¦§©¥§©¥©Ÿ§©£¤¤¨
axA eilr xABzi ilE` FOr mgNdlE§¦¨¥¦©¦§©¥¨¨§¨
lrA x`WPd dpgOd m` `nlWA ,mr̈¦§¨¨¦©©£¤©¦§¨§©
wNgW car xiRW dhiltl didY FgxM̈§¦§¤¦§¥¨©¦£©¤¦¥

i`Ce z` qFRzl ahEn iM ,zFpgn ipWl¦§¥©£¦¨¦§¤©©
iR lr s` x`WPd dpgOl dlSdd©©¨¨©©£¤©¦§¨©©¦
,dpMqA xzFi didY zg`d dpgOdW¤©©£¤¨©©¦§¤¥§©¨¨
wtqle mNkl dpMq wtqA qFpkNn¦¦§¦§¥©¨¨§ª¨§¦§¥
on oYWlW WxtnE ,mNkl dlSd©¨¨§ª¨§¨¥§¨§¨¦
dpgOd' on Wxtn dnglnE ,zF`xwOd©¦§¨¦§¨¨§¨¥¦©©£¤
DPin rnW oM m` ,'dhiltl x`WPd©¦§¨¦§¥¨¦¥§©¦¨
Wxtn ikdl ,dnglOd lr i`wC§¨¥©©¦§¨¨§¨¦§¨¥

:'FOr mgN`'i dxez ¤¨¥¦
(i)éipYghadW oeiM ,Fl xn` Kke§¨¨©¥¨¤¦§©§©¦

,izFa` ux` l` `a`WM iOr zFidl¦§¦¦§¤¨Ÿ¤¤¤£©
`NW `vnp KxCA zEn`WM oM m ¦̀¥§¤¨©¤¤¦§¨¤Ÿ

:Lzghad iA dniIwzp`i dxez ¦§©§¨¦©§¨¨§
(`i)ë'micqgd lMn' ,xnFl dvẍ¨©¦¨©£¨¦

'LCar z`'e ,micqgd liaWA Epiid©§¦§¦©£¨¦§¤©§¤
'z`'C WxtnE ,iOr ziUrW Epiid©§¤¨¦¨¦¦§¨¥§¤

:'mr' FWExiRìliaWA mrh did i`C ¥¦§¦¨¨©©¦§¦
did `l df liaWA ,cEgl zFIkf hErin¦§ª§¦§¦¤Ÿ¨¨

ol `niiwC ,`xil Kixv(.d"p zAW)oi` ¨¦¦¨§©§¨¨©¨¥
,oFr `lA oixEQi oi`e `hg `lA dzin¦¨§Ÿ¥§§¥¦¦§Ÿ¨
lW mrHd iOp Wxtl KxvEd Kkl§¨§©§¨¥©¦©©©¤
lW mrHd did i`e ,`hgd mFxbi `OW¤¨¦§©¥§§¦¨¨©©©¤
`pin` ded cEgl `hgd mFxbi `OW¤¨¦§©¥§§£¨£¦¨
,`xil Fl did `l iOp df mEXnC§¦¤©¦Ÿ¨¨¦¨
,eizFaFg lr Fl oirixkn Eidi eizFIkfC¦§ª¨¦§©§¦¦©¨
lW mrHd Wxtl iOp KxvEd Kkl§¨§©©¦§¨¥©©©¤
ipW liaWA oM m`e ,zFIkf hErin¦§ª§¦¥¦§¦§¥

:`xi did ElNd minrhî,i"Wxl dWw §¨¦©¨¨¨¨¥¨¤§©¦
zn` `Ed KExA WFcTdW liaWA ike§¦¦§¦¤©¨¨¡¤
lirl i"Wx WxitcM ,eizFIkf Ehrnzi¦§©£§ª¨¦§¥¥©¦§¥
WxiRX dn mbe .'eke izFIkf iAB©¥§ª©§©©¤¥¥
mEXn ,'ziUre' mFwnA 'il YxnXW'¤¨©§¨¦¦§§¨¦¨¦



glyieסד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£B„È· ‡a‰ö∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, את (במדבר "וּיּקח «»¿»ְְִִֵֶַַ

בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם  ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ  אחר: ּדבר ׁשּנטל ּבידֹו. החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה כח)מעׂשר, ל",(לעיל אעּׂשרּנּו "עּׂשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה" לקח .והדר ְֲִַַַָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכֹות
לעֹונה  מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְִִִֵֵֵַַָָָָהּנקבֹות.
ׁשּתים  הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמּורה
אחת  הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני  חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני  נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא  אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מּמלאכה  ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּובהמה ּדרּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשעֹוסקין ÷מּׁשּנתעּברה  ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ולחמֹור, נקבֹות. ארּבע אּלא לזכר מסר לא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמלאכה,
ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהֹול

לזכר  אחת נקבה - רחֹוקה יֹותר ּדר .ׁשהֹולכים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהםø ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעּמהם,

הּכתּוב ùנקבה  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
זכרים ∑Ì¯ÈÚÂ.(ב"ר) .חמֹורים «¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין e¯·Ú.ּכל ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿
ÈÙÏ∑ ּפחֹות אֹו יֹום, ּדרà, אבא .אחריכם áואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ

eÓÈNz ÁÂ¯Â∑חברֹו לפני להׂשּביע âעדר ּכדי עין מלא ¿∆«»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
הּדֹורֹון  רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל .עינֹו ְְִֵֶַַַָָ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

minkg izty

(ci)ö,'FciA' xn` dOl oM m` ,dWwe§¨¤¦¥¨¨¨©§¨
df lre .'ek 'dcB` WxcnE' `iad Kkl§¨¥¦¦§©©¨¨§©¤
,FnWA cg` lM Wxtl Fl didC ,dWẅ¤§¨¨§¨¥¨¤¨¦§
K` ,'oiNEgd on xg` xaC' xn` Kkl§¨¨©¨¨©¥¦©¦©
,FciA od xaM oiNEgC dWw df lM mr¦¨¤¨¤§¦§¨¥§¨
miWExiRd lkl Kixv okl̈¥¨¦§¨©¥¦

(l"Wxdn):eh dxez ©©§©

(eh)÷(awri zlgp)KxcC ,axd zpEM , ©£©©£Ÿ©¨©¨©§¤¤
zFAxdl miIg lrA lkl raHd©¤©§¨©©©¦§©§
,FNW i`pRd itlE Fz`pd itl WinWzA§©§¦§¦£¨¨§¦©§©¤
lM i`pR mdl Wi li`de WiYd Kkl§¨©©¦§¨©¦¥¨¤§©¨
F` ,zFawp xUr mdl ozp mFId©¨©¨¤¤¤§¥
zFcle zFAxdl F` mze`Y zF`Nnl§©©£¨¨§©§§¨
i`pRd itl mNkl oke ,mdilral§©§¥¤§¥§ª¨§¦©§©

d oM m`e ,mdNW`lde axdl dWwE ¤¨¤§¦¥§¨§¨©©£Ÿ
lM i`pR mdl WIW s` li`de WiYd©©¦§¨©¦©¤¥¨¤§©¨
`Ed drC xA e`l mFwn lMn ,mFId©¦¨¨©©¥¨
WOWIWM geix milrAl WIW oiaIW¤¨¦¤¥©§¨¦¤©§¤§©¥
Fze`Y `Nni ilE`e ,zFawp dAxd mr¦©§¥§¥§©§©¥©£¨

dOM DOr WOWie zg` dawp mr¦§¥¨©©¦©¥¦¨©¨
'dndaE' WxiR df lre ,dE`zIW minrR§¨¦¤¦§©¤§©¤¥¥§¥¨
l` Klie dPOn WFxtl gxkEnE ,'eke§¨¦§¦¤¨§¥¥¤
KxC m"`xde .'eke ziWilXde dIpXd©§¦¨§©§¦¦§¨§¥¤¤
xgaie mipirl d`xi mc`de ,Fl zxg ©̀¤¤§¨¨¨¦§¤¨¥©¦§¦§©

zFAEzkA oiIre ,eixacl ixaC oiAsC) ¥§¨©¦§¨¨§©¥¦§©

(.a"q:`zNin `ilY i`ptaCfh dxez §¦§©©§¨¦§¨
(fh)øEid mdipA mB xnFl FpFvx§©©§¥¤¨

liCbdl `A ixd ok `l m`C ,miWlW§¦§¦Ÿ¥£¥¨§©§¦
mr cgi xRqnA ollFM dOle oFxFCd©§¨¨§¨§¦§¨©©¦
lv` miaWgp mipAd oi`e ,mipAd©¨¦§¥©¨¦¤§¨¦¥¤
EN`M `xwOd qxq `N` ,odizFO ¦̀¥¤¤¨¨¥©¦§¨§¦
'mdipaE miWlW zFwipn miNnB' aizM§¦§©¦¥¦§¦§¥¤

:'ekeùaizkC xiRW iz` oM m ¦̀¥¨¥©¦¦§¦
oiAW zFxFdl ,'mdipA' xg` 'miWlW'§¦©©§¥¤§¤¥
oipn xiMfd `lC `de .miWlW Eid lMd©Ÿ¨§¦§¨§Ÿ¦§¦¦§©
zFawPd xRqnE WExitA mixkGd©§¨¦§¥¦§©©§¥
.'eke WinWzAoirEpSW mEXn ,WExitA§¥¦¤§¦§©§¦

(l"Wxdn)xnFl FpFvx ,'mdOr mdipaE' ©©§©§¥¤¦¨¤§©

did oM m` ,dWwe .miWlW mdipA mB©§¥¤§¦§¨¤¦¥¨¨
FnM miWlW oM mB 'mdipA' iAB xnFl Fl©©¥§¥¤©¥§¦§
'dcB` WxcnE' `iad oM lr ,miNnB iAB©¥§©¦©¥¥¦¦§©©¨¨
m` zFWwdl oi`e .miWlW Eid mNEMW¤¨¨§¦§¥§©§¦
zFawPd Eid dOM ol Wxtn `l dOl oM¥¨¨Ÿ§¨¥¨©¨¨©§¥
'itlE' WxiR okl ,mixkGd Eid dOke§©¨¨©§¨¦¨¥¥¥§¦
mixkf xUr dXng Dil dede 'eke§¨¥¥£¦¨¨¨§¨¦

:zFawp dxUr Wngefi dxez ©£¥¤§¥§¥
(fi)àKEnqA aizkCn WOn eiptl `lŸ§¨¨©¨¦¦§¦§¨

(a"k wEqR)`l i`e ,'ol `Ede 'eke xarYe' ¨©©£Ÿ§¨§¦Ÿ
oipl Eid f` hrEn KxC `N` awrIn Eid̈¦©£Ÿ¤¨¤¤¨¨¨¨¦
xWt` i` iOp dfe ,cg` oFlnA oNEM¨§¨¤¨§¤©¦¦¤§¨
mFIA FA `dC ,mFi KxCn xzFi didW¤¨¨¥¦¤¤§¨©
FnM dgpOd z` eUrl ozFp awri did̈¨©£Ÿ¥§¥¨¤©¦§¨§
:ok ixg` mi`Ad zF`xwOd on gkEOW¤¨¦©¦§¨©¨¦©£¥¥

ámb dPde' xnFl mdl dEv awriCn¦§©£Ÿ¦¨¨¤©§¦¥©
mdl mB i`Ce oM m` ,'Epixg` `Ed©£¥¦¥©©©¨¤
`a` ip`e iptl Exar' oM xn`̈©¥¦§§¨©©£¦¨Ÿ

:'mkixg`âxcr xg` xcr xnFl dvx ©£¥¤¨¨©¥¤©©¥¤



סה glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

(çé)éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì EìàLe§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

éðôì:E §¨¤«
i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑:ותרּגּומֹו ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ׁשל ¿ƒ«»ְְְֲִִֶַַָ

אּת' EÈÙÏ.'למן ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ְְַָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ
הּזאת  הּמנחה למי הם, מׁשּמׁשת ׁשלּוחה?ãמי לּמ"ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו 'ׁשל', ּבמקֹום הּתבה לא)ּבראׁש אׁשר (לעיל "וכל ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹ
הּוא, ׁשּלי הּוא", לי רֹואה כד)אּתה הארץ (תהלים "לה' ִִֶֶֶַַָָָ

ה' ׁשל .ּומלֹואּה", ְֶָ

(èé)äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàì©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,ראׁשֹון - ראׁשֹון על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ
לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. - אחרֹון ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל
וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰.'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
‡e‰ŒÌ‚ä∑ יעקב. «ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´

:éðô àOé éìeà åéðô̈½̈©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל "וכּפר (ישעיה ¬«¿»»»ְְְֲֵֵַַָֻ

מות", את מז)ּבריתכם ונראה (שם ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
ּכּלן  ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעיני

אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח והרּבה לׁשֹון הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכּפר ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבּגמרא:
קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוגם
ּבׂשפת  ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על זהב", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּכפֹורי

.הּמזרק  ְִַָ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו וׁשד (ירמיה "חמס «»»ְְְֵָָָָָֹ
ּתמיד", עלּֿפני ּבה סה)וכןיּׁשמע "הּמכעסים (ישעיה ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא  אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני". ְִִַַַַַַָָָָָאֹותי
ּבכעס  זה ,åׁשרּוי לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָ

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

minkg izty

ipW oFW`x i`n agFxA EN`C ,KxF`A§¤§¦§©©¦¥¦
mipFW`x mNM `d ,DiA KiIW iWilWE§¦¦©¨¥¨ª¨¦¦

:E`xwpgi dxez ¦§§
(gi)ã,FhEWtM ipXd 'inl' xnFl dvẍ¨©§¦©¥¦¦§

LCarl Yxn`e' i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§¨©§¨§©§§
i`e ,'eke 'oFW`x oFW`x lr ,awril§©£Ÿ©¦¦§¦
Fl did FhEWtM oM mB oFW`xd ded£¨¨¦©¥¦§¨¨

ipc`l Yxn`e' xnFl`EdW ,'eUrl ©§¨©§¨©Ÿ¦§¥¨¤
:Fzl`W lr daEWY didhi dxez ¨¨§¨©§¥¨

(hi)ämiklFdd lM z` mB' aizkCn¦¦§¦©¤¨©§¦
xn` oM mB oFxg`d oM m` ,'ek 'ixg ©̀£¥¦¥¨©£©¥¨©
`N` ,mElM did `l eixg` `de ,KM̈§¨©£¨Ÿ¨¨§¤¨
,awri lr i`wC xnFl Kixv KgxM lr©¨§¨¨¦©§¨¥©©£Ÿ
xn`wC `de .mNM lr EPOn cFnlpe§¦§¦¤©ª¨§¨§¨¨©
dPd mB mYxn`e' KM xg` `xTA©§¨©©¨©£©§¤©¦¥
`de ,Dil dOl 'Epixg` awri LCar©§§©£Ÿ©£¥¨¨¥§¨
xnFl Wie ,mixcrd lM df Exn` xaM§¨¨§¤¨¨£¨¦§¥©
dEvn ip`X dn ,awri Edl xn`w ikdC§¨¦¨¨©§©£Ÿ©¤£¦§©¤

`Ed mb dPde' Fl Exn`YW mkz ¤̀§¤¤Ÿ§§¦¥©
xzqA mzq df Exn`Y l` ,'Epixg ©̀£¥©Ÿ§¤§¨§¥¤
mB' WExitA Fl Exn`Y KM `N` ,inW§¦¤¨¨Ÿ§§¥©
ExiMfYW xnFlM ,'ebe 'awri LCar dPd¦¥©§§©£Ÿ§©¤©§¦

:zEcard Flk dxez ¨©§
(ak)å(dix` xEB)'eipR lr' aizkCn , ©§¥¦¦§¦©¨¨

aizM `le ,FR` lr FnM `EdW¤§©©§Ÿ§¦
:'eiptl'bk dxez §¨¨

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£B„È· ‡a‰ö∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, את (במדבר "וּיּקח «»¿»ְְִִֵֶַַ

בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם  ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ  אחר: ּדבר ׁשּנטל ּבידֹו. החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה כח)מעׂשר, ל",(לעיל אעּׂשרּנּו "עּׂשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה" לקח .והדר ְֲִַַַָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכֹות
לעֹונה  מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְִִִֵֵֵַַָָָָהּנקבֹות.
ׁשּתים  הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמּורה
אחת  הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני  חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני  נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא  אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מּמלאכה  ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּובהמה ּדרּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשעֹוסקין ÷מּׁשּנתעּברה  ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ולחמֹור, נקבֹות. ארּבע אּלא לזכר מסר לא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמלאכה,
ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהֹול

לזכר  אחת נקבה - רחֹוקה יֹותר ּדר .ׁשהֹולכים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהםø ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעּמהם,

הּכתּוב ùנקבה  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
זכרים ∑Ì¯ÈÚÂ.(ב"ר) .חמֹורים «¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין e¯·Ú.ּכל ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿
ÈÙÏ∑ ּפחֹות אֹו יֹום, ּדרà, אבא .אחריכם áואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ

eÓÈNz ÁÂ¯Â∑חברֹו לפני להׂשּביע âעדר ּכדי עין מלא ¿∆«»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
הּדֹורֹון  רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל .עינֹו ְְִֵֶַַַָָ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

minkg izty

(ci)ö,'FciA' xn` dOl oM m` ,dWwe§¨¤¦¥¨¨¨©§¨
df lre .'ek 'dcB` WxcnE' `iad Kkl§¨¥¦¦§©©¨¨§©¤
,FnWA cg` lM Wxtl Fl didC ,dWẅ¤§¨¨§¨¥¨¤¨¦§
K` ,'oiNEgd on xg` xaC' xn` Kkl§¨¨©¨¨©¥¦©¦©
,FciA od xaM oiNEgC dWw df lM mr¦¨¤¨¤§¦§¨¥§¨
miWExiRd lkl Kixv okl̈¥¨¦§¨©¥¦

(l"Wxdn):eh dxez ©©§©

(eh)÷(awri zlgp)KxcC ,axd zpEM , ©£©©£Ÿ©¨©¨©§¤¤
zFAxdl miIg lrA lkl raHd©¤©§¨©©©¦§©§
,FNW i`pRd itlE Fz`pd itl WinWzA§©§¦§¦£¨¨§¦©§©¤
lM i`pR mdl Wi li`de WiYd Kkl§¨©©¦§¨©¦¥¨¤§©¨
F` ,zFawp xUr mdl ozp mFId©¨©¨¤¤¤§¥
zFcle zFAxdl F` mze`Y zF`Nnl§©©£¨¨§©§§¨
i`pRd itl mNkl oke ,mdilral§©§¥¤§¥§ª¨§¦©§©

d oM m`e ,mdNW`lde axdl dWwE ¤¨¤§¦¥§¨§¨©©£Ÿ
lM i`pR mdl WIW s` li`de WiYd©©¦§¨©¦©¤¥¨¤§©¨
`Ed drC xA e`l mFwn lMn ,mFId©¦¨¨©©¥¨
WOWIWM geix milrAl WIW oiaIW¤¨¦¤¥©§¨¦¤©§¤§©¥
Fze`Y `Nni ilE`e ,zFawp dAxd mr¦©§¥§¥§©§©¥©£¨

dOM DOr WOWie zg` dawp mr¦§¥¨©©¦©¥¦¨©¨
'dndaE' WxiR df lre ,dE`zIW minrR§¨¦¤¦§©¤§©¤¥¥§¥¨
l` Klie dPOn WFxtl gxkEnE ,'eke§¨¦§¦¤¨§¥¥¤
KxC m"`xde .'eke ziWilXde dIpXd©§¦¨§©§¦¦§¨§¥¤¤
xgaie mipirl d`xi mc`de ,Fl zxg ©̀¤¤§¨¨¨¦§¤¨¥©¦§¦§©

zFAEzkA oiIre ,eixacl ixaC oiAsC) ¥§¨©¦§¨¨§©¥¦§©

(.a"q:`zNin `ilY i`ptaCfh dxez §¦§©©§¨¦§¨
(fh)øEid mdipA mB xnFl FpFvx§©©§¥¤¨

liCbdl `A ixd ok `l m`C ,miWlW§¦§¦Ÿ¥£¥¨§©§¦
mr cgi xRqnA ollFM dOle oFxFCd©§¨¨§¨§¦§¨©©¦
lv` miaWgp mipAd oi`e ,mipAd©¨¦§¥©¨¦¤§¨¦¥¤
EN`M `xwOd qxq `N` ,odizFO ¦̀¥¤¤¨¨¥©¦§¨§¦
'mdipaE miWlW zFwipn miNnB' aizM§¦§©¦¥¦§¦§¥¤

:'ekeùaizkC xiRW iz` oM m ¦̀¥¨¥©¦¦§¦
oiAW zFxFdl ,'mdipA' xg` 'miWlW'§¦©©§¥¤§¤¥
oipn xiMfd `lC `de .miWlW Eid lMd©Ÿ¨§¦§¨§Ÿ¦§¦¦§©
zFawPd xRqnE WExitA mixkGd©§¨¦§¥¦§©©§¥
.'eke WinWzAoirEpSW mEXn ,WExitA§¥¦¤§¦§©§¦

(l"Wxdn)xnFl FpFvx ,'mdOr mdipaE' ©©§©§¥¤¦¨¤§©

did oM m` ,dWwe .miWlW mdipA mB©§¥¤§¦§¨¤¦¥¨¨
FnM miWlW oM mB 'mdipA' iAB xnFl Fl©©¥§¥¤©¥§¦§
'dcB` WxcnE' `iad oM lr ,miNnB iAB©¥§©¦©¥¥¦¦§©©¨¨
m` zFWwdl oi`e .miWlW Eid mNEMW¤¨¨§¦§¥§©§¦
zFawPd Eid dOM ol Wxtn `l dOl oM¥¨¨Ÿ§¨¥¨©¨¨©§¥
'itlE' WxiR okl ,mixkGd Eid dOke§©¨¨©§¨¦¨¥¥¥§¦
mixkf xUr dXng Dil dede 'eke§¨¥¥£¦¨¨¨§¨¦

:zFawp dxUr Wngefi dxez ©£¥¤§¥§¥
(fi)àKEnqA aizkCn WOn eiptl `lŸ§¨¨©¨¦¦§¦§¨

(a"k wEqR)`l i`e ,'ol `Ede 'eke xarYe' ¨©©£Ÿ§¨§¦Ÿ
oipl Eid f` hrEn KxC `N` awrIn Eid̈¦©£Ÿ¤¨¤¤¨¨¨¨¦
xWt` i` iOp dfe ,cg` oFlnA oNEM¨§¨¤¨§¤©¦¦¤§¨
mFIA FA `dC ,mFi KxCn xzFi didW¤¨¨¥¦¤¤§¨©
FnM dgpOd z` eUrl ozFp awri did̈¨©£Ÿ¥§¥¨¤©¦§¨§
:ok ixg` mi`Ad zF`xwOd on gkEOW¤¨¦©¦§¨©¨¦©£¥¥

ámb dPde' xnFl mdl dEv awriCn¦§©£Ÿ¦¨¨¤©§¦¥©
mdl mB i`Ce oM m` ,'Epixg` `Ed©£¥¦¥©©©¨¤
`a` ip`e iptl Exar' oM xn`̈©¥¦§§¨©©£¦¨Ÿ

:'mkixg`âxcr xg` xcr xnFl dvx ©£¥¤¨¨©¥¤©©¥¤



glyieסו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòîúàøáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר) היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְִֵָָ
עׂשו æהיתה  ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה ? ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ

מאחיו çעיניו  ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּולכ ,è ׁשּמא , ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשכם  ּביד ונפלה למּוטב, הּנהר ∑aÈ˜.ּתחזירּנּו .ׁשם ְְְְְֲִֶֶַַָָָ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d jxk zegiy ihewl)

היתה היכן כג)ודינה לב, הקׁשה (רש"י לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשבטים ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן פרשתנו לֹו (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

יז) רׁש"ילה, ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש א־ב). ד, על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לרּבֹות  ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּפסּוק
ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם נֹולדה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתאֹומה
ּדינה. על רק היא הּקׁשיא ולכן הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאה

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. ּכאן éהּבהמה ּומּניח מּכאן נֹוטל ,. ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ëׁשכח וחזר «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, עלֿידי מּלׁשֹון ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולׁשֹון  'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם.

מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָארּמי
להּפיל  ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלׁשֹון
ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש

ׁשהּוא  זכרֹונםֿלברכה, עׂשו ìרּבֹותינּו ׁשל .(ב"ר)ׂשרֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑,ּבּקלּבסת הּתקּוע הּיר קּולית «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקרּוי

לֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום נתקעקע ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּובּמׁשנה:(ירמיה הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש ּביצתן', .'לקעקע ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

minkg izty

(bk)æ,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
eicli xUr cg`n dzid dpiC `nliC¦§¨¦¨¨§¨¥©©¨¨§¨¨
xnFl Wie ,xqg did eihaXn cg`e§¤¨¦§¨¨¨¨¨¥§¥©

uTn zWxtA aizkCn(h"k b"n oOwl) ¦¦§¦§¨¨©¦¥§©¨

oM xn` sqFi WExiR ,'ipA Lpgi midl`'¡Ÿ¦¨§§§¦¥¥¨©¥
mW i"Wx WxitE ,oinipal(miwl` d"c) §¦§¨¦¥¥©¦¨¡Ÿ¦

EprnW mihaW xUr cg` x`WaC§¦§¨©©¨¨§¨¦¨©§
'midl` opg xW`' aizkC ,dpipg oFWl§£¦¨¦§¦£¤¨©¡Ÿ¦
Kkl ,clFp did `l oiicr oinipaE ,'ebe¦§¨¦£©¦Ÿ¨¨¨§¨
DPin rnW oM m` ,dpipgA sqFi FkxA¥§¥©£¦¨¦¥§©¦¨
cg`` i`w micli xUr cg`C `icdA§¤§¨§©©¨¨§¨¦¨¥©©©
ok `l m`C ,dpiCn uEg mihaW xUr̈¨§¨¦¦¦¨§¦Ÿ¥

:`YkEcl `iWEw `xcdçKkl xnFlM ¨§¨§¨§§¨§©§¨
dxqg dzid dpiCW Wxtl oikixv Ep`̈§¦¦§¨¥¤¦¨¨§¨£¥¨
`l m`C ,eUr ipRn daizA DzF` mUe§¨¨§¥¨¦§¥¥¨§¦Ÿ
i`Ce `N` ,dpicA awri Wprp dOl ok¥¨¨¤¡©©£Ÿ§¦¨¤¨©©

ipRn `xiizn didW Wprp df ipRn¦§¥¤¤¡©¤¨¨¦§¨¥¦§¥
,oiadl lwe ,daizA DzF` mUe eUr¥¨§¨¨§¥¨§©§¨¦

:lirlC `iWEw uxFzi dfaEèm`e ¨¤§©§¨¦§¥§¦
aizM oOwl ixde xn`Y('` d"l)mEw' Ÿ©©£¥§©¨§¦

itl mW i"Wx WxitE ,'l` ziA dlr£¥¥¥¥¥©¦¨§¦
xnFl Wie ,'eke YWprp KxCA Yxg`W¤¥©§¨©¤¤¤¤©§¨§¥©

:oiadl lwe ,EnxB dfe dfCck dxez §¤§¤¨§§©§¨¦
(ck)éaFYkl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥¦§

mrR cFr 'wAi xarn z` xarIe' xg ©̀©©©£Ÿ¥©£©©Ÿ©©
xg`e ,eiWp lv` xfgW ,'xarie' zg ©̀©§©£Ÿ¤¨©¥¤¨¨§©©
i"WxC ,xnFl Wi cFr .'ebe 'mgTIe' KM̈©¦¨¥¥©§©¦
`lC ,'mxiarIe mgTIe' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦©¦¨¥©©£¦¥§Ÿ
`N` ,'mxiarIe' `N` aFYkl Fl did̈¨¦§¤¨©©£¦¥¤¨

:'eke xWbM Fnvr dUr i`Cedk dxez ©©¨¨©§§¤¤
(dk)ë(igxfn xESiw)milMd lMW itl , ¦¦§¨¦§¦¤¨©¥¦

xarie' aizkC ,xiard xaM miaEWg£¦§¨¤¡¦¦§¦§©£¥

,miMR `weC e`le ,'Fl xW` lM z ¤̀¨£¤§©©§¨©¦
mi`xwp miaEWg oi`W milM `N ¤̀¨¥¦¤¥£¦¦§¨¦
miAx mixaC dfA Exn`p xakE ,'miMR'©¦§¨¤¤§¨¤§¨¦©¦
WxiR i"Wx la` ,o"xdnaE dix` xEbA§©§¥§£¨©¦¥¥

`Ow `aaA oM(.f"h sC):ìgikFncM ¥§¨¨©¨©¦§¦©
oOwl i"Wx('i b"l)iz`vn `p m`' iAB ©¦§©¨©¥¦¨¨¨¦

m`e ,l"Wxdn azke .'ebe 'LipirA og¥§¥¤§¨©©©§©§¦
WxtlE wFgcl i"Wx Kixv dOl dWwY©§¤¨¨¨¦©¦¦§§¨¥
WExitM WxiR `le ziOx` dNn `EdW¤¦¨£©¦§Ÿ¥¥§¥
l"fx EWxiRW itl xnFl Wi ,mgpn§©¥¥©§¦¤¥§©©
WxiR Kkitl ,eUr lW FxU `EdW¤¨¤¥¨§¦¨¥¥
xnFl KiIW oi`W mEXn xg` WExiR¥©¥¦¤¥©¨©
oeiM cFaMd `QM cr xtr ElrdW¤¤¡¨¨©¦¥©¨¥¨
o`M cr ,eUr lW FxU `EdW¤¨¤¥¨©¨

:FpFWlek dxez §



סז glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy

(æë)EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ék¦−¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני וצרי ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ
צא) חולין הּברכֹות ∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. על לי ׁשּברכני îהֹודה ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ

עליהן. מערער ׁשעׂשו לֹו(אבי, היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה וכאן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ודֹוק  מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא .)לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ
וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה ּכיֿאם ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה
ּומחליף  ּבביתֿאל עלי נגלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשמð,ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, וּיכל,(הושע מלא אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּנתחּנן  ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבכה

לי  המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו?
ועלּֿכרחֹו יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
ׁשהיה  ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודה

רצה  ולא לֹו, להמּתין עׂשו ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.מתחּנן ְְְְִִֵַַָָֹ¿ƒ¬»ƒֵָ
.להם ∑ÏÎezÂ.ולבן  ְָָ«»ֶָ

(ì)änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר) מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו הּׁשליחּות )הּכל (ׁשמֹותינּו,ñאין עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

ß elqk a"i iyily mei ß

(àì)éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìò òìöŸ¥−©©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑:הּוא אדם, ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְֵָָ
זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ'ּכׁשהּגענּו
לרּפאֹות  לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְְִִַַַַַָָָּפׁשּוטֹו.

ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, ג)את צדקה (מלאכי "ׁשמׁש ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשקע  ׁשּמהרה ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומרּפא
ּבׁשבילֹוּכׁשּיòּבׁשבילֹו לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר .צא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ÚÏBˆ ‡e‰Â∑ צלע .הּׁשמׁשּכׁשּזרחה ôהיה ¿≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

minkg izty

(fk)îEPOn WTiA `nliC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¦¥¦¤
Fl aiWdCn ,xnFl Wie .WOn FkxaIW¤§¨§©¨§¥©¦§¥¦
d`A K`id ,'ebe 'awri `l' K`lOd©©§¨Ÿ©£Ÿ¥¨¨¨
FWExiR ikd i`Ce `N` ,dfl Ff daEWY§¨¨¤¤¨©©¨¦¥
,'eke 'Lilr xn`i `l' i"Wx WxtncM§¦§¨¥©¦Ÿ¥¨¥¨¤
WTan did awrIW DPin rnW oM m ¦̀¥§©¦¨¤©£Ÿ¨¨§©¥
zFkxAd lr Fl dcFIW df xaC EPOn¦¤¨¨¤¤¤©©§¨

xiRW FaiWn did `Ede(m"`x):gk dxez §¨¨§¦©¦§¥

(hk)ðsilgdW `l ,xnFl FpFvx§©Ÿ¤¤¡¦
Fl xnF` did `N` ,FnW o`M K`lOd©©§¨¨§¤¨¨¨¥
z` silgdl cizr `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¨¦§©£¦¤
Wxtn ip` sENig FzF`W Fl xn`e ,FnW§§¨©¤¦£¦§¨¥

:'eke zFkxAd lr Lilr FzF`l dxez ¨¤©©§¨
(l)ñ,EPOn df l`XWM qrMW `lŸ¤¨©§¤¨©¤¦¤

dfM l`W `Ed mB ixdW¤£¥©¨©¨¤
:awrIn`l dxez ¦©£Ÿ

(al)òdgxf m` ENit` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦£¦¦¨§¨
Fl ike ,'Fl' dG dn mFwn lMn FliaWA¦§¦¦¨¨©¤§¦

:'eke dgxf FCalô,xnFl dvx §©¨§¨¨¨©
gFxfl WnXd dligzdWM,rlFv did §¤¦§¦¨©¤¤¦§©¨¨¥©
:`Rxzp KM xg` cIn la`bl dxez £¨¦©©©¨¦§©¥

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòîúàøáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר) היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְִֵָָ
עׂשו æהיתה  ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה ? ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ

מאחיו çעיניו  ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּולכ ,è ׁשּמא , ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשכם  ּביד ונפלה למּוטב, הּנהר ∑aÈ˜.ּתחזירּנּו .ׁשם ְְְְְֲִֶֶַַָָָ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d jxk zegiy ihewl)

היתה היכן כג)ודינה לב, הקׁשה (רש"י לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשבטים ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן פרשתנו לֹו (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

יז) רׁש"ילה, ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש א־ב). ד, על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לרּבֹות  ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּפסּוק
ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם נֹולדה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתאֹומה
ּדינה. על רק היא הּקׁשיא ולכן הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאה

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. ּכאן éהּבהמה ּומּניח מּכאן נֹוטל ,. ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ëׁשכח וחזר «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, עלֿידי מּלׁשֹון ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולׁשֹון  'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם.

מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָארּמי
להּפיל  ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלׁשֹון
ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש

ׁשהּוא  זכרֹונםֿלברכה, עׂשו ìרּבֹותינּו ׁשל .(ב"ר)ׂשרֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑,ּבּקלּבסת הּתקּוע הּיר קּולית «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקרּוי

לֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום נתקעקע ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּובּמׁשנה:(ירמיה הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש ּביצתן', .'לקעקע ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

minkg izty

(bk)æ,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
eicli xUr cg`n dzid dpiC `nliC¦§¨¦¨¨§¨¥©©¨¨§¨¨
xnFl Wie ,xqg did eihaXn cg`e§¤¨¦§¨¨¨¨¨¥§¥©

uTn zWxtA aizkCn(h"k b"n oOwl) ¦¦§¦§¨¨©¦¥§©¨

oM xn` sqFi WExiR ,'ipA Lpgi midl`'¡Ÿ¦¨§§§¦¥¥¨©¥
mW i"Wx WxitE ,oinipal(miwl` d"c) §¦§¨¦¥¥©¦¨¡Ÿ¦

EprnW mihaW xUr cg` x`WaC§¦§¨©©¨¨§¨¦¨©§
'midl` opg xW`' aizkC ,dpipg oFWl§£¦¨¦§¦£¤¨©¡Ÿ¦
Kkl ,clFp did `l oiicr oinipaE ,'ebe¦§¨¦£©¦Ÿ¨¨¨§¨
DPin rnW oM m` ,dpipgA sqFi FkxA¥§¥©£¦¨¦¥§©¦¨
cg`` i`w micli xUr cg`C `icdA§¤§¨§©©¨¨§¨¦¨¥©©©
ok `l m`C ,dpiCn uEg mihaW xUr̈¨§¨¦¦¦¨§¦Ÿ¥

:`YkEcl `iWEw `xcdçKkl xnFlM ¨§¨§¨§§¨§©§¨
dxqg dzid dpiCW Wxtl oikixv Ep`̈§¦¦§¨¥¤¦¨¨§¨£¥¨
`l m`C ,eUr ipRn daizA DzF` mUe§¨¨§¥¨¦§¥¥¨§¦Ÿ
i`Ce `N` ,dpicA awri Wprp dOl ok¥¨¨¤¡©©£Ÿ§¦¨¤¨©©

ipRn `xiizn didW Wprp df ipRn¦§¥¤¤¡©¤¨¨¦§¨¥¦§¥
,oiadl lwe ,daizA DzF` mUe eUr¥¨§¨¨§¥¨§©§¨¦

:lirlC `iWEw uxFzi dfaEèm`e ¨¤§©§¨¦§¥§¦
aizM oOwl ixde xn`Y('` d"l)mEw' Ÿ©©£¥§©¨§¦

itl mW i"Wx WxitE ,'l` ziA dlr£¥¥¥¥¥©¦¨§¦
xnFl Wie ,'eke YWprp KxCA Yxg`W¤¥©§¨©¤¤¤¤©§¨§¥©

:oiadl lwe ,EnxB dfe dfCck dxez §¤§¤¨§§©§¨¦
(ck)éaFYkl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥¦§

mrR cFr 'wAi xarn z` xarIe' xg ©̀©©©£Ÿ¥©£©©Ÿ©©
xg`e ,eiWp lv` xfgW ,'xarie' zg ©̀©§©£Ÿ¤¨©¥¤¨¨§©©
i"WxC ,xnFl Wi cFr .'ebe 'mgTIe' KM̈©¦¨¥¥©§©¦
`lC ,'mxiarIe mgTIe' aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦©¦¨¥©©£¦¥§Ÿ
`N` ,'mxiarIe' `N` aFYkl Fl did̈¨¦§¤¨©©£¦¥¤¨

:'eke xWbM Fnvr dUr i`Cedk dxez ©©¨¨©§§¤¤
(dk)ë(igxfn xESiw)milMd lMW itl , ¦¦§¨¦§¦¤¨©¥¦

xarie' aizkC ,xiard xaM miaEWg£¦§¨¤¡¦¦§¦§©£¥

,miMR `weC e`le ,'Fl xW` lM z ¤̀¨£¤§©©§¨©¦
mi`xwp miaEWg oi`W milM `N ¤̀¨¥¦¤¥£¦¦§¨¦
miAx mixaC dfA Exn`p xakE ,'miMR'©¦§¨¤¤§¨¤§¨¦©¦
WxiR i"Wx la` ,o"xdnaE dix` xEbA§©§¥§£¨©¦¥¥

`Ow `aaA oM(.f"h sC):ìgikFncM ¥§¨¨©¨©¦§¦©
oOwl i"Wx('i b"l)iz`vn `p m`' iAB ©¦§©¨©¥¦¨¨¨¦

m`e ,l"Wxdn azke .'ebe 'LipirA og¥§¥¤§¨©©©§©§¦
WxtlE wFgcl i"Wx Kixv dOl dWwY©§¤¨¨¨¦©¦¦§§¨¥
WExitM WxiR `le ziOx` dNn `EdW¤¦¨£©¦§Ÿ¥¥§¥
l"fx EWxiRW itl xnFl Wi ,mgpn§©¥¥©§¦¤¥§©©
WxiR Kkitl ,eUr lW FxU `EdW¤¨¤¥¨§¦¨¥¥
xnFl KiIW oi`W mEXn xg` WExiR¥©¥¦¤¥©¨©
oeiM cFaMd `QM cr xtr ElrdW¤¤¡¨¨©¦¥©¨¥¨
o`M cr ,eUr lW FxU `EdW¤¨¤¥¨©¨

:FpFWlek dxez §



glyieסח zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑?"הּנׁשה "ּגיד ׁשמֹו נקרא ולּמה ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

‰C¯iאתּֿכלֿעמלי": ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבגרּות  ּבסּמני הּכף" ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
הּללּו הׁשּתחואֹות ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹוöנקּדה  ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר אמר (ב"ר)זֹו, . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו  ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרּבי
ׁשעה  ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו' ּבכל רבה)ּונׁשקֹו .(בראשית ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

הּזה ּבּדבר חֹולקין ד)ויׁש לג, ּכדי (רש"י זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּקׁשי  ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹללּמדנּו
ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו
הראׁשֹון  ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

מתאים ׁשאינֹו ללהמׁשהּוא יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
והּקׁשי  אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "א ּציגה ,"ל ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

מתאים ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ("ואהרגה לתחּלתּבּפרּוׁש הּסּפּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּבׂשנאתֹו"). "עֹודּנּו אחי", יעקב ְְֲִִֶֶַָָֹאת

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה .ׁשּל?÷להיֹות מי ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«
:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

minkg izty

bl(c)ö'EdwXIe' zNn ,xnFl FpFvx§©¦©©¦¨¥
,dcEwp Dpi` FAW o"iXd cal ,cEwp̈§©©¦¤¥¨§¨

ddwd' oFWl ,e"dwie aizM EN`M iede§¨¥§¦§¦§©§¥
:FkWpl FYrcA didW ,'eiPiW z`d dxez ¤¦¨¤¨¨§©§§¨§

(d)÷rnWn 'dN` in'C ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¥¤©§©
xn` KM xg`e ,Eid in lW rci `NW¤Ÿ¨©¤¦¨§©©¨¨©



סט glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy

ß elqk b"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²
:eåçzLiå ìçøå§¨¥−©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑ לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְִִִֵָָָָֻ
'אּמי  אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבנים.
אעמד  רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ׁשּמא ּתאר, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹיפת

יֹוסף  זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדּה
עין  "עלי ."לברּכת ְְֲִִֵַָ

(ç)ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiå©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑ אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ
ּופׁשּוטֹו,øּפגׁשּתי  .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַָָָ

ׁשל  ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
ּפגע  אנׁשיו ùמלאכים ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו , ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָ

להם: אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָואֹומרים

אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', ְְְְִִֵֵֵֶַַָ'ׁשל
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'הּניחּו,
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ'ּבן

מּׁשּל ּכן, 'אם להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל נּו'אחיו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.אּתם' ֶַ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הֹודה הּברכֹות úּכאן על .(ב"ר)לֹו ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåE ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìåúàøk E §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

:éðöøzå íéýìû éðt§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ נא לי àאל È˙‡ˆÓ.ּכן ּתאמר ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ

È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
'B‚Â EÈÙ∑ על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּפני ראיתי לי áאׁשר חׁשּובין והן ,,הּמלא ּפני ּכראּית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

minkg izty

xnFlM ,'LNW zFidl' WxiR okl ,'Kl'¨¨¥¥¥¦§¤§§©
F` LipA md m` ,LNW md cv dfi`n¥¥¤©¥¤§¦¥¨¤

:LixikU F` Licare dxez £¨¤§¦¤
(g)øiAB FnM Wxtl xWt` i` `kdC§¨¨¦¤§¨§¨¥§©¥

,LipA F` Licar xnFlM ,'KN dN` in'¦¥¤¨§©£¨¤¨¤
ikilFn mdW eUr rcFi did `dC§¨¨¨¥©¥¨¤¥¦¥
dn cFre ,md eicar i`CeaE ,dgpOd©¦§¨§©©£¨¨¥§©
,'ebe `N` ,'LipirA og `Fvnl' Fl aiWd¥¦¦§¥§¥¤¤¨
l"WxdnE .df lkl Ygxh dOl xnFlM§©¨¨¨©§¨§¨¤©©§©
'Ll in' lW WExiR i`CeA iM azM̈©¦§©©¥¤¦§
m` zFWwdl oi`e ,'md in lW' FWExiR¥¤¦¥§¥§©§¦
,'LipirA og `Fvnl' Fl aiWd dn oM¥©¥¦¦§¥§¥¤
oi` ,FNW mdW dNigY aiWdl Fl did̈¨§¨¦§¦¨¤¥¤¥
in' ,eUr FzF` l`W KM iM ,`iWEw df¤§¨¦¨¨©¥¨¦

dpgOd lM md inl xnFlM ,'dpgOd Ll§©©£¤§©§¦¥¨©©£¤
`Ed dOl xnFl Kixv ip`W iYWbRW¤¨©§¦¤£¦¨¦©¨¨
og `Fvnl' awri Fl aiWd Kkl ,Ll§§¨¥¦©£Ÿ¦§¥
dOl' lr did Fzl`W xTir iM ,'LipirA§¥¤¦¦©§¥¨¨¨©¨¨

:FpFWl o`M cr ,'eke 'Ll `Edùm`C §©¨§§¦
ikilFn `dC ,'dpgOd lM' i`n ok `lŸ¥©¨©©£¤§¨¦¥
.micar dXng m` iM Eid `l dpgOd©©£¤Ÿ¨¦¦£¦¨£¨¦
ipirA og `Fvnl xn`Ie' aiWdX dnE©¤¥¦©Ÿ¤¦§¥§¥¥
FzF` EMdW liaWA ike ,'ipc £̀Ÿ¦§¦¦§¦¤¦
,xnFl Wie ,eipirA og `vni mik`lOd©©§¨¦¦§¨¥§¥¨§¥©
'`Ed awri lW eig`' Exn`WM oeikC§¥¨§¤¨§¨¦¤©£Ÿ
did awrIW d`x oM m` ,oigiBWn Eid̈©§¦¦¦¥¨¨¤©£Ÿ¨¨
Kkl ,mik`ln lW odipirA aEWg̈§¥¥¤¤©§¨¦§¨
WIW ricFdl xnFlM ,eipirA og `vni¦§¨¥§¥¨§©§¦©¤¥

`Ed mB df ici lre ,miadF` dAxd Fl©§¥£¦§©§¥¤©
:FadF` zFidl aEWih dxez ¨¦§£

(h)ú,'Ll idi' oFWl ltMn wiIC i"Wx©¦¦¥¦¤¤§§¦§
:ibq 'ax il Wi'Ai dxez §¤¦¨©¦

(i)àwEaC mlFrl cinY 'l`' zNOW¤¦©©¨¦§¨¨
dxdf` mrxn`Y `p l`' xn` Kkl , ¦©§¨¨§¨¨©©¨Ÿ©

.'ek l` dWTaA FWExiRW ,'oM il¦¥¤¥§©¨¨©
(l"Wxdn)lr i`w '`p l`' xn`Y `NW , ©©§©¤ŸŸ©©¨¨¥©

`l df ,zFkxAd lr Fl dcFdW Fz`cFd¨¨¤¨©©§¨¤Ÿ
Wi' Fl xn`W dxin`d lr `N` ,okYi¦¨¥¤¨©¨£¦¨¤¨©¤
:i`w cEgl DlAwl dvFx Fpi`e 'ax il¦¨§¥¤§©§¨§¨¥

áWExiRW ipRn ,dGd ztqFYl KxvEd§©©¤¤©¤¦§¥¤¥
oM m` ,'xW` lr iM' `Ed 'oM lr iM'¦©¥¦©£¤¦¥
lr' aFYkIW F` ,mdn cg`A iC did̈¨©§¤¨¥¤¤¦§©

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑?"הּנׁשה "ּגיד ׁשמֹו נקרא ולּמה ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

‰C¯iאתּֿכלֿעמלי": ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבגרּות  ּבסּמני הּכף" ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
הּללּו הׁשּתחואֹות ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹוöנקּדה  ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר אמר (ב"ר)זֹו, . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו  ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרּבי
ׁשעה  ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו' ּבכל רבה)ּונׁשקֹו .(בראשית ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

הּזה ּבּדבר חֹולקין ד)ויׁש לג, ּכדי (רש"י זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּקׁשי  ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹללּמדנּו
ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנֹו
הראׁשֹון  ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

מתאים ׁשאינֹו ללהמׁשהּוא יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
והּקׁשי  אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "א ּציגה ,"ל ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשר

מתאים ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ("ואהרגה לתחּלתּבּפרּוׁש הּסּפּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּבׂשנאתֹו"). "עֹודּנּו אחי", יעקב ְְֲִִֶֶַָָֹאת

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה .ׁשּל?÷להיֹות מי ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«
:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

minkg izty

bl(c)ö'EdwXIe' zNn ,xnFl FpFvx§©¦©©¦¨¥
,dcEwp Dpi` FAW o"iXd cal ,cEwp̈§©©¦¤¥¨§¨

ddwd' oFWl ,e"dwie aizM EN`M iede§¨¥§¦§¦§©§¥
:FkWpl FYrcA didW ,'eiPiW z`d dxez ¤¦¨¤¨¨§©§§¨§

(d)÷rnWn 'dN` in'C ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¥¤©§©
xn` KM xg`e ,Eid in lW rci `NW¤Ÿ¨©¤¦¨§©©¨¨©



glyieע zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
על âׁשראיתי  לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.
לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימּנּו

לי ∑Èˆ¯zÂ.מעּתה' 'רצֹון',ãנתּפּיסּת ּכל וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, לׁשֹון כב)ׁשּבּמקרא (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם", יהיה לרצֹון לא לפּיס "ּכי ּבאֹות הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י)ּולרּצֹות, יֹודעים (משלי רצֹון", ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולרּצֹות  .לפּיס ְְֵַַ

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ
וכל  ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה יעקב (לקמן ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יח)אתּֿפרעה", ב ּדסנחריב,(מלכים ּברכה" אּתי "עׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ח)וכן  ב מל"ל (שמואל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת,

שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף ‰·‡˙.שלודא"ר. ¯L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת ׁשּבאה äלא עד להּגיעּה »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא
והּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא 'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.לׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָסּפּוקי.

צרּכי  מּכדי .ויֹותר ְְְִִֵֵָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑,ׁשמע ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

ּבּתבה  יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף .åסלח. ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
ליעקב  אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל :æותרּגּום ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

'ונל מּכאן Ec‚Ï.'נּסע ‰ÎÏ‡Â∑ טֹובה ,ל ּבׁשוה ְִִֵֵַָ¿≈¿»¿∆¿∆ְְֶָָ
ּכאׁשר  לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי .אּתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָ

(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר הּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ
לאט  לנהלן לׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי עֹולליהן, מגּדלֹות ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ

ב) ויֹונק",(איכה סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א (שמואל ְִֵֵָ
אנפיטי"ׁש ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד יֹום ידּפקּום ּבמרּוצה )ואם ּבּדר ליּגעם ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּצאן" ּכל ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומתּו השירים "קֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוקׁש ּדֹופק", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

minkg izty

izi`x iM' F` ,'ebe 'Lipt izi`x xW £̀¤¨¦¦¨¤¦¨¦¦
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ltFp Ki` ok `l m`C ,dgpOd zlAwl§©¨©©¦§¨§¦Ÿ¥¥¥

:midl` ipR zF`x lr 'ipvxYe'`i dxez ©¦§¥¦©§§¥¡Ÿ¦
(`i)äDA Ygxh `NW xg`n ,WExiR¥¥©©¤Ÿ¨©§¨¨

cr' WExitE .dPlAwYW iE`x izFnM§¦¨¤§©§¤¨¥©
xaMW dGd onGd cr ,'Lcil d`AW¤¨¨§¨§©©§©©¤¤§¨
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:oiadl lwe ,'KdpE' FnEBxYbi dxez ©§§©§©§¨¦



עי glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ עבר ,הליכת ימי ּתארי אל «¬»»¬…ƒְְֲֲֲִִֵַַָֹ

ּדרּכ ּתתרחק çּכפי אם אתנהל,∑‡˙Ï‰‰.ואף ְְְְְִִִֵַַַ∆¿«¬»ְֵֶַ
אׁשמעה  ארדה, ּכמֹו: יתרה, לאט ∑Èh‡Ï.ה"א ְְְְְֵֵֵֶָָָ¿ƒƒְַ

נחת, לׁשֹון ח)ׁשּלי, לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב (שמואל ְְְִִֶַַַַ
ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד לאּטי, לּנער". לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ"לאט

ׁשּלי' נחת 'אתנהל ‰Î‡Ïn‰.מׁשּמׁשת, Ï‚¯Ï∑ לפי ְְִֵֶֶֶֶַַַַ¿∆∆«¿»»ְִ
הּמּטלת  הּמלאכה רגלי הליכת צרèלהֹולי .עלי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ÌÈ„ÏÈ‰ Ï‚¯Ïe∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, .לפי ¿∆∆«¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ
‰¯ÈÚN È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡ „Ú∑,הּדר לֹו הרחיב «¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם  אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא  אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר (ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א הר (עובדיה את לׁשּפט צ ּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִֶַַָֹ

ּומד  רּבים עׂשו". - זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה, .רׁשי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 955 'nr `"g n"cyz 'zeiecreezd - mgpn zxez' itÎlr)

?`alÎcizrl "ipFc`" eUrl E`xwi rECn©©¦§§§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

ׂשעירה" אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד הּפסּוק יד)על ,(לג, ֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ועלּו ׁשּנאמר, הּמׁשיח. ּבימי ,יל "ואימתי רׁש"י ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפירׁש

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
מּדּוע  ואם־ּכן לעתיד־לבא, רק יקּוים זה ענין הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויׁש
יהיה  לא הּמׁשיח ּבימֹות הרי "אדֹוני", ּבׁשם עׂשו ּכאן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנקרא

ליעקב? "אדֹון" ְֲֵַָָֹעׂשו
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

יׁש ּביֹותר, ּופחּותים ּגׁשמּים ּדברים ּגם ׁשּבעֹולם, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
למּטה  נמצא ׁשהּדבר ּככל ואדרּבה, קדּוׁשה. ניצֹוץ ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהם
מּמקֹום  הּוא ׁשּבֹו הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוץ מֹורה זה הרי יֹותר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּטה
למּטה  יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע ּכהּכלל יֹותר. ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָעליֹון

מקומות)יֹותר" ובכמה א. לז, שלח ג. לד, אמור תורה' 'לקוטי (ראה ֵ
הּתחּתֹון  ּבּמקֹום ונעלם מּוסּתר הּניצֹוץ הּגלּות, ׁשּבזמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

לּכל. ּגלּוי ְֵַָֹואינֹו
מן  אעביר הּטּומאה רּוח "ואת ּכאׁשר הּמׁשיח, ּבימֹות ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָא

ב)הארץ" יג, אזי (זכריה וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל ויבּוטלּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות ּכל ְְִִַַָָיתּגּלּו

הּניצֹוץ  הרי יֹותר למּטה נמצא ׁשהּדבר ׁשּככל הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  ּגבֹוּה - הרׁשע ׁשּבעׂשו ׁשהּניצֹוץ נמצא יֹותר, נעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבֹו

ְֵּביֹותר.
ׁשאז  מּפני "אדֹוני" לעׂשו יקראּו הּמׁשיח" "ּבימי ּדוקא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכן,

ּביֹותר. הּוא ׁשּנעלה ׁשּבֹו, הּניצֹוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַּיתּגּלה

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂé∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול  ׁשּום .עּתה ְַָ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר) עׂשו «»»««≈»¿«¿ֵָ

מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבּדֹו.
אחד  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא?ëאחד להם ּפרע והיכן . ְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר  ּדוד, ל)ּבימי א מאֹות (שמואל ארּבע אם "ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגמּלים  על רכבּו אׁשר נער ."איׁש ְְֲִִֶַַַַַָ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

minkg izty

(ci)çeiptl `Ed KlIW `l ,xnFlM§©Ÿ¤¥¥§¨¨
:oiadl lwe ,eixg` `Edeèc"nle §©£¨§©§¨¦§¨¤

dvFx ,'lbx itM' mFwnA `Ed 'lbxl'§¤¤¦§§¦¤¤¤
itM `l ,ilbx zkild gM itM xnFl©§¦Ÿ©£¦©©§©Ÿ§¦

:lbx zFidl lbxl KxFSdeh dxez ©¤¨¤¤¦§¤¤
(eh)éxn`Ie' wEqtC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨©Ÿ¤

dvx `NW rnWn 'og `vn` dG dOl̈¨¤¤§¨¥©§©¤Ÿ¨¨
dlFcB dgpn Fl glW `Ede ,og `Fvnl¦§¥§¨©¦§¨§¨
WxiR df lre ,eipirA og `Fvnl icM§¥¦§¥§¥¨§©¤¥¥

og `vn`'e ,'eke 'dUrY dG dOl'¨¨¤©£¤§¤§¨¥
:`Ed Fnvr iptA xn`n 'LipirAfh dxez §¥¤©£¨¦§¥©§

(fh)ëaB lr s` `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ©©©
iOp eiWp` `xTA cEgl 'eUr' aizkC¦§¦¥¨§©§¨£¨¨©¦

KEnqA aizkcM ,rnWnA(f"i wEqR) §©§©§¦§¦§¨¨

eiWp iOp oiCd `Ed 'dzMq rqp awrie'§©£Ÿ¨©ªŸ¨©¦©¦¨¨
`Ed ,xTird hwPW `N` ,eicare eipaE¨¨©£¨¨¤¨¤¨©¨¦¨
xn`W ipRn xnFl Wie .iOp `kd oiCd©¦¨¨©¦§¥©¦§¥¤¨©
xnFl drhpe ,'ebe '`P dbiS`' eUr¥¨©¦¨¨§¦§¤©

Fl did ikd mEXn ,awri iAB Ex`WPW¤¦§£©¥©£Ÿ¦¨¦¨¨
,FOr EkldW `icdA aFYkl(m"`x). ¦§§¤§¨¤¨§¦§¥

dNigYn aEzMW oeiM ,xnFl Wi cFre§¥©¥¨¤¨¦§¦¨
zF`n rAx` FOre `A eUr dPde `xIe'©©§§¦¥¥¨¨§¦©§©¥
oeiM mlv` lth `Ed oM m` ,'Wi ¦̀¦¥¨¥¤§¨¥¨
did 'eUr aWIe' iAB oM m` ,mxiMfdW¤¦§¦¨¦¥©¥©¨¨¥¨¨¨
dn ,df mrHn FOr mxiMfdl oM mB Fl©¥§©§¦¨¦¦©©¤©

:oiadl lwe ,awriA oM oi`Xfi dxez ¤¥¥§©£Ÿ§©§¨¦

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
על âׁשראיתי  לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.
לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימּנּו

לי ∑Èˆ¯zÂ.מעּתה' 'רצֹון',ãנתּפּיסּת ּכל וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, לׁשֹון כב)ׁשּבּמקרא (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם", יהיה לרצֹון לא לפּיס "ּכי ּבאֹות הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י)ּולרּצֹות, יֹודעים (משלי רצֹון", ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולרּצֹות  .לפּיס ְְֵַַ

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ
וכל  ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה יעקב (לקמן ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יח)אתּֿפרעה", ב ּדסנחריב,(מלכים ּברכה" אּתי "עׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ח)וכן  ב מל"ל (שמואל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת,

שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף ‰·‡˙.שלודא"ר. ¯L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת ׁשּבאה äלא עד להּגיעּה »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא
והּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא 'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.לׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָסּפּוקי.

צרּכי  מּכדי .ויֹותר ְְְִִֵֵָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑,ׁשמע ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

ּבּתבה  יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף .åסלח. ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
ליעקב  אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל :æותרּגּום ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

'ונל מּכאן Ec‚Ï.'נּסע ‰ÎÏ‡Â∑ טֹובה ,ל ּבׁשוה ְִִֵֵַָ¿≈¿»¿∆¿∆ְְֶָָ
ּכאׁשר  לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי .אּתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָ

(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר הּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ
לאט  לנהלן לׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי עֹולליהן, מגּדלֹות ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ

ב) ויֹונק",(איכה סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א (שמואל ְִֵֵָ
אנפיטי"ׁש ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד יֹום ידּפקּום ּבמרּוצה )ואם ּבּדר ליּגעם ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּצאן" ּכל ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומתּו השירים "קֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוקׁש ּדֹופק", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

minkg izty

izi`x iM' F` ,'ebe 'Lipt izi`x xW £̀¤¨¦¦¨¤¦¨¦¦
df ztqFY siqFdl KxvEd Kkitl ,'Lipẗ¤§¦¨§©§¦¤¤¤
Ygwle' lr mrh 'iM' zNn didYW icM§¥¤¦§¤¦©¦©©©§¨©§¨
EN`M ,EPnid dlrnNW 'icIn izgpn¦§¨¦¦¨¦¤§©§¨¥¤§¦
i`cM iM icIn izgpn z` Ygwle' xn`̈©§¨©§¨¤¦§¨¦¦¨¦¦§©
'oM lr' zNnE ,'EPlAwYW Ll oEbde§¨§¤§©§¤¦©©¥
KxC lre ,'eke 'Lipt izi`x' mr dwaC§¥¨¦¨¦¦¨¤§©¤¤
lr iM' aEzMW zFnFwn lkA WxiR df¤¥¥§¨§¤¨¦©

:'oMâ,d`eWdd s"M 'zF`xM'W `l ¥Ÿ¤¦§©©©§¨¨
oM mB izi`xW FnM LipR izi`x xnFlM§©¨¦¦¨¤§¤¨¦¦©¥
daW dI`xd z`eWd oi`W ,midl` ipR§¥¡Ÿ¦¤¥©§¨©¨§¦¨¨¨

miaEWg WxiR okl ,dgpOd zpizpl¦§¦©©¦§¨¨¥¥¥£¦
:'ekeãlW e"iEdW dfA EpricFd¦¨¨¤¤©¨¤

dIpW dAiq ,'cFre' mFwnA `Ed 'ipvxYe'©¦§¥¦¦§§¦¨§¦¨
ltFp Ki` ok `l m`C ,dgpOd zlAwl§©¨©©¦§¨§¦Ÿ¥¥¥

:midl` ipR zF`x lr 'ipvxYe'`i dxez ©¦§¥¦©§§¥¡Ÿ¦
(`i)äDA Ygxh `NW xg`n ,WExiR¥¥©©¤Ÿ¨©§¨¨

cr' WExitE .dPlAwYW iE`x izFnM§¦¨¤§©§¤¨¥©
xaMW dGd onGd cr ,'Lcil d`AW¤¨¨§¨§©©§©©¤¤§¨

:Lcil d`Aai dxez ¨¨§¨§
(ai)åo"iXdW ,'dglq' ,'drnW' FnM§¦§¨§¨¨¤©¦

s` ,ztqFp `id `"dde cFqid on `id¦¦©§§©¥¦¤¤©

,sqFp `"dde cFqidn `id o"EPd o`M̈©¦¥©§§©¥¨
`le ,lrtp oipAn `le lTd oipAn `Ede§¦¦§¨©©§Ÿ¦¦§©¦§©§Ÿ

.o"zi`d o"Ep(m"`xd)o"Ep ded i`C , ¨¥¨¨§¥§¦£¨
cg ,oipEp iYW aFYkl Dil ded ,ozi`d̈¥¨£¨¥¦§§¥¦©
,WEOiXd on o"Ep cge cFqid on o"Ep¦©§§©¦©¦

:'drqpp' aFYkl iE`x dideædvFx §¨¨¨¦§¦§§¨¤
,KM gikFn iOp mEBxYdC ,xnFl©§©©§©¦¦©¨
rnWn ,'lFh' 'drqp' lr mBxzOW¤§©§¥©¦§¨©§©
.'lHp' mBxzn `NW oeiM iEEiv `EdW¤¦¥¨¤Ÿ§©§¥¦Ÿ
Kkl ,eUr lr mB i`w 'dklp' la £̀¨¥¥¨¨¥©©¥¨§¨

:oiadl lwe ,'KdpE' FnEBxYbi dxez ©§§©§©§¨¦
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(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז חדׁש(מגילה י"ח ׁשם וחרף ìׁשהה קיץ, קיץ : – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑ּבגּופֹו מּצלעתֹו.îׁשלם ׁשּנתרּפא לג), (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם

לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ÈÚ¯.ׁשלם ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו ּבית (רות ּבֹואנה "עד ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡¯Ì.לחם" ÔctÓ B‡·a∑:לחברֹו האֹומר ּכאדם ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא
לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא

ּבּדר. ֶֶַ

(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קׂשיטה ּבמאה . . הּׂשדה חלקת את יט)וּיקן לׁשאל,(לג, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
"חמּׁשה  ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹמּדּוע
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל (ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשקלים"
חלקת  את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכאֹורה

קצר  לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ּבדרּכֹו היה והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשדה,
ארץ  חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד?
וׁשּלם  ׂשדה חלקת ּבּה קנה אליה ּכניסתֹו עם מּיד – ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקדׁש

מטּבעֹות ּבמאה ּכתכׁשיטים.חׁשּובֹות עליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּוי
ׁשם  על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּברּוֿהּוא
הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּנס
הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא אל, ׁשהּוא מי ְִֵֶַַָָּכלֹומר:

ׁשּׁשמי  לי ּבמׁשה ðיׂשראל לאלהים מצינּו וכן (שמות . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

אּלא יז) ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשל  ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' ְְִִֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

'אל' ליעקב קראֹו יח)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכּמה  מתחּלקים סלע", יפצץ "ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  .טעמים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

minkg izty

(fi)ìdOl iYrci `le ,m"`x dWwde§¦§¨§¥§Ÿ¨©§¦¨¨
`lde ,WxcOd df l"f i"Wx `iad¥¦©¦©¤©¦§¨©£Ÿ
,cg` onfA Eid odipW zFMQde ziAd©©¦§©ª§¥¤¨¦§©¤¨
,zFndAl zFMQde Fnvrl ziAd©©¦§©§§©ª©§¥
azM WExitA i"Wxe ,`xwA aizkcM§¦§¦¦§¨§©¦§¥¨©

(ErnWIe d"c 'g 'b lirl)iz`a `l ip`e' §¥©¦§§©£¦Ÿ¨¦
.o`M cr 'ek 'FhEWR itl `N` Wxtl§¨¥¤¨§¦§©¨
`xTA aEzMW itl ,WxiR l"WxdnE©©§©¥¥§¦¤¨©§¨
,'ziA' zg` mrtE 'zFMq' minrR iYW§¥§¨¦ª©©©©©¦
.'eke sxFg ziA uiw zFMq xnFl dvFx¤©ª©¦©¦¤

(igxfn xESiw)oiEkl icM WxcOd df `iad , ¦¦§¨¦¥¦¤©¦§¨§¥§©¥
miIw `NW dpW miYWE mixUrd xRqn¦§©¨¤§¦§©¦¨¨¤Ÿ¦¥
azMW FnM ,m`e a` cEAM awri©£Ÿ¦¨¨¥§¤¨©
lr lA`zIe' wEqR lr aWIe zWxtA§¨¨©©¥¤©¨©¦§©¥©

'FpA(mini d"c c"l f"l oOwl):gi dxez §§©¨¨¦

(gi)î(l"Wxdn),mzq 'mlW' aizkCn ©©§©¦¦§¦¨¥§¨
oiprA aizM dnE .eizEnlW lkA rnWn©§©§¨§¥¨©§¦§¦§¨
dHnlE ,dpwn Fl didW ,dlrnl df¤§©§¨¤¨¨¦§¤§©¨
didW rnWn ,'dcVd zwlg z` owIe'©¦¤¤¤§©©¨¤©§©¤¨¨
`xwA aizkCn FzxFzA mlWe .oFnn Fl¨§¨¥§¨¦¦§¦¦§¨

oCRn F`aA'xnFl `N` ,il dOl ,'mx` §Ÿ¦©©£¨¨¨¦¤¨©
mNMW mx` oCRn F`FaA ENit`W Ll§¤£¦§¦©©£¨¤ª¨
gkW `l ok iR lr s` ux`d iOr©¥¨¨¤©©¦¥Ÿ¨©

:FcEnlYhi dxez ©§
(k)ðl`xUi idl` `xwIe' xn` EN`M§¦¨©©¦§¨¡Ÿ¥¦§¨¥

KExA WFcTd ,FWExiR ikde ,'l` awril§©£Ÿ¥§¨¦¥©¨¨
l` awrie mipFilrA l` `Ed¥¨¤§¦§©£Ÿ¥
dpikXdW oeike xnFl dvFx ,mipFYgYA©©§¦¤©§¥¨¤©§¦¨
`Ed oM m` ,ux`d lr FliaWA diExW§¨¦§¦©¨¨¤¦¥

:l` FnvrA `Ed EN`M dnFC` dxez ¤§¦§©§¥
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ß elqk c"i iying mei ß

ãì(à)á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøì¦§−¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑יציאתּה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ולא «≈»ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
היתה, יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", (ב"ר)נקראת: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ל)ׁשּנאמר: לקראתֹו".(לעיל לאה הּמׁשל:("וּתצא מׁשלּו ועליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכבּתּה .)ּכאּמּה, ְְִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתֹו לאה וּתצא א)ׁשּנאמר לד, ׁשל (רׁש"י זֹו יציאה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
להרּבֹות  ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאה

ׁשם)ׁשבטים" לׁשם (רׁש"י היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּותכּונה  למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָמּטרה

יעקב ׁשהרי מּיעקב, ולא מּלאה ירׁשה ׁשּתעסק לאזֹו רצה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

יכֹולה  ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבפעּלֹות
למּוטב כג)להחזירֹו לב, לעיל ּבסֹופֹו(רׁש"י התּבּצעה זֹו ּומּטרה . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ּבבית  ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
למּוטב. חזרּו ואכן יעקב, ְְְְֲֵֵַָָָֹּבני

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåõøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiå©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר ותּקנה אּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

(æ)eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ
ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiå íéLðàä̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À

ì:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà ákL ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את העריֹות לעּנֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול עלֿידיñּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

minkg izty

cl(f)ñKM ,dzinA oFCp `di xAErde§¨¨§¥¦§¦¨¨
,oiCd on `NW s` mdilr ElAiw¦§£¥¤©¤Ÿ¦©¦

oke ;dxU iIg zWxtA lirl WxitcM¦§¥¥§¥§¨¨©©¥¨¨§¥
xnFlM ,'eke 'oixcFB Eid' oFWNd wiIC¦¥©¨¨§¦§©

iRn iEEv `EdW `l ,xcBd EUr onvrn¥©§¨¨©¨¥Ÿ¤¦¦¦
diEpR `d xn`Y m`e .w"Fce ,mXd©¥§§¦Ÿ©¨§¨

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy

(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז חדׁש(מגילה י"ח ׁשם וחרף ìׁשהה קיץ, קיץ : – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑ּבגּופֹו מּצלעתֹו.îׁשלם ׁשּנתרּפא לג), (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם

לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ÈÚ¯.ׁשלם ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו ּבית (רות ּבֹואנה "עד ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡¯Ì.לחם" ÔctÓ B‡·a∑:לחברֹו האֹומר ּכאדם ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא
לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא

ּבּדר. ֶֶַ

(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קׂשיטה ּבמאה . . הּׂשדה חלקת את יט)וּיקן לׁשאל,(לג, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
"חמּׁשה  ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹמּדּוע
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל (ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשקלים"
חלקת  את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכאֹורה

קצר  לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ּבדרּכֹו היה והרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשדה,
ארץ  חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד?
וׁשּלם  ׂשדה חלקת ּבּה קנה אליה ּכניסתֹו עם מּיד – ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקדׁש

מטּבעֹות ּבמאה ּכתכׁשיטים.חׁשּובֹות עליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּוי
ׁשם  על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּברּוֿהּוא
הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּנס
הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא אל, ׁשהּוא מי ְִֵֶַַָָּכלֹומר:

ׁשּׁשמי  לי ּבמׁשה ðיׂשראל לאלהים מצינּו וכן (שמות . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

אּלא יז) ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשל  ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' ְְִִֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

'אל' ליעקב קראֹו יח)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכּמה  מתחּלקים סלע", יפצץ "ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  .טעמים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

minkg izty

(fi)ìdOl iYrci `le ,m"`x dWwde§¦§¨§¥§Ÿ¨©§¦¨¨
`lde ,WxcOd df l"f i"Wx `iad¥¦©¦©¤©¦§¨©£Ÿ
,cg` onfA Eid odipW zFMQde ziAd©©¦§©ª§¥¤¨¦§©¤¨
,zFndAl zFMQde Fnvrl ziAd©©¦§©§§©ª©§¥
azM WExitA i"Wxe ,`xwA aizkcM§¦§¦¦§¨§©¦§¥¨©

(ErnWIe d"c 'g 'b lirl)iz`a `l ip`e' §¥©¦§§©£¦Ÿ¨¦
.o`M cr 'ek 'FhEWR itl `N` Wxtl§¨¥¤¨§¦§©¨
`xTA aEzMW itl ,WxiR l"WxdnE©©§©¥¥§¦¤¨©§¨
,'ziA' zg` mrtE 'zFMq' minrR iYW§¥§¨¦ª©©©©©¦
.'eke sxFg ziA uiw zFMq xnFl dvFx¤©ª©¦©¦¤

(igxfn xESiw)oiEkl icM WxcOd df `iad , ¦¦§¨¦¥¦¤©¦§¨§¥§©¥
miIw `NW dpW miYWE mixUrd xRqn¦§©¨¤§¦§©¦¨¨¤Ÿ¦¥
azMW FnM ,m`e a` cEAM awri©£Ÿ¦¨¨¥§¤¨©
lr lA`zIe' wEqR lr aWIe zWxtA§¨¨©©¥¤©¨©¦§©¥©

'FpA(mini d"c c"l f"l oOwl):gi dxez §§©¨¨¦

(gi)î(l"Wxdn),mzq 'mlW' aizkCn ©©§©¦¦§¦¨¥§¨
oiprA aizM dnE .eizEnlW lkA rnWn©§©§¨§¥¨©§¦§¦§¨
dHnlE ,dpwn Fl didW ,dlrnl df¤§©§¨¤¨¨¦§¤§©¨
didW rnWn ,'dcVd zwlg z` owIe'©¦¤¤¤§©©¨¤©§©¤¨¨
`xwA aizkCn FzxFzA mlWe .oFnn Fl¨§¨¥§¨¦¦§¦¦§¨

oCRn F`aA'xnFl `N` ,il dOl ,'mx` §Ÿ¦©©£¨¨¨¦¤¨©
mNMW mx` oCRn F`FaA ENit`W Ll§¤£¦§¦©©£¨¤ª¨
gkW `l ok iR lr s` ux`d iOr©¥¨¨¤©©¦¥Ÿ¨©

:FcEnlYhi dxez ©§
(k)ðl`xUi idl` `xwIe' xn` EN`M§¦¨©©¦§¨¡Ÿ¥¦§¨¥

KExA WFcTd ,FWExiR ikde ,'l` awril§©£Ÿ¥§¨¦¥©¨¨
l` awrie mipFilrA l` `Ed¥¨¤§¦§©£Ÿ¥
dpikXdW oeike xnFl dvFx ,mipFYgYA©©§¦¤©§¥¨¤©§¦¨
`Ed oM m` ,ux`d lr FliaWA diExW§¨¦§¦©¨¨¤¦¥

:l` FnvrA `Ed EN`M dnFC` dxez ¤§¦§©§¥



glyieעד zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

minkg izty

lfBW oeiM xnFl Wi ,zFixr llkA Dpi ¥̀¨¦§©£¨¥©¥¨¤¨©
aiIge dexr FnM ded dilr `aE DzF`¨¨¨¤¨¨¥§¤§¨§©¨

dbixd dilr(m"`x).(awri zlgp)dWwd , ¨¤¨£¦¨§¥©£©©£Ÿ¦§¨
`l zFiEpRdC xn`e uExiYd df lr©¤©¥§¨©§©§Ÿ
,biiqE xcB ici lr wx gp ipal Exq`p¤¤§¦§¥Ÿ©©©§¥¨¥§¨

mEXn Epiid dzin mkW aiIgzPX dnE©¤¦§©¥§¤¦¨©§¦
x`W mEXn F` ,m"AnxdC `AiN` lfB̈¥©¦¨§¨©§©¦§¨
`de ,o"AnxC `AiN` mirxd eiUrn©£¨¨¨¦©¦¨§©§©§¨
ipXd EN`n cg` xiMfd `l axdC§¨©Ÿ¦§¦¤¨¥¥©§¥
`Fvnl WTiA `l axdW itl ,minrh§¨¦§¦¤¨©Ÿ¦¥¦§

aMWl' Wxtl `N` Fzzin aEIgl mrh©©§¦¦¨¤¨§¨¥¦§©
ENit` 'dUri `l oke awri zA z ¤̀©©£Ÿ§¥Ÿ¥¨¤£¦
,m"`xd ziiWEw Fl dWwEde ,diEptA¦§¨§§¨§©¨§¥
,'eke ExcB zFOE`dW uxiY df lre§©¤¥¥¤¨¨§

:zEkix`A mW oiIreg dxez §©¥¨©£¦



עה glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑ נתרּצהò:לׁשֹון יב)לכם, ב הּכהנים"(מלכים נּמֹול ∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו אינֹוôלהיֹות , ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְִִֵ

לׁשֹון  אּלא לפעל, .להּפעל לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ

(æè)eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®
:ãçà íòì eðééäå íëzà eðáLéå§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑ מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה נּו"ן ¿»«ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
'ונתננּו' נּוני "ן: ׁשּתי ŒÁw.ּבמקֹום ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â ְְְְִִֵַָ¿∆¿…≈∆ƒ«

eÏ∑ ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי מֹוצא אּתה »ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹ
ּבבני  החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובתׁשּובת
ּובנֹותיהם  להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ּבנֹות ליּקח ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּתנּו
אׁשר  ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹלפי

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו עירם נחּפץ. יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
ואת  לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהפכּו

להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן .ּבנֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé)íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬
:øBîç-ïa¤£«

(èé)-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

(ë)eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìà¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ‰p‰.ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯∑:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין  לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל
קֹונים  .לּה ִָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈
näa ãçà íòì úBéäìíä øLàk øëæ-ìk eðì ìB ¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬

:íéìnð¦Ÿ¦«
i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

minkg izty

(eh)òoFWNn EPWxtY l` ,xnFl FpFvx§©©§¨§¤¦§
K`' dWw oM m`C ,dxice dep F` iFp¨¤§¦¨§¦¥¨¤©
Dil irAin Epl E`pi ,'Epl EzF`i z`fA§Ÿ¥¨¨§¨¦¨¥¥

:iFp oFWl `EdWô.lrtp oipAn ,WExiR ¤§¥¦¦§©¦§©

'lEn aEW' zxfBn lFrtl oFWl Fpi`e§¥§¦§¦¦§©
('a 'd rWFdi)zFidl iE`x did oM m`C , §ª©§¦¥¨¨¨¦§

- m"Et`lnA m"nE u"nwA c"nNd©¨¤§¨©¥¦§¨

F` 'lFnpl' ,l'n'p FWxW m`e .lEnl̈§¦¨§¦§
irAin mlFge u"nwA 'lFOl'¦§¨©§¨¦¨¥

:Dilfh dxez ¥

glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

minkg izty

lfBW oeiM xnFl Wi ,zFixr llkA Dpi ¥̀¨¦§©£¨¥©¥¨¤¨©
aiIge dexr FnM ded dilr `aE DzF`¨¨¨¤¨¨¥§¤§¨§©¨

dbixd dilr(m"`x).(awri zlgp)dWwd , ¨¤¨£¦¨§¥©£©©£Ÿ¦§¨
`l zFiEpRdC xn`e uExiYd df lr©¤©¥§¨©§©§Ÿ
,biiqE xcB ici lr wx gp ipal Exq`p¤¤§¦§¥Ÿ©©©§¥¨¥§¨

mEXn Epiid dzin mkW aiIgzPX dnE©¤¦§©¥§¤¦¨©§¦
x`W mEXn F` ,m"AnxdC `AiN` lfB̈¥©¦¨§¨©§©¦§¨
`de ,o"AnxC `AiN` mirxd eiUrn©£¨¨¨¦©¦¨§©§©§¨
ipXd EN`n cg` xiMfd `l axdC§¨©Ÿ¦§¦¤¨¥¥©§¥
`Fvnl WTiA `l axdW itl ,minrh§¨¦§¦¤¨©Ÿ¦¥¦§

aMWl' Wxtl `N` Fzzin aEIgl mrh©©§¦¦¨¤¨§¨¥¦§©
ENit` 'dUri `l oke awri zA z ¤̀©©£Ÿ§¥Ÿ¥¨¤£¦
,m"`xd ziiWEw Fl dWwEde ,diEptA¦§¨§§¨§©¨§¥
,'eke ExcB zFOE`dW uxiY df lre§©¤¥¥¤¨¨§

:zEkix`A mW oiIreg dxez §©¥¨©£¦



glyieעו zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .אּתנּוöלדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

אנׁשים  ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ׁשאינם ÷נהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
הימּנּו עצה נטלּו ׁשּלא „È‰.(ב"ר)ּבניו, ÈÁ‡∑ ְֵֵֶֶָָָָֹ¬≈ƒ»

עליה  עצמן ׁשּמסרּו אחיה ,øלפי ∑ÁËa.נקראּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«
על  היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ְְֲִִִֶַַַָָָָׁשהיּו

.(ב"ר)זקן ׁשלùּכחֹו ֵֶָֹ
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ּדינה  אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני "וּיקחּו ּכתּוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו
חרּבֹו" כה)איׁש .(לד, ְִַ

י"ג  ּבן ׁשל החּיּוב - ּבר־מצוה ּדין ילפינן ׁשּמּכאן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוידּוע
איׁש קרּוי ׁשּיהיה הּתֹורה ּבכל מצינּו "ׁשּלא הּמצֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבקּיּום
איׁש, הּכתּוב ׁשּקראֹו מצינּו י"ג ּבבן אבל י"ג, מּבן ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּבפחֹות
- חרּבֹו' איׁש ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני 'וּיקחּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּכדכתיב

הוּו" ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון (רש"י ּוגמירי: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ב) כט, .נזיר

לדקּדק  יׁש - הּתֹורה עניני ּבכל הּדּיּוק ּגֹודל הּידּוע ּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּדוקא  ּבר־מצוה ּדין ׁשּנלמד ּככה ה' עׂשה לּמה דידן, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבנידֹון
זה  ּדין ׁשּנלמד מכּון יֹותר היה ולכאֹורה (ולוי), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשמעֹון

י־ּה. לׁשבטי הראׁשֹון יׂשראל", "ּבכֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמראּובן
חסידּות ּבספרי מבֹואר ּדהּנה ּבזה, לֹומר אור'ויׁש 'תורה (ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ועוד) ויחי, פרשת 'ראּובן'ריש ּבין הרּוחנית ּבעבֹודה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָההבּדל

ואילּו ּבאלקּות, הראּיה ׁשם על נקרא ׁשראּובן 'ׁשמעֹון', ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלבין
ּביניהם  וההבּדל ּבאלקּות. הּׁשמיעה ׁשם על נקרא ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמעֹון
ּביֹותר, ונעלית ּגבֹוהה מדריגה היא ּבאלקּות ראּיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּובן:
מה־ ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשרֹואים ּכמֹו ּבמּוחׁש אלקּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹראית
את  מּמׁש לראֹות ּבכחֹו ׁשאין ּבאלקּות, ׁשמיעה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּׁשאין־ּכן
ּכדבר  ּכ על ׁשֹומע רק הּוא אּלא קרֹוב, ּכדבר ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹהאלקּות

לראּיה". ׁשמיעה ּדֹומה "אינּה ּוכמאמר ְְְֲִִִֵַַָָָָָרחֹוק,
י"ג  ּבן זה־עּתה ׁשּנעׂשה קטן ּבנער מדּברים ּכׁשאנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנה
נפׁש ּכניסת ועיקר ל"ּגמר הּגיע עכׁשו ׁשרק והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשנה,

ּבאדם" ס"ב)הּקדֹוׁשה ס"ד מהדו"ב הזקן רבינו מּובן (שו"ע - ְַָָָָָ
ּבאלקּות,ׁש ּדראּיה הּנעלית לּמדריגה מּיד להּגיע ּבכֹוחֹו אין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מקֹור  ולכן ּבלבד, והּׂשגה ּדׁשמיעה ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
וק"ל. ּדוקא. הּׁשמיעה ׁשם על ׁשּנקרא מּׁשמעֹון, הּוא זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּדין
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חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

"איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמּזה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון יד)ׁשהּוא ב, ׂשמ(שמות "מי ְְְְִֶֶַָָ
ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן למדּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָלאיׁש",
ּומחּיב  ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֻעׂשרה
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ורבי ּבמצֹות רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב'דבור כט, נזיר רש"י (עיין  ְְִ

ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, .עובדיה
ּדמּצד  ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹויׁש
ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָאחד
ּומּצד  ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם נחׁשב זה ׁשּבגיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו
ׁשּלא  מֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"וּיקחּו זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשני,
ׁשכם  ּׁשעׂשה מה על ּכעסם ּגדל ורק הּדעת, על־ּפי ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּפעלּו

זה? למעׂשה ְֲֶֶַַָּגרם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש
הּקדֹוׁשה  הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאף

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף מעילה)ולידע הלכות סוף הרמב"ם ,(לשון ְְְִִֵַָָֹ
ולכן  הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו להבין ׁשּצרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהינּו
ּגדלּות  על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן ְְְְְִִִִֶַַַַַָלמדּו
הבנת  אינֹו ה' עבֹודת וׁשרׁש יסֹוד מּכל־מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשכל,
מבין  אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשכל,

מּפני  לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי יתּבר.את הּבֹורא צּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָוזהּו
ּבעבֹודת  מּיד התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַּדכׁשהּגיעּו

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה'
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חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
והרֹוצה  הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגמירי,

ויחׁשב יצא ב)לחׁשב כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְֵֵַַֹֹ
ּדהּוא  ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

ליֹום: מּיֹום ְְִָֻמדּיק
איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּדהּנה

יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו ְְְְֳִִִַָָָָחרּבֹו"
רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדלאחר
הרי  ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר־ּכ

ימים. וז' ׁשנים ְִִָָי"ג
ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י לילה (ראה לן , ְִִַַַַָָָָָָָ

יּבק ּבמעבר כב־כג)אחד לב, פרשתנו וׁשהה (ראה לסּכֹות ונסע , ְְְְֲֶַַַַָָָָֹֻ
חדׁשים י"ח יז)ׁשם לג, פרשתנו רש"י ׁשנים,(ראה י "ד לנּו הרי , ֲֳִִֵָָָָ

יֹום. וט"ו חדׁשים ְֳִָו'
ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּגם  לעיר מחּוץ נֹותר הראׁשֹון ואם־ּכן ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ׁשכם, ּולקחּה ּדינה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָיצאה

חדׁשים  ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, איׁש ולוי ׁשמעֹון ְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָלקחּו
יֹום. ְוכ'

ׁשנה  עברּו לוי ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה
מּביאה  נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָאחת,

שלו")ראׁשֹונה ראשונה טפה "היא ג מט, ויחי רש"י איתא (עיין ב. . ִִָָ
אליעזר ּדרּבי ל"ו)ּבפרקי את (פרק לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ז"ל חכמינּו ואמרּו א)ּבניה", יא, השנה לׁשבעה (ראש "יֹולדת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
ימים ּוב' חדׁשים ו' והינּו למקּוטעין", שם יֹולדת (עיין ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

דילדה  ואפשר דחג, ה' בליל נמי "טבלה אלא המתחיל' 'דבור בתוספות

פסח") של אחרון .ביום
ּוב' חדׁשים ו' היה ולוי, ׁשמעֹון ראּובן עּבּור ּדזמן ְְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָונמצא
הֹוסף  ימים. ּוו' חדׁשים י"ח לנּו הרי ּכּנ"ל. אחד, לכל ְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָימים
אחת  ׁשנה לנּו הרי וׁשמעֹון, ּדראּובן לידה לטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻׁשבּועים

לוי. נֹולד ואז יֹום, וכ' חדׁשים ְְֳִִֵַָָו'
י"ג  ללוי נתמּלאּו ּכֹואבים", ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּד"בּיֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָונמצא

ליֹום. ּומּיֹום ּבדּיּוק, ְְִִָָׁשנה

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬
:íúBçà eànè¦§−£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .אּתנּוöלדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

אנׁשים  ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ׁשאינם ÷נהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
הימּנּו עצה נטלּו ׁשּלא „È‰.(ב"ר)ּבניו, ÈÁ‡∑ ְֵֵֶֶָָָָֹ¬≈ƒ»

עליה  עצמן ׁשּמסרּו אחיה ,øלפי ∑ÁËa.נקראּו ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«
על  היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ְְֲִִִֶַַַָָָָׁשהיּו

.(ב"ר)זקן ׁשלùּכחֹו ֵֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'r a"g 'ycew zexb`' itÎlr)

`weC oFrnXn - devn xA©¦§¨¦¦§©§¨

ּדינה  אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני "וּיקחּו ּכתּוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו
חרּבֹו" כה)איׁש .(לד, ְִַ

י"ג  ּבן ׁשל החּיּוב - ּבר־מצוה ּדין ילפינן ׁשּמּכאן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָוידּוע
איׁש קרּוי ׁשּיהיה הּתֹורה ּבכל מצינּו "ׁשּלא הּמצֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבקּיּום
איׁש, הּכתּוב ׁשּקראֹו מצינּו י"ג ּבבן אבל י"ג, מּבן ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּבפחֹות
- חרּבֹו' איׁש ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני 'וּיקחּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּכדכתיב

הוּו" ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון (רש"י ּוגמירי: ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ב) כט, .נזיר

לדקּדק  יׁש - הּתֹורה עניני ּבכל הּדּיּוק ּגֹודל הּידּוע ּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּדוקא  ּבר־מצוה ּדין ׁשּנלמד ּככה ה' עׂשה לּמה דידן, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבנידֹון
זה  ּדין ׁשּנלמד מכּון יֹותר היה ולכאֹורה (ולוי), ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשמעֹון

י־ּה. לׁשבטי הראׁשֹון יׂשראל", "ּבכֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמראּובן
חסידּות ּבספרי מבֹואר ּדהּנה ּבזה, לֹומר אור'ויׁש 'תורה (ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ועוד) ויחי, פרשת 'ראּובן'ריש ּבין הרּוחנית ּבעבֹודה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָההבּדל

ואילּו ּבאלקּות, הראּיה ׁשם על נקרא ׁשראּובן 'ׁשמעֹון', ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלבין
ּביניהם  וההבּדל ּבאלקּות. הּׁשמיעה ׁשם על נקרא ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמעֹון
ּביֹותר, ונעלית ּגבֹוהה מדריגה היא ּבאלקּות ראּיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּובן:
מה־ ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשרֹואים ּכמֹו ּבמּוחׁש אלקּות ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹראית
את  מּמׁש לראֹות ּבכחֹו ׁשאין ּבאלקּות, ׁשמיעה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּׁשאין־ּכן
ּכדבר  ּכ על ׁשֹומע רק הּוא אּלא קרֹוב, ּכדבר ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹהאלקּות

לראּיה". ׁשמיעה ּדֹומה "אינּה ּוכמאמר ְְְֲִִִֵַַָָָָָרחֹוק,
י"ג  ּבן זה־עּתה ׁשּנעׂשה קטן ּבנער מדּברים ּכׁשאנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנה
נפׁש ּכניסת ועיקר ל"ּגמר הּגיע עכׁשו ׁשרק והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשנה,

ּבאדם" ס"ב)הּקדֹוׁשה ס"ד מהדו"ב הזקן רבינו מּובן (שו"ע - ְַָָָָָ
ּבאלקּות,ׁש ּדראּיה הּנעלית לּמדריגה מּיד להּגיע ּבכֹוחֹו אין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מקֹור  ולכן ּבלבד, והּׂשגה ּדׁשמיעה ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
וק"ל. ּדוקא. הּׁשמיעה ׁשם על ׁשּנקרא מּׁשמעֹון, הּוא זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּדין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 289 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zrCdn dlrnlC ot`A zvOd mEIw¦©¦§§Ÿ¤¦§©§¨¥©©©

חרּבֹו איׁש . . ולוי ׁשמעֹון ׁשני־בני־יעקב כה)וּיקחּו (לד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹֽ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

"איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמּזה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון יד)ׁשהּוא ב, ׂשמ(שמות "מי ְְְְִֶֶַָָ
ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן למדּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָלאיׁש",
ּומחּיב  ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֻעׂשרה

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

minkg izty

(bk)örnWn `xTaC uxzl FpFvx§§¨¥§©§¨©§©
giPdl mzF` miWwan Eid awri ipAW¤§¥©£Ÿ¨§©§¦¨§©¦©

:ded `kti` `de ,mY` aWilck dxez ¥¥¦¨§¨¦§¨£¨
(dk)÷,'iele oFrnW' xninl Dil dedC©£¨¥§¥©¦§§¥¦

,'eke `N` ,il dOl 'awri ipa ipW'§¥§¥©£Ÿ¨¨¦¤¨
(l"Wxdn):ødOl 'dpic ig`' ok `l m`C ©©§©§¦Ÿ¥£¥¦¨¨¨

,df EUr deg`d cSOW xnFl `N` ,il¦¤¨©¤¦©¨©£¨¨¤
:minc iWp` EidW gMn `leùdvFx §Ÿ¦Ÿ©¤¨©§¥¨¦¤

lW FzNitY lr iOp i` .awri ,xnFl©©£Ÿ¦©¦©§¦¨¤
WxtncM mdilr lNRzdW mdxa ©̀§¨¨¤¦§©¥£¥¤§¦§¨¥

(sFq)[Wix]Ll Kl zWxR(cr d"c 'e a"i lirl), ¥¨¨©¤§§¥©

(l"Wxdn):ek dxez ©©§©



glyieעח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, החיל (דברים את לי "עׂשה ≈»ְִִֵֶַַָָָָ

כד)הּזה", חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
חילם" ׁשביה לׁשֹו∑e·L.לאחרים טעמֹוúן ,לפיכ . ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ

.מּלרע  ְִָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑ צלּולה ּדעּתי  אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּבני . ּביד ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתàיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היּו ,לפיכ הארץ'. tÒÓ¯.ׁשֹותקין áאת È˙Ó∑ ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»

מּועטים  .אנׁשים ֲִִָָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊÎ‰â∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ יתã אחתנא «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲָָָָ

ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום הביא ( מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו ּכאן רּבים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא אחֹותינּו רבקה ּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

רבבההיי אּתאחֹותינּו וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה הכזֹונהאחֹותיהם יׂשראלנׁשי ּכל על  ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן ּכמֹוּכאן  ְְְִֶַָָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)ּבּדר ׁשאחרּת לפי :äנענׁשּת ,מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

minkg izty

(hk)údid m` la` ,'d'a'y FWxWe§¨§£¨¦¨¨
,'EaW' ,'Enw' lwWn lr lirNn Fnrh©§¦§¥©¦§©¨¨
oFWNn dide ,'a'e'y FWxW did̈¨¨§§¨¨¦§

:daiWl dxez ¦¨
(l)àzWxtA `Ed wEqR(`Vz iM) ¨§¨¨©¦¦¨

[mihRWn],('l b"k zFnW)xg`l xnFl dvFx ¦§¨¦§¤©§©©
:Ylgpe dAxze dxtYWáeiWkr la` ¤¦§¤§¦§¤§¨©§¨£¨©§¨

oi`aE dYr onGdC oixEaq Eidi¦§§¦§©§©©¨¨¦
:Epilr`l dxez ¨¥
(`l)âz`xwp `lC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§Ÿ¦§¥

zEpfl Dnvr zxwtOW in `N` 'dpFf'¨¤¨¦¤©§¤¤©§¨¦§
dpFfkd' aizM dOl oM m`e ,mc` lkl§¨¨¨§¦¥¨¨§¦©§¨

dpFf DzFUrl `Ed lFki K`ide ,'dUri©£¤§¥¨¨©£¨¨
okl ,Dnvr zxwtn Dpi` `idW oeiM¥¨¤¦¥¨©§¤¤©§¨¨¥
dUrW xnFl dvFx ,'xwtd' Wxtn§¨¥¤§¥¤©¤¨¨

:xwtd dzid EN`Mã,i"Wxl dWwC §¦¨§¨¤§¥§¨¤§©¦
xqgW ,'dpFfkd' WExiR ikd `nliC¦§¨¨¦¥©§¨¤¨¥
dUri dpFfakd' aYkp EN`M iede ,z"iA¥§¨¥§¦¦§©£¦§¨©£¤
ikde ,'mr' WExiR 'z`'e ,'EpzFg` z ¤̀£¥§¤¥¦§¨¦
mr oiUFrW Fnkd :wEqRd lW FWExiR¥¤©¨©§¤¦¦
WExiR dede ,EpzFg` mr dUri dpFGd©¨©£¤¦£¥§¨¥¥
mEBxYd `ian Kkl .WOn 'dpFf'¨©¨§¨¥¦©©§
oi`W DPin rnW ,'zi' mBxzOW¤§©§¥¨§©¦¨¤¥

WExiR KgxM lre ,'mr' FWExiR¥¦§©¨§¨¥
oM WxiR mBxznde ,xwtd 'dpFfkd'©§¨¤§¥§©§©§¥¥¥¥

:'dpFfakd' aizM `lCn` dxez ¦§¨§¦£¦§¨
dl(`)äKxvEd dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨§©

awri xcp xaM `ld ,dlr mEw FzFEvl§©£¥£Ÿ§¨¨©©£Ÿ
xdn Dil xn`w ikd `N` ,df lr©¤¤¨¨¦¨¨©¥©¥
lr la` ,'eke cFr xg`zY l`e dlre©£¥§©¦§©©£¨©
`NW itl ,Wprp `l oal ziaA FxEgi ¦̀§¥¨¨Ÿ¤¡©§¦¤Ÿ
,aEWl `vIXn `N` eilr xcPd lg̈©¤¤¨¨¤¨¦¤¨¨¨

'ebe 'mFlWa iYaWe' aizkcMg"k lirl) §¦§¦§©§¦§¨§¥

(`"k:a dxez



עט glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(â)ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

:ézëìä̈¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ

:íëL-íò øLà äìàä úçz©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק åמין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fkw 'nr ,`ipzl zexrde mixeviw)

סּפר: הּצמח־צדק אדמֹו"ר ְִֵֶֶֶַַַכ"ק
הייתי  ּבּפטרּבּורג, הרּבנים לאספת ּכׁשּנקראתי תר"ג, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשנת
ּדבֹורה־לאה) (מרת הּצדקנית הרּבנית אּמי צּיּון ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָעל
לטֹובת  מסירּות־נפׁשּה ׁשּבגלל לי, סּפרה היא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבליאֹוזנה.
הּבעל־ׁשם־ ּבהיכל ּגם להיֹות זכתה והחסידּות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהחסידים
מהּבעל־ׁשם־טֹוב  ּבּקׁשה היא עבּורי. רחמים ּולעֹורר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָטֹוב
הּמתנּגדים  ּכנגד לעמֹוד ׁשאּוכל ּבעבּורי, סגּולה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּתן

החסידּות. ְֲִַַלתֹורת
הּבעל־ׁשם־טֹוב: לּה ֵַַַַָָאמר

ּבעל־ּפה  ּובּתניא ּבתהּלים ּתֹורה, חּומׁשי ּבחמּׁשה ּבקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנ
"ויהי ּכתיב "חּתת"חּתתּבאֹותּיֹותיהם. – וגֹו'" אלֹוקים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַ

ּבאֹותּיֹותיהם ּתניא,ּתהּלים ,חּומׁשראׁשי־ּתיבֹות והּבקי – ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
וההסּתרים... ההעלמֹות ּכל את ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשֹובר

(å)ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä−§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð íL̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑ ּבביתֿאל ,æהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ≈≈≈ְֵֵַָָ
ּבי"ת  חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּגּלּוי

ּכמֹו: ּבראׁשּה, ט)הּמׁשּמׁשת ב ּבית (שמואל "הּנהֿהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָֹ
מכיר. ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", כד)מכיר "ּבית (לעיל ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אבי ּבבית ּכמֹו ,"אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑ ְְִִֵָָƒ¿≈»»¡…ƒ

רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָּבמקֹומֹות
לט)ּכמֹו: יֹוסף",(לקמן כב)"אדני עּמֹו",(שמות ּבעליו "אם ְְֲִִֵֵָָֹ

ׁשֹופט  לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַָֹולא
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּומרּות

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

minkg izty

(c)å.zFxiR dUFr Fpi`W xnFl dvFx¤©¤¥¤¥
.zFxiRd on wix WExiR ,'wxq'zlgp) §¨¥¥¦©¥©£©

(awriKilFIW maMrl dvx `l awri , ©£Ÿ©£ŸŸ¨¨§©§¨¤¦
xdnl dvx iM ,glOd mil mzF`¨§©©¤©¦¨¨§©¥

mpnhl mMgzp oM lr ,Fxcp miIwl§©¥¦§©¥¦§©¥§¨§¨
mc` dfi` WiBxi `NW ickE ,xtrA§¨¨§¥¤Ÿ©§¦¥¤¨¨
Kkitl ,dxitg o`M WIW onf xg`l§©©§©¤¥¨£¦¨§¦¨

:wxq oli` zgY mpnhd dxez §¨¨©©¦¨§¨

(f)æoeiM zxXEwn dNn Dpi` 'l`' iM¦¥¥¨¦¨§¤¤¥¨
zgYW mrHd mbe ,i"xivA cEwp `EdW¤¨§¥¥§©©©©¤©©
`EdW dxFn `gth `EdW 'l`'¥¤¦§¨¤¤

:zxkEng dxez §¨

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, החיל (דברים את לי "עׂשה ≈»ְִִֵֶַַָָָָ

כד)הּזה", חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
חילם" ׁשביה לׁשֹו∑e·L.לאחרים טעמֹוúן ,לפיכ . ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ

.מּלרע  ְִָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑ צלּולה ּדעּתי  אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּבני . ּביד ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתàיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היּו ,לפיכ הארץ'. tÒÓ¯.ׁשֹותקין áאת È˙Ó∑ ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»

מּועטים  .אנׁשים ֲִִָָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊÎ‰â∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ יתã אחתנא «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲָָָָ

ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום הביא ( מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו ּכאן רּבים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא אחֹותינּו רבקה ּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

רבבההיי אּתאחֹותינּו וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה הכזֹונהאחֹותיהם יׂשראלנׁשי ּכל על  ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן ּכמֹוּכאן  ְְְִֶַָָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)ּבּדר ׁשאחרּת לפי :äנענׁשּת ,מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

minkg izty

(hk)údid m` la` ,'d'a'y FWxWe§¨§£¨¦¨¨
,'EaW' ,'Enw' lwWn lr lirNn Fnrh©§¦§¥©¦§©¨¨
oFWNn dide ,'a'e'y FWxW did̈¨¨§§¨¨¦§

:daiWl dxez ¦¨
(l)àzWxtA `Ed wEqR(`Vz iM) ¨§¨¨©¦¦¨

[mihRWn],('l b"k zFnW)xg`l xnFl dvFx ¦§¨¦§¤©§©©
:Ylgpe dAxze dxtYWáeiWkr la` ¤¦§¤§¦§¤§¨©§¨£¨©§¨

oi`aE dYr onGdC oixEaq Eidi¦§§¦§©§©©¨¨¦
:Epilr`l dxez ¨¥
(`l)âz`xwp `lC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§Ÿ¦§¥

zEpfl Dnvr zxwtOW in `N` 'dpFf'¨¤¨¦¤©§¤¤©§¨¦§
dpFfkd' aizM dOl oM m`e ,mc` lkl§¨¨¨§¦¥¨¨§¦©§¨

dpFf DzFUrl `Ed lFki K`ide ,'dUri©£¤§¥¨¨©£¨¨
okl ,Dnvr zxwtn Dpi` `idW oeiM¥¨¤¦¥¨©§¤¤©§¨¨¥
dUrW xnFl dvFx ,'xwtd' Wxtn§¨¥¤§¥¤©¤¨¨

:xwtd dzid EN`Mã,i"Wxl dWwC §¦¨§¨¤§¥§¨¤§©¦
xqgW ,'dpFfkd' WExiR ikd `nliC¦§¨¨¦¥©§¨¤¨¥
dUri dpFfakd' aYkp EN`M iede ,z"iA¥§¨¥§¦¦§©£¦§¨©£¤
ikde ,'mr' WExiR 'z`'e ,'EpzFg` z ¤̀£¥§¤¥¦§¨¦
mr oiUFrW Fnkd :wEqRd lW FWExiR¥¤©¨©§¤¦¦
WExiR dede ,EpzFg` mr dUri dpFGd©¨©£¤¦£¥§¨¥¥
mEBxYd `ian Kkl .WOn 'dpFf'¨©¨§¨¥¦©©§
oi`W DPin rnW ,'zi' mBxzOW¤§©§¥¨§©¦¨¤¥

WExiR KgxM lre ,'mr' FWExiR¥¦§©¨§¨¥
oM WxiR mBxznde ,xwtd 'dpFfkd'©§¨¤§¥§©§©§¥¥¥¥

:'dpFfakd' aizM `lCn` dxez ¦§¨§¦£¦§¨
dl(`)äKxvEd dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨§©

awri xcp xaM `ld ,dlr mEw FzFEvl§©£¥£Ÿ§¨¨©©£Ÿ
xdn Dil xn`w ikd `N` ,df lr©¤¤¨¨¦¨¨©¥©¥
lr la` ,'eke cFr xg`zY l`e dlre©£¥§©¦§©©£¨©
`NW itl ,Wprp `l oal ziaA FxEgi ¦̀§¥¨¨Ÿ¤¡©§¦¤Ÿ
,aEWl `vIXn `N` eilr xcPd lg̈©¤¤¨¨¤¨¦¤¨¨¨

'ebe 'mFlWa iYaWe' aizkcMg"k lirl) §¦§¦§©§¦§¨§¥

(`"k:a dxez



glyieפ zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑?יעקב ּבבית ּדבֹורה ענין מה «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה ׁשאמרה לפי ּולקחּתיאּלא "וׁשלחּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּׁשם",
למדּתיה  הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת העיר ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ

ּומיׁשֹור  מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה

לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל נתּבּׂשר çׁשל ואּגדה: "אּלֹון". ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל .(ב"ר)ׁשּמתה èׁשם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

אבל. יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. (צ"ל ְְְִֵֶַָָ
,ׁש(ּולפיכ ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָָָ

הּברּיֹות  יקּללּו עׂשו,éׁשּלא מּמּנּו ׁשּיצא אף הּכרס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּפרסמּה לא .הּכתּוב ְְִַָָֹ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ּבמארב הּבא אדם ונגיד ëלׁשֹון ׂשר לׁשֹון אּלא .ועקבה, …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשהּברכֹות ìלברׁשאני , ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e¯·‰.ׁשּלי  ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר .ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב"ר) ואפרים מּיֹוסף îמנּׁשה לצאת ׁשעתידים , ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

minkg izty

(g)çFWExiR oi` 'oFN`'C xnFl dvFx¤©§©¥¥
,xFWin lW FnW 'oFN`' `N` ,xFWin¦¤¨©§¤¦

Kl zWxtA i"Wx WxitcM('e c"i lirl) ¦§¥¥©¦§¨¨©¤§¥

:mW oiIre ,'ox`R li`'èmcFwC oeikC ¥¨¨§©¥¨§¥¨§¤
dxFaC dglW ixdW ,dzn `l okl̈¥Ÿ¥¨¤£¥¨§¨§¨
,dzn `l oiicrW DPin rnW ,Flv ¤̀§§©¦¨¤£©¦Ÿ¥¨
azM `l eia` ziA l` awri `AWkE§¤¨©£Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨©

'eia` wgvi l` awri `aIe' `N`oOwl) ¤¨©¨Ÿ©£Ÿ¤¦§¨¨¦§©¨

(f"k wEqR'FO` dwax l`' aizM `le , ¨§Ÿ§¦¤¦§¨¦
,`A dxFaC Fl dglXW ici lr ixdW¤£¥©§¥¤¨§¨§¨¨
eiWkrW oeike ,dzOW DPin rnW `N ¤̀¨§©¦¨¤¥¨§¥¨¤©§¨
aizkC ipW zElia`d lr Fl xVAzp¦§©¥©¨£¥¥¦¦§¦
,xg` zElia` xnFl dvFx ,'zEkA oFN`'©¨¤©£¥©¥
:dzOW FO` lr Fl cBEd i`Ce oM m ¦̀¥©©©©¦¤¥¨

é`NW oeiM FziaA `ElM did wgvie§¦§¨¨¨¨§¥¥¨¤Ÿ

mx` oCtA did awrie ,zF`xl lFkï¦§§©£Ÿ¨¨§©©£¨
,cal eUr `N` mlv` oiicr did `le§Ÿ¨¨£©¦¤§¨¤¨¥¨§¨
`NW icM DzFn mFi z` Enilrd KklE§¨¤§¦¤¨§¥¤Ÿ
df ici lr iM ,DzxEawA eUr wFqri©£¥¨¦§¨¨¦©§¥¤
Wi .EPOn `vIW qxMd z` Ellwi§©§¤©¤¤¤¨¨¦¤¥
dzin xg`l DzF` Ellwi dOl ,oiWwn©§¦¨¨§©§¨§©©¦¨
mcFw iM xnFl Wie ,miIgAn xzFi¥¦©©¦§¥©¦¤
lv` mW did iM FzF` E`x `l Dzzin¦¨¨Ÿ¨¦¨¨¨¥¤
glW awri ixdW ,xirU ux`A eing̈¦§¤¤¥¦¤£¥©£Ÿ¨©
`FaIW eiWkr la` ,dgpOd mWl§¨©¦§¨£¨©§¨¤¨
mEXn `Ed `N` mW didi `le Dxawl§¨§¨§Ÿ¦§¤¨¤¨¦
WxiR l"WxdnE .DzF` Ellwi ikd̈¦§©§¨©©§©¥¥
icM Dzzin Enilrd ikd mEXnC§¦¨¦¤§¦¦¨¨§¥

mixEaq EidIWoi`e dIg dPcFr `idW ¤¦§§¦¤¦¤¨©¨§¥
lNwz `l' mEXn DzF` lNwl oi`Xx©¨¦§©¥¨¦Ÿ§©¥

'Wxg(c"i h"i `xwIe)miIgn `weC dfe ¥¥©¦§¨§¤©§¨¥©¦
(mW i"WxA):h dxez §©¦¨

(i)ë'eilr mwe Fl ax`e' oFWlh"i mixaC) §§¨©§¨¨¨§¨¦

(`"i:`i dxez

(`i)ì,'ip`' xn`p dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¤¡©£¦
`le 'iCW l`' mW xn`p dOl cFre§¨¨¤¡©¥¥©©§Ÿ

:zFnW x`Xn cg`î,m"`xd azM ¤¨¦§¨¥¨©¨§¥
dXpn miFB ldwE' qFxbl Kixv̈¦¦§§©¦§©¤
iM ,cg 'ldw'e cg 'iFB' WixcC ,'mixt`e§¤§©¦§¨¥©§¨¨©¦
WxitC i`O` dWwY `lC ikid¥¦§Ÿ©§¤©©§¥¥

igie zWxtA(KiYzpE d"c 'c g"n oOwl)ipxVA §¨¨©©§¦§©¨§©¦¦§©¦
ldw' cFr iPOn z`vl micizrW¤£¦¦¨¥¦¤¦¨¨
ldw' mzd qFxbl Kixv F` .'miOre§©¦¨¦¦§¨¨§©
miFB' opiqxB `kde ,e"ie `lA 'miOr©¦§Ÿ¨§¨¨¨§¦©¦
'dix` xEb'A oiIre ,'mixt`e dXpn§©¤§¤§©¦§©¥§©§¥



פי glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
הּׁשבטים  ּבמנין ואיׁש(ב"ר)∑ÌÈÎÏÓe.והם ׁשאּול ְְְְִִֵַַָ¿»ƒְִָ

מּׁשבט  ׁשהיּו נֹולד.ðּבׁשת, לא ׁשעדין ּופסּוק (ּבנימין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ואף איׁשּֿבׁשת ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

כא)ּדכתיב: ואמרּו:(שופטים וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

"ּומלכים  ליעקב: אֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאלמלא

יצאּו" מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑ ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֲֵֵֵֶָ¿«ƒֲִִִֶָָ
ּכל  וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻליעׂשֹות
להקריב  ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּסנהדרין
ּבימי  ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשעת

ישן)אלּיהּו .(ברש"י ִֵָ

ß elqk e"h iyiy mei ß

(áé)Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Eòøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà E ¤§¤®̈§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּוñאיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå ïáà̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
:ìà-úéa íéýìû íL̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôà¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,רּבּוי ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִִֵֵַַַ
ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמהל

מצּוי,(ב"ר)ּככברה, עדין ׁשהּניר והּׁשרב עבר הּסתו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ּבנעמן òלא ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ה)מצינּו: ב ארץ"(מלכים ּכברת מאּתֹו וּיל"ô ואֹומר . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָאני,
ׂשדה' 'חלקת ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ,öיֹותר, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל מיל'(ּכ מהל' ּכמֹו: )קרקע ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ארץ  .ּכברת ְִֶַָ

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

minkg izty

:`qxiBd dPWOW igie zWxRð,WExiR ¨¨©©§¦¤§©¤©¦§¨¥
oiicrW rnWn ,'E`vi Livlgn' aizkC¦§¦¥£¨¤¥¥©§©¤£©¦
haXn `N` df oi`C ,eivlg KFzA md¥§£¨¨§¥¤¤¨¦¥¤

:clFp `l oicrW oinipAai dxez ¦§¨¦¤£©¦Ÿ©
(bi)ñ(awri zlgp)ziW`xaaC aB lr s` , ©£©©£Ÿ©©©§¦§¥¦
dAx('f a"t dWxR)wEqRd dGn Ecnl ©¨¨¨¨¨§¦¤©¨

`xiaq axde ,daMxOd od od zFa`d̈¨¥¥©¤§¨¨§¨©§¦¨
sFq F`iad `dC ,WExC i`dl Dil¥§©§§¨¡¦

Ll Kl zWxR(lrn d"c a"k f"i lirl)lMn , ¨¨©¤§§¥¥©¦¨
zFaiYd EN`C Dil `xiaq mFwn̈§¦¨¥§¥©¥
`dC ,zFxYEin 'FY` xAC xW` mFwOA'©¨£¤¦¤¦§¨§¨

aizM mdxa` iAB(mW)eilrn lrIe' ©¥©§¨¨§¦¨©©©¥¨¨
xAC xW` mFwOA' miIq `le 'midl ¡̀Ÿ¦§Ÿ¦¥©¨£¤¦¤

:'FY`ci dxez ¦
(fh)òm`e ,did dti onGW iR lr s`W¤©©¦¤§©¨¤¨¨§¦

did `N` KxCA Dxawl Fl did `l oM¥Ÿ¨¨§¨§¨©¤¤¤¨¨¨
DzF` z`Ul Flok iR lr s` ,zxt`l ¨¥¨§¤§¨©©¦¥

igie zWxtA i"Wx WxitcM ,dUr `lŸ¨¨¦§¥¥©¦§¨¨©©§¦
(dxAw`e d"c 'f g"n oOwl)WxiRW iR lr s`e , §©¨¨¤§§¤¨§©©¦¤¥¥

mW(zxaM d"c)rnWn ,did cixBd zrC ¨¦§©§¥©¨¦¨¨©§©
xnFl Wi oM m` ,did uiTd rvn`AW¤§¤§©©©¦¨¨¦¥¥©
ux`A xaTil DkilFdl rpn KklC¦§¨¨©§¦¨¦¨¥§¤¤
Wi ,lFcB mFgd didW oeiM l`xUi¦§¨¥¥¨¤¨¨©¨¥
did cixBd zr' WxiRX dnC xnFl©§©¤¥¥¥©¨¦¨¨
rvn`A did `l ,'ek 'dlElg ux`dW¤¨¨¤£¨Ÿ¨¨§¤§©

ux`de uiTd zNigzA `N` uiTd©©¦¤¨¦§¦©©©¦§¨¨¤
lW lfxA ici lr dlElg dzid̈§¨£¨©§¥©§¤¤

:iEvn did xiPdW dWixgnôFpFvx ©£¥¨¤©¦¨¨¨§
`id m` `Ed DizEax i`n mzde ,xnFl©§¨¨©§¥¦¦
`l oiicr axXde xar eizQde dxakM¦§¨¨§©§¨¨©§©¨¨£©¦Ÿ
i`Ce `N` ,DiPin `wtp i`nl ,`Ä§©¨§¨¦¥¤¨©©
eixg` scx cInE did hrEn Kldn©£©¨¨¨¦©¨©©£¨

:ifgBöxkFn mc`WM ,xnFl dvFx ¥£¦¤©§¤¨¨¥
Ll xkFn ip`' Fl xnF` mxM Fxiagl©£¥¤¤¥£¦¥§
Fl xnF` dcU Fl xkFOWkE ,'mxM cnv¤¤¤¤§¤¥¨¤¥
dCn `idW xnFlM ,'dcVd zwlg'¤§©©¨¤§©¤¦¦¨

:mdl drEcidfi dxez ©§¨¨¤

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑?יעקב ּבבית ּדבֹורה ענין מה «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה ׁשאמרה לפי ּולקחּתיאּלא "וׁשלחּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּׁשם",
למדּתיה  הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת העיר ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ

ּומיׁשֹור  מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה

לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל נתּבּׂשר çׁשל ואּגדה: "אּלֹון". ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל .(ב"ר)ׁשּמתה èׁשם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

אבל. יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. (צ"ל ְְְִֵֶַָָ
,ׁש(ּולפיכ ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָָָ

הּברּיֹות  יקּללּו עׂשו,éׁשּלא מּמּנּו ׁשּיצא אף הּכרס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּפרסמּה לא .הּכתּוב ְְִַָָֹ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ּבמארב הּבא אדם ונגיד ëלׁשֹון ׂשר לׁשֹון אּלא .ועקבה, …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשהּברכֹות ìלברׁשאני , ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e¯·‰.ׁשּלי  ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר .ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב"ר) ואפרים מּיֹוסף îמנּׁשה לצאת ׁשעתידים , ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

minkg izty

(g)çFWExiR oi` 'oFN`'C xnFl dvFx¤©§©¥¥
,xFWin lW FnW 'oFN`' `N` ,xFWin¦¤¨©§¤¦

Kl zWxtA i"Wx WxitcM('e c"i lirl) ¦§¥¥©¦§¨¨©¤§¥

:mW oiIre ,'ox`R li`'èmcFwC oeikC ¥¨¨§©¥¨§¥¨§¤
dxFaC dglW ixdW ,dzn `l okl̈¥Ÿ¥¨¤£¥¨§¨§¨
,dzn `l oiicrW DPin rnW ,Flv ¤̀§§©¦¨¤£©¦Ÿ¥¨
azM `l eia` ziA l` awri `AWkE§¤¨©£Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨©

'eia` wgvi l` awri `aIe' `N`oOwl) ¤¨©¨Ÿ©£Ÿ¤¦§¨¨¦§©¨

(f"k wEqR'FO` dwax l`' aizM `le , ¨§Ÿ§¦¤¦§¨¦
,`A dxFaC Fl dglXW ici lr ixdW¤£¥©§¥¤¨§¨§¨¨
eiWkrW oeike ,dzOW DPin rnW `N ¤̀¨§©¦¨¤¥¨§¥¨¤©§¨
aizkC ipW zElia`d lr Fl xVAzp¦§©¥©¨£¥¥¦¦§¦
,xg` zElia` xnFl dvFx ,'zEkA oFN`'©¨¤©£¥©¥
:dzOW FO` lr Fl cBEd i`Ce oM m ¦̀¥©©©©¦¤¥¨

é`NW oeiM FziaA `ElM did wgvie§¦§¨¨¨¨§¥¥¨¤Ÿ

mx` oCtA did awrie ,zF`xl lFkï¦§§©£Ÿ¨¨§©©£¨
,cal eUr `N` mlv` oiicr did `le§Ÿ¨¨£©¦¤§¨¤¨¥¨§¨
`NW icM DzFn mFi z` Enilrd KklE§¨¤§¦¤¨§¥¤Ÿ
df ici lr iM ,DzxEawA eUr wFqri©£¥¨¦§¨¨¦©§¥¤
Wi .EPOn `vIW qxMd z` Ellwi§©§¤©¤¤¤¨¨¦¤¥
dzin xg`l DzF` Ellwi dOl ,oiWwn©§¦¨¨§©§¨§©©¦¨
mcFw iM xnFl Wie ,miIgAn xzFi¥¦©©¦§¥©¦¤
lv` mW did iM FzF` E`x `l Dzzin¦¨¨Ÿ¨¦¨¨¨¥¤
glW awri ixdW ,xirU ux`A eing̈¦§¤¤¥¦¤£¥©£Ÿ¨©
`FaIW eiWkr la` ,dgpOd mWl§¨©¦§¨£¨©§¨¤¨
mEXn `Ed `N` mW didi `le Dxawl§¨§¨§Ÿ¦§¤¨¤¨¦
WxiR l"WxdnE .DzF` Ellwi ikd̈¦§©§¨©©§©¥¥
icM Dzzin Enilrd ikd mEXnC§¦¨¦¤§¦¦¨¨§¥

mixEaq EidIWoi`e dIg dPcFr `idW ¤¦§§¦¤¦¤¨©¨§¥
lNwz `l' mEXn DzF` lNwl oi`Xx©¨¦§©¥¨¦Ÿ§©¥

'Wxg(c"i h"i `xwIe)miIgn `weC dfe ¥¥©¦§¨§¤©§¨¥©¦
(mW i"WxA):h dxez §©¦¨

(i)ë'eilr mwe Fl ax`e' oFWlh"i mixaC) §§¨©§¨¨¨§¨¦

(`"i:`i dxez

(`i)ì,'ip`' xn`p dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¤¡©£¦
`le 'iCW l`' mW xn`p dOl cFre§¨¨¤¡©¥¥©©§Ÿ

:zFnW x`Xn cg`î,m"`xd azM ¤¨¦§¨¥¨©¨§¥
dXpn miFB ldwE' qFxbl Kixv̈¦¦§§©¦§©¤
iM ,cg 'ldw'e cg 'iFB' WixcC ,'mixt`e§¤§©¦§¨¥©§¨¨©¦
WxitC i`O` dWwY `lC ikid¥¦§Ÿ©§¤©©§¥¥

igie zWxtA(KiYzpE d"c 'c g"n oOwl)ipxVA §¨¨©©§¦§©¨§©¦¦§©¦
ldw' cFr iPOn z`vl micizrW¤£¦¦¨¥¦¤¦¨¨
ldw' mzd qFxbl Kixv F` .'miOre§©¦¨¦¦§¨¨§©
miFB' opiqxB `kde ,e"ie `lA 'miOr©¦§Ÿ¨§¨¨¨§¦©¦
'dix` xEb'A oiIre ,'mixt`e dXpn§©¤§¤§©¦§©¥§©§¥



glyieפב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑·ÔÈÓÈ.ּבן ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם

הּנגּבה" לׁשֹון ∑·ÔÈÓÈ.ונסֹוע ימין, פט)ּבן "צפֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא הּוא לפיכ בראתם", אּתה ּבן (וימין בנימין, אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד יב)ימים, הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק,÷לחברֹון  אּלה אצל ּכל ∑kLiÂ·.ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
נה) הּכתּוב (שבת עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

ׁשּכׁשּמתה  יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכאּלּו
ּבאהל  ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב נטל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹרחל,
ּבא  ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹרחל

ותבע  אּמי øראּובן אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

צרה  ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהיתה
ּבלּבל  לכ NÚ¯.לאּמי '? ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ ְְְִִִֵָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»

הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָמתחיל
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּומעּתה
חטא  ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן ּבא, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻ'ללּמדנּו

.ראּובן' ְֵ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

minkg izty

(ak)÷Fz`iA xgi`W itl xnFl dvFx¤©§¦¤¥©¦¨
Fl rxi` Kkl eia` wgvi lv` `aNn¦¨Ÿ¥¤¦§¨¨¦§¨¥©

:z`f lMø.lgx zgtW dzidW itl ¨Ÿ§¦¤¨§¨¦§©¨¥
(l"Wxdn)awriC `nrh i`n xn`Y m`e , ©©§©§¦Ÿ©©©§¨§©£Ÿ

xnFl Wi ,d`l ld`A ozp `l dOle§¨¨Ÿ¨©§Ÿ¤¥¨¥©
`l d`NW xEaq did awrIW itl§¦¤©£Ÿ¨¨¨¤¥¨Ÿ
FzHn ozp `NW mEXn ,gTil dvxY¦§¤¦©¦¤Ÿ¨©¦¨
`l eiWkr oM mB ,Dld`A lgx iIgA§©¥¨¥§¨¢¨©¥©§¨Ÿ

libx didW oaE`x la` ,gTil dvxY¦§¤¦©£¨§¥¤¨¨¨¦
ikd mEXn ,gTYW rcFie FO` lv ¥̀¤¦§¥©¤¦©¦¨¦

:FpFWl o`M cr ,lAlaE Kldbk dxez ¨©¦§¥©¨§



פג glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת אפּלּו ¿«¬…ְְְֲִִַַַָָָ

ÚÈ˜·.ּבכֹור  ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ְ¿«¬…ְְְֲֲַַָָ
לענין .úלמנין ùּבכֹור  אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשבטים  לׁשני ׁשּנעׂשה .הּׁשבטים, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

(åë)éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

(æë)òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåä¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ ׁשםà הּמיׁשֹור.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ ׁשם «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ֵ
‰‡¯á.Úaהעיר  ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ קרית ׁשל מיׁשֹור איל ִָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ

הּקרית  ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹארּבע,
ּכגֹון  ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָארּבע',

הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית ּוכגֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻזה
הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו (שמואל להטיל ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

טז) הּלחמי",א ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
טז) א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ֱִִֵֵָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå íéîé̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑:ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְֵַָָָֻֻ
ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמכירתֹו
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

כה) מת (לעיל ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָ"ויצחק
ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ליעקב, ק"כ ְְֲִִִִִִַַָָֹּבׁשנת
ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנׁשארּו
וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשנת
הרי  עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבר

ּובסֹוף  ּבאּׁשה, עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים
יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע  ּכאׁשר (לעיל "ויהי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וי"ז  ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָילדה
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא מן (עד מפרׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר מא)הּמקרא, (לקמן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ימי  ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ויֹוסף

ק"ח  יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי .)ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

minkg izty

(bk)ùlFcB odM dUrWM ,xnFl dvFx¤©§¤¨¨Ÿ¥¨
Eide ct`aE oWgA WAEln did dcFar£¨¨¨§¨§¤§¥Ÿ§¨
zFtzM lre oWgA mihaXd zFnW§©§¨¦©¤§©¦§

:oFW`xd did oaE`x ,cFt`dú ¨¥§¥¨¨¨¦
dpnp `Ed mihaXd zFnW EpnPWM§¤¦§§©§¨¦¦§¨

dNigY(iz`vn):ck dxez §¦¨¨¨¦

(fk)àKl zWxtA lirl aizkC `de§¨¦§¦§¥§¨¨©¤
(g"i b"i)xW` `xnn ipFl`A aWIe'©¥¤§¥¥©§¥£¤

i"Wx WxitE 'oFxagA(mW),'mc` mW' §¤§¥¥©¦¨¥¨¨

,'`xnn ipFl`A' aizM mzdC xnFl Wi¥©§¨¨§¦§¥¥©§¥
`OWC xnFl oi`e ,xFWiOd mW 'oFN`'e§©¥©¦§¥©§¤¨
o`xwE '`xnn'E 'oFN`' Fl Wi zFnW ipW§¥¥¥©©§¥§¨¨
'`xnn'E 'oFN`' EpiidC eizFnW ipWA, ¦§¥§¨§©§©©§¥
ipFl`A' xninl Dil ded oM m ¦̀¥£¨¥§¥©§¥¥
Fl Wi zFnW ipXW zFxFdl '`xnnA§©§¥§¤§¥¥¥
aizM `lCn KgxM lr `N` ,xFWiOl©¦¤¨©¨§¨¦§¨§¦
m"`xde .`Ed Wi` mW DPin rnW ikd̈¦§©¦¨¥¦§¨§¥
eixg` aizkCn mc`d mW `l WxiR¥¥Ÿ¥¨¨¨¦¦§¦©£¨

:'rAx`d zixw'álW DnW ,WExiR ¦§©¨©§©¥§¨¤
lW zixw `le ,'rAx` zixw' `id xir¦¦¦§©©§©§Ÿ¦§©¤
znYe' aizkCn ,mc` mW `EdW rAx ©̀§©¤¥¨¨¦¦§¦©¨¨

'rAx` zIxwA dxU('a b"k lirl)rnW ¨¨¦§¦©©§©§¥§©
,mFwOd mW `Ed 'rAx` zixT'W DPin¦¨¤¦§©©§©¥©¨
`kd aizkC 'rAx`d' zNnAW `"dde§©¥¤§¦©¨©§©¦§¦¨¨
xFWin li` xnFlM ,'lW' mFwnA `Ed¦§¤§©¥¦
i"Wx WxtOW FnkE ,rAx` zixw lW¤¦§©©§©§¤§¨¥©¦

:oiadl lwe ,df xg` FnvrAgk dxez §©§©©¤§©§¨¦

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑·ÔÈÓÈ.ּבן ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם

הּנגּבה" לׁשֹון ∑·ÔÈÓÈ.ונסֹוע ימין, פט)ּבן "צפֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא הּוא לפיכ בראתם", אּתה ּבן (וימין בנימין, אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד יב)ימים, הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק,÷לחברֹון  אּלה אצל ּכל ∑kLiÂ·.ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
נה) הּכתּוב (שבת עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

ׁשּכׁשּמתה  יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכאּלּו
ּבאהל  ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב נטל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹרחל,
ּבא  ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹרחל

ותבע  אּמי øראּובן אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

צרה  ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהיתה
ּבלּבל  לכ NÚ¯.לאּמי '? ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ ְְְִִִֵָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»

הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָמתחיל
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּומעּתה
חטא  ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן ּבא, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻ'ללּמדנּו

.ראּובן' ְֵ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

minkg izty

(ak)÷Fz`iA xgi`W itl xnFl dvFx¤©§¦¤¥©¦¨
Fl rxi` Kkl eia` wgvi lv` `aNn¦¨Ÿ¥¤¦§¨¨¦§¨¥©

:z`f lMø.lgx zgtW dzidW itl ¨Ÿ§¦¤¨§¨¦§©¨¥
(l"Wxdn)awriC `nrh i`n xn`Y m`e , ©©§©§¦Ÿ©©©§¨§©£Ÿ

xnFl Wi ,d`l ld`A ozp `l dOle§¨¨Ÿ¨©§Ÿ¤¥¨¥©
`l d`NW xEaq did awrIW itl§¦¤©£Ÿ¨¨¨¤¥¨Ÿ
FzHn ozp `NW mEXn ,gTil dvxY¦§¤¦©¦¤Ÿ¨©¦¨
`l eiWkr oM mB ,Dld`A lgx iIgA§©¥¨¥§¨¢¨©¥©§¨Ÿ

libx didW oaE`x la` ,gTil dvxY¦§¤¦©£¨§¥¤¨¨¨¦
ikd mEXn ,gTYW rcFie FO` lv ¥̀¤¦§¥©¤¦©¦¨¦

:FpFWl o`M cr ,lAlaE Kldbk dxez ¨©¦§¥©¨§



glyieפד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy

(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«
i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על .ּבׂשמת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות  ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא âלֹומר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ
אביו  ÔBÚ·ˆŒ˙a.את ‰ÚŒ˙a∑,ענה ּבת לא אם ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"ואּלה  ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו ממזרּות ּבני ׁשּכּלן .הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d jxk zegiy ihewl)

אביוו  את להטעֹות ּכדי . . יהּודית ׁשמּה ּכּנה (רׁש"י הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ב) ּבתלו, יהּודית לאׁשּתֹו קרא החּתיעׂשו כו,ּבארי (ּתֹולדֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

לֹומר,לד) ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם ׁשּׁשּנה והינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יחּוסּה, את להסּתיר צבעֹון ׁשרצה ּבת ענה הּמלּמד ּבת , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבת לּה קרא (ואּולי ממזרת חן ּבאריׁשהיתה למצא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּׁשקר  ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעיני
למקֹום  מֹולדּתּה מקֹום את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיתקּבל

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל ּכהחּתי מֹולדּתּה , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום. מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיראה

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑,מחלת לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מֹוחלין  ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
והּנֹוׂשא  לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,
עונֹותיו  BÈ·˙.ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡∑ ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו .הּׂשיאּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה ãהיה ּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף  אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת
.(ב"ר)הענין  ְִָָ

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

minkg izty

el(a)âdPiM `l dOl znUalE ,dWwe§¨¤§¨§©¨¨Ÿ¦¨
,eia` z` zF`Oxl icM aFh mW Dl̈¥§¥§©¤¨¦

zFclFY zWxtA lirl Fl dide(c"l e"k) §¨¨§¥§¨¨©§
.Dl did m` iEPiM mW FzF` xiMfdl§©§¦¥¦¦¨¨¨
xg` mW Dl `xw eUrW xnFl Wie§¥©¤¥¨¨¨¨¥©¥
`N` ,milil` zcFar lW Fpi`W¤¥¤£©¡¦¦¤¨
zcFar mWA KM D`xw aEzMd©¨§¨¨¨§¥£©

KM xg` lirl aEzMW itl ,milil`f"k) ¡¦¦§¦¤¨§¥©©¨
('`i"Wx WxitE ,'zF`xn eipir oidkYe'©¦§¤¨¥¨¥§¥¥©¦

(mW)dPWn did m`e ,'EN` lW opWrA' ¨©£¨¨¤¥§¦¨¨§©¤
EidW Epivn okid dWw did DnW§¨¨¨¨¤¥¨¨¦¤¨
df mWA lirl D`xw Kkl ,zFxHwn§©§§¨§¨¨§¥§¥¤

z`xwp KkNW df z` zF`xdl icM§¥§©§¤¤¤§¨¦§¥
.'eke mW oiIr ,'znUA'(l"Wxdn)lr s`e , ¨§©©¥¨©©§©§©©

iYgd ix`A zA `id zicEdIW iR¦¤§¦¦©§¥¦©¦¦
Wi ,iEgd dpr zA `id dnaild`e§¨¢¦¨¨¦©£¨©¦¦¥
zFnW ipWC ,ix`A `Ed dpr `Ed xnFl©£¨§¥¦¦§¥¥
mrR FzF` qgiinC `de ,Fl did̈¨§¨¦§©¥©©
,iYgd zgRWnl mrtE iEgd zgRWnl§¦§©©©¦¦©©§¦§©©©¦¦
iYgd zgRWOn did eia`C xWt ¤̀§¨§¨¦¨¨¦¦§©©©¦¦
okl ,iEgd zgRWOn dzid FO`e§¦¨§¨¦¦§©©©¦¦¨¥
iYgd zgRWnl cg` mrR Fqgiin§©£©©¤¨§¦§©©©¦¦
E`AW ilE` azM m"`xde .iEgl mrtE©©©¦¦§¨§¥¨©©¤¨
xn`Y m`e .zg` dX` lr iEge iYg¦¦§¦¦©¦¨©©§¦Ÿ©

`id zicEdiC i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦¦¦¦
dzn zicEdi `nliC ,dnaild`̈¢¦¨¨¦§¨§¦¥¨
uxiY ,dzid zxg` dX` dnaild`e§¨¢¦¨¨¦¨©¤¤¨§¨¥¥
aizM `le 'eiWp z`' aizkCn m"`xd̈§¥¦¦§¦¤¨¨§Ÿ§¦
eiWp od od DPin rnW ,'miWp'¨¦§©¦¨¥¥¨¨

:dlrnl mixEn`db dxez ¨£¦§©§¨
(d)ã`pn xn`Y m`e ,m"`xd azM̈©¨§¥§¦Ÿ©§¨

xnFl Wie ,Eid gxw ixY `nliC ,Dil¥¦§¨§¥Ÿ©¨§¥©
lW eipaA FzF` aWg `lC oeiM¥¨§Ÿ¨©§¨¨¤
FzF` aWg KM xg`e dnaild`̈¢¦¨¨§©©¨¨©
xfnn DPin rnW ,ftil` lW mitEN`Ä©¦¤¡¦©§©¦¨©§¥

:dide dxez ¨¨
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(å)-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷òé éðtî¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ לגּורä ימצא .ּבאׁשר «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 109 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"Lrxf didi xB" zxfB oFrxR¥§§¥©¥¦§¤©§£

אחיו: יעקב מּפני אל־ארץ וּיל . . את־נׁשיו עׂשו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֽֽוּיּקח
יהיה  ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמּפני
אין  מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזרע
ּבפרעֹון  ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה לא חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלי

רש"י)הּׁשטר ובפירוש ו. (לו, ְַָ
על  הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוצרי
ולא  להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזרעֹו

ּדוקא מצרים שם)ּבארץ רש"י שפירש ּבזה (ּוכמֹו הרי ּכן אם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי  ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעׂשו

החֹוב? ׁשטר את ּפרע ּגּופא ְֶֶַַַָָָּבזה

להיֹות  היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ"ּגר
"וּיׁשב  ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ועׂשו ּכתֹוׁשב. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעׂשו

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ּגם זֹוכה אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּמילא
ּכל  הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּזה
לדעת  האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו ְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָזמן
חס־וׁשלֹום  יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּולהרּגיׁש
הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

לּגאּלה. ורגע עת ּבכל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויחּכה

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְִִֶַ
אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּבהמֹות
,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמּפני

מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמּטל
הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאין

ּומּפני  הּׁשטר', ּבפרעֹון ׁשּמכ åולא ּבכֹורתֹוהּבּוׁשה .ר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

(é)åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
:åNò úLà úîNa-ïa ìûeòø§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

(áé)òðîúå|ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

minkg izty

(e)ä:Kld ux` dfi`l Wxtn Fpi` dOl ok `l m`Cf dxez(f)å:xg` mrh cFre xnFlMg dxez §¦Ÿ¥¨¨¥§¨¥§¥¤¤¤¨©§©§©©©¥
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(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«
i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על .ּבׂשמת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות  ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא âלֹומר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ
אביו  ÔBÚ·ˆŒ˙a.את ‰ÚŒ˙a∑,ענה ּבת לא אם ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"ואּלה  ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו ממזרּות ּבני ׁשּכּלן .הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d jxk zegiy ihewl)

אביוו  את להטעֹות ּכדי . . יהּודית ׁשמּה ּכּנה (רׁש"י הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ב) ּבתלו, יהּודית לאׁשּתֹו קרא החּתיעׂשו כו,ּבארי (ּתֹולדֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

לֹומר,לד) ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם ׁשּׁשּנה והינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יחּוסּה, את להסּתיר צבעֹון ׁשרצה ּבת ענה הּמלּמד ּבת , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבת לּה קרא (ואּולי ממזרת חן ּבאריׁשהיתה למצא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּׁשקר  ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעיני
למקֹום  מֹולדּתּה מקֹום את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיתקּבל

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל ּכהחּתי מֹולדּתּה , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום. מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיראה

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑,מחלת לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מֹוחלין  ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
והּנֹוׂשא  לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,
עונֹותיו  BÈ·˙.ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡∑ ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו .הּׂשיאּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה ãהיה ּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף  אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת
.(ב"ר)הענין  ְִָָ

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

minkg izty

el(a)âdPiM `l dOl znUalE ,dWwe§¨¤§¨§©¨¨Ÿ¦¨
,eia` z` zF`Oxl icM aFh mW Dl̈¥§¥§©¤¨¦

zFclFY zWxtA lirl Fl dide(c"l e"k) §¨¨§¥§¨¨©§
.Dl did m` iEPiM mW FzF` xiMfdl§©§¦¥¦¦¨¨¨
xg` mW Dl `xw eUrW xnFl Wie§¥©¤¥¨¨¨¨¥©¥
`N` ,milil` zcFar lW Fpi`W¤¥¤£©¡¦¦¤¨
zcFar mWA KM D`xw aEzMd©¨§¨¨¨§¥£©

KM xg` lirl aEzMW itl ,milil`f"k) ¡¦¦§¦¤¨§¥©©¨
('`i"Wx WxitE ,'zF`xn eipir oidkYe'©¦§¤¨¥¨¥§¥¥©¦

(mW)dPWn did m`e ,'EN` lW opWrA' ¨©£¨¨¤¥§¦¨¨§©¤
EidW Epivn okid dWw did DnW§¨¨¨¨¤¥¨¨¦¤¨
df mWA lirl D`xw Kkl ,zFxHwn§©§§¨§¨¨§¥§¥¤

z`xwp KkNW df z` zF`xdl icM§¥§©§¤¤¤§¨¦§¥
.'eke mW oiIr ,'znUA'(l"Wxdn)lr s`e , ¨§©©¥¨©©§©§©©

iYgd ix`A zA `id zicEdIW iR¦¤§¦¦©§¥¦©¦¦
Wi ,iEgd dpr zA `id dnaild`e§¨¢¦¨¨¦©£¨©¦¦¥
zFnW ipWC ,ix`A `Ed dpr `Ed xnFl©£¨§¥¦¦§¥¥
mrR FzF` qgiinC `de ,Fl did̈¨§¨¦§©¥©©
,iYgd zgRWnl mrtE iEgd zgRWnl§¦§©©©¦¦©©§¦§©©©¦¦
iYgd zgRWOn did eia`C xWt ¤̀§¨§¨¦¨¨¦¦§©©©¦¦
okl ,iEgd zgRWOn dzid FO`e§¦¨§¨¦¦§©©©¦¦¨¥
iYgd zgRWnl cg` mrR Fqgiin§©£©©¤¨§¦§©©©¦¦
E`AW ilE` azM m"`xde .iEgl mrtE©©©¦¦§¨§¥¨©©¤¨
xn`Y m`e .zg` dX` lr iEge iYg¦¦§¦¦©¦¨©©§¦Ÿ©

`id zicEdiC i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦¦¦¦
dzn zicEdi `nliC ,dnaild`̈¢¦¨¨¦§¨§¦¥¨
uxiY ,dzid zxg` dX` dnaild`e§¨¢¦¨¨¦¨©¤¤¨§¨¥¥
aizM `le 'eiWp z`' aizkCn m"`xd̈§¥¦¦§¦¤¨¨§Ÿ§¦
eiWp od od DPin rnW ,'miWp'¨¦§©¦¨¥¥¨¨

:dlrnl mixEn`db dxez ¨£¦§©§¨
(d)ã`pn xn`Y m`e ,m"`xd azM̈©¨§¥§¦Ÿ©§¨

xnFl Wie ,Eid gxw ixY `nliC ,Dil¥¦§¨§¥Ÿ©¨§¥©
lW eipaA FzF` aWg `lC oeiM¥¨§Ÿ¨©§¨¨¤
FzF` aWg KM xg`e dnaild`̈¢¦¨¨§©©¨¨©
xfnn DPin rnW ,ftil` lW mitEN`Ä©¦¤¡¦©§©¦¨©§¥

:dide dxez ¨¨



glyieפו zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ

זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם,
ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת
ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולֹוטן

ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: לפנים. הלואי ,æּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה
אליפז  ׂשעיר çׁשל ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד ויצאה , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©

(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ ראׁשיè מׁשּפחֹות. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

minkg izty

(ai)æ(y"nn)Dil dOl ok `l m`C ,§¦Ÿ¥¨¨¥
Fl did ,'ebe 'Wblit dzid rpnze'§¦§©¨§¨¦¤¤¨¨
,mzqA ftil` ipAn wlnr mB xnFl©©£¨¥¦§¥¡¦©¦§¨
ftil` ipAn ith FO` mW xiMfn dOl̈¨©§¦¥¦§¥¦§¥¡¦©
dzidW DPin `wtp i`n mB ,mixg`d̈£¥¦©©¨§¨¦¨¤¨§¨
'ricFdl' WxiR okl ,FYW` F` WbliR¦¤¤¦§¨¥¥¥§¦©
,'eke 'WbliR did`e i`eld' cr ,'eke©©§©§¤§¤¦¤¤

KEnqA i"Wx WxiR okld"c c"k wEqR oOwl) ¨¥¥¥©¦§¨§©¨¨

(z`zgRWn aFYkl wwfEd ikd mEXnC ¤§¦¨¦§©¦§¦§©©
:oiadl lwe ,ixFgdç,m"`xd azM ©¦§©§¨¦¨©¨§¥

o`M WiC Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§¥¨
xirU zOW xg`l `nliC ,zExfnn©§¥¦§¨§©©¤¥¥¦
cilFde xirU zW` ftil` `Up ixFgd©¦¨¨¡¦©¥¤¥¦§¦

oM m`C uxiY l"WxdnE .rpnY dPOn¦¤¨¦§©©©§©¥¥§¦¥
FWbliR FYA dzidW xnFl KiIW K`id¥¨©¨©¤¨§¨¦¦©§
lr ftil` `AWM `nlWA ,`iqdxtA§©§¤§¨¦§¨¨§¤¨¡¦©©
oircFi Eid `l xEQi`A xirU zW ¥̀¤¥¦§¦Ÿ¨§¦
,ftil` lW FYA dzid rpnYW mlFrd̈¨¤¦§©¨§¨¦¤¡¦©
ftil` lW FYA dzid m`C d`xp ile§¦¦§¤§¦¨§¨¦¤¡¦©

aizM dOl(a"k wEqR oOwl)ohFl zFg`e' ¨¨§¦§©¨¨©£¨
ftil` lW FYA e`l i` gpizd ,'rpnY¦§©¨¥©¦©¦¤¡¦©
ftil` `AW zExfnn gMn `N` dzid̈§¨¤¨¦Ÿ©©§¥¤¨¡¦©
Eide ig didW cFrA xirU zW` lr©¥¤¥¦§¤¨¨©§¨
xirU lW FYA dzidW oixEaq mlFrd̈¨§¦¤¨§¨¦¤¥¦
`A ,m`d onE a`d on ohFl zFg`e©£¨¦¨¨¦¨¥¨
la` ,mdxa` lW FzNEcB opirEnW`l§©§¦©§¨¤©§¨¨£¨

xYidA ftil` lW FYA rpnY ded i ¦̀£¨¦§©¦¤¡¦©§¤¥
oA iM ,Wblitl ftil` D`Up KM xg`e§©©¨§¨¨¡¦©§¦¤¤¦¤
`A DPin `wtp i`nl ,FYaA xYEn gpŸ©¨§¦§©¨§¨¦¨¨
F` ,ohFl zFg` `idW aEzMd ricFdl§¦©©¨¤¦£¨
`de ,'eke mdxa` lW FzNEcB ricFdl§¦©§¨¤©§¨¨§¨
ipirA mdxa` lW FrxGn dzid `id¦¨§¨¦©§¤©§¨¨§¥¥
zW` ftil` `Up xYidA ixdW ,lMŸ¤£¥§¤¥¨¨¡¦©¥¤
,w"Fce ,rpnY dPOn cilFde xirU¥¦§¦¦¤¨¦§©§
lkC mEXn uxiY m"`xde .il d`xp¦§¤¦§¨§¥¥¥¦§¨
`N` ,o`M EaYkp `l ElNd zFgRWOd©¦§¨©¨Ÿ¦§§¨¤¨
lM ikd mEXn ,mYlqtE mpFlw ricFdl§¦©§¨§¨§¨¦¨¦¨
`lEwlw EdA `lzinl `Mi`C `kid¥¨§¦¨§¦§¨§¦§¨

:opilYbi dxez ¨¥©



פז glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(çé)Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²

:åNò úLà äðò-úa©£−̈¥¬¤¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ß elqk f"h ycew zay ß

(ë)ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
:äðòå ïBòáöå§¦§¬©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑ עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּביּׁשּובּה(שבת ּבקיאין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין .ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧
íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−

:åéáà ïBòáöì§¦§¬¨¦«
i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑,וענה אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְֲֵַַָָָָ

ּבּמקרא: יׁש ח)והרּבה מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש "ּתת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עו) וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ האמּור ְְִֶֶָָ¬»ָָ

קֹורא  הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָלמעלה,
על  צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, את éאֹותֹו והֹוליד אּמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָ

סּוס ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ענה  על חמֹור הרּביע ּפרדים, ֲָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
ּפסּולין  והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָנקבה

נד)לעֹולם  ׁשאימתן (פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
לא  מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת

אדם  וחיה ëׁשאלני לבנה ּפרּדה מּכת ז)על והא ((חולין ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

minkg izty

(eh)èmiW`xe mi`iUp Eid ,xnFlM§©¨§¦¦§¨¦
`l ,zg` dgRWn lr mdn cg` lM̈¤¨¥¤©¦§¨¨©©Ÿ

:zFgRWOd EclFp mdOWfh dxez ¤¥¤§©¦§¨
(ck)éoFravC Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§¦§

,xirU lW FYW` `idC FO` lr `Ä©¦§¦¦§¤¥¦
lr `A oFrav lW eia` xirU `nliC¦§¨¥¦¨¦¤¦§¨©
mlFrde ,dpr z` cilFde oFrav zW ¥̀¤¦§§¦¤£¨§¨¨
la` ,did oFrav lW FpaC oixEaq Eid̈§¦¦§¤¦§¨¨£¨
lW eig` did xirU lW FpA zn`A¤¡¤§¤¥¦¨¨¨¦¤
opilzC `Ed `xaqC xnFl Wie ,oFrav¦§§¥©¦§¨¨§¨¥©

lwlEwnA dlwlw(:h"w `xzA `aA)lirlE , ©§¨¨©§§¨¨¨©§¨§¥
`aC ,lwlEwnd did oFravC Epivn iOp©¦¨¦§¦§¨¨©§§¨§¨
`xaq oi`e ,dpr lW FYW` FzNM lr©©¨¦§¤£¨§¥§¨¨
xn`Y m`e .Eid oilwlEwn ipWC xnFl©¦§¥§§¨¦¨§¦Ÿ©
did oFravC Dil `pn DitEB lirl§¥¥§¨¥§¦§¨¨
dpr `nliC ,FzNM lr `aE lwlEwnd©§§¨¨©©¨¦§¨£¨
lW FYW` FO` lr `aE lwlEwnd did̈¨©§§¨¨©¦¦§¤
ipW iOp Eid oM m` xnFl Wie ,oFrav¦§§¥©¦¥¨©¦§¥
oilFkIW oeike ,xirUe dpr oilwlEwn§§¨¦£¨§¥¦§¥¨¤§¦

,opilY oFravA lMd zFlzl(m"`xd). ¦§©Ÿ§¦§¨¥©¨§¥

iYW dUrp dOl ,l"Wxdn dWwd¦§¨©©§©¨¨©£¤§¥
lW FzNM dpr zW` ,oilwlEwn miWp̈¦§§¨¦¥¤£¨©¨¤
.oFrav lW FO` xirU zW`e oFrav¦§§¥¤¥¦¦¤¦§
zF`xwp opi` miWPdW xnFl Wie§¥©¤©¨¦¥¨¦§¨
dUrn oiUFr mpi` mdW oilwlEwn§§¨¦¤¥¥¨¦©£¤
`xwp dUrn dUFrW Wi`d la` ,llM§¨£¨¨¦¤¤©£¤¦§¨
xnFl milFki miWPd iOp i` .lwlEwn§§¨¦©¦©¨¦§¦©
lFki Fpi` Wi`d la` ,Epiid miqEp £̀¦¨¦£¨¨¦¥¨
oi`W itl ,Ff dprhA Fnvr xFhtl¦§©§§©£¨§¦¤¥

zrcl `N` iEXiw(:b"p zFnai):ëFpFvx ¦¤¨§©©§¨§

glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ

זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם,
ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת
ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולֹוטן

ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: לפנים. הלואי ,æּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה
אליפז  ׂשעיר çׁשל ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד ויצאה , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©

(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ ראׁשיè מׁשּפחֹות. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

minkg izty

(ai)æ(y"nn)Dil dOl ok `l m`C ,§¦Ÿ¥¨¨¥
Fl did ,'ebe 'Wblit dzid rpnze'§¦§©¨§¨¦¤¤¨¨
,mzqA ftil` ipAn wlnr mB xnFl©©£¨¥¦§¥¡¦©¦§¨
ftil` ipAn ith FO` mW xiMfn dOl̈¨©§¦¥¦§¥¦§¥¡¦©
dzidW DPin `wtp i`n mB ,mixg`d̈£¥¦©©¨§¨¦¨¤¨§¨
'ricFdl' WxiR okl ,FYW` F` WbliR¦¤¤¦§¨¥¥¥§¦©
,'eke 'WbliR did`e i`eld' cr ,'eke©©§©§¤§¤¦¤¤

KEnqA i"Wx WxiR okld"c c"k wEqR oOwl) ¨¥¥¥©¦§¨§©¨¨

(z`zgRWn aFYkl wwfEd ikd mEXnC ¤§¦¨¦§©¦§¦§©©
:oiadl lwe ,ixFgdç,m"`xd azM ©¦§©§¨¦¨©¨§¥

o`M WiC Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§¥¨
xirU zOW xg`l `nliC ,zExfnn©§¥¦§¨§©©¤¥¥¦
cilFde xirU zW` ftil` `Up ixFgd©¦¨¨¡¦©¥¤¥¦§¦

oM m`C uxiY l"WxdnE .rpnY dPOn¦¤¨¦§©©©§©¥¥§¦¥
FWbliR FYA dzidW xnFl KiIW K`id¥¨©¨©¤¨§¨¦¦©§
lr ftil` `AWM `nlWA ,`iqdxtA§©§¤§¨¦§¨¨§¤¨¡¦©©
oircFi Eid `l xEQi`A xirU zW ¥̀¤¥¦§¦Ÿ¨§¦
,ftil` lW FYA dzid rpnYW mlFrd̈¨¤¦§©¨§¨¦¤¡¦©
ftil` lW FYA dzid m`C d`xp ile§¦¦§¤§¦¨§¨¦¤¡¦©

aizM dOl(a"k wEqR oOwl)ohFl zFg`e' ¨¨§¦§©¨¨©£¨
ftil` lW FYA e`l i` gpizd ,'rpnY¦§©¨¥©¦©¦¤¡¦©
ftil` `AW zExfnn gMn `N` dzid̈§¨¤¨¦Ÿ©©§¥¤¨¡¦©
Eide ig didW cFrA xirU zW` lr©¥¤¥¦§¤¨¨©§¨
xirU lW FYA dzidW oixEaq mlFrd̈¨§¦¤¨§¨¦¤¥¦
`A ,m`d onE a`d on ohFl zFg`e©£¨¦¨¨¦¨¥¨
la` ,mdxa` lW FzNEcB opirEnW`l§©§¦©§¨¤©§¨¨£¨

xYidA ftil` lW FYA rpnY ded i ¦̀£¨¦§©¦¤¡¦©§¤¥
oA iM ,Wblitl ftil` D`Up KM xg`e§©©¨§¨¨¡¦©§¦¤¤¦¤
`A DPin `wtp i`nl ,FYaA xYEn gpŸ©¨§¦§©¨§¨¦¨¨
F` ,ohFl zFg` `idW aEzMd ricFdl§¦©©¨¤¦£¨
`de ,'eke mdxa` lW FzNEcB ricFdl§¦©§¨¤©§¨¨§¨
ipirA mdxa` lW FrxGn dzid `id¦¨§¨¦©§¤©§¨¨§¥¥
zW` ftil` `Up xYidA ixdW ,lMŸ¤£¥§¤¥¨¨¡¦©¥¤
,w"Fce ,rpnY dPOn cilFde xirU¥¦§¦¦¤¨¦§©§
lkC mEXn uxiY m"`xde .il d`xp¦§¤¦§¨§¥¥¥¦§¨
`N` ,o`M EaYkp `l ElNd zFgRWOd©¦§¨©¨Ÿ¦§§¨¤¨
lM ikd mEXn ,mYlqtE mpFlw ricFdl§¦©§¨§¨§¨¦¨¦¨
`lEwlw EdA `lzinl `Mi`C `kid¥¨§¦¨§¦§¨§¦§¨

:opilYbi dxez ¨¥©



glyieפח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy
לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

יׁשן  אּלא )ּברׁש"י החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּפני

.למעלה  ְְַָ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ
עׂשו  מלכּות ּובּטל ׁשאּול ּבימיהם,ìיעקב הן: ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

יֹורם  ּובימי ּכתיב:îיהֹוׁשפט, ח)ּבנֹו ב "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת אדֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע

ּכתיב: ׁשאּול מלּובימי נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

עׂשו  מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגדן היּו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמֹונה
לא)ּבימיהם לו, את (רׁש"י ּבר הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אחי ואת אמר ּולעׂשו ,לאחי גביר הוה ּבברּכת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻתעבד,
יׂשראל. למלכּות קדמה ואף יעקב), את לעבד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ(ּבמקֹום

יעקב  העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו ׁשּבס־הּכל ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומתרץ,
ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת היה ּבּטלאת אדֹום - עׂשו מלכּות ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מללפנימׁשעּבד מל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מלכיו את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", ּבּטל לבני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עׂשו. מלכּות ְֵֶַָאת

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑,היא מֹואב מערי ּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְֳִֵֵָָָ

מח)ׁשּנאמר: ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ללקֹות  עתידה לאדֹום, מל עּמהם,ðׁשהעמידה ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

minkg izty

xn`e `tFx did `pipg iAxC xnFl©§©¦£¦¨¨¨¥§¨©
zMn z`Etx lr mc` ipl`W `l inIn¦¨©Ÿ§¨©¦¨¨©§©©©

:d`Etx Fl iYzpe dCxRdk dxez ¦§¨§¨©¦§¨
(`l)ìm`lE' aizkC oeiM ,xnFl dvFx¤©¥¨¦§¦§Ÿ

'un`i m`ln(b"k d"k lirl)`lC rnWn , ¦§Ÿ¤¡¨§¥©§©§Ÿ

ikln EkilndWM okle ,dNEcbA EeWi¦§¦§¨§¨¥§¤¦§¦©§¥
lM eUr lW zEklOd lhA l`xUi¦§¨¥¨©©©§¤¥¨¨
:lif`e WxtncM ,EklOW onf FzF`î §©¤¨§§¦§¨¥§¨¥

ligzd einiA cInE ,oFxg`d did `EdC§¨¨¨©£¦©§¨¨¦§¦
didW lE`W iniA oke ,eUr lW zEkln©§¤¥¨§¥¦¥¨¤¨¨

lW zEkln dlhA cIn oFW`xd KlOd©¤¤¨¦¦©¨§¨©§¤
:eUral dxez ¥¨
(bl)ð(lCprn 'en)Fl dOl ,i"Wxl dWwC , ¤§§§¨¤§©¦¨¨

mW lr FqgiIW oeiM eia` xg` Fqgiil§©£©©¨¦¥¨¤¦£©¥
,'eke 'dwxUOn dlnU' FnM ,FnFwn§§©§¨¦©§¥¨



פט glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

עם  זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּומּכאן
יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי .זה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì)úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬
:øäpä©¨¨«

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½
ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½

:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«
i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכּות.ñמדינֹותיהם  מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולדֹותם,והר  ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים אׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

אּלּופי  וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ּב'דברי מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וגֹו' ּתמנע אּלּוף ."אדֹום ְְֱִַָ

(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

minkg izty

lr xMipe rEci Wi` did `NW uxize§¥¥¤Ÿ¨¨¦¨©§¦¨©
lr Fqgiil KxvEd dfle ,FnFwn mW¥§§¨¤§©§©£©
FnFwn mW lr Fqgii `le eia` mW¥¨¦§Ÿ¦£©¥§
zFwll dcizrW ricFdl `N ¤̀¨§¦©¤£¦¨¦§

:'ekecl dxez

(n)ñ(y"nn)xn`W Edf ,xnFl dvx ,¨¨©¤¤¨©
WExiR ,'mzFnWA mzFnFwnl' aEzMd©¨¦§¨¦§¨¥
,mzFnFwn mW lr ozFnW E`xwPW¤¦§§§¨©¥§¨
'eke mipFW`xde' KM xg` xn`W Edfe§¤¤¨©©©¨§¨¦¦

`d iWwiY `NW ,'mzFclFY zFnW md¥§§¨¤Ÿ¦§¥¨
mW mB ,eUr ipA itEN` lirl dpn xaM§¨¨¨§¥©¥§¥¥¨©¨
mi`xwp EN`W di`x `de .mixg` dpn̈¨£¥¦§¨§¨¨¤¥¦§¨¦
`id l`iCbn `dC ,mdizFpicn mW lr©¥§¦¥¤§¨©§¦¥¦

dAx WxcnA `zi`cM inFx('b b"t dWxR) ¦¦§¦¨§¦§¨©¨¨¨¨

Kln mFId mFlgA iO` iAxl d`xPW¤¦§¨§©¦©¦©£©¤¤
fpw sEN` oFbM mixg`A la` ,l`iCbn©§¦¥£¨©£¥¦§©§©
mW lr mi`xwp mdW xWt` 'eke¤§¨¤¥¦§¨¦©¥
dlrnl mixMfPW xg`n ,mzFclFY§¨¥©©¤¦§¨¦§©§¨

sEN` oke ,oM mB EN` zFnWA§¥¥©¥§¥©
zFnW xnFl Wi rpnY sEN` dnaild`̈¢¦¨¨©¦§©¥©§
lirl EpivnC xg`n ,ith mzFclFY§¨§¥¥©©§¨¦§¥
oi` oM mB KPi`e ,mc` zFnW mdW¤¥§¨¨§¦¨©¥¥
`ian Kkl ,dpicn zFnW mdW gxkd¤§¥©¤¥§§¦¨§¨¥¦
okl ,mFwn mW `EdW l`iCbOn di`x§¨¨¦©§¦¥¤¥¨¨¥
mW lr E`xwp mNMW xnFl Wi¥©¤ª¨¦§§©¥
lr dNbe df `AW ,mdizFpicn§¦¥¤¤¨¤§¦¨©

:df`n dxez ¤

glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy
לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

יׁשן  אּלא )ּברׁש"י החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּפני

.למעלה  ְְַָ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ
עׂשו  מלכּות ּובּטל ׁשאּול ּבימיהם,ìיעקב הן: ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

יֹורם  ּובימי ּכתיב:îיהֹוׁשפט, ח)ּבנֹו ב "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת אדֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע

ּכתיב: ׁשאּול מלּובימי נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

עׂשו  מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגדן היּו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמֹונה
לא)ּבימיהם לו, את (רׁש"י ּבר הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אחי ואת אמר ּולעׂשו ,לאחי גביר הוה ּבברּכת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעקב
עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻתעבד,
יׂשראל. למלכּות קדמה ואף יעקב), את לעבד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ(ּבמקֹום

יעקב  העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו ׁשּבס־הּכל ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומתרץ,
ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת היה ּבּטלאת אדֹום - עׂשו מלכּות ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מללפנימׁשעּבד מל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מלכיו את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", ּבּטל לבני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עׂשו. מלכּות ְֵֶַָאת

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑,היא מֹואב מערי ּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְֳִֵֵָָָ

מח)ׁשּנאמר: ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ללקֹות  עתידה לאדֹום, מל עּמהם,ðׁשהעמידה ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»
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סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  עשרה בכסלו, ה'תשי"א

ברוקלין

כבוד הרה"צ בנש"ק הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהרר"י שליט"א אדמו"ר מ...

שלום וברכה!

קרוב יום התשעה עשר בכסלו, יום ג' )לסדר את אחי אנכי מבקש. זח"א קפ"ד, א( שהוכפל בו 

כי טוב, הוא יום ההילולא רבא של אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש - תלמידו הגדול וממלא מקומו של 

אדמו"ר הבעש"ט - אשר את מימיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים,

הוא יום גאולת אדמו"ר הזקן ונצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט - אשר בני ישראל יצאו 

ביד רמה.

ידועה שאלת הבעש"ט למשיח: אימתי אתי מר ותשובת משיח צדקנו: בעת שיתפרסם למודך 

ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה. - כי זהו הקדמה והכנה לביאת המשיח.

מתוך תשומת לב לחוב הקדוש המוטל על כל ישראל וביחוד על מנהיגי ישראל בכלל ועל מנהיגי 

עדות החסידים בפרט, וזכות הגדולה שלהם - להפיץ מעינות החסידות, כפי אשר הנחילו אותם לנו 

מורנו הבעש"ט ואחריו מורנו הרב המגיד ותלמידיהם נשיאי עדות החסידים -

הנני להציע בזה, לכקמ"ע אשר ביום הבהיר הזה הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, או גם בשבתות 

בהתועדות  אשר  עליהם,  השפעתו  אשר  אלה  כל  של  והתועדות  מסבות  לסדר   - ושלאחריו  שלפניו 

אלו יתעוררו בפרט לעבודה בהפצת המעינות - מעינות תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו - 

חוצה, ובכלל לקביעות עתים לתורה, שמירת המצוות בהידור, ואהבת רעים וזיכוך המדות ע"פ תורת 

החסידות.

וזכות נשיאינו, נשיאי ישראל, יגן עלינו כולנו, להצליח במילוי שליחותינו בעלמא דין,

ועינינו תחזינה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בעגלא דידן, אמן.

הדו"ש בלונ"ח,

מ. שניאורסאהן
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:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dcp(ipy meil)

dqpkpe zenly mipy yly dl e`lny dpeekdy ,(:cn lirl) 'cg`
'cg` meie mipy ryz oa' oke] ziriaxd dzpy ly oey`xd meil
eli`e ,[(:dn lirl) 'cg` meie dpy dxyr zg` za' ,(.dn lirl)
`xnbd .'cg` meie' xkfen `le 'dpy mixyr za' epipy epzpyna

.oica lcad lr dxen df oeyl iepiy m`d dpc
úòì úòî ïé÷øt éleëa àúëìä ,áø øîàzexkfend mipyd lk - ¨©©¦§§¨§¥¦§¦¥¥§¥

cg` meiy mixne` oi`e ,mei l` mein zenly mipy od df epwxta
dxyr ryz eilr exariy oeike dpyk aygi mixyrd zpy ly
s`e .[epzpyna xaecnd oiprl] 'mixyr oa' `xwi cg` meie mipy
df ixd ,'cg` meie dpy mixyr oa' ezpyna xn`p `ly it lr

.'cg` meie' xn`p eli`kïðz àì ïðz àìãe ïðz ïðúc ,øîà àleòå- §¨¨©¦§©§©§Ÿ§©Ÿ§©
ameie mipy yly za oebk ,'cg` meie' yexita oda epipyy zeipyn

,zenly mipy jixv ,epzpynn ueg zeipynd x`y lk oke ,cg`
`l` ,zenly mipy jixv oi` 'cg` meie' epipy `ly mewnae

.'mixyr oa' df ixd mixyrd zpya cg` mei qpkpyn
:ax lr dywn `xnbd,àleòì àîìLax`yl epzpyn oia wlgny ¦§¨¨§¨

,zeipyndãçà íBé àëä éðz÷c eðééäzeipyna epipyy edfy - ©§§¨¨¥¨¨¤¨
,'cg` meie' lirlàëäåepzpynaéðz÷ àìmeyn ,'cg` meie' §¨¨Ÿ¨¨¥

.zenly mipy jixv oi` epzpynayéðúéì ,áøì àlàdid ie`x - ¤¨§©¦§¥
epeyl z` dpiy recne ,'cg` meie' epzpyna mb `pzd dpyiy

.zencewd zeipynn
:ax lr zeywdl dtiqen `xnbdãBòåc ,dywàéðz,`ziixaaéaø §©§¨©¦

äpnî eàöiL íéøNò úðL ,øæòéìà éaø íeMî øîBà øôék ïa éñBé¥¤¦¨¥¦©¦¡¦¤¤§©¤§¦¤¨§¦¤¨
ìL,íBé íéLcere zenly mipy dxyr ryz el e`lny epiide §Ÿ¦

,mixyrd ezpyn mei miyly,äéøác ìëì íéøNò úðLk àéä éøä£¥¦¦§©¤§¦§¨§¨¤¨
.qixq `ed ixd ,qixq ipniq ea yie zexry izy `iad `l m`yïëå§¥

,ãeìa éaø äøBäe ,df oipra zenly mipy jixv oi`yäðîL úðL ¨©¦§§©§Ÿ¤
ìL äpnî eàöiL äøNòìëì äøNò äðîL úðLk àéä éøä íBé íéL ¤§¥¤¨§¦¤¨§Ÿ¦£¥¦¦§©§Ÿ¤¤§¥§¨

,äéøác`ed ixd ,qixq ipniq `iade zexry izy `iad `l m`e §¨¤¨
.qixq

:`iyewd z` zniiqn `xnbdc àîìLaixac zxizqéñBé éaøãe éaø ¦§¨¨§©¦§©¦¥

øôék ïaxtik oa iqei iaxe dxyr dpeny xn` iaxy][mixyr xn` ¤¦¨
,àéL÷ àì,miyaeyn `ziixad ixacy ef dxizqn gikedl oi`e Ÿ©§¨

,ayiil yiyàä`ed ,dpy dxyr dpeny ,iax xn`céànL úéák ¨§¥©©
e ,epzpynaàä`ed ,dpy mixyr ,xtik oa iqei iax xn`cúéák ¨§¥

àéL÷ áøì àlà ,ìléämipy jixv oi`y da x`eany ,`ziixadn ¦¥¤¨§©©§¨
.zenly

:`xnbd zvxznàéä éàpzs`e ,mi`pzd zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦
.xg` `pzk xaq ax ,axk `l x`ean `ziixaayàéðúc,`ziixaa §©§¨

,íéLã÷a äøeîàä äðLoke ,(e ai `xwie) 'FzpW oA UaM' oebkäðL ¨¨¨£¨§¨¨¦¤¤¤§¨¨¨
,äîBç éøò ézáa äøeîàäxMni iM Wi`e' (hk dk `xwie) xn`py ¨£¨§¨¥¨¥¨§¦¦¦§Ÿ

xkendy ,'FxMnn zpW mY cr FzN`B dzide dnFg xir aWFn ziA¥©¦¨§¨§¨§ª¨©Ÿ§©¦§¨
egxk lra ezectl leki ,ryedi zenin dneg ztwend xira zia

oke ,xknd mein dpey`xd dpyd jeza gweld lyíéðL ézL§¥¨¦
,äfeçà äãNaLdzectl leki ,eizea` zfeg` `idy dcy xkendy ¤¦§¥£¨

oke ,mipy izy ecia ddyzy ixg` gweld ly egxk lraLL¥
,éøáò ãáòaL íéðLixar car dpwz iM' (a `k zeny) aezky enk ¨¦¤§¤¤¦§¦¦¦§¤¤¤¦§¦

,'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WWïëåmipydïáaL ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¥¤§¥
,úáaLå,qixqa zexen`d dpy mixyr zae dpy mixyr oa epiide §¤§©

úòì úòî ïlek.mei l` mein zenly mipy od elld mipyd lk - ¨¥¥§¥
:`ziixad ixacl zexewn d`ian `xnbdíéLã÷a äøeîàä äðL̈¨¨£¨§¨¨¦

ïì àðî.dnly dpy `idyàø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà §¨¨¨©©£¨©©£Ÿ¨©§¨
(e ai `xwie),'BúðL ïa Nák'`idy rnyne,BlL BúðLzniizqnd ¤¤¤§¨§¨¤

,ezcil mein dnly dpy xearkíìBò ïéðî ìL äðL àìå§Ÿ¨¨¤¦§©¨
.ixyza '`a zniizqny

ïìðî äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL.dnly dpy `idyàø÷ øîà ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨§¨¨¨©§¨
FzN`B dzide dnFg xir aWFn ziA xMni iM Wi`e' (hk dk `xwie)§¦¦¦§Ÿ¥©¦¨§¨§¨§ª¨

,'Bøkîî úðL íBz ãòitl zccnpd dpy `idy rnyneBøkîî ©§©¦§¨¦§¨
íìBò ïéðî ìL úðL àìå ,BlL.lel` h"ka zniizqny ¤§Ÿ§©¤¦§©¨

ïìðî äfeçà äãNaL íéðL ézLl` mein zenly mipy izy ody §¥¨¦¤¦§¥£¨§¨¨
.meiàø÷ øîà(eh dk `xwie)øtñîa' ¨©§¨§¦§©
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לשבוע פרשת וישלחצד תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

יום ראשון - י' כסלו
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד כסלו
 מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז כסלו
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב
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ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå
äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá
ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
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elqkצו `"i ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"א שני יום
,316 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ã"áçã íåùî íòèäå,316 'nr cr.àøîâå

,íälL úòc äðéaze`iand 'd zelcba zeppeazdde dbydd - ¦¨©©¤¨¤
zeig lawne deedzn df lk .d`xile dad`l.Léì ïéàîitk - ¥©¦§¥

,"yi"l "oi`"n deedzn `xap lkyïëìå"dnkg"n dx`dd - §¨¥
ly oiprd `idy ,"dxivi"e "d`ixa"c zekln iciÎlr d`ad

`idy itk dxez
iptl "dxivi"e "d`ixa"a
,mlera dhnl d`a `idy
mewnn micxeid mind enk

,jenpl deabäåøî àéä¦©§¨
íðBàîömik`lnd ly - ¦§¨

mleray zenypde
"dxivi"e "d`ixa"díã÷Ÿ¤

íéãøBiä íénk ,äfä íìBòì äãøiLjenpl deab mewnn - ¤¨§¨¨¨©¤©©¦©§¦
'eë52L øçà íâå .,"d`lir dnkg"n dx`dd -,äiNòì äãøi §©©©¤¨§¨©£¦¨

,äiNòc úòc-äðéa-äîëç úðéçaî äìòî äìòîì àéä¦§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨¦¨©©©£¦¨
.úe÷ìà àéäL äîLð úðéçác elôàly zewl` df ,oky - £¦¦§¦©§¨¨¤¦¡Ÿ

`id zeklday "d`lir dnkg" ly dx`dd eli`e ,"diyr"
"d`ixa"c zeklnay ,lirl epcnl ."zeliv`" ly zewl`d
,"zeliv`c d`lir dnkg" zedn zyaeln ,dnyp ly "dxivi"e
xe` lr milrn epi` "dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe`e
xiaqn r"p a"yx iaxdy itk) oky ,day "d`lir dnkg"d

f"qxz "'d xn` dk" ligzndÎxeaic xn`na53miiw zeyalzda (
d enk `idy dbixcna `id zeyalzdd m` lcadzednly

`idy e` - da zyalzn `idy xzei dpeilrd dbixcndzedn
zxg`iwl`d xe`dy drya ,xnelk .dpeilrd dbixcndn

y dbixcna yalzndppi`xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`

d mby drya eli`e ,ef zeyalzda iwl`dyialnzewl` `ed
znlrzn dpeilrd dbixcnd oi` - (xzei dphw dbixcna `l`)
dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly ynn zednd `l` ,zxzzqne
ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd edf .dpezgzd dbixcna
`edy diyr dxivi d`ixa

zewl`zepey`x 'ba
ly (zrcÎdpiaÎdnkg)
ÎdxiviÎd`ixa) "r"ia"

mdy (diyrmi`xap,
`ed dnypd xe`y
enk mdn xzqde mlrda
`xeay xzqdde mlrdd

dxi`n `ly ,xnelk ,`xapn xzzqne mlrznzednxe`
m`Îik ,dnypdeze`ivndnkg" zpiga zeyalzd oial - cala

ay "r"ia"c dnypd xe`a (dpeilr) "d`lirzekldoeeiky ,
mb ixd `ed dnypd xe`yzewl`dxi`n okl ,zedndnkg"

xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd xe`a ieliba ynn "d`lir
xi`ny dny zexnl ,okle .mlrzneielibazekexrd zeklda

,"dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe` zpiga `ed ,epiptl
d`ixac zekln" ly dnypd xe`a) ea zyaeln okÎitÎlrÎs`

("dxiviezednzxzzqn dpi`y ,"zeliv`c d`lir dnkg"
iabl ynn ieliba xi`n "zeliv`"d xe`y ,xnelk .znlrzne
`ly zexnl ixd ,micnel ep`y zeklda okle ,dnypd xe`
df oi` okÎitÎlrÎs` ,"d`lir dnkg" zpiga ynn ieliba dxi`n

ay ,cala herin zpigaa m`Îik ,xzqde mlrd zpigaadzlki
.ynn ielib ly dpigal `eal

,íòhäådcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `id ,"diyr"a

- ?dnypdíeMî¦
úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©

äîLð úðéçác äiNòc©£¦¨¦§¦©§¨¨
úeiçä øB÷î àeä§©©

úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©
,ïäéúBãìBúå çeø Lôðc§¤¤©§§¥¤

,gex ytp ly -ïúeeäúäå§¦§©¨
íò Léì ïéàî¥©¦§¥¦
óBñ ãò ,ïäéúBãìBz§¥¤©
ìëå õøàä àéä ,äiNòä̈£¦¨¦¨¨¤§¨

.dàáöc"ag"y ,ixd - §¨¨
`id ,dnypd ly "diyrc

xewnmi`xapl.ïäéîòèa úBëìäc úòc-äðéa-äîëç ìáà£¨¨§¨¦¨©©©£¨§©£¥¤
,äøéöéå äàéøác úeëìîaLzekldd ly dbixcnde mewnd - ¤§©§¦§¦¨¦¦¨

my - odinrheoi`"c"ag"el`- m`Îik ,mi`xapl xewnïéðò¦§©
äîëçä,oday -ïäaL ,úeìéöàä éôeöøt ïewúa àéä- ©¨§¨¦§¦©§¥¨£¦¤¨¤

,"zeliv`" ly mitevxta
éîòè ìk ïééeìz§¦¨©£¥
'äa äNò-úBöî ,úBönä©¦§¦§£¥§

,íéãñç`"f" ly - £¨¦
,"zeliv`c-àì úBöîe¦§Ÿ

.úBøeáb 'äa äNòú- ©£¤§§
,"zeliv`c `"f" ly

éëä íeMîe,okle -,éîð ¦¨¥¨¥
mb -Laìúäì eãøiLk§¤¨§§¦§©¥

,íéàøápainrhyk - ©¦§¨¦
md mvray ,zekldd
- "zeliv`" ly mitevxtd

,mi`xapl zekld ly minrh zeidl ecxiäàéøác úeëìîa ïä¥§©§¦§¦¨
,à÷åc äîLð úðéçác äøéöéå,zewl` `id dnypy -àeäL ¦¦¨¦§¦©§¨¨©§¨¤
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã

ã"áçã íåùî íòèäå
ùôðã ã"áçã úåéçä øå÷î àåä äîùð 'éçáã 'éùòã
ïäéúåãìåú íò ùéì ïéàî ïúååäúäå ïäéúåãìåúå çåø
ã"áç ìáà .äàáö ìëå õøàä àéä äéùòä óåñ ãò
äîëçä ïéðò 'éöéå äàéøáã 'ìîáù ïäéîòèá úåëìäã
éîòè ìë ïéåìú ïäáù 'éöàä éôåöøô ïå÷éúá àéä
éîð ä"åùîå â"äá ú"ìîå íéãñç 'äá ò"î úåöîä
'éöéå äàéøáã 'ìîá ïä íéàøáðá ùáìúäì åãøéùë
'éçáá àìå 'éöàã íéìëî àåäù à÷åã äîùð 'éçáã
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צז elqk a"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ב שלישי יום
,316 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ç"òá ù"îå,hpw 'nr cr:ì"ãå 'åëå

`id dnypd -,úeìéöàc íéìkîo"ef" ly milkd 'l - ¦¥¦©£¦
,"r"ia"l dnyp miyrp "zeliv`c.çeø Lôð úðéçáa àìåode - §Ÿ¦§¦©¤¤©

."`xap" odyytpe gex zpigaa eyalzd`l-äðéa-äîëçc óàå§©§¨§¨¦¨
ïúìòî ãàî ääábL ,äîLð úðéçác äøéöé äàéøác úòc©©¦§¦¨§¦¨¦§¦©§¨¨¤¨§¨§Ÿ©£¨¨

úeëìî úðéça ìò©§¦©©§
,äîLðc äøéöé äàéøác¦§¦¨§¦¨¦§¨¨

ef ,oky -c"agzepeilrd ,
efe ,df mler zexitqa

zeklndpezgzd ,
,df mler zexitqa-óàå§©

ïë-ét-ìòc"ag" - ©¦¥
,"dxivi d`ixacøB÷î ïä¥¨

úòc-äðéa-äîëçì§¨§¨¦¨©©
äøéöé äàéøácìL ¦§¦¨§¦¨¤

ïäL çeø Lôð úBðéça§¦¤¤©¤¥
íéëàìnä,okÎm`e - ©©§¨¦

,lirl mixne` ep` cvik
"l xyt` i`yzeklnxewn zeidl ,dnypc "dxivi d`ixac

"y drya - mi`xaplc"ag`idy ,dnypc "dxivi d`ixac
?mi`xapl xewn `id ,dpnn dlrn dlrnl,éãéî äL÷ àì- Ÿ¨¤¦¦

,llk dyw `lúBîLpäå íéëàìnä úîàácmieedznd - §¤¡¤©©§¨¦§©§¨
,"dxivi d`ixac c"ag"núëLîpä ätéhî àlà ïðéà¥¨¤¨¦¦¨©¦§¤¤

ïzðå ,"ïétðà-øéòæ ãBñé"ì äîLðc úòc-äðéa-äîëçî- ¥¨§¨¦¨©©¦§¨¨¦§¥©§¦§¦©
jynpe,"àá÷eð"ì,"zekln"l -eàöé íMîemik`lnd - §§¨¦¨¨§

,zenypde."äãéì" úðéçáaixd ,dycg ze`ivn dclepy - ¦§¦©¥¨
,zeklda `ed xacdy itk c"ag ly zehytzd df oi`y
Îi` efk zehytzdny
xewn didiy zn`a xyt`
ote`a m`Îik ,mi`xapl

ly,dcile dtihleki
d`ixac c"agn zeidl
,dnyp ly elit` ,dxivi

,mi`xap ly oipróà ék¦©
eàøápL øîBì éöîz íà¦¦§¥©¤¦§§
àá÷eðc íéìkä úøàäî¥¤¨©©¥¦§§¨

"zekln" -,úeìéöàc©£¦
íéãøBiä íä éøä- £¥¥©§¦
,diyrÎdxiviÎd`ixaa
.äîLð íéNòðå- §©£¦§¨¨

.diyrÎdxiviÎd`ixalúòc-äðéa-äîëç úeîöò ìáà£¨©§¨§¨¦¨©©
íä íLå ,àá÷eðå ïétðà-øéòæã úBö÷ 'åa èMtúî äîLðc¦§¨¨¦§©¥§§¨¦§¥©§¦§§¨§¨¥

àúéLdyy -.àøîâe äðLî éøãñ,dxez ly zekldd oipr - ¦¨¦§¥¦§¨§¨¨
y ,ixdzenvr`idy dxez ly zeklda `wec d`a c"ag

.zewl` `idy dnyp zpigaa d`a dxeze ,zewl`

'íéiç õò'a áeúkM äîe54'íéãeçiä øòL'å)55éãé-ìòL ( ©¤¨§¥©¦§©©©¦¦¤©§¥
äøBzä éãé-ìòå ,äîLð Leáì äNòð äðekädyrp -Leáì ©©¨¨©£¨§§¨¨§©§¥©¨§

,äðLî éãé-ìò äøéöéc çeøc çeødpynd cenil iciÎlr - ©§©¦¦¨©§¥¦§¨
,gexc gex yeal dyrp "dxivi"a `idyäàéøác äîLðc çeøå§©¦§¨¨¦§¦¨

àøîbä éãé-ìò`xnby - ©§¥©§¨¨
,ixd ."d`ixa"a `id
dyrp dxez iciÎlry
`idy ,"gex" ly yeal

?"`xap" ixdøîBì Lé¥©
éãé-ìò à÷åc eðééäc§©§©§¨©§¥

íãàä úøBz`edy - ©¨¨¨
,cneläfä íìBòä¨©¤

,äìòîì äìBòädyrp - ¨¨§©§¨
oeeik ,dxez ly yeal f`
`edy mc`dn `a dfy

.`xapãeîìzä ìáà£¨©©§
éðéña ïzpL Bîöòitk - ©§¤¦©§¦©

dlrnln dpzip dxezdy
,dhnl,äîLpa àeä,zewl` `idy -àeä ïëìåcenil - ¦§¨¨§¨¥

,"cenlz"d.äøéöéc äðLîa ïëå ,çeøä øøáî`idy itky - §¨¥¨©§¥§¦§¨¦¦¨

.dnyp zpigaa `id ,ipiqn dlrnln zpzipéöîz íà óàå§©¦¦§¦
éðéqî ïzpä íbL ,øîBì,dhnl dlrnln -çeøa àeä ©¤©©¦©¦¦©§©

äøéöé äàéøácmey df oi`y dfk ote`a df ixd la` - ¦§¦¨§¦¨
ze`ivnly ote`a `l` ,`xap ly"gily"ze`ivn eppi`y

eze`ivn `l` ,envrl
jk ,glynd gek `id

enk df oi`yze`ivn
mi`xap ly `xapd
:owfd epax oeylae ,mixg`
Càìî ìkL òãBð éøä£¥©¤¨©§¨
,äìòîlî çéìL àeäL¤¨¦©¦§©§¨

éæà,zegilyd zrya - £©
Lnî 'ä íLa àø÷ð¦§¨§¥©¨
-äî ,Baø÷a ïëBMä©¥§¦§©
çéìL BðéàLk ïk-ïéàM¤¥¥§¤¥¨¦©
éôk øçà íL Bì Lé¥¥©¥§¦

,BúãBáòxfbp eny - £¨
eilry dceard okezn
,ezcear ote` itl lrete j`ln ly ze`ivn `ed f`y ,rval
'ä íML øîBìk ,"'eë 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" àøB÷ éæàå- ©£©¥¨¨¨§©¤¥
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äîùð 'éçáã äøéöé äàéøáã ã"áçã óàå .çåø ùôð
äøéöé äàéøáã úåëìî 'éçá ìò ïúìòî ãàî ääáâù
ìù äøéöé äàéøáã ã"áçì øå÷î ïä ë"ôòàå äîùðã
íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
íä éøä 'éöàã '÷åðã íéìëä úøàäî åàøáðù ì"úà
äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
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elqkצח b"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ג רביעי יום
קונטרס אחרון  ,318 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr:à"æã íéìëã

- e yecw,epnî ìcáîmey epi`y `xap zeidl lekiy ,ixd - ª§¨¦¤
,zewl` `edy 'ied mya `xwp `l` `xap ly ze`ivnàeä ïëå§¥

,äàéøác çeø úðéçáa ãeîìzä úeLaìúä úðéçáa Lnî©¨¦§¦©¦§©§©©§¦§¦©©¦§¦¨
,`xap ly oipr ixd `id gexe -íä ,äøéöéã çeøa äðLnäå§©¦§¨§©¦¦¨¥

íéìk eðéäc ,'ä éçeìL§¥§©§¥¦
àá÷eðc"zekln" - §§¨

íéðBöéçä ,úeìéöàc- ©£¦©¦¦
,mipevigd milkd

å ,ãeîìzamilkd - ©©§§
øLà ,äðLna íéòöîàä̈¤§¨¦©¦§¨£¤
ãeîìzäå äðLnä©¦§¨§©©§

íäaLgex"a -d`ixac ¤¨¤
,"dxivieãBñé"î íéëLîð¦§¨¦¦
,"àaà"ceqi"n - ©¨

,dnkgayìa÷îä©§©¥
"äàîéúñ äîëç"î- ¥¨§¨§¦¨¨

,'dnezq' dnkgéøà"cC §©¦
,"ïétðà"dnkg"n - ©§¦
,xzkayBaLjix`"a - ¤
"oitp`-ïéà øBà Laìî§ª¨¥

àöîðå ,àeä-Ceøa óBñ¨§¦§¨
íL àeä ,óBñ-ïéà øBàL¤¥¥
-äàéøác çeøa ïëBL ,'ä¥§©¦§¦¨
àø÷îa ,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§¦§¨
,ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§

ãîBì íãàäLëe- §¤¨¨¨¥
e` ,dpyn e` ,`xwn

,cenlzéLîî-ïéà øBà C ©§¦¥
Bàa ìèáe ììëð úBéäì äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñBø ¨¨¨©¤¦§¦§¨¨¥§

íãàä ìk äæ ék ,Cøaúé56.z` `iadl `id mc`d zilkz lk - ¦§¨¥¦¤¨¨¨¨
iciÎlr dyrpd xac ,jxazi exe`a lhae llkp zeidl mlerd

,dxezd cenilìëå éàçBé ïa ïBòîL éaø úãBáò äúéä úàæå§Ÿ¨§¨£©©¦¦§¤¨¦§¨
íéàøBîàå íéàpzäewqry -,äìâpa,dxezc -éLîäìBøBà C ©©¨¦¤¡¨¦©¦§¤§©§¦

,Cøaúé,mlera -éøeøa øøáìeztilw -ïîæ CLî ìk dâð ¦§¨¥§¨¥¥¥Ÿ©¨¤¤§©
àðìéà àèìLc úeìbäoli`d hleyyk -,òøå áBèczeig - ©¨§¨§¨¦¨¨§¨©

zaxernd "dbep" ztilwn `id mlerd,rxe aeháeúkL Bîk57: §¤¨
íãàä èìL øLà úò",dtilw ly lrila -íãàaly - ¥£¤¨©¨¨¨¨¨¨

,dyecw,"'eëxxal ick ,"el rxl" weqtd meiq itk dfy -
ztilwa - "lrila mc`"a mi`vnpd dyecwd zevevip zelrdle

,"dbep"ìzLää úéìëz eäæ ékúeìL,zenlerd ly -ãøiL ¦¤©§¦©¦§©§§¤¥¥
ähîì ïBéìòä,mlera dlbzie cxi d"awdy -äøéc Bì äéäéå ¨¤§§©¨§¦§¤¦¨

éãk ,íéðBzçza©©§¦§¥
éåäîì ïúBìòäìzeidl - §©£¨§¤¡¥

.ãçàa ãçà"cg`"dy - ¤¨§¤¨
ly ,"d`zz `cegi" ly
ÎdxiviÎd`ixa zenler
"cg`"d enk didi ,diyr

."d`lir `cegi" ly-äî©
úãBáò ïk-ïéàM¤¥¥£©
eîéçøe eìéçc íéëàìnä©©§¨¦§¦§¦

dad`e d`xi -éiìëN,í ¦§¦¦
äëLîä úðéçáa dðéà¥¨¦§¦©©§¨¨

,ììëe ììkdf iciÎlry - §¨§¨
,mlera zewl` jynei÷ø©

.'eë úe÷lzñämdy - ¦§©§
lehiaae "`evx"a micner
df oi`y ,ixd .zewl`l
dpeilrd dpeekd zzin`
dpeekdy ,zelylzyda
`le dkynd `id

.zewlzqdäî ïáeé äæáe¨¤¨©
ïéàî íéëàìî íéàøápM¤¦§¨¦©§¨¦¥©¦
äøBzä ÷ñò éãé-ìò Léì§¥©§¥¥¤©¨
,äðeëa àlL elôà£¦¤Ÿ§©¨¨

àeäLdxezd cenil - ¤
,dpeeka `ly,ììk úe÷ìà dðéàL ãáìa çeø úðéçaoky - §¦©©¦§©¤¥¨¡Ÿ§¨

ly oipr `id dpeekddnyp`idyzewl`- dpeek ila j` ,
ixd ;"yi"l "oi`"n mi`xap cvik - cala gex ly dpiga dfyk

?zewl`n wx `wec `id "yi"l "oi`"n d`ixadéôì àlà¤¨§¦
ïë-ét-ìò-óàL,dpeeka `ly dfy zexnl -ïëBL 'ä íL ¤©©¦¥¥¥

,'eëå,dxez ixaca -:ïéánì éãåelit`y ,lirl xaqedy itk - §§©©¥¦
'd"y iptn ,"'d" mya `xwp ,zegilyd zrya ,`xap ,j`ln

okey"eaokl ,dxez ixaca okey 'dy oeeik - dxez ixaca mb jk ,
."yi"l "oi`"n mik`lnd zeedzd mdn zeidl dleki

zeevn iciÎlr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

,edzd mler ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp zeiyrn

.zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr mb jke .mlera zewl` zkynpe

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l,

eilr dlrn" ly oiprd - dyrÎzeevna xacdy itk - jiiy `l oday

el aygp dyrÎzevn ly dkldd cenilay) "ynn lreta miiw eli`k

ly mipic ihxta mb ,efn dxizie ,(devnd z` miiw eli`k xacd

jiiy `l mday ,dyrna eidi mdy llka giky `ly ,dyrzÎ`l

t`dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar `le ayi" ly oiprd eli

aygii - odn xnyidl ji` dricide el` zekld cenily ,"devn
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ïåøçà ñøèðå÷
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå
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צט elqk b"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

didi dfy llk jiiy `lyk mb z`fe ,df dyrzÎ`ln lreta zerpnidk

mc`l el `vi `ly xacd xiaqe ,llk giky `l df oky ,lreta dyrnl

,dxez ly dkld efy oeeik ,okÎitÎlrÎs` ,dfn xnyidle rpnidl llk

.mlera zkynpd (dpeilr) "d`lir dnkg" ly dkynd meyn da yi

migiky mpi`y mipipra epeca

.lebit ipic ihxt dnbeck hwp

epax xne` igkepd oniqa

oiprdy zexnly ,owfd

- mixexiad oipr - oey`xd

beq cenila dxe`kl jiiy epi`

zekldel`k`l dfy oeeik)

oiprd wx `l` ,(llk giky

ly zekynd `edy ,ipyd

ÎitÎlrÎs` - "d`lir dnkg"

"mixexia"d oipr mb ixd ok

cenil mvr iciÎlr dyrp

meiwy zexnl) el` zekld

zerpnidd e` dyrdÎzeevn

mpi` ,dyrzÎ`ldnd`vez

elit`e ,df ceniln`l

Îzevn miiw eli`k ,"eli`k"

zerpnidd lr xkyd e` ,dyr

.(dyrzÎ`ld zevnn

ïéáäìexacd cvik - §¨¦
,iablúBëìää éèøt¦§¥©£¨

éçéëL àìcopi`y - §¨§¦¥
zegikyøLôàå ,ììk§¨§¤§¨

íìBòî eéä àlL¤Ÿ¨¥¨
,úeàéönaiyrn ote`a - ¦§¦

,eze` bviin dkldd hxty itk dfk xac beq mrt s` dxw `l
,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL-ìkîerx`i `l i`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ

,dl`k mikxeanÎ`l mirexi`éàäëe ìebt éðéc éèøt Bîk§¦§¥¦¥¦§©
.àðåâ,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdaxexia ly oiprd ©§¨

zevevip mixxan el` zekld ihxt cenil iciÎlry ,zevevipd
?edzd mlern,úàæ úòãeî äpä,xacd reci -øeqà ìkL ¦¥©©Ÿ¤¨¦

ïk-àì-íàL ,úBtìwa íéiç øB÷îe LøL Bì Lé íìBòaL¤¨¨¥Ÿ¤§©¦©§¦¤¦Ÿ¥
äòtLä ézìa íìBòa úeàéöna úBéäì ìBëé äéä àìŸ¨¨¨¦§¦§¦¨¨¦§¦©§¨¨

.äðBéìò,ipgex xewn ly drtyd ila -ìñìñîä elôàå ¤§¨©£¦©§©§¥
àðåb éàäëe BøòNa,dnecke -Bæ òâøa Búeiç ìa÷î §©£§©©§¨§©¥©§¤©

øäfa áeúkL Bîk ,úBtìwä úBìëéäî1,Cëìäå .,okle -íb ¥¥§©§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨©
äfä íìBòa íìBòî äNòî éãéì eàa àlL íéøeqàä éèøt¦§¥¨¦¦¤Ÿ¨¦¥©£¤¥¨¨¨©¤
Lnî ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç éLøL íB÷î-ìkî ,éîLbä©©§¦¦¨¨¨§¥©¨¥¦§¦§Ÿ©©¨

.úBtìwä úBìëéäa.zeipgexd zetilwd ly zelkida -íâå §¥§©§¦§©
,úeàéöna íìBòì eéäé àìå eéä àlL úBéäì ìëeiL íéèøtä©§¨¦¤©¦§¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨¦§¦

,úBââLe úeòè ïBâk,bbey didy e` zerh dyry -äòhL §¨§¨¤¨¨

éòéLúì àø÷å,iriyzd dyl -éøéNòzriawl xywa - §¨¨¦§¦¦£¦¦
,"xyrn"l ixiyrd'eë2,àðåb éàäëe,dnecke -iL àìcC- §©©§¨§Ÿ©¨

df didiyãéæîaly avn df f`y -ìò äøBL ätì÷ úBéäì §¥¦¦§§¦¨¨©
àðåb éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ,efk dxeva xacy -Bðéà ¤§©¦§¦§©©§¨¥

úBìëéäa úeàéöna¦§¦§¥§
úBtìwä,`eti` ,cvik - ©§¦

zeig xewne yxey jkl yi
?dtilwa]x"Fnc`n ddBd©¨¨¥©§

:r"p l"f 'wcv gnv' lrA©©¤©¤¤©
áúkM äî éì äàøð- ¦§¤¦©¤¨©

,owfd epaxìëeéå"§©
,"úBéäì-lekiyzeidl ¦§

dxwn ze`ivna oi`y)
(dfkàøéøa àìc àîìà©§¨§¨§¦¨
,déìel xexa `ly ,ixd - ¥

,wtqa `ed `l` ,xacd
úBââMäL íeMî eðééä©§¦¤©§¨

î úBàaztilw -,dâp ¨¦Ÿ©
Léc ,øîBì Lé ïk-íà¦¥¥©§¥

íäì"zebby"l -LøL ¨¤Ÿ¤
-ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa§¥¨§Ÿ©¦¨
íéðt-ìk-ìò ,íB÷î̈©¨¨¦

,úeàéöna BðLéwx `l - ¤§¦§¦
`l` ,zetilwa,ìécáäì§©§¦
,äàlò äîëçadnkg - §¨§¨¦¨¨

,dpeilräèMtúpL¤¦§©§¨
èøôadkld -äæ- ¦§¨¤

lky mcewd oniqa xen`k
`ed dkld ly hxt

,"d`lir dnkg"n zehytzd,éðéña íBìMä-åéìò eðaø äLîì§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦©
øîàîk]3,'eë Lcçì ãéúò ÷éúå ãéîìz ìkL [äî :lkd - §©£©©¤¨©§¦¨¦¨¦§©¥

,ipiqa dynl xqnp,äéîøé éaøc úBéòaàä éèøt ìëå- §¨¦§¥¨¦©§§©¦¦§§¨
zian eze` eglyy cr ,dl`k mihxta (zel`y) zeira` l`yy

`xza `aaa zxtqn `xnbdy itk ,yxcnd4df ixd zehytay ,
erx`iy ixnbl migiky mpi`y dl`k mihxt dl` eidy iptn5,

ely zeira`d -"'eë ezëøë"Îa `xnbd dpc ozece` -÷øt §¨©¤¤
ïélçc ã6."zxkan dnda"l rbepa -xht" zeidl ixd dkixvy §ª¦

`id ,"ezkxk"yk `id dl`yde ,dxekaa ycwl ick ,"mgx
zrcle ,zcliind dy`l dpeekd i"yx zrcl - eze` dkxk
z` dkxk `ide ,xekad mr cgi clep dawp cleey - mz epiax
ixd ,dfk xac rx`iy xzeia dwegx ze`ivn `edy xac ,xekad

,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lkäîëç úeèMtúä ék¦¦§©§¨§¨
äàlò,dxezd zeklda zhytznd ,dpeilr dnkg -àéä ¦¨¨¦

,Lnî ìòôa da Laìîä "óBñ-ïéà" úðéçáaixd "dnkg"a - ¦§¦©¥©§ª¨¨§Ÿ©©¨
,"dnkg"n d`ad zehytzddy ixd ,"seq oi` xe`" yaeln
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì

åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
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elqkק b"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."seq oi`" ly dpigaa ynn lreta `idàeä äëìä èøt ìëå§¨§¨£¨¨
øòLÎd -c ,äàlò-äîëçî CLîð"dnkg" ,`a` ixdy - ©©¦§¨¥¨§¨¦¨¨§

,"àzøa ãñé","`zxa" z`xwpd "zekln" d`a dpnn - ¨©§©¨
"dl opixw dtÎlray dxez ,dt zekln" df dxezae7oipr ,

,dxezay zekldd
,da Laìîe"dnkg" - §ª¨¨

,"`zxa"a zyaeln
df ixd dxezae .zeklna
yaeln ,dnkg ,"`a`"y
Îlray dxeza ,"`zxa"a
,dyxya `idy itk ,dt
."zeliv`c zekln"a

äpnîe"zekln"n - ¦¤¨
Laìúîe CLîð¦§¨¦§©¥
.äiNò-äøéöé-äàéøáa- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

,owfd epax xiaqi oldl
oipr dfÎiciÎlr dyrp ji`

:zevevipd xexia,òãBðå§©
úBtìwä ú÷éðé ék- ¦§¦©©§¦

`idøNòc íéøBçàî¥£©¦§¤¤
èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ§¦¦§ª¨¦§¨

`id ozwipi -íéLeálî¦§¦
-äàéøác úBøéôñ øNòc§¤¤§¦¦§¦¨
èøôáe ,äiNò-äøéöé- §¦¨£¦¨¦§¨

miyealn `id ozwipi
'äiNò'å 'äøéöé'c¦§¦¨©£¦¨

,úBtìwa íéáøòîä- ©§Ÿ̈¦©§¦
zenleray zetilwa rxd

,aeha axern "diyr"e "dxivi"úðéçaî íú÷éðiL ,òãBpk©©¤§¦¨¨¦§¦©
álääáLçîe øeaãa úBëìää ÷ñò éãé-ìòå .íéLe ©§¦§©§¥¥¤©£¨§¦©£¨¨

íéLøtúî8zetilwd -áeúkL Bîk ,äMãwäî íéãøtúîe ¦§¨§¦¦§¨§¦¥©§ª¨§¤¨
'àðîéäî àéòø'å 'íéðewz'a9àLøôàì :zetilwd cixtdl - ©¦¦§©§¨§¥§¨§©§¨¨

,dxezd cenil iciÎlr dyecwdneðééäå .['eë]dyrp cvik - §©§
drya ,zetilwd xexiae zcxtd dxez cenil iciÎlr
`l ,dxeza dligzkl dzidy "d`lir dnkg"n zehytzddy
ly zaexrz dzid "diyr"e "dxivi" zenlerae ,df xac dlrt

?aeha rx:eøîàM änî òãBpkl"f epinkg -eëøa àlL ìò" ©©¦©¤¨§©¤Ÿ¥§
,'eë "älçz äøBza`xnbl m`zda -10,"ux`d dca`" okly ©¨§¦¨

,dligz ekxa `ly iptniptl.ecnly dxezd lr ,cenild
,dxeza "seq oi` xe`" ekiynd `ly ,`ed dfa iniptd yexitd
`ed ie`xk dxezd cenily ,ixd ;dkynd oeyln "dkxa"
,oldl owfd epax xiaqi z`f .dxeza "seq oi` xe`" mikiynnyk
"yexit"d ,cnel icediy dxezd cenil iciÎlr dyrp cvik
df ixd - ?aehdn cxteie yxtei rxdy ,rxd ly "dcxtd"de

iciÎlr `wec ,dxeza jynpd "seq oi`" gekacnel icediy

dxez,(dnvr cvn `id dxezdy itk `le)éãé-ìò àeäL¤©§¥
,ïäa úLaìîä äàlò-äîëça óBñ-ïéà-øBà úëLîä- ©§¨©¥§¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨¤

,dxezay zeklda"eøéøaúà äîëçá"emd "dnkg"a - §¨§¨¦§¨¦
,mixxazn.daL óBñ-ïéà-øBàaiciÎlry ,ixd ."dnkg"ay - §¥¤¨

eciÎlry ,dxezd cenil
"seq oi` xe`" mikiynn
dyrp ,(dxeza) "dnkg"a
xexia df iciÎlr

vipdmb - z`fe .zeve
ly dkld ef oi`yk
dyrzÎ`l e` dyrÎzevn
,ze`ivna zeidl zelekiy
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המקורות]". נסמנו ושם ד', סעיף סוף [פ"א ת"ת הל' אדה"ז א.1.שו"ע לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:3.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
או  "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש והפכם ספנ"ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - כך נק' (שלכן מותר כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר"

י.4. צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצע"ק בסופה. מאגה"ת הוא ‰¯·6È."להעיר בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין
סוגים  כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי
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úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
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äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
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äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë
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כסלו  ט"ז קודש שבת יום
,`qw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr:ä"á ñ"à
dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

ly ("`ipz"ay) df wlga

."oexg` qxhpew"

mipiprdy ,cer oiivn iaxd

mixaqen - df oniqa mipecipd

ihewl"a (hexit xzia) mb

,d`x zyxt zligza ,"dxez

ligzndÎxeaic xn`nae

mei lka iel oa ryedi 'x xn`"

w"k ly g"txz zpyn "'ek

.r"p v"iixden x"enc`

"ïúéà ìçðk ä÷ãöe"§¨¨§©©¥¨
(ä ïîéñ óBñ ñBîòa)1. §¨¦¨

lbi" :my xn`p weqta -
min enk dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink
lgp enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd)

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

,"ïúéà" úðéçaî úëLîpä äëLîä,dkynd `ed "lgp" - ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©¥¨
zpigan ,"ozi`"n - dkyndd d`a okidne ,jynpd lgpk

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg"2miyexit dylyy
oeyln "ozi`" :"ozi`"aswezoeyln "ozi`" ,dyw3"ozi`"e

oeylnoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .
,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay

d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd uewe
àéäLzpigaa zkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"d zpiga - ¤¦

,`id ,"lgp""àìëéäa äc÷ð" úðéça5,dlawd oeyla - §¦©§ª¨§¥¨¨
lkida jynp "dnkg"d zcewpny epiid "`lkida dcewp"
"dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk e` ,"dpia"d
ly zeppeazdde dbydd ly dad`de lehiadn dlrnly)
"lkid"d `idy ,ald ly ziniptd dcewpa jynp ("dpia"

,"dnkg"ny ef dkyndl"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,`lc" - §¥¥¦§
zexitqd ly "dpia"e "dnkg" ze`xwpy itk - "oiyxtzn
od okl ,mlerd meiw myl icinz `ed odly "cegi"dy ,dlrnl

,micxtp mpi`y mixag ipy ,"oiyxtzn `lc oirix oixz" ze`xwp
,ãéúòì úBLnLî "ïúéà" úBiúBàå,ynzydl mivexyk - §¦¥¨§©§¤¨¦

miynzyn ,cizrl dlnd z` zpiivnd ze`a ,ycewd oeyla
,"lrti" ,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei ,s"l` :zeize`d rax`n zg`a
."lrtp"e "lrtz"
zeipgexa xacd zernyn
"ozi`" dlndy ,`id
,cizrly ielib lr dxen
,dfk ielib dlbzi cizrly
ãéúò àðà :Leøt¥£¨¨¦

àéìbúàì7,ip` -cizr §¦§©§¨
ip` zrk ,zelbzdl

,mlrdacizrledf
,dlbziáeúkL Bîk8: §¤¨

,"'Bâå écáò ìékNé äpä"¦¥©§¦©§¦§
,cizr oeyla "likyi" -

L eðééäåz`iaa - §©§¤
xn`p eilry ,giynd

,"icar likyi"æà älbúi¦§©¤¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
CBz Cøaúé Bãeçéå§¦¦§¨¥
-ìò ,álä úc÷ð úéîéðt§¦¦§ª©©¥©
,äàlò äîëç úøàä àeä ,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé- §¥©§¨©©©¥¨¤¨©¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgCøaúé Bãeçéa ìèaì ,álä úeiîéðôa øéàiL¤¨¦¦§¦¦©¥¦¨¥§¦¦§¨¥
,àaìc à÷îòî úéìëúa,ald wnern -úøñä éøçà §©§¦¥¨§¨§¦¨©£¥£¨©

äìøòä,ald zlxr -.'eëå úBiîLbä úBåàzîxqezyk - ¨¨§¨¦©£©©§¦§
aezkk) "dlxr"d9'd lne" ,"mkaal zlxr z` mzlne" -

lre ald zeinipt lr dxzqd didz `l ("jaal z` jiwl`
zpigan `ad `edÎjexaÎyecwdl dnypd ly invrd lehiad
da yie ,dnypd mvr ly "swez"d epyi day ,eytpay "dnkg"
jkay ,zea`dn dyexia `ay xac .zepzydl `ly "iyew"d
,"ozi`"a miyexitd dyly lirl xkfpk ,"oyei"d oipr `hazn
,ald zcewp zeinipta "dnkg" ly ielibd xi`i cizrl ixd
`ed jexa yecwd l` invrde wenrd lehiad z` yibxi aldy
.dlrnly "dnkg" ly ielibd cvne ytpay dnkg cvny

,äpäåmb -,äfä ìçä úeìâa äzòdicaera weqtd itl -10, §¦¥©¨§¨©¥©¤
,"`ib" oeyln e` ,"lig" oeyln "lgd" e` `ed yexitdeLé¥

"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà úö÷ øéàäì äöeòé äöò ïk-íb©¥¥¨§¨§¨¦§¨¦§¦©¥¨
éãé-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk álä úeiîéðt úc÷ð CBúì§§ª©§¦¦©¥§¥¤¨¦§©§©§¥
íéaø íéîçø úðéça BLôðaL úe÷ìà õBöéð ìò øøBònL¤§¥©¦¡Ÿ¤§©§§¦©©£¦©¦

.íéðBéìòä,milaben izlad -íãàä ïéàL ïîæ ìk ,úîàa ék ¨¤§¦¦¤¡¤¨§©¤¥¨¨¨
úéîéðt úc÷ða "ïúéà" úðéçaî 'ä øBà älbúiL äëBæ¤¤¦§©¤¦§¦©¥¨¦§ª©§¦¦
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ïåøçà ñøèðå÷
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ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
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äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä
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היום יום . . . קו

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ּגֹו'", יֹום ג'  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ם דַא"ח "ְרׁשָ ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ם ַעד  ָ ִמּשׁ ָנַסע 

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

א'  ֵחֶלק   : ַהדַא"ח(  )ִעם  ה"  ִפּלָ ַהּתְ "ֵסֶדר  ּדּור  ַהּסִ ַעל  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ ֶ "ַמה־ּשׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן  "ְלַרּבָ ִנְתַקן:   – ֶרְך"  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ  : ל" )פח, ד(  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל  טֹוב  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
ָבר  אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ

ב לֹא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס 
בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס 
איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קז היום יום . . . 
וחסידות מגלה את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם,  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
ָנף" – ֵאין ֶזה  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל־ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  ר  ָיׁשָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ַמְמׁשִ ה –  ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  יק  ַצּדִ ָחִסיד. 
ּלּוִיים  ּגִ  – ]="ְרִצינּות"[  ֶעְרְנְסְטַקייט   – ִמים  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ  – ה  לֹא־ַתֲעׂשֶ
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹותֹו.  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַמְטִריִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ א(  ַמְדֵרגֹות:  ג'  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
"ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ג(  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ֵאין  ל־ָמקֹום  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ
הּו  ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



v"ndqeהיום יום . . . קח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  כסלו י' ראשון יום בצדקה  גם - להדיוט כמסירה לגבוה אמירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éøä ,ä÷ãvä©§¨¨£¥
Bà ,'ä÷ãöì òìñ éìò éøä' :øîBàä ,Cëéôì .íéøãpä ììëa àéä¦¦§©©§¨¦§¦¨¨¥£¥¨©¤©¦§¨¨

.ãiî íéiðòì dðzì áiç ¯ 'ä÷ãö Bfä òìqä éøä'£¥©¤©©§¨¨©¨¦§¨¨£¦¦¦¨
בפיך" נדרת  כאשר  ועשית... תשמור  שפתיך "מוצא  מהפסוק 

מיד ליתנה  חייב  צדקה ליתן  שהנודר א).למדים ו, ודייקו(ר"ה

הגמרא מדברי ד"ה ראשונים  שם ותוס' שם רי"ף ראה ב. לו, קמא (בבא

בלבד,יד) באמירה  בכסף  העניים  זכו  לעניים , צדקה שבנדרי 

(כלומר , להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  ש 'אמירתו  בהקדש  כמו

במסירה ). קונה  שהדיוט כשם  באמירה להקדש  נקנה  החפץ 

ורק העניים, בו זכו לא  לידו בא  לא  עדיין הכסף  אם  אמנם,

חייב - לידי ' יגיע הכסף  כאשר  לצדקה  לתת  עלי 'הרי אמר  אם 

ecilלתת  ribiykנדר הל"ב).משום  פ"ו וחרמים ערכים הל' .(ראה

נקנה הנודר  שברשות  כסף  שרק כאן, הרמב"ם  דעת  וכן

בו זכו  לא  ברשותו, אינו  אם  אבל דיבורו , ידי  על לעניים 

רוכל העניים פג)(אבקת .סי'

נזר ' שטו)וה 'אבני סי' הרמ"א(יו"ד מתשובות  מח)הביא (סי'

ולכן, להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  'אמירתו  אומרים אין שבצדקה 

נדרו לקיים  היורשים על  חובה  אין ומת  לצדקה  כסף  הנודר 

ואין נדר) משום  דבריו  לקיים בחייו  חייב  עצמו  שהנודר (אף 

ערוך' ב 'שלחן אך להדיוט. כמסירה  סי"ג)אמירתו  רנח סי' (יו"ד

וכן להדיוט'. כמסירתו לגבוה  'אמירתו  בצדקה  שגם  כתב,

שם  ס"ה)מבואר רנט חייבים(סי' לצדקה  שהנודר  הרמ"א  בדברי 

שיש בלשון נדר  אם  ורק  לעניים , הכסף  את  לתת היורשים  גם

ואין מוחזקים  היורשים  נקראים - לתת  כוונתו  אם  בו להסתפק

מספק . ממון  מהם  להוציא

ולא נקטינן, רמ"א כפסקי  ודאי  "לדינא  נזר': ה 'אבני  וסיכם 

הסמ"ע  פסקו  וכן  סקי"ט)כתשובותיו ". ריב סי' (שם והש "ך(חו"מ

הריטב"א) בשם סק"ב סו באמירתו.סי' להם  הקנה  לעניים  שהמקדיש 

ה'תש"פ  כסלו י"א שני יום הגוי  בפירות ומעשרות תרומות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰íàå ...éBbä úBøt¥©§¦
úîeøúe ,ïäkì dðúBðå äìBãb äîeøz Léøôî ...ìàøNé ïç÷ì§¨¨¦§¨¥©§¦§¨§¨§§¨©Ÿ¥§©
éðtî ;BlL àeä éøäå ïBLàø øNòîe ,ïäkì døëBîe øNòî©£¥§¨©Ÿ¥©£¥¦©£¥¤¦§¥
éúàa éðà' :øNòî úîeøúa ïäkìå øNòna éålì øîBà àeäL¤¥©¥¦©©£¥§©Ÿ¥¦§©©£¥£¦¨¦
àì äî éðtîe .'íeìk epnî ìhì ïéìBëé ízà ïéàL Léà çkî¦Ÿ©¦¤¥©¤§¦¦Ÿ¦¤§¦§¥¨Ÿ
øîàpL éôì ?äìBãb äîeøúk ,ïäkì øNòî úîeøz ïzé¦¥§©©£¥©Ÿ¥¦§¨§¨§¦¤¤¡©
¯ "øNònä úà ìàøNé éða úàî eç÷ú ék" :øNòî úîeøúa¦§©©£¥¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥
øNòî úîeøz epnî Léøôî äzà ,ìàøNiî ç÷Bì äzàL ìáè¤¤¤©¨¥©¦¦§¨¥©¨©§¦¦¤§©©£¥
ïúBð äzà ïéà ,éBbä ïî ç÷Bì äzàL ìáè ìáà ;ïäkì dðúBðå§§¨©Ÿ¥£¨¤¤¤©¨¥©¦©¥©¨¥

.ïäkì døëBî àlà ...øNòî úîeøz ïäkì©Ÿ¥§©©£¥¤¨§¨©Ÿ¥
מבריסק : הגר "ח והקשה 

נתן בר  שמואל  רבי  ב)לדעת  יא, פירות(בכורות שלקח  ישראל

תרומות  להפריש  חייב  ומירחם , הגוי  הגוימן כי ומעשרות

וללוי, לכהן  מנתינתן  פטור אבל זה , מחיוב  להפקיע יכול אינו

יכולים אתם  שאין  איש  מכח באתי  אני - להם  לומר  יכול  כי

(ותרומה מנתינה  פטור  אני גם  ולכן  כלום , ממנו  ליטול

לו שאסורים  מעשר  לכהנים ).xekniותרומת 

אבל  נותן , אינו  מעשר  תרומת רק  הגמרא  למסקנת  אמנם,

לענין כי לכהן, לתת צריך גדולה  xyrnתרומה  znexzלמדים

ישראל...")מהפסוק בני מאת תקחו מן("כי לוקח  שאתה  ש "טבלים 

מעשר " תרומת  מהן  מפריש  אתה אי לעצמך העכו "ם  נוטל (אלא

להם) אבל ומוכר ,dlecb dnexzומשמע מהפסוק , נתמעטה  לא 

לכהן המתנות  מנתינת שהפטור  מהביאור  בה חזרה  שהגמרא 

יכולים אתם  שאין איש  מכח  'באתי להם  שאומר  כיון  הוא  וללוי 

מתרומה גם  לפטרו צריך היה  זה  לפי כי ממנו', .dlecbליטול

אינו  א. הטעמים: שני את  מצרף תרומתozepוהרמב "ם 

אתם שאין  איש  מכח 'באתי  לומר  שיכול משום  לכהן מעשר

לתת אין הגוי מן  לוקח  שאתה טבל ב . ממנו'. ליטול יכולים

מאת תקחו  "כי מהפסוק  נתמעט כי  לכהן מעשר  תרומת  ממנו 

הטעמים ? שני את  צריכים  מדוע להבין: וצריך ישראל...". בני 

אין גדולה  תרומה  גם  הראשון  הטעם  לפי  הרי מזו, ויתירה 

לכהן ! לתת  צריך 

ומבאר :

תקחו ..." "כי  מהפסוק  מעשר)הלימוד תרומת גוי(לענין שטבל

ביד  כשהם  הפירות לענין  נאמר  לא  לכהן, נתינה בדין  אינו

הפריש  שאם הגוי של כשהם הפירות על אלא  (הגוי)ישראל

לכהן. מעשר  תרומת  לתת  צריך  אינו ללוי, ונתנו ראשון מעשר

גם זה  פטור  ממשיך  לכהן, מנתינה  הופקעו אלו שפירות וכיון 

שאין איש מכח 'באתי לטעון  יכול כי  מהגוי שקנה  לישראל 

הטעמים ששני ונמצא  כלום '. ממנו ליטול  יכולים  אתם

זה . את  זה  משלימים 

ב כן  שאין dlecbמה dnexzהגוי שפירות  לימוד אין 

תרומה נותן אינו  עצמו הגוי  ואמנם , לכהן. מנתינה  הופקעו

ממנו שקונה  ישראל אבל  במצוות , חייב אינו  כי לכהן גדולה 

לכהן. נתינה  מצוות  עליו  וחלה  בר ֿחיוב  הוא  הפירות  את 

(o`k ,ield miig epax iyecg)

ה'תש"פ  כסלו י"ב שלישי יום שליחותו? עושה שליח

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö' :BçeìL ¨¥¦§¥
àáe ,íøz àì Bà íøz íà òãBé Bðéàå ,íøúì Cìäå ,'éì íøúe§Ÿ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥©¦¨©Ÿ¨©¨
ïéøeqàa ïéøîBà ïéàL ;íeøz Bú÷æç ïéà ¯ íeøz Béøk àöîe¨¨¦§¨¥¤§¨¨¤¥§¦§¦¦
ànL LLBçå ;øéîçäì àlà ,ì÷äì BúeçéìL äNBò çéìL ú÷æç¤§©¨¦©¤§¦§¨¥¤¨§©§¦§¥¤¨

.úeLøa àlL íøz øçà©¥¨©¤Ÿ¦§
נחמן כרב  א)הלכה סד, גיטין גם וראה ב. לא, אין(עירובין שלהקל

ששלח  אדם  כגון  שליחותו '. עושה  שליח 'חזקת  על סומכים 

שליח ע "י לאשתו  `mixneגט oi`את עשה  שהשליח

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dcp(ycew zay meil)

`vnpykìMî úBçtãçà íB÷îa ïéñéøb äL,dwelg lràìc ¨¦§Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§Ÿ
ïðéLééçmeyn ,daf dzeyrl miyyeg oi`y -ïðéøîàcep`y - ¨§¦©§¨§¦©

milez ,mini dylya dz`xy yeygl mewn oi`y oeikny mixne`
ydézéæç éîBé éøúajkle ,meil qixbk ,mini ipya wx dz`xy - ¦§¥¥£¦¥

a jk m` ,daf dzyrp `lìLïéñéøb äLe`vnpyãçà íB÷îalr §Ÿ¨§¦¦§¨¤¨
dwelgàîéð énðy ,xn`p mb -dézéæç dôebî àbìôe ézøz- ©¦¥¨©§¥©§¨¦¨£¦¥

,dtebn eribd ivge oiqixb ipy ly xeriyyCãéàåmzkd x`ye - §¦¨
`l` ,dtebn llk `a `làeä úìBëàî íc àîäeæ ábàab` - ©©£¨©©£¤

jelklminkg eyyg recne ,my dkrnzpe dpik d`a mcd
.cere oiqixb dylyk ly lecb mzka aef z`nehl

:`xnbd zl`ey,ïðaøådaiyn .`pipg iax ziiyew lr evxzi dn §©¨¨
,oiqixb dyly xeriyk lecbd mzkay minkg zrc :`xnbdïåék¥¨

àîBé ìëì ãBòå ñéøâa éâelôì àkéàcwlgl ick ea yiy oeik - §¦¨§©¥¦§¦¨§¨¨
,xzei hrn cere qixbk xeriyk dz`x mei lky xneleïðéìz àì- Ÿ¨¦©

mcn `a x`yde mini ipya wx dz`xy lwdl milez oi`
.zlek`n

.qepbihp` oa `pipg iax zhiya `ax ixac z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyñBðâéèðà ïa àðéðç éaøåenya xn` `axy §©¦£¦¨¤©§¦§

yie ,el miyyeg oi` dwelg lr cg` mewna `vnpd lecb mzkay
ay ,eixaca wiiclìLïéñéøb äLe`vnpyàìc àeä ãçà íB÷îa §Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§Ÿ

ïðéLééç,dlecb dafk d`nhl miyyeg oi` dfa wx -ìLa àääL ¨§¦©¨¦§Ÿ¨
úBîB÷îylya e`vnpy cere qixbk ipa minzk dylya la` - §

,cg` welg lr zenewnïðéLééçmini dylya e`ay miyyeg - ¨§¦©
e ,daf ziyrpeúøîà àäy `ziixaa xn`p ixde -ìLaúB÷eìç äL ¨¨§©¦§Ÿ¨£

ïéàmiwelg dyly iab lr minzk e`vnp m` -ziyrp `id ixd ¦
minzk e`vnp m` la` ,qepbihp` oa `pipg iaxl dafìLaäL ¦§Ÿ¨

úBîB÷î,cg` welgaàìdn lr dywe ,dlecb daf ziyrp dpi` - §Ÿ
.miyyeg zenewn ylya s`y `ax ixacn rnyny

a x`al `a `l qepbihp` oa `pipg iax :`xnbd zvxzn`ziixa
`l` ,xaeq envr `ed dneäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãìitlk orh - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

,md mzxaq itl minkgéãéãì,izhiyl -ìLaïéà úB÷eìç äL §¦¦¦§Ÿ¨£¦
ìLaàì úBîB÷î äLmc `vnp m` wx -ziyrp miwelg dyly lr ¦§Ÿ¨§Ÿ

,dlecb daf ziyrp dpi` zenewn ylya cg` welga la` ,daf
eëãéãì àlà,cg` welga dz`xa s` daf ziyrpy mkzhiyl - ¤¨§¦§
úäéî éì eãBà,zegtl il eced -éàæçc àëéäcdz`xy ote`ay - ¦¦©§¥¨©£©

ãçà íB÷îa ïéñéøb äùìLmeyn ,`nhz `lïðéøîàcepl yiy - §Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§¨§¦©
,xneldézéæç dôebî àbìôe éøz`a ok` ivge miqixb ipy xeriy - §¥©§¨¦¨£¦¥

,riaxe qixbk mei lk ,mini ipya dtebnCãéàå,mcdn x`ypde - §¦¨
`l` ,dtebn mc epi`àeä úìBëàî íc àîäeæ ábàjelkld ab` - ©©£¨©©£¤

.d`nhl epl oi`e ,dkrnzde dpik my d`a mcd zngn didy
ïðaøå,`pipg iaxl exn`àîBé ìëì ãBòå ñéøâa éâelôì àkéàc ïåék §©¨¨¥¨§¦¨§©¥¦§¦¨§¨¨

,mini dylyl ewlgl lkepy lecb xeriy yi mzkay oeik -àìŸ
ïðéìzmc `ed mcdn wlgy xnele dfa lwdl milez oi` - ¨¦©

.zlek`n
:daf ziyrp miqixb ipyk ly mzk d`ex m`d dpc `ziixadeðz̈

,ïðaødy`íúk äàBøä,dcbaaBa Lé íà[mzka-]÷lçì éãk ©¨¨¨¨¤¤¦¤§¥§©¥
`ed mzkd lceby oebke ,mini dylya dz`xy xneleìLäL §Ÿ¨

ïéñéøb,miqbïäLelceb qixb lky -ñéøâkipepia,ãBòåxeriyk §¦¦¤¥¦§¦¨
,mzkúLLBçmini dyly xg`l ez`vn m` ,daf dzyrpy ¤¤

,aefl miie`xdåàì íàåi`e ,milecb miqixb dyly ea oi`y - §¦¨
qixbk ipa epnn miwlg mini dyly dz`xy xnele ewlgl xyt`

,cereúLLBç dðéà.dlecb daf ziyrpyøîBà àøâà ïa äãeäé éaø ¥¨¤¤©¦§¨¤©§¨¥
Bæ úçàå Bæ úçà ,éñBé éaø íeMîxeriyk lecb mzk dz`xa oia - ¦©¦¥©©§©©

,miqixb ipyk wx ea yiy mzk dz`xa oiae ,miqixb dylyúLLBç¤¤
elceby mzk dz`xyk s`y meyn mrhde ,dlecb daf ziyrpy
oiaa mdn cg` qixb xeriyk dz`x `ny yeygl yi miqixb ipyk
,zeynyd oiaa mini ipya miqixbd ipy z` dz`xy e` ,zeynyd
meyn ,mini ipy dz`xy yeygl dkixv zeynyd oia d`exde
mini dyly o`k yi `linne ,dlild on ezvwne meid on ezvwny
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ה'תש"פ  כסלו י' ראשון יום בצדקה  גם - להדיוט כמסירה לגבוה אמירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éøä ,ä÷ãvä©§¨¨£¥
Bà ,'ä÷ãöì òìñ éìò éøä' :øîBàä ,Cëéôì .íéøãpä ììëa àéä¦¦§©©§¨¦§¦¨¨¥£¥¨©¤©¦§¨¨

.ãiî íéiðòì dðzì áiç ¯ 'ä÷ãö Bfä òìqä éøä'£¥©¤©©§¨¨©¨¦§¨¨£¦¦¦¨
בפיך" נדרת  כאשר  ועשית... תשמור  שפתיך "מוצא  מהפסוק 

מיד ליתנה  חייב  צדקה ליתן  שהנודר א).למדים ו, ודייקו(ר"ה

הגמרא מדברי ד"ה ראשונים  שם ותוס' שם רי"ף ראה ב. לו, קמא (בבא

בלבד,יד) באמירה  בכסף  העניים  זכו  לעניים , צדקה שבנדרי 

(כלומר , להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  ש 'אמירתו  בהקדש  כמו

במסירה ). קונה  שהדיוט כשם  באמירה להקדש  נקנה  החפץ 

ורק העניים, בו זכו לא  לידו בא  לא  עדיין הכסף  אם  אמנם,

חייב - לידי ' יגיע הכסף  כאשר  לצדקה  לתת  עלי 'הרי אמר  אם 

ecilלתת  ribiykנדר הל"ב).משום  פ"ו וחרמים ערכים הל' .(ראה

נקנה הנודר  שברשות  כסף  שרק כאן, הרמב"ם  דעת  וכן

בו זכו  לא  ברשותו, אינו  אם  אבל דיבורו , ידי  על לעניים 

רוכל העניים פג)(אבקת .סי'

נזר ' שטו)וה 'אבני סי' הרמ"א(יו"ד מתשובות  מח)הביא (סי'

ולכן, להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  'אמירתו  אומרים אין שבצדקה 

נדרו לקיים  היורשים על  חובה  אין ומת  לצדקה  כסף  הנודר 

ואין נדר) משום  דבריו  לקיים בחייו  חייב  עצמו  שהנודר (אף 

ערוך' ב 'שלחן אך להדיוט. כמסירה  סי"ג)אמירתו  רנח סי' (יו"ד

וכן להדיוט'. כמסירתו לגבוה  'אמירתו  בצדקה  שגם  כתב,

שם  ס"ה)מבואר רנט חייבים(סי' לצדקה  שהנודר  הרמ"א  בדברי 

שיש בלשון נדר  אם  ורק  לעניים , הכסף  את  לתת היורשים  גם

ואין מוחזקים  היורשים  נקראים - לתת  כוונתו  אם  בו להסתפק

מספק . ממון  מהם  להוציא

ולא נקטינן, רמ"א כפסקי  ודאי  "לדינא  נזר': ה 'אבני  וסיכם 

הסמ"ע  פסקו  וכן  סקי"ט)כתשובותיו ". ריב סי' (שם והש "ך(חו"מ

הריטב"א) בשם סק"ב סו באמירתו.סי' להם  הקנה  לעניים  שהמקדיש 

ה'תש"פ  כסלו י"א שני יום הגוי  בפירות ומעשרות תרומות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰íàå ...éBbä úBøt¥©§¦
úîeøúe ,ïäkì dðúBðå äìBãb äîeøz Léøôî ...ìàøNé ïç÷ì§¨¨¦§¨¥©§¦§¨§¨§§¨©Ÿ¥§©
éðtî ;BlL àeä éøäå ïBLàø øNòîe ,ïäkì døëBîe øNòî©£¥§¨©Ÿ¥©£¥¦©£¥¤¦§¥
éúàa éðà' :øNòî úîeøúa ïäkìå øNòna éålì øîBà àeäL¤¥©¥¦©©£¥§©Ÿ¥¦§©©£¥£¦¨¦
àì äî éðtîe .'íeìk epnî ìhì ïéìBëé ízà ïéàL Léà çkî¦Ÿ©¦¤¥©¤§¦¦Ÿ¦¤§¦§¥¨Ÿ
øîàpL éôì ?äìBãb äîeøúk ,ïäkì øNòî úîeøz ïzé¦¥§©©£¥©Ÿ¥¦§¨§¨§¦¤¤¡©
¯ "øNònä úà ìàøNé éða úàî eç÷ú ék" :øNòî úîeøúa¦§©©£¥¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥
øNòî úîeøz epnî Léøôî äzà ,ìàøNiî ç÷Bì äzàL ìáè¤¤¤©¨¥©¦¦§¨¥©¨©§¦¦¤§©©£¥
ïúBð äzà ïéà ,éBbä ïî ç÷Bì äzàL ìáè ìáà ;ïäkì dðúBðå§§¨©Ÿ¥£¨¤¤¤©¨¥©¦©¥©¨¥

.ïäkì døëBî àlà ...øNòî úîeøz ïäkì©Ÿ¥§©©£¥¤¨§¨©Ÿ¥
מבריסק : הגר "ח והקשה 

נתן בר  שמואל  רבי  ב)לדעת  יא, פירות(בכורות שלקח  ישראל

תרומות  להפריש  חייב  ומירחם , הגוי  הגוימן כי ומעשרות

וללוי, לכהן  מנתינתן  פטור אבל זה , מחיוב  להפקיע יכול אינו

יכולים אתם  שאין  איש  מכח באתי  אני - להם  לומר  יכול  כי

(ותרומה מנתינה  פטור  אני גם  ולכן  כלום , ממנו  ליטול

לו שאסורים  מעשר  לכהנים ).xekniותרומת 

אבל  נותן , אינו  מעשר  תרומת רק  הגמרא  למסקנת  אמנם,

לענין כי לכהן, לתת צריך גדולה  xyrnתרומה  znexzלמדים

ישראל...")מהפסוק בני מאת תקחו מן("כי לוקח  שאתה  ש "טבלים 

מעשר " תרומת  מהן  מפריש  אתה אי לעצמך העכו "ם  נוטל (אלא

להם) אבל ומוכר ,dlecb dnexzומשמע מהפסוק , נתמעטה  לא 

לכהן המתנות  מנתינת שהפטור  מהביאור  בה חזרה  שהגמרא 

יכולים אתם  שאין איש  מכח  'באתי להם  שאומר  כיון  הוא  וללוי 

מתרומה גם  לפטרו צריך היה  זה  לפי כי ממנו', .dlecbליטול

אינו  א. הטעמים: שני את  מצרף תרומתozepוהרמב "ם 

אתם שאין  איש  מכח 'באתי  לומר  שיכול משום  לכהן מעשר

לתת אין הגוי מן  לוקח  שאתה טבל ב . ממנו'. ליטול יכולים

מאת תקחו  "כי מהפסוק  נתמעט כי  לכהן מעשר  תרומת  ממנו 

הטעמים ? שני את  צריכים  מדוע להבין: וצריך ישראל...". בני 

אין גדולה  תרומה  גם  הראשון  הטעם  לפי  הרי מזו, ויתירה 

לכהן ! לתת  צריך 

ומבאר :

תקחו ..." "כי  מהפסוק  מעשר)הלימוד תרומת גוי(לענין שטבל

ביד  כשהם  הפירות לענין  נאמר  לא  לכהן, נתינה בדין  אינו

הפריש  שאם הגוי של כשהם הפירות על אלא  (הגוי)ישראל

לכהן. מעשר  תרומת  לתת  צריך  אינו ללוי, ונתנו ראשון מעשר

גם זה  פטור  ממשיך  לכהן, מנתינה  הופקעו אלו שפירות וכיון 

שאין איש מכח 'באתי לטעון  יכול כי  מהגוי שקנה  לישראל 

הטעמים ששני ונמצא  כלום '. ממנו ליטול  יכולים  אתם

זה . את  זה  משלימים 

ב כן  שאין dlecbמה dnexzהגוי שפירות  לימוד אין 

תרומה נותן אינו  עצמו הגוי  ואמנם , לכהן. מנתינה  הופקעו

ממנו שקונה  ישראל אבל  במצוות , חייב אינו  כי לכהן גדולה 

לכהן. נתינה  מצוות  עליו  וחלה  בר ֿחיוב  הוא  הפירות  את 

(o`k ,ield miig epax iyecg)

ה'תש"פ  כסלו י"ב שלישי יום שליחותו? עושה שליח

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö' :BçeìL ¨¥¦§¥
àáe ,íøz àì Bà íøz íà òãBé Bðéàå ,íøúì Cìäå ,'éì íøúe§Ÿ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥©¦¨©Ÿ¨©¨
ïéøeqàa ïéøîBà ïéàL ;íeøz Bú÷æç ïéà ¯ íeøz Béøk àöîe¨¨¦§¨¥¤§¨¨¤¥§¦§¦¦
ànL LLBçå ;øéîçäì àlà ,ì÷äì BúeçéìL äNBò çéìL ú÷æç¤§©¨¦©¤§¦§¨¥¤¨§©§¦§¥¤¨

.úeLøa àlL íøz øçà©¥¨©¤Ÿ¦§
נחמן כרב  א)הלכה סד, גיטין גם וראה ב. לא, אין(עירובין שלהקל

ששלח  אדם  כגון  שליחותו '. עושה  שליח 'חזקת  על סומכים 

שליח ע "י לאשתו  `mixneגט oi`את עשה  שהשליח
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האומר כגון  להחמיר , אבל להינשא , מותרת  והאשה  שליחותו 

הנשים בכל אסור - השליח ומת  אשה לי  וקדש  צא  לשלוחו

מי ידוע  ולא  שליחותו עשה  שהשליח חזקה  כי שבעולם,

שקידש . האשה 

החזקה על סומכים בדרבנן אבל תורה , בשל זה  וכל 

על  סומכים  תחומין  בעירובי ולכן, שליחותו . עושה  ששליח

לקנות רצה  שמשלחו  במקום  העירוב את  שהניח השליח

הכ"ב)שביתתו פ"ו עירובין .(הל'

כאן  הרמב "ם  פסק  התורה, מן שהיא  ר"ת ובתרומה דעת (וכן

א) לב, עירובין שליחותו.בתוס' עושה שליח חזקה  אומרים  שאין 

שהש הפרישואף  אחר שמא  ספק  נתרמה , שהתבואה מצא ולח 

תרומה  תרומתו ואין  ברשותו  שלא התרומה ה"ב)את  .(לעיל

למלך' ה 'משנה  ה"א)והקשה  פ"ד בכורות בדרבנן(הל' מדוע :

בלי אף  הרי  שליחותו ', עושה שליח 'חזקת על לסמוך צריך

היא  הלכה  א)החזקה, לד, לקולא'?(שבת דרבנן  ש 'ספיקא

ותירץ :

אבל  בדיעבד, רק  אמור  לקולא ' דרבנן 'ספיקא  הכלל א.

לסמוך  אפשר  החזקה  על ואילו זה , על לסמוך  אין  לכתחילה 

לכתחילה .

עשה אכן  אם  לברר  ואפשר לפנינו נמצא  השליח אם ב.

דבר כי  דרבנן ', 'ספיקא  משום  להתיר  אין שליחותו , את 

עושה שליח 'חזקת ואילו  ספק , אינו  לבררו שאפשר

ודאי. בגדר  הינה  שליחותו '

היתר פעולת נעשתה אם  רק  סומכים  דרבנן' 'ספיקא  על  ג.

כהלכה נעשתה  אם  יודעים  שלא  להתיר)אלא  שיועיל אך (באופן ,

ואילו לקולא , הולכים אין כלל, נעשתה הפעולה אם  כשספק 

כל  אין אם  גם  סומכים  שליחותו ' עושה  ש 'שליח החזקה  על 

נעשתה . שהשליחות  ידיעה 

ה'תש"פ  כסלו י"ג רביעי יום לוקה? אינו מדוע טמאה, תרומה שאכל טמא כהן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìëàì øeñà àîè ïäkŸ¥¨¥¨¤¡Ÿ
áiç ¯ äøBäè äîeøz ìëBàäL ...äøBäè ïéa äàîè ïéa ,äîeøz§¨¥§¥¨¥§¨¤¨¥§¨§¨©¨
äàîè äîeøz ìëàL àîèå ...ä÷Bì Cëéôìe ,íéîL éãéa äúéî¦¨¦¥¨©¦§¦¨¤§¨¥¤¨©§¨§¥¨

.Lã÷ dðéà éøäL ,ä÷Bì Bðéà ¯ åàìa àeäL ét ìò óà ¯©©¦¤§¨¥¤¤£¥¥¨Ÿ¤
ואינו מיתה חייב  אינו טמאה  תרומה  שאכל טמא כהן

תרומה  אכילת על  כי נאמר(טהורה)לוקה , טמא , כהן ידי  על 

יחללוהו ' כי בו ט)'ומתו  כב, שאכל (ויקרא לכהן  פרט ודרשו : .

על הוא העונש  כי טמאה , התרומהlligyתרומה  את

כבר היתה  טמאה  תרומה  ואילו  טמא , בהיותו באכילתה 

מקודם ב)מחוללת  קיג, .(חולין

התוספות  בנטמא)ומבארים  ד"ה א קא, 'אין(שם מדין שזהו

תרומה  אכילת איסור כלומר, איסור'. על חל  z`nehaאיסור 
sebd(ומלקות שמים בידי מיתה איסור(שעונשו על לחול יכול אינו

d`nhאכילת  dnexz(ומלקות מיתה עונש עליו ואין 'עשה' איסור .(שהוא

התרומה אם רק  ומלקות  ממיתה  פטור הוא  הרי זה , ולפי 

יכול iptlנטמאה  אינו השני  האיסור  כך כי  נטמא , שהכהן

שנטמאה לפני נטמא  הכהן  אם אך  הראשון, האיסור  על לחול

התרומה אכילת  הוא  עליו שחל הראשון  האיסור  התרומה,

נטמאת . כשהתרומה  נפקע  ואינו הגוף  בטומאת

אינו טמאה  תרומה  שאכל  טמא כהן הרמב "ם  לדעת אבל

ש 'אינו משום אלא  איסור' חל איסור  ש 'אין משום נענש 

הוא הגוף  בטומאת  תרומה אכילת על  העונש  כלומר , קדוש '.

טמאה תרומה ובאכילת  הקודש , את  חילל  באכילתו  כאשר רק

הקודש  חילול  ועומדת")אין  .("שמחוללת

ואיסור התרומה , שנטמאה לפני נטמא הכהן אם  גם  ולכן 

על  נענש  אינו  – קודם  חל הגוף  בטומאת  תרומה  אכילת

באכילתו הקודש  את  חילל לא  שהרי  טמאה  תרומה אכילת

קודם) נטמאה שהתרומה או קודם נטמא הכהן אם בין חילק לא הרמב"ם .(ואכן,

למלך' ה 'משנה  שאכל (כאן)והנה, טמא  בכהן  הסתפק 

טמאה  כיון opaxcnתרומה  האם  ,dxezd onyהיא זו  תרומה

מחוללת , כבר  היא  שמדרבנן  כיון  או  חיללה כי  ייענש  'קודש '

'חילול'. באכילתו אין

ש 'אינו כיון נענש  שאינו - הרמב"ם  לשיטת רק  ואכן ,

מדרבנן קדוש ' 'אינו אם  שגם ולומר  להסתפק יש  - קודש '

נענש שאינו  - התוספות  לשיטת  אבל אכילתו, על נענש  אינו

דאורייתא איסור כי נענש  ודאי – איסור ' על חל  איסור  'אין כי

הגוף) בטומאת דרבנן(אכילה איסור  על לחול  תרומה יכול (אכילת

מדרבנן) של טמאה שיעור ' 'חצי  על  לחול יכול שאיסור כמו  ,

אחר ה"ז).איסור  פ"ה שבועות הל' (רמב"ם

(cere c"`a d"c ` ,`w oileg sqei y`x)

ה'תש"פ  כסלו י"ד חמישי יום תרומה? לענין 'אכילה' מהי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰åéða úà ìéëànä©©£¦¤¨¨
ïéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL ïéé äúLå ââML øéæðå ...íépèwä©§©¦§¨¦¤¨©§¨¨©¦¤§¨¨¥§©§¦

.Lîçä úà ïéîlLî ïðéàå ,ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©§¦¤©Ÿ¤
ה 'כסף כתב  חומש , משלם  אינו שהנזיר  הדבר  ובטעם 

עליו אסור חולין, הוא של  אם  גם  שהיין, משום שהוא משנה '

תרומה לענין  'שתיה' נחשבת  שתייתו  אין  ולכן  הנזירות . מצד 

הכהן) הפסד משום לשלם עליו הקרן .(ואת

ספר ' כאן)וב'קרית ביאר :(להמבי"ט,

וחומש , קרן משלם בשגגה  תרומה  שאכל  שזר  זה  דין

כי  "ואיש  מהכתוב  ycwנלמד lk`iחמישיתו ויסף  בשגגה 

יד)עליו" כב, קודש(ויקרא איסור  אלא  זו  באכילה  שאין ומשמע  ,

אחר .(תרומה) איסור  עליו שחל לנזיר  ביין כן  שאין מה ,

אחרונים  ועוד)והקשו  רפא מ' מנ"ח ז. אות פ"ב פסחים רע"א :(תוס'

הכיפורים(ה"ז)לעיל ביום  תרומה  שהאוכל הרמב "ם  כתב

שמצד  שמכיון נאמר  לא  ומדוע וחומש . קרן משלם  בשוגג

איסור ללא  גם  שהרי 'אכילה ' זו אין  הכיפורים  יום  דיני

הכיפורים ? ביום  האכילה  אסורה תרומה 

חמדה ' ה'כלי ב)ומיישב  אות סוף :(אחרי

'תענו מהכתוב  נובע הכפורים  ביום  ושתיה אכילה  איסור 

אינו ושתיה  מאכילה להימנע התורה  וציווי נפשותיכם ', את 



קיי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הוא האיסור  ששורש  כיון  כי ו'משקה ', 'אוכל' מתורת  מוציאם 

שחייבים ו'משקה ' 'אוכל' בגדר  שהם בזה נכלל הגוף , עינוי 

מהם . להימנע

מלכיאל' כז)וב 'דברי  סי' מבאר :(או"ח

המוכר ולכן  'אכילה ', נחשבת  אינה  בשוגג איסור אכילת 

צריך  בשוגג , ואכלו התורה מן באכילה האסור  דבר  לחבירו 

הדמים  את  לקונה  להחזיר  הי"ד)(הל'המוכר פט"ז אףמכירה כי

על  אותו ומצערת  ממנה קצה נפשו בשוגג, היתה  שהאכילה 

התורה  מן איסור  על סק"ד).שעבר  רלד סי' חו"מ (סמ"ע

ממש  באיסור  רק  נאמרה  זו שהלכה  דאיסורא')ונראה  ,('חפצא

שאכלו אלא  באכילה  שמותר  במאכל שהאכילהonfaאבל 

חייב יהא  הכפורים , ביום  ואכל שהטעוהו  כגון בו, אסורה

שאכל. מהאוכל  קצה אדם  של  נפשו  נאמר לא  כאן  כי לשלם 

'אכי נחשבת  הכפורים  ביום  תרומה  אכילת  כיולכן, לה '

תרומה , של יין  ששתה  בנזיר  אבל  המאכל, בעצם  אינו האיסור 

אינה ולכן ממנו, קצה  ונפשו  אסור  עצמו  היין לגביו הרי

'שתיה '. נחשבת 

ה'תש"פ  כסלו ט"ו שישי יום חולין  של קופות משתי אחת לתוך שנפלה תרומה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ézL Bà úBt÷ ézL§¥ª§¥
òeãé ïéàå ,äììáðå ïäî úçà CBúì äîeøz äìôpL ,úBøeâî§¤¨§¨§¨§©©¥¤§¦§§¨§¥¨©
elà éøä ,ãçà úéáa úBøeânä ézL eéä íà ¯ äìôð ïäî Bæéàì§¥¥¤¨§¨¦¨§¥©§§©¦¤¨£¥¥
elôàå ,úBôøèöî úBtwäå ...äàîe ãçàa äìòúå ,úBôøèöî¦§¨§§©£¤§¤¨¥¨§©ª¦§¨§©£¦
øácä áBøwL éôì ¯ úøçà øöça ät÷å äæ úéáa ät÷ äúéä̈§¨ª¨§©¦¤§ª¨§¨¥©¤¤§¦¤¨©¨¨

.ãçà úéáa ïäézL õa÷ì§©¥§¥¤§©¦¤¨
קופות  ששתי  בירושלמי מבואר  הרדב"ז: (סלים)וכתב 

זו עם זו  מצטרפות חולין של סאה  חמישים  מהן אחת  שבכל

אפילו מהן, אחת  לתוך שנפלה תרומה  של  סאה  לבטל כדי 

מיטלטלות כלומר, להתפנות ". ש "דרכן מפני  בתים  בשני הן

הטלטול  בשעת להתערבב  ויכולות  למקום  (פיה"מ ממקום 

מי"ב) פ"ד תרומות מגורותלהרמב"ם שתי אבל  שאוגרים , אסם - (מגורה

התבואה) את אחד.בו בבית  רק  מצטרפות  במקומן, הקבועות 

בתים בשני קופות שתי  זה טעם  שלפי  הר "ש  כתב והוסיף :

להתפנות "שדרכן  אחד אדם  של שתיהן אם  רק מצטרפות 

אבל  מצטרפות , אינן  אדם  בני שני  של אבל ולהתערב ",

הקופות ששתי פירש  ולא  סתם שהרי כן סובר אינו הרמב "ם

שני בשל שגם  לומר  ואפשר  אחד, אדם  של להיות  צריכות 

ויערבבו שישתתפו יתכן  או לזה  זה  מוכרים לפעמים אדם  בני 

הקופות . שתי  את

ראשונה ' ה 'משנה  שם)וגם  הרמב "ם(תרומות בדעת  נקט 

כי וביאר , אדם. בני שני בשל  גם  מצטרפות הקופות  ששתי

איסורים  כשאר  ברוב בטלה תרומה  התורה  א מן  נג ב"מ (תוס'

מ"ז) פ"ד תרומות תויו"ט ועולה. היאד"ה כי בתרומה החמירו  וחכמים

מתירין  לו  שיש  לדבר  ע"י דומה  התרומה הפרשת את לבטל אפשר (כי

לחכם) לושאלה שיש  דבר  ברוב ולבטל לזלזל  יבואו  שלא וכדי ,

איסורים משאר יותר  בה  והחמירו היכר  חכמים  עשו מתירין ,

ומאה . באחד רק  שמתבטלת  ואמרו

התרומה את לבטל כדי מצטרפות  קופות  שתי  כן , ואם 

בתים בשני נמצאות  הן אם  אף  ומאה בבית באחד  מגורות שתי (וכן

ביטול אחד) שדין  כיון אלא להתערב  שעומדות  משום  לא

הקופות שתי את  נצרף  אם  וגם  היכר  משום  הוא במאה  תרומה 

יכולות אדם  בני שני של הקופות  שתי  זה  ולפי  היכר . בזה  יש 

היכר . יש  במאה  הוא  התרומה  שביטול  בכך כי  להצטרף ,

ה'תש"פ  כסלו ט"ז קודש שבת הנתינה  לפני כהונה במתנות הכהן זכות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïéìáè åéúBøt ìëBàä̈¥¥¨§¨¦
äúéî ïéáiç ïäL ét ìò óà ¯ Bìáèa øNònä ìëàL éåì ïëå§¥¥¦¤¨©©©£¥§¦§©©¦¤¥©¨¦¦¨
eîéøé øLà" :øîàpL ,ïäéìòáì úBðznä ïéîlLî ïðéà ,íéîMì©¨©¦¥¨§©§¦©©¨§©£¥¤¤¤¡©£¤¨¦

.ïúBà eîéøiL ãò íeìk ïäa Eì ïéà ,"'äì©¥§¨¤§©¤¨¦¨
אריה ': ה 'לב  והקשה 

כלום  בהן  לך  "אין הרמב "ם  `ozeמדברי  enixiy cr"

הפירות  את  אכל שאם  ישxg`lמשמע  (הפרשה ), ההרמה 

ולכאורה , תמורתם . לשלם  ועליו  בהם , זכות  ללוי  או  לכהן 

כהונה  מתנות אכל או  שהמזיק  להלכה בסתירה  זה  (אחר הרי 

לכהן) שניתנו ולפני לושהופרשו שאין  'ממון שזהו  משום  פטור 

שי כהן  כל  כי "לכהןתובעים ', לו  ולומר  לדחותו  יוכל  תבענו 

לך " ולא  נותנם אני ב)אחר  קל, הרמב "ם (חולין והרי בכורים . (הל'

הי"ד) זו !פ"ט הלכה  גם הביא 

ותירץ :

הרמב "ם  מכרן,(שם)לשון או הזיקן או ואכלן  "עבר  הוא 

mlyl aiig epi`וכתב תובע ". לו  שאין ממון שהוא מפני

"המזיק הגמרא , מלשון שינה  שהרמב "ם  משנה ' ה 'כסף

כהונה  אדםxehtמתנות  בדיני לשלם  חייב  שאינו  להדגיש  ,"

תרומה  לכהן)כי הנתינה אבל (קודם תובע , לו שאין ממון  היא

שמים  ידי  לצאת  לשלם ד"ה צריך  שם, חולין התוספות דעת גם (וזו

הרמב "םואב"א) כתב  ההפרשה , קודם  טבל  באכילת  כאן , אך .

כיoinlyn"אין  שמים, ידי לצאת  לא אפילו היינו  המתנות ",

במתנות". ממונית  זכות  שום לכהן אין ההפרשה  קודם 

הרמב "ם : בדברי נוסף  דיוק  מבואר ובזה 

טבלים... פירותיו "האוכל הוא : ההלכה  itלשון lr s`
minyl dzin oiaiig ody."לבעליהן המתנות  משלמין אינן

את לשלם סיבה  הוא מיתה  שחיוב היא הדברים  ומשמעות 

משלמים . אין שמכלֿמקום  הפסוק  ומלמדנו לכהן, המתנות 

לפטור סיבה  הוא מיתה  חיוב אדרבא , הרי  מובן : ואינו 

אחת  לדעה  מיניה')מתשלומים בדרבה ליה 'קים ?(מצד

מובן: הדבר הנ "ל ולפי

חמור איסור היא  הטבל שאכילת  מורה לשמים  מיתה  חיוב 

לשלם חייב  שהאוכל לומר מקום  שמים)והיה  שלא(מדין כדי

וקודם שמאחר  הרמב "ם  כתב  כך ועל נשכר , חוטא  יהא 

כלל. לשלם  צריך  אין  במתנות , זכות  כל  לכהן  אין  ההפרשה 

(` ,`lw oileg ,dix` al)
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בצדקה.1) והמתפיס הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע ולא צדקה הנודר
לבדק  שנדר וגוי בפרהסיא. הגוי מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי. קודם מי להשיאם שבאו ויתומה

למי. קודם מי ובאנשים דבר, לכל

.‡:¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È¯‰2BÊ ÚÏÒ È¯‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3·iÁ - ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

¯Á‡z Ï·a ¯·Ú - ¯Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ - ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈ¯Ù‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa ¯„pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»
dÙ¯ˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ ·c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»

·‰Êa7.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב. ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי על שאף
"בל  עבירת והרי ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.·?„ˆÈk .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,·iÁ - ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈ¯Ùn‰ .‰˜„ˆ BÊ È¯‰ - BÊk BÊ ÚÏÒ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:¯Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«
L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È¯‰ - BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם

.‚¯Ó‡iL „Ú ÔzÈ - ¯„ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ ¯„Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק ממשנה כן למד
יהא  פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי
לנדרי  הדין והוא נתכוונתי", לכך לא שיאמר עד מביא

צדקה.

.„È¯‰' ¯ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BLÈ¯Ù‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

¯Á‡a10¯eÒ‡ - È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .¯zÓ - ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»

Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ¯ Ì‡Â .B˙BpLÏÛ¯ˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»
ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ

ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÙ¯ˆÓ - ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי

עניים  להם אין אם שרק הרי וכו'". פורטין לחלק עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט, שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ·ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈
˙BOÚÏ14¯zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È¯‰ - ÔzÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»

‰˜„v‰L ;Ú¯BÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»
.Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לכוף.

.Â¯eÒ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯ B‡ ‰¯BÓ ·c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL ¯ B‡ ‰¯Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
¯·„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«

˙eL¯‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא והיינו
וכו'16) שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית נראה כן

אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע שאם הרי נמי", ישראל

.Ê;Ï‡¯OÈ ·c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰e¯ÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯·„ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ·c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ18B‡ ‰¯B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ ¯·c‰ ‰È‰ .Ô·‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ ¯·c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -«¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

¯ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ;Lc˜na19˙È·Ï Ï·‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - ˙Òk‰20:¯Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzL¯Ù‰ Ï‡¯OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLe¯È22ÌÎÏÂ :¯Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ
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שהתנדב 18) גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק נדבה

בסוף". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק לפי מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק כדין דינם כי הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡24ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰¯Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

¯O B‡ CÏÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„·BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,¯˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר כו: בסנהדרין
נמי  ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה
ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",

המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.
גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה, דלא
נכרים  עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת,

ישראל". עניי עם גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈe·L ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙Ò¯ÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È¯‰ Èe·M‰L ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈn¯Ú‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈ·Ú¯‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È¯‰ - BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30C¯Ùa epc¯È ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïh·e . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ¯·„ ‰a¯‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰a«̄»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי שם:

כל  בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי כי
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס "הלא

.‡È‡·e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈ·Ï ˙BÚÓ e·bL ¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·c Ô‰Ï34ÌÈ·‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ - »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ìe¯kÓÈ ‡Ï - ˙B¯B˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe¯„‚e ÌÈ·‡‰ ˙‡ e‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈe·L35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈ¯ÎBÓ - ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙B¯Bw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
- e¯Ó‚Â ea Ì‡ Ï·‡ .„·Ïa ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ e¯kÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.¯eav‰«ƒ

בי 34) דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע שמא פשיעותא" משום - אחריתי כנישתא
(=גבו  מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי  דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.

.·ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈÁÈ¯·Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆

.Ô˙¯ÈÓLa ÌÈa¯Óe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק.37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי
דוחק  משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון כפי הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב. בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÂÈ·e BÓˆÚ ¯ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰e¯Ò‡ B‡ Ô˙B‡ e·LÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
- ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï·‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È·‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt - B‚¯‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי 41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,
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.„È‰aLpL „·Ú42Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„·Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡¯OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt - ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÈÓ‰L Èe·LÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ ¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,¯fÁÏ Bk¯c LÈ‡‰L ÈtÓ ;È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰È·Ma Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó dzL·e ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»

‰¯·Ú ¯·„Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰ - ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bk¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני  היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ - Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰a¯Ó ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
¯Èc ÚÈ·¯e ÌÈ¯È„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ

.d„B·Î ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a¯‰ ÌÈÈe·L B‡ ‰a¯‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ Ò¯ÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡¯OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡¯OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50¯ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ¯ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,¯‚Ï53„·ÚÏ Ì„B˜ ¯‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
¯e¯‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,¯¯ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי  לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות
בפירוש  כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי  שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן שנאסף
והאסופי)51) (=השתוקי והאחרים ודאי שהממזר "לפי

לחוטבי 52)ספק". יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין

בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓÎÁa55¯ÊÓÓe ı¯‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz - «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

- ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ·‡ B‡ Ba¯58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆

.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט.55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף". מינייהו הי (=חריף) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צדקה.1) גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי
מקבל  מי חוב. עליו הן והרי מעות בידו  שהיה מי צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ da LiL ¯ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
·eˆw‰ ¯·„Â ÔzÏ Èe‡¯ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰Ú·LÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי 3) לרבות "מנין ה: הלכה פ"ד קידושין בירושלמי
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב תלמודֿלומר
מלך). פני (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי פרוטה אדם יתן "לא י: בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח). הלכה פ"י ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח:5) שם

.·ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
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ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙B¯t B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ¯ˆÁÂ ¯ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ·¯ÚÏ Èe·b‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ ·c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Ò¯t epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡¯˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡¯OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ - ÈeÁÓz Ï·‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי" גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב"ז). בדברי בסמוך להלן וראה מלך, פני

יב. קופה,8)הלכה תמחוי לעשות העיר בני רשאים שהרי
(רדב"ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È¯‰ - ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁv¯Ó ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙B¯t‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ e¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡ - «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים
לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.

התענית. אחרי

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
¯zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï B¯BÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
·eˆ˜ ¯·„ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי 17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ·¯ÚÓ - ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ - ÈeÁÓz‰Â .˙aL ·¯ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„·Ïa ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.Ê¯ÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M¯19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
¯eaˆ ÈÎ¯vÓ eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .e·bL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»

‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈ·Bb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿
È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««

.¯eaˆ ÈÎ¯vÓ BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני מותר ולשנותה)

יב).21) הלכה להלן וראה ב: מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי.22) רב של מעשה ט. בתרא בבא

.ÁL¯ÙÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ L¯Bt ‰ÊÂ ¯ÚMÏ L¯Bt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈ·B‚Â24. ¿ƒ

(רש"י 23) לגנוב דעתו יחידי, הגובה זה יאמרו שלא ח: שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï - »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙È·Ï ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י גונב

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27- ˜eMa BÚ¯Ùe ,‰Ó B¯·Áa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙È·Ï ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡¯OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י מה לכל מוסב זה כי יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙ¯ˆÓ - «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯Èc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÎBÓ - ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ Lc˜‰· ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡· Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ"ח למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט.

שחילקו.

.·È‰È„na ·LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL ·LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL ·LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

¯ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk - ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL ·LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈ¯·BwL ‰¯e·wÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰¯e·˜ ÈÎ¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»
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פריז 37) וכתבֿיד מינכן כתבֿיב לפי ח. שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני בשם ברדב"ז) (ראה יז שורש מהרי"ק
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ"ה. וביד ברי"ף הוא  וכן שם.
בשלשים  שדי קופה, לענין (82 75 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד
והטעם  ד. הלכה פ"א בתרא בבא בירושלמי והובאה יום,
לך  שאין התמחוי, מן יותר מוכרחת שהקופה מפני בזה
ראה  בתמחוי. נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי בעיר, וסיים במדינה פתח כאן

ז]. הלכה

.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ ¯eÒ‡ - ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40- ˙BcÚÒ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,¯Èc ¯ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46·BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È¯‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח פרק הוא 40)פאה סעודות ושתי הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי מן יקח לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע, בכל שיקבצו
סעודות  שתי הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאיֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח.42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט. במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח) העושים שחמשים בירושלמי

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק ממושכנים, שאינם ומשמע לאחרים, חייב
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי יטול", זה הרי אשתו, לכתובת או חובו
דברי  [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע, כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי"ז

בחוב]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי, אותם שעשה
ג). ס"ק רנג סימן ביו"ד (ט"ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ¯ˆÁ BÏ LÈÂ CÈ¯vL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ ¯kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ ¯zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„¯‚Ó ÔB‚k ·‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆
˙eÁt Á˜BÏÂ Ô¯ÎBÓÔ‰Ó54ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰·bL ¯Á‡ Ï·‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈ¯Á‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ - «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח.49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי
(למעלה  תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ"ז מהם, נהנה שהגוף דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח.). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ,

מיאוס.53) טענת אין בו ואף חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב לדעת מן 56)שם, מתפרנס הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי, מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס כלומר,

שם. הרי"ף פירש וכן גבאי. לידי

.ÂË¯ÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B˙È·Ï ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È¯‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,¯ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ"ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓ¯Îe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
Ô¯ÎBÓ63ÏBÊa Ô¯ÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa Ô¯ÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
¯kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ ¯OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰¯ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL ¯kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(כסף60ֿ) שם הרי"ף דעת לפי ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח, משנה פ"ח בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי"ף, נוסחת לפי שם,
כאן  שגם לפי וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב"ז). שעה באותה עני שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק שלא לפי

שם). (רש"י ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק שיכול לפי
(שם). החורף כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף נכסיו, של השיווי חצי עד עני מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי לפעמים מוכר אדם שכן עני, במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י"ף
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי, מדה בלי עני יו מעשר

המחיר. בחצי

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,¯˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ¯‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
- „e¯ËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ ¯OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa ¯kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»
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עלמא,68) דכולי ארעתא דזול "אי שם: הרי"ף כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי ונפיק דעייל איידי ודיליה עלמא, דכולי ארעתא
את  רבינו והשמיט לה". ליספו נמי טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט לפי - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסףֿמשנה). עני מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ e·bL ÈÚ69e¯È˙B‰Â B¯BÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ¯˙BÓ .BlL ¯˙Bn‰ È¯‰ - CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
- Èe·L ¯˙BÓ .ÌÈÈe·LÏ - ÌÈÈe·L ¯˙BÓ .ÌÈiÚÏ -«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ¯˙BÓ .Èe·L B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ -71˙n‰ ¯˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈL¯BÈÏ -73. ¿¿»

ה.69) משנה פ"ב סתם 70)שקלים מת לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëe¯t Ô˙pL ÈÚ74- ‰twÏ ‰Ëe¯t B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó -ÔÈ‡ - Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ"ד.74) פאה (פ"ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב הצדקה מן המתפרנס עני שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס"ק רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï e‡ ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡¯OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰È·LÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

htyna oeiv xn`py ,dwcva `l` oil`bp l`xyi oi`"
."dwcva 'iaye dctz

ששם  א.) קלט, (שבת מהגמרא למקורו המפרשים וציינו
פריז  ובכת"י כו'", בצדקה אלא נפדה ירושלים "אין נכתב
וכן  במשפט". אלא נפדה ירושלים "אין היא הגירסא
שירושלים  היינו תפדה", במשפט "ציון מהפסוק משמע

הנפדית. היא

היא  הרמב"ם אצל מצוייה שהיתה שהגירסא לומר ויש
למעלת  בנוגע ולכן במשפט", אלא נפדה ירושלים "אין
כפשט  בצדקה" אלא נגאלין ישראל "אין כתב הצדקה
אבל  במשפט, הנפדית היא ציון שהיא שירושלים הכתוב

בצדקה. נפדין יהיו (ישראל) שבי'
('h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

בבבא2ֿ) כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי
מלך'). פני ('אור א. ט, דרשתו 3)בתרא בסוף [הרמב"ן

ב'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע "לצדיקי הביא: לקהלת,
מלך']. פני ב'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט, יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב כו' חסדים וגומלי והביישנים

וגו'". ט.5)בניו י, כה; ח, במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט, שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק (הגר"י נפדה ישראל אין שם גורס שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י לפי צח. [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט "ציון הפסוק לפי נכון וכן במשפט".

בצדקה"].

.·‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú¯ ¯·c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈ·La ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»

ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁ¯Ó - ÌÁ¯Ó‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ
ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»

BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ - ÌÁ¯Ó BÈ‡Â È¯ÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁ¯È ‡ÏÂ ‰n‰ È¯ÊÎ‡ :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :¯Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k - Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
- Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁ¯È ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁ¯È ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„B¯Â Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰È¯Á‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט. (תענית מתעשר ואדרבה
שמח'). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח, (משלי ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי עולם", עד ובטח השקט
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי

ב.9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי "וכל ב: לב, בביצה הוא וכן ה"א).
פני  ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות,

מלך').

.‚‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú·e .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :¯ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓ·e ;ÏÚiÏ· Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡¯˜Â .ÏÚiÏ· E··Ï ÌÚ ¯·„ ‰È‰È Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡¯˜Â .È¯ÊÎ‡ ÌÈÚL¯ ÈÓÁ¯Â :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E· ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡¯˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
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miiprקיח zepzn 'ld - mirxf xtq - elqk 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÚÂL :¯Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ ·B¯˜ ‡e‰ Ce¯a»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«
ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»

˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙e¯k ˙È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«
.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע רבי של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י, בתרא בבבא
בליעל  בני וגו' לך השמר הכא כתיב עבודהֿזרה, עובד

כתוב:12)וגו'". כח) (לד, באיוב אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח והוא ישמע". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ¯ ÌÈt ¯·Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡ - ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜¯wa ˙BLe·k¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,B˙¯ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓO·e¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן
הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו

גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי
י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים

יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים בבא24ֿ)כלומר,
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב'תוספות' ועי' שם,

ה"א. פ"ט למעלה

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ¯˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰·BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰¯eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈ¯¯Bˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»

ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡·e ,Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ
.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.·È.Ï‡LiL ¯Á‡ BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚È¯·Òa Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.·ˆÚa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëe¯t ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰¯Bz ÌÈ¯Îf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
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Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊe·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ‰¯LÈ C¯„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈
Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»

Ì„B˜ ·B¯w‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ
‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡¯˜z Ê‡ :¯Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסףֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ"ו רבינו שפסק כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב. קידושין ב'תוספות' ראה
הי"ג.34) פ"ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח, (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È· Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

(כסף43ֿ)(כסףֿמשנה). א. קה, בכתובות הונא, רב
רש"י  אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע,44)מפרש רבי
(כסףֿמשנה). א. כח, בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰n¯Óe ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ -45È¯‰Â .˙Bi¯aÏ C¯ËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ ¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈ¯eqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚k¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa ·iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ B¯Úˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
¯Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ¯ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ - ¯eav‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈ¯Á‡ Ò¯ÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ Ce¯a :¯Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ"ט.45) פ"ח פאה ב'ירושלמי' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי' שם. בר"ש,47)הוא ועיי"ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק יכול אינו אם בין כן, חילק הוא שאף
בכלל  שהוא להספיק, יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  כסלו י"א שני יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z1‡lL (‚ .¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (· . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .¯„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óe¯z B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óe¯z Ï¯Ú»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
ארץ 1) היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר

ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל
הקונה  ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
ישראל  בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה
ישראל  פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה
שיצאו  ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי
ועומד  לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה
אם  הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה

התורה. מן הנתינה.2)הם גם ההפרשה היינו 3)ובכלל
קלים. קדשים של ושוק חזה

.‡‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ˙B¯OÚn‰Â ˙BÓe¯z‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡È·e6¯ÚL ı¯‡a elÙ‡ ˙B‚‰B e‰iL ,7, ¿ƒƒƒ¿ƒ∆¿¬¬ƒ¿∆∆ƒ¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÈtÓ8ÔÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈ ·¯Â ƒ¿≈∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈ·LÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
·‡BÓe ÔBnÚ ı¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙B·È·Ò Ì‰L11. ∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

קרקע),4) חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ". אלא נוהגת ישראל 5)אינה שכל בזמן ודווקא

נביאים".6)שם. מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ידים 
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ועמון 8)בבל.7) ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף
היא  סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב

אחרות]. מארצות יותר ישראל שם:במשנה 9)לארץ
ולפי  זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא

בקדושת 10) מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא
ישראל. ישראל.11)ארץ לארץ קרובים כלומר,

.·˙Bˆ¯‡a ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡12 ∆∆ƒ¿»≈»¬»¿»»ƒ»¬»
Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔLakL13‡È· B‡14Ï‡¯OÈ ·¯ ˙ÚcÓ15. ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ««…ƒ¿»≈

B‡ Ï‡¯OiÓ „ÈÁÈ Ï·‡ .ÌÈa¯ Leak ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¬»»ƒƒƒ¿»≈
ÔÓˆÚÏ eL·ÎÂ eÎÏ‰L Ë·L B‡ ‰ÁtLÓ16,ÌB˜Ó ƒ¿»»≈∆∆»¿¿»¿¿«¿»»

ı¯‡ ‡¯˜ BÈ‡ - Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ı¯‡‰ ÔÓ elÙ‡¬ƒƒ»»∆∆ƒ¿»¿«¿»»≈ƒ¿»∆∆
˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL È„k Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈
ÏÚ Û‡ ÌÈË·MÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk BÈc ˙È·e ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ Ë·LÂ Ë·L Ïk ‰ÏÚiLk¿∆«¬∆»≈∆»≈∆¿ƒ¿∆¿

לאברהם.12) שניתנה הארץ גם אחרים 13)כולל בספרים
שופט". "או הנביא 14)נוסף ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה ישראל את שלא 15)הוציא אבל
כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת

כא. זרה בעבודה יוסי רבי רוב 16)וכדעת מדעת שלא
כשהלכו 17)ישראל. חלקו שבט לכל שחלקו [שכיוון

ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש,

.‚Ì¯‡ ÔB‚k ,ÔÚk ı¯‡Ï ıeÁ „Âc L·kL ˙Bˆ¯‡‰»¬»∆»«»ƒ¿∆∆¿««¿¬«
·ÏÁ‡Â ‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰18Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬«ƒ«¬«»¿«¿»¿«≈»∆««ƒ

‡e‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È· Èt ÏÚÂ ‡e‰ Ï‡¯OÈ CÏnL∆∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ«»
‰OBÚ19‰ˆeÁk ‡ÏÂ ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k ÔÈ‡ - ∆≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿…¿»

e‡ˆÈ ‡l‡ ;ÌÈ¯ˆÓe Ï·a ÔB‚k ,¯·c ÏÎÏ ı¯‡Ï»»∆¿»»»¿»∆ƒ¿«ƒ∆»»¿
‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô˙BÈ‰ÏÂ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏÏkÓƒ¿«»»»∆¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈…
ÈtÓ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÚnÓ e„¯È ‰Ó ÈtÓe .eÚÈb‰ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk LaÎiL Ì„˜ Ì˙B‡ L·kL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı¯‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ da ¯‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ L·k Ck ¯Á‡Â ‰È˙BÏe·‚Ï20‰È‰ - ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ¯‡‰Â .¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡È¯eÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ „Âc L·kL∆»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»

הוריש 18) לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את

ולמלחמת 19) הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
של  הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות
מלחמת  שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים
רבינו  הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה

ישראל]. רוב אלא הקודמת דין 20)בהלכה בית פי על
מתקדש  אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול,
היא  שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת
ולא  ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת

.„Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈ - ‡È¯eÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»
˙BÓe¯z ÔÈÚÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰B˜k - Ú˜¯«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È¯eÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe23. ««¿¿ƒƒ¿«…¿¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

לו 21) מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
תרומות  ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר

ושביעית. גט 22)ומעשרות והמביא טמא, שעפרה
ובפני  נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.‰e˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk - ‰BL‡ƒ̄»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„·Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡¯25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈

‰ÏBb‰26ı¯‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»
‡B·Ï „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
eÈ‰Lk Ï·a ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29Ìe¯hÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿

˙B¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆
˙ÈÚÈ·Ma ÌÈiÚ31LB„w‰ ea¯Â .32Ô‡L ˙Èa ¯Èz‰ ¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»

Ï·· ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡Ó33. ≈»«¿∆…∆¡ƒ»∆≈»∆
ÔBÏ˜L‡ ÏÚ ‰Ó ‡e‰Â34˙B¯OÚn‰ ÔÓ d¯hÙe35. ¿ƒ¿»««¿¿ƒ¿»ƒ«««¿

בכיבוש.24) קנו הארץ 25)כלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל  עזרא.26)מידיהם ש"הרבה 27)בימי

בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים
עזרא 28) שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
בקדושת  ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך
הארץ  שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא
חזקה  כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו".
משנלקחה  כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול
בכיבוש  שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ
פי  על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
קונה  גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות
דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף קניין
הקנאה  אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב.
אלא  אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
שבאותה  ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין
את  להפקיע לגוי קניין שאין להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות.
הקדושה  מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ
שהיו  פי על ואף הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה
כמפורש  חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר
לקדש  נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין
הכיבוש  ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי,
אבל  הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין הכיבוש,

כ  בה היה שלא השנייה חזקה הקדושה אלא כלל, יבוש
פי  על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך ברשיון
אחד  כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה,
הקדושה  בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד
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בקרקע  פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם
כמבואר  יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה
מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה,

קדשום.29) ולא כבשום לא מעשר 30)כלומר, כלומר,
-31)עני. מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף

העניים. בשביל עני ובמעשר בתרומה הוא 32)חייבים
הנשיא. יהודה רבי - כמו 33)רבי מעשרות, מן ופטרה

כך  כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון.
כיבוש  של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו

בבל.34)שני". עולי כבשוה מפורש 35)שלא כן
המעשרות. מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי

.Âı¯‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ ÔÈÚÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓƒ¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆
,‡È¯eÒÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ :˙B˜BÏÁÓ LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿»«¬∆∆ƒ¿»≈¿¿»
Ïk :ÌÈLÏ ˙˜ÏÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡∆∆ƒ¿«ƒ…
e˜ÈÊÁ‰L ÏÎÂ ;„Á‡ ˜ÏÁ - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ - „·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ :ÌÈLÏ36- ·‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
¯‡Le ;ÌÈ‡È·e ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Ô‰a ˙B‚‰B ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‡ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ וכלנה ואכד

.ÊÌ˜¯Ó ?ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ Á¯ÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌB¯„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38·ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı¯‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

C¯c‰ Á¯ÊÓ ‡e‰L ,BÈÓÈ40‰ˆeÁ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆ƒ¿««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«»
ı¯‡Ï41ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰‡ÓËe ,42ÔÓ ‰¯eËÙe , »»∆¿≈»ƒ∆∆»«ƒ¿»ƒ

B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ¯OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı¯‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - C¯c‰ ·¯ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
¯OÚna ˙·iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ È¯ehÓ „¯BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı¯‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ -46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ ;47‰ˆeÁ - ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı¯‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ Ì‰ÈÏÚ Áe˙Ó49ÔÓ , »«¬≈∆ƒ≈¬»¿«««ƒ¿«ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ËeÁ‰50ıeÁÏÂ ËeÁ‰ ÔÓ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ -51- «¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿«
:d˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿ƒ»»

לכם 37) והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וגבול". הגדול על 38)הים עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

את  הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי
פי  על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי
"ולא  כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש
אמרו  כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש
(כאן  רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין
מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה ולהלן
(שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות

שלא  בעכו אבל כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם
עולי  ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר
(כדלהלן, מזרח לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים
חוצה  היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך
מצרים, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ),
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי ואילו

מעכו.39) צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא
הוי 40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך שכיוון

הדרך. מצרים.41)למזרח עולי גם כבשוה שלא
ירושלים.42) איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי תקנת היא
בבל.43) עולי גם בספר 44)שכבשוה הנזכר ההר הר הוא

שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני בגבולה במדבר
אומנים". למקומות 46)לדרום.45)"טוורוס [פרט

לארץ]. חוצה שהם לעכו, מזרח היינו 47)שבצפון
שבמערב.48)לצפון. הים ארץ 49)איי תחום והוא

מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל,
אומרים  ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו
כתב  למעלה שהרי עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא

אשקלון. הוא הדרומי לדרום.51)לצפון.50)שהגבול

.ÁÌÈÙÏÂ ·ÈÊkÓ ?Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Á¯Ên‰53·ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

¯‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ ‡e‰Â ,57. ¿««»»¿««ƒ¿«ƒ…∆¡ƒ
.da e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - dÓˆÚ ·ÈÊÎe¿ƒ«¿»…∆¡ƒ»

שהחזיקו 52) "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל לצד 53)עולי [היינו

מכזיב.54)מערב]. אבל לצפון.55)כלומר, היינו
אלא 57)בדרום.56) בבל, עולי בו החזיקו לא כלומר,

מצרים. עולי

.Ë‰hÓÏe Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ?‡È¯eÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ï·a „Ú ˙¯t „È Ïk ,‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰ Ì¯‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.¯ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·bÓe Ô¯ÁÂ ·ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ - BkÚ Ï·‡ .‡È¯eÒk ‡È‰ È¯‰ - ¯‰ˆÂ59, ¿««¬≈ƒ¿¿»¬»«»»»∆

ÔBÏ˜L‡k60.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈÓeÁz Ì‰Â , ¿«¿¿¿≈¿≈∆∆ƒ¿»≈

ישראל 58) שארץ לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל שם 59)גבוהה גיטין במשנה הוא כן

כצפון", "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו
כבשוה. לא מצרים עולי שגם שם:60)הרי במשנה

אפילו  כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון
התוספות  העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי
ואולי  אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק
חוצה  "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו
שהיא  יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ

זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה

.ÈÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÂˆn‰ ÔÓ dÚÈ˜Ù‰ ‡Ï -61‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , …ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆»¬≈ƒ

d˙M„˜a62- epnÓ dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈¿»»ƒ∆
„ÈÁÈ LeaÎk dÈ‡63˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰¯kÓ ‡Ï el‡k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈ¯eka ‡È·Óe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
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ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ64„·BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈
‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk65˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ

‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·M‰.¯ «¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

מעשר.61) מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין שאין
מהם 62) להפריש הוא חייב מפירותיה הישראל קנה [שאם

התורה]. מן ומעשרות ואינו 63)תרומות כיבוש שאינו
התורה. מן במעשר שם תרומות 64)חייב [לעניין

ואפילו  הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
תרומות  להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם
המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות
ולקחה  ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים
פירות  הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו"
הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל
הרי  ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן

התורה". מן ביכורים ממנה מביא בה 65)זה שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי קנה אם ולא בלבד, הפירות

הקרקע.

.‡È‰wL Ú˜¯wa eÏ„bL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙B¯t≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„·BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡ :Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁ¯Óe ÌÈ·ÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‚c ‡ÏÂ - E‚c :¯Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

Ô¯Ó‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡¯OÈ70‰Óe¯z LÈ¯ÙÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈ·iÁ - ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

d¯ÎBÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ .BlL ‡e‰ ÔBL‡¯ ¯OÚÓe , «…≈«¬≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈

ÁkÓ È˙‡a È‡ :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a Ô‰kÏÂ ¯OÚna ÈÂlÏ«≈ƒ««¬≈¿«…≈ƒ¿««¬≈¬ƒ»ƒƒ…«
‰Ó ÈtÓe .ÌeÏk epnÓ ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ ÔÈ‡L LÈ‡ƒ∆≈«∆¿ƒƒ…ƒ∆¿ƒ¿≈»
‰Óe¯˙k Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï e¯Ó‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
¯OÚn‰ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰z‡ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë Ï·‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈ¯Ù‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ d¯ÎBÓ ‡l‡∆»¿»«…≈¿≈«»∆»

מלאכה.67) גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון
ביד  כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם לומר:69)הישראל רוצה
ולא  "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא
בתשובה  רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
חכמים  שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין
בעלי  גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו
מעשרות  רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין
דגן  הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי ויקנוהו
- המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל
שמרחו  עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי משום - חייב
לגמרי  הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי,
הדברים  אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך וכו' התם כדאמרינן

שהוא  זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים
תורה". כשהם 70)משנה נתמרחו אם דווקא [כלומר,

התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות
אינם  הישראל, ברשות כשהם גוי ידי על נתמרחו  אם אבל
ישראל  ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים
אלא  התורה מן במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם
הוא  ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן.
חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר

באכילה,71) לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא לפי
לכהן. מוכרה מוכרה.72)ולפיכך אלא בנתינה,

המעשר".73) מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר
בנתינה  דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל

לכהן.

.·ÈÔ‰Lk Ï‡¯OÈÏ BlL ˙B¯t‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜¯wa ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓe¯z‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙B¯OÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL ¯Á‡ Ô¯ÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡e·z Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰Úe¯Ê¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈ „Èa ‰¯Ó‚Â¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿
ÈLe ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÈLÈÏL ÈL Ô˙BÂ ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈¿≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ¿≈
.LÈÏM‰ BÏ ¯ÎBÓe ,Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈLÈÏL¿ƒ≈¿««¬≈«…≈≈«¿ƒ

ומקור 74) ללוי. והמעשר לכהן מעשר ותרומת התרומה
ירק  שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה
שגם  הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא
אם  מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא
ביד  נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה
לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל.

שאם 75) אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
הדין  והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא
כולה  נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ

לכהן.

.‚ÈÌ„˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô¯Ó‚e ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡B·iL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt76¯Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„·BÚ‰ Ô¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰È¯·cÓ Ïka ·iÁ - ÌÈ·ÎBk77ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„·BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ˙B¯t ¯ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰È¯·cÓ78. ƒƒ¿≈∆

מכלום.76) שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות שהם
עונת 77) בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי

חייבים  גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות,
כיסין.78)מדרבנן. בעלי גזירת משום

.„È¯Á‡ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ
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;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eL¯a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות)

.ÂË‡È¯eÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe¯˙a ·iÁ - «∆»∆¿¿»«»ƒ¿
‰Bw‰ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ˙iL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa81ÔÓ ˙B¯t ‰Bw‰ Ï·‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82,ÌÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡È¯eÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.¯eËt - BlL Ú˜¯wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÔÁ¯nL∆≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«¿«∆»

הגיעו 80) שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
לעשר. חייב - המעשרות ד,81)לעונת הלכה [למעלה

כיוון  - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף
זה  שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר
שהרי  מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל

בסוריא 82) ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
משום  טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'"
תרומות  מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו
במקומות  ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים

.ÊË˙B¯Ùe ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈
„Èa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
- Ú˜¯w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈

.ÊÈ- ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÒÈ¯‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÂÈ˙B¯t≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜¯w‰83‡È¯eÒa ÔÈ˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
¯ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

¯ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -»ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי אינה ששכירות
הגוף.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡È¯eÒa Á˜lL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»
È¯‰L ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¬≈∆«»ƒ¿««¿∆¬≈

Ï‡¯OÈ „Èa ‰·iÁ˙86. ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»≈

הקרקע.85) לקח ישראל,86)כלומר, ביד שהקרקע כיוון
ולקח  חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם
כלוקח  זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע

אף  שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות
הישראל. שמירחם פי על

.ËÈ,ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙B¯t ÒÈ¯‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ -È‡L ;ÌÈ¯eËt el‡ È¯ ¿»«»»ƒ≈¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ

ÈeˆÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÁ˜Ï ˜eM‰ ÔÓ :¯ÓB‡≈ƒ«¿»»¿∆ƒ¿∆«ƒ»
˜eMa88. «

מעושרין".87) אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי
לקולא.88) דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ואפילו

.Î˙BÓe¯˙a ˙·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ ?„ˆÈk .˙B¯OÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ90ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ

,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
Ì·eiÁÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰È¯·cÓ92.e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

של 89) זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל

ברירה,90) שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. נתערבו מירח,91)שהרי כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם
חיוב 92) שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא

כמו  ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות
התורה. מן שהוא בדבר

.‡Î,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ï·‡ ;‰¯¯a ÔÈ‡ ‰¯Bz ÏL·e ,‰¯Bz ÏL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙B¯OÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È¯eÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„·BÚ ÏL B˜ÏÁ - LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ ¯eËt ÌÈ·ÎBk93. »ƒ»ƒ¿

שחלק 93) מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן
כאן  הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא  הגוי שלקח
גם  הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו
של  בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו
שחייבת  ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל

התורה]. מן

.·Îı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙B¯t94- ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡È¯eÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈ·iÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ·iÁ -95eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı¯‡Ï96Ìz‡ ‰nL - ‰nL :¯Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈ·iÁ - »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯Ùa ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡¯OÈ „Èa98eÒÎpL ¯Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï99. »»∆«»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆

נתחייבו 94) אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
בחוצה  נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות
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בסוריא 95)לארץ. פירות "המוכר יא: משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל במעשרות 96)ואמר
הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני הדין 97)- והוא

לארץ.98)לחלה. בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם

.‚Î‰ÈÙÒa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚ100ÔÓÊa ,ı¯‡Ï ¬«»»»∆∆»ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿«
˙LLB‚ ‰ÈÙq‰L101·iÁ Ba ÁÓBv‰ È¯‰ - ı¯‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי 100) כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, של
העץ. דרך עוברת -101)שהרטיבות וגוש בארץ "דבקה

עפר". כמו

.„Î,ı¯‡Ï ‰ËB BÙBÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈¿»»»∆¿∆»»∆
Ïk‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‰ËB BÙBÂ ı¯‡a „ÓBÚ B‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…

¯wÚ‰ ¯Á‡ CÏB‰102ı¯‡a ÂÈL¯L ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆
ÏÈc·Ó ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ

Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -104. ≈≈∆¬≈∆∆¿Àƒ¿…»ƒ∆»∆

נוטה 102) שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
שאחר  פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ,
- התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני
ואם  גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
לארץ  לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר
תרומה  תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ דינו -
פטור  לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו

ומעשרות. מתרומות מחבירו.103)הוא מובדל אחד וכל
ובדבר 104) ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בשותפות  אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי

.‰ÎLÈ¯L‰ ‡lL Ú¯Ê Ba ‰È‰L ·e˜ ıÈˆÚ105, »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı¯‡a B¯wÚ ‰È‰Â¿»»ƒ»»»∆¿»»»∆¿ƒ««

.ÛBp‰«

השריש 105) שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. אחר הולכים בוודאי

.ÂÎÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ï·a»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰È¯·cÓ106ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :¯Ó‡pL ;ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·e ,„·Ïa Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡¯ ‰M¯Èa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa - e‡B·»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰M¯Èa ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«
‰‡¯È ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆

˙B¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆
‰Óe¯zk Ì‰È¯·cÓ ‡l‡108. ∆»ƒƒ¿≈∆«¿»

דרבנן".106) הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי

סח.108) שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן
רבינו  שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר
בפני  בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת
בבית  תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית

כולם. בביאת תלויים אבל המקדש,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

אם  ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין

.‡Ì„‡ ÏÎ‡ Ïk2¯ÓLp‰ ,3ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4- »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ5˙ÈL‡¯ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó - ¯‰ˆÈÂ LB¯Èz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' ¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙B¯OÚÓa ÔÎÂ ˙BÓe¯˙a ·iÁ7. «≈»∆«»ƒ¿¿≈¿««¿

נאמר:2) א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא
אמרו: סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל
ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל "מעשר

הפקר.3) ופיטריות,4)למעט כמהין למעט שם, מעשרות
שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) גדלים שאינם
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה

מזה 5) כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור חוץ כלומר:
רש"י  ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב

מדאורייתא. ד"ה מז: שכל 6)גיטין רבינו, דעת הרי
וראה  (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות

ט. הלכה מעשר מהלכות פ"א בירושלמי 7)להלן
יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות
רבינו  כתב וכן זרעך". תבואת כל את תעשר "עשר כב):

עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש

.·ÔÈÈL¯k‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ÔB·Ú¯ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙B¯OÚÓe10ÔÚ¯fL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12·LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚ¯Ê . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙·LÁnL ;ÔÈ¯eËt - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

¯eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :¯ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙B¯t ˙¯nLÓ‰ ¯ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈ¯eËt - ‰È˙B¯t ˙¯nLÓ dÈ‡ Ì‡Â ;Ì„‡Ï16. ¿»»¿ƒ≈»¿«∆∆≈∆»¿ƒ

בשלש 8) עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה ירושלמי
דוד. בימי הרעב אינם 9)שנות אדם בני מיעוט אף כלומר,

(להלן  כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם אותם, אוכלים
שם). מעשר מהלכות עשבים 10)פ"א הם אלו שלשה

(פירוש  אותם שיזרעו מבלי ובבתים בגנות שצומחים
ט). משנה פ"ג מעשרות נא.11)המשניות נדה

בהמה.12) למאכל וגם אדם למאכל גם הראויים מינים
לקרקע.13) מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב המחשבה
במעשרות.15)שם.14) וחייב "נשמר", זהו כן, ואם
הפקר.16) שהם
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.‚‰p‚ ÈBÚ¯Ê17Ú¯ÊÂ ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa Ú¯ÊÂ ÔBˆ18ÔÈ¯eËt -19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï·‡20·iÁ -21.˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ¬»«∆««»ƒ¿»¿««¿

הזרע 17) אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה כלאים מהלכות (פ"א אדם" זרע 18)מאכל

(שם). חציר וזרע ח.19)שומים משנה פ"ה מעשרות
וכמון".20) קצח "והפיץ כה: כח, בישעיה נזכר
ו.21) משנה פ"ג בעוקצין כביתֿהלל

.„˙B¯Óz22Ô·l‰ ÏBt ÏLÂ Ïc¯Á ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒ¯Ùw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈
È¯t ÔÈ‡L25?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .26ÔÚ¯fLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»

ÔÎÂ .ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯Ê Ï·‡ ;Ú¯ÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈
˙BBi·‡‰27.È¯t Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ·iÁ - ÛÏˆ ÏL »¬ƒ∆»»«»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

שכשמתחיל 22) ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום נראה מין 23)לצמוח

שם). המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן
לו:).24) (ברכות הצלף לפרי השומר כלומר,25)הוא

"אין  שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם
שבא  רבינו וסובר פרי". שהן מפני אביונות אלא מתעשר
הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק
ר"ע  אמר זה ועל במעשרות, הם חייבים תנא ֿקמא שלדעת

הפרי. עיקר אלא מתעשר הלכה 26)שאין שם ירושלמי
(כסףֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי, עיקר שהן

.‰¯aÒk28˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL29‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙B¯OÚn‰ ÔÓe30˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Ú¯f‰ ÔÓe ˙B˜¯È‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe31˙·M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙¯OÚ˙Ó - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ;¯eËt d˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯Ê ˙¯OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜¯ÈÂ Ú¯Ê33ÔÈ¯ÊÏ ‰Ú¯Ê .34- ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜¯i‰ ÔÓe Ú¯f‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ¯f‰35ÌÈÏÁM‰36¯b¯b‰Â37Ú¯ÊÏ ÔÚ¯fL38- «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó „ˆÈk .˜¯ÈÂ Ú¯Ê ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - BÏÎ‡Ï ˜¯i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
- BlL Ú¯f‰ ÛÒ‡ÈÂ L·ÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Ú¯f‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«∆«

בתורה 28) הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם מעשרות
א). משנה פ"א בדמאי המשנה "ירקה".29)(פירוש צ"ל:

הנכרת  והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן
שם). המשנה (פירוש העלין לזרע,30)מן שזרעה שכיון

חשוב. הירק (ראה 31)אין אדם מאכל שהוא כנראה
ג). הלכה הנקרא 32)למעלה תבלין מין והוא שם, משנה

ודלא 33)"אנעס". חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
זירים. גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר'

שם.34) אינה 35)ירושלמי שהשבת כשם כלומר,
זירים, מתעשרים אינם שחלים כן כמו זירין, מתעשרת
לזרע. זרעם אם ירק, לענין שונה שדינם אףֿעלֿפי

חכמים.36) כדעת שם משנה ירק. מין שמו 37)הוא כן
שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי

.ÂÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜¯È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ˙B¯OÚÓa39:¯OÚna ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚ¯Ê ˙‡e·z40˙B˜¯È‰ Ï·‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·z - ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .‰‡e·z‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óe¯za41- E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c :da ¯Ó‡ È¯‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰È¯·cÓ - ˜¯i‰ ˙Óe¯z Ï·‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.¯OÚnk««¬≈

יב.39) השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות ירושלמי
שם.40) מפורש 41)ירושלמי זה הרי עיון: צריך

לתרומה  אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי
למעשרות  עקביא בן איסי דתני כהדא חשו לא גדולה
ירק  "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות

דרבנן".

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡42˜¯i‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa43e¯Ó‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈ¯ÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜¯È ÔÎÂ .˙B¯OÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰È¯wÚa ¯ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï45È¯‰ - »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

¯eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡e·z‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜¯i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯fL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»
.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ·iÁ Ú¯f‰Â ,¯eËt Ô‰lL∆»∆»¿«∆««»ƒ¿»««¿

שם.42) חלה עמון 43)ירושלמי מצרים, שנער, כגון
טו. הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב.

א.44) הלכה גם בארץ.45)שם גידולין להוסיף וממשיך
סימן 46) ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא כן

יב). ס"ק לארץ 47)שלא, חוצה שפירות אףֿעלֿפי
- כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו

גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק אלא פ"ב, שביעית תוספתא
"הפול  כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם
וירקן  חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים

פטור".

.ÁeL˜iLk Ì„‡ ÏÎ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÏz‰49, «ƒ¿»««ƒ∆≈…∆»»¿∆ƒ¿
Ô˙lÁ˙a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡‰ ·¯Â ÏÈ‡B‰50Ô‰ È¯‰ - ƒ¿…»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¬≈≈

¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ51. «»ƒƒ¿»«¬≈

הותרו 49) מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן
אדם" למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים
(פי"ב  להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
ואינו  הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה
בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה הרי אדם, מאכל

ג). משנה פ"ב שני במעשר לא 50)(מקורו כן, לא שאם
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות אותה מחייבים היו

משתצמח"51) "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש
חייבות  אינן התלתן של שהתמרות ד הלכה למעלה (וראה
אלא  חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר
פ"ד  מעשרות בירושלמי הפנים (מראה הוקשו שלא זמן כל

פליגין). מה ד"ה ה, הלכה
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.Ë‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â52:˙B¯OÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰53˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰Â54elÙ‡ , «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ

Ô‰Ó „ÈÓÚ‰55È¯k56- ‰„Oa Ô¯b Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ∆¡ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜‰57.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe , À¿¿¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿

ÔÈ¯eËt - ¯ÈÚa Ô¯b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡58LÈ ÏB˜ È¯‰L ; ¬»ƒ»»«…∆»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
.‰‡t B‡ ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ,Ô‰Ï»∆∆«…¿ƒ∆≈∆∆ƒ¿»≈»

ג.52) משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל
במעשר  שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
- עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים

שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הפקר, הפרט 54)יצא
ממתנות  והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות
מהפסוק  ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש הרי עניים,
לעני  שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל

בהם. (כלאים 56)העני.55)חלק שבירושלמי אףֿעלֿפי
וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו
מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק - העין" מראית מפני
[רוצה  (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה
גמר  הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא לחייבו שאין לומר,
אם  אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה
שמן  למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי מירחו, ולא כרי העמיד
(פ"ג  ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין
שאולי  כאן, אין העין מראית - יג) הלכה מעשר מהלכות

למרחו]. עוד שהרואה 57)דעתו מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). סוטה (רש"י בשדהו שגדלו שם.58)חושב

.È‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰59ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈

¯È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«

˙ÁÓˆÓe dÚ¯BfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È·‰L Úe„Èa - …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ
- LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡e·zÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ

‰Óe¯z dÈ‡65. ≈»¿»

ט.59) משנה פ"ד שכחה 60)פאה בלקט חייב הגוי שאין
ולא  לעניים כהפקר זה הרי לעניים השאירם ואם ופאה,
פירות  הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים,
אצלו, נתמרחו לא אם ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של
פ"א  (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי

יֿיא). הפקר 61)הלכות הוא ואז ולעשירים, לעניים
הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור

משיכניסו 62) והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה

ט. בהלכה בה שהתחיל הלכה 63)ומעשרות שם ירושלמי
צמיחה 64)ב. שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא

תלוי  הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר לא
ג  הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי"

ה]. סב:65)והלכה קידושין

.‡È¯eËt - ¯˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙B¯OÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67·iÁ - ¯˜Ù‰ ‰„O Ú¯Bf‰ Ï·‡ .68‰Óe¯˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙B¯OÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א תרומות
משנה 67) (פ"ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט).
מצווה  ואינו נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים
זאת  ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ"ל  ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו
כמפורש  המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר
הלכות  שם מעשר בהלכות ולהלן ו, משנה פ"א בפאה

והמדובר 68)כֿכא]. א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
אחת  שהיא הזריעה, ידי על בשדה לזכות נתכוין כשלא
בפ"ב  ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני
חייב  ואףֿעלֿפיֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.·È‰Ó˜ ¯È˜Ù‰69‰pnÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óe¯z70ÌÈÏaL ¯È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ¯·ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡ - ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óe¯z71‰Óe¯z ·iÁ BÈ‡L ¯·cÓ LÈ¯Ùn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

·¯ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c .˙B¯OÚÓa ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ -≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„O·e ˙Bp‚a ÔÚ¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿

ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ,73ÒÈ¯‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Bi¯ˆn‰ ÌÈL„ÚÂ ,75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,76. «ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

שם.69) פטורה,70)ירושלמי היא הדין מין שהרי
שהמפקיר  כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש

המעשרות. מן פטור בו וזכה שם 71)כרמו בירושלמי
שלא  עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
תרומה  אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה
שלא  עד שבלים ראב"ד), - כלום הפקיע לא (וכשהפקירה
תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו
ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן אותם הפקיע - (וכשהפקירם
דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם
משום  והיינו בעיר, אפילו חייבים גורן מהם עשה שאם
שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל
הלכה  למעלה (וראה בעיר גם העין למראית חששו ולפיכך
תתחייב  המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט
שפטור, אףֿעלֿפי מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות
בשבלים  תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם
הפקיר  אבל קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן
הפרשת  של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים,
שאחר  ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
תרומתו  אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב המירוח
מפירות  תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה.

הישראל]. שמירחם לפני משנה 72)גוי ה פרק מעשרות
ואינם  מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח.
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נקרא  ולפיכך דמעות, יורדות עיניו והאוכלן לאכילה, ראויים
להלן). (וראה בכי" לו 73)בעל שאין בצל ו"הוא שם.

מדמע  האדם עין אל כשיקרב מאד חריף אחד גלד אלא
רכפת  יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות
שם). (פיה"מ המקומות" מן למקום מיוחסים הם ואולי מיא,
שבעל  שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה
א]. ב, בשופטים "בוכים" דרך על מקום, שם בכי,

"ומן 74) שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
מיוחסים  מרובעין גדולים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים,

הקלקי". כגריס הידוע והוא העדשים 75)למקום, "הם
אינם  מדבריות, הם המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה
מן  פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים

(שם). במשנה 76)המעשרות" שם המנויים מינים עוד
א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא

יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח

.‚È,·iÁ BÈ‡L ¯·„a ‰Óe¯˙a ·iÁL ¯·c ·¯Ú˙ƒ¿»≈»»∆«»ƒ¿»¿»»∆≈«»
Ûew È˙ÈÊ ÔB‚k77˜ÈÒÓ È˙ÈÊa e·¯Ú˙pL78È·pÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :¯Èˆa È·pÚa ˙BÏÏBÚ79- ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ ·iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈ¯ÙÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ Ïk‰82ÈÙÏ ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ «…«»ƒ¿»«¿ƒ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·iÁ‰ ¯·c ÔBaLÁ83. ∆¿»»««»

הם 77) נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה פ"ג חלה
מלאכת  - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים
נקוף  וזיתי ב). נקף ערך בערוך, נראה וכן שם. שלמה

במעשרות". חייבים אינם הזיתים 78)העוללות "הם
וכו' בתים בעלי בלשון שמלקטים יקרא הזיתים לקיטת כי ,

(שם). מסיקה" המעורבות.79)חכמים אותן מלבד
בלבד.80) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
שעשה 81) לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

חיוב  וטיפה טיפה ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם
(ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור
להלן  וראה ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת

ד. הלכה המעורב.82)פי"ג בדבר שישאר ממה
בלבד"83) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

ושני  ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
על  מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני
מעשר  לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו אבל הכל,
שהן  מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני

לכהן. - בהם המעורבים החולין גם הכל, נותן במיתה,

.„È‰‡ÓË ÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,Ô‰kÏ - ‰Óe¯z‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Blk LB¯Èz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È¯‰ - ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡ - È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»««
,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ - ‰¯B‰h‰ .‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë¿»¿««¿≈»«¿»∆¡∆∆«…¬ƒ
ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ÔÓL ‰È‰ Ì‡ .d˙Ù¯Oa e‰È - ‰‡Óh‰Â¿«¿≈»≈»ƒ¿≈»»ƒ»»∆∆«¿ƒƒ

B˙B‡86˙‡ Ba ÔÈ˜ÈqÓ - B· ‡ˆBiÎÂ Ô‚„ ‰È‰ Ì‡Â ,¿ƒ»»»»¿«≈«ƒƒ∆
¯epz‰87. ««

כה.84) לפני 85)שבת שנתלש, לאחר נטמא כלומר:

אין  - בטהרה להפרישה הכושר שעת לו שהיתה ההפרשה,
מהסוגיא  ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו

לג.). י.86)דפסחים משנה פי"א אבל 87)תרומות
הטמאה  התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור

ועל). ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה

.ÂË‡ÓË B‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙Ù¯Oa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.ÊËÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰ Ïk- ¯O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
C¯·Ó89Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,LÈ¯ÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»

˙Bˆn‰90˙BÎ¯·a e¯‡aL BÓk ,91. «ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿»

והמקור 89) טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן ראה
פ"ו. ברכות לעשייתן.90)מהתוספתא פי"א 91)עובר

יב. והלכה ג הלכה

.ÊÈ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ı¯‡‰Ó ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆
‰‡ÓË elÙ‡92ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¬ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆

ı¯‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï - ‡È·‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ˙ek‰ ı¯‡a ‰‡ÓË95:e¯Ó‡È ‡lL ,Û¯Oz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿

¯ÊÁz ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡»̄ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ :e¯Ó‡È ‡nL ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı¯‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú ‡B·iL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»

.Û¯O˙Â ,ıÓÁ»≈¿ƒ»≈

תהיה 92) ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
אותם  ששורפים פסולים בקדשים שמצאנו כמו בארץ,
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם

לחוצה 93) ויצאו אחריה הכהנים ירדפו שלא ו. משנה שם
שם). (ירושלמי תחלת 94)לארץ פ"ד חלה ירושלמי

ה. טומאה.95)הלכה עליה לטמא 96)שגזרו [אבל
ורק  נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה
פי"ב  להלן כמפורש בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ

א]. שם.97)הלכה ירושלמי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התרומה 1) ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר

מעשרה  אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין
מקצת  או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה
מפריש  ומי מעשר תרומת אחר. מכרי ומקצת זה מכרי
מעשר  שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה,
בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או בשבלים, כשהוא ראשון
על  אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם
כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל.

.‡¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z2;‰¯Bz‰ ÔÓ ¿»¿»≈»ƒƒ«»
‡e‰L Ïk - E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL3‰hÁ elÙ‡ . ∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»

‰lÁzÎÏe .È¯k‰ ˙¯ËBt ˙Á‡4‡l‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï ««∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»
˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓf·e .ÌÈÓÎÁ e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆
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‰Ù¯OÏ5‡e‰L Ïk LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ‰‡Óh‰ ÈtÓ ƒ¿≈»ƒ¿≈«À¿»≈¿«¿ƒ»∆
‰lÁzÎÏ6. ¿«¿ƒ»

ב.2) קלז, ה"ב.3)חולין סוף פ"ד תרומות 'ירושלמי'
שם.4) חולין, לידי 5)מדרבנן. לבוא עלולה כלומר,

ולכשתוכשר  הוכשרה, לא שעוד לפעמים שיש שריפה,
להלן). וראה שמח', ('אור כשיעור,6)תטמא יפריש שאם

רק  מפרישים לכן ולשרפה, תרומה לטמא אחרֿכך יבוא
כבר. ונטמאה הוכשרה הרי שנילושה חלה אבל כלשהו.
בפ"ה  כמפורש ממ"ח, אחד הזה בזמן גם מפרישים ולכן
תרומה  שהיתה ובזמן שמח'), ('אור ה"ט ביכורים מהל'
מששים, אחד להפריש בטמאה גם החמירו בישראל, טהורה

ה"ג. כדלהלן

.·- ‰ÙÈ ÔÈÚ ?ÌÈÓÎÁ e˙pL d¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»∆»¿¬»ƒ«ƒ»»
ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡7‰Ú¯ ,ÌÈMÓÁÓ „Á‡ - ˙ÈBÈa‰Â , ∆»≈«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬ƒƒ»»

˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .ÌÈMMÓ „Á‡ -8.ÌÈMMÓ „Á‡Ó ∆»ƒƒƒ¿…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ

מ"ג.7) פ"ד שם.8)תרומות חולין,

.‚‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z Ïk9ÔB‚k , »¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
ÔÈ·e¯Á‰ ˙BÓe¯z10ÔÈÒÈÏw‰Â11‰lÁzÎÏ ˙Ïh - ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓ „Á‡12˙Óe¯z :ÌÈMMÓ „Á‡ ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«
‰Óe¯z ÈÏecb13‰Óe¯z È·e¯ÚÂ14‰‡ÓË ‰Óe¯˙e ,15 ƒ≈¿»¿≈≈¿»¿»¿≈»

‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L16˙Óe¯˙e , ∆»¿»«À¿»¿…∆ƒ¿»»¿«
Lc˜‰17Áˆw‰ ˙Óe¯˙e ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e , ∆¿≈¿«»»»∆¿««∆«

˙BiÊÓb‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â18ÔÈÒBÓ¯ez‰Â ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ıÈˆÚ ˙B¯Ùe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈ¯BÚOeBÈ‡L ¿ƒ¬ƒ¿«≈»∆≈»ƒ∆≈

·e˜19˙B¯t ÔÈÓ¯BzLk ,ÔÈÒtB¯ËBt‡‰ ÔÎÂ . »¿≈»«¿¿ƒ¿∆¿ƒ≈
ÌÈÓB˙È20.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓ¯Bz - ¿ƒ¿ƒ∆»ƒƒƒ

פ"ה.9) תרומות בחרובים 10)תוספתא כאן מדובר
מהל' בפ"א כמפורש התורה, מן במעשרות שחייבים רגילים
על  מקפידים הכהנים אין ואףֿעלֿפיֿכן ה"ג, שני מעשר
אלא  במעשר חייבים שאינם צלמונה חרובי אבל זו, תרומה
שאינו  עציץ בכלל הם שהרי להשמיענו, צורך אין מדרבנן,

(משנהֿלמלך). שלמה'11)נקוב ('מלאכת קטניות מין
עיי"ש). מ"ד, פי"א שם.12)תרומות בתוספתא, זה כל

פי"א 13) (להלן תרומה הם הגידולים שכל גזרו חכמים
(שם  ובמעשרות בתרומה חייבים ואףֿעלֿפיֿכן הכ"א)
(ראה  בזול לו ונמכרים לכהן, הגידולים שכל ומכיון הכ"ז),
חכמים  חייבו לא מ"ד), פ"ט תרומות שם' אנשי 'תוספות
כפשוטה'). ('תוספתא מששים יותר גדולה תרומה להפריש

הסמוכה. בהערה בטבל.14)וראה שנתערבה תרומה
נראה  תרומה", "עירובי אלא "מדומע" אמרו שלא ומכיון
של  סאה במאה תרומה סאה נתערבה אם אפילו שהמדובר
ונותן  סאה מוציא אלא מדומע, איסור כאן שאין טבל,
('תוספתא  ומותר כדין ומפרישו גמור טבל והשאר לכהנים
כיון  אלא הראב"ד). דברי עלֿפי ארץ' ו'מעדני כפשוטה'
השבט  גזל משום לכהן, סאה להוציא חכמים שחייבוהו
גדולה  תרומה בהפרשת עליו החמירו לא ה"א), פי"ג (להלן

הקודמת. בהערה וראה מששים, למעלה 15)יותר ראה
הזה. בזמן הקילו.16)בתרומה לא - במזיד בנטמאה אבל

מ"ז. פ"ב חלה לאחר 17)וראה טבלו המקדיש כגון
והגזבר  ומעשרות, תרומות חיוב ממנו פקע שלא מירוח,
ה"א  פ"א תרומות ב'ירושלמי' שנראה כמו להפריש, חייב
הקילו  המפריש, הוא שההקדש ולפי כפשוטה'), ('תוספתא

מששים. אחד להפריש תאנים 18)חכמים = ) שקמים מין
ב. נה, בפסחים רש"י - בתרומה 19)רעים) חייב שאינו

הט"וֿטז. פ"ה להלן ראה מדרבנן, להם 20)אלא ויש
לתרום  רשאים אינם ואףֿעלֿפיֿכן נב.), (גיטין לכך רשות
יתומים  נכסי שהרי הקדש, של גזבר כמו מששים, אחד אלא

כפשוטה'). 'תוספתא – (שם כהקדש הם

.„ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡21BÊ ‰Óe¯z22Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï ≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
¯eÚL da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ23‡l‡ , ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»

„ÓB‡24ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈ¯ÙÓe25Ï·‡ ; ≈«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»
„e„n‰ ˙‡ ‡e‰ Ì¯Bz26‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â ≈∆«»¿∆«»¿∆«»¿…

‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜·e ÏÒa Ì¯˙È27‡e‰ Ì¯Bz Ï·‡ ; ƒ¿…¿«¿À»∆ƒ»»¿»¬»≈
,dÈˆÁ ‰‡Òa Ì¯˙È ‡ÏÂ .ÔLÈÏL B‡ ÔÈˆÁ Ô‰a»∆∆¿»¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ¿»∆¿»

dÈˆÁL28.‰cÓ ∆∆¿»ƒ»

לתרום 21) אסור אם להלן, [וראה מ"ז. פ"א תרומות
אין 22)במדה]. מעשר תרומת אבל גדולה. תרומה

ה"יֿיא). (להלן במדה אלא אותה [מהלשון 23)מפרישים
להלן]. וראה איסור, שאין נראה, ב'ירושלמי'24)הזו

במדה  לא תורמין שאין מנין אומר: גימל בן אליעזר שם:
לכם  ונחשב לומר: תלמוד במנין? ולא במשקל ולא
במדה  תורם אתה ואין תורם אתה במחשבה תרומתכם,
בתרומת  מדבר הכתוב שזה "ואע"פ ובמנין". ובמשקל
העיקר  בו נאמר כדלהלן], במדה, דוקא ניטלת [והיא מעשר
ענין  תנהו מעשר, לתרומת ענין אינו אם - אצלנו הידוע
בתרומת  הפסוק זה על נסמוך שלא ומה גדולה. לתרומה
שיעורה  על התורה והקפידה ידוע, ששיעורה לפי מעשר,
שם). המשניות' ('פירוש המעשר" מן מעשר ואמרה

וכן 25) מחמשים". "אחד כתוב הראב"ד, שהביא בציטטה
בינונית, עין שזוהי בכסףֿמשנה), (הובא קורקוס הר"י הגיה
דעת  כי [ויתכן רעה. בעין לא כבינוני לנהוג צריך אדם וכל
במדה, לתרום איסור שאין - ב יג, בביצה רש"י כדעת רבינו
ידי  יצא באומד לתרום רוצה ואם למדוד, צורך שאין אלא
חיטה  פחות ויתן כשיעור, יכוין לא אם אפילו שהרי חובתו,
וכן  א. לא, בגיטין גם כתב (וכן הכרי כל את פוטרת - אחת
להלן. וראה כן). שאומרים רבים בשם שם, הרמב"ן הביא
לתרום  שאסור ראיה אין וכו'", תורמין "אין שכתב וממה
צורך  אין לפרשה: ויש המשנה, לשון זוהי שהרי במדה,
שלפנינו  הגירסא לקיים יש זה ולפי וכנ"ל. במדה, לתרום
בעין  התורמים רק שלא בזה, והשמיענו מששים", "אחד
כנ"ל, יפחתו שמא לחשוש צריכים אינם בינונית ובעין יפה
בידו  יעלה שאם מששים, אחד רעה בעין התורם אפילו אלא
להשלים  כדי שניה פעם לתרום צריך מששים, פחות
לחשוש  צריך אינו תורם כשהוא - ה"ו) (כדלהלן השיעור

ש  לה אין התורה שמן כיון פוטרת כך, אחת וחיטה יעור,
אירע  שאם אלא שם). בביצה, רש"י כתב (וכן הכרי כל את
להפריש  במחשבה שתרם כיון מששים, פחות בידו שעלה
במדה, להשלים וצריך כמחשבתו לתרום נתחייב כשיעור,
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רבינו, כתב שם המשניות' ב'פירוש אולם ה"ו. להלן ראה
ה'מאירי' נקט וכן במדה. גדולה תרומה להוציא שאסור

רבינו]. כדעת שם שהוא 26)בגיטין הדבר אותו שמודדים
באומד  ממנו ומוציאין עצמה] התרומה [ולא בתרומה חייב

שם). המשנה, שם.27)(פירוש רומי 28)משנה, בדפוס
נכון. וכן "שחציה",

.‰‰Óe¯˙a ‰a¯n‰29ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ÏÈ‡B‰ ,30- ««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ
el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¬»ƒ»«»«≈»≈

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z31„Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙n‰ . ¿»…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»
‰¯OÚÓ32B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ , ≈¬»»¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»
‰Óe¯z33B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙ . ¿»ƒ¿«≈ƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»

‰Óe¯z dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ „Á‡34. ∆»≈¬ƒƒ≈»¿»

עקיבא.29) ורבי טרפון כרבי מ"ה, פ"ד תרומות
ולא 30) מראשית כא) טו, (במדבר יתעלה השם "למאמר

שם  ב'ירושלמי' והוא שם, המשנה (פירוש ראשית" כל
.31)ה"ד). . . תרומה גרני כל "האומר מ"ט: פ"א חלה

מקצת". שישייר עד כלום אמר תרומות 32)לא תוספתא
שיעור 33)פ"ה. בידו שעלה מחשבתו, נתקיימה שהרי

(כסףֿמשנה). מנה מאתים ובכלל שחשב, ממה פחות שהוא
ממה 34) יותר בידו עלה שהרי מחשבתו, נתקיימה שלא

(שם). שחשב

.ÂLÈ¯Ùn‰35„Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óe¯z ««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»
„Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»

ÌÈMMÓ36d˙B‡ - ‰Óe¯z ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ , ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿≈¿»»
Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ˙ÙÒBz‰«∆∆«∆∆¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈

Ì¯z .‰pÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ˙B¯OÚn‰37B„Èa ‰˙ÏÚÂ «««¿¿««»…¿∆»»«¿»¿»¿»
ÌÈMMÓ „Á‡38Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z BÊ È¯‰ - „Á‡Â ∆»ƒƒƒ¿∆»¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…

BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
dLÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â40B‡ ‰cÓa ¿«∆∆«…≈¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈ¯ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬»…«¿ƒ∆»∆»ƒ
Ûwn‰41‰BL‡¯k42. «À»»ƒ»

ב.35) צט, מ"ג.36)כתובות פ"ד בכוונה 37)תרומות
רבינו. בדברי כדלהלן חכמים, שאמרו כשיעור לתרום

שם.38) למוד".39)משנה, שהוא "כמות שם: במשנה,
מארבעים, אחד בו: רגיל שהוא השיעור כפי הר"ש: ופירש
והתוספת  רבינו. בפירוש ועיי"ש מששים, או מחמשים
ועלתה  המפריש של כהתוספת במעשרות, חייבת אינה הזאת
דעת  על תרם שהרי למעלה), (ראה מששים אחד בידו
('משנה  מכשיעור פחות בידו ועלה כשיעור, לתרום

שם).רא  שאףֿעלֿפי 40)שונה' להפרישה. צריך [כלומר,
בה  נאמר שלא לפי במדה, להפריש צריך אינו שבראשונה
לתרום  בכוונה הפריש שכבר כיון - ה"ד) (למעלה שיעור
לתרום  צריך ולפיכך כמחשבתו, לתרום נתחייב כשיעור,
המשנה  בפירוש אולם יפחות. שלא במדה, הזו התוספת
להוציא  אסור (שבראשונה שם דעתו לפי רבינו כתב שם,
במדה, זו תוספת להוציא לו שמותר במדה), גדולה תרומה

למעלה]. וראה שכתבנו, כמו יהודה,41)ולא כרבי דלא
הפרשת  דין אין מדה שבענין אףֿעלֿפי [כלומר, שם.

ב'כסף  וראה בראשונה, התרומה הפרשת כדין זו תוספת
לתרום  הצורך עיקר שכל ה"ו, מעשר מהל' בפ"א משנה'
תורם  זאת בכל - באומד שתורמים מאחר אלא אינו במוקף

כבראשונה]. המוקף גדולה 42)מן תרומה תורמין שאין
הי"ז). (להלן המוקף מן אלא

.Ê‰Óe¯z‰ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰43BÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡ - ««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
È¯k‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Óe¯z44ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈

LÈ¯ÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ÂÈÏÚ45. »»ƒ≈¬≈

דומה 43) זה ואין עוד. להפריש בדעתו שהיה מ"א, שם
אחד  בידו ועלתה בתרם הקודמת) (בהלכה שכתב למה
היה  ולא פחות, בידו שעלה ידע לא ששם ואחד, מששים

תרומה. תרומתו ולכן להוסיף, בדעתו הוא 44)אז והרי
שם). המשנה, (פירוש לא 45)טבל "אבל שם: במשנה,

אחר", ממקום לא "אבל גרס: רבינו אבל אחר", למקום
קצת  שהוא לדעת הוציאו שהוציא, שזה "כיון ופירש:

הט"ו. מעשר מהל' בפ"א ועי' תרומה".

.Á‰Óe¯z ˙ˆ˜Óe ‰Ê È¯kÓ ‰Óe¯z ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BÈnÓ ¯Á‡ È¯kÓ46. ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆

¯ÓB‡‰47BBÙˆa :¯Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z : »≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁÂ ,ÌL ‡¯˜ - BÓB¯„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óe¯z48. ¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

כרי 46) תרומת "מקצת על זה" כרי תרומת מ"מקצת היינו
בהלכה  כמבואר והטעם ה"א. פ"ד תרומות 'ירושלמי' אחר",
ממנו. אלא אחרות, מפירות עליו יפריש שלא הקודמת,

מ"ה.47) פ"ג ד):48)שם יח, (דברים נאמר שבתרומה
לז:). (עירובין ניכרים שיריה שיהיו וצריך דגנך", "ראשית
ואיפה  התרומה איפה ניכר לא המקום, ציין לא ואם

=החולין). ) השיריים

.Ë¯Ó‡49‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :50‰Êk ‰f‰ È¯k‰Â ,51- »«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆
‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡¯ ÏL B˙Óe¯z ‰ÓizÒpL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»

.ÈL ÏL B˙Óe¯z¿»∆≈ƒ

ה"ג.49) פ"ג שם בצפונו 50)'ירושלמי' המקום את וסימן
(כסףֿמשנה). בדרומו או הכרי בדפוסים 51)של הוא כן

והיינו  והרדב"ז. משנה' ה'כסף נוסחת והיא חדשים,
השני), הכרי (של בתוכו השני הכרי תרומת את שהתפיס

הראשון. הכרי מקום בתרומת סיים שלא ואףֿעלֿפי
הראשון, הכרי כתרומת מקומה נסתיים השני, הכרי לתרומת
[ואףֿעלֿפי  נדרים). מהל' בפ"א (ראה בנדר מתפיס כדין
כלום  אמר לא - כתרומה עלי הללו הפירות הרי שהאומר:
חולין  של פירות במתפיס אלא אינו זה - הי"א) (שם
שם, רבינו שכתב כמו ובנדבה, בנדר באה שאינה בתרומה
זו  תרומה הפרשת של מקום סיום מתפיס הוא כאן אבל
בדברי  הנוסחא רומי, בדפוס אולם זו]. תרומה בהפרשת
פירש  זה, ולפי שם. ב'ירושלמי' הוא וכן "בזה", רבינו
ותרומת  תרומתו הראשון בכרי שקובע שם, הפנים' 'מראה
שנסתיימה  בדרום) או (בצפון מקום ובאותו השני, הכרי
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נסתיימה  ידו, על כרי, באותו במקום, בו הזה, הכרי תרומת
השני. הכרי תרומת גם

.È‡l‡ ,„Ó‡a d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
d¯eÚLa ˜c˜„Ó52d¯eÚL È¯‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â , ¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»

עיי"ש),52) בה"ד, למעלה (הובא ה"ד פ"א שם 'ירושלמי'
גמלא, בן אלעזר כאבא ודלא מ"ו. פ"ד שם המשנה לפי

א. לא, גיטין

.‡È- Ï˜Lp‰ ¯·„Â ,„„BÓ - „cÓÏ Bk¯cL ¯·c»»∆«¿ƒ¿…≈¿»»«ƒ¿»
¯LÙ‡ ‰È‰ .‰BÓ - B˙BÓÏ ¯LÙ‡L ¯·cÂ ,Ï˜BL≈¿»»∆∆¿»ƒ¿∆»»∆¿»
„„Bn‰Â ,ÁaLÓ ‰Bn‰ - B„„ÓÏe BÏ˜LÏe B˙BÓÏƒ¿¿»¿¿»¿«∆¿À»¿«≈

Ô‰ÈMÓ ÁaLÓ Ï˜BM‰Â ,epnÓ ÁaLÓ53. ¿À»ƒ∆¿«≈¿À»ƒ¿≈∆

ב'ירושלמי'53) ואמרו משלשתן". "משובח שם: בתרומות,
משניהם" "משובח והיינו בשלשתן", "משובח ה"ה שם

רבינו. שכתב

.·Èd˙B‡ LÈ¯ÙiL - ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÂˆÓ54ÈÂÏ Ôa ƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B¯OÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆

LÈ¯Ù‰Ï Ï‡¯OÈÏ LÈÂ .¯OÚn‰55dzÏÂ d˙B‡ ««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
epnÓ LÈ¯ÙiL ¯Á‡ ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÔzÈÂ ,Ô‰kÏ«…≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆

.¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ‡È‰L ,B˙Óe¯z¿»∆ƒ«¬≈ƒ««¬≈

מעשר.54) - התרומות רשות 55)את לישראל שיש היינו
אלעזר  אבא וכדעת הלוי. על מוטלת המצוה אבל להפריש,
בתרומת  שנאמר ממה כן שלמד שם, גיטין במס' גמלא בן
מן  כדגן תרומתכם לכם "ונחשב כז): יח, (במדבר מעשר

הוקשה - שיש הגורן" "כשם גדולה, לתרומה מעשר תרומת
רשות  לו יש כך גדולה, תרומה לתרום הבית לבעל רשות לו
שלדעת  ואףֿעלֿפי מעשר", תרומת לתרום הבית לבעל
ואין  באומד, הפרשה בענין גם הוקשו גמלא, בן אלעזר אבא
לישראל  רשות לענין - ה"י) למעלה (ראה כמותו הלכה
כמותו, סובר בתרא, שהוא אשי, שרב לפי כמותו, הלכה

(רדב"ז). שם בגמרא

.‚È¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L Ï‡¯OÈ56‡e‰Lk ÔBL‡¯ ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆
B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÈÂ Le„iL Ì„˜ ,ÌÈÏaLƒ»ƒ…∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»

ÔÈ‡ - ÈÂlÏ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÈÂl‰ «≈ƒ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»
„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,epLe„iL ¯Á‡57Ì‡ Ï·‡ . ««∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ

Ï‡¯OÈ Lc58Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰Â »ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆
ÈÂl‰ ·iÁ - ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ
;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e [‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒ∆¿»¿»¿««¬≈
˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ,‰Óe¯˙a ·iÁ˙ Ô‚„ ‰OÚpL ¯Á‡Ó≈««∆«¬»»»ƒ¿«≈«¿»∆∆¡«≈ƒ

E‚c59. ¿»¿

א.56) מז, (שם,57)ברכות שנאמר ממה כן למדו שם
"מעשר  המעשר", מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם כו):
מעשר  ותרומת גדולה תרומה ולא לך, אמרתי המעשר מן

המעשר". רבינו 58)מן כתב וכן (כסףֿמשנה), מירח וגם
"אי  שם: בגמרא וכן מ"א. פ"ז בברכות המשנה בפירוש

וכו'". נמי בכרי הקדימו אפילו כן 59)הכי, למדו שם

[מתנותיכם] (מעשרותיכם) "מכל כט): (שם, שנאמר ממה
כל  את להפריש שחייב הרי - ה'" תרומת כל את תרימו
אחר  כשהפריש והיינו, בכלל. גדולה תרומה וגם התרומות,

המירוח.

.„ÈÌÈÏaL ¯OÚÓ Á˜lL ÈÂÏ Ôa60B˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï - ∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ61˙B¯ÊÏÂ Le„Ï B˙B‡ «…≈ƒ√ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿

ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â ,Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒ««¬≈ƒ«»»¿≈«»ƒ≈
‰ˆÚ‰ B‡ Ô·z‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ62˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«

Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL ¯OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
Ô·z‰ ˙‡Â Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰kÏ63e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe . «…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»

?LzÎÏ64ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL ¯OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ65. ƒ∆¿»¿»

מ"ו.60) פ"י תרומות ומשנה א. יג, ביצה את 61)ברייתא
לכהן  והפסיד הדישה קודם בשבילם מעשר שלקח הלוי
שם, המשניות' ('פירוש מעשר באותו שיש גדולה תרומה

שם). בביצה רש"י ועי' בסמוך. כתב משנה,62)וכן
את  להפריש צריך ואינו הזרע את "ומפריש שם: תרומות,
ומכיון  ומעשרות. בתרומות חייב ואינו אוכל שאינו העץ",
הם  הרי אלא לכהן, ליתנם חייב אינו מהם, מפריש שאינו

להלן. וראה יאמר 63)שלו, לא הפריש, "אם שם: משנה,
עם  העץ נותן אלא הזרע את ואתן העץ את ואטול אכתוש
לכהן" ליתנו צריך תרומה, שם עליו שקרא "שכיון הזרע",

שם). ש"קונסין 64)(רע"ב שלמעלה מה על מוסב זה
ולזרות". לדוש שם,65)אותו המשנה בפירוש כתב כן

למעלה. ראה

.ÂËÈÂÏÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈ Ôa66:‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck : ∆ƒ¿»≈∆»«¿≈ƒ»»«ƒ«»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - È„Èa EÏ ¯OÚÓ«¬≈¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿««¬≈

BaL67e‰eˆ CÎÈÙÏe ,B˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ ÂÈ·‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ ¯OÚn‰ ‰fL68¯Ó‡ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆∆««¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«»»«

˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ - È„Èa EÏ LÈ ¯OÚÓ ¯Bk :‡a‡ ÈÏƒ«»«¬≈≈¿¿»ƒ¿ƒƒ¿«
BaL ¯OÚÓ69. «¬≈∆

אשי.66) רב של תירוצו לפי ב. ל, אין 67)גיטין כלומר,
גירסת  היא וכך מעשר. תרומת ממנו להפריש הלוי צריך
שם. בברייתא הוא שכן (כסףֿמשנה), שם בגמרא רבינו
הברייתא  להפך צריך שם, בגמרא נוסחתנו לפי ואילו

להפריש 68)(רדב"ז). צריך ואינו לפלוני כולו המעשר
(כסףֿמשנה). מעשר תרומת לו 69)ממנו שהזכיר שכיון

מעשר, תרומת הפריש לא שעוד מסתבר מעשר, כור מדה,
(שם). חשבון לפי הלוי ממנו שיפריש וכוונתו

.ÊË¯OÚÓ ˙Óe¯z70‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
˙ÈÈÓLa71BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈

dÙ¯BOÂ ¯e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï ÏthÓ72. ƒ«≈¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»
ÔÓL·e ÔÈÈ·e73.Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ , ¿«ƒ¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈

‰¯B‰Ëe ˙È‡cÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡‰zL „·Ï·e74Ï·‡ ; ƒ¿«∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»
‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡75È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡76ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈

.dÙ¯BO ‡l‡ ,da ÏthÓ BÈ‡ - ¯eÚMk da»«ƒ≈ƒ«≈»∆»¿»

(70.(161 17ֿ19 עמ' ליברמן (הוצ' פ"י תרומות תוספתא
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להלן. בתרומות 71)וראה המשניות' ('פירוש הלוג של
ומדובר  ישראל'). ('תפארת קורטוב והיינו מ"ח), פי"א
(ראה  ושמן ביין ולא פירות, שאר של מעשר בתרומת
ראה  מהן, היוצאין במשקין אלא עצמם בפירות ולא להלן),

מעשר 72)להלן. "בתרומת שם: בתוספתא הוא כן
למעלה  האמור =) הזה כשיעור יש אם הפירות, כל שבשאר
לאו  ואם לכהן, נותנה בשמינית) משמונה אחד דהיינו שם,
במים  שמדובר שכיון [ונראה ושורפה". לאור משליכה -
זיעה  אלא שאינם הראב"ד), כתב (וכן הפירות מן היוצאים
להפסידם  חששו לא ה"ב), פי"א להלן (ראה בעלמא

כזה]. מועט התורה.73)בשיעור מן שתרומתם
בתרומת 74) יהא "כמה :(160 14 (עמוד שם בתוספתא

בשמינית. משמונה אחד לכהן, ויוליכנה דמיי של מעשר
[ראה  דמיי בשל שיעור] שצריך =] אמורים דברים במי
אסור  זה הרי ודיי בשל אבל בתרומות], המשנה מן להלן
שאסור  =] אמורים דברים במי שהו], בכל אפילו [כלומר:
- שהו כל (אפילו בטמאה אבל בטהורה, שהו] בכל אפילו
אתה  וכן כפשוטה') 'תוספתא אלו, מלים גרס לא רבינו
כשיעור  יש אם הפירות, כל שבשאר מעשר בתרומת אומר
כאן  מפורשים הרי למעלה. וראה וכו'", לכהן נותנה הזה
ושמן, ביין מדברת התוספתא של הרישא רבינו: דברי כל
כל  שבשאר מעשר ("בתרומת דלהלן מהא נראה וכן
ראה  מ"ח, (פי"א תרומות מס' במשנה נראה וכן הפירות").
היא  ואם בכלשהו. אסור וטהורה, ודאי של היא ואם להלן),
אחד  שיעורה טמאה, והיא ודאי של אפילו או דמאי, של
הפירות. כל שבשאר מעשר כתרומת בשמינית, משמונה

כנ"ל.75) בסיפא, שם ברישא,76)תוספתא שם תוספתא
- ומיצה החבית) הטה =) "הרכינה שם: במשנה הוא וכן
דמאי  של מעשר בתרומת תהא וכמה תרומה, זו הרי
התחלת  מן ונראה לשמינית". משמונה אחד לכהן, ויוליכנה
כנ"ל, ושמן, יין של מעשר בתבואת שמדובר המשנה,
כנ"ל. שיעור, צריכה היא דמאי, של היא אם ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡77Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡78. ≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙È·a ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈ¯ÙÈ ‡Ï - ¯Á‡ ˙È·a¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈ¯ÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈ¯Ù‰ Ì‡Â79. ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»

Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÓL L¯Ùn‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈
ÔÈÈ80Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈ¯azLnL ‰‡¯Â ÔÓL B‡ «ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - È˙È·aL ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z81. ¿»«≈∆¿≈ƒ…»«¿

מעשר.77) תרומת בדין ה"כ, להלן פ"א 78)ראה חלה
שם). (רע"ב וסמוך" קרוב מוקף, "ופירש כן 79)מ"ט.

נראה  וכן (כסףֿמשנה). שנשתברו בכדים דלהלן מהא נראה
בערב  לתרום התירו - א צג, וביבמות א. לב, בעירובין
אלא). ד"ה שם: ב'תוספות' (עי' המוקף מן שלא יוםֿטוב

תרומה. תרומתו שבדיעבד ב.80)הרי קטו, בבאֿקמא
בעולם,81) שאינם כמו הם הרי להשתבר, שעומדים שכיון

אם  לבין הדחק עלֿידי להציל יכול אם בין כאן חילקו ולא
שני  מעשר מהל' פ"ד להלן שחלקו כמו להציל, יכול אינו
עוד  נעשתה לא ששם לפי כנגדו, בא אנס ראה לגבי הי"ב

פעולת  נעשתה כבר כאן ואילו המעות, בגוף ההיזק פעולת
שני). ממעשר פ"א כפשוטה' ('תוספתא השבירה

.ÁÈÔÈ¯fÙÓ‰ ˙B¯t82˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a83 ≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - „Á‡ ˙È·aL84‰‡e·z ÈwO .85 ∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»

‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B¯‚B¯b ÏL ˙Bi·ÁÂ ‰Ï·„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
˙Á‡86ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz -87„Ú : ««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«

Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL88; ∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ì˙qMÓ89. ƒ∆»«≈ƒ»««¿««

פ"ג.82) תרומות שבבית 84)אוצרות.83)תוספתא
לזה. זה ומוקפים סמוכים כאילו הם הרי אחת, וברשות אחד
בעליה  מגורות "שתי כתוב: שם שלפנינו בתוספתא כי ואם
לו  היתה שרבינו כנראה - ואחת", אחת מכל תורם אחת,
יש  כי [ויתכן ורדב"ז). (כסףֿמשנה בתוספתא אחרת גירסא
עשויים  המגורות ושתי בו, שאוכלים בית בין לחלק
לא  ושם לאוצר, אלא משמשת שאינה עליה לבין להצטרף,
מקור  את רבינו שאב מהיכן צריךֿעיון אבל לעולם. יצטרפו

שלו]. (כסףֿמשנה).85)ההלכה שם תוספתא
לזה.86) זה סמוכים מי"ב.87)כלומר, פ"ג שני מעשר
שם).88) המשנה, (פירוש כמעורבות נחשבות שכולן
עצמה.89) בפני רשות נחשבת סתומה, חבית שכל

.ËÈËwÏÓ ‰È‰90˜¯È Ètb91Ì¯Bz - ‰pba ÁÈpÓe »»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó92„Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰ .93Ì¯Bz - Ô‰ÈÈa ≈∆»««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈

‰a¯‰ ÔÈÈÓ ‡È·‰ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ94·e¯k ,‰t˜a ƒ»∆»¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿
‡Ï - ÚˆÓ‡a ¯Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ ·e¯Îe ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…

ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ì¯˙È95‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»
ÌÈ¯eaˆ96¯wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô¯ba ƒƒ«…∆≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ«

Ìi˜ Ô¯b‰97Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚ ÔÈ‡ ;98„Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - «…∆«»≈ƒ««…∆«»≈ƒ»∆»
„Á‡Â99. ¿∆»

שם.90) תרומות, ירק.91)תוספתא שכל 92)אגודות
הלכה  (פ"ב תרומות ב'ירושלמי' שאמרו כמו אחד, הגינה
אחד". הגרנות בית כל אחד, הגיתות בית "כל א):

ליברמן.93) הגר"ש - אחר" "מין לומר: צריך
שם.94) תרומות, מפני 95)תוספתא אחד, מין שהם אף

מפסיק. אחר כרבי 97)שם.96)שדבר מחברם. שהגורן
חכמים. דברי לפרש שבא שם, מן 98)יהודה פינה שכבר

צבורים. חמשה אלו ונשארו מן 99)הגורן, זה שאין
אחר. למקום אלה את גם לפנות שעתיד משום המוקף,

.ÎÔÓ ‡lL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ
Ûwn‰100eÓÈ¯z ÌÎÈ˙B¯OÚÓ ÏkÓ :¯Ó‡pL . «À»∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ
‰Óe¯˙101BÊ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓ elÙ‡ ;102¯OÚÓe ¿»¬ƒ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈

ÏÚ „Á‡Ó ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa „Á‡∆»ƒ¿ƒ»«∆∆«¿ƒ¿»≈∆»«
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰103Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ «…¿«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»ƒ«À»

.¯OÚÓ ˙Óe¯z elÙ‡Â«¬ƒ¿««¬≈

מ"ה.100) פ"ב "תרימו 101)ביכורים כב. יח, במדבר
בפסוק. אין ה"א:102)תרומה" פ"ב תרומות ב'ירושלמי'

בגליל". ואחד ביהודה ועיי"ש 103)"אחד ב. ל, גיטין
נחשדו. וכי ד"ה ב'תוספות'

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



zenexzקלב zekld - mirxf xtq - elqk a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÎÈÂÏ Ôa104‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ BÏ ‰È‰L ∆≈ƒ∆»»«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

BÏ·Ëa ‡e‰105ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -106Èk :¯Ó‡pL . ¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ
- ‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»
.¯Á‡Ï ‰Óe¯z Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L ,„nÏÓ¿«≈∆∆∆À¿»¿«≈

בתרומת 104) רבינו ומפרשה (כסףֿמשנה). זוטא 'ספרי'
"תרומה  בה שגרס מ"ה) פ"א (תרומות כהר"ש ודלא מעשר,

ולא 105)גדולה". בטבלו, כולו אותו שמניח כלומר,
עליו. גם בהפרשה כולו 106)התכוין להפרישו ויכול

אחר. מקום על מעשר כתרומת

.·ÎepnÓ LÈ¯Ù‰107Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯OÚÓ ˙Óe¯z ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - Ô‰kÏ BzÈÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z108. ¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿

- BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙B¯t ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ì‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈÏe·Ë109Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓÏ ÔÈÏe·Ë eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ¯OÚÓ110. «¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

(כסףֿמשנה).107) שם לעשותו 108)'ספרי' יכול ואינו
אחר. על מעשר על 109)תרומת הפטור מן תורמין שאין

הי"ב). פ"ה (להלן הפטור 110)החיוב מן מעשרין שאין
ה"ז). מעשר מהל' פ"א (להלן החיוב על

.‚ÎÔ˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
‰lÁz ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ ?„ˆÈk .¯„q‰ ÏÚ111,ÏkÏ ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…

,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â¿««»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ ¯OÚÓ B‡ ÈL ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ

ÔBL‡¯Ï112,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z B‡ ,‰Óe¯˙Ï ¯OÚÓ B‡ , ¿ƒ«¬≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ
.ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««…«¬∆«∆»»»

?‰OÚ˙ ‡Ïa ‡e‰L ÔÈpÓe113E˙‡ÏÓ :¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆¿…«¬∆∆∆¡«¿≈»¿
Èe‡¯L ¯·c ¯Á‡˙ ‡Ï - ¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈»»∆»

BÓÈc˜‰Ï114‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .115. ¿«¿ƒ¿≈ƒ«»∆

לתרומה?111) הבכורים שיקדמו "ומנין מ"ז: פ"ג בתרומות
אלא  וראשית? תרומה קרוי וזה וראשית, תרומה קרוי זה

ביכו  שהם ביכורים היא יקדמו לראשון ותרומה לכל, רים
בו  שיש לשני ראשון ומעשר רבינו ראשית, וכתב ראשית",

ד): יח, (דברים באמרו ראשית, התרומה השי"ת "קרא שם:
באמרו  תרומה וקראה ויצהרך", תירושך דגנך "ראשית
תרומותי", משמרת את לך נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר
"ולקחת  ב): כו, (דברים באמרו ראשית, הביכורים וקרא
יב, (שם באמרו תרומה, וקראם האדמה", פרי כל מראשית
ב'ספרי': ואמר ידך", תרומת ואת . . . שמה "והבאתם ו):
ראשית, בו יש ראשון מעשר - הביכורים אלו ידך, ותרומת
כו): יח, (במדבר השי"ת אמר שבו מעשר, תרומת ר"ל
התרומה  כי ביארנו וכבר ה'", תרומת ממנו "והרמותם

ראשית". מ"ו.112)נקראת  שם.113)שם
בכלל 114) והוא תרומה, זו ודמעך ביכורים, אלו "מלאתך

שם). (ר"ש תאחר" שהוא 115)לא משום ב. ד, תמורה
הסדר, על מחדש ולהפריש לתקן שיכול לעשה, הניתק לאו

עליו. לוקים אין - לעשה הניתק לאו וכל

.„ÎLÈ¯Ù‰Ï ‰ˆB¯‰116˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z »∆¿«¿ƒ¿»¿»¿«
ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - „Á‡k ¯OÚÓ«¬≈¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ

LÈÏLe117Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â118È¯‰ - ¿ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰119; ¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ

¯‡Lp‰Â120.Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‡e‰ - ÈzL¯Ù‰L ‰fÓ ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»««…
el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L ¯OÚn‰Â121È¯‰ - ¿««¬≈∆»ƒ¿¿≈»Àƒ≈¬≈

ÏÚ ¯˙È ¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ;ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«
‰Óe¯z‰122˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ - ÈzL¯Ù‰M ‰nÓ «¿»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¬≈¿«

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ123. «¬≈««…

מ"ב.116) פ"ה ממאה,117)דמאי חלקים שלשה שהם
ותרומת  ממאה, חלקים שני שהם מחמישים, חלק שהתרומה

ממאה. אחד הוא 119)בכלל.118)מעשר הרי כלומר,
(ראב"ד). התרומה שיפריש עד החלקים.120)חולין שני

רדב"ז.121) ועי' שנים, מהם חסרו שהרי דוקא, לאו מאה
ממאה.122) האחד כסדרם:123)היינו מפריש ונמצא

מעשר. תרומת ואחרֿכך מעשר, ואחרֿכך תרומה,

ה'תש"פ  כסלו י"ב שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הראוי 1) הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר

ותרום  צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום.
חייבים  אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם יודע ואינו
שתרם  אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה,
לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב. הבית בעל ובא
ואמר  תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי
מה  הגורן את והתורם תנאי. על תרומה המפריש מעשר.

בלבו. שיכוון צריך

.‡˙BÓe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙Ba¯Ï - Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡pL ;˙B¯OÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È¯· Èa - Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :¯Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È¯· Èa - ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ok xn`py ,zexyrne zenexz el yixtdl gily mc` dyer"
."mkgely zeaxl ,mz` mb enixz

והפיכתו  חולין ענין לקיחת הוא תרומה מצות תוכן
ליהודי  הוראה והיא האדם. שיחיה ראוי שעל־ידו לקדושה,
קדושה. ענייני לעשות צריך שמכולם בחולין, ענייניו בכל
ישראל, באהבת הוראה ישנה תרומות מהלכות ובנוסף,
עם  מתאחד יהודי שכל הרי הקב"ה, ציווי על וכשמדובר
וכולם  ישראל נשמות ריבוא ששים שיש הגם אחר, יהודי
שהוא  שליח להיות יכול אחד כל אעפ"כ בדרגתם, שונים

המשלח. עם אחד דבר
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בשווה, הדרגות ובכל אחד בכל הוא השליחות ענין עצם
עשרים  בן - אדם בני שבין ההבדלים שלמרות על־דרך
צד  בכולם יש זאת בכל כוחו"), (ש"תשש חמשים ובן לכח
גם  מתבטא זה וענין החיים. נקודת עצם היינו השווה,
כל  את דוחה ספיקו שאפילו פיקוח־נפש בדין בהלכה
או  יומו בן תינוק על מדובר אם הבדל ללא כולה, התורה
מן  ובטל ועבר מת ש"כאילו מאה בן או תשעים בן על

העולם".
דרגות  חילוקי ישנם אחד שמצד ברוחניות, הוא על־דרך־זה
לכל  התורה לימוד נוגע שני ומצד התורה, לימוד בחיוב
בין  עשיר "בין התורה בלימוד חייבים וכולם מישראל, אחד
בו  "והגית שנאמר כו'" יסורין בעל בין בגופו שלם בין עני,

ולילה". יומם
(`"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
L¯Á‰ :‰Óe¯z2ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eL¯a elÙ‡Â Ï‡¯OÈ ÏL ˙‡ Ì¯zL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ Ì¯Bz‰Â4Ï·‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ BlMÓ Ì¯Bz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL - ‰‡‰ ˙·BËÂ .Ì‰È˙B¯t6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פי 2) על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
לזה  גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
שסיבת  "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו
ולא  אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות
אחר  החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע,
מדבר  שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע
שם  שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם
לומר  ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה

תרומה]. שליח.3)שתרומתו נעשה הגוי שאין
מהבעלים 4) דעת גילוי כך אחר היה כשלא והמדובר

למעשיו]. מסכימים הפירות,5)[=שהם לבעל היא שזכות
מטעם  שזכייה כשלוחו, הוא והרי פירותיו שמתקנים

התורם.6)שליחותו. של

.‚B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯iL B‡ ,˙eL¯a ‡lL Ì¯Bz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì¯˙Â ÌÁwiL È„k ˙eL¯a ‡lL ˙B¯t ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»
BÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈ»ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈

„Èt˜Ó7B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»
ÈeÁÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ,‰Óe¯z8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»

ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈
.‰Óe¯z B˙Óe¯z - BÏ ÔÈ‡≈¿»¿»

בעל 7) בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
כשלו  הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית

תרומה. תרומתו אילו 8)וממילא מחאה: דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת

.„:‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Î¯a‰10,Ì¯Ú‰Â ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
C¯·Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11¯BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰Ïe ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆«»∆

חמישה:9) נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
השמיט  - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם
"בטלוה  כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל רבינו
יכול  כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא

לכתחילה. גם צריך 10)לתרום כולן הברכות ו"כל
אומר". שהוא מה לאזנו מדבר,11)שישמיע שאינו האלם

בך  ייראה ולא קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות

לשכרותו 12) הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו
כשוטה. הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם לוט, של

את 13) ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל

.‰ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜14‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ««ƒ∆…
- Ì¯z Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a elÙ‡Â ,‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»«¬ƒƒ¿»∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓi˜ ÔLc˜‰Â Ô‰È¯„Â¿ƒ¿≈∆¿∆¿≈»«»ƒƒ«»¿∆≈«¿

.ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ

והוא 14) בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת
עשתי  בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה

אחד". ויום שנה עשרה

.ÂBÈ‡Â ,Ì¯˙Ï CÏ‰Â ,ÈÏ Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…ƒ¿»«ƒ¿…¿≈
Ìe¯z È¯k ‡ˆÓe ‡·e ,Ì¯z ‡Ï Ì‡Â Ì¯z Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈ¯eq‡a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L .Ìe¯z B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ -≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL¯· ‡lL Ì¯z ¯Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.ÊÏL BzÚ„k Ì¯Bz - Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú¯ ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰Ú·O19-Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈ¯ÙÓ - BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈ·Ï¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡ - ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì¯˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

הבית.17)השליח.16) הבית.18)בבעל בעל
יפה.19) לעין מארבעים 20)ביטוי אחד תורם שיש כיוון

בכך  לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש
שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך.
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו

בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו
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.Á;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ˙B·iÁ - ÔÈÙzM‰ ˙B¯t≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡ - ÌÎÈ˙¯OÚÓ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL¯ ÏhÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡22Ì¯Bz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡·e ,Ô‰Ó „Á‡ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ì¯z B¯·ÁL Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰iL ‰Óe¯z Ì¯˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óe¯z - ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óe¯z24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡¯‰ Ì¯˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ì¯z ‡Ï ;‰Óe¯z ÈM‰ ˙Óe¯z ÔÈ‡) - ¯eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
¯eÚMk ÔBL‡¯‰26‰Óe¯z Ô‰ÈL ˙Óe¯z - (27. »ƒ«ƒ¿«¿≈∆¿»

אלא 22) כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו". רשות בלא אחד תורמין וממחין 23)"השותפין

כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא
חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שאילו 24)שכל

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו לא 25)ידע כלומר,
זה. על זה סומכים שהם שתרם 26)ידוע כשיעור כלומר,

השני,27)חבירו. של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
על  לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני אין בוודאי
נמצא  השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו,

חלקו. על מפריש ואחד אחד כל

.ËB˙Èa Ô·Ï B‡ BÙzLÏ ¯ÓB‡‰28Bc·ÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïh·e ,Ì¯˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì¯˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ¯˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»

Ì¯˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ì¯z :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«
Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïh·e ÏÈ‡B‰ ,ÌB¯c‰ ÔÓ31dÈ‡ - ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»

.‰Óe¯z¿»

לתרומה,29)משמשו.28) שליח שנעשה כנעני, עבד
ברית. בן שהוא שלא 30)מפני עד אם "בטל שם: במשנה

תרומתו  ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם
פי 31)תרומה". על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.ÈÌ¯zL ÒÈ¯‡32„Ú Ì‡ :·kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡·e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ·kÚ Ì¯z ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·kÚ Ì¯zMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓ¯Bz34.ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

עבודתו.32) תמורת בתבואה, חלק לו ומה 33)שיש
שם  ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו
בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף:
נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו
ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף

חלקו. על את 34)אלא מאכילין שאין להאכילן, "כדי
כדי  יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים

מתוקנין". פירות להניח

.‡ÈÒp‡‰Â ÔÏÊb‰Â ·pb‰35‰Óe¯z Ô˙Óe¯z -36Ì‡Â . ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óe¯z¿»

לו.35) לתת חבירו את רבינו 36)שהכריח שכתב ממה
המדובר  שכאן משמע רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך
גם  כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא
חולין, (=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש

תרומה. (=ועכשיו) שכיוון 37)והשתא שם. תוספתא
נתייאשו. לא וודאי אחריהם שרודפין

.·È‰Ó ÏÚ ÔÈÓ¯Bz - ‰M‡‰Â „·Ú‰Â ¯ÈÎO‰Â Ôa‰«≈¿«»ƒ¿»∆∆¿»ƒ»¿ƒ««
Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ïk‰ ÏÚ eÓ¯˙È ‡Ï Ï·‡ ;ÔÈÏÎB‡ Ô‰M∆≈¿ƒ¬»…ƒ¿¿««…∆≈»»
ÂÈ·‡ ÌÚ ÏÎB‡Lk Ôa‰ .BlL BÈ‡L ¯·c Ì¯Bz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ¯Bz - ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿

שהזכיר 38) והבן אביו. שולחן על סמוך שהוא היינו
סמוך  באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה

אביו. שולחן כלומר 39)על מעיסתה, שקמצה לפרש אין
רשות  צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן
והמדובר  הבית, של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל.
רשות  לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה,

מדעתו. שלא גם ומפרישה

.‚È˙ÚcÓ ‡lL Ì¯˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ≈»∆¿ƒ¿…∆…ƒ««
ÏÚa˙ba ÔÈÎ¯Bc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆ¯È Ì‡L ; ««««ƒƒ«¿ƒ««∆ƒƒ¿

¯ÒnL ÈÙÏe ,„iÓ ÌÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÈi‰ ˙‡ ‡nËÏ¿«≈∆««ƒ¬≈≈¿«¿ƒƒ»¿ƒ∆»«
Ôk ÏÚ ÔÈÓ‡‰Â Ô‰Ï41ÔÈÁeÏLk Ô‰ È¯‰ -42Ì‡Â , »∆¿∆¡ƒ»«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z»¿¿»»¿»

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם שמותר
יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,

טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם

.„È,Ì¯˙e È¯‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Òk Ck ¯Á‡Â Ì¯˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל
שלא  פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.ÂË‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈
B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿

LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ
‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»

‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ
ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z dÈ‡Â¿≈»¿»¿»
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תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי

תרומה. הגוי 46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה.
ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי
מתרומות  לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם
לגוי  ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.ÊË¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.ÊÈ- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆
¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««
.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.ÁÈ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈÈ ÏL ¯Ba Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,54‰¯aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ -55ÌL ¯·Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

¯BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ ¯·kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי מעלה אדם שאלו
את  וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו

בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי 55)עלה בדימוע, אוסרת אינה כלומר,

התנאי. נתקיים לא שהרי תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.ËÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰¯aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף.58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק כלומר:

את  להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי
היין  דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא
תורמים  חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
היין  דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף,
לו  ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי

.ÎB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
חוש  ואינו כמה שלמטה, שנתערבו פי על שאף לדימוע. ש

כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על
דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף,

ברירה. על סומכים

.‡Î‰È‰zL BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - Ô¯b‰ ˙‡ Ì¯Bz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ô·z‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
·˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆ¯ÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL ¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ¯ËÙ - Ì˙Ò Ì¯z ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk Ì¯Bz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z‰L ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¿»««…«≈«¿«»
el‡ È¯‰ - ‰lkÏk‰ „ˆa ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿«««¿«»¬≈≈

.Ïk‰ ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏaL ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿…««…

נידושו.62) שלא קטועות הכרי.63)שיבולים שבצידי
הנגלה 64) כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי

לתוכו.65)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני הבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תורם )1 אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

מאימתי  הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין
על  הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא.
אם  הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין אם
המפריש  איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין
פירות  על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה
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שתורמין  והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים.
בשלשה  מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה
עליו. להפריש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים

.‡‰Ùi‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ¯‰a :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ Ì¯Bz - Ô‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .epnÓ BaÏÁ ˙‡∆∆¿ƒ∆¿ƒ≈»…≈≈ƒ

Ìi˜˙n‰3.Ìi˜˙Ó BÈ‡L ‰ÙÈ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«≈««ƒ∆≈»»∆∆≈ƒ¿«≈
˙B¯‚B¯b‰ ÏÚ ÌÈ‡z Ì¯Bz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯b Ì¯Bz - Ô‰k ÌL5ÏÈ‚¯ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B¯‚B¯b ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ Ì¯Bz - «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï·‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B¯‚B¯b‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôk¯c «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B¯‚B¯b¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ealg z` mknixda xn`py ,dtid on `l` oinxez oi`"
."epnn

אינן  התורה דיני "רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם כתב
בהלכה  גם וכך המעשים", כל וליישר הדעות לתקן אלא...
הזמן  את שגם ה', בעבודת כללית הוראה ללמוד יש זו
ובשעות  קדושה, לענייני להקדיש יש ביום, מובחר היותר
משרתים  הם שגם החולין בענייני לעסוק - "יפות" הפחות
זה  עניין כשלעצמן. 'קדושה' שאינן הגם הקדושה, את
מיטה, היינו עריסה, מלשון "עריסותיכם" במילה גם מרומז
מהמיטה, הקימה זמן על מרמז עריסותיכם" "ראשית כי
יש  שאותן יפות, היותר השעות שהן הבוקר שעות היינו

וצדקה. תפילה תורה ללימוד להקדיש
ממנה  שהרי ישראל, אחדות על מלמדת בכלל, תרומה
לרבות  אתם, גם תרימו "כן ענין: בכל שליחות דין נלמד
מודגש  והטוב, היפה מן התרומה בעניין וגם שלוחכם".
שאינם  היום חלקי בין דווקא שמתבטא האחדות עניין
ובשיתוף  בצירוף דווקא כי הקב"ה, ברא ושאותם שווים,
האחדות  נגרמת במהותם השונים הדברים שבין

בשלימותה.
(b"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ד.2) משנה פ"ב כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואףֿעלֿפי שם). המשניות
תרומה  תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו"
הוא  שהרי הרעה, מן לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו

יבשות.4) מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים
יותר.שהגרוג 5) מתקיימות נה.6)רות ואם 7)מנחות

יתקלקלו. לא שם.8)כן,

.·ÌÏL Ïˆa ÔÈÓ¯Bz9Ï·‡ ;ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»»≈««ƒ∆»»¬»
ÌB˜Ó ÏÎa .ÏB„‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïˆa ÈˆÁ ‡Ï10 …¬ƒ»»««ƒ∆»¿»»

BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡11Ô‚ck :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»

·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ12ÔÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈
.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

יהודה.9) כרבי ולא תנאֿקמא כדעת ה', משנה שם תרומות
"בכל 10) להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

בפירוש  הוא וכך מינו" שאינו על ממין תורמין אין מקום
למה  אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז.
בין  כהן, שיש בין כלומר מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה,
שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין
שהוא  לפי כהן שיש במקום בין יותר, שוה תנאֿקמא לדעת
וראה  מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו
בברכות  הגמרא סוגיית עם רבינו דברי יישוב קורקוס בר"י

ד.11)לט:). משנה שם דגן 12)תרומות תורמין כלומר,
על  אחד כל שלו, היקב מן יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן
ממה  זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו
תירוש  חלב וכל יצהר חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר
וראה  רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן"
הפנים  ומראה ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי

.‚˙eMw‰13„Á‡ ÔÈÓ - ÔBÙÙÏÓ‰Â14ÔÈÓ Ïk , «ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈhÁ15ÌÈ‡z ÔÈÓ Ïk ,„Á‡ -16- ‰Ï·„e ˙B¯‚B¯‚e ƒƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈»

ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,„Á‡17B¯·Áa ∆»¿≈ƒ∆«∆¿…∆ƒ¿«ƒ«¬≈
.Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï -…ƒ¿…ƒ∆«∆¬ƒƒ«»∆«»«
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ÔÈhÁ ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»ƒƒ«¬ƒƒ¿»
ÔÈ‡Ò ÈL Ïk‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Â ,„Á‡ ˙È·a ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒ

‰Óe¯z ÔÈ‡ - ÔÈhÁ18- B¯·Áa ÌÈ‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ . ƒƒ≈»¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈
;‰Ùi‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ Ì¯Bz≈ƒ«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â19ÔÈef‰ ÔÓ ıeÁ .20ÏÚ ¿ƒ»«¿»¿»ƒ«ƒ«
Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈhÁ‰21. «ƒƒƒ¿≈∆≈»…∆»»

קישות 13) יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת ו, משנה שם
שם). (רע"ב בערבית "פאקוס" לענין 14)היא גם שכן

להלן. וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים
ד.15) משנה שם ולבנה. שם.16)שחורה משנה
ו.17) משנה על 18)שם אפילו תרומה אינם [כלומר,

תורמין  "אין ד: משנה פ"א בתרומות מפורש וכן החטים.
שמאי  בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים
תרומתן  אין אומרים הלל ובית בהם, עצמן תרומת אומרים
כאן  אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה".
לא  כאילו הוא והרי השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה
ו"נדר  נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם
לדעת  כה: בנדרים כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר
על  חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית
כאן]. ובחזוןֿאיש שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים

שנאמר 19) ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
חלבו  את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם,
ואם  חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני מין
ומפרש 21) אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות

אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל שאינם רבינו
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.„BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡22¯·c ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»
‰¯Ó‚ ‡lL ¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»∆…ƒ¿¿»
¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»
;BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿«»»∆ƒ¿¿»¿«¿

¯Ó‡pL23ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â .¯eÓb‰ ÏÚ ¯eÓb‰24. «»««»¿ƒ»¿¿»»¿»

עיין 22) המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם
שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא כן

שלמעלה 24) ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
על  ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
לענין  - בדיעבד אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו
שתרומתו  שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו מין
יו"ד  ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה,
מה  על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק שלא, סימן
אינה  קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו
(עיין  חלה חלתו שתהא מיוחד לימוד אין שם שגם חלה",

שם). שלמה ומלאכת ר"ש

.‰È˙ÓÈ‡Ó25¯¯·iMÓ ?Ô¯b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz26¯¯a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .¯e¯a BÈ‡L ÏÚ ¯e¯a‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È¯‰ - ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
Ì¯Bz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
וכסףֿ קורקוס (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה).
ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן משנה).
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. ביצה
מן.28) לבוא 29)צ"ל: סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו

להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, גורן לידי

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó30È˙L da eÎl‰iMÓ ?˙b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
·¯ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz È˙ÓÈ‡Ó .32. »≈∆≈≈»«¿ƒ∆«≈ƒƒ∆ƒ¿»

יקב 30) גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא
פ"א  (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים וזה וגת.
דבר  על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה
להלן  וראה בלבד". ויקב גורן אלא מלאכתו, נגמרה שלא
לעשותן  העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה

בה.31)צמוקים]. הקורה 32)לדרוך משישימו כלומר,
הזיתים. על

.Ê¯B‰h‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡33- Ì¯z Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ï·c ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓ¯Bz - B˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ∆¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
BaL ‡Óh‰ ÏÚ BaL ¯B‰h‰37,„·Ïa ÏebÚ‰ ‡ÏÂ . «»∆««»≈∆¿…»ƒƒ¿«

˜¯È ÏL ‰c‚‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„Á‡ Ûe‚ ‡e‰L38elÙ‡ , ∆∆»∆»¬ƒ¬À»∆»»¬ƒ
ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú39ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL ¯B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓ¯Ú ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - dcˆa ‰¯B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈÓ¯B˙Â .41ÔÓ «»≈¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈ƒ
BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»∆∆¡«∆ƒ¿¿

BaL Lc˜Ó‰ ÔÓ ÏË - epnÓ42. ƒ∆…ƒ«¿À»∆

ממה 33) כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
"מה  - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם "ונחשב שנאמר
טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן
משאיֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אףֿעלֿפי וזה

או  טמא כולו יהא שתרם מה כדי כלומר: טהור כולו
(ר"ש). הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור מן שיתרום
מן  ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל

ההלכה). (בסוף הטמא על שם.34)הטהור משנה
- תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי
ה'" תרומת ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו
הטהור  מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום -

הטמא. העגול 35)על אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
מקום  "וכל המשנה בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה של
ור"ש  ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר

ונקראת 36)שם. היבשים התאנים מן שעושים גדול "ככר
(פיה"מ). רבים,37)דבלה" מחלקים מחוברת שהיא "לפי

טומאה  ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף אותם נחשב לא
(שם). ידוע 38)כולה" שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם). האגודה" יותר 39)לכל שהיא חיטים של "כרי
(שם). בדבוק" האגודה מן תרומתו 40)פחותה - ובדיעבד

ההלכה. בתחילת למעלה שכתוב כמו תרומה,
שם.41) מן 42)ירושלמי תקח שתמיד היינו שם, הוא כן

טמא. בו יש אם אף - שבו הטהור

.ÁÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡43¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ì¯z Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï - „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈ¯ÈM‰46‰Óe¯z - ÌÈ¯‰L ‰ÊÂ ,47Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì¯˙Ï ¯znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ ƒ»«¿»«∆À»ƒ¿…ƒ«»≈««»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ÔÎÂ .„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -52. ¬≈«≈ƒ¿≈ƒ¿««¬≈

ההלכה.43) בסוף - מעשר תרומת ולענין גדולה. תרומה
ב.44) משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא

שנתלשה  בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר
הסוגיא  ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן
וראה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן לג. בפסחים

יד). הלכה פ"ב הטבל.46)למעלה מן 47)את שהרי
נתן  כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו תרומה, תרומתו התורה

אושעיא). השירים.48)ברבי את לתקן כדי
תרומה.49) תרומתו בתרומות 50)שבשוגג יהודה כר'

כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם.
דפוסים  ברמב"ם (הגהה יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה,

משנה).51)חדשים). (כסף א הלכה שם ירושלמי
מן 52) ניטלת מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

על  הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור
במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא

וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן שם:

.ËÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
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¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ
el‡ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È el‡ ˙B¯t :¯Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈

ÌÈ¯aÁÓ‰55eLÏziLÎÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»
˙B‚e¯Ú ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿

ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z58:¯Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«
˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈

ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú59‡Ï -ÌeÏk ¯Ó‡60Ì‡ Ï·‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ
˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈

eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚e¯Ú61B„È·e ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»
- Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ ¯qÁÓ BÈ‡ - ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c62LÈÏL e‡È·iL ‡e‰Â .63.¯Ó‡L ˙Úa ¿»»«»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»«

(לבמדבר 53) קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א תרומות
"שלא  - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת למד כו) יח,
המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום
פי"א  להלן (וראה אין ד"ה סב. קידושין בתוספות ועיין

כו). ואילו 54)הלכה שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,
וראה  שלו, אינם מפריש, הוא שעליהם המחוברים, הפירות

עליהם 55)להלן]. ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש תרומה, תרומתו משלו,

והרי 56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
בכסףֿ קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
מחוברים  "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח). משנה
בידו  - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על

תרומה]. ותרומתו ששתי 57)לתלשם [והיינו סב. קידושין
התלושה]. וגם המחוברת גם שלו, הן עכשיו 58)הערוגות

שיתלשו. מחוברים.59)לפני בעודם שכיון 60)עכשיו
כדבר  זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו

שם). (קידושין לעולם בא הכסףֿמשנה 61)שלא לדעת
פירות  שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים, זו ערוגה
בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו".
זו  הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד שניהם". "ולכשיתלשו
פירות  על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על
שתי  על נאמרה ע"ב ושם לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה

על 62)הבבות. שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
פ"ב  תרומות ותוספתא תלושים, על מחוברים האור:
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה

ומעשרות 63) מתרומות הם פטורים שליש, הביאו לא שאם
פ  תרומות (למעלה מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב

פרק  תחילת תרומות (ירושלמי קיימים דבריו אין ומעשרות,
אין  הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט).
שם, בקידושין יעקב בן אליעזר כר' ודלא לגמרם, בידו זה
אדם  שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר

לעולם. בא שלא דבר מקנה

.ÈL·i‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,L·i‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ¯ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜¯È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL ¯nzL‰Ï Bk¯c Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯nzL‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿

ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,Û¯ËˆÓ - ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ¯nzL‰Ï Bk¯cL ˜¯È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯Bz - ·¯Úa ËwÏÂ ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ"ד.64) שם תוספתא

.‡ÈBÊ ‰L ˙B¯tÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡65‰L ˙B¯t ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙B¯t ÏÚ ‰¯·ÚL ‰L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,‰¯·ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â66‰L ‰L :¯Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
ËwÏ68˜¯È69‰M‰ L‡¯ ·¯Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»

ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - LÓM‰ ‰‡aL ¯Á‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈««∆»»«∆∆≈¿ƒ
ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÔLÈ ‰ÊÂ ,L„Á ‰fL ;‰Ê ÏÚ ‰fÓ71 ƒ∆«∆∆∆»»¿∆»»¿≈ƒƒ≈

‚B¯˙‡72‰‡a ‡lL „Ú Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ·¯Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
- LÓM‰ ‰‡aMÓ ¯Á‡ ‚B¯˙‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡¯ - È¯L˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
Ë·La ¯OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ -75. »»ƒ¿»…«»»¿«¿¿»ƒ»

פ"ב.65) שם ותוספתא ה, משנה פ"א משנה 66)תרומות
השדה 67)שם. היוצא זרעך תבואת כל את תעשר "עשר

שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה
יב.68) השנה בראש והובאה שם, שבו 69)תוספתא

ד). הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים
התבואה 70) למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד

(להלן). יד:71)והירקות השנה כירק 72)ראש שהוא
ה). הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין

ב.73) שם שם.74)משנה במשנה גם 75)כביתֿהלל
לענין  - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג

טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡È¯eÒ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ77‡È¯eÒ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ [.ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe¯˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙B¯t B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯t ÏÚ Ô˙Óe¯z ‰Ó¯˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯tÓÌ‡Â .ÔÈ¯e ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z»«≈»¿»

שם:76) המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות
(ויקרא  הארץ" מזרע הארץ מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם
יש  מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז,
אין  מעשר, בתרומת שבאו מהם ויש במעשר, שבאו מהם
שבאו  הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה
על  במעשרות שבאו ובפסוקים המעשרות, על בתרומות
מזה  שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות,
לארץ  באו אם שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה
התורה  מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני
פירות  על בהם תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה
(משנה  עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ

שם). פ"ב.77)ראשונה תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם שם.
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.‚ÈLÈ¯Ùn‰80‰Óe¯z81‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óe¯z82ÈL ¯OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈≈¿»»¿»

ראשון 80) ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות
ממעשר  ולא תרומתו, אחרים) ספרים (כנוסחת ניטלה שלא
וראה  אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני

גדולה.81)להלן. תרומה  תרומת 82)היינו היינו
לפני  הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר.
תרומה  גם ממנו להפריש שחייב גדולה, תרומה שהפריש
ומכיון  יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה
ממנו  להפריש יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה
והיא  וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה
יכול  מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת
וכסףֿמשנה  ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה שהפרישו 83)ופירוש
גדולה. תרומה שהפריש מן 84)לפני פטור שהקדש

מהלכות  (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות,
תרומה  מהם מפריש נפדו, אם אבל יז). הלכה שני מעשר

ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה,

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰È¯·cÓ ·iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰È¯·cÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆

Ì¯z Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ‰ ÏÚ86B˙Óe¯z - «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óe¯z87Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב עציץ גבי יֿיא, משניות פ"ה מדמאי נלמד
(כסףֿ טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב,

ורדב"ז). כשתרם 86)משנה השני, הדין על רק מוסב זה
(כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי 88)מדרבנן. התורה, מן בתרומה החייב על
שאינו  מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב
שהוא  מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש
- מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה מן בתרומה חייב
אבל  באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר תרומה, זו הרי
חייבת  שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה
ואינה  מדרבנן אלא אינה זו ותרומה התורה, מן בתרומה
הלכה  להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת

טז.

.ÂË·e˜ ıÈˆÚ89ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ L¯L È„k ?·˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92Ú¯Ê . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡e·z93¯Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È·‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È¯‰ - ·e˜ ‡e‰Â ‰‡e·z‰ ‰¯Ó‚Â B·w Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡È·iL Ì„˜ ep·wiL „Ú ,·e˜ BÈ‡La ÁÓBˆk¿≈«¿∆≈»«∆ƒ¿∆…∆∆»ƒ

.LÈÏL¿ƒ

י.89) משנה שם בארץ.90)דמאי הפרי צמח כאילו
י.91) משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה כן

(כסף93ֿ) ב הלכה פ"ה מעשרות וירושלמי ע. מנחות
משנה).

.ÊËı¯‡a ÔÈÏ„b‰ ˙B¯tÓ Ì¯Bz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ ·e˜ ıÈˆÚ ˙B¯tÓ B‡ ,·e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ı¯‡a95ÏÚ ·e˜ BÈ‡MÓ Ì¯z . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜p‰96Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ì¯z . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜ BÈ‡L ÏÚ ·e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»

¯Á‡100. «≈

שם.94) התורה.95)דמאי מן צריך 96)ששניהם ואין
מפני  השניה, בהלכה כמו ומעשרות, תרומות עליה להוציא
(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן

שאינו 97) העציץ (שאין הפטור מן שהפריש לפי הנקוב, על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב

נקוב,98) שאינו ממה ולהפריש ולתרום לחזור צריך ואין
ביבמות  (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה

לאכול,99)פט:). לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי לכהן,
מן  בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל

המשניות). (פירוש שם,100)התורה ביבמות הוא כן
לחשוש  שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין
תרומה  כולה ובאמת השיריים, את זרים יאכלו שמא
ממקום  ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן,

אחר).

.ÊÈÌ¯Bz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - È‡ce‰ ÏÚ103Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ì¯z .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z -106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z108. ¿»««¿

על 101) שהרי מעשר, תרומת והיינו יא. משנה שם דמאי
גזירות  עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה
(תפארת  א הלכה מעשר מהלכות פ"ט להלן כמפורש דמאי,

שם). ואפשר 102)ישראל פטורים, ששניהם שאפשר
מהם  ואחד פטור מהם שאחד ואפשר חייבים, ששניהם

הודאי"103)חייב. על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ממנו  (שהופרשו פטורה היא אם ממהֿנפשך: מותרת
היא  ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות
את  גם ותקנה תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת
כן  גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה הודאי
והשניה  חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת,
התורה  מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
שנקרא  כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים
כפי  לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם עליה
בדמאי  כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא
(תוספת  יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן ג, משנה פ"א

שם). זה 104)הגרע"א והרי פטורה, התרומה היתה שמא
החיוב. על הפטור ומן 105)מן הודאי, על הודאי מן

עליו. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי
טבל,106) הוא אם ממהֿנפשך: לאכילה מתוקן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי
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שהפריש 108)לכהן.107) ונמצא פטור, הדמאי היה שמא
הלכה  (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן
בתורם  רק כי אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב).
שמא  עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ
וזו  חייבת שזו יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו
חייבת  וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן,
יבואו  לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר
תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום אם ואדרבה
היא  אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי
(תוספות  וכו' אחר ממקום שוב עליה להפריש ויצטרכו ספק

חדשים).

.ÁÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óe¯z113LzÎÏÂ C¯„Ï Ô‰k‰ ÁÈ¯ËÈ ‡nL ‰¯Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓ¯Bz Ï·‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈ·Ú117Ì¯B˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú¯‰119L·k È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
L·k È˙ÈfÓ ‡Ï Ï·‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈

ÏM·Ó122ÏM·Ó‰ ÏÚ123ÏÚ ÏM·Ó‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏM·Ó BÈ‡L124Ï·‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B¯‚B¯b125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯bÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B¯‚B¯b ÏÚ ÌÈ‡z ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ»¬»…¿≈ƒ«¿»¿ƒ»¿…

ÔÈÚa ÌÏBÚÏ Ì¯˙iL È„k ,ÔÈÓa ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯‚¿»««¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿…¿»¿«ƒ
˙t‰ ÏÚ ÌÈhÁ ÔÈÓ¯B˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129- Ì¯z Ì‡ ,el‡ ÏÎ·e . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z130. ¿»¿»

ד.109) משנה פ"א שנגמרה 110)תרומות לאחר
שומע  כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון מלאכתן.
שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני
המשניות  (פירוש הגמור" מן הגורן, מן כדגן תלמודֿלומר

לשמן.111)שם). מהן 112)העומדים לעשות העומדים
ביתֿהלל.113)יין. כדעת שם, ירושלמי 114)משנה

שלא  מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם.
תרומה  תרומתו מלאכתו, שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה
שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם -

ט.115) משנה שם ובמלח.116)תרומות במים השרויים
הפרד 117) תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי

פ"ג  להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים
יצחק  רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר מהלכות
שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן
הלכה  למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא מלאכתו נגמרה

סו.).118)ד. זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
"משנה 119) (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שתורמין

תיקון). צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה"
"זיתי 120) שם: המשנה בפירוש רבינו וז "ל מ"ו. פ"ב שם

הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן
למיעוט  לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים משמן וטוב
וחלבו  ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם,
הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שבו, והיפה הטוב הוא

שם).121) (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שזהו
שם.122) מן 123)משנה יותר טוב מבושל, שאינו שיין

(הוצאת 124)המבושל. פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן
שלפנינו  הנוסחאות לפי (10 123 עמוד ליברמן הגר"ש

בכסףֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ"ב תרומות וירושלמי נד: מנחות

תאנים  תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש
גדול  התאנים של שהנפח לפי כדלהלן, במדה, הגרוגרות על
[ואין  בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר

הדבר  את וגם התרומה את גם ומונה שמודד הנתרם,הכוונה
במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי
שמודד  אלא ד), הלכה פ"ג (למעלה במנין" ולא במשקל לא
ונמצא  הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה

באומד]. במדה 127)שתורם עולות יבשות שהן שגרוגרות
יפה. בעין תורם ונמצא לדעת 128)יותר, שם. תוספתא

פת, לגבי הן יפות שחיטים משום שהיינו הכסףֿמשנה
יותר  שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי
בניגוד  בתרומה, ממעט ואינו א). הלכה למעלה (וראה

דלהלן. החיטים על הפת מן רבינו 129)לתורם בספרי
במעשה  הוא וכן (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים
(תוספתא  כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח
לפי  שתורם והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה).
הפת  של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון

יפה. בעין תורם ונמצא ועלה 130)עצמו, התורם שהרי
פ"ג  (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד בידו
תרומה  תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה

ג). הלכה (למעלה

.ËÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132, ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ
˙BÎ¯„p‰ ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÂ133Ì¯B˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 ¿…«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì¯˙ÈÂ135‰BL‡¯‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ ·iÁ - ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙B¯eÓb ˙BÓe¯z ¯‡Lk139‰iM‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ;140. ƒ¿»¿¿¬»…ƒ«¿ƒ»

ח.131) משנה פ"א במכתש 132)תרומות שנכתשו היינו
מלאכתן. נגמרה ולא שמן, מהן שנדרכו 133)לעשות

מלאכתן. נגמרה ולא יין, רבינו 134)לעשות רצה בזה
על  ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל
כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות, ענבים
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין
אמרו  ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו מלאכתו,
לא  כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור
יודעים  הכל שהרי כן, לעשות יוסיף שמא חכמים חששו
הזיתים  אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין
מלאכת  בהם התחילה שכבר הנדרכות, והענבים הנכתשים
עליהם  ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן
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ראשונה). (משנה מלאכתם כל שנגמרה משנה 135)לפני
למעלה. וראה שם 136)שם. ואין בחולין, נתערבה אם

ב. הלכה פי"ג להלן ראה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה
בפ"ג 137) שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

"אם  חומץ: של ונמצאת יין של חבית בתורם א, משנה שם
תרומה  לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק
וכן  וכו' עצמה בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור
התרומות  ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה"
עד  עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן
אבל  כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון
בפני  מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה התורה

כלל]. מדמעת אינה והשניה האוכלה.138)עצמה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא שאינה

.ÎÔÓL Ì¯zL ÈÓ141ÔÏÎ‡Ï BzÚcL ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ142, ƒ∆»«∆∆«≈ƒ∆«¿¿»¿»
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰ ÏÚ BzÚ„Â ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ B‡≈ƒ«≈ƒ¿«¿««…«¬ƒ»
ÏÚ ÌÈ·Ú B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ Ì¯zL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ¯„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈ·Ú143C¯„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ Ì¯z ¯·kL ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ¯ÊÁÏÌ¯144. «¬…¿ƒ¿…

ט.141) משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי
שמן. מהם להוציא רוצים שאין הזיתים 143)כיון שאותם

שם). (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו פעם 144)חזרו
נגמרה  מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי שניה,

(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן

.‡ÎÔÈÈ ÏÚ ıÓÁ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓ¯Bz Ï·‡ , ≈¿ƒ…∆««ƒ¬»¿ƒ«ƒ«
Ô‰ „Á‡ ÔÈÓ ıÓÁ‰Â ÔÈi‰L ;ıÓÁ146‰È‰) .147BaÏa …∆∆««ƒ¿«…∆ƒ∆»≈»»¿ƒ

dÈ‡ - ıÓÁ B„Èa ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈi‰ ÔÓ Ì¯˙Ïƒ¿…ƒ««ƒ«««ƒ¿ƒ¿»¿»…∆≈»
(.‰Óe¯z148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì¯˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÔÈÈ Ì¯zL ıÓÁ‰ ‡ˆÓÂ150. ¿ƒ¿»«…∆∆»««ƒ¿»¿»

היפה 145) על הרע מן תורם שזהו פ"ד. תרומות תוספתא
ועיין  ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין

פד: בתרא וראה 146)בבא כרבי. ולא שם כחכמים
בכלאים. תלוי שהכל שם, אחרים 147)למעלה בספרים

שכתב  כמו הנכונה. הגירסה היא זו אבל זה. קטע אין
בבא  ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ שיין אףֿעלֿפי
היא  הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה

וחומץ. יין ד"ה פד: שם הגירסא 149)התוספות היא "כך
שהיא  אלא בתוספתא, שם כן גם והוא רבינו, בדברי הנכונה

(כסףֿמשנה). בשיבוש" בלבו 150)כתובה שהיה כיון
והרי  הרע, על היפה מן בידו ועלה הרע, על הרע מן לתרום
רבינו  שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם
ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה
לתרום  נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין
מששים  אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין [ואם

למעלה  ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =)
תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ מן בתרם

.·ÎÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì¯Bz‰151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡ - dÓ¯z ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óe¯z152BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓÁ‰ dÓ¯zL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óe¯z153‰Óe¯z - ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰¯Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ Ì¯Bz‰155,Áe¯Ò ‡ˆÓÂ ÁÈh·‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈ¯e˜ e‡ˆÓpL B‡156˙È·Á Ì¯z .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ ¯eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z -159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
,dÓˆÚ ÈÙa ˙Ún„Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â .‰iL¿ƒ»¿≈««ƒ¿≈∆¿«««ƒ¿≈«¿»

.LÓÁ ·iÁ BÈ‡ - Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎB‡‰Â¿»≈««ƒ¿≈∆≈«»…∆

א.151) משנה פ"ג היתה 152)תרומות שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, נתכוין והוא הואיל בטעות,

יין.153) היה הרמה תרומה 154)שבשעת איסורי כל
עד  חומץ היתה שמא בזה, נתקן לא הטבל אך מספק, עליה

נתרמה. שדין 155)שלא רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
מרה  היתה שאם חומץ, ונמצא יין בתורם כמו להם, אחד
מדובר  שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד
שנעשית  או התרומה, הרמת בשעת מרה היתה אם בספק,
פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה
מרה  שהיתה בידוע אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה
שני  שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם,
קישות  לבין תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות,

כך. כל טעות שאינה מרה ויש 156)ונמצאת נקב בו שיש
שם). (ירושלמי ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו

(157.(421 עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות תוספתא
ב).158) הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
אם 159) ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור לפי

מספק  ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים
ויתרום.ה  ויחזור תרומה היא רי

.‚ÎÔ‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙ ?„ˆÈk160dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ ÏÚ ≈«»¿»««≈∆««Àƒ≈»
˙Ún„Ó161dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iL ‰ÏÙ ; ¿«««»¿»¿ƒ»¿»«≈≈»

˙BÚn„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ô‰ÈzL eÏÙ ;˙Ún„Ó¿«««»¿¿≈∆¿»∆»¿«¿
Ô‰ÈzLaL ‰pËwa162- Ô‰ÈzL ¯Ê ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«»¿≈∆

dLÓÁÂ Ô‰ÈzLaL ‰pËwa ÌlLÓ163‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆¿À¿»¿≈«
Ô‰k‰ ÔÓ ÏËBÂ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙B ?Ô‰ÈzLa ‰OBÚ∆ƒ¿≈∆¿»¿…≈∆»¿≈ƒ«…≈

‰ÏB„b‰ ÈÓc164. ¿≈«¿»

ב.160) משנה פ"ג בפחות 161)תרומות נפלה אם אפילו
מחולין. חלקים גדולה 162)ממאה האחת כו' היתה "אם

ובשניה  סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת  מן
שיעור  לדעת אלו צריכים בחולין סאין השלש ונפלו סאתים,
קטנה  והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן
במאה  תעלה סאין מאה חולין באותה היו ואם שבשתיהן,
המשנה  (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד,

ומשלם 163)שם). תרומה אופן בכל הקטן שהשיעור
הגדולה 164)חומש. את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא מספק,

.„Î˙È·Á‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óe¯z dLÈ¯Ù‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
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,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óe¯z dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÏÚ«¬≈ƒ«∆≈»∆À»¿»¿ƒ¿∆»«…≈
‰lÁz d˜„aL ˙ÚÓ :ıÓÁ d‡ˆÓe d˜„a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿»»…∆≈≈∆¿»»¿ƒ»
Ô˙B‡ ·LÁL ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú«¿»»ƒ«««ƒ¿»«ƒ∆»«»
;Ôw˙Ó ‡e‰ È¯‰ - BÊ ˙È·Áa BlL ‰Óe¯z‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי 165) וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, תוספתא
שם. שהפריש 166)יוחנן ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על החומץ מן תרומה

.‰ÎÌÈ˜¯t ‰LÏLa167˜c·Ï CÈ¯ˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169¯„Óq‰ ˙‡ˆB‰·e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
¯ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚL·e171ÔÈLÈ¯ÙÓ - BzbÓ ÔÈÈÂ . ƒ¿«¿ƒ««ƒ«…∆¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ [„Ú] ÔÈÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÂÈÏÚ172. »»¿∆¿«∆«ƒ««¿»ƒ

במשנה.167) לא. תורמין 168)גיטין ואין החמיץ שמא
עליו  מפריש השנה ימות בשאר אבל היין, על החומץ מן

יין. שהוא חג 169)בחזקת במוצאי קדים רוח כשמנשבת
באשכול 170)הסוכות. נראים וענביו (ה)פרח "כתום

שם). (רש"י הערוך 171)כסדרן" כנוסחת שם, משנה
נכנסת  כשלחלוחית לומר: ורצה שם. ותוספות ורש"י
מהן  לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה
כותשים  היו אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל
חומץ  ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים

שם). (רש"י הוא 172)לטיבול וכן להיות. צריך כן
משום  והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, בתוספתא

(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו

.ÂÎ˙B¯t ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,176Ô‰ È¯‰ - ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

¯Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ CÎÈÙÏ .e„·‡L178. ∆»¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒ»

שם.173) למעלה 175)כולם.174)משנה ראה בסמוך,
יז. הלכה במ 176)פ"ג שאמרו [ומה שם:בדיעבד. שנה

שני  במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו עליהם", "מפריש
בתרומה  אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר
הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי

.‡ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z2ÔÈa , ¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈

Ì‰ ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈≈
ÌÈÚk‰ Ì‰È„·ÚÂ3ÔzÓ‰·e4Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ

Á¯aL Ô‰k „·Ú .¯ÓB‚Â BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È5˙L‡Â ƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿¿≈∆∆…≈∆»«¿≈∆
‰„¯nL Ô‰k6ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -7. …≈∆»¿»¬≈≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oia milecb oia ,mipdkl zlk`p xyrn znexze dnexz"
dpwi ik odke xn`py ,ozndae miprpkd mdicare md ...miphw

."etqk oiipw ytp

אוכלין". אלו הרי שמרדה, כהן ואשת שברח "עבד ומוסיף:
כהן  נקרא שהקב"ה הוא העניינים בפנימיות ועניינו
מסיבה  אם גם ולכן כהן, עבד הוא יהודי וכל לט.) (סנהדרין
שברח", כהן "עבד של למצב והביאו יצרו תקפו כלשהי
אלו  "הרי זאת בכל עוד, אדונו תחת שאינו לו שנדמה עד
עוד  ולא הוא". ישראל שחטא, אע"פ "ישראל כי אוכלין"
הקדושה  שניצוצי גורם הקב"ה משל שאוכל שזה אלא
ובזה  הקודם. למצבו לחזור עליו ויפעלו יעוררוהו שבזה
בני  של אחדותם - שבתרומה האחדות עניין גם־כן מודגש

יהיו. שבו ומצב מעמד בכל הקב"ה עם ישראל
(c"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

(כסףֿמשנה).2) מקומות בכמה פרשת 3)פשוט 'ספרא'
ה"א. פ"ה אלא 4)אמור לה הותר שלא אומרים יש

פ"ה  למעלה (ראה בהמה למאכל שעיקרם תרומה כרשיני
לבהמה. לתת אסור אדם, למאכל שעיקרו דבר אבל ה"ב),
הם  ביתו "ויליד הפסוק על ה"ו, שם ב'ספרא' הוא וכן
לא  יכול אוכלת, בהמה ואין אוכלים "הם - בלחמו" יאכלו
ורע"ב  ר"ש ועי' נפש". לומר: תלמוד בכרשינים? תאכל
להלן  וראה כאן. למלך' ב'משנה וראה מ"ט. פי"א בתרומות

הכ"ח. ופי"א ה"ז, תרומות 5)פ"ט ותוספתא ב. יב, גיטין
שם).6)פ"י. (גיטין, בעלה קנינו 7)על שהם בתרומה,

כהן. של

.·‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z8Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿»∆»≈≈»∆»…≈
ÒÁÈÓ9‰˜ÊÁ È‰k Ï·‡ ;10ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ - ¿À»¬»…¬≈¬»»¿ƒƒ¿»∆

„·Ïa Ô‰È¯·c11‰Óe¯z ÔÈa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯˙e . ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿»≈¿»
ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈa ‰ÏB„‚¿»≈¿««¬≈≈∆»≈∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰ÎÏ ‡l‡ ˙z dÈ‡ - Ô‰È¯·c12; ƒ¿≈∆≈»ƒ∆∆∆»¿…≈«¿ƒ»»

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓƒ¿≈∆»∆¡…¿»¿≈»¿»«≈»»∆
‰‡ÓË ˙˜ÊÁa13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ .14ÏÎÏ ¿∆¿«À¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»

‰ˆ¯iL Ô‰k15. …≈∆ƒ¿∆

התורה.8) מן להפרישה יוחסין 9)שחייבים עדי לו שיש
כד:). (כתובות ודאי כהן שהוא המתייחס כתב או

דבר 10) להוציא יכולים ביתֿדין ואין כהנים שהוחזקו
(רש"י  יחוס כתב ולא יחוס עדי לא להם אין אבל מחזקתו,

מדברי 11)שם). אלא בה חייבין שאין תרומה היינו
כה.). (שם להלן.12)סופרים ב:13)ראה קל, בחולין

שאין  מנין יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל  רב "אמר
לא, הימיםֿב (דברי שנאמר עםֿהארץ? לכהן מתנה נותנים
והלוים  הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי לעם "ויאמר ד):
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מנת. לו יש - ה' בתורת המחזיק כל ה'", בתורת יחזקו למען
פ"ד  בחלה אבל מנת". לו אין - ה' בתורת מחזיק ושאינו
ושמן  וכו' והבכורות החרמים כהן, לכל ניתנין "ואלו מ"ט
(בחלת  הקודמת המשנה על שם וב'ירושלמי' שריפה",
חבר, לכהן "בין אמרו: - כהן" לכל "וניתנת לארץ) חוצה
כהן" לכל "ניתנין גם כן ואם עםֿהארץ", לכהן בין
עםֿהארץ. כהן בין חבר כהן בין היינו השניה, שבמשנה
אלא  מתנות נותנין אין שאמרו שמה רבינו, למד זה ומתוך
שיהיה  אבל והיפה, הטוב דרך על אלא אינו חבר, לכהן
שם. במשנה פירש וכן שמענו, לא הארץ, לעם לתתם אסור
בהם  שאין דברים רק שם המשנה שהזכירה זה  ומתוך
של  שמן היינו שריפה, שמן גם ובכללם וטהרה, טומאה
מעשר  תרומת גדולה, שתרומה רבינו למד טמאה, תרומה
יטמאם  שמא עםֿהארץ, לכהן לתתם אסור טהורות, וחלה

המשנה. בפירוש עיי"ש בטומאה, ויטמאנה 14)ויאכלם
עםֿ אין טמאה שתרומה [ואףֿעלֿפי יאכלנה. ואחרֿכך
מחזיק  אינו עםֿהארץ – להלן) (ראה לאכלה חשוד הארץ

שמח']. 'אור – להלן וראה לטמא, שם:15)עצמו בחלה,
של  שמן היינו שריפה", ושמן וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו
כהן  בין חבר כהן בין היינו כהן, וכל טמאה. תרומה
ודעתו  זה, על חולק והראב"ד למעלה. כמבואר עםֿהארץ,
שעםֿ ואףֿעלֿפי מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
שאינו  לפי ידו, על שנטמאה טהורה תרומה אוכל הארץ
תרומה  לאכול חשוד אינו - למעלה) (ראה טמא שהוא סבור

שמח'). ('אור משנה' ב'כסף וראה ממש, טמאה

.‚˙ÈÏ‡¯OÈ16˙‡OpL17˙a ‰pË˜ elÙ‡ ,Ô‰ÎÏ ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈¿…≈¬ƒ¿«»«
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL18‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -19‰ÊÁÂ »»ƒ¿∆»…«ƒ¿»¿»∆

˜BLÂ20‰¯Bz ÔÈ„Â .21È¯‰L ,‰Ò¯‡˙pMÓ ÏÎ‡zL »¿ƒ»∆…«ƒ∆ƒ¿»¿»∆¬≈
BÈ˜ ‡È‰22ÒkzL „Ú ÏÎ‡zL ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¬»»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈

ÏÈÎ‡z ‡nL ‰¯Êb ,‰tÁÏ23‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ‰Óe¯z «À»¿≈»∆»«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»
.‰È·‡ ˙È·a ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»¿≈»ƒ»

ב.16) מד, נדה בהלכה 17)משנה, (ראה אביה עלֿידי
אישות  מהל' (פ"ג התורה מן איש אשת שהיא הסמוכה)

שם).18)הי"א). (נדה, ביאה ביאתה אין כן, לפני אבל
אביה.19) עלֿידי נישאה אם דאורייתא, בתרומה אפילו
לכהנים 20) נאכלים שהם השלמים, מקרבן המורמים

מעשה  מהל' ופ"י א. נה, זבחים (משנה ולעבדיהם ולנשיהם
ה"ה). ב.21)הקרבנות נז, (ויקרא 22)כתובות ונאמר

בו" יאכל הוא כספו, קנין נפש יקנה כי "וכהן יא): כב,
שם.23)(שם). עולא, כדעת

.„˙L¯Á24˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
‰Óe¯˙a25‰È·‡ d‡ÈO‰ elÙ‡ ,26‡OÈ ‡nL ‰¯Êb ; ƒ¿»¬ƒƒƒ»»ƒ»¿≈»∆»ƒ»

˙L¯Á Ô‰k L¯Á27‰pÏÈÎ‡ÈÂ28‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ , ≈≈…≈≈∆∆¿«¬ƒ∆»¿ƒ»»¿∆…
.ÏÏk Ï‡¯OÈ ˙a ˙L¯Á ÏÎ‡z…«≈∆∆«ƒ¿»≈¿»

א.24) קיג, בתרומה 25)יבמות ובין דרבנן בתרומה בין
(שם). התורה 26)דאורייתא מן גמורה איש אשת שהיא

הי"א). אישות מהל' תופשים 27)(פ"ג אינם חרש ונישואי
ה"ט). פ"ד (שם מדרבנן דאורייתא,28)אלא תרומה

שם  [ובגמרא שם). (יבמות, אוכלת היא דרבנן תרומה שהרי

[ו  הוא נבלות אוכל קטן "וליכול, זה: על מצווין הקשו אין
בפקחת". חרש יאכיל שמא "גזירה ומתרץ: להפרישו]",
אוכל  קטן שסובר למי שאף - א קיד, שם הסוגיא לפי אבל
אסור  בידים להאכילו להפרישו, מצווין ביתֿדין אין נבילות
אין  - הכ"ז) אסורות מאכלות מהל' בפי"ז רבינו פסק (וכן
הנישואין  עלֿידי שהרי הנ"ל, הגמרא לקושיית מקום
זה  והרי תרומה, אוכלת היא וחרשת לחרש חכמים שתיקנו
ועי' שם). ריטב"א (ועי' בידים לה נותנים חכמים כאילו

רוקח']. ו'מעשה משנה' 'כסף

.‰˙BÓe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ¯f‰29‡Ï ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL , «»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
:¯Ó‡pL ,B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
¯ÈÎO ‰Ê - ·LBz .L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ Ô‰k ·LBz«…≈¿»ƒ……«…∆»∆¿ƒ

ÌÏBÚ30ÌÈL ¯ÈÎO ‰Ê - ¯ÈÎO ,31È¯·Ú „·ÚÂ .32È¯‰ - »»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
¯ÈÎOÂ ·LB˙k ‡e‰33‡È‰ È¯‰ - ¯f‰ ˙L‡ ˙‰ÎÂ . ¿»¿»ƒ¿…∆∆≈∆«»¬≈ƒ

¯Êk34BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa - ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;35. «»∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

ב.29) פג, עברי 30)סנהדרין עבד והיינו א. ע, יבמות
(פ"ב  בשש יוצא שאינו שנים, שש על ליתר עצמו שמכר

שמח'. 'אור – ה"ג) עבדים והיינו 31)מהל' שם. יבמות,
('אור  שנים שש בסוף שיוצא סתם, עצמו שמכר עברי עבד

עבדים 32)שמח'). הם שלמעלה ושכיר תושב [כלומר,
אותם  קראה שכן שמח'), ב'אור (ראה עצמם שמכרו עבריים
לך  ונמכר עמך אחיך ימוך "וכי לטֿמ): כה, (ויקרא התורה
זה  הוא עברי" "עבד ואילו וכו'", כתושב כשכיר וגו'
"כי  ב): כא, (שמות התורה קראתו שכן ביתֿדין, שמכרוהו

עברי"]. עבד יותר 33)תקנה אצלו קבוע שהוא אףֿעלֿפי
אסור  עצמו שמכר שזה עצמם), שמכרו מעבדים =) מהם
מכרוהו  ואילו ה"ג) עבדים מהל' (פ"ג כנענית בשפחה
שמח'. 'אור – (שם) כנענית שפחה לו מוסר רבו - ביתֿדין

ב.34) פה, יבמות א.35)משנה, סח, שם

.ÂÔB„Êa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê36ÔÈa ‡ÓË ‰È‰L ÔÈa - »∆»«¿»¿»≈∆»»»≈≈
ÏÎ‡L ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÔÈa ,¯B‰Ë ‰È‰L∆»»»≈∆»«¿»¿»≈∆»«

‰‡ÓË37B· e˙Óe :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¿≈»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«≈
e‰ÏlÁÈ Èk38d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ .39ÌlLÓ BÈ‡Â . ƒ¿«¿À¿∆«¬ƒ»»¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÏÎ‡M ‰Ó ÈÓc40ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿≈«∆»«∆≈∆¿«≈¿ƒ»«
ÏÎ‡È Èk LÈ‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ ÛÈÒBÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»ƒ…∆∆∆¡«¿ƒƒ…«

.¯ÓB‚Â B˙ÈLÓÁ ÛÒÈÂ ‰‚‚La L„…̃∆ƒ¿»»¿»«¬ƒƒ¿≈

א.36) פג, פ"ו:37)סנהדרין תרומות בתוספתא הוא [כן
וטהור  הטהור, את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
את  שאכל וטמא הטהור, את שאכל וטמא הטמא, את שאכל
"והאוכלה  מ"ג: פי"א בפרה הוא וכן במיתה". כולם הטמא,
ועיי"ש  האוכלה. זר והיינו מיתה", חייב טמאה) תרומה =)
דאכל, ד"ה - א נד, גיטין ברש"י ועי' שלמה'. ב'מלאכת

ה  שאכל ובגליון "וזר פ"א: כריתות ובתוספתא שם. ש"ס
זבחים  בתוספתא שהרי היא, וטעותֿסופר טהורה", תרומה
לעמוד  שם כפשוטה' 'תוספתא וראה "טהורה", ליתא פי"ב

.[137 קודש"38)24 יאכל לא זר "וכל נאמר: ואחריו
הראשון, הענין על מוסיפה "וכל" של וי"ו שם). (סנהדרין,
דוד' 'חסדי – זר לאכילת גם בו" "ומתו הפסוק את ומחברת
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שם), (סנהדרין, שאמר כרב ודלא שם. כריתות, בתוספתא
הענין. הפסיק מקדשם" ה' ש"אני מפני מיתה, חייב שאינו
למדו  יחללוהו", כי בו "ומתו הנ"ל שמהפסוק ואףֿעלֿפי
(ראה  מיתה חייב אינו תרומה שאכל טמא שכהן (שם) חז"ל
מחוללת  היא טמאה שתרומה מפני ה"א), פ"ז להלן
טמאה  בתרומה גם הפסוק מאותו מיתה חייבו וכאן ועומדת,
ואוכל  קדוש שהוא כהן שלגבי לזר, כהן בין הבדל יש -
שאינו  זר אבל מחוללת, נקראת הטמאה זו טהורה, בתרומה
כאן, (רדב"ז מחוללת אינה טמאה תרומה גם לגביו קדוש,
שאמר  מה [וזהו ה"ב). סנהדרין מהל' בפי"ט ולחםֿמשנה
מפני  - מקדשם" ה' אני יחללוהו, כי בו "ומתו (שם) הכתוב
אינם  שם), ב'ספורנו' (וראה לכהנים מקדשם, ה' שאני
קדושה. אינה שלגבם מחוללת, תרומה על מיתה חייבים
ואפילו  תרומה, כל לגביו - קודש" יאכל לא זר "וכל אבל
מ"א, פ"ו בתרומות אמרו זה ומטעם קודש. היא טמאה,
משלם  - טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה ש"אחד
יאכל  כי "ואיש בפסוק שגם ה"ב), פ"י להלן (ראה חומשה"
ב'משנה  ועיי"ש בכלל. טמאה תרומה בשגגה", קודש

שלדבריו 39)ראשונה']. אלא שם, בסנהדרין רב אמר כן
ראה  כמותו, הלכה אין ובזה שמים, בידי מיתה חייב אינו

קלג. ל"ת המצוות' ב'ספר וראה 'ירושלמי'40)למעלה.
שאינו  התראה בלי במזיד אכל אם אבל ה"א. פ"ז תרומות
ומיתה  ה"ה), פ"י (להלן הקרן את לשלם הוא חייב לוקה,
אבל  ב. ל, בכתובות רבא כדעת פוטרתו, אינה שמים בידי
לוקה  "אינו אמרו שלא מבואר שם שהרי עיון, צריך
כגון  אחת, בבת והממון המלקות כשבאו אלא ומשלם",
זאת  השמיט ורבינו הבליעה, בבית חבירו לו שתחב

(משנהֿלמלך).

.Êk Ô‰k ˙·e˙Óe¯˙a ‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ È «…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ¿«
ÌÈÈÚ ÈL .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰41:‰Ê Â‡Ïa eÏÏÎ «√»ƒ……≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿¿»∆

ÏÚaz Ì‡L42‰BÊ ‰OÚ˙Â dÏ ¯eÒ‡Ï43‰ÏÏÁ B‡44, ∆ƒƒ»≈¿»»¿≈»∆»¬»»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45‡È‰ È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ

,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓe¯za ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡¬»∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»
¯·c ÏÎÏ ¯Êk ÏÏÁ‰L46Ï‡¯OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .47- ∆∆»»«»¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈

‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯ena ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¬»∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆
˙Ó B‡ dL¯bL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ,˜BLÂ ‰ÊÁ48. »∆»¿»««ƒ∆≈¿»≈

ב.41) סח, שהיא 43)שם.42)יבמות לאדם נבעלה אם
איסורי  מהל' (פי"ח לכל השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). (שם 44)ביאה לכהן ונבעלה גרושה שהיהת כגון

ה"א). ושם.45)פי"ט במקדש,46)שם לעבודה פרט
מקדש  ביאת מהל' (פ"ו עבודתו מחלל אינו החלל שהרי
בין  חלל מנה שלא הט"ו, שם בפ"ט נראה וכן ה"י).
תהיה  כי לפי"ז: מתפרש והפסוק עבודה. פסולי שמונהֿעשר
בתרומה, - הקדשים בתרומת לפסול, תבעל כי - זר לאיש

תאכל. א.47)לא פז, שם ומשנה, שם. יבמות,
לחזה 48) חוזרת אינה ואףֿעלֿפיֿכן לתרומה, שחוזרת

כי  - לזר תהיה כי לפי"ז: מתפרש והפסוק תנשא ושוק.
לא  הקדשים, מן במורם - הקדשים בתרומת לישראל,

תאכל.

.ÁÏ·‡49Ï‡¯Oi‰ dL¯bL ¯Á‡ ˙ÏÎB‡ - ‰Óe¯z‰ ¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈

Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰·LÂ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

שם.49)

.Ëe„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50;ÌÁÏ Ïk ‡ÏÂ - ÌÁlÓ : ƒƒ«¿»»¿ƒ∆∆¿…»∆∆
.˜BLÂ ‰ÊÁÏ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ï ‡È‰ ˙¯ÊBÁ∆∆ƒƒ¿»¿…¿»∆»

לא 50) הקדשים "בתרומת מהפסוק גם כן למדו ושם שם.
ה"ז. למעלה רבינו שהביא תאכל",

.È˙ÈÏ‡¯OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ51 ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ ¯eÒ‡Ï ‰ÏÚ·pL52‰¯eÒ‡ - ∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»

Ú¯Ê dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»¿»¿««ƒ∆≈»∆«
.Ô‰kÓƒ…≈

א.51) סח, "חללה",52)שם גם כתב ה"ז, [למעלה
כאן]. השמיטה למה וצריךֿעיון

.‡È‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ ‰Èe·M‰ CÎÈÙÏ53ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰Èe·L ÏÎÂ .È‡ ‰¯B‰Ë ˙¯ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«

È‡ ‰¯B‰Ë54„Ú dÏ LiL B‡ ,55˙¯zÓ ‰È‰zL È„k ¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆
˙Úa¯p‰Â .‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï¿«¿»¬≈∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿««

‰Ó‰·Ï56.˙ÏÎB‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡Ï - ƒ¿≈»…ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿∆∆

ב.53) לו, וכתובות מ"ו, פ"ג עדיות נטמאה. שמא
ויש 54) אוכלת, שבויה "יש שם: עדיות במשנה שנינו

נשביתי  שאמרה האשה כיצד? אוכלת. שאינה שבויה
ואם  שהתיר. הפה הוא שאסר שהפה אוכלת, - אני וטהורה
אוכלת". אינה - אני טהורה אומרת והיא שנשבית, עדים יש

לבעלה. להתירה - א כב, בכתובות שנינו אפילו 55)וכן
נטמאה, שלא אחד עד להאמין הקילו שבשבויה אחד, עד

הי"ז. אישות מהל' בפי"ח ב.56)כמבואר נט, יבמות

.·ÈÔ‰kÓ Ú¯Ê dÏ LiL ˙ÈÏ‡¯OÈ57ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â58;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ú¯f‰ Ú¯Ê elÙ‡Â , ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»
dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«¿∆«≈»

ב.57) פו, שם שמאכיל 58)משנה, אמרו - א עב, שם
אמו. את שמאכיל והואֿהדין עבדיו, ודרשו 59)את

סוף  עד בן לה חפש כלומר, עליה", "עיין ע.) (שם חכמים
הסמוכה. בהלכה וראה הדורות, כל

.‚ÈÏ‡¯OÈ Ú¯fL ÌLk60d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ61Ck , ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡¯OiÓ Ô‰k Ú¯Ê∆«…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆

ÏeÒt Ú¯Ê62B‡ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk . ∆«»≈««ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈
ÈÓ ˙a‰ ÏÚ ‡·e ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯OÈÏ ˙‰k…∆∆¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«»«««ƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,¯ÊÓÓÏ ˙‡OpL B‡ ‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡e‰L∆∆¿»»∆»∆ƒ»¿«¿≈≈»««

Ìi˜ ¯ÊÓn‰ È¯‰Â63Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a Bn‡ Ì‡ ‰˙È‰ . «¬≈««¿≈«»»¿»≈ƒ«ƒ¿»≈¿…≈
.ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -…«ƒ¿»«…≈¿ƒ¿»≈……≈

כשם 60) לה, אין וזרע "שנאמר הקודמת: להלכה מחובר זה
(משנהֿלמלך). וכו'" ישראל ב.61)שזרע פו, שם משנה,
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בת 62) (של זה שלימוד [ואףֿעלֿפי ב. סט, שם משנה,
פרשת  ב'ספרא' נדחה לישראל) כהן מבת לכהן, ישראל
את  שיאכיל לבן "מניין שם: אמרו שכן ה"ו), (פ"ה אמור
הזרע  את נעשה לפסול, כאב זרע אם הוא ודין בתרומה, אמו
שמדת  לפסול, כאב הזרע את עשה אם הין להאכיל, כאב
ביתו  ויליד יא) כב, (ויקרא לומר תלמוד וכו' מרובה הפסול
ביה  "קרי א: מד, בנדה גם הוא (וכן יאכיל" יאכלו] [הם
למדו  ביתו", מ"יליד למדו שכבר לאחר - בלחמו") יאכילו
הבדל  אין שבה שכשם כהן, בבת הנאמר לה" אין מ"זרע גם
וכן  ישראל, בבת כן כמו פסול, זרע לבין כשר זרע בין

ע.]. ביבמות במשנה,63)מפורש עי' אמו, אם את ומאכיל
שם.

.„ÈÏÚ Û‡Â dÚ¯Ê ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
Ï‡¯OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Ú¯f‰ B˙B‡L Èt64ÔÈ‡Â . ƒ∆«∆«»«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÓ ˙a dÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ»¿»»«ƒ…≈««ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO ˙a‰L65‰ÏlÁ˙ elÙ‡Â ,66È¯‰ - ∆««¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿»¬≈

.‰ÏeÒt‰ ˙a‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dn‡ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

לנישאת 64) והכוונה ישראל", "מאינו לומר רוצה [אולי
אוכלת  אמה ואףֿעלֿפיֿכן בתרומה, מלאכול שנפסלה לגוי,
שם]. יבמות, ובמשנה ה"י, שם ב'ספרא' כמפורש עבורה,

אוכלת.65) אינה לכהונה.66)והבת פסול זרע ונעשית

.ÂËdÚ¯Ê ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»
?„ˆÈk .ÌÈ‰k Ú¯f‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OinL∆ƒƒ¿»≈««ƒ∆«∆«…¬ƒ≈«

Ô‰k ˙a67˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL68, «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«
‰Ê È¯‰ - Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ˙a‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»««¿ƒ»¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¬≈∆

Bn‡ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï Èe‡¯69˙‡ ÏÒBÙe »ƒ¿…≈»«¬ƒ∆ƒ≈∆
Bn‡ ‰˙nL Èt ÏÚ Û‡Â ,Bn‡ Ì‡70˙‡ÊÂ .71:˙¯ÓB‡ ≈ƒ¿««ƒ∆≈»ƒ¿…∆∆

Èza Ô·k ‡Ï72.‰Óe¯z‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k …¿∆ƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

ב.67) סט, שם את 68)משנה, ופוסלת ישראלית שהיא
אביה. שמת אףֿעלֿפי הכהן.69)אמה אביו מות לאחר

שהרי 70) אמה, את פוסלת עצמה היא חיה, שהיא זמן שכל
ישראל. אמו.71)אביה "כבני".72)אם שם: במשנה,

רבינו. כלשון - א ע, שם בברייתא אבל

.ÊËÏÒBt BÈ‡ - „·Ú‰73.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â Ú¯Ê ÌeMÓ »∆∆≈≈ƒ∆«¿≈«¬ƒ
˙‡OpL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL ˙‰k ?„ˆÈk≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈

LaÎÂ Ôa‰ CÏ‰Â ,Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰ÎÏ74ÏÚ ¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¿»««≈¿ƒ¿««
‰ÁÙM‰75„·Ú epnÓ ‰„ÏÈÂ76„·Ú‰ È¯‰Â Ôa‰ ˙Óe , «ƒ¿»¿»¿»ƒ∆∆∆≈«≈«¬≈»∆∆

Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a ‰Ê „·Ú ÏL ÂÈ·‡ Ì‡ ‰˙È‰ :Ìi«̃»»¿»≈»ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»≈¿…≈
- Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ‰˙È‰ ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï -……«ƒ¿»»¿»«…≈¿ƒ¿»≈
ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú‰L ,Ú¯Ê ‰Ê ÔÈ‡L .ÏÎ‡z77. …«∆≈∆∆«∆»¬»ƒ≈»∆ƒ

ב.73) סט, שם מכבש,74)משנה, לשון ונדבק, נדחק
שם). (רש"י הוא גנאי הגויה 75)ולשון על וכלֿשכן

להלן.(רדב"ז), (רש"י).76)וראה כמותה שפחה שוולד
סח:). (קידושין גויה ולד ואינו 77)וכן פוסל אינו ולפיכך

"הכל  א: סב, ביבמות שאמרו למה כוונתו [ואין מאכיל.
מהל' בפט"ו רבינו כתב (וכן חיים" לו שאין בעבד מודים
אלא  כן אמרו שלא - יחוס"), לו אין "שהעבד ה"ו אישות

מתייחסים  בניו שנתגייר, בגוי ואילו שנשתחרר, בעבד
בא  אם ובין הגויה על בא אם בין - בישראל אבל אחריו,

אחריו]. מתייחסים הוולדות אין השפחה, על

.ÊÈÏ‡¯OÈ ˙a78,Ôa epnÓ dÏÂ ,˙ÓÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈»≈¿»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ79˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿ƒ¿»≈……«ƒ¿»≈

ÈtÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ôa epnÓ dÏÂ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈¿»ƒ∆≈……«ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‡¯OinL da80ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ï‡¯OiÓ da ˙Ó . ¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡¯‰ da¿»»ƒ

ב.78) פו, יבמות לישראל,79)משנה, שנישאת מפני
הכהן. מזרע מכהן,80)ונותקה בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

לישראל. נישואיה עם ממנו נותקה שהרי

.ÁÈÏ‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a81,Ôa epnÓ dÏ LÈÂ «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ82dÏÂ ˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿…≈…«ƒ¿»≈¿»

‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ôa epnÓ83‰¯eÒ‡ - Ô‰kÓ da ˙Ó . ƒ∆≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ…≈¬»
- Ï‡¯OinL da ˙Ó .Ï‡¯OinL da ÈtÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»∆ƒƒ¿»≈
‡Ï ,‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡Â ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…

˜BLÂ ‰ÊÁa84. ¿»∆»

שם.81) הישראל.82)משנה, של מזרע שנותקה
ממנו 83) נותקה שהרי ישראל, בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

לכהן. נישואיה זֿט.84)עם בהלכה למעלה כמבואר
אסורה  אביה, לבית בחוזרת "דוקא משנה': ה'כסף וכתב
לאכול  חוזרת והיא מישראל בנה כשמת אבל ושוק, בחזה
מפורש  וכן ושוק, לחזה אף חוזרת - מכהן בנה בשביל

שם. בגמרא

.ËÈdÏ LÈÂ ‰lÁz Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈»
.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ ,Ôa epnÓƒ∆≈¿»¿»¿ƒ»¿…≈∆∆ƒ¿»
È¯‰L ,ÔB¯Á‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡ - Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ·‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ

ה'תש"פ  כסלו י"ג רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמשן.1) שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ
שפכה  וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.‡ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úe¯ˆ ‡e‰Â Ô¯‰‡ Ú¯fÓ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,·Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô¯‰‡ Ú¯Ê Ïk B˙B‡2BÊ :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
- ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óe¯z¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:¯Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«
‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ Èz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈

¯z ÏÎ‡LBÈ‡ - Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈
‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È¯‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆
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כהונה,2) לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי בו  "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי מיתות לאכול 5)חייבי יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.·ÔLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ËiL „Ú - ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
¯B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

e`vie ,myny aixriy cr dnexza oilke` mi`nhd oi`"
."'ek ..dngd zriwy xg` miakek dyely

את  קורין ש"מאימתי בברכות בגמרא הוא ההלכה ומקור
גברא", "טהר ולא יומא" "טהר הוא משמעו בערבית" שמע
לבאר  ויש שמש. בהערב תלויה הטמא של שטהרתו היינו
אותיות  ש'תרומה' בזהר, כדאיתא העניינים: בפנימיות זאת
תרומה  ואכילת יום. לארבעים שניתנה התורה מ', תורה
ואחד  אחד כל של מאכלו נעשית שהתורה משמעה
שהלחם  כמו הנפש... ומזון "לחם היא שהרי מישראל,
'כוכבים' כבשרו". ובשר דם להיות הגוף.... את זן הגשמי
נקרא  יהודי שכל בירושלמי כמובא ישראל, עם על קאי
של  בחינותיהם שלושת הם כוכבים ושלושה כוכב, בשם
כוכבים  ושלושה מישראל, ואחד אחד בכל שישנם האבות
אדם, כל "מדת שהיא ה"בינוני" דרגת על מרמזים בינוניים
ישנם  שכאשר להלכה, ונפסק ימשוך". אדם כל ואחריה
בתרומה  לאכול הכהנים יכולים בינוניים, כוכבים שלושה
של  בכחו יש ומצב מעמד ובכל גברא", ש"טהר לפני עוד
כבשרו, ובשר דם שנעשית באופן תורה ללמוד יהודי
להמתין  צריך אינו בינוניים כוכבים ג' אצלו שיש ומכיון
בתרומה  לאכול יכול אלא וכו') (טהרה מיוחדת לעבודה
יכול  שאז העבודה, לשלימות בא ועל־ידי־זה ומיד. תיכף
וכו' חטאת לקדשי־קדשים, ועד ממש, קדשים גם לאכול
- חטאת מי של והקדושה הטהרה שלימות עם הקשורים
מים  עליכם "וזרקתי - והקדושה הטהרה שלימות

טהורים".
(e"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה

אינשי 9) כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות
עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב

השמש". מן העולם נתפנה

.‚,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L ¯·cÓ - ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ¯·c Ï·‡ ,¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ
.‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;¯‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני כלומר,

.„eÚÊÚcÊpL LÈb¯‰Â ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈ¯·È‡11‰n‡a ÊÁB‡ - Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏB·e ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óe¯z‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע שיבלע 12)שנעקר עד הזרע יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ". טומאתן שתצא

.‰Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ‰ËBM‰Â L¯Á‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»
‡lL Ô˙B‡ ÔÈ¯nLÓe .ÔLÓL ·È¯Ú‰L ¯Á‡ ‰Óe¯z¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË - eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡¯È ‡nL ,.È¯˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ

של 13) ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת?

.ÂeÏaËiL „Ú ‰Óe¯za ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈlÓ‚ È·ÎB¯¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ ¯BÚ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰L14˙·ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.Ú¯Ê∆«

אוכף.14) בלא כלומר,

.Ê˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;·¯ÚÏ ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…
ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óe¯za16‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס
אין  זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי. שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.Á- Ô‰È¯·cÓ d¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ - eÏ·hL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ
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ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï·‡ .19- ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ¯‰hÏ ÌBi‰ eÏ ¯LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe¯˙Ï ÏaËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯La Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı¯‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ראוי  הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר
מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני  אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ. מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי. שלישי להזות פרה, אפר היום לנו

.Ë‰pË˜e È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ‰c Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גבי עד על ששימש
אוכל  שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח".

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה

.ÈÈ¯‰L .‰¯Bz ÔÈcÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ï¯Ú Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡Â ,‰Óe¯˙a ¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
¯eÒ‡ Ï¯Ú - ÁÒÙa ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba ¯eÒ‡ Ï¯Ú - ‰Óe¯˙a ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï ¯zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .Ï¯Úk ‰‡¯pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡¯iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»

התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
לחכמים  מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.‡È‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - Ïe‰Ó „ÏBp‰27- ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
- ÒBÈ‚B¯c‡Â .Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף
בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן
דם  הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.·ÈÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ Ï¯Ú‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ÈL - ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שאף
כהונה.

.‚È‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙e¯Îe31Ô‰È„·ÚÂ Ì‰ - ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆

‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È¯‰ - ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈
BÊ È¯‰ - ÌÈ¯b ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈

˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע
משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך
אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר

יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום

בה. אסור

.„È˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆
‰nÁ ÒÈ¯Ò37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ -38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿

Ô‰È˙BL ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·Ú - ÒBÈ‚B¯c‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה
שעכשיו  פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי  על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן

חזק. משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא

קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.ÂËÔÈ‡ - ÌÈ„·Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰M¯Èa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין אפוטרופוס. או דין

נוחל.41)בו". שקטן
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.ÊËÔÈa ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚ·pL ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈
ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ - B˙e·˜ C¯c ÔÈa B˙e¯ÎÊ C¯c∆∆«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…

ÌÈLk ,‰Óe¯˙a42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·Ú ÔÈ‡Â .43Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ
B˙‡È·a ÏÒBt ‡e‰L ¯Á‡ ÒBÈ‚B¯c‡Ï ÏÚ·ƒ¿«¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»

‰M‡Ï44.ÂÈ„·Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙ - ¿ƒ»ƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»
B˙e·˜ C¯c B˙B‡ ÏÚ·iL ‡e‰Â45B˙e¯ÎÊ C¯c Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿«∆∆«¿¬»∆∆«¿

.‰p‰k‰ ÔÓ ¯ÎÊ ÏÒBt ¯ÎÊ ÔÈ‡ -≈»»≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס)42) "נבעל ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי 45)שאם שם: ירושלמי

במינו  מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.ÊÈBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ú‰ ‰Ê È¯‰ -47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó - ‰Óe¯˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»

שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי שכולו

.ÁÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È¯‰ -50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„·ÚÂ ÌÈ„·Ú ewL Ô‰k È„·Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :¯Ó‡pL ;eÏÎ‡È - ÌÈ„·Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ -51ÏÈÎ‡Ó - ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈ¯Á‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ - ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי ברשותו. שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים

אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו
כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך

שקנו  אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו
אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון

חללה. היא שהרי בתרומה,

.ËÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי 53) הבעל. של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
ידי  על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ÎÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56È·iÁ ¯‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,- ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„·Ú58·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆
ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ -61‚BÏÓ È„·ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿

eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי בנישואין, [והיינו
נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף

פי 55) על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי לעריות,60), שנייה
בבת  המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי  אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.‡Î‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le¯‚64˙B¯nLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡È·Ï ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
Ô¯LÎ‰Ï e¯ÊÁ - ÔÈÒe¯‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ ¯·kL ,eÏÎ‡È ‡Ï -69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
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נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל
דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב
כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי על אף

הי  הרי ביאה, לשם לחופה לביאה שנכנסה משתמרת א
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה
את  ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני

.·Î˙‰k70ÌÈÓ·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï - ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»

¯Ó‡Ó ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה
לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי הוא

מקדשה. שהיבם

.‚Î‰¯Ò‡ È¯‰L ,˙‰k‰ BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»

,Ô‰È¯·c ÏL ‰ÏeÒt ‰‡È·Ï ˙¯nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰Ó·È‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò¯‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי 74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי "כהנת" נקט באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן

לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי  הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנים 1) תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי  קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ì·i‰Â ¯aÚ‰2L¯Á‰Â ÔÈÒe¯‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ô·e »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון

בפ"ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו
כו). הלכה אישות מהלכות ובפ"ב ב, הלכה

.·Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk ¯aÚ‰4Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ‰5‡Ï - »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙·e .¯aÚ‰ ÏÈ·La7Ï‡¯OiÓ ˙¯aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ -9Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;¯aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙¯aÚÓÏ Ë¯t - ‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י 10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙Ï·BË ‡l‡ ,‰¯aÚ˙ ‡nL13·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»

‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - dÏÚa ˙Óe Ï‡¯OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú ·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a16d¯aÚ ¯k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

Ú¯ÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ -18ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,¯aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»

.·eLÁ»

סט.11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר

שם). (רש"י נתעברה,14)הערב" שמא חוששים ואין
ופי"ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט:15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡¯OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡Ï - ˙¯aÚÓ23a ‰Óe¯˙aÏÈ·L ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡ - „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;¯aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡ - ÏÏÁ ¯aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈
ÌÈ„·Ú‰26„Ú ,ÌÈ¯Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«

.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„·Ú‰ e¯Ò‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי
איש). מלוג,23)(חזון עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין

עבדי  גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי
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- י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב"ז). קנין, לעובר שאין לפי כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ì·i‰27Ï‡¯OÈ ˙a28Ì·ÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙·e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;dÓ·È ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

Ì·È ˙¯ÓBLÏ Ë¯t -32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח.). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי בית בתרומות
היא 32) שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י ביבם קשורה

.ÂÔ‰k Ì·È33BzÓ·È ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰¯Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL36‰Óe¯˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ -37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆ¯a ‰¯eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚ·iL „Ú38ÌÈ¯·c ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡È·a ÏÎ‡z - ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס
י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ"ב אין שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי "כי אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום לאוקמי
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
(כסףֿ הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואףֿעלֿפי משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ"ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אףֿעלֿפי
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

הכל, לדברי הראשון הלשון לפי שם, (יבמות הבעל במקום

עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי
מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe¯‡‰41- Ï‡¯OÈÏ ‰Ò¯‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È¯‰L ;ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡42Ï‡¯OÈ ˙·e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e¯‡aL BÓk ,‰È·‡ ˙Èa È·Ï ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי כהן ובת כדכתיב איפסלה, הויה "משעת ופירש"י

שם. תוספות ועיין זר". סח.43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ"ו

.Á¯Á‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :˙‰ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ò¯‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È¯‰ - «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ¯‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ"ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה הוא 46)אישות שספק

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי, זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע.

יב). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי זהו שמא מספק,
למפרע. ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי מקודשת את הרי לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ"ו  (שם הקידושין משעת למפרע לו מקודשת היא שהרי

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk L¯Á‰49˙‰k50Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL51L¯Á «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È¯‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52·e .‡Ï - L¯Á Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח. ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ"ד קיב: שם
ט. והאי 53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò¯‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡ - L¯Á˙pL57˙Ó .58Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

L¯Á59˙ÏÎB‡ dÈ‡ - dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï·‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÓaÈÂ L¯Á Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL L¯Á ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
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כו). הלכה פ"ב (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה
אלא 57) אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה

למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,
שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאףֿעלֿפי

מהלכות  (פ"ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן
ג). הלכה וחליצה מן 60)יבום ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי

מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה
למעלה  כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה

שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי
שנתחרש.62) לאוקמי 63)זה קונה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,
שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚ·pL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ ¯eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰¯eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ - ‰‡Èa B˙‡È·eƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e¯‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙·e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ô·Ï ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È·‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח.66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ"ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב:). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
סח.). פירש,71)(שם שם רש"י והנה שם. משנה

בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי"א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי

.·ÈÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰¯Êb ;Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰¯Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰¯Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰¯eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡È·a d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe¯‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב:). סט.78)(שם שם הלכה 79)משנה פ"ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ï·e ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È¯‰ - ‰¯aÚ˙ ¯Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,¯Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
¯aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰¯aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

¯aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È¯‰ - »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי 82)שהוא כרבא שם,
הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר

ב. בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰¯È˙Ò88„Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a91‰‡ÓË ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב). הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב. הלכה (רדב"ז).91)שם זונה ספק זניתי 92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי
אישות  מהלכות ופכ"ד צ: (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי היה שאילו (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡¯OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È·‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È·‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È·‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰¯Ê ‰OÚz -97ÒÚBk - ˜˙BLÂ ‰‡B¯L ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני
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נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא
לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי.
אינה  - הונא ולרב אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב לדעתו,
ולפיכך  הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת,
בר  ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי

כסףֿמשנה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר

מי  בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Le¯b5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ -6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰¯Ó‡‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È·‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È¯‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««

„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ"ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט שמשיגיע

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק הגט, הבעל לה שזרק כגון
שליח  שעשתה כגון או הי"ג). פ"ה (שם לה קרוב ספק לו
מיד, הגט קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי"ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב שבעלה אףֿעלֿפי
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט את השליח

הגט. לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי של כחכמים
שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),

מקום. באותו דוקא הגט שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו
לידה 10)להבאה". גט כשהגיע אלא מתגרשת שאינה

ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ"ו כח, שעל 12)שם
הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאףֿעלֿפי למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.·¯ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜¯k15˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ -18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

L¯ÙÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â19‡¯iLa ‡ˆBÈÂ20¯ÈÚ Ï·‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„·‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBk¯k ‰eL·kL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
È¯ÓÁ BÏ ÔÈ˙B - ¯‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ È¯ÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a B‡ Ï‡¯OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿

ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ Ï·‡24˙È·a e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«

BzL‡27. ƒ¿

ב.13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י "כרקומין" אונקלוס תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים
של  דינים בבתי ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני  הלשון לפי שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי - ישראל

להלן. וראה יוסף), רב ה"ד.22)של פ"ג גיטין 'ירושלמי'
בתרומת 23) תאכל ולא חי הוא שמא לישראל, כהן בבת

מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של
סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא

הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט, דף ועיי"ש (כסףֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה (כסף26ֿ)ב'תוספות' חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï -30¯ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈
˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח, וראה 29)גיטין למות. עומד
צב. והערה הכ"ח גירושין מהל' אשת 30)בפ"ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט, מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב, מן הוא שמא ב:31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסףֿמשנה). מספק בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙¯ˆ dÏ ‰¯Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»

.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח, שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי"ב וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט"ז. שרב 34)גירושין לפי שם. במשנה, טרפון כרבי
ראב"ד  ועי' כמותו, הלכה שם פסק שמואל, בשם  יהודה

וכסףֿמשנה.
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‰.Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ -36¯e¯ÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„·Ú38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ - ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe¯˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח.36)והאדון גיטין 37)עלֿידי משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב. יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט משהגיע ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ"ו וראה ופ"ח 38)העבד. ה"ז, פ"ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב מב, שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי שחרור, לגט זקוק

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק -ולפיכך ב כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט שמעוכב לקיש, ריש לדעת

מעוכב. ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי' כן. הלכה

.Â¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk‰40¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡¯ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ¯ÊÁ ˜˙ML ¯Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe¯˙a45Ô‰k ÔBL‡¯‰Â Ï‡¯OÈ ÈL Ba¯ ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡¯OÈ ÔBL‡¯ Ba¯ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב.40) לט, וחולין א. קלח, בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח שלבסוף אףֿעלֿפי פסק 42)ששתק, כן
שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ"ד גם רבינו

זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא
כי  להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק.

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי ידוע שאינו מספק,
השני. לרבם או הראשון לרבם

.Ê¯ÎOL Ï‡¯OÈ46dÏÈÎ‡Ó - Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óe¯z47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙Ó‰a ¯ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - ‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ"ט.46) פי"א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי
וכתב  תרומה". כרשיני "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ"ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰¯t ÌML Ï‡¯OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa Á·M‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁ·La ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï·‡ .51‰¯t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡¯OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆

BÓˆÚ ÏÚ dÓL È¯‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,Á·Ma«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿
‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע, זמן
- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו
אףֿעלֿפי  מכהן, קנאה הישראלי שזה ולפי - הריבית מצד
שאינה  לפי בתרומה תאכל לא בריוח, חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ"ח כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי"ב

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי שהגוף
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי

.Ë¯BÎa ‰„ÏiL Ï‡¯OÈ ÏL B˙¯t53BÏÈÎ‡Ó - »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
Ì„‡ ¯ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ ¯BÎa‰L ,‰Óe¯z54ÈÈL¯k ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈

e‡B·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎ·BL CB˙Ï ‰Óe¯z¿»¿»¿≈≈∆»»
BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»

(כסףֿמשנה).53) פ"י תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).
וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אףֿעלֿפי מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואףֿעלֿפיֿכן תרומה, להאכילם
לפי  ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואףֿעלֿפיֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ"ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡¯OÈÏ B˙¯t Ô‰k‰ ¯ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰È¯‰ - Á˜Bl‰ CLÓ ‡ «»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈

˙BÚÓ ‰¯Bz ÔÈcL ;‰Óe¯z dÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»
¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

‡Ï - ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡¯OÈ ¯ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…
CLÓiL „Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ"ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות

ה'תש"פ  כסלו י"ד חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר
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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. …∆¿«¿¿»

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
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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¿∆¬»»≈
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
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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
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¿∆
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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∆∆»…∆

¯·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¿≈¿»
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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

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
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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«
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
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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
(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
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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

.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
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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
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
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.„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,
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¿»¿…
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.‰‡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»∆
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¿»…¿≈∆»
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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

"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
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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≈…∆«≈

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∆
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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
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
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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'תש"פ  כסלו ט"ו שישי 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
אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.Â˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a Ú„È Ì‡ ,˙¯Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï - ‰iM‰ ÏtzL Ì„…̃∆∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ
È¯‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ¯‡M‰Â ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈
‡l‡ ‰BL‡¯ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»
eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iM‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡««∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿

.˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««
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.Ê¯Ò‡Ï dnÚ ˙Ù¯ËˆÓ ‰Óe¯z ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï·‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óe¯z‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈa¯Ó ÔÈlÁ ÏL ÔÒ¯n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óe¯z ÏL ÁÓ˜ È¯‰Â ,ËÚeÓ ‰Óe¯z¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈ¯ÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒ¯n‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óe¯z ÏL ÁÓw‰ È¯‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»
.‰Óe¯z‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ e¯È˙B‰ È¯‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯eÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ¯eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי 18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.Ë¯Á‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.ÈeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈlÁ22- Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È¯‰23Ïk‰ È¯‰ - ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰¯Bz È¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף.22) את לבטל כדי מאה עד הוסיף
אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.‡È,·¯a dÏh·Ï ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25¯ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa¯‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ¯ÊBÁÂ ,¯Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óe¯z ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óe¯z ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
לתת  כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי  וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.·ÈÚ¯Ê e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óe¯z Ú¯Bf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óe¯z26‰‚ÏÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»
ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜¯wa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı¯‡a „ÒÙ BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È¯‰ - Ô‰ÈÈa ˙·¯Úz ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚz - Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»

ערוגה.26) והיינו הארץ" מן זרוע למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי שהקילו הוא
שעוד  כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע שגידולי הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב המשנה ובפירוש
בחולין". נתערבה חבורו.30)ולא משום 31)ממקום

לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.‚È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - Ì‰Ó ˙Á‡ Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
‰Óe¯˙k da ‚‰B - ‰iM‰Â .¯·c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»

Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ Ú¯Ê»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ36Ú¯Ê . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„·e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜37¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜ Ï·‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ Ú¯Ê Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰·BÁ ÔÈOÚ ÔÈ¯aÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק.35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
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zenexzקע zekld - mirxf xtq - elqk e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע". הכל יהיה זה 37)פחות והרי מחוברים ושתיהן
יחד. שתיהן זה 38)כזורע הונח "נעשין רומי: בדפוס

הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר,
כשני  להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי

מינין.

.„È,‰Óe¯z ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:¯ÓB‡ È‡L ;ÔÈ¯zÓ - el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óe¯z¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óe¯z‰ CB˙Ï ‰Óe¯˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ ea¯iL „Ú - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a Ï·‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óe¯z‰«¿»

.ÂËÈ¯k‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò39¯Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na - BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,È¯k‰ ˙Óe¯z42‰Óe¯za »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡ .È¯k‰ ˙Óe¯˙·e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ - ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,È¯k‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע. הכרי עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה
ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,

ומדמעות]. הן מצטרפות

.ÊËÌÈÈ¯k ÈL ˙Óe¯z :¯Ó‡Â ,ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,„Á‡ È¯Îe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È¯‰ - ‰f‰ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰ - eÏl‰ ÌÈÈ¯k‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ï·h‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין
שתי  חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה

אחרת  נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות
נפלה. לאיזו נודע ולא

.‡˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙B·Ï ÌÈMÓÁÂ ˙B¯BÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
- ‰·Ï ‰˙È‰ :‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙B·l‰Â ,˙B¯zÓ ˙B¯BÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙B¯zÓ ˙B·l‰Â ,˙BÚn„Ó ˙B¯BÁM‰ - ‰¯BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ - ‰·Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰¯BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»
Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL ¯Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»

˙BÚn„Ó Ôlk È¯‰ - ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

dp`z okezl dltpy zepal miynge zexegy zep`z miyng"
."'ek zexzen zexegyd dpal dzid ,dnexz ly zg`

השחורות  יהושע, רבי לפי תרומות: מסכת במשנה, ומקורו
רבי  השחורות. את מעלות והלבנות הלבנות, את מעלות
אסורות. השחורות נפלה, שחורה שאם היינו אוסר, אליעזר
אומר: עקיבא ורבי אסורות. הלבנות נפלה, לבנה ואם
זו, את זו מעלות אין לבנה) או (שחורה נפלה מה בידוע
הרמב"ם  ופסק זו, את זו מעלות - נפלה מה ידוע וכשאינו

עקיבא. כרבי
לא  במציאות שהרי בפשטות, מובן האוסר ר"א של טעמו
שאין  ובוודאי הלבנות, בחמשים אלא התרומה התערבה
כתבו  יהושע, רבי של בטעמו שנפל. מהמין מאה
הכל  ומערבן דורסן היה רוצה היה שאם שכיון המפרשים,
עקיבא  רבי של ובטעמו לבטלה. מצטרפין כולן ביחד,
שבידוע  - כתבו ידוע, ואינו שנפל מה ידוע בין שמחלק
שיכול  כיון מעלות, אין לבנה) או (שחורה נפלה תאנה איזו
לבטל. מסייעות אינן הן שמותרות וכיון האחרות, לאכול
ולכן  איסור, בספק כולן נפלה, איזו ידוע אין אם אבל

זו. את זו מעלות
רצה  שאם בכך מה הרי יהושע, רבי בדעת א. להבין: וצריך
מעלות  ואיך דרסן לא לפועל והרי כולן, את מערב לדורסן

זו. את זו
הרי  נפלה, איזו יודע שאינו בכך מה עקיבא, רבי בדעת ב.
התערבה  לא במציאות אבל בידיעתו, הוא הספק כל

במאה. אחד של תערובת כאן ואין במאה התרומה
יבש  תערובת גדר בכללות חולקים ור"ע שר"א לומר ויש
זו  בתערובת דבר כל כי בלח, לח כתערובת שאינה ביבש
יודע  אינו שהאדם אלא עצמו, בפני נפרד ועומד נשאר
מתערובת  שונה ביבש יבש גדר האם האיסור, נמצא איפה
ה'גברא', מצד אלא ב'חפצא' תערובת שאינו בזה בלח לח
או  האיסור, לבטל כדי מספיק זה וגם האדם בידיעת היינו
בתערובת  כמו ב'חפצא' הוא ביבש יבש תערובת גדר שגם
והאיסור. ההיתר בין להבחין אפשר אי בו גם כי בלח, לח
ב'חפצא', להיות צריכה ביבש יבש תערובת שגם סובר ר"א
כאן  אין כי השחורות את להעלות יכולות הלבנות אין ולכן
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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¿»¿«¿»
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
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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

.‚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«…
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‰¯‰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««∆¿»¿≈»¿««∆
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, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

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



zenexzקעד zekld - mirxf xtq - elqk e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡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
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),
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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
של  ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
ב'כסף  וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או חולין

יבשה 30)משנה'. קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי'
שלמה'). ('מלאכת לחות בה ביאר 31)שאין בסמוך

נתבשלו, שכבר והעדשים בולע, אינו השלם שהבצל רבינו,
והעדשים  תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות. אינן הן אף
שהבצל  כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל ובין חולין,
העדשים  אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים שלם
הבצל  אם בין שלם, שהבצל אףֿעלֿפי נתבשלו, לא עוד
שכיון  אסור, הכל - תרומה העדשים אם ובין תרומה
הבצל  ואז הרבה פולטות הן נתבשלו, לא עוד שהעדשים

להלן. וראה שלם. שהוא אףֿעלֿפי משנה,32)בולע,
פולטות  הן - עוד נתבשלו לא שהעדשים ואףֿעלֿפי שם.
הזה. הטעם את בולע הוא מחותך שהבצל ומכיון קצת,

העדשים 33) נתבשלו אם אלא התירו שלא שם, 'ירושלמי'
שנתבשלו 34)מקודם. כיון - שלם שהבצל שאףֿעלֿפי

בולע. הוא מעדשים.35)ביחד חוץ היינו שם. משנה,
לאחר 36) הרבה לפלוט ולא לבלוע לא טבעם העדשים שרק

ולפיכך  ולפלוט, לבלוע דרכו אחר תבשיל אבל שנתבשלו,
ומפליט  חולין, הוא אם בולע הוא שלם, שהבצל אףֿעלֿפי

תרומה. הוא שלשה 37)אם שנים "היו : שם 'ירושלמי'
הן". כמחותכין "העביר 38)קטנים, שם: 'ירושלמי'

הוא". כמחותך משנה').39)פטמתו, ('כסף שם
אסור".40) בלח אבל "ביבש, שם: שם.41)'ירושלמי'

מ"א). פ"ב שני מעשר ישראל' ('תפארת בצל מי והוא
שבארץ  החציר שהוא כתב, שם לרבינו המשניות ובפירוש

הסמוכה. בהלכה וראה שלם,42)הצבי, לבצל שבניגוד
מעדשים  שנפלט המעט אותו וגם הרבה, בולע הוא

תוכו. אל נפלט שנתבשלו

.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
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(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
¯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¿«
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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¿«»

ה'תש"פ  כסלו ט"ז ש"ק 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
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xyrnקעח zekld - mirxf xtq - elqk f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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∆«∆
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
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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

.„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«¬≈∆≈«»
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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

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
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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
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
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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

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
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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
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
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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)
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»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
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- 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,

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
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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

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
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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
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
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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'



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk f"hÎ'i -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו י' ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨
עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨

או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו
בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי(ן) המקח אחר שנתקלקל

בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.‡Úa¯‡2˙BcÓ3ÔÈ¯ÎBn·4˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ¯ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ5¯ÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ -6. ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯7¯ÎBn‰ -8‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰9˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯ .10,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡11‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È¯‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ¯12 »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿
¯ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ -≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ

.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואףֿעלֿפי

המקח  בטיב זה הפרש - א) סעיף רלג סימן (חושןֿמשפט
אונאה. הוא אף כך 6)נקרא ומתוך המקח, שנתייקר אף

שחמתית  חטים ש"המוכר שאףֿעלֿפי לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי אלא גמור שינוי זה אין ורעות ביפות כאן - ב)
המתאנה  שרק בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי"ב למעלה רבינו שכתב כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב"ם את הטעה שהלוקח
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו
לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי, שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי שעלֿידי אףֿעלֿפי
יותר  יש ואם בטל, המקח אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי"ב (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.·ÌÈhÁ ¯ÎBn‰ Ï·‡13˙ÈzÓÁL14‰·Ï ˙‡ˆÓÂ15, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰·Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

˜L‰Ó16‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ıÓÁ ,ıÓÁ17¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…

Ba18ÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;19Ïk ÔÎÂ .BÏ ¯kÓiL ¯Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik20. «≈»∆

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי לגמרי, אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח מדברית, תאנה עץ היא
ב  פרק בבאֿבתרא המשניות בפירוש (רבינו גמיז בערבית

יא). פסק 17)משנה תרומה, הפרשת שלענין אףֿעלֿפי
הם  וחומץ שיין רבי, לשיטת בניגוד חכמים, כדעת רבינו
מהלכות  (פ"ה חומץ על מיין לתרום ומותר אחד, מין
שיש  מינים שני הם וממכר מקח לענין - כא) הלכה תרומות
שם  (גמרא להיפך וכן בחומץ, מעוניין ואינו ביין רוצה

גמור.18)פד:). טעות מקח יכול 19)שזה אחד  וכל 
לקנות. או למכור התכוונתי זה למין לא כגון 20)לטעון:

מיימוניות). (הגהות כסף ונמצא זהב

.‚¯ÎBn‰21ÂÈp˜˜a Á˜Bl‰ B˙e ,B¯·ÁÏ ÔÈÈ22, «≈«ƒ«¬≈¿»«≈«¿«¿«»
„iÓ ıÈÓÁ‰Â23B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -24Èt ÏÚ Û‡Â . ¿∆¿ƒƒ»≈«»¿«¬»¿««ƒ
BÏ ¯Ó‡L25BÏ CÈ¯ˆ È‡ ÏÈL·˙Ï :26Ú„È Ì‡Â .27 ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»«

˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁÓ BÈiL28,ÔÈÈ BÏ ¯ÎÓ . ∆≈«¿ƒ¬≈∆∆»»»««ƒ
‡e‰ È¯‰Â29¯Ó‡ Ì‡ :ıÈÓÁ‰Â ,¯ÎBÓ ÏL ÂÈp˜˜a «¬≈¿«¿«»∆≈¿ƒ¿ƒƒ»«

BÏ30‰t˜ÓÏ'31¯ÓB‡Â ,¯ÈÊÁÓ - ıÈÓÁ‰Â ,'CÈ¯ˆ È‡ ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈
EÈp˜˜Â EÈÈ È¯‰ :BÏ32,B˙BzLÏ È˙È˜ ‡Ï È‡L ! ¬≈≈¿¿«¿«∆∆¬ƒ…»ƒƒƒ¿

'‡e‰ ‰t˜ÓÏ' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ËÚÓ ËÚÓ ÏM·Ï ‡l‡∆»¿«≈¿«¿»¿ƒ…»«¿ƒ¿»
˙È˙L ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆¬≈≈»»…»ƒ»

ıÈÓÁiL „Ú B˙B‰LÏ EÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡33. ¿…»»¿«¿«∆«¿ƒ
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צז:21) בבאֿבתרא לטעון,22)משנה המוכר יכול שאז
כדעת  צח. (שם לקלקול שגרמו הם הלוקח של שהקנקנים

חנינא). ברבי יוסי היה 23)רבי ולכאורה המכירה, אחרי
המכירה. בשעת כבר מקולקל שהיה לומר אין 24)אפשר

מקח  זה היה כאילו הקנין, דמי את להחזיר חייב המוכר
(שם)25)טעות. השקלאֿוטריא מתוך לא 26)יוצא

התבשיל, לתוך לאט לאט לשומו אלא אחת. בבת לשתותו
זאת  בכל יותר, ארוך לזמן היין את להשהות רגילים שאז
של  לכליו הוערה שהיין אחרי יותר, אחראי המוכר אין

העתיק 27)הלוקח. וכן "ידוע", הנוסח: צז:) (שם במשנה
ברבים  שידוע כלומר, ה), סעיף רל סימן (חו"מ בשו"ע
בשנים  היה ו"שכן להחמיץ, דרכו זה מוכר של שיינו

יא). ס"ק שם (סמ"ע התנה 28)שעברו" שהלוקח ודוקא
כלומר, לתבשיל, בו להשתמש היין את לוקח שהוא מראש
ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח:29)צח. ו) סעיף רל (סי' בשו"ע
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י, המוכר של הם האחרונים אלו כי אף אחרים, לכלים

המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט. מעט יין בו ששמים לתבשיל

הרשב"א). בשם (מ"מ מעט" מעט "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ"מ מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב"א). וכן (שם). חנינא בר יוסי כרבי
(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף הלוקח).

(רי"ף).

.„¯ÎBn‰34ÏL ˙È·Á‰Â ,B¯·ÁÏ ¯ÎL ÏL ˙È·Á «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆
¯ÎBÓ35ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â ,36 ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ

Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»
Á˜Bl‰ ˙eL¯a - CÏÈ‡Â37. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק יוסף ורב רב. וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח, של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי"ף

.‰¯ÎBn‰38Ï ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁËÚÓ d¯ÎÓÏ È„k B¯·Á «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓ39d˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,40˙¯ÊBÁ - dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .¯ÎBnÏ41dlL ·˜p‰ Á˜Bl‰42B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L43‡È‰ È¯‰ - ¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eL¯a44Ïa˜Ó‰45B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„k46Ì„˜Â ,ÌL d¯ÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L47‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰48‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
BlL ÔÈi‰Â ˙È·Á‰L ÈtÓ ;¯ÎBn‰ ˙eL¯a49Ïk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik50. «≈»∆

צח.).38) (בבאֿבתרא רבא של דומה 39)מימרא זה והרי

בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי
וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק היין מן שנשאר אחרי

שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב שעשה
ויש  הלוקח. שעשה זה, בשינוי הקלקול את לתלות אפשר

ג. בהלכה ולא כאן, רק זה תנאי הוזכר מדוע גם 43)לעיין
לקלקול. שגרמה היא הלוקח של זו הזנחה כשם 44)כאן

היא  - מעט מעט למכרה כדי לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק שעושה זה נקרא
הסיטונאי, - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני, - שהלוקח
הסיטונאי  עם מחלק הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי אלא

מחצה. על מחצה הרווח שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע רק היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע אףֿעלֿפי
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע אחרי ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף מסויים, למקום שהגיע
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע קודם היין את למכור מהלוקח
יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס"ק רל, סי' הסמ"ע, (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב"ם למקום הלוקח שהגיע קודם היין, הוזל אם

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי הקונה
לפני  והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח. בו לחזור יכול שהוא שהגיע,

.ÂB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰51ÌO·Ó ÔÈÈ :52·iÁ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
˙¯ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰Ï53¯ÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ ¯Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈

LÏL ÏMÓ - ÔMÈÓ .‰¯·ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B - CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»
ÌÈL54„ÓÚiL CÈ¯ˆÂ .55‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ56. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»

‚‰Ó LiL ÌB˜Ó·e57.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח.51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב, יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב יין ואף בארץ, השרב מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,
שם). (רשב"ם מיגאש).55)בה (ר"י המיושן היין

ואז 56) צח:). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג
שם). (רשב"ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות

במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע הזה

.Ê¯ÓB‡‰58Ûz¯Ó :B¯·ÁÏ59‰Ê60¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏ61Ì˙Ò ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó BÏ ¯ÎnL B‡ ,62- ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È¯‰63‰‡Ó ÏÎa64 ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·k ‡l‡ ·BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL65; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ¯˙È66Ïa˜È ‡Ï -67. »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט "זה" הביטוי
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קצי dxikn zekld - oipw xtq - elqk `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובין  רע בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח, של התביעה
להתקיים 61)טוב. ראוי שיהא טוב יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי התנאי, בנוסח כן על ויש טוב, ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי הלוקח, של

שלהן. לטובת 62)הממוצע שזה "זה", התוספת בלי
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי גם חסר אך הלוקח,
לרעתו. ואחד הלוקח, לטובת אחד דבר ושוב לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע היה זה ודבר
(סמ"ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס"ק רבינו כתב וכן קצת, להחמיץ
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב"ב רשב"ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה

שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש אלו 67)אם את
רבינו: כתב יא, הלכה פי"ח [להלן העשר. על היתירים
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב"ב  במשנה שנוי קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן

.Á‰t˜ÓÏ EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡68, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :BÏ ¯Ó‡L B‡69Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈

Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ .ÏÈL·˙Ï Èe‡¯Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈
‰Ê70˙eÁa ¯kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B - ÔÈÈ ÏL71È¯‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈
‡e‰72ÈBÈa73‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú¯ ‡Ï ,74Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰Ê75ÔÈÈ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡76Blk elÙ‡ - ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט: הביטוי העדר הלוקח: לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי היא שהחבית אחרי "למקפה",
אחד  וחלק טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי

צה.). (שם רע הביטוי 70)ממנו הלוקח: לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי העדר ולעומתו "זה", הממעט:
זאת  שבכל אחרי אחריו, הבא מהדין עדיף עדיין זאת ובכל

"יין". המונח צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
יב 72) ופרק ה, הלכה י פרק למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הקודם,73)הלכה למשפט רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב"ם ולדעת יין, וטעמו חומץ שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט מהביטוי שחוץ הלוקח: לדעת הכל שכאן
ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי והעדר

דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואיֿהזכרה
חומץ. - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף את

אצל 77) נשאר המקח ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי
את  בחזרה לתבוע יכולת בלי גריעותו, אף על  הלוקח,

"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם
אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף
(בלא  למקפה" לך מוכר אני "מרתף אמר: ואם רשב"ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף אמר: כאילו דינו "זה"),
(מגידֿ טוב שכולו יין מקבל והוא הלוקח, לטובת הכל
בזה  הכרע אין רבינו ובדברי ורמב"ן), רשב"ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.Ë¯ÓB‡‰79,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙¯B˜ :B‡80„a‰ ˙Èa81BÏ Ô˙B BÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B¯˜Ï Èe‡¯L ‰¯B˜ B‡ ,‰·¯Ú Ba ¯tÁÏ Èe‡¯L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
d˙¯eˆa ‰·¯Ú ‡l‡ ,„a‰ ˙Èa82„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜ B‡ ≈««∆»¬≈»¿»»≈««

˙¯B˜ BÊ' B‡ '‰·¯Ú BÊ' ¯ÓB‡ ‰‡B¯‰ ÏkL ,Ì˙¯eˆa¿»»∆»»∆≈¬≈»«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .'„a‰ ˙Èa≈««¿≈…«≈»∆

בספרו 79) שכתב האי, רב בדברי הוא רבינו דברי מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כיֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני הבד
בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב בשם ה, טרף ע'
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף",
למכר  קיום ואין הבד, בית נקרא זה אין - בו אין ואם קיים.
בגמרא, המקור את מעצמו ציין והאורֿשמח (אבוֿהאזל. זה
וחידושי  מגידֿמשנה ועיין האי. רב דברי שיביא מבלי

הרמב"ם). על "קורה",80)הגר"א של בצורה מכשיר
הזיתים. לעצירת זיתים.81)המשמש בו שעוצרים מקום

עריבה.82) של צורה לה שיש

ה'תש"פ  כסלו י"א שני יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
רע 1) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב

.‡˙Bn¯Ï ¯eÒ‡2Ì„‡ Èa ˙‡3B‡ ¯kÓÓe Á˜Óa »¿«∆¿≈»»¿∆»ƒ¿»
·‚Ï4ÌzÚc ˙‡5ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡Â .6„Á‡Â ƒ¿…∆«¿»¿∆»≈»ƒ¿∆»

ÌeÓ B¯kÓÓa LiL Ú„BÈ ‰È‰ .‰Ê ¯·„a ÌÈÂL Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿»»∆»»≈«∆≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·„a ˙Bi¯a‰ ˙Úc ·‚Ï elÙ‡Â .Á˜BlÏ BÚÈ„BÈ -7 ƒ«≈««¬ƒƒ¿…«««¿ƒƒ¿»ƒ

.¯eÒ‡ -»

שזוהי:2) המקח, של לשויו ביחס לרמאות כאן הכוונה אין
אלא  ה"א), פי"ב (למעלה רבינו אותה הזכיר שכבר אונאה,
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רבינו  שמסיים כמו - במקח מום שבהעלמת לרמאות הכוונה
אונאת  בה ואין דמים, הפרש משום בזה שאין ואף - להלן
צד. בחולין זו הלכה ומקור ז). ס"ק רכח סימן (סמ"ע ממון

הבריות. דעת לגנוב (שם 3)שאסור הרמב"ם כתב באונאה
איסור  שאין לפי חבירו". את להונות "אסור ה"א): פי"ב
כאן  אבל ז), הלכה (פי"ג בגוי ולא בישראל אלא אונאה
[וראה  אדם" "בני כתב: להלן, כמבואר בכלל, גוי שגם
גם  כולל אדם" ש"בני ואין, ד"ה סוף סא. יבמות ב'תוספות'

שמואל.4)גוים]. של מימרא שם, בפרק 5)חולין ראה
ה"ו. דעות מהלכות של 6)ב מימרא והיא רומי. בדפוס כן

(פי"ג  בכלל הגוי אין ממון שבאונאת [ואע"פ שם. שמואל
נראה  (וכן דברים אונאת איסור בכלל אינו וכן ה"ז),
גניבת  - "עמיתו" בהן שנאמר משום שלה) מצוה ב'חינוך'
מהלכות  (פ"א בגוי גם שאסורה ממון כגניבת היא הרי דעת
היא  הרי מום של העלמה עלֿידי ורמאות א) הלכה גניבה
הלכה  גניבה מהלכות (פ"ז אסור לגוי שגם במשקל, כרמאות
וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי אותו מחסיר שהוא שכל ח)

שם]. המגידֿמשנה שכתב שעושה 7)כמו "שמראה
שעושה  היינו, ו), סעיף רכח, (שו"ע עושה" ואינו בשבילו
הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
פיתוי  של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע והוא

אסור". דעת גניבת ושל

.·ÔÈ‡8ÔÈÒk¯ÙÓ9Ì„‡‰ ˙‡10‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
e‡¯iL È„k ÌÈLÈ‰ ÌÈÏk‰ ˙‡11Ï·‡ ;ÌÈL„Ák ∆«≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»«¬»ƒ¬»

ÌÈL„Á‰ ÔÈÒk¯ÙÓ12ÔB‚k ,13ÛeLiL14ı‰‚ÈÂ15 ¿«¿¿ƒ«¬»ƒ¿∆»ƒ«≈
‰tÈÈÂ16Ïk17ÂÈÎ¯ˆ18. ƒ«∆»¿»»

(שם).8) וגמרא ס) דף (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי יעביר 15)לשפשף שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי 16)עליו לתלות כגון
תומי  למירמי ד"ה רש"י ועיין שם, (גמרא בבגד משי

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי בלעדי הם שהרי
שלהם  הייפוי ומדת יותר, אותם מייפה רק והגיהוץ ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).

.‚ÔÈ‡19ÔÈËa¯LÓ20Ì„‡‰ ˙‡21ÌÈÓa22ÔÈ¯ÊÁ ÏL23 ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
Át˙iL È„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ24ÌÈÓL ÂÈÙ e‡¯ÈÂ25‡ÏÂ , ¿«≈»∆¿≈∆ƒ¿«¿≈»»»¿≈ƒ¿…

ÔÈÚ·Bˆ26˜¯Oa ÌÈt‰ ˙‡27ÌÈÁÙB ‡ÏÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ∆«»ƒ¿»»¿«≈¿…¿ƒ
ÌÈ·¯w‰ ˙‡28ÌÈÓa ¯Oa‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ‡ÏÂ ,29ÔÎÂ . ∆«¿»«ƒ¿…ƒ∆«»»¿«ƒ¿≈

ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk30¯Oa …«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰ËeÁL ÏÏÎa È¯ÎÏ ‰Ï·31‰Ï·p‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿»¿ƒƒ¿«¿»««ƒ∆«¿≈»

.‰ËeÁLk BÏˆ‡∆¿ƒ¿»

רש"י 19) ועיין כשרביט, נזקף שהשיער "שרביט" מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי"ף אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני

דעת.24)נזקף. גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי זקנו ואת פניו את שצבע בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע
שרק). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י בני

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
עלֿידי28ֿ) נראה הכחוש ואף הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב, שהגוי
כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י (ועיין טובה לו מחזיק
טובה  לו מחזיק שהגוי דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

כאבא31ֿ)חינם. ולא וכחכמים ס. בבאֿמציעא משנה
שאול.

.„¯zÓ32¯·Ï33ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡34‡Ï Ï·‡ ,35Èt ÏÚ36 À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
‰¯e‚n‰37‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÚ‰ ˙‡ ·B‚k ‡l‡ BÈ‡L ; «¿»∆≈∆»¿≈∆»«ƒƒ«∆∆

¯e¯a Ïk‰38¯zÓe .39˙BÈÏ˜ ˜lÁÏ ÈÂÁÏ40ÌÈÊB‚‡Â «…»À»¿∆¿»ƒ¿«≈¿»∆¡ƒ
˙BÁÙMÏÂ ˙B˜BÈzÏ41;BÏˆ‡ ‡B·Ï ÔÏÈb¯‰Ï È„k , «ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ»»∆¿

¯ÚMÓ ˙ÁBÙe˜eMaL42ÔÈÙÈwÓa ˙Ba¯‰Ï È„k ,43 ≈ƒ««∆«¿≈¿«¿¿«ƒƒ
˜eM‰ Èa ÔÈ‡Â ;epnÓ44‰Êa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ƒ∆¿≈¿≈«¿ƒ¿«≈»»¿≈»∆

˙Úc‰ ˙·b45. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע' (שם השו"ע
זה, למונח מקורי פירוש הרמב"ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ אחרי רק או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאיֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח (סי' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח פני על למעלה רק

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח פני שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק. הקבוע המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ"ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף"]. המוכרים 43)"והחנוני החנונים יתר כלומר,
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היתר 44)בשוק. בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא
מחלק  "אני - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני
הוא  שהרי - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי שערים מפקיעי של ידיהם קוצץ
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני זה, כל השמיט
ריחיים, שהקים מבוי בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב לשיטת אבל ידו. על לעכב הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב שאינו יהושע
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ חבירו
עושה  ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני בידו
ח) הלכה שכנים מהלכות בפ"ו רבינו פסק (וכן שלי" בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי -
הונא, כרב שם בבבאֿבתרא פסק הוא שאף אלפסי,

סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי"כ ר"י כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב נטֿס.45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.‰ÔÈ‡46˙B¯Ùa ˙B¯t ÔÈ·¯ÚÓ47ÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„Áa48elÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ¯˜Èa ÌÈLÈ‰49Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«
ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆB¯50C¯a ‰L˜ ·¯ÚÏ e¯Èz‰L ‡e‰51, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«

BÁÈaLnL ÈtÓ ,„·Ïa ˙Bzb‰ ÔÈa52BÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿
¯k53·¯ÚÏ ¯zÓ -54ÌB˜Ó ÏÎa55¯kp‰ ¯·c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»

BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈb¯Ó56·¯ÚÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe ,57.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈

פירות 46) בהם יערב לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י אחר שדה של
כדי  יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י). הרי"ף 47)סעיף דעת לפי שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי סופרים). (דקדוקי
חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י  ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי"ף גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק גת שם. נחמן, רב של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני לערב מותר תוסס, עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי אבל הדדי, פגם ללא השני הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י רש"י 52)אותו לדעת
בזמן  לערב מותר ברך קשה רק שמשביתו) מפני (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק להיפך:
(סמ"ע  טוב יותר שהוא לפי לערב תמיד מותר בקשה רך

יט). ס"ק עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי

ניכר  לא שאז יין, מעט כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח החדש, בין 55)הטעם שלא אף

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע אותו. לטעום היה ויכול

טועמו  דבר שקונה מי שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף
לעולם". בו לערב מותר רומי:57)תחילה, [בדפוס

של"ד). (ד"וו בכסףֿמשנה הוא וכן לערב". מותר "הלוקח
ובכ"י  "הלוקח", כתב למה הכסףֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.ÂÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡58ÌÈÓ BÏ ·¯Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
ep¯kÓÈ ‡Ï - BÈÈa59˙eÁa60BÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡61, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

¯b˙Ï ‡ÏÂ62BÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡63Ba ‰n¯nL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈ¯Á‡64e‚‰pL ÌB˜Óe .65ÏÈËÈ - ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï66, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב "מי ס. בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב, רק שהמדובר הרי - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות היין.61)בכמויות לקונה
ביין,63)חנווני.62) מים שעירב לתגר, הודיע שהמוכר

ללקוחותיו. זאת יודיע האחרון שזה הוא 64)כדי כן
"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס"ק רכח, (סמ"ע המים" עירוב
ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב

" יב): סעיף אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,
יג).66) סעיף שם (שו"ע להטיל שדרכם כשיעור

.Ê¯bz‰67ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB68 ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙B¯b LÓÁÓ ;„Á‡69‰¯e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ70;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

·¯ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e71. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב"ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י לוקחין" כן ובחזקת לוקח,
הֿו). הלכה (למעלה ביין ויין בפירות פירות לערב

שיצא 71) כדי הטוב ממקום הרוב לקנות יכוון "שלא כלומר
ממקום  גם וקונה הטוב, ממקום הכל קונה שהוא קול עליו

טז). סעיף שם, (שו"ע עמו" ומערבו הרע

.ÁÔÈÈa ÔÈa ,ÌÈ¯ÓL ·¯ÚÏ ¯eÒ‡72ÔÓLa ÔÈa73, »¿»≈¿»ƒ≈¿«ƒ≈¿∆∆
‡e‰L Ïk elÙ‡Â74LÓ‡ ÏL ÌÈ¯ÓL elÙ‡Â . «¬ƒ»∆«¬ƒ¿»ƒ∆∆∆
ÌBÈ ÏL ÌÈ¯ÓLa75ÔÈi‰ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¯eÒ‡ -76 ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ»««ƒ

BÎB˙Ï ÂÈ¯ÓL Ô˙B - ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ77. ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿»»¿

ס.72) בבאֿמציעא שם 73)משנה שאמרו ממה [נלמד
לוג  מאה לכל שמרים ומחצה לוג עליו שמקבל מ. במשנה
לו  נותן כלומר עליו, מקבל שרק הרי ט), הלכה להלן (ראה
מכלי  עירה אם אלא אסור בתוכו לערב אבל לחוד, השמרים

להלן]. ראה תוכו. אל מיד שמריו ונותן כלי להלן 74)אל
שהוא". כל לערב אסור אמרו "הרי רבינו: כתב יג הלכה
ה"א) פ"ב (כלאים בירושלמי שאמרו ממה מקורו ובוודאי
אחא  בר יעקב "רבי לערב, אסור שהוא כל אפילו לערב אם
של  שלו) התבואה כרי =) כיריו מתוך צרורות הבורר כו'
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יוסי, רבי אמר תחתיהן. יפות חיטין לו להעמיד חייב חברו
לערב". אסור שהוא בכתבֿיד 75)זאתֿאומרת הנוסח [כן

הוא  וכן שם) סופרים דקדוקי (לפי ס. בבבאֿמציעא ה'
"המ  שלא בספר והיינו נט), (שער האי לרב והממכר" קח

כי  היין, בתוך לתתם עלֿמנת אלו שמרים מיני שני יערב
של  שמרים כדלהלן, מזיקים אינם היום של ששמרים אע"פ

מזיקים]. - בתוכם המעורבים רבינו 76)אמש [בלשון
זו. מילה חסרה רכח) סימן (חושןֿמשפט ב'טור' שהובא

בכלל]. "שמן" גם ששמרים 77)ולפי"ז שם. בבאֿמציעא
מזיקים. אינם אלו

.Ë˜wÊÓ ÔÓL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰78Ïa˜Ó BÈ‡ - «≈«¬≈∆∆¿À»≈¿«≈
ÌÈ¯ÓL79Ì˙Ò ÔÓL BÏ ¯ÎÓ .80‚Ï Ïa˜Ó -81‰ˆÁÓe ¿»ƒ»«∆∆¿»¿«≈…∆¡»

‚Ï ‰‡Ó ÏÎÏ ÌÈ¯ÓL82Ïa˜Óe .83ÌÈ¯ÓL ¯‡La ¿»ƒ¿»≈»…¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
¯eÎÚ ÔÓL84ÏÚ ¯˙È ,ÔÓM‰ Èt ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ‰ ∆∆»»∆¿«¿»«¿≈«∆∆»≈«

ÌÈ¯ÓM‰85ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÈÚe„È‰86. «¿»ƒ«¿ƒ¿»

שמרים.78) השמרים,79)בלי הפסד מקבל הלוקח אין
שקנה  המידה מן ללוקח לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה
וטעמם  יהודה. רבי של חכמים וכדעת מ. בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב שאסור (מ:) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף שמרים לו לערב אסור מזוקק שמן לו שמכר
באופן  לערב מותר סתם שמן שבמוכר כלי, אל מכלי שעירה
אסור]. - מזוקק במוכר כאן - ח) הלכה (למעלה זה

מזוקק.80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי אל מכלי כשעירה שמרים לערב מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח את המוכר מכריח ולפיכך - ח)
כיון  - השמרים לערב לו אסור שעכשיו אע"פ ומחצה,
הייתי  רוצה הייתי אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב

מ:83)מ:]. שם שבברייתא היי 84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי מביא רכח) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיףֿקטן  שם בסמ"ע ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק, לשמן פרט סתם,
תימן]. כ"י ברמב"ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי חז"ל שיערו ומחצה"

יב. הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע החשבון כפי

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
È¯L˙a88¯eÎÚ ÔÓM‰L ,89ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ ,90 ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,È¯Lz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ ¯·kL ÈtÓ ,‰pË˜91‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈ¯ÓM‰92.„·Ïa «¿»ƒƒ¿»

שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק. בלתי עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף העכור השמן מחמת וגדושה גדולה

וממילא 90) מזוקק, כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,
תשרי. של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב

פחות 92) לקח הוא שהרי העכור, השמן את לא אבל
שהזמין. מהמידה

.‡È¯ÎBn‰93ÌÈhÁ94Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - B¯·ÁÏ95 «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜96‰‡Ò ÏÎÏ97ÌÈ¯BÚO .98Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«
˙B·BM99Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙È¯e¯ÙÚ100ÌÈ‡z .‰‡ÒÏ101¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó102‰‡Ó ÏÎÏ103BÏ ¯ÎÓ .104- ˙B¯t ¯‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó105˙BÙBpË106Ô‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ107 ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ - ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ ÏÚ ¯˙È108, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯·e ÔÈtÓ ˙B¯t BÏ ÔzÈÂ109. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא צג: שם במשנה
טינופת  רובע עליו מקבל זה הרי פירות "המוכר כללית: בצורה
פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",

ומי  מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע
מעשרים  אחד שהוא רובע), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב"ם

בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח הקטנית שדרך
להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב"ם (מדברי

א). ס"ק רכט סי' (סמ"ע בגרנות בת 97)עמהן היא סאה
קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים

הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח בנשיבת
בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר

ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא
ס"ק  רכט (סי' הסמ"ע הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס"ק בש"ך ועיי"ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו

שם). (רשב"ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב. רובע והיינו "רובע", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב"ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק למעלה פחות 109)ראה אף
קנסא", לה ואמרי דינא, לה "אמרי שם: ובגמרא מרובע.
אדם  אין מרובע שיותר הדין, עלֿפי שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב על קנס אלא

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡Â110ÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L- ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰111. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח (ספר גאון האי רב כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ"ו כמה 111)והרי"ף והובא ידוע, עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈ112ÌÈwÓ ˙B¯t Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,¯·c ÏkÓ ÌÈ¯e¯·e¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ
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ÏÏk ÌÈ¯ÓM‰ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ113:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙B¯ta eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ¯ÎnÈ - ¯Á‡ ÔÈÓ B‡ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰L114¯B¯ˆ ¯¯Ba‰ ,115ÏL B¯b CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
¯¯aL ¯B¯ˆ ¯eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B - B¯·Á116; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa ¯kÓ ‰È‰ - BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
ep¯ÈÊÁÈ117e¯Ó‡ È¯‰ !118.‡e‰L Ïk ·¯ÚÏ ¯eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי, רב סתם,113)מדברי שמן שמוכר אף
לתוכן  שמריו נותן כלי אל מכלי עירה אם הדין שמן

ח). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי זו. להלכה מציאות
צט. והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט רכט) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב"ב 116)אבן רשב"ם דעת
פ"ז  (ראה דגרמי" "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.
מדין  זהו כי אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי שיטת לפי לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב"ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י). בשם (תוס' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי 118)לתוך

עג. והערה ח הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ"ב

.„È¯ÎBn‰119ÌÈp˜˜120ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔB¯Ma «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó121˙BÒËÈt ‰¯OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó -122. ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â123˙È¯Ù‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL124. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב"ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב. הלכה שם).122)למעלה (רשב"ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף הלוקח יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

ה'תש"פ  כסלו י"ב שלישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בו 1) שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו

המוכר  על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר
באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.‡ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ¯kÓÏ ¯ÎBÓÏ ¯eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈ¯¯BÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „¯BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי.2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר

שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י עימו"
- עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב לא שהלוקח "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח הנ"ל,
מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן

וכנ"ל.

.·¯ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯Ú¯ÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡·e B· ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ¯ÎBn‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏË·È CÎÈÙÏ .ÔÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ¯ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı¯‡‰ ÌÚ B·¯ÚÂ10‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙ¯Ëp‰ Ïk ÔÈ„k ,¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ -13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא צב: כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי:
בו, לחזור יכול בה החזיק שלא עד - באחריות אף השנייה:

בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק שטר כסף,
ג). הלכה א פרק שם 7)(למעלה שבגמרא פי על אף

אינו  בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש
של  חזקה אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול
המועיל  בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין,
אלא  אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי
שיצאו  שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של השתמשות
גדול  מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים
ונהנה  בה השתמש כבר אם אבל טעות, מקח זה והרי מזה
המקח  ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה,
עם  להתדיין עליו מקבל והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר

שלהם.8)המערערים. שהקרקע של 9)טוענים שימוש
השדה,10)הנאה. סביב שעושין עפר של גדר הוא המצר

עד  זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר
היא  וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה
חסך  וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף הנאתו

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל אף 11)את
ותובע  הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות שקנה
החובה  - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות
שלא  זמן כל כי הלוקח, על מוטלת המערערים עם להתדיין
טירפך  "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו

לך  שטרפו ואשלם דין מבית כתבֿאישור לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך תפסו 12)(תפסו) אם אבל
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המוכר. את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא
כספי 13) מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה

למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח
שיתפסו  עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח יכול
יאכל  שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה ולא כספו, את המוכר

.‚¯ÎBn‰ Ïk14- ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡ „·Ú B‡ Ú˜¯˜ »«≈«¿«∆∆¿»ƒ«¿¿ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰Ê È¯‰15‡ÈˆB‰ Ì‡ ?„ˆÈk .16Á˜n‰ ¬≈∆«»¿«¬»»≈«ƒƒ«∆»

¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ Á˜Bl‰ „iÓ17ÏËBÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ - ƒ»«≈«≈¬««≈≈«≈«¿≈
Á˜n‰ Á˜Ï È¯‰L ;¯ÎBn‰ ÔÓ Ô˙pL ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ∆»«ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆»
L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÓÓ ÏÎa ÔÈc‰ Ck .B˙ÓÁÓ≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒ∆…≈«
Ú˜¯w‰ ¯ÎÓ elÙ‡ .Ì˙Ò ‰˜ ‡l‡ ,‰Ê ¯·c Á˜Bl‰«≈«»»∆∆»»»¿»¬ƒ»«««¿«

¯ËLa18·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡‰ Ba ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ , ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»«¬»¬≈∆«»
˙eÈ¯Á‡L ;Ô˙eÈ¯Á‡a19¯ÙBÒ ˙eÚË ¯kÊ ‡lL ¿«¬»»∆«¬»∆…ƒ¿«»≈

‡e‰20.

טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב בעלֿחוב, או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא
כי  לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו,
מלווה  מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם  אלא מהלוקח
בטענה  שלא ממנו וטרף בא ואילו רבינו). בדברי ד הלכה
לגזול  הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין

נזכר 18)מהלוקח. לא זה ועם המכירה, תנאי כל ובו
הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט

האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח שמואל של מימרא
מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי

שאם  הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף בשטר, אחריות ולכתוב מעצמו
שם  (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של

שם). מציעא בבבא רש"י דברי לפי ד קטן סעיף

.„„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈ·e‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙ¯Ëe ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜¯w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
·b ¯ÎBn‰L24È„Ú ‡È·‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈

Ì"ekÚ25- Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ראה  מהם, גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי הלכה
זה  והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור
בזה  והקשו הגוי אנסו אם גם באחריות המוכר חייב פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך
גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי
קטן  סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף זה, על
דין  - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק הוא"
שהגוי  ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא
שהרי  בתפיסתו, צודק הוא כי הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם
שאין  ללוקח, שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח). (אור לה אחראי תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני 25)מחמת שגם ישראל, עדי הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות

.‰B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜¯˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï·‡ .ÌlLÏ ·iÁ - «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»
Ì‡29¯‰p‰ ˜ÒÙ30¯ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«

¯‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Î¯a ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ¯·ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .¯eËt ‰Ê È¯‰ - d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê ¯·c ¯ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆

.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט דבר זה
ההלכה. בתנאי 27)שבהמשך וכלול מצוי אונס זה שהרי

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי

משנה). (כסף איתו הלכה 29)קשר רבא פסק עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי בתנאי, נכלל אינו שכיח שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח. אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
ברכות  מהלכות י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
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אבל  ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות
אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"

אחראי  המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
ÌÈ¯·„ ‡l‡ È‡z‰ B˙B‡a ÔÈÏÏBk ÔÈ‡Â ,‰˙n‰««¿∆¿≈¿ƒ¿«¿«∆»¿»ƒ
˙Ú„a eÈ‰L Ì‰Â ,È‡z‰ ‰È‰ ÔÏÏÎaL ,ÔÈÚe„È‰«¿ƒ∆ƒ¿»»»»«¿«¿≈∆»¿««

.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»

.Ê‰OÚÓ34ÌÈÁlÓ ¯ÎOL „Á‡a35ÔÈÓLÓL ‡È·‰Ï «¬∆¿∆»∆»««»ƒ¿»ƒÀ¿¿ƒ
Ò‡ ÏÎa ÔÈ·iÁ Ô‰L Ì‰nÚ ‰˙‰Â ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆≈«»ƒ¿»…∆

iL,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈÓLÓM‰ eÚÈbiL „Ú Ì‰Ï Ú¯‡ ∆∆¡«»∆«∆«ƒ«À¿¿ƒ¿»¿ƒ
˜ÒÙÂ36‰Ê :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba ÔÈÎÈÏBÓ eÈ‰L ¯‰p‰ ¿ƒ¿««»»∆»ƒƒ¿»¿¬»ƒ∆

el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך

מלכא.

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰37¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı¯‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙ¯Ëe ·BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב ולא זביד כרב
מדברי  נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף
גזילה  של בערעור הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי
הארץ  שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות
ולפי  כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה

ט. הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי 40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי את קיבל הלוקח שהרי
שם). (גמרא

.Ë¯ÎnL Ô·e‡¯42˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡·e44‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ô·e‡¯ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ - ÈÂÏ ÌÚ47¯ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«

˙eÈ¯Á‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È¯‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈
˙ÓÚ¯z ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ô·e‡¿̄≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆

ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È¯‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צבֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי" כ"איכא
שאף 44) ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח. הלכה למעלה (וראה כלום חייב המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע
אין  כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין

בהרשאה. אם כי דבר, כבעל להופיע בקי 47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר

רמב"ן). בשם אינך 48)משנה הרי עניינך, זה ומה כלומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי מפורש: שהתנה שאף

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן,

.È¯ÎnL Ô·e‡¯51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O,˙eÈ¯Á ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ¿»«¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆

epnÓ d˙B‡ Û¯ËÏ Ô·e‡¯52ÏÚ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«
ÔBÚÓL53˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈ¯Á‡ ,ÔBÚÓLÏ54‡e‰ ‰È‰È ‡lL , ¿ƒ¿«¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆
‡ÈˆBn‰ ‡e‰Â ¯ÎBn‰55‡a Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚÏ56ÏÚa «≈¿«ƒ¿«¿¬»ƒ»««
Ì‰È·‡ ·˜ÚÈ ÏL ·BÁ57¯ÊBÁ - Ô·e‡¯ „iÓ dÙ¯Ëe ∆«¬…¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈
ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa58BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ; ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈

˙eÈ¯Á‡‰59ÏL ˙eÈ¯Á‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï Ô·e‡¯e , »«¬»¿≈…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆
.ÏÏk ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»

צאֿצב.51) כרמי 53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי שם: הרי"ף גירסת כן

קיבל  לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא
קיבל  לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה".
קיבל  לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי ראובן עליו

קיבל. שכן וודאי - מכר 55)עליו? עצמו הוא כלומר,
משמעון  המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון
ראובן  קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא
הוא  דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם
למה  מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו
לו  להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי",

וכו'".56)מיד? רבא "ומודה (שם): הסוגייה בהמשך
משנה).57) (מגיד ראובן" של אנו 58)"אביו  ואין

ראובן  של חוב כבעל דינו יעקב של חוב שבעל אומרים
הקנייה 59)עצמו. דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן

ה'תש"פ  כסלו י"ג רביעי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
והלוקח 1) המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו
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dxiknקצח zekld - oipw xtq - elqk b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכן  לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים,
וכן  נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם שיהיה מחלוקת כל
ברשות  או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום אירע אם

לוקח.

.‡Lw·Ó‰2:¯ÓB‡ ¯ÎBÓ ,Á˜Ó B¯·ÁÓ ˙B˜Ï «¿«≈ƒ¿≈¬≈∆»≈≈
‰B˜ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Á˜Bl‰Â ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬ƒ≈»¿«≈«≈≈ƒ∆
Ck ¯Á‡Â ,B˙È·Ï ‰ÊÂ B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,‰Óa ‡l‡∆»¿»∆¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿««»
‡e‰ ¯ÎBn‰ Ì‡ :Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe eˆa˜˙ƒ¿«¿»«∆«≈∆¿»ƒ«≈
;‰Ó ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - ıÙÁ‰ BÏ Ô˙Â Á˜Bl‰ Ú·zL∆»««≈«¿»««≈∆≈≈∆»»∆

Á˜Bl‰ Ì‡Â3·iÁ - Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe ‡aL ‡e‰ ¿ƒ«≈«∆»»«∆«≈∆¿»«»
.ÌÈ˙‡Ó ÔzÏƒ≈»«ƒ

כצורתה 2) הרי"ף ומביאה בסוף), פ"ב (קידושין תוספתא
ראשון). פרק שאם 3)(שם ח) הלכה (פ"א למעלה ראה

יאמר  שהמוכר צורך אין המוכר, בפני הקנין מעשה עשה
קנין. עשה לך לו:

.·„Á‡Ó Á˜Bl‰4Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Ì„‡ Èa ‰MÓÁÓ «≈«≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»∆»≈∆
BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ - Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ5 ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓe6pÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡B·iL7„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .8ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B - ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡9. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי טרפון רבי נחלקו במשנה קיח: ביבמות
אותי  אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב עקיבא רבי ודעת גזל.
ט. הלכה גזילה מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
ואחד  אחד לכל לשלם חייב שאינו עקיבא רבי מודה במכר

עבירה. עבר לא שהרי שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:
כי  לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי לפני בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף אחראי הלוקח
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ"ה ולהלן לז:).
אצל  מונח יהא שהכסף רבינו כתב אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י ודעת ה. ס"ק

(כדעת 6) אצלו מונח והכסף הדין, מהמשך מסתלק כלומר:
בביתֿהדין  מונח והכסף הענין מכל שמסתלק או רש"י)

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח, של מבשרו יהיה הוא כי
הספקות. כל (פ"א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע ואיני מנה מכם לאחד גזלתי לשנים "אמר
איזה  יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי  - שמים ידי לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי לצאת חייב ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק שלא
בפקדון, אפילו אלא י) הלכה גזילה מהלכות בפ"ד (ראה

(כסףֿ שמים ידי לצאת כדי ואחד אחד לכל לתת צריך
שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני  ובא לקח, מהן מאיזה יודע היה ולא אדם בני משני
בא  והסתלק. ביניהם מקחך דמי הנח לו, אמר טרפון. רבי
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי לפני
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי (שהרי שמים" ידי ב"לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי ומסתלק) ביניהם המקח דמי שמניח מודים
והלכה  - מחייב עקיבא ורבי שמים, ידי לצאת אפילו פוטרו

ג). ס"ק רכב סימן (הגר"א עקיבא כרבי

.‚‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜Ï10Ba ¯ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰·eLz ‰OÚÂ ,¯˜L ÏÚ ÚaLÂ11‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa z¯ÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«
‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ ·iÁ12. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב"ד 11) נודע אם והואֿהדין שקר. על שנשבע והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע אחרים עלֿידי
ז). ס"ק שם (ש"ך ואחד אחד בבבא12ֿ)לכל אמרו כן

גזל", לי מה לקח, לי מה - דאישתבע . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח בין הבדל אין - לשקר נשבע אם כלומר
(פ"ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע בלקח כן ט), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני חכמים,

.„ÔÓ‡13Èz¯ÎÓ ‰ÊÏ :¯ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa14‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .Èz¯ÎÓ15; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈
Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„·Ïa „Á‡16È¯‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈

CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡17ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ
‡ÏÂ ,BÁ¯k ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…

Ú„È18ÔÈa ,BÁ¯k ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈
Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L19- ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡20˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«
ÌÈÓÎÁ21ıÙÁ ˙ËÈ˜a22ÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ

.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח, על המעוררים שנים כשיש

כסף, לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי דאי מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי (=או) נמי אי מכרתי, לא אומר)
ב'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי  דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
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הרי  כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי ידו, מתחת יוצא
שהרי  לו, אין מקח בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח אין
בדין  שם שהקשו מה ב: בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי אומר וזה מכר לי אומר זה במקח, אוחזים שנים
כסף) קיבל ממי למוכר נשאל =) נקט" ממאן זוזי "וליחזי
את  ויחייב אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע"פ
יפטר  והשני אחד, עד כדין התורה, מן שבועה  האחד

ראב"ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע והשני
שבועת  שניהם נשבעים - יודע שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת בבבא18ֿ)המשנה חננאל רבינו כגירסת
שם. ב'תוספות' הוא וכן שם, בבבא19ֿ)מציעא [הרי"ף

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח מדובר וממכר
שתי  את צירף ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר

רומי 20)השיטות]. בדפוס גם הנוסחא שכן [אףֿעלֿפי
ס"א) רכב (סימן חו"מ בשו"ע הועתק וכן תימן, בכ"י וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין שלפי"ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע אינו אם הוא: פשוט דבר שהרי
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע שהאחד יודע, כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי נוטל והשני

אוחזים 21) שנים לגבי ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"ט
רבינו  כתב שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי,
הדבר  בזה לו שאין חפץ בנקיטת נשבע משניהם אחד ש"כל
כדי  היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואףֿעלֿפי השבועה. בעת
רבינו  שכתב כמו התורה כשבועת חפץ" "נקיטת לענין

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"א

.‰ÔÚhL È¯‰23‰ÊÂ ,'ÈÏ z¯ÎÓ' ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ Èz¯ÎÓ' B‡ ,'Èz¯ÎÓ ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
¯ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ¯ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa - 'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

B¯·ÁÓ24.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס, שונים ממקומות מלוקט
הנשבעים. כל פרק שם וירושלמי הדיינין), שבועות (פרק

התלמודית.24) בספרות ידוע כלל

.Â¯ÙBk‰ ÚaL - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï25ÔÈL˜·nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ

ˆB‰Ï˙q‰ ˙Úe·L ,B„iÓ ‡È26˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»
‰Úh‰27„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,28˙Úe·L ÚaL - ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«

.Ôlk ˙BÚh‰ ¯‡Lk ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב. הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי"ב עיין - "היסת"
נחמן: רב של מימרא (מ:) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
אףֿעלֿ היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א חפץ כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח. כתובות מ:28)מהם, שבועות

.ÊÈÂÁÏ ¯Ó‡29BÏ Ô˙Â ,˙B¯t ¯È„a ÈÏ Ôz :30, »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»«
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpÓ ˙B¯t‰ È¯‰Â31Ú·Bz ÈÂÁ‰Â , «¬≈«≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«

¯Èc‰ ˙‡32ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ∆«ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È¯‰ - EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙k33ıÙÁ ˙ËÈ˜a34˙B¯t‰ ÏËBÂ35, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eL¯a Ô‰ È¯‰Â ¯ÎBn‰ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a eÈ‰ el‡Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰36¯ËÙÂ37‰È‰ el‡Â ;38ÈÂÁ‰ ˙eL¯a ÔÈ„Ú39, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙B¯t e¯‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי פירוש לפי מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי"ף לגירסת ובהתאם (מח.),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח, הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי  מביא - גירסתנו לפי ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי, יהודה: רבי

הרבים". "ברשות שם: מוסיף מודה 32)הרי"ף אבל
ב. הלכה להלן ראה ללוקח, הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע שם:
(פ"א  הגמרא חכמי עלֿידי נתקנה היא שהרי שם) שפירש"י
ד"ה  מח. שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע
והחנוני  המוחזק, הוא שהלוקח מפני במשנה), (שם ונוטלים
שהרי  הם, שלו הפירות וגם הכסף, ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני ללוקח. שמכרם מודה עצמו החנוני

שם. רש"י ועיין ונוטלם. הוא נשבע ממש, כי 34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל זהו
מטוען  (פ"א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע, אחרי הלוקח,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח כאן שהרי הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני מן ישר לוקח אינו שהרי ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאיֿשלוב
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של
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הסוגיא. כל את שהרי 36)אחרת היסת, שבועת רק היינו,
שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח. בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר
יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק (שבועות בתוספתא

הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת
היו. (שם).39)רומי: תוספתא

.ÁÁ˜Bl‰ Ô˙40˙B¯t ÏhÏ ‡·e ,ÈÂÁÏ ¯Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê ¯Èc :ÈÂÁ‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ ¯·kL ˙B¯Ù ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙B¯t Ï·‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È¯‰ - CÏ ÌÈz¯ÎÓ ‡Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a41ÂÈ˙B¯t ¯ÈÊÁÓe ,¯·c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ42‰„B‰ ‡Ï È¯‰L ;43.ÌÏBÚÓ BÏ Ô¯ÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי שם, המשנה המשך
ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין

תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת
כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות

.ËÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»
‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ Ô¯ÎnL ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆

ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,

הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

או 49) הפירות, את תובע שהוא התובע, הוא הלוקח וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את

.ÈÛÈÏÁn‰50‰„ÏÈÂ ¯BÓÁa ‰¯t51¯ÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙL52Èz¯ÎÓ ‡lL „Ú' ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ53'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,54¯Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ - 'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÎBn‰55Û‡ .‰È‡¯ ‡È·‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚ56Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰¯t‰L57˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒa58¯ÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,59‡È·iL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡¯ Á˜Bl‰60¯ÎBn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï .61 «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰¯t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a62‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï· ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡63ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
¯‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a64. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק.50) בבאֿמציעא ס"א):51)משנה רכג (חו"מ בשו"ע
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה
איני  אומר וזה יודע איני אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ"ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן יודע
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע, אינו שהלוקח
בעבד  ה"א פ"ב (למעלה בכסף הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף, בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני,

להלן. לפי 52)ראה "המחליף" כתב לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף נקנית שהיא
המכירה  לפני ילדה אם הלוקח ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע:
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי", טוענים כששניהם רק לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ"ט  רבינו פסק וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס כרבנן
ברשות  שהפרה כיון ו), בֿג, הלכות ממון נזקי מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע"פ כתב בסמוך להלן רק שהרי
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני משמע - וכו'"
טוען  הלוקח אם אפילו אלא - ב) ס"ק רכג סימן (סמ"ע
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי"

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק שאינו אף כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי". טוענים ששניהם כיון
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יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא
היא  זו שבועה המוכר), ישבע (ד"ה שם רש"י ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט"ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ. ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ"ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯a ÌÈ‡Â65¯ÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ -66 ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL ¯Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eL¯a'67.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ - ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף חכמים
"ברי  בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל וברי",
י. הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק"ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת  והשתיקה
שותק). והלה ד"ה שם ב"ק ('תוספות'

.·ÈÌÈ„·Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ68ÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ¯ÓB‡ ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ¯ÎBn‰ Ú·MÈ B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -69 ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק.68) בבאֿמציעא משנה,

מפני 69) התורה, מן שהיא במקצת" "מודה שבועת ולא
שזה  ומפני העבדים, על ולא הקרקעות על לא נשבעים שאין
ללוקח, מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן את שהרי "הילך",
בבחינת: והוא הלוקח שתובעו בזה מודה שאינו ומפני
בבבאֿמציעא  (גמרא בשעורים" לו והודה בחיטים "טענו
ושבועת  המוכר", "ישבע שם: במשנה שאמרו ומה שם).
בגמרא  פירשו - היסת שבועת להיות יכולה אינה המשנה

אופנים. בכמה שם

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯Ó‡70- ˜˙BL ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
¯ÎBn‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ71'Ú„BÈ ÈÈ‡'72 »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -73˙q‰ ¯ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L74. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא וכל72ֿ)כנוסחתה "ברי", טוען והלוקח

(מגידֿמשנה). יודע איני טוען הלוקח גם אם שכן
משום 73) הלוקח, זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע יכול שאינו יודע, ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב שאינו באופן

(עיין  משלם" לשבע יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת

בליקוט). ט ס"ק רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,

אומר 74) וזה יודע, איני אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי זאת, השמיט ורבינו יחלוקו". - יודע איני
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס, לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי ראיה, להביא הלוקח על - חכמים לדעת אבל
י. הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק וכמו בלבד, מוחזק

מגידֿמשנה. ועיין

.„ÈÈÓ Ïk75˜Ùq‰ „ÏBpL76eL¯aB˙77‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡¯78ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰¯t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ¯BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
¯BÓÁ‰ ‰Ê79¯BÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ - ¯BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡¯ ‡È·‰Ï80˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ B¯BÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי"ף עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי

כמותו. שהלכה מסיק המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק במקח, מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי או הקנין היינו,77)לפני
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק נתעורר שעליו שהחפץ

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל  גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידיֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק שלא

ואמנם 80) הספק. שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק יחזקאל בר שרמי רש"י כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי עתה שהחמור לפי ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
(כסףֿ רמי של ובטעמו יהודה רב דברי שהביא הרי"ף

משנה).

.ÂËËÁÓ81˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL82‰·wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ·˜ B˙B‡83Ìc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ,84- ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa85Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰86ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa - ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜87¯·c‰ È¯‰ - ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eL¯a È¯‰L ,‰Ù¯Ë88‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È·‰89.e¯‡aL BÓk ,¯ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ - ‰È‡¯ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס של חלק
כפלים  שני לשפתו, ומסביב כוס, של צורה לו ויש להמסס.
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בית  "עובי וזהו עב, שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים
אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני

נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב טיפת
השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב מעידה הדם טיפת

נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק קרום ואם 87)עלה
ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח שחט
טעות. מקח והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

ה'תש"פ  כסלו י"ד חמישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה  אי בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.‡ÌiÒÓ BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜n‰2BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È¯‰ -3‰˜ ‡Ï - Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;4. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע, ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
(מגידֿ במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.·‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.‚È‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â11‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡ - CLÓe12 ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È·˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,·‰Ê B‡ Ô·z13ÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ"ו כגזלן הוא הרי ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ"י בכסףֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי). עם בקוביא משחק לענין

.„ÔÎÂ14‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ¯ÚMk BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt15 »««»¿»»«≈«««∆«
,ÌÈÓc‰ ˙È˙ ¯Á‡Ó Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e¯‡aL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -16. ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב), הלכה (למעלה השוק שער לפי האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע - כלל לו קבע שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף רט (סימן והשו"ע שבשוק. השער לפי

"וכן". מילתֿהחיבור בלי במשנה 15)זו עב: בבאֿמציעא
עמו, פסק לא שהוא ואףֿעלֿפי פוסקין". השער "יצא
ה). ס"ק שם (הגר"א שבשוק השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ"ז למעלה

.‰¯ÎBn‰17B¯·ÁÏ ÌB˜Ó18˙Ù¯ B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
¯˜a19B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,20˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

Bz·Ï ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ B·Ï21BÏ ‰OBÚ -22Úa¯‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡23ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .24‰OBÚ - ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜¯Ë ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .¯OÚ ÏÚ ‰BÓL25‰OBÚ - ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıa¯z .¯OÚ ÏÚ ¯OÚ26ÏÚ ‰¯OÚ ÌÈzL - ¯ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
Ìe¯Â .‰¯OÚ ÌÈzL27Bk¯‡ ÈˆÁk - ˙È·e ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿

BaÁ¯ ÈˆÁÂ28. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי"ף וכגירסת צח: בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו מקום
שם. מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב. של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב
האיש  על חכמים שאסרו מפני אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב"ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט"ו). ביאה הבית 22)איסורי את לעשות צריך המקבל
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במידה  קרקע לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי
שם 23)זו. ישעמאל כרבי ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי

אמות  ארבע של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי  ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי  ואף א'). לשון לפי שם (גמרא היא עקיבא רבי - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי שדברי שם ב' לשון

כרשב"א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק
אבל  מודה. ר"ע אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע שעושה למעלה רבינו כתב
ישמעאל  רבי - ח'" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י עלֿפי (מגידֿמשנה עשוי 25)היא בית
מרובע: להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב

טרקלין). ד"ה (רשב"ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב"ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני". "תרבץ שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי"ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב שחצי חמש. הוא הרום - שש על ארבע
על  שמונה שמידתו גדול", וב"בית שלש. - האורך וחצי
הרוחב, חצי - ארבע תשע: - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי - וחמש

.Â¯ÎBn‰29BÏ ˙BOÚÏ B¯·ÁÏ ÌB˜Ó30‰¯e·˜31B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰32‰OBÚ - ‰¯e·˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰¯ÚÓ33ÌÈ¯·˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,34‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓ35Ô‡kÓ ‰LÏLe36„‚kÓ ÌÈLe37ÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰¯Ún‰ ˙cÓ .‰¯ÚnÏ38ÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ - «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C¯‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ - ¯·˜Â ¯·˜39‰ML ·Á¯Â , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË40‰Ú·L Ìe¯Â ,41¯·˜Â ¯·˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnL42ÌÈM‰ ÔÈ·e , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰43. »∆¿»ƒƒ¿≈«

ק:29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי: קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני כל אלא עצמו, בפני אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב"ם עצמו" בפני בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע.33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף שתפס הפתח, נגד מכוון היה הרוחב כותל
הרוחב. כרבי 38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב"ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק תופס הגוף אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי שאדם ואע"פ אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב ומחצה, אמה רווח אחריו רוחב,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב ומחצה, אמה

האורך. של השני רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
הראב"ד  ולדעת אמות. ארבע ביחד אמה, וקבר אמות. שתי
אמה  חצי האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח ושוב אמה. קבר זה ואחרי רווח,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח אמה וחצי אמה קבר אמה,
קבר  רווח, אמה חצי בתחילה הרוחב: בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח אמה וחצי אמה, קבר אמה, רווח רוחב, אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע ביחד

.Ê¯ÎBn‰44ÌB˜Ó e‰„O CB˙a B¯·ÁÏ45ÌÈÓ ˙n‡46 «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ï47e‰„O CB˙a BÏ Ô˙B - ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁ¯L ‰n‡48‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ49‰Èt‚‡Ï50˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa da51ÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁ¯L ‰n‡ BÏ Ô˙B - »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט:).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב של מימרא
אות 45) (ריז, סמ"ע וראה מים. אמת הלוקח לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב. קטן מועד לרש"י, המיוחס (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב תעלה
רוחב. אמות שתי עד לו יחפור שהלוקח אמות, שתי

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי מלבד
קרקע. אמות ארבע - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי קרקע לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח, ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח). הלכה להלן (כסףֿמשנה האלו האמות שתי לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.ÁÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡52BÈ‡ Ï·‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚ¯BÊ53ÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚ¯f‰L ;54Ú˜¯w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡55‰„O d˙B‡ ¯ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa -56; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆

‰Ï ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ
.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק לו מכר הוא שהרי אילנות, נוטע
אבל  האמה, לחיזוק האמה, גדות של זו, בקרקע להשתמש

עצמה. הקרקע את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב
מפני  שמואל, בשם יהודה לרב בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני נחמן כרב שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי
האדמה, שפת תחת ברוחב מתפשטים זרעים שרשי אך
כ"ש  ד"ה (רשב"ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק: ב) סעיף ריז (סימן ובשו"ע נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר
וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח

(רשב"ם). האגפים
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.Ë¯ÎBn‰57B¯·ÁÏ58C¯c Ì‡ :e‰„O CB˙a C¯„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ „ÈÁÈ59,·Á¯ ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

¯BÓÁ „ÓÚiL È„k60C¯c‰ C¯‡ ÏÚ B‡OÓa61¯ÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
¯ÈÚÏ ¯ÈÚ ÔÈa C¯„ BÏ62‰BÓL ·Á¯ BÏ Ô˙B - ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡63ÌÈa¯‰ C¯„ BÏ ¯ÎÓ .C¯c‰ C¯‡a64Ô˙B - «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰¯OÚ LL ·Á¯ BÏ65. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק.) (שם וברייתא צט:) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט:) (שם במשנה ככתוב ולא ק.), (שם
רבינו  כתב ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ"ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע הוא היחיד שדרך

ס]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס דרך שכן מפני
ז). ס"ק ריז (סמ"ע, בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב וכתב

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב, משא טעון החמור אם אף שאז מחיצות, שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ בולט יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו

נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא
אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא

לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים
באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.ÈCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.‡ÈBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע

.·È¯ÓB‡‰73:B¯·ÁÏ- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe ¯Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ·Á¯ BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.‚È¯ÎBn‰74BÏ ¯ˆÓe ,B¯·ÁÏ ‰„O75C¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓe76„Á‡ LÈ‡ ÏL C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡ :77 ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C¯‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï -78¯ˆ˜ „‚k ‡l‡79‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏL80¯Bz L‡¯ „‚k ‰˜È -81. ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב.74) שם רב, של אבל 75)מימרא - ציורים יש כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל
מצר. חצי לכתוב רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר

שם).79) (בבאֿבתרא אסי ורב כהנא כרב ולא כרב,
הקצר,80) כנגד רק לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני אלא זה אין ארוך, קו השני מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסףֿמשנה). השני מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.„È‰È‰82·¯ÚÓe Á¯ÊÓ Ô·e‡¯ ¯ˆÓ83¯ˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓL84·zÎiL CÈ¯ˆ - ÌB¯„Â ÔBÙˆ85¯ˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe¯ È˙MÓ ÔBÚÓL ¯ˆÓe ,˙BÁe¯ È˙MÓ Ô·e‡¯86. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב אף ובזה באלכסון,
לשדה  המקביל החלק את גם לציין בכדי הארוך, המצר את

אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול
(שם). משני 84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה

היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב, ממזרח צדדין,
ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב שאם

מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי רק ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני שבין השטח, לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני

.ÂË¯ˆÓ87,ÈLÈÏL ¯ˆÓe ÈL ¯ˆÓe ÔBL‡¯ ¯ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜ - ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ¯ˆÓ ‡ÏÂ88¯ˆÓ Ï·‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ·¯‰89‰˜ ‡Ï90Ì‡Â .91‰È‰92ÚÏ·Ó93ÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆn‰94ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ95Ba ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz96ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆn‰ Û‡ ‰˜ -97‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…

‰È‰98ÚÏ·Ó99ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ LÈÂ ,100LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba101e‰˜ ‡Ï -102LÈÂ ,ÚÏ·Ó ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ103a˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈ104B‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ
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Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏ·Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz105È¯‰ -106ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒÓ ¯·c‰107, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C¯„ BÊÈ‡Ï e‡¯iM ‰Ó ÈÙk108.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע וכך אסי, ורב כשמואל ולא כרב שם,
האלו.88)סב: המצרים שלושת שבמסגרת השטח כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב"ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י ד), ממצר
קטע  היינו רביעי", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי רקע הוא,92)על הכלל
אין  מובלע, דהיינו הלוקח, לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף הלוקח קנה - קבין תשעה בו אין רכב, עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי
לטובתו  גורמים שני ישנם אם אבל הלוקח. קנה לא לטובתו,

בספק. נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי שהמצר
(רשב"ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום

נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות פ"א
קב  חצי כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
(מגידֿ וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ"א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח, גורמים שני שיש

המצרים.99)הלוקח. פני על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח. גורם ושוב - דקלים של רכב עליו ואין
הלוקח. לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב ואין
ואין  מובלע, הלוקח: לטובת גורמים שני והרי קבין, תשעה

קבין. תשעה שני 104)בו ושוב דקלים. רכב עליו ואין
דקלים. רכב עליו ואין מובלע, הלוקח: לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח: לטובת בלבד גורמים שני שוב
קבין. תשעה בו ואין בבא106ֿ)דקלים, הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני ספק שבכל אףֿעלֿפי
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני", "שודא התלמודי: המונח
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב"ם

חן ¯ˆÌÂלפי שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי
בעיניהם.

.ÊËÌiÒ109˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ110˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„·Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈ¯ˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe¯ ÏÎlL ¯ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b111˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,112È¯‰ - Áe¯Â Áe¯ ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê113‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

¯ÒnM114ÔÈic‰ e‡¯iL ‰ÓÎe ,BÏ115. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
שהרי  השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני 
שמצר  שם: הרשב"ם וכפירוש ך, שלנו: לכף דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ"סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי אחד, של שדה רק צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי
בגמרא. ההלכה וצריך 114)הוכרעה "המצר". תימן: בכ"י

ריט  (סימן חו"מ בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות
ד). כמו 115)סעיף דדייני" ל"שודא הכוונה לכאורה

השאירו  בגמרא שהרי תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה
פוסקים  אנו ממון בדיני ספק ובכל ב"תיקו", אלו בעיות
שבגמרא  ואפשר הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה
במקום  דדייני" "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני שהיתה
כוונת  אין כי אומרים ויש (כסףֿמשנה). שלפנינו "תיקו"
הכרעה, שאין שאחרי כוונתו, אלא דדייני", ל"שודא רבינו
הגבולות  במסגרת הפחות השטח את רק הלוקח מקבל
זה, שטח מגיע כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי המסומנים,
הדיינים, הבחנת צריך בלתיֿברורים הם שהדברים שאחרי

ב). ס"ק שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף

.ÊÈ¯ÎBn‰116‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa117ÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ BÏ ¯ˆnL Èt118LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌL119ËÚÓ120‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ˙Èa ‰¯È·Ï ÔÈ‡¯BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ·ÈÁ¯‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆn‰L ;„·Ïa ˙Èa121el‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ¯ÎÓ122ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·˙Bk ‰È‰ - ‰¯Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ123‰Ú˜·a ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚124‰Ú˜a‰ È¯ˆÓ BÏ ¯ˆÓe ,125Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ - ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ·ÈÁ¯‰L126. ∆ƒ¿ƒ

(בבאֿבתרא 116) אבוה בר רבה בשם נחמן רב של מימרא
בתים 117)סא:). הרבה פתוחים ואליו ארמון, גדול, בית

הבתים  באחד עומדים והלוקח המוכר היא: והבעיא קטנים,
ונשאלת  לך, מוכר אני בית ללוקח: אומר והמוכר הקטנים,
לכל  או בו, שעמדו לבית אם כוונתו? היתה למה השאלה:

כולה. ולא 118)הבירה הבירה, גבולות את ללוקח שציין
הקטן. הבית גבולות של 119)את צירוף לכאורה כאן ויש

היתה  שהכוונה הוכחה והיא המצרים, הרחבת גורמים: שני
בית. כולו: לארמון שקורא מיעוט וכן כולה, לבירה

הבירה 120) כל קנה - בית לבירה: הקורא רוב יש אם אבל
הרוב  אחר בממון הולכים שאין ואףֿעלֿפי (מגידֿמשנה).
ואם  המצרים. לו הרחיב שהרי נוספת הוכחה ישנה כאן -
"בית" קוראים אין קטן ולבית "בית", לבירה קוראים הכל
כל  קנה המצרים, הרחבת בלי אפילו - לווי בשם אלא

ז). סעיף ריד סימן (רמ"א מצרי 121)הבירה שרשם מה
שמכר  הבית גבולות את בצמצום לו רשם ולא הגדול, הבית

הכל. לו למכור שכוונתו הוכחה אינה כלומר,122)-
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הבירה. כל את למכור התכוון באמת משפט 123)שאם
למנוע  הקניין, בשטר שמוסיפים שגור, רשמי נוסח הוא זה
השטח  לגבולות אשר וסיבוכים, טעות של אפשרות כל
את  שהרחיב לטעון הזדמנות למוכר לתת ושלא הנמכר,
צריך  זה, נוסח לו כותב אם אף ברם, שם). (גמרא הגבולות
בית, - לבירה הקורא לפחות, מיעוט, שיהיה זאת בכל
לשום  נכלל שאינו מה במכר, לכלול מועילה זו לשון "שאין

(מגידֿמשנה). בעולם" והמדובר 124)אדם שם. גמרא
ריח, סימן חו"מ (שו"ע משלה גבול שדה שלכל באופן
קסו. והערה יד, הלכה כד פרק להלן וראה כב). סעיף

(שולחןֿערוך 125) שדה לבקעה שקוראים מעט שם ויש
המכר 126)שם). שכל ואףֿעלֿפי הבקעה, כל קנה ולא

והבית  הבירה שאין למעלה, ובית לבירה בניגוד אחד, סוג
שם). (גמרא אחד סוג

.ÁÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰127˙B„O'128- 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»¬ƒ≈»
ÌÈzL ˙B„O ËeÚÓ129'˙B„O Ïk' BÏ ¯Ó‡ .130elÙ‡ - ƒ»¿«ƒ»«»»¬ƒ

Úa¯‡Â LÏL131ıeÁ ,132˙BpbÓ133ÌÈÒc¯Ùe134¯Ó‡ . »¿«¿«ƒ««¿≈ƒ»«
'ÌÈÒÎ' BÏ135ÌÈzaÓ ıeÁ ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ elÙ‡ - ¿»ƒ¬ƒ««¿≈ƒƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ136'ÈÒÎ Ïk' BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .137ÌÈ„·Ú elÙ‡ - «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈz·e138ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡¯aL139.¯În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק
"כל".130) הריבוי: מלת כל 131)שהוסיף כלומר,

וארבע, שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי"ף וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי", תימן: בכ"י
מבתי  לבר ובוסתני פרדסי אפילו נכסי, ליה "אמר שם:
ואע"פ  שם). ברי"ף הב"ח והגהות (מגידֿמשנה ועבדי"
רבינו  כתב טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי"א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי" בכלל
שם). ונמוקיֿיוסף ואי, ד"ה שם ב"ב (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי כלולים אינם אבל כקרקע, שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי"ף כן

שם). הב"ח הרי"ף 138)והגהת גירסת לפי שם בגמרא
שגם  שם נזכר ולא שם). (ב"ח ועבדי" בתי אפילו נכסי, "כל
בספר  גאון האי רב כתב כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי" האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי בכלל, אינו ודאי וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח). – ב הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ"י למכרו

.ËÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰140È‡ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ141˙Ó .142ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡¯Ó - ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈ¯ÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL143‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡144. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט"ז ורמב"ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
ח). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם

"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי", "שור או מבתי"
מהלכות  בפט"ו (ראה בשוורי החשוב והשור מבתי, החשוב
הקטן  לו נותן - קח:) ומנחות ח, הלכה הקרבנות מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני שבהם,
הסוגיא, בסוף נו. בנדרים שאמרו [ומה קט. במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי"ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי הוא כן גרועה. שהיא לפי ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב'שיטה רי"ד' ב'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ"בית חשיבות יותר משמע מבתי" ש"בית סוברת

קח:142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק הוא, ידוע כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח, היינו השטר ובעל חתונה.

.Î¯ÓB‡‰145‰„O :B¯·ÁÏ146‡iÁ È·„147¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡ - ‰Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡148Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .149. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה בבבא148ֿ)סימן:

אחד  (=שדה לא" תרתי ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר
יד  והטעם: ג). ס"ק ריח סימן (ש"ך סא: שם רשב"ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו התחתונה. על השטר בעל

(מגידֿמשנה). את 149)יט ללוקח נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡Î¯ÓB‡‰150Ô·e‡¯ ‰„O :B¯·ÁÏ151,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe¯˜152‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
- CÏ ‰Èz¯ÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ô·e‡¯ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBn‰ ÏÚ153‰ÎBÊ - ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰154Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ‡¯B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ ¯Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי ברור כי מספיק, וזה ממנו. שנקנית ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ"ע, ועיין כיון, ד"ה שם (רשב"ם ראובן שדה

צ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס"ק בגמרא כן
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.·Î¯ÓB‡‰155- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓL156LeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌB¯ca dÈˆÁ :BÏ ¯Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlk157Ïa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB¯„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ158¯„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ159, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

¯„b‰ È¯BÁ‡Óe160ÔË˜ ıÈ¯Á ¯„bÏ CeÓÒ161·Á¯ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏL162BÏ ‰ˆeÁÂ ,163ÏB„b „Á‡ ıÈ¯Á ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË ·Á¯ ÔÈˆÈ¯Á‰ ÈL ÔÈ·e ,ÌÈÁÙË ‰ML ·Á¯. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk164‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k165.d· ‡ˆBiÎÂ d· »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי של פירושו ולפי קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי ששויו שטח השדה, של הכחוש בחלק
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח מעדיף ואדם תמיד, העליונה על
"חצי  שבביטוי אומרים שאנו לפי זיבורית. של גדול שטח
ליתן  לו היה כן שאם בשטח, השדה לחצי כיוון לא שדה"
לחצי  אלא השמן, מן וחצי הכחוש מן השדה חצי ללוקח
כחוש). נוטל לוקח ד"ה רשב"ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי 157) ד"ה (שם והרשב"ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי את רק שמין ביניהן), משמנין

שהוא. צד בכל כחוש שטח זה כנגד לו [במשנה 158)ונותן
והוא  בדרום, חציה ונוטל וכו', שדהו חצי "ונוטל (שם):
עוסקת  המשנה שכל ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל
נוסחת  לפי אבל בלוקח. כן גם מקבל" ש"והוא ודאי בלוקח,
הכרח  אין ברשב"ם), הוא (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתבֿיד
המוכר]. פירשה הרשב"ם ואמנם בלוקח. שהמדובר

מקומו,159) את לתת וגם הגדר, את להקים חייב כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו ופרטיה 160)היינו (שם) משנה

(שם). קטנה.161)בברייתא אורך 162)חפירה פני על
השדה. לגדר,163)כל קרוב יותר הוא הקטן שהחריץ

לו. מחוצה הגדול בחריץ 164)והחריץ זה צורך כלומר,
נמיה).165)כפול. ערך ('ערוך' קטנה חיה היא

.‚Î‰˙È‰166‰„O ÈˆÁ BÏ167ÈˆÁ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜ - CÏ Èz¯ÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiL168¯Ó‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«

ÚÈ·¯ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ169. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ ¯Ó‡170¯ˆÓ :171˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„O172B‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnL173BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰È¯ˆÓ el‡Â'174dÈˆÁ ‰˜ -175BÏ ¯ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰È¯ˆÓ176ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -177. ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב:166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע של החצי לו והיתה בקרקע, שותף המוכר

"חצי 168) אמר: כן שהרי בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי לו 169)שיש שיש החלק מן החצי היינו,

"חצי  אמר: כן שהרי כולו, השדה מן רביע והוא בשדה,
לי". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי משדה, חלק לו מכר
ובצד  השדה, סוף מזרח בצד בלבד: צדדים בשני גבולות

נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב
(כסףֿמשנה). שמכר חלק.172)החלק מלשון

חצי.173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,
(כסףֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.

חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח
חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח גבול אלא

קע. הערה כנ"ל כדי 177)בלבד, בה שאין שדה "שכל
קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ"א שדה" קרויה אינה ים

ד). הלכה

ה'תש"פ  כסלו ט"ו שישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,¯ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï - ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

בא  שלא דבר מקנה אדם ש"אין הוא בקניינים הכלל
הפירות  שצמחו לפני לחברו דקל פירות מכר ואם לעולם"
דקל  הקנה אם ורק שצמחו, לאחר גם בו לחזור יכול

פירותיו. את להקנות ויכול מצוי שהגוף הרי לפירותיו
או  לעניים או להקדש הפירות הקנה אם חילוק ישנו ובזה
הקדש, יהיה בהמתי שתלד מה כל שאמר כגון לנדרים,

קניין. קניינו
בא  שלא דבר על ההקדש שיחול אפשר שאי אע"פ כי

שנדר מה לקיים גברא חיוב יש פכ"ג לעולם, מכירה (הלכות

בא ה"ב) שלא דבר להקנות יכול אינו קניין בסתם אבל
לעולם.

הוא  ה' עבודת של הכללי התוכן העניינים, ובפנימיות
היינו  וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה קניין לעשות
רכושו  שהכל ניכר שיהיה ומעשיו ענייניו כל את לו למסור
היא  ומעשה דיבור במחשבה שהנהגתו ידי על הקב"ה של

הקב"ה. רצון כפי תמיד
האדם  הוא שהגוף פירות, ובין גוף בין חילוק ישנו ובזה
שנעשות  הפעולות הם והפירות ונשמתו, גופו היינו עצמו

בעולם. ידיו על
צדיק  בדרגת הוא והרי לקב"ה גופו את יהודי כשמקנה והנה,
שאינם  כך כדי עד ויצרו מידותיו הכניע כי לה' קנוי שגופו
שכל  על־שם ה' עבדי הצדיקים נקראו (לכן עוד בו קיימים
דיבור  המחשבה - שלו הפירות אזי לקב"ה) שייך גופם
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לעשות  צריך ואינו ממילא, בדרך לקב"ה קנויים ומעשה
ה'. רצון נגד שהיא פעולה לעשות שלא מלחמה

בדרגה  ואינו בכוחו אין שאם לדעת האדם צריך אבל
- פירותיו - פעולותיו את רק אלא לה' גופו כל להקנות
להיות  יכול אינו כי עכשיו, שמקיים מה רק להקנות יכול

היצר. עם התמידית במלחמה בעתיד שינצח בטוח
הגוף  קניין לפעול יכול שאינו במצב גם אף־על־פי־כן
שיהיו  במוח והרצון שבלב המדות את לגמרי ולשנות
כלומר  לפירותיו, הגוף את שיקנה העצה ישנה לה', קנויים
וזה  בלבו בהתגלות ה' אהבת את התפילה בשעת שיעורר

שישן כאדם יהיה שבלבו שהרע י"ג)פועל פרק ואז,(תניא
בכל  הרי שבלבו, המדות עצם את לשנות יכול אינו אם גם
- פירותיו גם ואז מדותיו על כפיה לפעול בכוחו יש זאת

לה'. קנויים - שלו ומעשה דיבור מחשבה
(jli`e 183 'nr fk wlg y"ewl)

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.·Ï˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם

המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא
א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי ופרק

.‚˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»

˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ
‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««

‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆

¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈
¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



רט dxikn zekld - oipw xtq - elqk e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח
דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר

הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת
בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן

שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת

.‰È¯‰Â ,‰˜ BÈ‡ - ‰˜Ó ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„k ‡e‰21L¯È‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï - CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי  לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי
שאמר  מה מכוח אלא זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי  יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם הנוסחא
"אמר  יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם

אביי"].

.ÂBLÈ¯BÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆ¯Â ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎ¯ˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰¯e·˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ - ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
- CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È·‡Ó L¯È‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ¯ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ B¯kÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :¯Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ B¯kÓÓ -30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי דווקא, רי"ף 25)לאו
ירושלמי. בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי יותר אף למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי נזכרו שם, בירושלמי

אף  ג) קטן סעיף ריא סימן הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו , לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה
מהלכות  ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
סעיף  (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי בו שיהיה פי על אף אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ·‡ ÈiÁa ÂÈ·‡ ÈÒÎa ¯ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa - ·‡‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ·‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎÓ ÂÈ·‡ È¯‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
L¯BÈ ‰ÊÂ ,·‡‰ ˙eL¯a ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ·‡ È·‡33.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט.31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן
ועל  גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי
המכירה  חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף שהרי המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי
לצרכי  בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף חייב

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת

.ÁÚ˜¯˜ Ô˙pL ÈÓ34ÏÚ BÏ Ô˙Â ,B¯·ÁÏ ‰zÓ ƒ∆»««¿««»»«¬≈¿»««
dab35B˙eL¯a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ¯Èc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈ¯È„ ‰‡Ó «»≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿

ÔÈ¯Èca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL ÔÂÈk -36¯È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ≈»∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»
„Ú ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«

‰ÎBf‰ ‡È·iL37˙Úa ÔÈ¯È„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡¯ ∆»ƒ«∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈
‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰zn‰Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ ¯ ««»»¿«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜¯˜ ÏÚ Ì˙B‡»««¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈
B˙eL¯a BÈ‡L ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï -38. …»»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין
עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל

משנה. גבי 35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,
שם). למעלה (ראה זו" אגב.36)קרקע לפי 37)בקניין

(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: הכלל
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דבר 38)משנה). מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא
שאינו  דבר מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט ברשותו. שאינו

להלן. וראה ברשותו.

.ËÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eL¯a ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba ¯Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eL¯a BÈ‡L ,„·‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï·‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó - ¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
¯·c Ô‡k LÈ È¯‰L ;‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ¯ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ¯ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע זוזי" אלפי תריסר מסיק "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע, אגב בקניין
ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף

להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן
הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.·È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא
"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
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יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם
שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות

ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו
שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ
ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג.

ה'תש"פ  כסלו ט"ז ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר
והדומה  ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה

לזה.

.‡‰˜Ó2ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ Ì„‡3¯ÎÓa ÔÈa .4ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa5¯·„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL6ÈeˆÓ Ûeb‰ È¯‰L ,7˙B¯tÏ ‰˜Óe8. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰9,B¯·ÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lL10Ûeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,11. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף ויש להקנות, יכול דברי 3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע שכיב נחמן, רב "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני  זה דקל תנו בו, וידור לפלוני זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה

הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס, עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי והא שור קאי הא הלוקח)

עבד. ד"ה מב: ב'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע, שכיב הוא הנזכרת
מרע", בשכיב אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע שכיב זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב, לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב. לעולם.7)הל' ובא מצוי  דבר הוא לא 8)הגוף והוא 
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי אם בעולם, המצוי הגוף

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי אם השכירות, והוא: יותר, שכיח
להלן  [וראה ח) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף

נה]. והערה ט השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי הגוף, הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן בירורו על וסמך

.·‰È˙B¯ÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk12, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ¯ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏ13B‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁ¯14Ì‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,15B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „·Ú16ÂÈ˙BzÓ B‡ B¯kÓÓ Ïka - ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜17. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק המקור לי ידוע לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח.
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא

השו"ע: לשון וכך טו), ס"ק רט, (סמ"ע לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף (שם, בו" לחזור

.‚¯ÎÓ18˜Ï Bc·ÚÒ19ÁbÈ Ì‡L ,20˙eÓÈÂ21‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Á˜BÏ ÏL Ò˜22CÎÈÙÏ .23;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â24.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא (מבֿמג), רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס, של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח שלישי הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס השור בעל משלם שאז

לב). כא, (שמות בפסוק שהבעיא 22)כמפורש אחרי
דומה  זה שמא הם: הספק וצדדי פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
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שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.„¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
(חושןֿ בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי

.‰Ú˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.ÂÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

מוגבל 39)יב). לזמן כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
פ"ד 40)בלבד. סוף בירושלמי שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה
אילא, לרבי ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב לזמן קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו
מהלכות  פי"א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד
ברש"י  וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה
ס"ק  ריב סימן לחו"מ הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין

יג).

.ÊÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
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כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
בבבאֿ ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.ÁÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י תכסיף", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי  וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח יחוש "שלא
יח). ס"ק שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס"ק שם (סמ"ע, לשנות רשאי השוכר
להזהר  חייב הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ ו,49)בשמירת ג, הלכות פ"ח
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח,

שאין 50) לפי ד). הלכה שכירות מהלכות ופ"א כט. (גיטין
ואףֿעלֿפי  אישית. הנאה זכות רק החפץ, על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב ה הלכה שכירות מהלכות שבפ"ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי יתכן - כסףֿמשנה) (ראה בקרקע
לגיזתה  "רחל ב: הלכה למעלה הוזכרו הם שאף למטלטלין.
שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב

בספינה, או בקרקע "אבל שם: כתב ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ· È¯‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני שיהא רצוני (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËC·BL ˙B¯t ¯ÎBn‰51.‰˜ - B¯·ÁÏ ˙¯ek ˙B¯Ùe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙¯ekÏ ‡B·iL L·„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ¯ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL·„Ï ˙¯ek B‡ ÂÈ˙B¯ÙÏ C·BL ¯ÎBÓ ‡e‰52È¯‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
¯ÎBOk ‡e‰53‡B¯·ÁÏ ÌÈn‰ ˙n54ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó55,ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê C·BL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
¯ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ ¯ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙Èa56e¯Ó‡L BÓk ,B¯·ÁÓ57ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח ושם: פ. בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב"ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב: זה, על חולק
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע"פ ולפיכך והדבורים, היונים לגבי טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס"ק ריג סימן (סמ"ע לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי 53)יוסף'). הביא: א סעיף ריג סימן חו"מ בשו"ע
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ"ל "השוכר", נוסחתנו לפי

אףֿעל55ֿ) הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי
(סמ"ע  החוץ מן באים שפירותיהם אע"פ וכוורת, בשובך

א). ס"ק כתב 56)שם, ח, הלכה שלמעלה [אףֿעלֿפי
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי  השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי הפרש כאן אין להשכיר",
הרי  המים ואמת והכוורת והשובך ח) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח.למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰58‡Ï - C·BMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁB¯Ù‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
C·BL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜59eÁ¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk60¯·„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d· eÚ‚ 'ÌÈa‰61ÌÈÁB¯Ù‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ - B¯·ÁÏ el‡ ÌÈˆÈ·e62eÁ¯ÙiL C·BM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

B¯·ÁÏ63ÔÈ˜a64Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,65¯‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c66. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב.58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי"ג לשלח" חייב אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב, ס"ק ריג סימן סמ"ע - ט) הלכה

לקיחת 61)וכסףֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח שדין רבינו דעת כי האם. את יקח שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח "לא
ב'שיטה  הראב"ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף קב. לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח "שלח שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
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קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,
הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.‡ÈÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.·ÈBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,

לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של תשעה85ֿ)חבורה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח

הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.ÂËÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, (כסף95ֿ)סימן אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו
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השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן

כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר



zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk f"hÎ'i -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו י' ראשון יום

קצה. קל. עשה מצות

רלב. תעשה לא מצות
― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ

אחרי ּבּׁשליׁשית וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת g)זֹו wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות a)מּׁשאר wxt seq)וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(b dpyn c wxt).

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּולחּזק

"אתֿיד ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות eh,זֹו my) ְְְִִִֶַַַָָָֹ
(g"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,,dk `xwie) ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

(dl"עּמ אחי "וחי ואמר: ,(el ,my)ּֿבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב,eh mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תש"פ  כסלו י"א שני יום

קכט. קכו. עשה מצות
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"ּתּתןֿלֹו וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר אתֿהּמעׂשר ּבניֿיׂשראל מאת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיֿתקחּו
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו "מּכלֿחלּבֹו יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחרּֿכ

עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמןֿהּיפה
אתֿחלּבֹו ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: מןֿהּיפה, אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם מןֿהּמבחר ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאתֿחלּבֹו
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תש"פ  כסלו י"ב שלישי יום

קנד. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שלישי י ֿ'י "ב כסלו 

― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחרּֿכ
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
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להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלאֿתעׂשה,

ּובּמכלּתא עׂשּוי. mihtyn)מהּֿׁשעׂשה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" מןֿהּמלאי: הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ּבלאֿתעׂשה עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תש"פ  כסלו י"ג רביעי יום

קלד. קלג. תעשה לא מצות
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
dhext)לכלֿמֹועל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)וכלֿזר" ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלאֿיאכל
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכלֿמֹועל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" לאֿיאכל וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תש"פ  כסלו י"ד חמישי 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'תש"פ  כסלו ט"ו שישי יום

קלז. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שישי י "גֿ ט "ו כסלו 

― 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), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ
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יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תש"פ  כסלו ט"ז ש"ק 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
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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...
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i"yx
(Ë).êúåãìéá øåçá çîù ולבנו לעבדו שאומר כאדם

החכם  כאן אף הכל על תלקה אחת פעם כי חטא חטא
ובטוב  לבך בדרכי והלך בילדותיך בחור שמח אמר
במשפט: השופט יביאך אלה כל על כי תהיה

(È).ñòë øñäå:המקום את המכעיסים øáòäåדברים
.äòø:הרע בשר:êøùáî.יצר לב לך úøçùäå.שיהיה

עלומיו: בימי שחור אדם שראש נערות
(‡).êàøåá úà øåëæå מהללאל בן עקביא תנינן תמן

דרש  זה וממקרא וכולי, דברים בשלשה הסתכל אומר
את  וזכור לפניו, וחשבון דין שתתן בוראך את וזכור
באר  בארך וזכור ותולעה, רמה עפר מקום קברך בורך
לובן: ושל זרע של סרוחה טיפה היא ממקירה שנבעת

.äòøä éîé:והחלשות הזקנה àì(·)ימי øùà ãò
.ùîùä êùçú מאורה שהיא פדחת זו רבותינו אמרו

קמטין  מעלת היא וכשמזקנת בחור באדם ומצהבת
מצהבת: קלסתר øåàäå.ואין תואר שהוא החוטם זה

שניטלה çøéäå.פנים: שכיון לאדם שמאירה נשמה זו
העינים: מאור לו אין הלסתות íéáëëäå.הימנו אלו

שמצהיבים: לחיים של פומ"ליש שקורין דאפי רומני
.íùâä øçà íéáòä åáùå אחר המאור כהיית תבוא

עליו: שעברו צרות  מכמה הבכי åòåæéù.(‚)דמעת
úéáä.ירתיחו: éøîåù המגינים והכסלים הצלעות אלו

הגוף: חלל כל שקורין åúåòúäå.על עיוות יאחזה
בלע"ז: אנקרופי"רונט והתעוותו ìéçä.קראנ"פף éùðà

עליהם: הגוף כל שנשען השוקים åìèáåאלו
.úåðçåèä:השינים åèòî.אלו éë שיניו רוב זקנה לעת

úåáåøàá.נושרות: úåàåøä:העינים אלו

cec zcevn
(Ë).¯ÂÁ· ÁÓ˘ לך שהיה בהטובה  שמח עתה  בחור  אתה

הואיל  הטובה מרוב חטאת  לא בודאי אז כי ילדותיך , בימי
ללבך  טוב עשה  בחורותיך  בימי עתה  וגם ילד , היית  ואז
ומה חושב שלבך מה לעשות לבך  בדרכי ולך  שמח , ותהיה 
אלה כל על  כי דע  אבל  אליהם , ותתאוה לך מראים שעיניך 
חטא דבר  בהם  ימצא ואם במשפט , האלהים יביאך המעשים
ימצא שלא  בהם תפשפש  מאד  ולכן  אותך , יעניש אזי ועון
כי חטא, חטא  ולבנו לעבדו האומר כאדם או עון. נדנוד  בהם

המעשה. מגמול תדאג ולא מתגבר , שהיצר עת  ילדותך  בעת בחור שמח  ואמר גזם כאן אף הכל. על  תלקה  הסאה כשתתמלא
במשפט : האלהים יביאך  אלה  כל  על כי תהיה, ובטוח חפץ שלבך  מה ועשה וגו' לבך  ויטיבך  ואמר שונות , במלות הדבר וכפל

(È).'Â‚Â ¯Ò‰Â:אותה תעשה  ולא  מלבך הזה  הדבר  הסר ברוך ֿהוא, המקום  את  המכעיס  דבר לעשות אותך  תסית  לבך  אם 
.'Â‚Â ¯·Ú‰Â:בה תתענג ולא  מבשרך  הזאת הרעה הדבר העבר המקום, בעיני הרע  בדבר  להתענג יתאוה בשרך  ‰Â„ÏÈ˙אם  ÈÎ

.Ï·‰ ˙Â¯Á˘‰Â: מאד מאד  הזהר ולכן  תועלת, מבלי המה והנערות הילדות  בימי לאדם  שיש התאוה
(‡).ÍÈ‡¯Â· ˙‡ ¯ÂÎÊÂ'ה בדרכי ללכת בידך  הכח  בעוד הבחרות בימי זכור  אותו אותך, ברא אשר ברוך ֿהוא  המקום את

‡˘¯.לעבדו: „Ú: הבחרות מימי יותר מאוד  יקשה אז כי הכח, ותשות הזקנה ימי הם  הרעה ימי שיבואו ˘ÌÈ.טרם  ÂÚÈ‚‰Â
במיתה : אז יבחר  החלשות  מגודל כי  ורצון, חפץ בהם לי אין תאמר  אשר השנים  הגיעו ‡˘¯.(·)אז „Úהשמש שתחשך  טרם

והאור השמש חשכו כאילו לו נראה החולי עליו כשיקשה  החולה  כי  למשכב, ותפול שתחלה  טרם לומר  רוצה  וגו ', היום ואור 
‰ÌÈ·Ú.וכו': Â·˘Âלו שירווח  אחר  לומר  רוצה  אורה, מעט  אז שהיה הגשם , ירידת אחר האורה להחשיך  לבוא העבים יחזרו

לו : ויחשך  להחולשה יחזור האור, וראה החולשה מן ˘ÂÚÂÊÈ.(‚)מעט  ÌÂÈ·,הבית שומרי וירתתו מאד שיחלש ביום  יהיה  זה
וזרועותיו: ידיו מרתתין מאד  נחלש וכשהאדם  רע , דבר בו  יגע  שלא  הגוף שומרי  שהם  והזרועות הידים  ‡È˘הם  Â˙ÂÚ˙‰Â

.ÏÈÁ‰: לעמוד כח עוד להם  ואין  נתעקמו  כאילו  החלשות ובימי עליהם, הנשען  הגוף  את  שסובלים  השוקים ÂÏË·Âהם
.˙ÂÁÂË‰: הטחינה מן הם בטלים החולשה ובעת  המאכל, את הטוחנות השינים  ÂËÚÓ.הם ÈÎיכולים ואינם הטחינה  את מעטו

הרבה: לטחון  ·‡¯Â·Â˙.אז ˙Â‡Â¯‰ ÂÎ˘ÁÂ:וחשכו כהו  החולשה  בעת העינים, חורי פתיחת דרך  הרואות העינים הם

oeiv zcevn
(È).˙Â¯Á˘‰Â.האדם ימי תחלת שהם הנעורים  ימי יקראו כן

היום: תחלת שהוא השחר כמו
(‚).ÂÚÂÊÈ˘ כח (ישעיה זועה רק והיה  כמו  ורתת . רעד ענין 

יעותÂ˙ÂÚ˙‰Â.יט ): רשעים  ודרך  כמו ועקום. עיוות  מלשון
ט ): קמז  כח :‰ÏÈÁ.(תהלים  טחינה:‰ÂÁÂË˙.ענין מלשון 

.˙Â‡Â¯‰: ראיה כמו·‡¯Â·Â˙.מלשון וחלון. ארובה מלשון
ג): יג  (הושע מארובה וכעשן

ekÎdk wxt dinxi - mi`iap

äë-÷øô äéîøégl

çìôkk áæòì íöøà äúéä-ék Bkñ øé:Btà ïBøç éðtîe äðBiä ïBøç éðtî änL ¨©¬©§¦−ª®¦«¨§¨³©§¨Æ§©½̈¦§¥Æ£´©½̈¦§¥−£¬©«
åë-÷øô äéîøéaiÎ`

à:øîàì ýåýé úàî äfä øácä äéä äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé úeëìîî úéLàøaá| äk §¥¦À©§§²§¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®¨¨Æ©¨¨´©¤½¥¥¬§−̈¥«Ÿ´Ÿ
úà ýåýé-úéa úBçzLäì íéàaä äãeäé éøò-ìk-ìò zøaãå ýåýé-úéa øöça ãîò ýåýé øîà̈©´§À̈£Ÿ»©£©´¥§¨¼§¦©§º̈©¨¨¥´§À̈©¨¦Æ§¦§©£´¥§½̈¥µ

éúéeö øLà íéøácä-ìk:øác òøâz-ìà íäéìà øaãì Eâäòøä Bkøcî Léà eáLéå eòîLé éìeà ¨©§¨¦½£¤¬¦¦¦−§©¥´£¥¤®©¦§©−¨¨«©´¦§§½§¨ª¾¦−¦©§´¨¨¨®
:íäéììòî òø éðtî íäì úBNòì áLç éëðà øLà äòøä-ìà ézîçðåãøîà äk íäéìà zøîàå §¦©§¦´¤¨¨À̈£¤̧¨Ÿ¦³Ÿ¥Æ©£´¨¤½¦§¥−¬Ÿ©©©§¥¤«§¨©§¨´£¥¤½−Ÿ¨©´

:íëéðôì ézúð øLà éúøBúa úëìì éìà eòîLú àì-íà ýåýéäìøLà íéàápä éãáò éøác-ìò òîL §¨®¦³Ÿ¦§§Æ¥©½¨¤Æ¤Æ§´¨¦½£¤¬¨©−¦¦§¥¤«¦§ÀŸ©©¦§¥̧£¨©´©§¦¦½£¤¬
:ízòîL àìå çìLå íkLäå íëéìà çìL éëðàå(äúàæä) øéòä-úàå äìLk äfä úéaä-úà ézúðå ¨Ÿ¦−Ÿ¥´©£¥¤®§©§¥¬§¨−Ÿ©§¬Ÿ§©§¤«§¨©¦²¤©©¬¦©¤−§¦®Ÿ§¤¨¦³

:õøàä ééBb ìëì äìì÷ì ïzà úàfäæøaãî eäéîøé-úà íòä-ìëå íéàápäå íéðäkä eòîLiå ©ŸÆ¤¥´¦§¨½̈§−Ÿ¥¬¨¨«¤©¦§§²©Ÿ£¦¬§©§¦¦−§¨¨¨®¤«¦§§½̈§©¥²
:ýåýé úéáa älàä íéøácä-úàçøaãì ýåýé äeö-øLà-ìk úà øaãì eäéîøé úBlëk | éäéå ¤©§¨¦¬¨¥−¤§¥¬§¨«©§¦´§©´¦§§À̈§©¥Æ¥´¨£¤¦¨´§½̈§©¥−

:úeîz úBî øîàì íòä-ìëå íéàápäå íéðäkä Búà eNtúiå íòä-ìk-ìàèýåýé-íLá úéað òecî ¤¨¨¨®©¦§§¸Ÿ¹©Ÿ£¦¯§©§¦¦²§¨¨¨¬¥−Ÿ¬¨«©©Á¦¥̧¨§¥§¹̈
äå äfä úéaä äéäé BìLk øîàì:ýåýé úéáa eäéîøé-ìà íòä-ìk ìäwiå áLBé ïéàî áøçz úàfä øéò ¥ÀŸ§¦Æ¦«§¤Æ©©´¦©¤½§¨¦¬©²Ÿ¤¡©−¥¥´¥®©¦¨¥¯¨¨¨²¤«¦§§−̈§¥¬§¨«

éýåýé-øòL çúôa eáLiå ýåýé úéa Cìnä-úéaî eìòiå älàä íéøácä úà äãeäé éøN | eòîLiå©¦§§´¨¥´§À̈¥µ©§¨¦´¨¥½¤©©£¬¦¥©¤−¤¥´§¨®©¥«§²§¤¬©©«©§−̈
:Lãçäàéàað ék äfä Léàì úåî-ètLî øîàì íòä-ìk-ìàå íéøOä-ìà íéàápäå íéðäkä eøîàiå ¤¨¨«©¸Ÿ§¹©Ÿ£¦³§©§¦¦Æ¤©¨¦½§¤¨¨−̈¥®Ÿ¦§©Æ̈¤Æ¨¦´©¤½¦³¦¨Æ

:íëéðæàa ízòîL øLàk úàfä øéòä-ìàáéýåýé øîàì íòä-ìk-ìàå íéøOä-ìk-ìà eäéîøé øîàiå ¤¨¦´©½Ÿ©£¤¬§©§¤−§¨§¥¤«©³Ÿ¤¦§§Æ̈Æ¤¨©¨¦½§¤¨¨−̈¥®Ÿ§¨´
:ízòîL øLà íéøácä-ìk úà úàfä øéòä-ìàå äfä úéaä-ìà àápäì éðçìL§¨©À¦§¦¨¥º¤©©³¦©¤Æ§¤¨¦´©½Ÿ¥¬¨©§¨¦−£¤¬§©§¤«

i"yx
(ÁÏ).'åâå øéôëë áæò ככפיר מכרכיה, מלכא גלה

סוכו: את דבר äðåéä.העוזב ת"י, כן ביין משתכרת
אונאה: לשון אחר

(‡).úåëìîî úéùàøá קדמה תחתונה זו פרשה
שנים: ארבע äãåäé.(È)לעליונ' éøù åòîùéå

ירמיהו: את והכהנים השקר נביאי çúôáשתפשו
.ùãçä 'ä øòù וקצת יהויכין כשגלה הגיהו אחרים

שער  נבוכדנצר של חילו שברו עמו אלהינו בית כל
נקרא  לכך וחדשו, ותקנו צדקיהו וחזר המזרחי

חדש:

cec zcevn
(ÁÏ).ÂÎÂÒ ¯ÈÙÎÎ ·ÊÚיזכר ולא מבעליו נעזב  יהיה מדור  כל 

שעזבה: אחר  בסוכתו  זוכר  שאינו  אריות כפיר  כמו  ÔÂ¯Áבו 
.‰ÂÈ‰בא וזה  ההון לקחת אותם  ואונס המאנה  האויב חרון

במקרה: ולא בם שחרה  ה ' אף חרון  מפני
(·).‰„Â‰È È¯Ú ÏÎ ÏÚ:יהודה ערי יושבי כל  ˙‚¯Úאל  Ï‡
הדברים:„·¯. מכל  אחד דבר  מלדבר  תפחת ‡ÈÏÂ(‚)אל

.ÂÚÓ˘È:הרעה מדרכו איש  כל  וישובו הדברים  יקבלו אולי
.‰Ú¯‰ Ï‡ È˙ÓÁÂ: הרעה על אנחם „·¯È.(‰)אז ÏÚ ÚÂÓ˘Ï:'וכו דברי  אל ולשמוע כמו והוא שלפניו המקרא  על  מוסב
.ÁÂÏ˘Â ÌÎ˘‰Â: כה עד  שעשיתם כמו תעשו א "כ  ור"ל שמעתם  לא ועכ "ז ומשלח משכים הייתי אתÈ˙˙Â.(Â)ואני אתן אז

עלי: בימי שילה  משכן שחרבה  כמו  חרבה להיות הזה ÏÏ˜Ï‰.הבית Ô˙‡:כירושלים שתהיה  בקללתם  לומר בה מקללים שיהיו
(Ê).ÌÈ‰Î‰: הבעל השקר:ÌÈ‡È·‰Â.כהני  אותך :Â˘Ù˙ÈÂ.(Á)נביאי נמית  הנה ואמרו בחזקה  בו  ÈÓ¯È‰.(Ë)אחזו Ï‡ אל

ירמיה: שם שעמד האלה:ÂÚÓ˘ÈÂ.(È)המקום  הדברים את  שמעו  העם  המון רגשת  ‰'.בעבור ˙È·:' ה בית ˘Ú¯.אל Á˙Ù·
השער: בחלל  א‰Á„˘.ר"ל  וחדשו שנפל  העליון,יתכן ה' בית  שער את בנה הוא  כמ"ש יותם  שבנה זהו  (ואולי בבנין  ותו

טו): ÂÓ˙.(È‡)מ "ב  ËÙ˘Ó:מיתה חיוב דין לו שיש  אמרו ולכן  הדבר  נבא שמלבו חשדוהו ‰ÈÚ¯.כי Ï‡:העיר Î‡˘¯על 
.Ì˙ÚÓ˘:המספרים מפי והשרים  ירמיה  מפי שמעו ˘ÈÁÏ.(È·)העם  הדברים:‰' אמרתי מלבי ולא

oeiv zcevn
(ÁÏ).¯ÈÙÎÎ:בחור ארי יקרא וענינו‰ÂÈ‰.כן אונאה מלשון 

היונה העיר וכן  ההון ג)קחת  :(צפניה
(·).Ú¯‚˙:גרעון מחשבה:È˙ÓÁÂ.(‚)מלשון היפוך  ענין
(Á).Â˘Ù˙ÈÂואמו אביו בו ותפשו כמו בחזקה  האחוזה ענין

כא) חורבן:˙Á¯·.(Ë):(דברים כמוÏ‰˜ÈÂ.מל' קיבוץ  ענין
משה לה)ויקהל  :(שמות



ריט aiÎ`i wxt zldw - miaezk

àé-÷øô úìä÷iÎh

èéúeãìéa øeça çîNéðéò éàøîáe Eaì éëøãa Cläå EúBøeçá éîéa Eaì Eáéèéå Eälà-ìk-ìò ék òãå E §©¯¨´§©§¤À¦«¦«§³¦§Æ¦¥´§¤½§©¥Æ§©§¥´¦§½§©§¥−¥¤®§¾̈¦¯©¨¥²¤
:ètLna íéäìàä Eàéáéé:ìáä úeøçMäå úeãìiä-ék EøNaî äòø øáòäå Ealî ñòk øñäå §¦«£¬¨¡Ÿ¦−©¦§¨«§¨¥¬©Æ©Æ¦¦¤½§©£¥¬¨−̈¦§¨¤®¦«©©§¬§©«©£−¨«¤

áé-÷øô úìä÷bÎ`

àéàøBa-úà øëæeéúøeça éîéa Eéì-ïéà øîàz øLà íéðL eòébäå äòøä éîé eàáé-àì øLà ãò E §ŸÆ¤´§¤½¦¥−§Ÿ¤®©´£¤³Ÿ¨Ÿ ÆÆ§¥´¨«¨½̈§¦¦´¨¦½£¤´Ÿ©½¥«¦¬
:õôç íäáá:íLbä øçà íéáòä eáLå íéáëBkäå çøiäå øBàäå LîMä CLçú-àì øLà ãòâíBia ¨¤−¥«¤©Â£¤̧«Ÿ¤§©³©¤Æ¤Æ§¨½§©¨¥−©§©¨¦®§¨¬¤¨¦−©©¬©¨«¤©À

:úBaøàa úBàøä eëLçå eèòî ék úBðçhä eìèáe ìéçä éLðà eúeòúäå úéaä éøîL eòæiL¤¨ªÆÆŸ§¥´©©½¦§¦«§©§−©§¥´¤¨®¦¨§³©«Ÿ£Æ¦´¦¥½§¨§¬¨Ÿ−¨£ª«

i"yx
(Ë).êúåãìéá øåçá çîù ולבנו לעבדו שאומר כאדם

החכם  כאן אף הכל על תלקה אחת פעם כי חטא חטא
ובטוב  לבך בדרכי והלך בילדותיך בחור שמח אמר
במשפט: השופט יביאך אלה כל על כי תהיה

(È).ñòë øñäå:המקום את המכעיסים øáòäåדברים
.äòø:הרע בשר:êøùáî.יצר לב לך úøçùäå.שיהיה

עלומיו: בימי שחור אדם שראש נערות
(‡).êàøåá úà øåëæå מהללאל בן עקביא תנינן תמן

דרש  זה וממקרא וכולי, דברים בשלשה הסתכל אומר
את  וזכור לפניו, וחשבון דין שתתן בוראך את וזכור
באר  בארך וזכור ותולעה, רמה עפר מקום קברך בורך
לובן: ושל זרע של סרוחה טיפה היא ממקירה שנבעת

.äòøä éîé:והחלשות הזקנה àì(·)ימי øùà ãò
.ùîùä êùçú מאורה שהיא פדחת זו רבותינו אמרו

קמטין  מעלת היא וכשמזקנת בחור באדם ומצהבת
מצהבת: קלסתר øåàäå.ואין תואר שהוא החוטם זה

שניטלה çøéäå.פנים: שכיון לאדם שמאירה נשמה זו
העינים: מאור לו אין הלסתות íéáëëäå.הימנו אלו

שמצהיבים: לחיים של פומ"ליש שקורין דאפי רומני
.íùâä øçà íéáòä åáùå אחר המאור כהיית תבוא

עליו: שעברו צרות  מכמה הבכי åòåæéù.(‚)דמעת
úéáä.ירתיחו: éøîåù המגינים והכסלים הצלעות אלו

הגוף: חלל כל שקורין åúåòúäå.על עיוות יאחזה
בלע"ז: אנקרופי"רונט והתעוותו ìéçä.קראנ"פף éùðà

עליהם: הגוף כל שנשען השוקים åìèáåאלו
.úåðçåèä:השינים åèòî.אלו éë שיניו רוב זקנה לעת

úåáåøàá.נושרות: úåàåøä:העינים אלו

cec zcevn
(Ë).¯ÂÁ· ÁÓ˘ לך שהיה בהטובה  שמח עתה  בחור  אתה

הואיל  הטובה מרוב חטאת  לא בודאי אז כי ילדותיך , בימי
ללבך  טוב עשה  בחורותיך  בימי עתה  וגם ילד , היית  ואז
ומה חושב שלבך מה לעשות לבך  בדרכי ולך  שמח , ותהיה 
אלה כל על  כי דע  אבל  אליהם , ותתאוה לך מראים שעיניך 
חטא דבר  בהם  ימצא ואם במשפט , האלהים יביאך המעשים
ימצא שלא  בהם תפשפש  מאד  ולכן  אותך , יעניש אזי ועון
כי חטא, חטא  ולבנו לעבדו האומר כאדם או עון. נדנוד  בהם

המעשה. מגמול תדאג ולא מתגבר , שהיצר עת  ילדותך  בעת בחור שמח  ואמר גזם כאן אף הכל. על  תלקה  הסאה כשתתמלא
במשפט : האלהים יביאך  אלה  כל  על כי תהיה, ובטוח חפץ שלבך  מה ועשה וגו' לבך  ויטיבך  ואמר שונות , במלות הדבר וכפל

(È).'Â‚Â ¯Ò‰Â:אותה תעשה  ולא  מלבך הזה  הדבר  הסר ברוך ֿהוא, המקום  את  המכעיס  דבר לעשות אותך  תסית  לבך  אם 
.'Â‚Â ¯·Ú‰Â:בה תתענג ולא  מבשרך  הזאת הרעה הדבר העבר המקום, בעיני הרע  בדבר  להתענג יתאוה בשרך  ‰Â„ÏÈ˙אם  ÈÎ

.Ï·‰ ˙Â¯Á˘‰Â: מאד מאד  הזהר ולכן  תועלת, מבלי המה והנערות הילדות  בימי לאדם  שיש התאוה
(‡).ÍÈ‡¯Â· ˙‡ ¯ÂÎÊÂ'ה בדרכי ללכת בידך  הכח  בעוד הבחרות בימי זכור  אותו אותך, ברא אשר ברוך ֿהוא  המקום את

‡˘¯.לעבדו: „Ú: הבחרות מימי יותר מאוד  יקשה אז כי הכח, ותשות הזקנה ימי הם  הרעה ימי שיבואו ˘ÌÈ.טרם  ÂÚÈ‚‰Â
במיתה : אז יבחר  החלשות  מגודל כי  ורצון, חפץ בהם לי אין תאמר  אשר השנים  הגיעו ‡˘¯.(·)אז „Úהשמש שתחשך  טרם

והאור השמש חשכו כאילו לו נראה החולי עליו כשיקשה  החולה  כי  למשכב, ותפול שתחלה  טרם לומר  רוצה  וגו ', היום ואור 
‰ÌÈ·Ú.וכו': Â·˘Âלו שירווח  אחר  לומר  רוצה  אורה, מעט  אז שהיה הגשם , ירידת אחר האורה להחשיך  לבוא העבים יחזרו

לו : ויחשך  להחולשה יחזור האור, וראה החולשה מן ˘ÂÚÂÊÈ.(‚)מעט  ÌÂÈ·,הבית שומרי וירתתו מאד שיחלש ביום  יהיה  זה
וזרועותיו: ידיו מרתתין מאד  נחלש וכשהאדם  רע , דבר בו  יגע  שלא  הגוף שומרי  שהם  והזרועות הידים  ‡È˘הם  Â˙ÂÚ˙‰Â

.ÏÈÁ‰: לעמוד כח עוד להם  ואין  נתעקמו  כאילו  החלשות ובימי עליהם, הנשען  הגוף  את  שסובלים  השוקים ÂÏË·Âהם
.˙ÂÁÂË‰: הטחינה מן הם בטלים החולשה ובעת  המאכל, את הטוחנות השינים  ÂËÚÓ.הם ÈÎיכולים ואינם הטחינה  את מעטו

הרבה: לטחון  ·‡¯Â·Â˙.אז ˙Â‡Â¯‰ ÂÎ˘ÁÂ:וחשכו כהו  החולשה  בעת העינים, חורי פתיחת דרך  הרואות העינים הם

oeiv zcevn
(È).˙Â¯Á˘‰Â.האדם ימי תחלת שהם הנעורים  ימי יקראו כן

היום: תחלת שהוא השחר כמו
(‚).ÂÚÂÊÈ˘ כח (ישעיה זועה רק והיה  כמו  ורתת . רעד ענין 

יעותÂ˙ÂÚ˙‰Â.יט ): רשעים  ודרך  כמו ועקום. עיוות  מלשון
ט ): קמז  כח :‰ÏÈÁ.(תהלים  טחינה:‰ÂÁÂË˙.ענין מלשון 

.˙Â‡Â¯‰: ראיה כמו·‡¯Â·Â˙.מלשון וחלון. ארובה מלשון
ג): יג  (הושע מארובה וכעשן

ekÎdk wxt dinxi - mi`iap

äë-÷øô äéîøégl

çìôkk áæòì íöøà äúéä-ék Bkñ øé:Btà ïBøç éðtîe äðBiä ïBøç éðtî änL ¨©¬©§¦−ª®¦«¨§¨³©§¨Æ§©½̈¦§¥Æ£´©½̈¦§¥−£¬©«
åë-÷øô äéîøéaiÎ`

à:øîàì ýåýé úàî äfä øácä äéä äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé úeëìîî úéLàøaá| äk §¥¦À©§§²§¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®¨¨Æ©¨¨´©¤½¥¥¬§−̈¥«Ÿ´Ÿ
úà ýåýé-úéa úBçzLäì íéàaä äãeäé éøò-ìk-ìò zøaãå ýåýé-úéa øöça ãîò ýåýé øîà̈©´§À̈£Ÿ»©£©´¥§¨¼§¦©§º̈©¨¨¥´§À̈©¨¦Æ§¦§©£´¥§½̈¥µ

éúéeö øLà íéøácä-ìk:øác òøâz-ìà íäéìà øaãì Eâäòøä Bkøcî Léà eáLéå eòîLé éìeà ¨©§¨¦½£¤¬¦¦¦−§©¥´£¥¤®©¦§©−¨¨«©´¦§§½§¨ª¾¦−¦©§´¨¨¨®
:íäéììòî òø éðtî íäì úBNòì áLç éëðà øLà äòøä-ìà ézîçðåãøîà äk íäéìà zøîàå §¦©§¦´¤¨¨À̈£¤̧¨Ÿ¦³Ÿ¥Æ©£´¨¤½¦§¥−¬Ÿ©©©§¥¤«§¨©§¨´£¥¤½−Ÿ¨©´

:íëéðôì ézúð øLà éúøBúa úëìì éìà eòîLú àì-íà ýåýéäìøLà íéàápä éãáò éøác-ìò òîL §¨®¦³Ÿ¦§§Æ¥©½¨¤Æ¤Æ§´¨¦½£¤¬¨©−¦¦§¥¤«¦§ÀŸ©©¦§¥̧£¨©´©§¦¦½£¤¬
:ízòîL àìå çìLå íkLäå íëéìà çìL éëðàå(äúàæä) øéòä-úàå äìLk äfä úéaä-úà ézúðå ¨Ÿ¦−Ÿ¥´©£¥¤®§©§¥¬§¨−Ÿ©§¬Ÿ§©§¤«§¨©¦²¤©©¬¦©¤−§¦®Ÿ§¤¨¦³

:õøàä ééBb ìëì äìì÷ì ïzà úàfäæøaãî eäéîøé-úà íòä-ìëå íéàápäå íéðäkä eòîLiå ©ŸÆ¤¥´¦§¨½̈§−Ÿ¥¬¨¨«¤©¦§§²©Ÿ£¦¬§©§¦¦−§¨¨¨®¤«¦§§½̈§©¥²
:ýåýé úéáa älàä íéøácä-úàçøaãì ýåýé äeö-øLà-ìk úà øaãì eäéîøé úBlëk | éäéå ¤©§¨¦¬¨¥−¤§¥¬§¨«©§¦´§©´¦§§À̈§©¥Æ¥´¨£¤¦¨´§½̈§©¥−

:úeîz úBî øîàì íòä-ìëå íéàápäå íéðäkä Búà eNtúiå íòä-ìk-ìàèýåýé-íLá úéað òecî ¤¨¨¨®©¦§§¸Ÿ¹©Ÿ£¦¯§©§¦¦²§¨¨¨¬¥−Ÿ¬¨«©©Á¦¥̧¨§¥§¹̈
äå äfä úéaä äéäé BìLk øîàì:ýåýé úéáa eäéîøé-ìà íòä-ìk ìäwiå áLBé ïéàî áøçz úàfä øéò ¥ÀŸ§¦Æ¦«§¤Æ©©´¦©¤½§¨¦¬©²Ÿ¤¡©−¥¥´¥®©¦¨¥¯¨¨¨²¤«¦§§−̈§¥¬§¨«

éýåýé-øòL çúôa eáLiå ýåýé úéa Cìnä-úéaî eìòiå älàä íéøácä úà äãeäé éøN | eòîLiå©¦§§´¨¥´§À̈¥µ©§¨¦´¨¥½¤©©£¬¦¥©¤−¤¥´§¨®©¥«§²§¤¬©©«©§−̈
:Lãçäàéàað ék äfä Léàì úåî-ètLî øîàì íòä-ìk-ìàå íéøOä-ìà íéàápäå íéðäkä eøîàiå ¤¨¨«©¸Ÿ§¹©Ÿ£¦³§©§¦¦Æ¤©¨¦½§¤¨¨−̈¥®Ÿ¦§©Æ̈¤Æ¨¦´©¤½¦³¦¨Æ

:íëéðæàa ízòîL øLàk úàfä øéòä-ìàáéýåýé øîàì íòä-ìk-ìàå íéøOä-ìk-ìà eäéîøé øîàiå ¤¨¦´©½Ÿ©£¤¬§©§¤−§¨§¥¤«©³Ÿ¤¦§§Æ̈Æ¤¨©¨¦½§¤¨¨−̈¥®Ÿ§¨´
:ízòîL øLà íéøácä-ìk úà úàfä øéòä-ìàå äfä úéaä-ìà àápäì éðçìL§¨©À¦§¦¨¥º¤©©³¦©¤Æ§¤¨¦´©½Ÿ¥¬¨©§¨¦−£¤¬§©§¤«

i"yx
(ÁÏ).'åâå øéôëë áæò ככפיר מכרכיה, מלכא גלה

סוכו: את דבר äðåéä.העוזב ת"י, כן ביין משתכרת
אונאה: לשון אחר

(‡).úåëìîî úéùàøá קדמה תחתונה זו פרשה
שנים: ארבע äãåäé.(È)לעליונ' éøù åòîùéå

ירמיהו: את והכהנים השקר נביאי çúôáשתפשו
.ùãçä 'ä øòù וקצת יהויכין כשגלה הגיהו אחרים

שער  נבוכדנצר של חילו שברו עמו אלהינו בית כל
נקרא  לכך וחדשו, ותקנו צדקיהו וחזר המזרחי

חדש:

cec zcevn
(ÁÏ).ÂÎÂÒ ¯ÈÙÎÎ ·ÊÚיזכר ולא מבעליו נעזב  יהיה מדור  כל 

שעזבה: אחר  בסוכתו  זוכר  שאינו  אריות כפיר  כמו  ÔÂ¯Áבו 
.‰ÂÈ‰בא וזה  ההון לקחת אותם  ואונס המאנה  האויב חרון

במקרה: ולא בם שחרה  ה ' אף חרון  מפני
(·).‰„Â‰È È¯Ú ÏÎ ÏÚ:יהודה ערי יושבי כל  ˙‚¯Úאל  Ï‡
הדברים:„·¯. מכל  אחד דבר  מלדבר  תפחת ‡ÈÏÂ(‚)אל

.ÂÚÓ˘È:הרעה מדרכו איש  כל  וישובו הדברים  יקבלו אולי
.‰Ú¯‰ Ï‡ È˙ÓÁÂ: הרעה על אנחם „·¯È.(‰)אז ÏÚ ÚÂÓ˘Ï:'וכו דברי  אל ולשמוע כמו והוא שלפניו המקרא  על  מוסב
.ÁÂÏ˘Â ÌÎ˘‰Â: כה עד  שעשיתם כמו תעשו א "כ  ור"ל שמעתם  לא ועכ "ז ומשלח משכים הייתי אתÈ˙˙Â.(Â)ואני אתן אז

עלי: בימי שילה  משכן שחרבה  כמו  חרבה להיות הזה ÏÏ˜Ï‰.הבית Ô˙‡:כירושלים שתהיה  בקללתם  לומר בה מקללים שיהיו
(Ê).ÌÈ‰Î‰: הבעל השקר:ÌÈ‡È·‰Â.כהני  אותך :Â˘Ù˙ÈÂ.(Á)נביאי נמית  הנה ואמרו בחזקה  בו  ÈÓ¯È‰.(Ë)אחזו Ï‡ אל

ירמיה: שם שעמד האלה:ÂÚÓ˘ÈÂ.(È)המקום  הדברים את  שמעו  העם  המון רגשת  ‰'.בעבור ˙È·:' ה בית ˘Ú¯.אל Á˙Ù·
השער: בחלל  א‰Á„˘.ר"ל  וחדשו שנפל  העליון,יתכן ה' בית  שער את בנה הוא  כמ"ש יותם  שבנה זהו  (ואולי בבנין  ותו

טו): ÂÓ˙.(È‡)מ "ב  ËÙ˘Ó:מיתה חיוב דין לו שיש  אמרו ולכן  הדבר  נבא שמלבו חשדוהו ‰ÈÚ¯.כי Ï‡:העיר Î‡˘¯על 
.Ì˙ÚÓ˘:המספרים מפי והשרים  ירמיה  מפי שמעו ˘ÈÁÏ.(È·)העם  הדברים:‰' אמרתי מלבי ולא

oeiv zcevn
(ÁÏ).¯ÈÙÎÎ:בחור ארי יקרא וענינו‰ÂÈ‰.כן אונאה מלשון 

היונה העיר וכן  ההון ג)קחת  :(צפניה
(·).Ú¯‚˙:גרעון מחשבה:È˙ÓÁÂ.(‚)מלשון היפוך  ענין
(Á).Â˘Ù˙ÈÂואמו אביו בו ותפשו כמו בחזקה  האחוזה ענין

כא) חורבן:˙Á¯·.(Ë):(דברים כמוÏ‰˜ÈÂ.מל' קיבוץ  ענין
משה לה)ויקהל  :(שמות



iרכ dpyn xyr drax` wxt migaf zkqn wilq

äNòú àGa íäa. ¨¤§©£¤
ÈïkLna íéáø÷ íéLã÷ elà:ïkLnì eLc÷äL íéLã÷;ïkLna ïéáø÷ øeavä úBðaø÷,äîáa ãéçiä úBðaø÷å. ¥¨¨¦§¥¦©¦§¨¨¨¦¤ª§§©¦§¨¨§§©¦§¥¦©¦§¨§¨§§©¨¦§¨¨

ïkLnì eLc÷äL ãéçiä úBðaø÷–ïkLna eáø÷é;äîáa ïáéø÷ä íàå–øeèt.øeaö úîáì ãéçé úîa ïéa äî? ¨§§©¨¦¤ª§§©¦§¨¦§§©¦§¨§¦¦§¦¨§¨¨¨©¥¨©¨¦§¨©¦
äëéîñ,ïBôö úèéçLe,áéáñ ïzîe,äôeðúe,äLbäå;äãeäé éaøøîBà:äîaa äçðî ïéà.ïeäëå,úøL éãâáe,éìëe §¦¨§¦©¨©©¨¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥¦§¨©¨¨§¦¦§¥¨¥§¥

úøL,çBçéð çéøå,íéîca ävçîe,íéìâøå íéãé õeçøe.ïîfä ìáà,øúBpäå,àîhäå–äæáe äæa ïéåL. ¨¥§¥©¦©§¦¨©¨¦§¨©¦§©§©¦£¨©§©§©¨§©¨¥¨¦¨¤¨¤
Ì È Á · Ê ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:íäì úøçà ïéàå íäì úàæ ,íäì.zenad xeqi` zrya oyicwdìèáúð åîéé÷ì ìåëé àìù ãò ïéúîäù ïåéëå ,'äì íåàéáäå åäá ïðéø÷ àúòù àéääî
:úåîáä åøúåä éøäå ,éáéúë äáø÷ä úòùá ùðåòå äøäæàã ,àëéì úøëå åàì ìáà .åãé ìò äùòä

iiii.okyna miaxw miycw el`e:äîáá àìå ïëùîá ïáéø÷äì ïéëéøö íéùã÷ åìà .úåøúåî úåîáä åéäå ïëùî íù äéäù ïåòáâå áåðå ìâìâä ïîæá ïåâë.miycw
:øåáö úåðáø÷ åäéð éàîå ,ïëùîì åùã÷åä ïîúñù.cigi zepaxw:äîáì ïîúñ.okynl eycwedy cigi zepaxwïáéø÷äì úðî ìò ïùã÷ä úòùá ùøéôù

:ïëùîì.xeht dnaa oaixwd m`eáéúëã ,úåðùì øåñà åäéîå .úåîáä åøúåä éøäù ,ùðåòîå äøäæàî(â"ë íéøáã):úéùòå øåîùú êéúôù àöåîzena
.xeav:ïåòáâå áåðå ìâìâ.dkinq:äîáá äëéîñ ïéàù ,êîñå 'ä éðôì áéúëã.oetv zhigyáéúëã('à àø÷éå):äîáá ïåôö ïéàå ,'ä éðôì äðåôö.aiaq ozne

åäá áéúëã .òáøà ïäù úåðúî éúù(è"ë úåîù):äîáá àìå ,áéáñ çáæîä ìò íãä úà.dtepz:äîáá äôåðú ïéàå ,'ä éðôì äôåðú áéúëã.dybdeáéúëã
('á àø÷éå):äîáá äùâä ïéàå ,çáæîä ìà äùéâäå.dnaa dgpn oi`:úåçðî àìå äîáá àø÷ øîà íéçáæã.oedikáéúëã(ã"é íù)ìò íãä úà ïäëä ÷øæå

:ïäë äëéøö äîá ïéàå ïäë êéøö çáæî ,çáæîä.zxy icbaeáéúë úøù éãâááã ,úøù éãâáì íå÷î ïàë ïéà ïäë êéøö ïéàã ïåéëã('å íù):ïäëä íùáìé
.zxy ilkeáéúë úøù éìëáã(ç"ë úåîù):äîáá àìå ,ùã÷á úøùì.gegip gixeáéúëã çáæîá à÷åãå .çåçéð çéø íåùî ïäá ïéà ,ïìòäå ïàìöù íéøáà

:íåìë êëá ïéà ïìòäå ïàìö åìéôà äîáá ìáà ,'äì çåçéð çéø.minc zvigneàø÷ñä èåç ïéàå .íéðåéìòä íéîãì íéðåúçúä íéîã ïéá ìéãáäì àø÷éñä èåç
áéúëã äîáá(å"ë íù):äîáá àìå ,çáæîä éöç ãò úùøä äúéäå.milbxe mici uegxáéúëã('ì íù):äîáá àìå ,íéî åöçøé ãòåî ìäà ìà íàåáá.onfd

:åðîæì õåç åìëàì ïáø÷ä ìò áùç íà.`nhde:äîáá áéø÷î àîè ïéà ,äîáá áéø÷äì øùë øæù ô"òà

`xephxa yexit

להם  בלבד תעשה ולא עשה שעונש להם, אחרת ולא להם", "זאת
כרת. øzäולא úòLa ïáéø÷äå ,úBîa øeqà úòLa ïLéc÷äÄÀÄÈÀÈÇÄÈÀÄÀÄÈÀÈÇÆÅ

úBîa בחוץ במה על והקריבם שילה בימי  קרבנותיו שהקדיש  כגון  – È
נוב, elàבימי éøääNòa שבשעה עשה, מצוות על  עבר  – ÂÅÅÇÂÅ

מועד ", אוהל  פתח אל  לה' "והביאום של  בעשה נתחייב שהקדישם
äNòú àGa íäa ïéàåהואיל כרת, עליהם חייב שאין  שכן  ומכל  – ÀÅÈÆÀÇÂÆ

הבמות. היתר בשעת והקריבם

י ה נ ש מ ר ו א ב

אמנם  העמידו  ובגבעון  בנוב בגלגל, כי הקודמות, המשניות בבאור  הזכרנו  כבר 
שהמזבח  אלא רבנו , משה שעשה הנחושת מזבח את בתוכו וקבעו המשכן  את

ציבור". "במת או  גדולה" "במה אז  נקרא היה

ïkLna íéáø÷ íéLã÷ elà, בגבעון או  בנוב או בגלגל  כגון – ÅÈÈÄÀÅÄÇÄÀÈ
המפורטים  אלו , קדשים מקום מכל  הבמות, אז שהותרו  פי  על שאף

בבמה: ולא במשכן להקריבם היו צריכים eLc÷äLלקמן , íéLã÷ÈÈÄÆËÀÀ
ïkLnì: דהיינו למשכן, הוקדשו שסתמם –ïéáø÷ øeavä úBðaø÷ ÇÄÀÈÈÀÀÇÄÀÅÄ
ïkLna,למשכן הוקדשו  הסתם מן הציבור  שקרבנות –úBðaø÷å ÇÄÀÈÀÈÀÀ
ãéçiä,סתם שהקדישם –äîáa.בבמה להקריבם מותר –úBðaø÷ ÇÈÄÀÈÈÈÀÀ

ïkLnì eLc÷äL ãéçiä שהוא שהקדישם, בשעה שפירש – ÇÈÄÆËÀÀÇÄÀÈ
במשכן, להקריבם מנת על אותם ïkLnaמקדיש eáø÷éצריך – ÄÀÀÇÄÀÈ

בבמה; ולא במשכן øeètלהקריבם ,äîáa ïáéø÷ä íàå,מעונש – ÀÄÄÀÄÈÀÈÈÈ
במשכן . להקריבם דבריו  לקיים הוא חייב ברם, מותרות. הבמות שהרי 

øeaö úîáì ãéçé úîa ïéa äîהגדולה לבמה –(gafnd) ÇÅÈÇÈÄÀÈÇÄ
ובגבעון ? בנוב בגלגל , היינו הקרבן,äëéîñשבמשכן , על  –úèéçLe ÀÄÈÀÄÇ

ïBôö,קדשים בקדשי  –áéáñ ïzîe,ארבע שהן מתנות שתי – ÈÇÇÈÄ
äLbäå ,äôeðúe ואינם ציבור  בבמת נוהגים אלה כל מנחות; של – ÀÈÀÇÈÈ

שכן יחיד , בבמת גגגג----דדדד):):):):כתובdkinqaנוהגים אאאא,,,, וסמך";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ה' "לפני 
oetv zhigyaיאיאיאיא):):):):כתוב שם שם שם שם ,,,, ה'";((((שם שם שם שם  לפני  aiaq"צפונה ozna כתוב

הההה):):):): שםשםשםשם,,,, סביב";((((שםשםשםשם המזבח על יייי,,,,כתובdtepza"וזרקו... לללל;;;; ז ז ז ז ,,,, ((((שם שם שם שם 

ועודועודועודועוד):):):): יביביביב;;;; יד יד יד יד ,,,, כתובטוטוטוטו;;;; בהגשה ה'"; לפני ח ח ח ח ):):):):"תנופה בבבב,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

קטנה ובמה המזבח"; אל cigi)"והגישה zna) ולא ה' לפני  אינה
äîaaמזבח. äçðî ïéà :øîBà äãeäé éaø גדולה בבמה אף – ÇÄÀÈÅÅÄÀÈÇÈÈ

שכתוב מנחה, קרבן מקריבים היו  ה ה ה ה ):):):):לא יז יז יז יז ,,,, יביאו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר  "למען
ובזבחים  השדה", פני  על זובחים הם אשר זבחיהם את ישראל  בני

במשנה  כבר שבארנו  כמו מדבר, הכתוב הבמות היתר  בשעת שהקדישם
שם שכתוב ומאחר  weqtd):הקודמת, jynda),"שלמים זבחי "וזבחו 

עופות. ולא זבחים מנחות; ולא זבחים, משנתנו ïeäëåדרשו : – ÀÄ
קטנה: בבמה נוהגים ואינם גדולה בבמה שנוהגים בדברים ממשיכה

oedikשכתוב כהונה, וווו):):):):– יז יז יז יז ,,,, מזבח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על הדם את הכהן  "וזרק
כהן; צריכה יחיד במת ואין  כהן  צריך מזבח – מועד " אוהל פתח ה'

úøL éãâáeבהם שכתוב כהונה בגדי מגמגמגמג):):):):– כח כח כח כח ,,,, "לשרת ((((שמותשמותשמותשמות ÄÀÅÈÅ
בבמה; ולא úøLבקודש", éìëeבהם שכתוב יביביביב):):):):– דדדד,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÅÈÅ

בקודש"; בם ישרתו çBçéð"אשר  çéøåעל להעלות שאסור  – ÀÅÇÄÇ
ריח  בהם שאין לפי  למערכה, חוץ תחילה שצלאם איברים המזבח

שכתוב מותר, יחיד בבמת אבל יג יג יג יג ):):):):ניחוח, א א א א ,,,, ניחוח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ריח
íéîcaלה'"; ävçîe המזבח גובה באמצע הסיקרא חוט היינו  – ÀÄÈÇÈÄ

חוט  ואין  למטה, הניתנים לדמים למעלה הניתנים הדמים בין להבדיל
שכתוב יחיד, בבמת ה ה ה ה ):):):):הסיקרא כז כז כז כז ,,,, חצי((((שמותשמותשמותשמות עד הרשת "והיתה

gafnd;הבמה ולא המזבח ,"íéìâøå íéãé õeçøeשכתוב ((((שמות שמות שמות שמות – ÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
ככככ):):):): יחיד.ל ל ל ל ,,,, בבמת ולא ירחצו", מועד אהל  אל  ïîfä"בבואם ìáàÂÈÇÀÇ

פיגול, נעשה שהקרבן הראוי, זמן  אחר  להקטיר או  לאכול חשב אם –
øúBpäå,בשריפה שדינו  הזמן, לאחר הקרבן מן  –àîhäå שטמא – ÀÇÈÀÇÈÅ

הקרבנות, בשר  ולאכול  להקריב äæáeפסול äæa ïéåL בבמת – ÈÄÈÆÈÆ
שכתוב יחיד , ובבמת יאיאיאיא):):):):ציבור  ז ז ז ז ,,,, השלמים",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבח תורת "וזאת

קטנה במה לשלמי  ואפילו  השלמים, לכל  אחת תורה (znaודרשו:
,(cigi ומחשבת זמן אמורים ענין  ובאותו ענין; באותו האמור  לגבי

טמא  ואף עוון ", "עוון, של  שווה בגזירה מפיגול למדים ונותר  פיגול ,

כמו  יחיד  בבמת נוהגים אלו שדברים ומכאן פרשה, באותה נאמר
ציבור. בבמת
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ÊúBîaä eøzä ïBòáâìe áBðì eàa;íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,ìàøNé éøò ìëa íél÷ íéLã÷. ¨§§¦§ª§©¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¦§¨¥
ÁúBîaä eøñàð íéìLeøéì eàa,øzä ãBò íäì äéä àGå,äúéä àéäåäìçð.ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷ ¨¦¨©¦¤¤§©¨§¨¨¨¤¤¥§¦¨§¨©£¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦

íéòìwä,äîBçä ïî íéðôì éðL øNòîe íél÷ íéLã÷. ©§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦¦§¦¦©¨
Ëøeqà úòLa ïLéc÷äL íéLãwä ìkúBîa,õeça úBîa øeqà úòLa ïáéø÷äå–àGå äNòa elà éøä ¨©¢¨¦¤¦§¦¨§¨©¦¨§¦§¦¨§¨©¦¨©£¥¥©£¥§

äNòú,úøk ïäéìò ïéáiçå.úBîa øzä úòLa ïLéc÷ä,úBîa øeqà úòLa ïáéø÷äå–àGå äNòa elà éøä ©£¤§©¨¦£¥¤¨¥¦§¦¨§¨©¤¥¨§¦§¦¨§¨©¦¨£¥¥©£¥§
äNòú,úøk ïäéìò ïéáiç ïéàå.úBîa øeqà úòLa ïLéc÷ä,úBîa øzä úòLa ïáéø÷äå–äNòa elà éøä,ïéàå ©£¤§¥©¨¦£¥¤¨¥¦§¦¨§¨©¦¨§¦§¦¨§¨©¤¥¨£¥¥©£¥§¥

ffff.oerable aepl e`aìåàù éîéá áåð äáøçå ,áåðì åàá ,éìò éîéá ïåøàä ç÷ìðå ,íù ïëùîä äéäù úçà øñç íéòáùå úåàî ùìù óåñì äìéù äáøçùë
äçåðîä ìà äúò ãò íúàá àì éë úåîáä øåñéàá øîà àðîçøã ,úåøúåî úåîáä åéä äæ ïîæ ìëå ,äðù òáùå íéùéîç åéä ïåòáâå áåð éîé ìëå .ïåòáâì åàáå

:åæì åæ ïéá úåîáì øúéä ïúéì éãë àìà áåúëä ï÷ìç àìå ,íéìùåøé åæ äìçð ,äìéù åæ äçåðî ,äìçðä ìàå.l`xyi ixr lka milw miycwøùòîì ïéãä àåäå
áéúëã ,áåúëä ïùé÷ä éøäù ,éðù(íù )óà íå÷î úàáä íéðåòè íéì÷ íéùã÷ù ïîæá ,øåãú øùà êéøãð ìëå ,'åâå êðâã øùòî êéøòùá ìåëàì ìëåú àì

:ìàøùé éøò ìëá éðù øùòî óà ìàøùé éøò ìëá íéì÷ íéùã÷ù ïîæá ,íå÷î úàáä ïåòè éðù øùòî
gggg.dlgp dzid `ide:úåîáä åøñàé äìçðä ìà åàåáúùî òîùîã ,äìçðä ìàå äçåðîä ìà äúò ãò íúàá àì éë äøåúá äøåîàä
hhhh.dyra el` ixdøîùäã äùòú àìå ,'äì íåàéáäå äùò ,éîð éà .äùò äùò ììëî àáä åàìå ,äîáá àì ìáà òîùîã ,íëéúåìåò úà åàéáú äîùã

:äùòú àì àìà åðéà ,ìàå ïô øîùä øîàðù íå÷î ìëå ,êéúåìåò äìòú ïô êì.zxk mdilr oiaiig oi`eáéø÷îä ïéàù ,úåîáä øúéä úòùá íùéã÷äù ïåéë
áéúë õåç éèåçùã úøëáã ,øáãîã àéîåã ,áééç äéä åùã÷ä úòùá õåçá åáéø÷ä íàù ïáø÷ ìò àìà úøë áééç õåçá(æ"é àø÷éå)úàæ äéäú íìåò ú÷åç
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áBðì eàa הפלשתים ידי על  הארון  ונלקח שילה שחרבה לאחר – ÈÀ
הכהן עלי דדדד),),),),בימי א א א א ,,,, שמואלשמואלשמואלשמואל משכן ,((((עייןעייןעייןעיין שם והקימו נוב לעיר  באו

שנה, עשרה שלוש שם בימיïBòáâìeשעמד  נוב שחרבה לאחר  – ÀÄÀ
את  העבירו כא-כב, פרקים א' שמואל  בספר  כמסופר המלך, שאול 

שכתוב כמו  לגבעון, דדדד):):):):המשכן  גגגג,,,, אאאא גבעונה ((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים המלך  "וילך 

וארבע  ארבעים המשכן שם ועמד הגדולה", הבמה היא כי  שם לזבוח
שוב וגבעון  נוב של התקופה אותה ובתוך  úBîaäשנים; eøzä– ËÀÇÈ

ט ט ט ט ):):):):שכתוב יביביביב,,,, הנחלה",((((דבריםדבריםדבריםדברים ואל  המנוחה אל  עתה עד באתם לא "כי 
שילה זו "מנוחה" zncewd),ודרשו : dpyna x`eank) זו "נחלה"

d`ad),ירושלים dpyna x`eank)ואל שילה אל שכשיבואו דהיינו

היתר ליתן כדי הכתוב? חילקן ולמה אסורות, הבמות תהיינה ירושלים
לזה זה להיתר((((גמראגמראגמראגמרא),),),),בין יחזרו  "המנוחה" תקופת שאחר  כלומר 

בירושלים. המקדש בית את ויבנו הנחלה", "אל  שיבואו עד הבמות,
íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷, המשכן של  – ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

הגדולה; הבמה על אלא קרבים éøòשאינם ìëa íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄÀÈÈÅ
ìàøNé עליה ולהקריב במה לבנות היה מותר שהוא מקום שבכל – ÄÀÈÅ

מקום, בכל לאכלו היה שמותר  שני  למעשר  הדין  והוא קלים; קדשים
שנאמר הכתוב, הקישן  ז ז ז ז ):):):):שהרי  יביביביב,,,, בשעריך((((דברים דברים דברים דברים  לאכול תוכל "לא

בזמן  – תדור " אשר נדריך  וכל וצאנך בקרך ובכורות דגנך ... מעשר
מקום; הבאת טעון שני  מעשר  אף מקום הבאת טעונים קלים שקדשים

ישראל ערי  בכל שני  מעשר  אף ישראל  ערי בכל  קלים שקדשים בזמן 
זו ,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). בתקופה שכן ישראל", ערי  "בכל  כאן  נקטה משנתנו –

עדיין  הגלגל בזמן אבל ערים; להם בנו כבר והחילוק, הכיבוש  לאחר
קלים "קדשים ה: במשנה לעיל שנינו ולכן ערים, להם היו lkaלא

mewn".(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))
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íéìLeøéì eàa שלמה ידי על  בירושלים המקדש שנבנה אחר – ÈÄÈÇÄ
úBîaäהמלך , eøñàð,עולם עד –øzä ãBò íäì äéä àGå– ÆÆÀÇÈÀÈÈÈÆÆÅ

לבוא, לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה המקדש שקדושת àéäåÀÄלפי
äìçð äúéäשכתוב מה כלומר  ט ט ט ט ):):):):– יביביביב,,,, עד((((דברים דברים דברים דברים  באתם לא "כי ÈÀÈÇÂÈ

המנוחה אל  dlgpdעתה l`eהמקדש קדושת שכן  לירושלים, כוונתו ,"

שכתוב  כמו נחרב, כשהבית אף כנחלה, לעולם עומדת שבירושלים

ידידידיד):):):): צד צד צד צד ,,,, יעזוב".((((תהליםתהליםתהליםתהלים לא íéðôì"ונחלתו  íéìëàð íéLã÷ éLã÷ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄ
íéòìwä ïî,(ג (ה, לעיל שבארנו כמו  העזרה, חומות בתוך – ÄÇÀÈÄ

äîBçä ïî íéðôì éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ לפנים נאכלים – ÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄÄÀÄÄÇÈ
ירושלים. מחומת
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íéLãwä ìk,הקרבנות –úBîa øeqà úòLa ïLéc÷äL– ÈÇÃÈÄÆÄÀÄÈÀÈÇÄÈ
במות, על  להקריב היה שאסור úBîaבזמן øeqà úòLa ïáéø÷äåÀÄÀÄÈÀÈÇÄÈ

õeça באותם והקריבה שילה בימי  לקרבן בהמה שהקדיש  כגון – Ç
שילה, למשכן  מחוץ äNòúהימים àGå äNòa elà éøäעבר – ÂÅÅÇÂÅÀÇÂÆ

תעשה; לא מצוות ועל עשה מצוות dyr,על  lrיביביביב,,,,שכתוב ((((דברים דברים דברים דברים 

שםיא יא יא יא ):):):): שמו  לשכן  בו אֿלהיכם ה' יבחר אשר המקום dny"והיה
e`iaz ולא תביאו", "שמה ומשמעו: אתכם", מצוה אנכי  אשר כל את

עשה מכלל  הבא לאו  זה והרי  dyr)בבמה, zeevn jezn cnlpd) שדינו

dyrz,.כ"עשה" `l lreיג יג יג יג ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, תעלה ((((שםשםשםשם פן לך "השמר
"השמר" בתורה שנאמר  מקום וכל  תראה", אשר  מקום בכל עולותיך 

תעשה". "לא אלא אינו ו"אל " úøk"פן" ïäéìò ïéáiçå כמו – ÀÇÈÄÂÅÆÈÅ
שכתוב הקודם, הפרק  בתחילת ח ח ח ח ----ט ט ט ט ):):):):שלמדנו יז יז יז יז ,,,, איש((((ויקראויקראויקראויקרא "איש 

לא  מועד אוהל  פתח ואל זבח; או  עולה יעלה אשר ישראל... מבית
מעמיו ". ההוא האיש ונכרת úBîaיביאנו ... øzä úòLa ïLéc÷äÄÀÄÈÀÈÇÆÅÈ

במות, על  להקריב היה שמותר בזמן –øeqà úòLa ïáéø÷äåÀÄÀÄÈÀÈÇÄ
úBîa והקריבה גבעון  בימי  לקרבן בהמה שהקדיש  כגון  בחוץ, – È

בירושלים, המקדש  בית כבר  שעמד  לאחר לעזרה elàמחוץ éøäÂÅÅ
úøk ïäéìò ïéáiç ïéàå ,äNòú àGå äNòaשכתוב שם שם שם שם ,,,,– ((((שם שם שם שם  ÇÂÅÀÇÂÆÀÅÇÈÄÂÅÆÈÅ

עלה ה ה ה ----ז ז ז ז ):):):): זובחים הם אשר זבחיהם את ישראל  בני יביאו  אשר "למען 

השדה dl'פני me`iade את עוד  יזבחו  ולא מועד... אהל  פתח אל 
ודרשו  לדורותם", להם זאת תהיה עולם חוקת לשעירים... זבחיהם

והקריבם  הבמות היתר  בשעת שהקדישם בקדשים מדבר  זה שכתוב
הזבחים  משמעו: זובחים"... הם "אשר  שכן  הבמות, איסור  בשעת

כאילו  במות איסור  בשעת הקריבם אם בבמה, לישחט עומדים שהיו
– מועד" אהל פתח אל לה' "והביאם והרי  השדה; פני  על  ֻהקריבם

ברם, תעשה. לא מצוות זו  עוד"... יזבחו "ולא עשה, מצוות `oiזו
,zxk odilr oiaiig:ודרשו לדורותם" להם זאת "תהיה שם: שכתוב

izdw - zex`ean zeipyn
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äNòú àGa íäa. ¨¤§©£¤
ÈïkLna íéáø÷ íéLã÷ elà:ïkLnì eLc÷äL íéLã÷;ïkLna ïéáø÷ øeavä úBðaø÷,äîáa ãéçiä úBðaø÷å. ¥¨¨¦§¥¦©¦§¨¨¨¦¤ª§§©¦§¨¨§§©¦§¥¦©¦§¨§¨§§©¨¦§¨¨

ïkLnì eLc÷äL ãéçiä úBðaø÷–ïkLna eáø÷é;äîáa ïáéø÷ä íàå–øeèt.øeaö úîáì ãéçé úîa ïéa äî? ¨§§©¨¦¤ª§§©¦§¨¦§§©¦§¨§¦¦§¦¨§¨¨¨©¥¨©¨¦§¨©¦
äëéîñ,ïBôö úèéçLe,áéáñ ïzîe,äôeðúe,äLbäå;äãeäé éaøøîBà:äîaa äçðî ïéà.ïeäëå,úøL éãâáe,éìëe §¦¨§¦©¨©©¨¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥¦§¨©¨¨§¦¦§¥¨¥§¥

úøL,çBçéð çéøå,íéîca ävçîe,íéìâøå íéãé õeçøe.ïîfä ìáà,øúBpäå,àîhäå–äæáe äæa ïéåL. ¨¥§¥©¦©§¦¨©¨¦§¨©¦§©§©¦£¨©§©§©¨§©¨¥¨¦¨¤¨¤
Ì È Á · Ê ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:íäì úøçà ïéàå íäì úàæ ,íäì.zenad xeqi` zrya oyicwdìèáúð åîéé÷ì ìåëé àìù ãò ïéúîäù ïåéëå ,'äì íåàéáäå åäá ïðéø÷ àúòù àéääî
:úåîáä åøúåä éøäå ,éáéúë äáø÷ä úòùá ùðåòå äøäæàã ,àëéì úøëå åàì ìáà .åãé ìò äùòä

iiii.okyna miaxw miycw el`e:äîáá àìå ïëùîá ïáéø÷äì ïéëéøö íéùã÷ åìà .úåøúåî úåîáä åéäå ïëùî íù äéäù ïåòáâå áåðå ìâìâä ïîæá ïåâë.miycw
:øåáö úåðáø÷ åäéð éàîå ,ïëùîì åùã÷åä ïîúñù.cigi zepaxw:äîáì ïîúñ.okynl eycwedy cigi zepaxwïáéø÷äì úðî ìò ïùã÷ä úòùá ùøéôù

:ïëùîì.xeht dnaa oaixwd m`eáéúëã ,úåðùì øåñà åäéîå .úåîáä åøúåä éøäù ,ùðåòîå äøäæàî(â"ë íéøáã):úéùòå øåîùú êéúôù àöåîzena
.xeav:ïåòáâå áåðå ìâìâ.dkinq:äîáá äëéîñ ïéàù ,êîñå 'ä éðôì áéúëã.oetv zhigyáéúëã('à àø÷éå):äîáá ïåôö ïéàå ,'ä éðôì äðåôö.aiaq ozne

åäá áéúëã .òáøà ïäù úåðúî éúù(è"ë úåîù):äîáá àìå ,áéáñ çáæîä ìò íãä úà.dtepz:äîáá äôåðú ïéàå ,'ä éðôì äôåðú áéúëã.dybdeáéúëã
('á àø÷éå):äîáá äùâä ïéàå ,çáæîä ìà äùéâäå.dnaa dgpn oi`:úåçðî àìå äîáá àø÷ øîà íéçáæã.oedikáéúëã(ã"é íù)ìò íãä úà ïäëä ÷øæå

:ïäë äëéøö äîá ïéàå ïäë êéøö çáæî ,çáæîä.zxy icbaeáéúë úøù éãâááã ,úøù éãâáì íå÷î ïàë ïéà ïäë êéøö ïéàã ïåéëã('å íù):ïäëä íùáìé
.zxy ilkeáéúë úøù éìëáã(ç"ë úåîù):äîáá àìå ,ùã÷á úøùì.gegip gixeáéúëã çáæîá à÷åãå .çåçéð çéø íåùî ïäá ïéà ,ïìòäå ïàìöù íéøáà

:íåìë êëá ïéà ïìòäå ïàìö åìéôà äîáá ìáà ,'äì çåçéð çéø.minc zvigneàø÷ñä èåç ïéàå .íéðåéìòä íéîãì íéðåúçúä íéîã ïéá ìéãáäì àø÷éñä èåç
áéúëã äîáá(å"ë íù):äîáá àìå ,çáæîä éöç ãò úùøä äúéäå.milbxe mici uegxáéúëã('ì íù):äîáá àìå ,íéî åöçøé ãòåî ìäà ìà íàåáá.onfd

:åðîæì õåç åìëàì ïáø÷ä ìò áùç íà.`nhde:äîáá áéø÷î àîè ïéà ,äîáá áéø÷äì øùë øæù ô"òà

`xephxa yexit

להם  בלבד תעשה ולא עשה שעונש להם, אחרת ולא להם", "זאת
כרת. øzäולא úòLa ïáéø÷äå ,úBîa øeqà úòLa ïLéc÷äÄÀÄÈÀÈÇÄÈÀÄÀÄÈÀÈÇÆÅ

úBîa בחוץ במה על והקריבם שילה בימי  קרבנותיו שהקדיש  כגון  – È
נוב, elàבימי éøääNòa שבשעה עשה, מצוות על  עבר  – ÂÅÅÇÂÅ

מועד ", אוהל  פתח אל  לה' "והביאום של  בעשה נתחייב שהקדישם
äNòú àGa íäa ïéàåהואיל כרת, עליהם חייב שאין  שכן  ומכל  – ÀÅÈÆÀÇÂÆ

הבמות. היתר בשעת והקריבם

י ה נ ש מ ר ו א ב

אמנם  העמידו  ובגבעון  בנוב בגלגל, כי הקודמות, המשניות בבאור  הזכרנו  כבר 
שהמזבח  אלא רבנו , משה שעשה הנחושת מזבח את בתוכו וקבעו המשכן  את

ציבור". "במת או  גדולה" "במה אז  נקרא היה

ïkLna íéáø÷ íéLã÷ elà, בגבעון או  בנוב או בגלגל  כגון – ÅÈÈÄÀÅÄÇÄÀÈ
המפורטים  אלו , קדשים מקום מכל  הבמות, אז שהותרו  פי  על שאף

בבמה: ולא במשכן להקריבם היו צריכים eLc÷äLלקמן , íéLã÷ÈÈÄÆËÀÀ
ïkLnì: דהיינו למשכן, הוקדשו שסתמם –ïéáø÷ øeavä úBðaø÷ ÇÄÀÈÈÀÀÇÄÀÅÄ
ïkLna,למשכן הוקדשו  הסתם מן הציבור  שקרבנות –úBðaø÷å ÇÄÀÈÀÈÀÀ
ãéçiä,סתם שהקדישם –äîáa.בבמה להקריבם מותר –úBðaø÷ ÇÈÄÀÈÈÈÀÀ

ïkLnì eLc÷äL ãéçiä שהוא שהקדישם, בשעה שפירש – ÇÈÄÆËÀÀÇÄÀÈ
במשכן, להקריבם מנת על אותם ïkLnaמקדיש eáø÷éצריך – ÄÀÀÇÄÀÈ

בבמה; ולא במשכן øeètלהקריבם ,äîáa ïáéø÷ä íàå,מעונש – ÀÄÄÀÄÈÀÈÈÈ
במשכן . להקריבם דבריו  לקיים הוא חייב ברם, מותרות. הבמות שהרי 

øeaö úîáì ãéçé úîa ïéa äîהגדולה לבמה –(gafnd) ÇÅÈÇÈÄÀÈÇÄ
ובגבעון ? בנוב בגלגל , היינו הקרבן,äëéîñשבמשכן , על  –úèéçLe ÀÄÈÀÄÇ

ïBôö,קדשים בקדשי  –áéáñ ïzîe,ארבע שהן מתנות שתי – ÈÇÇÈÄ
äLbäå ,äôeðúe ואינם ציבור  בבמת נוהגים אלה כל מנחות; של – ÀÈÀÇÈÈ

שכן יחיד , בבמת גגגג----דדדד):):):):כתובdkinqaנוהגים אאאא,,,, וסמך";((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ה' "לפני 
oetv zhigyaיאיאיאיא):):):):כתוב שם שם שם שם ,,,, ה'";((((שם שם שם שם  לפני  aiaq"צפונה ozna כתוב

הההה):):):): שםשםשםשם,,,, סביב";((((שםשםשםשם המזבח על יייי,,,,כתובdtepza"וזרקו... לללל;;;; ז ז ז ז ,,,, ((((שם שם שם שם 

ועודועודועודועוד):):):): יביביביב;;;; יד יד יד יד ,,,, כתובטוטוטוטו;;;; בהגשה ה'"; לפני ח ח ח ח ):):):):"תנופה בבבב,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

קטנה ובמה המזבח"; אל cigi)"והגישה zna) ולא ה' לפני  אינה
äîaaמזבח. äçðî ïéà :øîBà äãeäé éaø גדולה בבמה אף – ÇÄÀÈÅÅÄÀÈÇÈÈ

שכתוב מנחה, קרבן מקריבים היו  ה ה ה ה ):):):):לא יז יז יז יז ,,,, יביאו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר  "למען
ובזבחים  השדה", פני  על זובחים הם אשר זבחיהם את ישראל  בני

במשנה  כבר שבארנו  כמו מדבר, הכתוב הבמות היתר  בשעת שהקדישם
שם שכתוב ומאחר  weqtd):הקודמת, jynda),"שלמים זבחי "וזבחו 

עופות. ולא זבחים מנחות; ולא זבחים, משנתנו ïeäëåדרשו : – ÀÄ
קטנה: בבמה נוהגים ואינם גדולה בבמה שנוהגים בדברים ממשיכה

oedikשכתוב כהונה, וווו):):):):– יז יז יז יז ,,,, מזבח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על הדם את הכהן  "וזרק
כהן; צריכה יחיד במת ואין  כהן  צריך מזבח – מועד " אוהל פתח ה'

úøL éãâáeבהם שכתוב כהונה בגדי מגמגמגמג):):):):– כח כח כח כח ,,,, "לשרת ((((שמותשמותשמותשמות ÄÀÅÈÅ
בבמה; ולא úøLבקודש", éìëeבהם שכתוב יביביביב):):):):– דדדד,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÅÈÅ

בקודש"; בם ישרתו çBçéð"אשר  çéøåעל להעלות שאסור  – ÀÅÇÄÇ
ריח  בהם שאין לפי  למערכה, חוץ תחילה שצלאם איברים המזבח

שכתוב מותר, יחיד בבמת אבל יג יג יג יג ):):):):ניחוח, א א א א ,,,, ניחוח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ריח
íéîcaלה'"; ävçîe המזבח גובה באמצע הסיקרא חוט היינו  – ÀÄÈÇÈÄ

חוט  ואין  למטה, הניתנים לדמים למעלה הניתנים הדמים בין להבדיל
שכתוב יחיד, בבמת ה ה ה ה ):):):):הסיקרא כז כז כז כז ,,,, חצי((((שמותשמותשמותשמות עד הרשת "והיתה

gafnd;הבמה ולא המזבח ,"íéìâøå íéãé õeçøeשכתוב ((((שמות שמות שמות שמות – ÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
ככככ):):):): יחיד.ל ל ל ל ,,,, בבמת ולא ירחצו", מועד אהל  אל  ïîfä"בבואם ìáàÂÈÇÀÇ

פיגול, נעשה שהקרבן הראוי, זמן  אחר  להקטיר או  לאכול חשב אם –
øúBpäå,בשריפה שדינו  הזמן, לאחר הקרבן מן  –àîhäå שטמא – ÀÇÈÀÇÈÅ

הקרבנות, בשר  ולאכול  להקריב äæáeפסול äæa ïéåL בבמת – ÈÄÈÆÈÆ
שכתוב יחיד , ובבמת יאיאיאיא):):):):ציבור  ז ז ז ז ,,,, השלמים",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבח תורת "וזאת

קטנה במה לשלמי  ואפילו  השלמים, לכל  אחת תורה (znaודרשו:
,(cigi ומחשבת זמן אמורים ענין  ובאותו ענין; באותו האמור  לגבי

טמא  ואף עוון ", "עוון, של  שווה בגזירה מפיגול למדים ונותר  פיגול ,

כמו  יחיד  בבמת נוהגים אלו שדברים ומכאן פרשה, באותה נאמר
ציבור. בבמת

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊúBîaä eøzä ïBòáâìe áBðì eàa;íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,ìàøNé éøò ìëa íél÷ íéLã÷. ¨§§¦§ª§©¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¦§¨¥
ÁúBîaä eøñàð íéìLeøéì eàa,øzä ãBò íäì äéä àGå,äúéä àéäåäìçð.ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷ ¨¦¨©¦¤¤§©¨§¨¨¨¤¤¥§¦¨§¨©£¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦

íéòìwä,äîBçä ïî íéðôì éðL øNòîe íél÷ íéLã÷. ©§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦¦§¦¦©¨
Ëøeqà úòLa ïLéc÷äL íéLãwä ìkúBîa,õeça úBîa øeqà úòLa ïáéø÷äå–àGå äNòa elà éøä ¨©¢¨¦¤¦§¦¨§¨©¦¨§¦§¦¨§¨©¦¨©£¥¥©£¥§

äNòú,úøk ïäéìò ïéáiçå.úBîa øzä úòLa ïLéc÷ä,úBîa øeqà úòLa ïáéø÷äå–àGå äNòa elà éøä ©£¤§©¨¦£¥¤¨¥¦§¦¨§¨©¤¥¨§¦§¦¨§¨©¦¨£¥¥©£¥§
äNòú,úøk ïäéìò ïéáiç ïéàå.úBîa øeqà úòLa ïLéc÷ä,úBîa øzä úòLa ïáéø÷äå–äNòa elà éøä,ïéàå ©£¤§¥©¨¦£¥¤¨¥¦§¦¨§¨©¦¨§¦§¦¨§¨©¤¥¨£¥¥©£¥§¥

ffff.oerable aepl e`aìåàù éîéá áåð äáøçå ,áåðì åàá ,éìò éîéá ïåøàä ç÷ìðå ,íù ïëùîä äéäù úçà øñç íéòáùå úåàî ùìù óåñì äìéù äáøçùë
äçåðîä ìà äúò ãò íúàá àì éë úåîáä øåñéàá øîà àðîçøã ,úåøúåî úåîáä åéä äæ ïîæ ìëå ,äðù òáùå íéùéîç åéä ïåòáâå áåð éîé ìëå .ïåòáâì åàáå

:åæì åæ ïéá úåîáì øúéä ïúéì éãë àìà áåúëä ï÷ìç àìå ,íéìùåøé åæ äìçð ,äìéù åæ äçåðî ,äìçðä ìàå.l`xyi ixr lka milw miycwøùòîì ïéãä àåäå
áéúëã ,áåúëä ïùé÷ä éøäù ,éðù(íù )óà íå÷î úàáä íéðåòè íéì÷ íéùã÷ù ïîæá ,øåãú øùà êéøãð ìëå ,'åâå êðâã øùòî êéøòùá ìåëàì ìëåú àì

:ìàøùé éøò ìëá éðù øùòî óà ìàøùé éøò ìëá íéì÷ íéùã÷ù ïîæá ,íå÷î úàáä ïåòè éðù øùòî
gggg.dlgp dzid `ide:úåîáä åøñàé äìçðä ìà åàåáúùî òîùîã ,äìçðä ìàå äçåðîä ìà äúò ãò íúàá àì éë äøåúá äøåîàä
hhhh.dyra el` ixdøîùäã äùòú àìå ,'äì íåàéáäå äùò ,éîð éà .äùò äùò ììëî àáä åàìå ,äîáá àì ìáà òîùîã ,íëéúåìåò úà åàéáú äîùã

:äùòú àì àìà åðéà ,ìàå ïô øîùä øîàðù íå÷î ìëå ,êéúåìåò äìòú ïô êì.zxk mdilr oiaiig oi`eáéø÷îä ïéàù ,úåîáä øúéä úòùá íùéã÷äù ïåéë
áéúë õåç éèåçùã úøëáã ,øáãîã àéîåã ,áééç äéä åùã÷ä úòùá õåçá åáéø÷ä íàù ïáø÷ ìò àìà úøë áééç õåçá(æ"é àø÷éå)úàæ äéäú íìåò ú÷åç

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

áBðì eàa הפלשתים ידי על  הארון  ונלקח שילה שחרבה לאחר – ÈÀ
הכהן עלי דדדד),),),),בימי א א א א ,,,, שמואלשמואלשמואלשמואל משכן ,((((עייןעייןעייןעיין שם והקימו נוב לעיר  באו

שנה, עשרה שלוש שם בימיïBòáâìeשעמד  נוב שחרבה לאחר  – ÀÄÀ
את  העבירו כא-כב, פרקים א' שמואל  בספר  כמסופר המלך, שאול 

שכתוב כמו  לגבעון, דדדד):):):):המשכן  גגגג,,,, אאאא גבעונה ((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים המלך  "וילך 

וארבע  ארבעים המשכן שם ועמד הגדולה", הבמה היא כי  שם לזבוח
שוב וגבעון  נוב של התקופה אותה ובתוך  úBîaäשנים; eøzä– ËÀÇÈ

ט ט ט ט ):):):):שכתוב יביביביב,,,, הנחלה",((((דבריםדבריםדבריםדברים ואל  המנוחה אל  עתה עד באתם לא "כי 
שילה זו "מנוחה" zncewd),ודרשו : dpyna x`eank) זו "נחלה"

d`ad),ירושלים dpyna x`eank)ואל שילה אל שכשיבואו דהיינו

היתר ליתן כדי הכתוב? חילקן ולמה אסורות, הבמות תהיינה ירושלים
לזה זה להיתר((((גמראגמראגמראגמרא),),),),בין יחזרו  "המנוחה" תקופת שאחר  כלומר 

בירושלים. המקדש בית את ויבנו הנחלה", "אל  שיבואו עד הבמות,
íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷, המשכן של  – ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

הגדולה; הבמה על אלא קרבים éøòשאינם ìëa íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄÀÈÈÅ
ìàøNé עליה ולהקריב במה לבנות היה מותר שהוא מקום שבכל – ÄÀÈÅ

מקום, בכל לאכלו היה שמותר  שני  למעשר  הדין  והוא קלים; קדשים
שנאמר הכתוב, הקישן  ז ז ז ז ):):):):שהרי  יביביביב,,,, בשעריך((((דברים דברים דברים דברים  לאכול תוכל "לא

בזמן  – תדור " אשר נדריך  וכל וצאנך בקרך ובכורות דגנך ... מעשר
מקום; הבאת טעון שני  מעשר  אף מקום הבאת טעונים קלים שקדשים

ישראל ערי  בכל שני  מעשר  אף ישראל  ערי בכל  קלים שקדשים בזמן 
זו ,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). בתקופה שכן ישראל", ערי  "בכל  כאן  נקטה משנתנו –

עדיין  הגלגל בזמן אבל ערים; להם בנו כבר והחילוק, הכיבוש  לאחר
קלים "קדשים ה: במשנה לעיל שנינו ולכן ערים, להם היו lkaלא

mewn".(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

ח ה נ ש מ ר ו א ב

íéìLeøéì eàa שלמה ידי על  בירושלים המקדש שנבנה אחר – ÈÄÈÇÄ
úBîaäהמלך , eøñàð,עולם עד –øzä ãBò íäì äéä àGå– ÆÆÀÇÈÀÈÈÈÆÆÅ

לבוא, לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה המקדש שקדושת àéäåÀÄלפי
äìçð äúéäשכתוב מה כלומר  ט ט ט ט ):):):):– יביביביב,,,, עד((((דברים דברים דברים דברים  באתם לא "כי ÈÀÈÇÂÈ

המנוחה אל  dlgpdעתה l`eהמקדש קדושת שכן  לירושלים, כוונתו ,"

שכתוב  כמו נחרב, כשהבית אף כנחלה, לעולם עומדת שבירושלים

ידידידיד):):):): צד צד צד צד ,,,, יעזוב".((((תהליםתהליםתהליםתהלים לא íéðôì"ונחלתו  íéìëàð íéLã÷ éLã÷ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄ
íéòìwä ïî,(ג (ה, לעיל שבארנו כמו  העזרה, חומות בתוך – ÄÇÀÈÄ

äîBçä ïî íéðôì éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ לפנים נאכלים – ÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄÄÀÄÄÇÈ
ירושלים. מחומת

i p y m e i
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íéLãwä ìk,הקרבנות –úBîa øeqà úòLa ïLéc÷äL– ÈÇÃÈÄÆÄÀÄÈÀÈÇÄÈ
במות, על  להקריב היה שאסור úBîaבזמן øeqà úòLa ïáéø÷äåÀÄÀÄÈÀÈÇÄÈ

õeça באותם והקריבה שילה בימי  לקרבן בהמה שהקדיש  כגון – Ç
שילה, למשכן  מחוץ äNòúהימים àGå äNòa elà éøäעבר – ÂÅÅÇÂÅÀÇÂÆ

תעשה; לא מצוות ועל עשה מצוות dyr,על  lrיביביביב,,,,שכתוב ((((דברים דברים דברים דברים 

שםיא יא יא יא ):):):): שמו  לשכן  בו אֿלהיכם ה' יבחר אשר המקום dny"והיה
e`iaz ולא תביאו", "שמה ומשמעו: אתכם", מצוה אנכי  אשר כל את

עשה מכלל  הבא לאו  זה והרי  dyr)בבמה, zeevn jezn cnlpd) שדינו

dyrz,.כ"עשה" `l lreיג יג יג יג ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, תעלה ((((שםשםשםשם פן לך "השמר
"השמר" בתורה שנאמר  מקום וכל  תראה", אשר  מקום בכל עולותיך 

תעשה". "לא אלא אינו ו"אל " úøk"פן" ïäéìò ïéáiçå כמו – ÀÇÈÄÂÅÆÈÅ
שכתוב הקודם, הפרק  בתחילת ח ח ח ח ----ט ט ט ט ):):):):שלמדנו יז יז יז יז ,,,, איש((((ויקראויקראויקראויקרא "איש 

לא  מועד אוהל  פתח ואל זבח; או  עולה יעלה אשר ישראל... מבית
מעמיו ". ההוא האיש ונכרת úBîaיביאנו ... øzä úòLa ïLéc÷äÄÀÄÈÀÈÇÆÅÈ

במות, על  להקריב היה שמותר בזמן –øeqà úòLa ïáéø÷äåÀÄÀÄÈÀÈÇÄ
úBîa והקריבה גבעון  בימי  לקרבן בהמה שהקדיש  כגון  בחוץ, – È

בירושלים, המקדש  בית כבר  שעמד  לאחר לעזרה elàמחוץ éøäÂÅÅ
úøk ïäéìò ïéáiç ïéàå ,äNòú àGå äNòaשכתוב שם שם שם שם ,,,,– ((((שם שם שם שם  ÇÂÅÀÇÂÆÀÅÇÈÄÂÅÆÈÅ

עלה ה ה ה ----ז ז ז ז ):):):): זובחים הם אשר זבחיהם את ישראל  בני יביאו  אשר "למען 

השדה dl'פני me`iade את עוד  יזבחו  ולא מועד... אהל  פתח אל 
ודרשו  לדורותם", להם זאת תהיה עולם חוקת לשעירים... זבחיהם

והקריבם  הבמות היתר  בשעת שהקדישם בקדשים מדבר  זה שכתוב
הזבחים  משמעו: זובחים"... הם "אשר  שכן  הבמות, איסור  בשעת

כאילו  במות איסור  בשעת הקריבם אם בבמה, לישחט עומדים שהיו
– מועד" אהל פתח אל לה' "והביאם והרי  השדה; פני  על  ֻהקריבם

ברם, תעשה. לא מצוות זו  עוד"... יזבחו "ולא עשה, מצוות `oiזו
,zxk odilr oiaiig:ודרשו לדורותם" להם זאת "תהיה שם: שכתוב

izdw - zex`ean zeipyn
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ìñt.àøéúa ïaøîBà:øéæçé,ïéîia õî÷éå øæçéå.øBøö Bãéa äìòå õî÷,çìî øbøb Bà,äðBáì ìL èø÷ Bà– ¨©¤§¥¨¥©£¦§©£Ÿ§¦§Ÿ©¨¦¨©§¨¨§¨§©§¥¤©Ÿ¤¤§¨
ìñt,eøîàL éðtî:øñçäå øúiä õîwä–ìeñt.øúiä àeä äæéà?õøáî BöîwL;øñçå?éLàøa BöîwL ¨©¦§¥¤¨§©Ÿ¤©¨¥§¤¨¥¨¥¤©¨¥¤§¨§Ÿ̈§¨¥¤§¨§¨¥

åéúBòaöà.äNBò àeä ãöék?Bãé ñt ìò åéúBòaöà úà èLBt. ¤§§¨¥©¤¥¤¤§§¨©©¨
‚dðîL äaø,dðîL øqçå,dúðBáì øqç–äìeñt.õeça äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwä,äéøéMî úéfk Bà ¦¨©§¨§¦©©§¨¦©§¨¨§¨©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨©©©¦¦§¨¤¨

õeça,õeça döî÷ øéè÷äì,õeça döîwî úéfk Bà,õeça dúðBáì øéè÷äì Bà–úøk Ba ïéàå ìeñt.ìBëàì ©§©§¦ª§¨©©©¦¦ª§¨©§©§¦§¨¨©¨§¥¨¥¤¡
øçîì äéøéL,øçîì äéøéMî úéfk Bà,øçîì döî÷ øéè÷äì,øçîì döîwî úéfk Bà,øçîì dúðBáì øéè÷äì Bà §¨¤¨§¨¨©©¦¦§¨¤¨§¨¨§©§¦ª§¨§¨¨©©¦¦ª§¨§¨¨§©§¦§¨¨§¨¨

–úøk åéìò ïéáiçå ìebt.ììkä äæ:õîBwä ìk,éìka ïúBpäå,øéè÷näå Cläîäå:ìBëàì BkøcL øác ìBëàì, ¦§©¨¦¨¨¨¥¤©§¨¨©¥§©¥©§¦§©§©¥§©©§¦¤¡¨¨¤©§¤¡

äëìä ïéàå .õåî÷éå øùë ïäë øåæçéå åîå÷îì õîå÷ä øéæçé õî÷å ïäî ãçà øáò íàù àøéúá ïáì äéì àøéáñ ïéúéðúîá áéùçã íéìåñô êðä ìëì ïéãä àåäå
:àøéúá ïáë.xexv ecia dlrë"çàå õîå÷å ãçà ãöì äðåáìä ìë øøåá äöéî÷ íãå÷ã .äðåáì ìù èøå÷ åà çìî øéâøâ åà øåøöä íå÷î øñç õîå÷ àöîð

:èøå÷ä íå÷î éãë øñç õîå÷ä éøä äðåáì ìù èøå÷ åà çìî øéâøâ õîå÷ä êåúá ïîãæð íàå ,ìëä óøåùå õîå÷ä íò äðúåðå äúåà è÷ìî.uxeanàìî
:ùåãâå.eizerav` iy`xa evnwy:åãé ñô ìë ìò ïèùô àìù.eci qt lr eizerav` z` hyetåãé êåúì çî÷ä ñéðëîå çî÷á åéúåòáöà éãö ñéðëî

ïäéùòîã úùçøîå úáçî úçðîá úåùòì êéøö äéä äæå .òáöàì õåç çî÷ä àöé àìù ìãåâá ÷çåîå äöéî÷ì õåç çî÷ä àöé àìù äðè÷ òáöàá ÷çåîå
äðè÷ òáöàáå äìòîìî ìãåâá ÷çåî êëìä ,õîå÷ì õåç úåàöåé åéäé àìù êë ìë úå÷ã ïúúåôì øùôà éàå ,õîå÷å ïúúåô ïúééôà øçàìå ïééåôàåæå .äèîìî

,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù øîåàä éøáã åçãðù ,áúë í"áîøå .øúé àìå øñç àì àäé àìù úååùäì ìåëé ìåãâ éùå÷áã ,ùã÷îáù úåù÷ úåãåáòî äúéä
àøîâá øåîàä éùðéà éöî÷ãë õîå÷å ùøôî àåäå[à"é óã],øîåà éðàå .íãéá íéç÷åìù äîî íäéãé íéàìîî íãà éðáù êøãë åðîî åôë àìîîù åðééäã ,

åéúåòáöà ùìù àìî àìà çî÷ ìèåð åðéà ìáà ,åãé êåúì åéúåòáöà éãöá çî÷ä ñéðëîå çî÷á åéúåòáöà éãö ñéðëîù àìà éùðéà éöî÷ãë ùåøéô ïéàù
äù÷ äãåáò åæù øîåàä éøáã ììë åçãð àìå .ìãåâá äìòîìîå äðè÷ òáöàá äèîìî ÷çåî ,àöåéå õáöáîå õøåáî äéäé àìù éãëå ,øúåé àìå åãé ñô ìò

:éúåáø ìë äåùøéô ïëå .éøáãë àøîâä úèéùå ùã÷îáù úåù÷ úåãåáòî
bbbb.dpny daix:ìñô ,úåçðî éúùì åæçã ïåøùòì øúåé åà ïéâåì éðù ïúðù ,äáéø íàå .ïåøùò ìëì âåì ïîùä øåòéùù.dpny xqigïåøùòì ïîù âåìî úåçô

:úìåñ.dzpeal xqigáéúëã ,äøùë ïéèø÷ éðù äá ùé íà ìáà .äðåáì ìù ãçà èøå÷ àìà äá ïúð àìù('å àø÷éå),ìë ,äçðîä ìò øùà äðåáìä ìë úà
áéúëãë àåäã ìë òîùî ìëã ,ãçà èøå÷ åìéôà òîùî('ã á íéëìî)äúðåáì äáéø åìéàå .íéðù éøä ,ãçà èøå÷ ãåò úåáøì ,úà .úéáá ìë êúçôùì ïéà

:éàãî øúåé äáéø æàã íéöîå÷ éðù ìò øúåé äáéøùë àìà ìñô àìã ,éðú÷ àì.uega dixiiy lek`l:äøæòì õåç.uega dvnew xihwdl e`äáùçîã
áéúëã ,çáæî úìéëà ìò áùçù ïéá íãà úìéëà ìò áùçù ïéá úìñåô('æ àø÷éå)úçàå íãà úìéëàì úçà øáãî áåúëä úåìéëà éúùá ,ìëàé ìëàä íàå

áéúëã éøééî äáùçîá àø÷ àåääå ,çáæî úìéëàì(íù)÷ä úòùá ,áùçé àì åúåà áéø÷îäéøééî äáùçîá àîìà ,éùéìùä íåéá ìâôð åðéàå ìâôð àåä äáø
:éùéìùä íåéá åìëàì åéìò áùçù.dleqtúìá÷á äèéçùá çáæá ìñåôù äîå .çáæä úèéçùá úìñåôù åîë äçðîä úöéî÷á úìñåô åîå÷îì õåç úáùçîã

ïîöò äðåáìäå õîå÷äå .äòáøà ãâðë äòáøà ,äðåáìå õîå÷ä úøè÷äá äëìåäá úøù éìëá äðéúðá äöéî÷á äçðîä ìñåô ,íãä ú÷éøæá äëìåäá íãä
ïðéôìé íúäå éìåñô éðä ìë íéùøåôî íéçáæã 'á ÷øôáå .ìëàðä çáæä øùáë ,íéìëàðä äçðî éøééùå .çáæä ìöà íéøåîéàäå íãä åîë äçðî éáâ íéáåùç

`xephxa yexit

øéæçé :øîBà àøéúa ïa שנקמצה המנחה לתוך  הקומץ את – ÆÀÅÈÅÇÂÄ
ïéîiaבשמאל , õî÷éå øæçéå שנימנו הפסולים לכל הדין  והוא – ÀÇÂÙÀÄÀÙÇÈÄ

– יחזירו קמצו, שאם xiza`לעיל , oa zrcl, למקומו הקומץ את –

כשר  כהן  øBøö((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ויקמוץ Bãéa äìòå õî÷ הקומץ ונמצא – ÈÇÀÈÈÀÈÀ
הצרור, מקום כשיעור çìîחסר  øbøb Bà הקומץ בתוך שהיה – ÇÀÅÆÇ

הקטרתו  לפני הקומץ את כך  אחר שמולחים פי  על  אף מלח, גרגיר 

המזבח, äðBáìעל ìL èø÷ Bàעל לבונה שנותנים פי  על אף – ÙÆÆÀÈ
כאחד , הקומץ עם אותה ומקטירים הקומץ,ìñtהמנחה, את –éðtî ÈÇÄÀÅ

øúiä õîwä :eøîàL, הכהן של קומצו  ממלוא יותר  בו  שיש  – ÆÈÀÇÙÆÇÈÅ
øñçäå, הכהן של  קומצו  ממלוא פחות בו  שיש  או –ìeñt– ÀÆÈÅÈ

õøáîלהקרבה. BöîwL ?øúiä àeä äæéà שהוא וגדוש, מלא – ÅÆÇÈÅÆÀÈÀÙÈ
אצבעותיו. מבין החסר?øñçåמבצבץ הוא ואיזה –éLàøa BöîwL ÀÈÅÆÀÈÀÈÅ

åéúBòaöàשיש הקומץ הדין והוא ידו . פס כל על  אותן  פשט ולא – ÆÀÀÈ
הוא, חסר וקומץ הואיל  לבונה, של  קורט או מלח גרגיר או  צרור בו

פסול. äNBòהריהו àeä ãöék?הקמיצה את –úà èLBt ÅÇÆÅÆ
Bãé ñt ìò åéúBòaöà ומכניס בקמח אצבעותיו צידי ונותן – ÆÀÀÈÇÇÈ

ומוחק  לקמיצה, חוץ הקמח יצא שלא בזרת ומוחק ידו, לתוך הקמח
לאצבע חוץ הקמח יצא שלא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).באגודל 

i r i a x m e i
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dðîL äaø,סולת עשרון  לכל  לוג הוא למנחה השמן  ששיעור  – ÄÈÇÀÈ
לעשרון, לוגים שני שנתן כגון הזה, השיעור  על  הוסיף øqçåÀÄÇואם

dðîL וכן סולת, לעשרון  שמן  מלוג פחות שנתן  או –dúðBáì øqç ÇÀÈÄÇÀÈÈ
אלא  נתן  ולא לבונה, קרטים שני לפחות המנחה על לתת שצריך  –

אחד, פסולה,äìeñtקורט אינה לבונתה, ריבה אם ברם, המנחה. – ÀÈ

לבונה. קמצים משני  יותר  עליה נתן כן  אם äçðnäאלא úà õîBwäÇÅÆÇÄÀÈ
õeça äéøéL ìBëàì,לעזרה חוץ המנחה שיירי לאכול מנת על  – ÆÁÀÈÆÈÇ

õeça äéøéMî úéfk Bà חוץ מהשיירים כזית לאכול מנת על  או – ÇÇÄÄÀÈÆÈÇ
מנת על או döîwîלעזרה, úéfk Bà ,õeça döî÷ øéè÷äìÀÇÀÄËÀÈÇÇÇÄÄËÀÈ

õeça,לעזרה –Bàמנת õeçaעל dúðBáì øéè÷äì,לעזרה – ÇÀÇÀÄÀÈÈÇ
ìeñt,המנחה קרבן –úøk Ba ïéàå אינו המנחה מן האוכל – ÈÀÅÈÅ

מנת על  אבל כרת. øçîìחייב äéøéL ìBëàì,אכילתה זמן לאחר – ÆÁÀÈÆÈÀÈÈ
בלבד , ולילה ליום נאכלת לאכולBàשמנחה מנת äéøéMîעל  úéfkÇÇÄÄÀÈÆÈ

,øçîìמנת על  döîwîאו úéfk Bà ,øçîì döî÷ øéè÷äì ÀÈÈÀÇÀÄËÀÈÀÈÈÇÇÄÄËÀÈ
Bà ,øçîìמנת øçîìעל dúðBáì øéè÷äì,ההקטרה זמן לאחר  – ÀÈÈÀÇÀÄÀÈÈÀÈÈ

ìebt,פיגול הוא המנחה קרבן –úøk åéìò ïéáiçå מן האוכל – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
כרת. חייב בזמנה אפילו  ììkäהמנחה äæ" למקומו "חוץ בדיני – ÆÇÀÈ

לזמנו ": õîBwäו"חוץ ìk,המנחה את –éìka ïúBpäå או – ÈÇÅÀÇÅÇÀÄ
שרת, בכלי  הקומץ את הקומץ Cläîäåהנותן את המוליך  או  – ÀÇÀÇÅ

עלøéè÷näåלמזבח, המזבח, גבי על  הקומץ את המקטיר או  – ÀÇÇÀÄ
ìBëàìמנת BkøcL øác ìBëàì,המנחה שיירי –øéè÷äìe ÆÁÈÈÆÇÀÆÁÀÇÀÄ

øéè÷äì BkøcL øác,הקומץ את להקטיר מנת על  או –õeç ÈÈÆÇÀÀÇÀÄ
BîB÷îì,לעזרה חוץ –úøk Ba ïéàå ìeñt אסורה המנחה – ÄÀÈÀÅÈÅ

המנחה  מעבודות אחת העושה אבל כרת. חייב אינו  והאוכל באכילה,
הקומץ את להקטיר  מנת על  או  השיירים את לאכול  מנת õeçעל 

Bpîæì, למחר דהיינו ולהקטרה, לאכילה הקבוע הזמן  לאחר –ìebt ÄÀÇÄ
úøk åéìò ïéáiçå,כרת חייב ממנה והאוכל  פיגול, היא המנחה – ÀÇÈÄÈÈÈÅ

Búåöîk øéznä áø÷iL ãáìáe את המתיר הקומץ שיקרב – ÄÀÇÆÄÀÇÇÇÄÀÄÀÈ
לא  הפיגול מחשבת שמלבד כלומר  כשר, היה כאילו  כהלכתו, המנחה
המנחה  יוצאת אחר , פסול  בה יש  אם אבל אחר . פסול  במנחה יהא

במשנתנו. מיד  כמבואר פיגול, Búåöîkמידי øéznä áø÷ ãöékÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
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‡ì àHL eöî÷pL úBçðnä ìkïîL–úBøLk,äáBç íeMî íéìòaì eìò àHL àlà,úçðîe àèBç úçðnî õeç ¨©§¨¤¦§§¤¦§¨§¥¤¨¤¨©§¨¦¦¨¦¦§©¥¦§©
úBàð÷.ì àHL ïöîwL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîïîL,éìka ïúð,Cläå,ì àHL øéè÷äåïîL,ì BààHLå ïîL §¨¦§©¥¦§©§¨¤§¨¨¤¦§¨¨©©§¦§¦¥§¦§¦¤¦§¨¦§¨§¤

ìïîL,ì àHL Bàìå ïîLïîL–úBìeñt.ì ãöékì àHLå ïîLïîL?ììe àèBç úçðî íLíLäáãð úçðî;Bà ¦§¨¤¦§¨§¦§¨§¥©¦§¨§¤¦§¨§¥¦§©¥§¥¦§©§¨¨
ì àHLìå ïîLïîL?ìíLìe äáãð úçðîàèBç úçðî íL. ¤¦§¨§¦§¨§¥¦§©§¨¨§¥¦§©¥
·øæ ïöîwL úBçðnä ìk úçàå àèBç úçðî úçà,ïðBà,íBé ìeáè,íéãâa øqçî,íéøetk øqçî,õeçø àHL ©©¦§©¥§©©¨©§¨¤§¨¨¨¥§§ª©§¨¦§ª©¦¦¤§

íéìâøå íéãé,ìøò,àîè,áLBé,íéìk éab ìò ãîBò,äîäa éab ìò,Bøáç éìâø éab ìò–ìñt.ìàîOa õî÷– ¨©¦§©§©¦¨¥¨¥¥¥©©¥¥¦©©¥§¥¨©©¥©§¥£¥¨©¨©©§Ÿ

``̀̀̀.onyl `ly evnwpy zegpnd lk:úáçî íùì ïäëä äöî÷å ,äàéáäå úùçøî úçðî áãðúäù ïåâë.zexyk.íéìëàð äéøééùå õîå÷ä øéè÷îå
úåçðîä ìë éîð éëä ,íéçáæ úëñî ùéøá àø÷î ïðéôìéãë íéøùë ïîùì àìù åèçùðù íéçáæä ìëù íùëå ,úãîåò ïáø÷ä úèéçù íå÷îá äçðîä úöéî÷ù

:úåøùë ïîùì àìù åöî÷ðù.daeg myl milral elr `ly `l`úåçðîë íðéã ìëã òîùîã àìà éðú÷ã àäå ,äáåç íùì íéìòáì åìò àìå éðúîì éöî äåä
:äîùì àìù úøù éìëá õîå÷ä úúì øåñà äîùì àìù äöî÷å øáò íàù ,øçà éåðéù äá ééåðùì øåñàã ïðéòåîùàì ,äæ øáã àìà úåøùëelr `ly

.ezaeg myl milral:úùçøî íùì úøçà äçðî àéáäì êéøöå åøãð éãé àöé àìå.`heg zgpnn uegíà ,åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìò äàáä äçðî ïåâë
:íéøåú éúùì åãé âéùú àì.ze`pw zgpneåà êìä åà ,åîùì àìù õîå÷ä úà úøù éìëá ïúð åà ,äáãð íùì ïåâë ,ïîùì àìù ïöî÷ íàù .äèåñ ìù

úçðîã íåùî éåä àîòèå .íéìëàð ïäéøééù ïéàå úåìåñô úåçðî åìà .ïîùì àìùå ïîùì ãáåò éðéøä åììä úåãåáòä ïî úçàá áùéç åà ,åîùì àìù øéè÷ä
úåàð÷ úçðîå .úàèç íùì íãä úìá÷ åðééäã äçé÷ìå äèéçù àäúù ,úàèçä íãî ç÷ìå ,úàèçì äúåà èçùå áéúë úàèçáå .àðîçø äééø÷ úàèç àèåç
àìù äöî÷ ,àéä úåàð÷ úçðî åàìå àéä àèåç úçðî åàìã â"òà ,øîåòä úçðîå .ïðáø äåéåù úàèçë ,ïåò úøëæî ïåøëæ úçðî áéúëã ïåò äá áéúëå ìéàåä

ðîá à÷åã ,ïéúéðúîá ïðúã úåøùë ïîùì àìù åöî÷ðù úåçðîä ìëå .äøéúä àìå ùãçä øéúäì äàáå ìéàåä ,íéìëàð äéøééù ïéàå ,øéè÷äî äìåñô äîùìúåç
:ïîæ äì òá÷ù øîåòä úçðîá àìå ,éøééà òåá÷ ïîæ íäì ïéàù.onyle onyl `ly e`,ïåøçà ïåùì ñåôúã ,äìåñôã àåä ïîùì àìùå ïîùì àîéú àìã

:ì"î÷ ,úåøùë ïîùìå ïîùì àìù ìáà
aaaa.'ek mei leahe ope`e xf:äìåñô ïúãåáòã éàø÷î åäì ïðéçëåîå .íéçáæã 'á ÷øôá íéùøåôî åäìåë.lxr:äìéî úîçî åéçà åúîù ïäë.ayeiïðéòáã

.úøùì ãåîòì.'ek milk iab lr:äôöøä ïéáå åðéá õöåç øáã äéäé àìù ïðéòáã.xifgi xne` `xiza oa:äçðîä êåúì õîå÷ä.oinia uenwie xefgie

`xephxa yexit

i y i l y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

והקטרה  הולכה בכלי , נתינה קמיצה, – שלה מהעבודות שאחת במנחה דנה משנתנו

המנחות "כל  נקטה משנתנו אחרת. מנחה לשם אלא לשמה שלא נעשתה –evnwpy,"

שנזכרו העבודות לשאר  הדין  והוא במנחה, הראשונה העבודה היא שהקמיצה משום

(zetqez).לעיל 

ïîLì àHL eöî÷pL úBçðnä ìk מנחת אדם שהביא כגון – ÈÇÀÈÆÄÀÀÆÄÀÈ
נדבה  מנחת הכהן  שקמץ או מחבת; מנחת לשם הכהן וקמצה מרחשת

חוטא, מנחת ושייריהן úBøLkלשם קומצן, את ומקטירים המנחות, – ÀÅ
לשמן, נקמצו כאילו  לכהנים, íéìòaìנאכלים eìò àHL àlàÆÈÆÈÇÀÈÄ

äáBç íeMî שלא שנקמצו  מאחר  מחיובם, בהן  נפטרים אינם – ÄÈ
נדרם, או  חובתם לתשלום אחרת מנחה להביא הם וצריכים לשמן,

àèBç úçðnî õeç או העדות בשבועת חטאו על העני שמביא – ÄÄÀÇÅ
בפתיחה, שבארנו כמו  וקדשיו , מקדש בטומאת או  ביטוי בשבועת

úBàð÷ úçðîe, הללו המנחות בשתי  סוטה; מנחת נקמצו – אם ÄÀÇÀÈ
פסולות. לשמן , ïöîwLשלא úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîÄÀÇÅÄÀÇÀÈÆÀÈÈ

àHLïîLì או נדבה, מנחת לשם כגון  אחרת, מנחה לשם אלא – ÆÄÀÈ
éìka ïúð,שרת בכלי הקומץ את שנתן –Cläå את שהוליך או  – ÈÇÇÀÄÀÄÅ

למזב  המזבח,øéè÷äåח,הקומץ על  שהקטירו או  –ïîLì àHL ÀÄÀÄÆÄÀÈ
קנאות, מנחת או  חוטא מנחת לשם שלא אלו מעבודות אחת שעשה –

נדבה, מנחת לשם ïîLìאלא àHLå ïîLì Bà אחת שעשה – ÄÀÈÀÆÄÀÈ
אחת  עבודה שעשה או  לשמן, שלא כך ואחר  לשמן  בתחילה העבודות

לשמן, שלא שנייה ועבודה ïîLìåלשמן ïîLì àHL Bà– ÆÄÀÈÀÄÀÈ
מחשבת  שקדמה בין כלומר לשמן , כך ואחר  לשמן  שלא עשה שתחילה

לשמן " "שלא מחשבת שקדמה ובין  לשמן ", "שלא למחשבת "לשמן "
"לשמן ", נאכלים,úBìeñtלמחשבת שייריהן ואין  הללו, המנחות – À

כתוב חוטא יאיאיאיא):):):):שבמנחת הההה,,,, קנאות z`hg"כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ובמנחת היא",
טוטוטוטו):):):):כתוב הההה,,,, מזכרת((((במדברבמדברבמדברבמדבר זכרון חכמים oeer"מנחת עשוה ומכאן  ,"

שנינו בחטאת והרי דדדד),),),),כחטאת, אאאא,,,, אחת ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  נעשתה שאם
פסולה. לשמה, שלא ïîLì?מעבודותיה àHLå ïîLì ãöékÅÇÄÀÈÀÆÄÀÈ

äáãð úçðî íLìe àèBç úçðî íLì שעשה בשעה כגון – ÀÅÄÀÇÅÀÅÄÀÇÀÈÈ
חוטא  מנחת לשם תחילה חשב חוטא, במנחת העבודות אחת הכהן 

נדבה. מנחת לשם כך  ïîLìåואחר  ïîLì àHL Bà? כיצד – ÆÄÀÈÀÄÀÈ
àèBç úçðî íLìe äáãð úçðî íLì העבודות אחת שכשעשה – ÀÅÄÀÇÀÈÈÀÅÄÀÇÅ

מנחת  לשם כך ואחר  נדבה מנחת לשם תחילה חשב חוטא במנחת
חוטא.

הואיל פסולה, לשמה שלא שקמצה העומר  מנחת שאף דעה, מובאת בגמרא
התירה ולא (החדש) להתיר  aeh").ובאה mei zetqez"e `xephxa oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המנחה  את קמץ מהם אחד  שאם המנחות, לעבודות הפסולים את מונה משנתנו

המנחה. את פסל  הקטירו), או  הוליכו או בכלי  הקומץ את נתן  אם (וכן

úBçðnä ìk úçàå àèBç úçðî úçà ובין חוטא מנחת בין  – ÇÇÄÀÇÅÀÇÇÈÇÀÈ
המנחות, øæשאר  ïöîwL,כהן שאינו מי  –ïðBà לו שמת כהן – ÆÀÈÈÈÅ

אונן; נקרא המיתה יום וכל  עליהם, להתאבל  שחייב הקרובים מן אחד 

פסולה, עבודתו  יום, באותו עבד íBéואם ìeáèשטבל טמא – À
שמשו, העריב לא ועדיין íéãâaמטומאתו øqçîלבש שלא כהן – ÀËÇÀÈÄ

הכהונה בגדי אאאא),),),),כל  בבבב,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו íéøetk((((עייןעייןעייןעיין øqçîÀËÇÄÄ
לכפרתו  קרבנותיו הביא לא ועדיין וטבל  שנתרפא מצורע כגון  ((((עיין עיין עיין עיין –

שם שם שם שם ),),),), íéìâøåבאורנובאורנובאורנובאורנו íéãé õeçø àHL ורגליו ידיו קידש  שלא – ÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
עבודתו , קודם הכיור  שמתו ìøòמן משום אותו מלו שלא כהן – ÈÅ

מילה, מחמת וכדומה,àîèאחיו  בשרץ שנטמא כהן  –áLBé– ÈÅÅ
העבודה, íéìk,בשעת éab ìò ãîBòאו,äîäa éab ìò או ÅÇÇÅÅÄÇÇÅÀÅÈ

Bøáç éìâø éab ìò לרצפת הכהן  של רגליו  בין חציצה שיש – ÇÇÅÇÀÅÂÅ
שםשםשםשם););););העזרה באורנובאורנובאורנובאורנו המנחה,((((עייןעייןעייןעיין את קמץ אלו מכל  אחד  ìñtÈÇאם

המנחה. את –ìàîOa õî÷,השמאלית בידו  –ìñt.המנחה את – ÈÇÇÀÙÈÇ
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ìñt.àøéúa ïaøîBà:øéæçé,ïéîia õî÷éå øæçéå.øBøö Bãéa äìòå õî÷,çìî øbøb Bà,äðBáì ìL èø÷ Bà– ¨©¤§¥¨¥©£¦§©£Ÿ§¦§Ÿ©¨¦¨©§¨¨§¨§©§¥¤©Ÿ¤¤§¨
ìñt,eøîàL éðtî:øñçäå øúiä õîwä–ìeñt.øúiä àeä äæéà?õøáî BöîwL;øñçå?éLàøa BöîwL ¨©¦§¥¤¨§©Ÿ¤©¨¥§¤¨¥¨¥¤©¨¥¤§¨§Ÿ̈§¨¥¤§¨§¨¥

åéúBòaöà.äNBò àeä ãöék?Bãé ñt ìò åéúBòaöà úà èLBt. ¤§§¨¥©¤¥¤¤§§¨©©¨
‚dðîL äaø,dðîL øqçå,dúðBáì øqç–äìeñt.õeça äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwä,äéøéMî úéfk Bà ¦¨©§¨§¦©©§¨¦©§¨¨§¨©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨©©©¦¦§¨¤¨

õeça,õeça döî÷ øéè÷äì,õeça döîwî úéfk Bà,õeça dúðBáì øéè÷äì Bà–úøk Ba ïéàå ìeñt.ìBëàì ©§©§¦ª§¨©©©¦¦ª§¨©§©§¦§¨¨©¨§¥¨¥¤¡
øçîì äéøéL,øçîì äéøéMî úéfk Bà,øçîì döî÷ øéè÷äì,øçîì döîwî úéfk Bà,øçîì dúðBáì øéè÷äì Bà §¨¤¨§¨¨©©¦¦§¨¤¨§¨¨§©§¦ª§¨§¨¨©©¦¦ª§¨§¨¨§©§¦§¨¨§¨¨

–úøk åéìò ïéáiçå ìebt.ììkä äæ:õîBwä ìk,éìka ïúBpäå,øéè÷näå Cläîäå:ìBëàì BkøcL øác ìBëàì, ¦§©¨¦¨¨¨¥¤©§¨¨©¥§©¥©§¦§©§©¥§©©§¦¤¡¨¨¤©§¤¡

äëìä ïéàå .õåî÷éå øùë ïäë øåæçéå åîå÷îì õîå÷ä øéæçé õî÷å ïäî ãçà øáò íàù àøéúá ïáì äéì àøéáñ ïéúéðúîá áéùçã íéìåñô êðä ìëì ïéãä àåäå
:àøéúá ïáë.xexv ecia dlrë"çàå õîå÷å ãçà ãöì äðåáìä ìë øøåá äöéî÷ íãå÷ã .äðåáì ìù èøå÷ åà çìî øéâøâ åà øåøöä íå÷î øñç õîå÷ àöîð

:èøå÷ä íå÷î éãë øñç õîå÷ä éøä äðåáì ìù èøå÷ åà çìî øéâøâ õîå÷ä êåúá ïîãæð íàå ,ìëä óøåùå õîå÷ä íò äðúåðå äúåà è÷ìî.uxeanàìî
:ùåãâå.eizerav` iy`xa evnwy:åãé ñô ìë ìò ïèùô àìù.eci qt lr eizerav` z` hyetåãé êåúì çî÷ä ñéðëîå çî÷á åéúåòáöà éãö ñéðëî

ïäéùòîã úùçøîå úáçî úçðîá úåùòì êéøö äéä äæå .òáöàì õåç çî÷ä àöé àìù ìãåâá ÷çåîå äöéî÷ì õåç çî÷ä àöé àìù äðè÷ òáöàá ÷çåîå
äðè÷ òáöàáå äìòîìî ìãåâá ÷çåî êëìä ,õîå÷ì õåç úåàöåé åéäé àìù êë ìë úå÷ã ïúúåôì øùôà éàå ,õîå÷å ïúúåô ïúééôà øçàìå ïééåôàåæå .äèîìî

,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù øîåàä éøáã åçãðù ,áúë í"áîøå .øúé àìå øñç àì àäé àìù úååùäì ìåëé ìåãâ éùå÷áã ,ùã÷îáù úåù÷ úåãåáòî äúéä
àøîâá øåîàä éùðéà éöî÷ãë õîå÷å ùøôî àåäå[à"é óã],øîåà éðàå .íãéá íéç÷åìù äîî íäéãé íéàìîî íãà éðáù êøãë åðîî åôë àìîîù åðééäã ,

åéúåòáöà ùìù àìî àìà çî÷ ìèåð åðéà ìáà ,åãé êåúì åéúåòáöà éãöá çî÷ä ñéðëîå çî÷á åéúåòáöà éãö ñéðëîù àìà éùðéà éöî÷ãë ùåøéô ïéàù
äù÷ äãåáò åæù øîåàä éøáã ììë åçãð àìå .ìãåâá äìòîìîå äðè÷ òáöàá äèîìî ÷çåî ,àöåéå õáöáîå õøåáî äéäé àìù éãëå ,øúåé àìå åãé ñô ìò

:éúåáø ìë äåùøéô ïëå .éøáãë àøîâä úèéùå ùã÷îáù úåù÷ úåãåáòî
bbbb.dpny daix:ìñô ,úåçðî éúùì åæçã ïåøùòì øúåé åà ïéâåì éðù ïúðù ,äáéø íàå .ïåøùò ìëì âåì ïîùä øåòéùù.dpny xqigïåøùòì ïîù âåìî úåçô

:úìåñ.dzpeal xqigáéúëã ,äøùë ïéèø÷ éðù äá ùé íà ìáà .äðåáì ìù ãçà èøå÷ àìà äá ïúð àìù('å àø÷éå),ìë ,äçðîä ìò øùà äðåáìä ìë úà
áéúëãë àåäã ìë òîùî ìëã ,ãçà èøå÷ åìéôà òîùî('ã á íéëìî)äúðåáì äáéø åìéàå .íéðù éøä ,ãçà èøå÷ ãåò úåáøì ,úà .úéáá ìë êúçôùì ïéà

:éàãî øúåé äáéø æàã íéöîå÷ éðù ìò øúåé äáéøùë àìà ìñô àìã ,éðú÷ àì.uega dixiiy lek`l:äøæòì õåç.uega dvnew xihwdl e`äáùçîã
áéúëã ,çáæî úìéëà ìò áùçù ïéá íãà úìéëà ìò áùçù ïéá úìñåô('æ àø÷éå)úçàå íãà úìéëàì úçà øáãî áåúëä úåìéëà éúùá ,ìëàé ìëàä íàå

áéúëã éøééî äáùçîá àø÷ àåääå ,çáæî úìéëàì(íù)÷ä úòùá ,áùçé àì åúåà áéø÷îäéøééî äáùçîá àîìà ,éùéìùä íåéá ìâôð åðéàå ìâôð àåä äáø
:éùéìùä íåéá åìëàì åéìò áùçù.dleqtúìá÷á äèéçùá çáæá ìñåôù äîå .çáæä úèéçùá úìñåôù åîë äçðîä úöéî÷á úìñåô åîå÷îì õåç úáùçîã

ïîöò äðåáìäå õîå÷äå .äòáøà ãâðë äòáøà ,äðåáìå õîå÷ä úøè÷äá äëìåäá úøù éìëá äðéúðá äöéî÷á äçðîä ìñåô ,íãä ú÷éøæá äëìåäá íãä
ïðéôìé íúäå éìåñô éðä ìë íéùøåôî íéçáæã 'á ÷øôáå .ìëàðä çáæä øùáë ,íéìëàðä äçðî éøééùå .çáæä ìöà íéøåîéàäå íãä åîë äçðî éáâ íéáåùç

`xephxa yexit

øéæçé :øîBà àøéúa ïa שנקמצה המנחה לתוך  הקומץ את – ÆÀÅÈÅÇÂÄ
ïéîiaבשמאל , õî÷éå øæçéå שנימנו הפסולים לכל הדין  והוא – ÀÇÂÙÀÄÀÙÇÈÄ

– יחזירו קמצו, שאם xiza`לעיל , oa zrcl, למקומו הקומץ את –

כשר  כהן  øBøö((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ויקמוץ Bãéa äìòå õî÷ הקומץ ונמצא – ÈÇÀÈÈÀÈÀ
הצרור, מקום כשיעור çìîחסר  øbøb Bà הקומץ בתוך שהיה – ÇÀÅÆÇ

הקטרתו  לפני הקומץ את כך  אחר שמולחים פי  על  אף מלח, גרגיר 

המזבח, äðBáìעל ìL èø÷ Bàעל לבונה שנותנים פי  על אף – ÙÆÆÀÈ
כאחד , הקומץ עם אותה ומקטירים הקומץ,ìñtהמנחה, את –éðtî ÈÇÄÀÅ

øúiä õîwä :eøîàL, הכהן של קומצו  ממלוא יותר  בו  שיש  – ÆÈÀÇÙÆÇÈÅ
øñçäå, הכהן של  קומצו  ממלוא פחות בו  שיש  או –ìeñt– ÀÆÈÅÈ

õøáîלהקרבה. BöîwL ?øúiä àeä äæéà שהוא וגדוש, מלא – ÅÆÇÈÅÆÀÈÀÙÈ
אצבעותיו. מבין החסר?øñçåמבצבץ הוא ואיזה –éLàøa BöîwL ÀÈÅÆÀÈÀÈÅ

åéúBòaöàשיש הקומץ הדין והוא ידו . פס כל על  אותן  פשט ולא – ÆÀÀÈ
הוא, חסר וקומץ הואיל  לבונה, של  קורט או מלח גרגיר או  צרור בו

פסול. äNBòהריהו àeä ãöék?הקמיצה את –úà èLBt ÅÇÆÅÆ
Bãé ñt ìò åéúBòaöà ומכניס בקמח אצבעותיו צידי ונותן – ÆÀÀÈÇÇÈ

ומוחק  לקמיצה, חוץ הקמח יצא שלא בזרת ומוחק ידו, לתוך הקמח
לאצבע חוץ הקמח יצא שלא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).באגודל 
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dðîL äaø,סולת עשרון  לכל  לוג הוא למנחה השמן  ששיעור  – ÄÈÇÀÈ
לעשרון, לוגים שני שנתן כגון הזה, השיעור  על  הוסיף øqçåÀÄÇואם

dðîL וכן סולת, לעשרון  שמן  מלוג פחות שנתן  או –dúðBáì øqç ÇÀÈÄÇÀÈÈ
אלא  נתן  ולא לבונה, קרטים שני לפחות המנחה על לתת שצריך  –

אחד, פסולה,äìeñtקורט אינה לבונתה, ריבה אם ברם, המנחה. – ÀÈ

לבונה. קמצים משני  יותר  עליה נתן כן  אם äçðnäאלא úà õîBwäÇÅÆÇÄÀÈ
õeça äéøéL ìBëàì,לעזרה חוץ המנחה שיירי לאכול מנת על  – ÆÁÀÈÆÈÇ

õeça äéøéMî úéfk Bà חוץ מהשיירים כזית לאכול מנת על  או – ÇÇÄÄÀÈÆÈÇ
מנת על או döîwîלעזרה, úéfk Bà ,õeça döî÷ øéè÷äìÀÇÀÄËÀÈÇÇÇÄÄËÀÈ

õeça,לעזרה –Bàמנת õeçaעל dúðBáì øéè÷äì,לעזרה – ÇÀÇÀÄÀÈÈÇ
ìeñt,המנחה קרבן –úøk Ba ïéàå אינו המנחה מן האוכל – ÈÀÅÈÅ

מנת על  אבל כרת. øçîìחייב äéøéL ìBëàì,אכילתה זמן לאחר – ÆÁÀÈÆÈÀÈÈ
בלבד , ולילה ליום נאכלת לאכולBàשמנחה מנת äéøéMîעל  úéfkÇÇÄÄÀÈÆÈ

,øçîìמנת על  döîwîאו úéfk Bà ,øçîì döî÷ øéè÷äì ÀÈÈÀÇÀÄËÀÈÀÈÈÇÇÄÄËÀÈ
Bà ,øçîìמנת øçîìעל dúðBáì øéè÷äì,ההקטרה זמן לאחר  – ÀÈÈÀÇÀÄÀÈÈÀÈÈ

ìebt,פיגול הוא המנחה קרבן –úøk åéìò ïéáiçå מן האוכל – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
כרת. חייב בזמנה אפילו  ììkäהמנחה äæ" למקומו "חוץ בדיני – ÆÇÀÈ

לזמנו ": õîBwäו"חוץ ìk,המנחה את –éìka ïúBpäå או – ÈÇÅÀÇÅÇÀÄ
שרת, בכלי  הקומץ את הקומץ Cläîäåהנותן את המוליך  או  – ÀÇÀÇÅ

עלøéè÷näåלמזבח, המזבח, גבי על  הקומץ את המקטיר או  – ÀÇÇÀÄ
ìBëàìמנת BkøcL øác ìBëàì,המנחה שיירי –øéè÷äìe ÆÁÈÈÆÇÀÆÁÀÇÀÄ

øéè÷äì BkøcL øác,הקומץ את להקטיר מנת על  או –õeç ÈÈÆÇÀÀÇÀÄ
BîB÷îì,לעזרה חוץ –úøk Ba ïéàå ìeñt אסורה המנחה – ÄÀÈÀÅÈÅ

המנחה  מעבודות אחת העושה אבל כרת. חייב אינו  והאוכל באכילה,
הקומץ את להקטיר  מנת על  או  השיירים את לאכול  מנת õeçעל 

Bpîæì, למחר דהיינו ולהקטרה, לאכילה הקבוע הזמן  לאחר –ìebt ÄÀÇÄ
úøk åéìò ïéáiçå,כרת חייב ממנה והאוכל  פיגול, היא המנחה – ÀÇÈÄÈÈÈÅ

Búåöîk øéznä áø÷iL ãáìáe את המתיר הקומץ שיקרב – ÄÀÇÆÄÀÇÇÇÄÀÄÀÈ
לא  הפיגול מחשבת שמלבד כלומר  כשר, היה כאילו  כהלכתו, המנחה
המנחה  יוצאת אחר , פסול  בה יש  אם אבל אחר . פסול  במנחה יהא

במשנתנו. מיד  כמבואר פיגול, Búåöîkמידי øéznä áø÷ ãöékÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn oey`x wxt zegpn zkqn

z e g p n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡ì àHL eöî÷pL úBçðnä ìkïîL–úBøLk,äáBç íeMî íéìòaì eìò àHL àlà,úçðîe àèBç úçðnî õeç ¨©§¨¤¦§§¤¦§¨§¥¤¨¤¨©§¨¦¦¨¦¦§©¥¦§©
úBàð÷.ì àHL ïöîwL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîïîL,éìka ïúð,Cläå,ì àHL øéè÷äåïîL,ì BààHLå ïîL §¨¦§©¥¦§©§¨¤§¨¨¤¦§¨¨©©§¦§¦¥§¦§¦¤¦§¨¦§¨§¤

ìïîL,ì àHL Bàìå ïîLïîL–úBìeñt.ì ãöékì àHLå ïîLïîL?ììe àèBç úçðî íLíLäáãð úçðî;Bà ¦§¨¤¦§¨§¦§¨§¥©¦§¨§¤¦§¨§¥¦§©¥§¥¦§©§¨¨
ì àHLìå ïîLïîL?ìíLìe äáãð úçðîàèBç úçðî íL. ¤¦§¨§¦§¨§¥¦§©§¨¨§¥¦§©¥
·øæ ïöîwL úBçðnä ìk úçàå àèBç úçðî úçà,ïðBà,íBé ìeáè,íéãâa øqçî,íéøetk øqçî,õeçø àHL ©©¦§©¥§©©¨©§¨¤§¨¨¨¥§§ª©§¨¦§ª©¦¦¤§

íéìâøå íéãé,ìøò,àîè,áLBé,íéìk éab ìò ãîBò,äîäa éab ìò,Bøáç éìâø éab ìò–ìñt.ìàîOa õî÷– ¨©¦§©§©¦¨¥¨¥¥¥©©¥¥¦©©¥§¥¨©©¥©§¥£¥¨©¨©©§Ÿ

``̀̀̀.onyl `ly evnwpy zegpnd lk:úáçî íùì ïäëä äöî÷å ,äàéáäå úùçøî úçðî áãðúäù ïåâë.zexyk.íéìëàð äéøééùå õîå÷ä øéè÷îå
úåçðîä ìë éîð éëä ,íéçáæ úëñî ùéøá àø÷î ïðéôìéãë íéøùë ïîùì àìù åèçùðù íéçáæä ìëù íùëå ,úãîåò ïáø÷ä úèéçù íå÷îá äçðîä úöéî÷ù

:úåøùë ïîùì àìù åöî÷ðù.daeg myl milral elr `ly `l`úåçðîë íðéã ìëã òîùîã àìà éðú÷ã àäå ,äáåç íùì íéìòáì åìò àìå éðúîì éöî äåä
:äîùì àìù úøù éìëá õîå÷ä úúì øåñà äîùì àìù äöî÷å øáò íàù ,øçà éåðéù äá ééåðùì øåñàã ïðéòåîùàì ,äæ øáã àìà úåøùëelr `ly

.ezaeg myl milral:úùçøî íùì úøçà äçðî àéáäì êéøöå åøãð éãé àöé àìå.`heg zgpnn uegíà ,åéùã÷å ùã÷î úàîåè ìò äàáä äçðî ïåâë
:íéøåú éúùì åãé âéùú àì.ze`pw zgpneåà êìä åà ,åîùì àìù õîå÷ä úà úøù éìëá ïúð åà ,äáãð íùì ïåâë ,ïîùì àìù ïöî÷ íàù .äèåñ ìù

úçðîã íåùî éåä àîòèå .íéìëàð ïäéøééù ïéàå úåìåñô úåçðî åìà .ïîùì àìùå ïîùì ãáåò éðéøä åììä úåãåáòä ïî úçàá áùéç åà ,åîùì àìù øéè÷ä
úåàð÷ úçðîå .úàèç íùì íãä úìá÷ åðééäã äçé÷ìå äèéçù àäúù ,úàèçä íãî ç÷ìå ,úàèçì äúåà èçùå áéúë úàèçáå .àðîçø äééø÷ úàèç àèåç
àìù äöî÷ ,àéä úåàð÷ úçðî åàìå àéä àèåç úçðî åàìã â"òà ,øîåòä úçðîå .ïðáø äåéåù úàèçë ,ïåò úøëæî ïåøëæ úçðî áéúëã ïåò äá áéúëå ìéàåä

ðîá à÷åã ,ïéúéðúîá ïðúã úåøùë ïîùì àìù åöî÷ðù úåçðîä ìëå .äøéúä àìå ùãçä øéúäì äàáå ìéàåä ,íéìëàð äéøééù ïéàå ,øéè÷äî äìåñô äîùìúåç
:ïîæ äì òá÷ù øîåòä úçðîá àìå ,éøééà òåá÷ ïîæ íäì ïéàù.onyle onyl `ly e`,ïåøçà ïåùì ñåôúã ,äìåñôã àåä ïîùì àìùå ïîùì àîéú àìã

:ì"î÷ ,úåøùë ïîùìå ïîùì àìù ìáà
aaaa.'ek mei leahe ope`e xf:äìåñô ïúãåáòã éàø÷î åäì ïðéçëåîå .íéçáæã 'á ÷øôá íéùøåôî åäìåë.lxr:äìéî úîçî åéçà åúîù ïäë.ayeiïðéòáã

.úøùì ãåîòì.'ek milk iab lr:äôöøä ïéáå åðéá õöåç øáã äéäé àìù ïðéòáã.xifgi xne` `xiza oa:äçðîä êåúì õîå÷ä.oinia uenwie xefgie

`xephxa yexit
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והקטרה  הולכה בכלי , נתינה קמיצה, – שלה מהעבודות שאחת במנחה דנה משנתנו

המנחות "כל  נקטה משנתנו אחרת. מנחה לשם אלא לשמה שלא נעשתה –evnwpy,"

שנזכרו העבודות לשאר  הדין  והוא במנחה, הראשונה העבודה היא שהקמיצה משום

(zetqez).לעיל 

ïîLì àHL eöî÷pL úBçðnä ìk מנחת אדם שהביא כגון – ÈÇÀÈÆÄÀÀÆÄÀÈ
נדבה  מנחת הכהן  שקמץ או מחבת; מנחת לשם הכהן וקמצה מרחשת

חוטא, מנחת ושייריהן úBøLkלשם קומצן, את ומקטירים המנחות, – ÀÅ
לשמן, נקמצו כאילו  לכהנים, íéìòaìנאכלים eìò àHL àlàÆÈÆÈÇÀÈÄ

äáBç íeMî שלא שנקמצו  מאחר  מחיובם, בהן  נפטרים אינם – ÄÈ
נדרם, או  חובתם לתשלום אחרת מנחה להביא הם וצריכים לשמן,

àèBç úçðnî õeç או העדות בשבועת חטאו על העני שמביא – ÄÄÀÇÅ
בפתיחה, שבארנו כמו  וקדשיו , מקדש בטומאת או  ביטוי בשבועת

úBàð÷ úçðîe, הללו המנחות בשתי  סוטה; מנחת נקמצו – אם ÄÀÇÀÈ
פסולות. לשמן , ïöîwLשלא úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîÄÀÇÅÄÀÇÀÈÆÀÈÈ

àHLïîLì או נדבה, מנחת לשם כגון  אחרת, מנחה לשם אלא – ÆÄÀÈ
éìka ïúð,שרת בכלי הקומץ את שנתן –Cläå את שהוליך או  – ÈÇÇÀÄÀÄÅ

למזב  המזבח,øéè÷äåח,הקומץ על  שהקטירו או  –ïîLì àHL ÀÄÀÄÆÄÀÈ
קנאות, מנחת או  חוטא מנחת לשם שלא אלו מעבודות אחת שעשה –

נדבה, מנחת לשם ïîLìאלא àHLå ïîLì Bà אחת שעשה – ÄÀÈÀÆÄÀÈ
אחת  עבודה שעשה או  לשמן, שלא כך ואחר  לשמן  בתחילה העבודות

לשמן, שלא שנייה ועבודה ïîLìåלשמן ïîLì àHL Bà– ÆÄÀÈÀÄÀÈ
מחשבת  שקדמה בין כלומר לשמן , כך ואחר  לשמן  שלא עשה שתחילה

לשמן " "שלא מחשבת שקדמה ובין  לשמן ", "שלא למחשבת "לשמן "
"לשמן ", נאכלים,úBìeñtלמחשבת שייריהן ואין  הללו, המנחות – À

כתוב חוטא יאיאיאיא):):):):שבמנחת הההה,,,, קנאות z`hg"כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ובמנחת היא",
טוטוטוטו):):):):כתוב הההה,,,, מזכרת((((במדברבמדברבמדברבמדבר זכרון חכמים oeer"מנחת עשוה ומכאן  ,"

שנינו בחטאת והרי דדדד),),),),כחטאת, אאאא,,,, אחת ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  נעשתה שאם
פסולה. לשמה, שלא ïîLì?מעבודותיה àHLå ïîLì ãöékÅÇÄÀÈÀÆÄÀÈ

äáãð úçðî íLìe àèBç úçðî íLì שעשה בשעה כגון – ÀÅÄÀÇÅÀÅÄÀÇÀÈÈ
חוטא  מנחת לשם תחילה חשב חוטא, במנחת העבודות אחת הכהן 

נדבה. מנחת לשם כך  ïîLìåואחר  ïîLì àHL Bà? כיצד – ÆÄÀÈÀÄÀÈ
àèBç úçðî íLìe äáãð úçðî íLì העבודות אחת שכשעשה – ÀÅÄÀÇÀÈÈÀÅÄÀÇÅ

מנחת  לשם כך ואחר  נדבה מנחת לשם תחילה חשב חוטא במנחת
חוטא.

הואיל פסולה, לשמה שלא שקמצה העומר  מנחת שאף דעה, מובאת בגמרא
התירה ולא (החדש) להתיר  aeh").ובאה mei zetqez"e `xephxa oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המנחה  את קמץ מהם אחד  שאם המנחות, לעבודות הפסולים את מונה משנתנו

המנחה. את פסל  הקטירו), או  הוליכו או בכלי  הקומץ את נתן  אם (וכן

úBçðnä ìk úçàå àèBç úçðî úçà ובין חוטא מנחת בין  – ÇÇÄÀÇÅÀÇÇÈÇÀÈ
המנחות, øæשאר  ïöîwL,כהן שאינו מי  –ïðBà לו שמת כהן – ÆÀÈÈÈÅ

אונן; נקרא המיתה יום וכל  עליהם, להתאבל  שחייב הקרובים מן אחד 

פסולה, עבודתו  יום, באותו עבד íBéואם ìeáèשטבל טמא – À
שמשו, העריב לא ועדיין íéãâaמטומאתו øqçîלבש שלא כהן – ÀËÇÀÈÄ

הכהונה בגדי אאאא),),),),כל  בבבב,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו íéøetk((((עייןעייןעייןעיין øqçîÀËÇÄÄ
לכפרתו  קרבנותיו הביא לא ועדיין וטבל  שנתרפא מצורע כגון  ((((עיין עיין עיין עיין –

שם שם שם שם ),),),), íéìâøåבאורנובאורנובאורנובאורנו íéãé õeçø àHL ורגליו ידיו קידש  שלא – ÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
עבודתו , קודם הכיור  שמתו ìøòמן משום אותו מלו שלא כהן – ÈÅ

מילה, מחמת וכדומה,àîèאחיו  בשרץ שנטמא כהן  –áLBé– ÈÅÅ
העבודה, íéìk,בשעת éab ìò ãîBòאו,äîäa éab ìò או ÅÇÇÅÅÄÇÇÅÀÅÈ

Bøáç éìâø éab ìò לרצפת הכהן  של רגליו  בין חציצה שיש – ÇÇÅÇÀÅÂÅ
שםשםשםשם););););העזרה באורנובאורנובאורנובאורנו המנחה,((((עייןעייןעייןעיין את קמץ אלו מכל  אחד  ìñtÈÇאם

המנחה. את –ìàîOa õî÷,השמאלית בידו  –ìñt.המנחה את – ÈÇÇÀÙÈÇ
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡øçîì döî÷ øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwä–äãBîéñBé éaøåéìò ïéáiçå ìebt àeäL äæa ©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨§©§¦ª§¨§¨¨¤©¦¥¨¤¤¦§©¨¦¨¨

úøk.øçîì dúðBáì øéè÷äì–éñBé éaøøîBà:úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçåíéøîBà:úøk åéìò ïéáiçå ìebt. ¨¥§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨§¥¨¥©£¨¦§¦¦§©¨¦¨¨¨¥
Bì eøîà:çáfä ïî Bæ úðM äî?íäì øîà:åéøeîàå BøNáe Bîc çáfäL–ãçà;äçðnä ïî dðéà äðBáìe. ¨§©¨©¦©¤©¨©¨¤¤©¤©¨§¨§¥¨¤¨§¨¥¨¦©¦§¨

·øçîì úBlçä ïî úçà ìBëàì íéNáë éðL èçL;øçîì íéøãqä ïî ãçà ìBëàì ïékæá éðL øéè÷ä–éñBé éaø ¨©§¥§¨¦¤¡©©¦©©§¨¨¦§¦§¥¨¦¦¤¡¤¨¦©§¨¦§¨¨©¦¥
øîBà:åéìò áMçL øãqä BúBàå älçä dúBà–úøk åéìò ïéáiçå ìebt;éðMäå–úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçå ¥¨©©¨§©¥¤¤¦©¨¨¦§©¨¦¨¨¨¥§©¥¦¨§¥¨¥©£¨¦

íéøîBà:úøk åéìò ïéáiçå ìebt äæå äæ.úBlçä ïî úçà úàîèð,íéøãqä ïî ãçà Bà–äãeäé éaøøîBà:íäéðL §¦¤¨¤¦§©¨¦¨¨¨¥¦§¥©©¦©©¤¨¦©§¨¦©¦§¨¥§¥¤
äôøOä úéáì eàöé,÷eìç øeaö ïaø÷ ïéàL.íéîëçåíéøîBà:Búàîèa àîhä,ìëàé øBähäå. ¥§§¥©§¥¨¤¥¨§¨¦¨©£¨¦§¦©¨¥§ª§¨§©¨¥¨¥

a`̀̀̀.lebt `edy iqei 'x dcen .dgpnd z` unewdàîéúã åäî ,úøë åá ïéàå ìåñô øîåà éñåé 'ø øçîì äúðåáì øéè÷äì àôéñ éðúîì éòáã íåùî
úøè÷ä ïéáã ,àåä øéúî éöç äðåáì êäå ,ìâéô àì øéúî éöç úãåáò øçîì ãåáòì áùç íàù øîåìë ,øéúî éöçá ïéìâôî ïéà øáñã íåùî éñåé 'øã àîòè
íåùî åàì àîòèã .äãåî àäáã ïì òîùî à÷ ,éñåé éáø âéìôå àéä øéúî éöç úãåáò õîå÷ úøè÷äá áùç éë àùéø åìéôàå ,íééøéùä íéøéúî äðåáìå õîå÷

:øéúîä úà ìâôî øéúî ïéàã íåùî àìà ,àåä éëä.gafd on ef dpy dn:ìåâô øçîì íéøåîéà øéè÷äì úðî ìò åèçåùäùon dpi`.dgpndïéîî äðéà
øéúî ìâôì úìòåî õîå÷ àåäù äæ øéúî úãåáò ïéàù ,øéúîä úà ìâôî øéúî ïéàù éñåé éáø øáñ÷ã .äçðîä éøéúîî àåäù ô"òàå ,õîå÷ä åîë äçðîä
ãçá òá÷à àìã àëéä ,øéúîä úà ìâôî øéúî ïéàã ïðéøîà éë ,äéì éøîà ïðáøå .õîå÷ä úãåáòá äðåáìä ìò áùçî àåäù äáùçîá äðåáìä àéäù øçàä
ãçá åòá÷àã àëéä ìáà .íéøùë íäéðù øçîì åøéáç úà ìåëàì úðî ìò íäî ãçà èçù íàå ,íçìä úà íéøéúî íäéðùã úøöò éùáë éðù ïåâë ,àðî

:íéîëçë äëìäå .øçà øéúî ìâôì äæ øéúî úáùçî úìòåî ,ãçà éìëá íäéðùù äðåáìå õîå÷ ïåâë ,àðî
aaaa.miyak ipy hgyàìà ùåã÷ íçìä ïéàù ,íçìä éúùì ïéùã÷îå ïéøéúî íéùáë ïúåàå ,íéîìù çáæì äðù éðá íéùáë éðù åäá áéúëã ,úøöò ìù

:åäðéð íéôñåîã ,úøöò ìù íéùáë øàùå .äôåðúá åîò å÷÷æåäå ìéàåä ,íéùáë éðù úèéçùá.xgnl zelgd on zg` lek`làìà åðéà úåìçä úìéëà ïîæå
:íùàëå úàèçë äá øîàðù ,äçðî ïéãë ,äìéìå íåéì.oikifa izy xihwdáéúëãë íéðôä íçì ìù úåëøòî éúùì(ã"ë àø÷éå),úåëøòî íéúù íúåà úîùå

áéúëãë äðåáì åá ùéù úçà óë úëøòî ìë ìò äúéä(íù).íéëéæá éðù íéàø÷ð äðåáìä äðåúð íäáù åììä úåôëä éúùå .äëæ äðåáì úëøòîä ìò úúðå
áéúëãë úøè÷ð äðåáìäå(íù)éðù øéè÷äù äòùá íàå .ãáìá ïçìùä ïî åúåà íéøéñîù úáù åúåà ìë åúìéëà ïîæå ,ìëàð íçìäå .äøëæàì íçìì äúéäå

:åðîæá àìù øîåìë ,øçîì åìëàì íçì ìù úåëøòîä ïî úçà ìò áùç äðåáì ìù íéëéæá.dlg dze`:úøöò ìù íçìä éúù ìù.xcqd eze`eíçì ìù
:íéðôä.lebt dfe df:ãçà óåâ íéáùçð ïìåëù.zelgd on zg` z`nhpíéøãñä ïî ãçà åà ,íéùáëä íã ú÷éøæ íãå÷ íçìä éúùî úçà úàîèðùë à÷åã

ãå÷øåäèäå åúàîåèá àîèä ìëä éøáã ,íéëéæáä úøè÷ä øçàì åà íãä ú÷éøæ øçàì àîèð íà ìáà .ïðáøå äãåäé éáø åâéìôàã àåä ,íéëéæáä úøè÷ä í
:ìëàé.welg xeav oaxw oi`yïéàù åéúåáøî ìáå÷î äéä êëå .åãéá êåøò ãåîìú àìà ,äéúìîì äãåäé éáø äøîà àøáñî àìå àø÷î àìã ÷éñî àøîâá

:åìåë ìñôð åéöç ìñôð íàå ÷åìç øåáö ïáø÷

`xephxa yexit
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øçîì döî÷ øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwäÇÅÆÇÄÀÈÆÁÀÈÆÈÀÇÀÄËÀÈÀÈÈ
לזמנו, חוץ –åéìò ïéáiçå ìebt àeäL äæa éñBé éaø äãBîÆÇÄÅÈÆÆÄÀÇÈÄÈÈ

úøk המנחה את הקומץ אבל ג; משנה הקודם בפרק ששנינו  כמו – ÈÅ
מנת øçîìעל dúðBáì øéè÷äì, לזמנו חוץ –:øîBà éñBé éaø ÀÇÀÄÀÈÈÀÈÈÇÄÅÅ

úøk Ba ïéàå ìeñtשיירי את מתירים שניהם והלבונה שהקומץ – ÈÀÅÈÅ
בעבודת  פיגול שמחשבת כלומר  המתיר , את מפגל  מתיר  ואין המנחה,

האחר . המתיר על  כשחשבה מועילה אינה האחד  íéîëçåÇÂÈÄהמתיר
úøk åéìò ïéáiçå ìebt :íéøîBà שהקומץ הם, שסוברים – ÀÄÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

ולפיכך אחד , בכלי  מונחים ושניהם הואיל  הם אחד כמתיר והלבונה

מועילה  מחשבתו  למחר, לבונתה להקטיר  מנת על המנחה את הקומץ
פיגול . Bìלעשותה eøîà:יוסי לרבי חכמים –ïî Bæ úðM äî ÈÀÇÈÇÄ

çáfä מנת על  הזבח את שהשוחט הזבח, מן המנחה נשתנית מה – ÇÆÇ
פיגול? הקרבן לזמנו חוץ האימורים את íäìלהקטיר  øîàרבי – ÈÇÈÆ

ãçàיוסי : åéøeîàå BøNáe Bîc çáfäL,אחד מין  הם –äðBáìe ÆÇÆÇÈÀÈÀÅÈÆÈÀÈ
äçðnä ïî dðéà מחשבתו ולפיכך הקומץ, כמו  המנחה ממין אינה – ÅÈÄÇÄÀÈ

לפגל מועילה אינה למחר  המנחה של  לבונתה להקטיר הקומץ של
המנחה. minkgk.את dklde
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íéNáë éðL èçL והן הלחם, שתי עמהם שמביא עצרת, של – ÈÇÀÅÀÈÄ
חשב השחיטה ובשעת הכבשים, בשחיטת úçàמתקדשות ìBëàìÆÁÇÇ

øçîì úBlçä ïî אינו הלחם שתי  אכילת שזמן  בזמנו, שלא – ÄÇÇÀÈÈ
או ולילה; ליום ïékæáאלא éðL øéè÷ä שנותנים לבונה, של  – ÄÀÄÀÅÈÄÄ

בשבת  הלבונה הקטרת ולאחר  הפנים, לחם סדרי  שני על שבת בכל
את  שהקטיר  ובשעה בלבד , השבת ביום לכהנים הלחם נאכל  הבאה

חשבבזי הלבונה øçîìכי íéøãqä ïî ãçà ìBëàì למחרת – ÆÁÆÈÄÇÀÈÄÀÈÈ
בזמנו, שלא כלומר älçäהשבת, dúBà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÈÇÇÈ

הלחם, øãqäמשתי  BúBàå,הפנים מלחם –åéìò áMçL– ÀÇÅÆÆÄÇÈÈ
לזמנו , חוץ úøkמחשבת åéìò ïéáiçå ìebt מחשבת עליו  שחלה – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

שלéðMäåהפיגול, השניה והמערכת הלחם משתי  השניה החלה – ÀÇÅÄ
הפנים, úøkלחם Ba ïéàå ìeñt אינה אחד של פיגול שמחשבת – ÈÀÅÈÅ

השני. את åéìòמפגלת ïéáiçå ìebt äæå äæ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÆÄÀÇÈÄÈÈ
úøk כגוף נחשבים הפנים לחם של הסדרים שני וכן הלחם ששתי  – ÈÅ

פיגול . השני  אף האחד וכשנתפגל úBlçäאחד , ïî úçà úàîèðÄÀÅÇÇÄÇÇ
הלחם, שתי של  –íéøãqä ïî ãçà Bà,הפנים לחם של  –éaø ÆÈÄÇÀÈÄÇÄ

äôøOä úéáì eàöé íäéðL :øîBà äãeäé דינם שניהם – ÀÈÅÀÅÆÅÀÀÅÇÀÅÈ
eìç÷בשריפה, øeaö ïaø÷ ïéàL;כולו נפסל חציו נפסל ואם – ÆÅÈÀÈÄÈ

מרבותיו . היה מקובל  שכך מבואר  àîhäבגמרא :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÈÅ
Búàîèaהשריפה לבית יוצא והוא –àé øBähäåìëשמותר – ÀËÀÈÀÇÈÅÈÅ

בגמרא  נטמא. שלא הסדר  את או נטמאה שלא החלה את לאכול

מן  אחת כשנטמאה אלא וחכמים יהודה רבי נחלקו  שלא מבואר,
קודם  הסדרים מן אחד  שנטמא או  הכבשים, דם זריקת קודם החלות

או  הדם, זריקת לאחר  החלות אחת נטמאה אם אבל  הבזיכין . הקטרת
מודה  יהודה רבי אף הבזיכים, הקטרת לאחר  הסדרים מן אחד שנטמא

ייאכל. והטהור  בטומאתו  שהטמא
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יב-יג): ז, (ויקרא בתורה epaixwiכתוב dcez lr m`"על הודאה דבר על (אם
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øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìe,BîB÷îì õeç–úøk Ba ïéàå ìeñt;Bpîæì õeç–úøk åéìò ïéáiçå ìebt,ãáìáe §©§¦¨¨¤©§§©§¦¦§¨§¥¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©
Búåöîk øéznä áø÷iL.Búåöîk øéznä áø÷ ãöék?ä÷éúLa õî÷,Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;õîwL Bà ¤¦§©©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¤¨©

Bpîæì õeç,ä÷éúLa øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå õîwL Bà–áøwL àeä äæ ¦§©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§¦¨¤¨©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¤¤¨©
Búåöîk øéznä. ©©¦§¦§¨

„Búåöîk øéznä áø÷ àG ãöék?BîB÷îì õeç õî÷,Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;Bpîæì õeç õîwL Bà, ¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¤¨©¦§©
BîB÷îì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;õîwL Bà,éìka ïúðå,Cläå,BîB÷îì õeç øéè÷äå.úçðîe àèBç úçðî §¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§¤¨©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§¦§©¥¦§©

ì àHL ïöîwL úBàð÷ïîL,ïpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;ïpîæì õeç õîwL Bà,øéè÷äå Cläå éìka ïúðå §¨¤§¨¨¤¦§¨§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¨¤¨©¦§©¨§¨©©§¦§¦¥§¦§¦
ì àHLïîL;õîwL Bà,éìka ïúðå,Cläå,ì àHL øéè÷äåïîL–Búåöîk øéznä áø÷ àHL àeä äæ.úéfk ìBëàì ¤¦§¨¤¨©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¤¦§¨¤¤¨©©©¦§¦§¨¤¡©©¦

øçîì úéfëå õeça;õeça úéfëå øçîì úéfk;øçîì úéæ éöçëå õeça úéæ éöçk;õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk ©§©©¦§¨¨©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©§©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©
–úøk Ba ïéàå ìeñt.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà–íéáiçå ìebt ¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤©§©¨§¨§©£¤¤©¨¦§©¨¦

úøk åéìò;ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íàå–úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçåíéøîBà:ìeñt äæå äæ ¨¨¨¥§¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨§¥¨¥©£¨¦§¦¤¨¤¨
úøk Ba ïéàå.úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì–øLk;ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. §¥¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

:éàø÷î åäìåë åäì.lek`l ekxcy xac lek`l:íééøéù ïåâë.xihwdl ekxcy xacõåç íééøéùä øéè÷äì åà õîå÷ä ìåëàì áùç íà ìáà .õîå÷ä ïåâë
:íãà ìë ìöà åúòã äìèáã ,ìñô àì ,åðîæì.xiznd axwiy calaeõîå÷ä.ezkldkìáà .ãáìá ìåâôä àìà ìåñô íåù íù àäé àìù ,øùë äéä åìéàë

:úøë åá ïéàå ìåâô øúåé áåùç åðéà øçà ìåñô åá ùé íà.dwizya unw:äöéî÷ úòùá ìåñô úáùçî íåù áùç àìùueg xihwde jlde ilka ozpe
.epnfl:åðîæì õåç ïìëàì íééøéùä ìò áùç åììä úåãåáò úùìùáù ,øîåìë
cccc.enewnl ueg unw:äøæòì õåç íééøéùä ìåëàì äöéî÷ úòùá áùç.epnfl ueg xihwde jld ilka ozpíééøéùä ìò áùç åììä úåãåáò úùìùî úçàáå

:åðîæì õåç ïìëàì.ze`pwe `heg zgpn,ïîùì àìù ïöî÷ íà úåìåñôã ïé÷øô ùéøá ïðéøîàã ,ïîùì àìù ïåâë ,ìåâô éãéî ïàéöåîä øçà ìåñô ãåò ïäá ùé
ì õåç ïäéìò áùç úåãåáòä øàù úùìùå:ìåâô éãéî åàéöåä ,ïîùì àìù øàùäå äðîæì õåç äðåùàøä åìéôà åà ,ïðîæjiled e` ilka ozp e` unwy e`

.onyl `ly xihwd e`:úøë íééøéùá ïéàå åúåöîë øéúîä áø÷ àì åðîæì õåç íééøéùì ìåëàì úðî ìò øàùäå ïîùì àìù äùòù åìàî åæ éà øîåìë
.xgnl zifk uega zifkåðîæì õåç úçàá áùçù úåãåáò éúùá ïðéøééà àúùä ãòå .åîå÷îì õåçå åðîæì õåç úåáùçî éúù úåãåáòä ïî úçàá áùç

àúééî÷ øúáã äãåäé éáø âéìôã àåä úåãåáò éúùá àîéú àìã ,êéøèöéà äãåäé éáøìå .úçà äãåáòá ïäéúùá áùçù éøééî åéùëòå ,åîå÷îì õåç úøçàáå
:ïì òîùî÷ ,äãåî äãåáò àãçá ìáà ,ïðéìæà.uega zifke xgnl zifk:úøë éãéî äéðù åúàéöåä åðîæì õåçì äìçú áùçù ô"òàdf dcedi iax xn`

.'ek llkd:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .úåãåáò éúùá ïéá úçà äãåáòá ïéá àî÷ àðúà âéìô äãåäé 'ø

`xephxa yexit

פיגול? מחשבת המנחה על  וחלה –ä÷éúLa õî÷ חשב שלא – ÈÇÄÀÄÈ
הקמיצה, בשעת פסול מחשבת øéè÷äåשום Cläå éìka ïúðå– ÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄ

השיירים לאכול  מנת על והקטירו  והוליכו  בכלי  הקומץ את õeçנתן 
Bpîæì חוץ" במחשבת הללו העבודות שלוש כל שעשה כלומר  – ÄÀÇ

Bpîæìלזמנו "; õeç õîwL Bà חוץ להקטיר או לאכול מנת על  – ÆÈÇÄÀÇ
ä÷éúLaלזמנו, øéè÷äå Cläå éìka ïúðå,פסול מחשבת בלי  – ÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÄÀÄÈ

Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå õîwL Bàכל שעשה – ÆÈÇÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÄÀÇ
לזמנם, חוץ השיירים את לאכול מנת על  העבודות àeäארבע äæÆ

Búåöîk øéznä áøwL היתה לא לזמנו" "חוץ מחשבת שמלבד – ÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
ולפיכך המנחה, את הפוסלת אחרת מחשבה כל המנחה בעבודת

פיגול. היא המנחה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Búåöîk øéznä áø÷ àG ãöék? פיגול מידי  יוצאת והמנחה – ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
BîB÷îì õeç õî÷,לעזרה חוץ השיירים לאכול  מנת על  –ïúðå ÈÇÄÀÀÈÇ

Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka הללו העבודות משלוש שאחת – ÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÄÀÇ
לזמנו; חוץ השיירים את לאכול  מנת על  õeçעשה õîwL BàÆÈÇ

Bpîæì," לזמנו "חוץ במחשבת –õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå ÄÀÇÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄ
BîB÷îì;" למקומו "חוץ במחשבת –,éìka ïúðå ,õîwL Bà ÄÀÆÈÇÀÈÇÇÀÄ

BîB÷îì õeç øéè÷äå ,Cläå אלו מעבודות אחת שעשה – ÀÄÅÀÄÀÄÄÀ
לזמנו". "חוץ במחשבת העבודות ושאר  למקומו ", "חוץ במחשבת

úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî מעבודות אחת כשעשה שנפסלות – ÄÀÇÅÄÀÇÀÈ
לשמן, שלא Cläåהמנחה éìka ïúðå ,ïîLì àHL ïöîwLÆÀÈÈÆÄÀÈÀÈÇÇÀÄÀÄÅ

ïpîæì õeç øéè÷äå לשמה שלא שעשאה הקמיצה מן שחוץ – ÀÄÀÄÄÀÇÈ
לזמנו ; חוץ במחשבת העבודות שאר ïpîæìעשה õeç õîwL BàÆÈÇÄÀÇÈ

לזמנן, חוץ במחשבת –ïîLì àHL øéè÷äå Cläå éìka ïúðåÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÆÄÀÈ

נדבה; מנחת לשם אלא קנאות מנחת או  חוטא מנחת לשם שלא –
ïîLì àHL øéè÷äå ,Cläå ,éìka ïúðå ,õîwL Bà שעשה – ÆÈÇÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÆÄÀÈ

"חוץ  במחשבת העבודות ושאר לשמן , שלא הללו העבודות אחת
Búåöîkלזמנו ", øéznä áø÷ àHL àeä äæאחר פסול  שיש – ÆÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

פיגול, מידי  המנחה יוצאת הלכך לזמנו ", "חוץ מחשבת מלבד במנחה

של העבודות מארבע אחת העושה כרת. בה ואין שפסולה ודינה
מנת על  õeçaהמנחה úéfk ìBëàìלעזרה –øçîì úéfëå– ÆÁÇÇÄÇÀÇÇÄÀÈÈ

לאכול מנת על  או לזמנו; õeçaחוץ úéfëå øçîì úéfk שקדמה – ÇÇÄÀÈÈÀÇÇÄÇ
לאכול  מנת על או  המקום, למחשבת הזמן  õeçaמחשבת úéæ éöçkÇÂÄÇÄÇ

;øçîì úéæ éöçëåאוõeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk– ÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÂÄÇÄÀÈÈÀÇÂÄÇÄÇ
משום  אחר  פסול בה שיש  לפי  המנחה, על חלה פיגול  מחשבת אין 

ולפיכך  למקומו", "חוץ úøkמחשבת Ba ïéàå ìeñt המנחה קרבן  – ÈÀÅÈÅ
כרת. חייב אינו ממנה והאוכל ììkäפסול , äæ :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÆÇÀÈ

כלל : קובע והוא קמא, תנא על חולק יהודה רבי  –úáLçî íàÄÇÂÆÆ
íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä קדמה לזמנו" "חוץ מחשבת אם – ÇÀÇÈÀÈÀÇÂÆÆÇÈ

למקומו", "חוץ úøkלמחשבת åéìò íéáiçå ìebt שמחשבת – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
פיגול; מידי המנחה את זה בכגון מוציאה אינה למקומו " íàåÀÄ"חוץ

ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî מחשבת אין  שוב – ÇÂÆÆÇÈÈÀÈÀÇÂÆÆÇÀÇ
הקרבן ולכן המנחה, על חלה úøkפיגול  Ba ïéàå ìeñtשסובר – ÈÀÅÈÅ

ראשון . לשון  תפוס יהודה: ìeñtרבי äæå äæ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÆÈ
úøk Ba ïéàå מחשבת קדמה אם בין  הזמן מחשבת קדמה אם בין  – ÀÅÈÅ

פסול הקרבן אלא המנחה, קרבן  על  חלה פיגול  מחשבת אין המקום,
מנת על העבודות אחת עשה ואם כרת. חייב אינו ממנו ìBëàìÆÁוהאוכל 

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk חוץ או  לזמנם חוץ ושניהם – ÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄ
המנחה,øLkלמקומם, קרבן –ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL ÈÅÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ

פסול. במחשבת המנחה את לפסול  כדי כזית, לשיעור  –

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øçîì döî÷ øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwä–äãBîéñBé éaøåéìò ïéáiçå ìebt àeäL äæa ©¥¤©¦§¨¤¡§¨¤¨§©§¦ª§¨§¨¨¤©¦¥¨¤¤¦§©¨¦¨¨

úøk.øçîì dúðBáì øéè÷äì–éñBé éaøøîBà:úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçåíéøîBà:úøk åéìò ïéáiçå ìebt. ¨¥§©§¦§¨¨§¨¨©¦¥¥¨§¥¨¥©£¨¦§¦¦§©¨¦¨¨¨¥
Bì eøîà:çáfä ïî Bæ úðM äî?íäì øîà:åéøeîàå BøNáe Bîc çáfäL–ãçà;äçðnä ïî dðéà äðBáìe. ¨§©¨©¦©¤©¨©¨¤¤©¤©¨§¨§¥¨¤¨§¨¥¨¦©¦§¨

·øçîì úBlçä ïî úçà ìBëàì íéNáë éðL èçL;øçîì íéøãqä ïî ãçà ìBëàì ïékæá éðL øéè÷ä–éñBé éaø ¨©§¥§¨¦¤¡©©¦©©§¨¨¦§¦§¥¨¦¦¤¡¤¨¦©§¨¦§¨¨©¦¥
øîBà:åéìò áMçL øãqä BúBàå älçä dúBà–úøk åéìò ïéáiçå ìebt;éðMäå–úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçå ¥¨©©¨§©¥¤¤¦©¨¨¦§©¨¦¨¨¨¥§©¥¦¨§¥¨¥©£¨¦

íéøîBà:úøk åéìò ïéáiçå ìebt äæå äæ.úBlçä ïî úçà úàîèð,íéøãqä ïî ãçà Bà–äãeäé éaøøîBà:íäéðL §¦¤¨¤¦§©¨¦¨¨¨¥¦§¥©©¦©©¤¨¦©§¨¦©¦§¨¥§¥¤
äôøOä úéáì eàöé,÷eìç øeaö ïaø÷ ïéàL.íéîëçåíéøîBà:Búàîèa àîhä,ìëàé øBähäå. ¥§§¥©§¥¨¤¥¨§¨¦¨©£¨¦§¦©¨¥§ª§¨§©¨¥¨¥

a`̀̀̀.lebt `edy iqei 'x dcen .dgpnd z` unewdàîéúã åäî ,úøë åá ïéàå ìåñô øîåà éñåé 'ø øçîì äúðåáì øéè÷äì àôéñ éðúîì éòáã íåùî
úøè÷ä ïéáã ,àåä øéúî éöç äðåáì êäå ,ìâéô àì øéúî éöç úãåáò øçîì ãåáòì áùç íàù øîåìë ,øéúî éöçá ïéìâôî ïéà øáñã íåùî éñåé 'øã àîòè
íåùî åàì àîòèã .äãåî àäáã ïì òîùî à÷ ,éñåé éáø âéìôå àéä øéúî éöç úãåáò õîå÷ úøè÷äá áùç éë àùéø åìéôàå ,íééøéùä íéøéúî äðåáìå õîå÷

:øéúîä úà ìâôî øéúî ïéàã íåùî àìà ,àåä éëä.gafd on ef dpy dn:ìåâô øçîì íéøåîéà øéè÷äì úðî ìò åèçåùäùon dpi`.dgpndïéîî äðéà
øéúî ìâôì úìòåî õîå÷ àåäù äæ øéúî úãåáò ïéàù ,øéúîä úà ìâôî øéúî ïéàù éñåé éáø øáñ÷ã .äçðîä éøéúîî àåäù ô"òàå ,õîå÷ä åîë äçðîä
ãçá òá÷à àìã àëéä ,øéúîä úà ìâôî øéúî ïéàã ïðéøîà éë ,äéì éøîà ïðáøå .õîå÷ä úãåáòá äðåáìä ìò áùçî àåäù äáùçîá äðåáìä àéäù øçàä
ãçá åòá÷àã àëéä ìáà .íéøùë íäéðù øçîì åøéáç úà ìåëàì úðî ìò íäî ãçà èçù íàå ,íçìä úà íéøéúî íäéðùã úøöò éùáë éðù ïåâë ,àðî

:íéîëçë äëìäå .øçà øéúî ìâôì äæ øéúî úáùçî úìòåî ,ãçà éìëá íäéðùù äðåáìå õîå÷ ïåâë ,àðî
aaaa.miyak ipy hgyàìà ùåã÷ íçìä ïéàù ,íçìä éúùì ïéùã÷îå ïéøéúî íéùáë ïúåàå ,íéîìù çáæì äðù éðá íéùáë éðù åäá áéúëã ,úøöò ìù

:åäðéð íéôñåîã ,úøöò ìù íéùáë øàùå .äôåðúá åîò å÷÷æåäå ìéàåä ,íéùáë éðù úèéçùá.xgnl zelgd on zg` lek`làìà åðéà úåìçä úìéëà ïîæå
:íùàëå úàèçë äá øîàðù ,äçðî ïéãë ,äìéìå íåéì.oikifa izy xihwdáéúëãë íéðôä íçì ìù úåëøòî éúùì(ã"ë àø÷éå),úåëøòî íéúù íúåà úîùå

áéúëãë äðåáì åá ùéù úçà óë úëøòî ìë ìò äúéä(íù).íéëéæá éðù íéàø÷ð äðåáìä äðåúð íäáù åììä úåôëä éúùå .äëæ äðåáì úëøòîä ìò úúðå
áéúëãë úøè÷ð äðåáìäå(íù)éðù øéè÷äù äòùá íàå .ãáìá ïçìùä ïî åúåà íéøéñîù úáù åúåà ìë åúìéëà ïîæå ,ìëàð íçìäå .äøëæàì íçìì äúéäå

:åðîæá àìù øîåìë ,øçîì åìëàì íçì ìù úåëøòîä ïî úçà ìò áùç äðåáì ìù íéëéæá.dlg dze`:úøöò ìù íçìä éúù ìù.xcqd eze`eíçì ìù
:íéðôä.lebt dfe df:ãçà óåâ íéáùçð ïìåëù.zelgd on zg` z`nhpíéøãñä ïî ãçà åà ,íéùáëä íã ú÷éøæ íãå÷ íçìä éúùî úçà úàîèðùë à÷åã

ãå÷øåäèäå åúàîåèá àîèä ìëä éøáã ,íéëéæáä úøè÷ä øçàì åà íãä ú÷éøæ øçàì àîèð íà ìáà .ïðáøå äãåäé éáø åâéìôàã àåä ,íéëéæáä úøè÷ä í
:ìëàé.welg xeav oaxw oi`yïéàù åéúåáøî ìáå÷î äéä êëå .åãéá êåøò ãåîìú àìà ,äéúìîì äãåäé éáø äøîà àøáñî àìå àø÷î àìã ÷éñî àøîâá

:åìåë ìñôð åéöç ìñôð íàå ÷åìç øåáö ïáø÷

`xephxa yexit
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øçîì döî÷ øéè÷äì Bà äéøéL ìBëàì äçðnä úà õîBwäÇÅÆÇÄÀÈÆÁÀÈÆÈÀÇÀÄËÀÈÀÈÈ
לזמנו, חוץ –åéìò ïéáiçå ìebt àeäL äæa éñBé éaø äãBîÆÇÄÅÈÆÆÄÀÇÈÄÈÈ

úøk המנחה את הקומץ אבל ג; משנה הקודם בפרק ששנינו  כמו – ÈÅ
מנת øçîìעל dúðBáì øéè÷äì, לזמנו חוץ –:øîBà éñBé éaø ÀÇÀÄÀÈÈÀÈÈÇÄÅÅ

úøk Ba ïéàå ìeñtשיירי את מתירים שניהם והלבונה שהקומץ – ÈÀÅÈÅ
בעבודת  פיגול שמחשבת כלומר  המתיר , את מפגל  מתיר  ואין המנחה,

האחר . המתיר על  כשחשבה מועילה אינה האחד  íéîëçåÇÂÈÄהמתיר
úøk åéìò ïéáiçå ìebt :íéøîBà שהקומץ הם, שסוברים – ÀÄÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

ולפיכך אחד , בכלי  מונחים ושניהם הואיל  הם אחד כמתיר והלבונה

מועילה  מחשבתו  למחר, לבונתה להקטיר  מנת על המנחה את הקומץ
פיגול . Bìלעשותה eøîà:יוסי לרבי חכמים –ïî Bæ úðM äî ÈÀÇÈÇÄ

çáfä מנת על  הזבח את שהשוחט הזבח, מן המנחה נשתנית מה – ÇÆÇ
פיגול? הקרבן לזמנו חוץ האימורים את íäìלהקטיר  øîàרבי – ÈÇÈÆ

ãçàיוסי : åéøeîàå BøNáe Bîc çáfäL,אחד מין  הם –äðBáìe ÆÇÆÇÈÀÈÀÅÈÆÈÀÈ
äçðnä ïî dðéà מחשבתו ולפיכך הקומץ, כמו  המנחה ממין אינה – ÅÈÄÇÄÀÈ

לפגל מועילה אינה למחר  המנחה של  לבונתה להקטיר הקומץ של
המנחה. minkgk.את dklde
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íéNáë éðL èçL והן הלחם, שתי עמהם שמביא עצרת, של – ÈÇÀÅÀÈÄ
חשב השחיטה ובשעת הכבשים, בשחיטת úçàמתקדשות ìBëàìÆÁÇÇ

øçîì úBlçä ïî אינו הלחם שתי  אכילת שזמן  בזמנו, שלא – ÄÇÇÀÈÈ
או ולילה; ליום ïékæáאלא éðL øéè÷ä שנותנים לבונה, של  – ÄÀÄÀÅÈÄÄ

בשבת  הלבונה הקטרת ולאחר  הפנים, לחם סדרי  שני על שבת בכל
את  שהקטיר  ובשעה בלבד , השבת ביום לכהנים הלחם נאכל  הבאה

חשבבזי הלבונה øçîìכי íéøãqä ïî ãçà ìBëàì למחרת – ÆÁÆÈÄÇÀÈÄÀÈÈ
בזמנו, שלא כלומר älçäהשבת, dúBà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÈÇÇÈ

הלחם, øãqäמשתי  BúBàå,הפנים מלחם –åéìò áMçL– ÀÇÅÆÆÄÇÈÈ
לזמנו , חוץ úøkמחשבת åéìò ïéáiçå ìebt מחשבת עליו  שחלה – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

שלéðMäåהפיגול, השניה והמערכת הלחם משתי  השניה החלה – ÀÇÅÄ
הפנים, úøkלחם Ba ïéàå ìeñt אינה אחד של פיגול שמחשבת – ÈÀÅÈÅ

השני. את åéìòמפגלת ïéáiçå ìebt äæå äæ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÆÄÀÇÈÄÈÈ
úøk כגוף נחשבים הפנים לחם של הסדרים שני וכן הלחם ששתי  – ÈÅ

פיגול . השני  אף האחד וכשנתפגל úBlçäאחד , ïî úçà úàîèðÄÀÅÇÇÄÇÇ
הלחם, שתי של  –íéøãqä ïî ãçà Bà,הפנים לחם של  –éaø ÆÈÄÇÀÈÄÇÄ

äôøOä úéáì eàöé íäéðL :øîBà äãeäé דינם שניהם – ÀÈÅÀÅÆÅÀÀÅÇÀÅÈ
eìç÷בשריפה, øeaö ïaø÷ ïéàL;כולו נפסל חציו נפסל ואם – ÆÅÈÀÈÄÈ

מרבותיו . היה מקובל  שכך מבואר  àîhäבגמרא :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÈÅ
Búàîèaהשריפה לבית יוצא והוא –àé øBähäåìëשמותר – ÀËÀÈÀÇÈÅÈÅ

בגמרא  נטמא. שלא הסדר  את או נטמאה שלא החלה את לאכול

מן  אחת כשנטמאה אלא וחכמים יהודה רבי נחלקו  שלא מבואר,
קודם  הסדרים מן אחד  שנטמא או  הכבשים, דם זריקת קודם החלות

או  הדם, זריקת לאחר  החלות אחת נטמאה אם אבל  הבזיכין . הקטרת
מודה  יהודה רבי אף הבזיכים, הקטרת לאחר  הסדרים מן אחד שנטמא

ייאכל. והטהור  בטומאתו  שהטמא
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יב-יג): ז, (ויקרא בתורה epaixwiכתוב dcez lr m`"על הודאה דבר על (אם
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øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìe,BîB÷îì õeç–úøk Ba ïéàå ìeñt;Bpîæì õeç–úøk åéìò ïéáiçå ìebt,ãáìáe §©§¦¨¨¤©§§©§¦¦§¨§¥¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©
Búåöîk øéznä áø÷iL.Búåöîk øéznä áø÷ ãöék?ä÷éúLa õî÷,Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;õîwL Bà ¤¦§©©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¤¨©

Bpîæì õeç,ä÷éúLa øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå õîwL Bà–áøwL àeä äæ ¦§©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§¦¨¤¨©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¤¤¨©
Búåöîk øéznä. ©©¦§¦§¨

„Búåöîk øéznä áø÷ àG ãöék?BîB÷îì õeç õî÷,Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;Bpîæì õeç õîwL Bà, ¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¤¨©¦§©
BîB÷îì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;õîwL Bà,éìka ïúðå,Cläå,BîB÷îì õeç øéè÷äå.úçðîe àèBç úçðî §¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§¤¨©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§¦§©¥¦§©

ì àHL ïöîwL úBàð÷ïîL,ïpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå;ïpîæì õeç õîwL Bà,øéè÷äå Cläå éìka ïúðå §¨¤§¨¨¤¦§¨§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¦§©¨¤¨©¦§©¨§¨©©§¦§¦¥§¦§¦
ì àHLïîL;õîwL Bà,éìka ïúðå,Cläå,ì àHL øéè÷äåïîL–Búåöîk øéznä áø÷ àHL àeä äæ.úéfk ìBëàì ¤¦§¨¤¨©§¨©©§¦§¦¥§¦§¦¤¦§¨¤¤¨©©©¦§¦§¨¤¡©©¦

øçîì úéfëå õeça;õeça úéfëå øçîì úéfk;øçîì úéæ éöçëå õeça úéæ éöçk;õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk ©§©©¦§¨¨©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©§©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©
–úøk Ba ïéàå ìeñt.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà–íéáiçå ìebt ¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤©§©¨§¨§©£¤¤©¨¦§©¨¦

úøk åéìò;ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íàå–úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçåíéøîBà:ìeñt äæå äæ ¨¨¨¥§¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨§¥¨¥©£¨¦§¦¤¨¤¨
úøk Ba ïéàå.úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì–øLk;ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. §¥¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

:éàø÷î åäìåë åäì.lek`l ekxcy xac lek`l:íééøéù ïåâë.xihwdl ekxcy xacõåç íééøéùä øéè÷äì åà õîå÷ä ìåëàì áùç íà ìáà .õîå÷ä ïåâë
:íãà ìë ìöà åúòã äìèáã ,ìñô àì ,åðîæì.xiznd axwiy calaeõîå÷ä.ezkldkìáà .ãáìá ìåâôä àìà ìåñô íåù íù àäé àìù ,øùë äéä åìéàë

:úøë åá ïéàå ìåâô øúåé áåùç åðéà øçà ìåñô åá ùé íà.dwizya unw:äöéî÷ úòùá ìåñô úáùçî íåù áùç àìùueg xihwde jlde ilka ozpe
.epnfl:åðîæì õåç ïìëàì íééøéùä ìò áùç åììä úåãåáò úùìùáù ,øîåìë
cccc.enewnl ueg unw:äøæòì õåç íééøéùä ìåëàì äöéî÷ úòùá áùç.epnfl ueg xihwde jld ilka ozpíééøéùä ìò áùç åììä úåãåáò úùìùî úçàáå

:åðîæì õåç ïìëàì.ze`pwe `heg zgpn,ïîùì àìù ïöî÷ íà úåìåñôã ïé÷øô ùéøá ïðéøîàã ,ïîùì àìù ïåâë ,ìåâô éãéî ïàéöåîä øçà ìåñô ãåò ïäá ùé
ì õåç ïäéìò áùç úåãåáòä øàù úùìùå:ìåâô éãéî åàéöåä ,ïîùì àìù øàùäå äðîæì õåç äðåùàøä åìéôà åà ,ïðîæjiled e` ilka ozp e` unwy e`

.onyl `ly xihwd e`:úøë íééøéùá ïéàå åúåöîë øéúîä áø÷ àì åðîæì õåç íééøéùì ìåëàì úðî ìò øàùäå ïîùì àìù äùòù åìàî åæ éà øîåìë
.xgnl zifk uega zifkåðîæì õåç úçàá áùçù úåãåáò éúùá ïðéøééà àúùä ãòå .åîå÷îì õåçå åðîæì õåç úåáùçî éúù úåãåáòä ïî úçàá áùç

àúééî÷ øúáã äãåäé éáø âéìôã àåä úåãåáò éúùá àîéú àìã ,êéøèöéà äãåäé éáøìå .úçà äãåáòá ïäéúùá áùçù éøééî åéùëòå ,åîå÷îì õåç úøçàáå
:ïì òîùî÷ ,äãåî äãåáò àãçá ìáà ,ïðéìæà.uega zifke xgnl zifk:úøë éãéî äéðù åúàéöåä åðîæì õåçì äìçú áùçù ô"òàdf dcedi iax xn`

.'ek llkd:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .úåãåáò éúùá ïéá úçà äãåáòá ïéá àî÷ àðúà âéìô äãåäé 'ø

`xephxa yexit

פיגול? מחשבת המנחה על  וחלה –ä÷éúLa õî÷ חשב שלא – ÈÇÄÀÄÈ
הקמיצה, בשעת פסול מחשבת øéè÷äåשום Cläå éìka ïúðå– ÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄ

השיירים לאכול  מנת על והקטירו  והוליכו  בכלי  הקומץ את õeçנתן 
Bpîæì חוץ" במחשבת הללו העבודות שלוש כל שעשה כלומר  – ÄÀÇ

Bpîæìלזמנו "; õeç õîwL Bà חוץ להקטיר או לאכול מנת על  – ÆÈÇÄÀÇ
ä÷éúLaלזמנו, øéè÷äå Cläå éìka ïúðå,פסול מחשבת בלי  – ÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÄÀÄÈ

Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå õîwL Bàכל שעשה – ÆÈÇÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÄÀÇ
לזמנם, חוץ השיירים את לאכול מנת על  העבודות àeäארבע äæÆ

Búåöîk øéznä áøwL היתה לא לזמנו" "חוץ מחשבת שמלבד – ÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
ולפיכך המנחה, את הפוסלת אחרת מחשבה כל המנחה בעבודת

פיגול. היא המנחה
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Búåöîk øéznä áø÷ àG ãöék? פיגול מידי  יוצאת והמנחה – ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
BîB÷îì õeç õî÷,לעזרה חוץ השיירים לאכול  מנת על  –ïúðå ÈÇÄÀÀÈÇ

Bpîæì õeç øéè÷äå Cläå éìka הללו העבודות משלוש שאחת – ÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÄÀÇ
לזמנו; חוץ השיירים את לאכול  מנת על  õeçעשה õîwL BàÆÈÇ

Bpîæì," לזמנו "חוץ במחשבת –õeç øéè÷äå Cläå éìka ïúðå ÄÀÇÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄ
BîB÷îì;" למקומו "חוץ במחשבת –,éìka ïúðå ,õîwL Bà ÄÀÆÈÇÀÈÇÇÀÄ

BîB÷îì õeç øéè÷äå ,Cläå אלו מעבודות אחת שעשה – ÀÄÅÀÄÀÄÄÀ
לזמנו". "חוץ במחשבת העבודות ושאר  למקומו ", "חוץ במחשבת

úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî מעבודות אחת כשעשה שנפסלות – ÄÀÇÅÄÀÇÀÈ
לשמן, שלא Cläåהמנחה éìka ïúðå ,ïîLì àHL ïöîwLÆÀÈÈÆÄÀÈÀÈÇÇÀÄÀÄÅ

ïpîæì õeç øéè÷äå לשמה שלא שעשאה הקמיצה מן שחוץ – ÀÄÀÄÄÀÇÈ
לזמנו ; חוץ במחשבת העבודות שאר ïpîæìעשה õeç õîwL BàÆÈÇÄÀÇÈ

לזמנן, חוץ במחשבת –ïîLì àHL øéè÷äå Cläå éìka ïúðåÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÆÄÀÈ

נדבה; מנחת לשם אלא קנאות מנחת או  חוטא מנחת לשם שלא –
ïîLì àHL øéè÷äå ,Cläå ,éìka ïúðå ,õîwL Bà שעשה – ÆÈÇÀÈÇÇÀÄÀÄÅÀÄÀÄÆÄÀÈ

"חוץ  במחשבת העבודות ושאר לשמן , שלא הללו העבודות אחת
Búåöîkלזמנו ", øéznä áø÷ àHL àeä äæאחר פסול  שיש – ÆÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

פיגול, מידי  המנחה יוצאת הלכך לזמנו ", "חוץ מחשבת מלבד במנחה

של העבודות מארבע אחת העושה כרת. בה ואין שפסולה ודינה
מנת על  õeçaהמנחה úéfk ìBëàìלעזרה –øçîì úéfëå– ÆÁÇÇÄÇÀÇÇÄÀÈÈ

לאכול מנת על  או לזמנו; õeçaחוץ úéfëå øçîì úéfk שקדמה – ÇÇÄÀÈÈÀÇÇÄÇ
לאכול  מנת על או  המקום, למחשבת הזמן  õeçaמחשבת úéæ éöçkÇÂÄÇÄÇ

;øçîì úéæ éöçëåאוõeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk– ÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÂÄÇÄÀÈÈÀÇÂÄÇÄÇ
משום  אחר  פסול בה שיש  לפי  המנחה, על חלה פיגול  מחשבת אין 

ולפיכך  למקומו", "חוץ úøkמחשבת Ba ïéàå ìeñt המנחה קרבן  – ÈÀÅÈÅ
כרת. חייב אינו ממנה והאוכל ììkäפסול , äæ :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÆÇÀÈ

כלל : קובע והוא קמא, תנא על חולק יהודה רבי  –úáLçî íàÄÇÂÆÆ
íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä קדמה לזמנו" "חוץ מחשבת אם – ÇÀÇÈÀÈÀÇÂÆÆÇÈ

למקומו", "חוץ úøkלמחשבת åéìò íéáiçå ìebt שמחשבת – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
פיגול; מידי המנחה את זה בכגון מוציאה אינה למקומו " íàåÀÄ"חוץ

ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî מחשבת אין  שוב – ÇÂÆÆÇÈÈÀÈÀÇÂÆÆÇÀÇ
הקרבן ולכן המנחה, על חלה úøkפיגול  Ba ïéàå ìeñtשסובר – ÈÀÅÈÅ

ראשון . לשון  תפוס יהודה: ìeñtרבי äæå äæ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÈÆÈ
úøk Ba ïéàå מחשבת קדמה אם בין  הזמן מחשבת קדמה אם בין  – ÀÅÈÅ

פסול הקרבן אלא המנחה, קרבן  על  חלה פיגול  מחשבת אין המקום,
מנת על העבודות אחת עשה ואם כרת. חייב אינו ממנו ìBëàìÆÁוהאוכל 

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk חוץ או  לזמנם חוץ ושניהם – ÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄ
המנחה,øLkלמקומם, קרבן –ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL ÈÅÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ

פסול. במחשבת המנחה את לפסול  כדי כזית, לשיעור  –

izdw - zex`ean zeipyn
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úøk åéìò ïéáiçå ìebt àeäL;øéznä àeä õîwäL.øçîì úBlç ézL ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL,øéè÷ä ¤¦§©¨¦¨¨¨¥¤©Ÿ¤©©¦¨©¤¨¦©§¨¦¤¡§¥©§¨¨¦§¦
øçîì íéøãñ éðL ìBëàì íékæaä ïî ãçà–øéàî éaøøîBà:úøk åéìò íéáiçå ìebt.íéîëçåíéøîBà:ïéà ¤¨¦©¨¦¦¤¡§¥§¨¦§¨¨©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥

ìebt,øéznä ìk úà ìbôiL ãò.øçîì epnî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL–ìebt àeä,øLk Bøáçå.ìBëàì ¦©¤§©¥¤¨©©¦¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤§¨¨¦©£¥¨¥¤¡
øçîì Bøáçî–íéøLk íäéðL. ¥£¥§¨¨§¥¤§¥¦
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‡äçðnä úà õîBwä,ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàì,øéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äì–øLk.øæòéìà éaø ©¥¤©¦§¨¤¡¨¨¤¥©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥©¦¡¦¤¤

ìñBt.ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øác øéè÷äìøéè÷äì BkøcL,úéfkî úBçt–øLk.úéæ éöçk ìBëàì, ¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦¨¦©©¦¨¥¤¡©£¦©¦
úéæ éöçk øéè÷äìe–øLk,ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. §©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

:äðåáìäå õîå÷ä åøéè÷éù ãò ïäëì äìéëàá íéøúåî äçðîä éøééù ïéàù ,åøéáç.ze`pw zgpnae `heg zgpnaàåä åãáì õîå÷äå ,äðåáì ïäá ïéàù
:øéúîä.miyakd on cg` hgy:ïäéðù åèçùéù øçà àìà øúåî íçìä ïéàå .úøöò éùáë ìù.oikifad on cg` xihwdàìà íçìä øéúî ïéà éøäå

:íäéðù úøè÷ä.lebt xne` xi`n 'x:î"øë äëìä ïéàå .ìâôî éîð øéúî éöç øáñã
b`̀̀̀.lek`l dgpnd z` unewd:åðîæì õåç.lek`l ekxc oi`y xac:äðåáìäå õîå÷ä ïåâë.xihwdle:åðîæì õåç.xihwdl ekxc oi`y xacíééøéùä

:øéè÷äì ïëøã ïéàå ìåëàì ïëøãù.xyk:íãà ìë ìöà åúòã äìèáã ,äáùçî äáåùç åæ ïéàã.lqet xfril` iaxáéúëã('æ àø÷éå)øùáî ìëàé ìåëàä íàå
íäéìò áùç íà íééøéù ïåâë íãàì íãà úìéëà úìñåôù íùë êì øîåì ,çáæî úìéëà úçàå íãà úìéëà úçà ,øáãî áåúëä úåìéëà éúùá ,åéîìù çáæ
áùç íà íééøéù ïåâë íãà úìéëà úáùçî úìñåô êë ,åðîæá àìù åøéè÷äì åéìò áùç íà õîå÷ ïåâë çáæîì çáæî úìéëàå ,åðîæì õåç íìëàì íãàì

é÷ôàãî ,ïðîæì õåç ïøéè÷äì çáæîì íäéìòàðîçø ä÷ôà éëäì ,éøáñ ïðáøå .åæì åæî íéáùçîå ,åäðéð éããä éë äðéî òîù äìéëà ïåùìá åäééååøúì àðîçø åäð
äëìäå .íãàì íééøéùå çáæîì õîå÷ ,òîùî äéçøåàë äìéëà íìåòìå .úéæëá äøè÷ä úáùçî óà úéæëá äìéëà äî êì øîåì ,äìéëà ïåùìá äøè÷äì

:íéîëçë
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õîwa ìbt íàL ,úBàð÷ הקטרת בשעת פיגול מחשבת שחשב – ÀÈÆÄÄÅÇÙÆ
úøkהקומץ, åéìò ïéáiçå ìebt àeäL חוטא שבמנחת לפי – ÆÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

כלל, לבונה אין  קנאות øéznäובמנחת àeä õîwäL הקומץ – ÆÇÙÆÇÇÄ
אלא  באה לא זו שפיסקה מבואר  בגמרא בהן . המתיר הוא לבדו
בלבונה: ולא בקומץ בפיגל ברישא, הסוברים שחכמים להשמיענו,

שהמנחה  מקום מכל  הם מודים המתיר", כל את שיפגל עד  כרת בו  "אין
בה  ואין הואיל  בקומצה, שהמפגל חוטא, מנחת משום גזירה פסולה,

שהמנחה  בקומץ, ולא בלבונה בפיגל הדין  והוא פיגול. היא הרי לבונה,
בבזיכי שהמפגל הפנים, לחם משום גזרה חכמים, לדעת אף פסולה

פיגול  נעשה הלחם הלחם, שעל  בבבב).).).).הלבונה יד יד יד יד ,,,, ãçà((((מנחותמנחותמנחותמנחות èçLÈÇÆÈ
íéNákä ïîמנת על  עצרת, של  –úBlç ézL ìBëàì דהיינו – ÄÇÀÈÄÆÁÀÅÇ

הלחם, וכן øçîìשתי  לזמנן ; חוץ –íékæaä ïî ãçà øéè÷ä ÀÈÈÄÀÄÆÈÄÇÈÄÄ
מנת על הפנים, לחם של  הסדרים שני  על  הניתנת לבונה של –ìBëàìÆÁ

íéøãñ éðL,הפנים לחם של  –øçîì דהיינו השבת, למחרת – ÀÅÀÈÄÀÈÈ
הזמן, úøkלאחר  åéìò íéáiçå ìebt :øîBà øéàî éaøרבי – ÇÄÅÄÅÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

מתיר . בחצי שמפגלים לשיטתו , הולך  ïéàמאיר  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
øéznä ìk úà ìbôiL ãò ,ìebt אינן הלחם ושתי הואיל  – ÄÇÆÀÇÅÆÈÇÇÄ

לחם וכן הכבשים, שני שנשחטו לאחר אלא באכילה הפנים מותרות
אם  לפיכך  הבזיכים, שני שהוקטרו  לאחר  אלא באכילה מותר אינו

אם  אלא פיגול , זה אין  הבזיכים מן באחד  או  הכבשים מן באחד  פיגל
הבזיכים. בשני או הכבשים בשני  פיגל minkgk.כן  dkldeãçà èçLÈÇÆÈ

íéNákä ïîמנת על  עצרת, של –epnî ìBëàì,כבש מאותו  – ÄÇÀÈÄÆÁÄÆ
øçîì,לזמנו חוץ דהיינו  –ìebt àeä במחשבת ששחטו הכבש – ÀÈÈÄ
øLkפיגול , Bøáçåידי על  מתפגל  שאינו כשר , השני  הכבש  – ÇÂÅÈÅ

הכבשים, מן  אחד  שחט ואם øçîìהראשון. Bøáçî ìBëàìעל – ÆÁÅÂÅÀÈÈ
לזמנו , חוץ השני הכבש את לאכול  íéøLkמנת íäéðLשהואיל – ÀÅÆÀÅÄ

המתיר, את מפגל  מתיר  אין הלחם, את מתירים כאחד  הכבשים ושני
על כשחשבה פוסלת המתירים מן באחד פיגול  מחשבת שאין כלומר

מתירים  כאחד  ששניהם פי על אף ולבונה, בקומץ ברם, האחר . המתיר
מנת  על  המנחה את שהקומץ חכמים, סוברים מקום מכל  המנחה, את

במשנה  ששנינו  כמו פיגול, המנחה את עושה למחר , לבונתה להקטיר 
כמתיר הם הרי  אחד , בכלי והוקבעו שהואיל  הוא, וטעמם בפרקנו; א

הלבונה לגבי  בקומץ פיגול מחשבת מועילה ולפיכך epx`ayאחד, enk)
.(my

א ה נ ש מ ר ו א ב

הזבח; את השוחט לגבי  ג) (ג, זבחים במסכת כולה נשנתה שבמשנתנו  ההלכה
גם  כן  זבחים. לגבי  הזבחים שחיטת כמו  המנחה לגבי  היא המנחה קמיצת שכן 

היא שרת בכלי הקומץ הדם,נתינת כהולכת הקומץ והולכת הדם, קבלת כמו
הזבח  של העבודות באחת שפוסל  מה שכל  ומכאן הדם; כזריקת הקומץ והקטרת

למסכתנו. בפתיחה הזכרנו  שכבר  כמו  במנחה, לה המתאימה בעבודה פוסל

,äçðnä úà õîBwäמנת למקומו ,ìBëàìעל  חוץ או לזמנו חוץ – ÇÅÆÇÄÀÈÆÁ
ìBëàì Bkøc ïéàL øácלהקטיר שדרכם והלבונה, הקומץ כגון  – ÈÈÆÅÇÀÆÁ

מנת על  או  לאכול, למקומו ,øéè÷äìולא חוץ או לזמנו  חוץ – ÀÇÀÄ
øéè÷äì Bkøc ïéàL øác ואין לאכול שדרכם המנחה, שיירי – ÈÈÆÅÇÀÀÇÀÄ

להקטיר , אותו .øLkדרכם פוסלת זו  מחשבה שאין  המנחה, קרבן  – ÈÅ
ìñBt øæòéìà éaø" לזמנו "חוץ שבמחשבת כלומר  הקרבן, את – ÇÄÁÄÆÆÅ

מבואר בגמרא פסול. הקרבן  למקומו " "חוץ ובמחשבת פיגול, הקרבן 
אכילה, בלשון בתורה נאמרה הקטרה שאף אליעזר , רבי של טעמו

יח יח יח יח ):):):):שנאמר ז ז ז ז ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שלמיו", זבח מבשר יאכל  האכל "ואם
מזבח, אכילת ואחת אדם אכילת אחת מדבר, הכתוב אכילות בשתי

הוא. אחד  לשון הקטרה ולשון אכילה שלשון iaxkומכאן dkld oi`e
.xfril`במחשבה המנחה את ìBëàì,הקומץ BkøcL øác ìBëàìÆÁÈÈÆÇÀÆÁ

úéfkîאו úBçt ,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìעל כגון  – ÀÇÀÄÈÈÆÇÀÀÇÀÄÈÄÇÇÄ
מן  להקטיר  מנת על  או מכזית, פחות המנחה משיירי לאכול מנת

למקומו, חוץ או לזמנו  חוץ מכזית, פחות קרבן øLkהקומץ – ÈÅ
הקטרה או אכילה שמחשבת וכן המנחה, פוסלת. אינה מכזית בפחות

מנת על  המנחה את éöçkהקומץ øéè÷äìe ,úéæ éöçk ìBëàìÆÁÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄ
úéæ,למקומו חוץ או לזמנו חוץ –øLk,המנחה קרבן  –ïéàL ÇÄÈÅÆÅ

ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà המנחה את לפסול כדי  כזית, לשיעור – ÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ
גגגג).).).). ג ג ג ג ,,,, בזבחים בזבחים בזבחים בזבחים  באורנו באורנו באורנו באורנו  ((((עייןעייןעייןעיין

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zegpn zkqn

‚íçlä úà úìbôî äãBzä,äãBzä úà ìbôî Bðéà íçläå.ãöék?øçîì äpnî ìBëàì äãBzä úà èçBMä– ©¨§©¤¤¤©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©¨¥©©¥¤©¨¤¡¦¤¨§¨¨
ïéìbôî íçläå àéä.øçîì íçlä ïî ìBëàì–ìbôî íçlä,úìbôî dðéà äãBzäå.íçlä úà ïéìbôî íéNákä, ¦§©¤¤§ª¨¦¤¡¦©¤¤§¨¨©¤¤§ª¨§©¨¥¨§ª¤¤©§¨¦§©§¦¤©¤¤

Bðéà íçläåíéNákä úà ìbôî.ãöék?øçîì ïäî ìBëàì íéNákä úà èçBMä–ïéìbôî íçläå íä.ìBëàì §©¤¤¥§©¥¤©§¨¦¥©©¥¤©§¨¦¤¡¥¤§¨¨¥§©¤¤§ª¨¦¤¡
øçîì íçlä ïî–ìbôî íçlä,ïéìbôî ïðéà íéNákäå. ¦©¤¤§¨¨©¤¤§ª¨§©§¨¦¥¨§ª¨¦

„ïéëñpä úà ìbôî çáfä,éìka eLãwMî;éøácøéàî éaø.çáfä úà ïéìbôî ïðéà ïéëñpäå.ãöék?úà èçBMä ©¤©§©¥¤©§¨¦¦¤¨§©¤¦¦§¥©¦¥¦§©§¨¦¥¨§©§¦¤©¤©¥©©¥¤
øçîì epnî ìBëàì çáfä–ïéìbôî åéëñðe àeä.øçîì ïéëñpä ïî áéø÷äì–ïéìbôî ïéëñpä,ìbôî Bðéà çáfäå. ©¤©¤¡¦¤§¨¨§¨¨§ª¨¦§©§¦¦©§¨¦§¨¨©§¨¦§ª¨¦§©¤©¥§ª¨

‰äðBála àGå õîwa ìbt,õîwa àGå äðBála–øéàî éaøøîBà:úøk åéìò íéáiçå ìebt.íéîëçåíéøîBà:ïéà ¦¥©Ÿ¤§©§¨©§¨§©Ÿ¤©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥
úøk Ba,øéznä ìk úà ìbôiL ãò.íéãBîøéàî éaøì íéîëçàèBç úçðîa,úBàð÷ úçðîáe,õîwa ìbt íàL, ¨¥©¤§©¥¤¨©©¦¦£¨¦§©¦¥¦§¦§©¥§¦§©§¨¤¦¦¥©Ÿ¤

bbbb.mgld z` zlbtn dcezdíäîò íéàáä íçìä éúù ,úøöò ìù íéùáë éðù ïëå .íçìì äìéôè äãåúä ïéàå ,äì ìôè àåäå äãåúä ìéáùá àá íçìäù
ïðéòåîùà àìå äãåúá àðéã éàä àðú ïðéòåîùà éàå .ø÷éòä ìâôî äìéôèä ïéàå äìéôèä ìâôî ø÷éòäå ,íçìì íéìôè íéùáëä ïéàå íéùáëì íéìôè íä
íò äôåðúá å÷÷æåäã íéùáë ìáà ,úåìçä íò äôåðúá å÷÷æåä àìã íåùî äãåú àìâôî àì íçì ìâôî éëã àåä íúä àðéîà äåä úøöò ìù íéùáëá

áéúëã úåìçä(â"ë àø÷éå)éðäåìâôî íéùáë éìâôî éë íúä àðéîà äåä ,íéùáë àðú éàå .íéùáë éîð åìâôì íçì ìâôî éë àîéà ,íçì ìò íúåà ïäëä ó
:àëéøö ,úåìçá éìâôî àì äãåúá ìâôî éë àîéà å÷÷æåä àìã äãåú ìáà ,äôåðúá äæ íò äæ å÷÷æåäã íåùî íçì

cccc.mikqpd z` lbtn gafd:úøë ùåðò ïäî äúåùäå.ilka eycwyn:ïåéãô íäì ïéà áåùã íìåò úùåã÷ ïùã÷î éìëäù ,úøù éìëá íúåà åîùù øçàì
.xi`n 'x ixacúáùçîá íéìâôúî ,øéúî ïäì ùéå ìéàåäå ,çáæîì ïúåà øéúîå øéùëîù àåä çáæä ìù íãäù éôì ,íéìâôúî íéëñðù øáñ øéàî éáøã

íéçáæ úëñîá éàîù úéá ÷øôá äéìò éâéìô íéîëçå .åðîæì õåç[ã"î óã]éôì ,øéúî íäì ïéà íéëñðäù éøîàå:î"øë äëìä ïéàå .ïéìâôúî ïéà êë
dddd.unewa lbit:ïðîæá àìù ïìëàì íééøéùä ìò áùç õîå÷ä úøè÷äá.xiznd lka lbtiy crúøè÷ä éîð àëéàã ,àåä øéúî éöç ïäî ãçà úøè÷äå
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וחולה  האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי  הים יורדי  כגון  לו , שנעשה נס
תודה  שלמי שלמים, נדר מאלה אחת על  אם להודות... צריכין  שהם שנתרפא,
שמפורש כמו  ולילה ליום אלא נאכלין  ואינן בענין , האמור  לחם וטעונים הן ,

רש "י ) – zevnכאן . iwiwxe onya zelela zevn zelg dcezd gaf lr aixwde
,epaxw aixwi ung mgl zelg lr ;onya zelela zelg zkaxen zleqe ,onya migeyn

."einly zcez gaf lr ארבעים באים התודה קרבן  שעם ללמדנו , בא זה פסוק
מצות  ושלושים חמץ, לחם חלות מהם עשרה תודה", "לחמי  הנקראים לחמים,
חלות  ועשר מצות, רקיקי  עשרה מצות, חלות עשר מינים: שלושה של  שהן

migzexa).מורבכות zehelg)מלמד – זבח" על קרבנו "יקריב דרשו : וחכמים
הזבח בשחיטת אלא קדוש הלחם a),שאין ,gr zegpn `xnb) הוא שהלחם ומכאן 

טפל הלחם עצרת, כבשי עם שמביאים הלחם שתי וכן התודה, זבח לגבי  טפל 
את  מפגל  שהעיקר  פיגול , מחשבת בענין ללמד  באה משנתנו  הכבשים. לגבי

העיקר . את מפגל  הטפל  ואין הטפל

íçlä úà úìbôî äãBzä שבארנו כמו התודה, זבח עם הבא – ÇÈÀÇÆÆÆÇÆÆ
äãBzäלעיל , úà ìbôî Bðéà íçläå מפרשת שמשנתנו  כפי  – ÀÇÆÆÅÀÇÅÆÇÈ
äãBzäמיד. úà èçBMä ?ãöék מנת על התודה, זבח את – ÅÇÇÅÆÇÈ

øçîì äpnî ìBëàì נאכלת אינה שהתודה לזמנה, חוץ דהיינו  – ÆÁÄÆÈÀÈÈ
ולילה ליום וווו),),),),אלא הההה,,,, ïéìbôî((((זבחים זבחים זבחים זבחים  íçläå àéä וגם התודה – ÄÀÇÆÆÀËÈÄ

זבח  את שחט אם אבל  כרת. חייב מהם והאוכל פיגול, נעשים לחמיה
מנת על øçîìהתודה íçlä ïî ìBëàì מפגלת זו  מחשבה אין  – ÆÁÄÇÆÆÀÈÈ

אלא הזבח, ìbôîאת íçlä,פיגול הם בלבד התודה לחמי – ÇÆÆÀËÈ
úìbôî dðéà äãBzäå,לה טפל  והלחם עיקר  והתודה שהואיל  – ÀÇÈÅÈÀËÆÆ

וכן  העיקר. את מפגל  הטפל אין  למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו 
íéNákä,עצרת של  הכבשים שני –íçlä úà ïéìbôî את – ÇÀÈÄÀÇÀÄÆÇÆÆ

הכבשים, בשחיטת מתקדשות והן  עמהם, שמביאים הלחם שתי

íéNákä úà ìbôî Bðéà íçläå.מיד שמתפרש כפי –?ãöék ÀÇÆÆÅÀÇÅÆÇÀÈÄÅÇ
íéNákä úà èçBMäמנת øçîìעל  ïäî ìBëàìלאחר – ÇÅÆÇÀÈÄÆÁÅÆÀÈÈ

ולילה, ליום אלא נאכלים אינם עצרת שכבשי íçläåזמנם, íäÅÀÇÆÆ
ïéìbôî הכבשים את שחט אם אבל  פיגול . נעשות הלחם שתי  גם – ÀËÈÄ
מנת øçîìעל íçlä ïî ìBëàì,העצרת לאחר  –ìbôî íçlä ÆÁÄÇÆÆÀÈÈÇÆÆÀËÈ

פיגול, נעשות הלחם שתי –ïéìbôî ïðéà íéNákäå שהלחם – ÀÇÀÈÄÅÈÀËÈÄ
אותם. מפגל ואינו לכבשים טפל 
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מנחת  באה שלמים קרבן  וכל  בהמה עולת כל  שעם למסכתנו , בפתיחה בארנו כבר 
oiie);נסכים zleq),הזבח את מפגלת אינה הנסכים שמנחת ללמד, משנתנו ובאה

לו. טפלה והיא הואיל 

ïéëñpä úà ìbôî çáfä, הקרבן עם הבאה הנסכים מנחת את – ÇÆÇÀÇÅÆÇÀÈÄ
éìka eLãwMî הנסכים היו כבר הפיגול מחשבת בשעת אם – ÄÆÈÀÇÆÄ

(oiide zleqd); ונתקדשו שרת øéàîבכלי  éaø éøácמאיר שרבי – ÄÀÅÇÄÅÄ
ויש והואיל למזבח, הנסכים את מתירה הקרבן דם שזריקת סובר,

חולקים  חכמים ברם, לזמנו". "חוץ במחשבת מתפגלים מתיר , להם
מאיר  רבי  גגגג),),),),על  ד ד ד ד ,,,, שכן ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  מתיר , להם אין  שהנסכים וסוברים

שאין  ומכאן  למחר, נסכיו  ואת היום קרבנו  את להקריב אדם יכול
מתפגלים. אין לפיכך עצמם; את הם מתירים אלא מתירם, הקרבן 

çáfä úà ïéìbôî ïðéà ïéëñpäå.מיד מפרשת שמשנתנו  כפי  – ÀÇÀÈÄÅÈÀÇÀÄÆÇÆÇ
çáfä úà èçBMä ?ãöékמנת על  שלמים, כגון –epnî ìBëàì ÅÇÇÅÆÇÆÇÆÁÄÆ

øçîì, לאכילתו הראוי  הזמן  לאחר כלומר –ïéìbôî åéëñðe àeä ÀÈÈÀÈÈÀËÈÄ
חייב  מהסולת, האוכל או מהיין , והשותה פיגול, נעשים הנסכים אף –

מנת על הזבח את שחט אם אבל  øçîìכרת. ïéëñpä ïî áéø÷äìÀÇÀÄÄÇÀÈÄÀÈÈ
לעיל, כמבואר  שרת, בכלי  הנסכים קדשו  כבר השחיטה ובשעת –

ïéìbôî ïéëñpä, זו מחשבה ידי  על  –ìbôî Bðéà çáfäå– ÇÀÈÄÀËÈÄÀÇÆÇÅÀËÈ
במשנה  כמבואר  העיקר , את מפגל הטפל  ואין לזבח, טפלים שהנסכים

הקודמת.

y c e w z a y
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הקומץ  את שיקטירו  עד לכהנים באכילה מותרים המנחה שיירי שאין  היא, הלכה
מהם, אחד  הקטרת בשעת פיגול מחשבת שחשב במי דנה משנתנו  הלבונה. ואת

במשנתנו. וחכמים מאיר רבי  בזה ונחלקו לאו, אם המנחה את פיגל  אם

õîwa ìbt דהיינו הקומץ, הקטרת בשעת פיגול  מחשבת חשב – ÄÅÇÙÆ
בזמנם, שלא המנחה שיירי את לאכול  מנת על הקומץ את שהקטיר 

äðBála àGå;הלבונה הקטרת בשעת פיגול  מחשבת חשב לא אבל – ÀÇÀÈ
פיגול מחשבת שחשב הלבונה,äðBálaאו הקטרת בשעת –àGå ÇÀÈÀ

õîwa,הקומץ הקטרת בשעת פיגול  מחשבת חשב לא אבל  –éaø ÇÙÆÇÄ
ìebt :øîBà øéàî, פיגול נעשה המנחה קרבן –åéìò íéáiçå ÅÄÅÄÀÇÈÄÈÈ

úøk מפגלים מאיר רבי שלדעת כרת; חייב המנחה מן  האוכל  – ÈÅ
מתיר. úàבחצי ìbôiL ãò ,úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÅÇÆÀÇÅÆ
øéznä ìk וגם הקומץ הקטרת בשעת גם פיגול מחשבת שיחשוב – ÈÇÇÄ

המנחה, את מתירה שניהם והקטרת שהואיל הלבונה, הקטרת בשעת

מ  מפגלת לפיכך  אינה מתיר, בחצי  דהיינו מהם, באחד פיגול חשבת
המנחה. úçðîáeאת ,àèBç úçðîa øéàî éaøì íéîëç íéãBîÄÂÈÄÀÇÄÅÄÀÄÀÇÅÀÄÀÇ
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úøk åéìò ïéáiçå ìebt àeäL;øéznä àeä õîwäL.øçîì úBlç ézL ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL,øéè÷ä ¤¦§©¨¦¨¨¨¥¤©Ÿ¤©©¦¨©¤¨¦©§¨¦¤¡§¥©§¨¨¦§¦
øçîì íéøãñ éðL ìBëàì íékæaä ïî ãçà–øéàî éaøøîBà:úøk åéìò íéáiçå ìebt.íéîëçåíéøîBà:ïéà ¤¨¦©¨¦¦¤¡§¥§¨¦§¨¨©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥

ìebt,øéznä ìk úà ìbôiL ãò.øçîì epnî ìBëàì íéNákä ïî ãçà èçL–ìebt àeä,øLk Bøáçå.ìBëàì ¦©¤§©¥¤¨©©¦¨©¤¨¦©§¨¦¤¡¦¤§¨¨¦©£¥¨¥¤¡
øçîì Bøáçî–íéøLk íäéðL. ¥£¥§¨¨§¥¤§¥¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äçðnä úà õîBwä,ìBëàì Bkøc ïéàL øác ìBëàì,øéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äì–øLk.øæòéìà éaø ©¥¤©¦§¨¤¡¨¨¤¥©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥©¦¡¦¤¤

ìñBt.ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øác øéè÷äìøéè÷äì BkøcL,úéfkî úBçt–øLk.úéæ éöçk ìBëàì, ¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦¨¦©©¦¨¥¤¡©£¦©¦
úéæ éöçk øéè÷äìe–øLk,ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. §©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

:äðåáìäå õîå÷ä åøéè÷éù ãò ïäëì äìéëàá íéøúåî äçðîä éøééù ïéàù ,åøéáç.ze`pw zgpnae `heg zgpnaàåä åãáì õîå÷äå ,äðåáì ïäá ïéàù
:øéúîä.miyakd on cg` hgy:ïäéðù åèçùéù øçà àìà øúåî íçìä ïéàå .úøöò éùáë ìù.oikifad on cg` xihwdàìà íçìä øéúî ïéà éøäå

:íäéðù úøè÷ä.lebt xne` xi`n 'x:î"øë äëìä ïéàå .ìâôî éîð øéúî éöç øáñã
b`̀̀̀.lek`l dgpnd z` unewd:åðîæì õåç.lek`l ekxc oi`y xac:äðåáìäå õîå÷ä ïåâë.xihwdle:åðîæì õåç.xihwdl ekxc oi`y xacíééøéùä

:øéè÷äì ïëøã ïéàå ìåëàì ïëøãù.xyk:íãà ìë ìöà åúòã äìèáã ,äáùçî äáåùç åæ ïéàã.lqet xfril` iaxáéúëã('æ àø÷éå)øùáî ìëàé ìåëàä íàå
íäéìò áùç íà íééøéù ïåâë íãàì íãà úìéëà úìñåôù íùë êì øîåì ,çáæî úìéëà úçàå íãà úìéëà úçà ,øáãî áåúëä úåìéëà éúùá ,åéîìù çáæ
áùç íà íééøéù ïåâë íãà úìéëà úáùçî úìñåô êë ,åðîæá àìù åøéè÷äì åéìò áùç íà õîå÷ ïåâë çáæîì çáæî úìéëàå ,åðîæì õåç íìëàì íãàì

é÷ôàãî ,ïðîæì õåç ïøéè÷äì çáæîì íäéìòàðîçø ä÷ôà éëäì ,éøáñ ïðáøå .åæì åæî íéáùçîå ,åäðéð éããä éë äðéî òîù äìéëà ïåùìá åäééååøúì àðîçø åäð
äëìäå .íãàì íééøéùå çáæîì õîå÷ ,òîùî äéçøåàë äìéëà íìåòìå .úéæëá äøè÷ä úáùçî óà úéæëá äìéëà äî êì øîåì ,äìéëà ïåùìá äøè÷äì

:íéîëçë

`xephxa yexit

õîwa ìbt íàL ,úBàð÷ הקטרת בשעת פיגול מחשבת שחשב – ÀÈÆÄÄÅÇÙÆ
úøkהקומץ, åéìò ïéáiçå ìebt àeäL חוטא שבמנחת לפי – ÆÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

כלל, לבונה אין  קנאות øéznäובמנחת àeä õîwäL הקומץ – ÆÇÙÆÇÇÄ
אלא  באה לא זו שפיסקה מבואר  בגמרא בהן . המתיר הוא לבדו
בלבונה: ולא בקומץ בפיגל ברישא, הסוברים שחכמים להשמיענו,

שהמנחה  מקום מכל  הם מודים המתיר", כל את שיפגל עד  כרת בו  "אין
בה  ואין הואיל  בקומצה, שהמפגל חוטא, מנחת משום גזירה פסולה,

שהמנחה  בקומץ, ולא בלבונה בפיגל הדין  והוא פיגול. היא הרי לבונה,
בבזיכי שהמפגל הפנים, לחם משום גזרה חכמים, לדעת אף פסולה

פיגול  נעשה הלחם הלחם, שעל  בבבב).).).).הלבונה יד יד יד יד ,,,, ãçà((((מנחותמנחותמנחותמנחות èçLÈÇÆÈ
íéNákä ïîמנת על  עצרת, של  –úBlç ézL ìBëàì דהיינו – ÄÇÀÈÄÆÁÀÅÇ

הלחם, וכן øçîìשתי  לזמנן ; חוץ –íékæaä ïî ãçà øéè÷ä ÀÈÈÄÀÄÆÈÄÇÈÄÄ
מנת על הפנים, לחם של  הסדרים שני  על  הניתנת לבונה של –ìBëàìÆÁ

íéøãñ éðL,הפנים לחם של  –øçîì דהיינו השבת, למחרת – ÀÅÀÈÄÀÈÈ
הזמן, úøkלאחר  åéìò íéáiçå ìebt :øîBà øéàî éaøרבי – ÇÄÅÄÅÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

מתיר . בחצי שמפגלים לשיטתו , הולך  ïéàמאיר  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
øéznä ìk úà ìbôiL ãò ,ìebt אינן הלחם ושתי הואיל  – ÄÇÆÀÇÅÆÈÇÇÄ

לחם וכן הכבשים, שני שנשחטו לאחר אלא באכילה הפנים מותרות
אם  לפיכך  הבזיכים, שני שהוקטרו  לאחר  אלא באכילה מותר אינו

אם  אלא פיגול , זה אין  הבזיכים מן באחד  או  הכבשים מן באחד  פיגל
הבזיכים. בשני או הכבשים בשני  פיגל minkgk.כן  dkldeãçà èçLÈÇÆÈ

íéNákä ïîמנת על  עצרת, של –epnî ìBëàì,כבש מאותו  – ÄÇÀÈÄÆÁÄÆ
øçîì,לזמנו חוץ דהיינו  –ìebt àeä במחשבת ששחטו הכבש – ÀÈÈÄ
øLkפיגול , Bøáçåידי על  מתפגל  שאינו כשר , השני  הכבש  – ÇÂÅÈÅ

הכבשים, מן  אחד  שחט ואם øçîìהראשון. Bøáçî ìBëàìעל – ÆÁÅÂÅÀÈÈ
לזמנו , חוץ השני הכבש את לאכול  íéøLkמנת íäéðLשהואיל – ÀÅÆÀÅÄ

המתיר, את מפגל  מתיר  אין הלחם, את מתירים כאחד  הכבשים ושני
על כשחשבה פוסלת המתירים מן באחד פיגול  מחשבת שאין כלומר

מתירים  כאחד  ששניהם פי על אף ולבונה, בקומץ ברם, האחר . המתיר
מנת  על  המנחה את שהקומץ חכמים, סוברים מקום מכל  המנחה, את

במשנה  ששנינו  כמו פיגול, המנחה את עושה למחר , לבונתה להקטיר 
כמתיר הם הרי  אחד , בכלי והוקבעו שהואיל  הוא, וטעמם בפרקנו; א

הלבונה לגבי  בקומץ פיגול מחשבת מועילה ולפיכך epx`ayאחד, enk)
.(my
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הזבח; את השוחט לגבי  ג) (ג, זבחים במסכת כולה נשנתה שבמשנתנו  ההלכה
גם  כן  זבחים. לגבי  הזבחים שחיטת כמו  המנחה לגבי  היא המנחה קמיצת שכן 

היא שרת בכלי הקומץ הדם,נתינת כהולכת הקומץ והולכת הדם, קבלת כמו
הזבח  של העבודות באחת שפוסל  מה שכל  ומכאן הדם; כזריקת הקומץ והקטרת

למסכתנו. בפתיחה הזכרנו  שכבר  כמו  במנחה, לה המתאימה בעבודה פוסל

,äçðnä úà õîBwäמנת למקומו ,ìBëàìעל  חוץ או לזמנו חוץ – ÇÅÆÇÄÀÈÆÁ
ìBëàì Bkøc ïéàL øácלהקטיר שדרכם והלבונה, הקומץ כגון  – ÈÈÆÅÇÀÆÁ

מנת על  או  לאכול, למקומו ,øéè÷äìולא חוץ או לזמנו  חוץ – ÀÇÀÄ
øéè÷äì Bkøc ïéàL øác ואין לאכול שדרכם המנחה, שיירי – ÈÈÆÅÇÀÀÇÀÄ

להקטיר , אותו .øLkדרכם פוסלת זו  מחשבה שאין  המנחה, קרבן  – ÈÅ
ìñBt øæòéìà éaø" לזמנו "חוץ שבמחשבת כלומר  הקרבן, את – ÇÄÁÄÆÆÅ

מבואר בגמרא פסול. הקרבן  למקומו " "חוץ ובמחשבת פיגול, הקרבן 
אכילה, בלשון בתורה נאמרה הקטרה שאף אליעזר , רבי של טעמו

יח יח יח יח ):):):):שנאמר ז ז ז ז ,,,, ודרשו:((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שלמיו", זבח מבשר יאכל  האכל "ואם
מזבח, אכילת ואחת אדם אכילת אחת מדבר, הכתוב אכילות בשתי

הוא. אחד  לשון הקטרה ולשון אכילה שלשון iaxkומכאן dkld oi`e
.xfril`במחשבה המנחה את ìBëàì,הקומץ BkøcL øác ìBëàìÆÁÈÈÆÇÀÆÁ

úéfkîאו úBçt ,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìעל כגון  – ÀÇÀÄÈÈÆÇÀÀÇÀÄÈÄÇÇÄ
מן  להקטיר  מנת על  או מכזית, פחות המנחה משיירי לאכול מנת

למקומו, חוץ או לזמנו  חוץ מכזית, פחות קרבן øLkהקומץ – ÈÅ
הקטרה או אכילה שמחשבת וכן המנחה, פוסלת. אינה מכזית בפחות

מנת על  המנחה את éöçkהקומץ øéè÷äìe ,úéæ éöçk ìBëàìÆÁÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄ
úéæ,למקומו חוץ או לזמנו חוץ –øLk,המנחה קרבן  –ïéàL ÇÄÈÅÆÅ

ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà המנחה את לפסול כדי  כזית, לשיעור – ÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ
גגגג).).).). ג ג ג ג ,,,, בזבחים בזבחים בזבחים בזבחים  באורנו באורנו באורנו באורנו  ((((עייןעייןעייןעיין
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‚íçlä úà úìbôî äãBzä,äãBzä úà ìbôî Bðéà íçläå.ãöék?øçîì äpnî ìBëàì äãBzä úà èçBMä– ©¨§©¤¤¤©¤¤§©¤¤¥§©¥¤©¨¥©©¥¤©¨¤¡¦¤¨§¨¨
ïéìbôî íçläå àéä.øçîì íçlä ïî ìBëàì–ìbôî íçlä,úìbôî dðéà äãBzäå.íçlä úà ïéìbôî íéNákä, ¦§©¤¤§ª¨¦¤¡¦©¤¤§¨¨©¤¤§ª¨§©¨¥¨§ª¤¤©§¨¦§©§¦¤©¤¤

Bðéà íçläåíéNákä úà ìbôî.ãöék?øçîì ïäî ìBëàì íéNákä úà èçBMä–ïéìbôî íçläå íä.ìBëàì §©¤¤¥§©¥¤©§¨¦¥©©¥¤©§¨¦¤¡¥¤§¨¨¥§©¤¤§ª¨¦¤¡
øçîì íçlä ïî–ìbôî íçlä,ïéìbôî ïðéà íéNákäå. ¦©¤¤§¨¨©¤¤§ª¨§©§¨¦¥¨§ª¨¦

„ïéëñpä úà ìbôî çáfä,éìka eLãwMî;éøácøéàî éaø.çáfä úà ïéìbôî ïðéà ïéëñpäå.ãöék?úà èçBMä ©¤©§©¥¤©§¨¦¦¤¨§©¤¦¦§¥©¦¥¦§©§¨¦¥¨§©§¦¤©¤©¥©©¥¤
øçîì epnî ìBëàì çáfä–ïéìbôî åéëñðe àeä.øçîì ïéëñpä ïî áéø÷äì–ïéìbôî ïéëñpä,ìbôî Bðéà çáfäå. ©¤©¤¡¦¤§¨¨§¨¨§ª¨¦§©§¦¦©§¨¦§¨¨©§¨¦§ª¨¦§©¤©¥§ª¨

‰äðBála àGå õîwa ìbt,õîwa àGå äðBála–øéàî éaøøîBà:úøk åéìò íéáiçå ìebt.íéîëçåíéøîBà:ïéà ¦¥©Ÿ¤§©§¨©§¨§©Ÿ¤©¦¥¦¥¦§©¨¦¨¨¨¥©£¨¦§¦¥
úøk Ba,øéznä ìk úà ìbôiL ãò.íéãBîøéàî éaøì íéîëçàèBç úçðîa,úBàð÷ úçðîáe,õîwa ìbt íàL, ¨¥©¤§©¥¤¨©©¦¦£¨¦§©¦¥¦§¦§©¥§¦§©§¨¤¦¦¥©Ÿ¤

bbbb.mgld z` zlbtn dcezdíäîò íéàáä íçìä éúù ,úøöò ìù íéùáë éðù ïëå .íçìì äìéôè äãåúä ïéàå ,äì ìôè àåäå äãåúä ìéáùá àá íçìäù
ïðéòåîùà àìå äãåúá àðéã éàä àðú ïðéòåîùà éàå .ø÷éòä ìâôî äìéôèä ïéàå äìéôèä ìâôî ø÷éòäå ,íçìì íéìôè íéùáëä ïéàå íéùáëì íéìôè íä
íò äôåðúá å÷÷æåäã íéùáë ìáà ,úåìçä íò äôåðúá å÷÷æåä àìã íåùî äãåú àìâôî àì íçì ìâôî éëã àåä íúä àðéîà äåä úøöò ìù íéùáëá

áéúëã úåìçä(â"ë àø÷éå)éðäåìâôî íéùáë éìâôî éë íúä àðéîà äåä ,íéùáë àðú éàå .íéùáë éîð åìâôì íçì ìâôî éë àîéà ,íçì ìò íúåà ïäëä ó
:àëéøö ,úåìçá éìâôî àì äãåúá ìâôî éë àîéà å÷÷æåä àìã äãåú ìáà ,äôåðúá äæ íò äæ å÷÷æåäã íåùî íçì

cccc.mikqpd z` lbtn gafd:úøë ùåðò ïäî äúåùäå.ilka eycwyn:ïåéãô íäì ïéà áåùã íìåò úùåã÷ ïùã÷î éìëäù ,úøù éìëá íúåà åîùù øçàì
.xi`n 'x ixacúáùçîá íéìâôúî ,øéúî ïäì ùéå ìéàåäå ,çáæîì ïúåà øéúîå øéùëîù àåä çáæä ìù íãäù éôì ,íéìâôúî íéëñðù øáñ øéàî éáøã

íéçáæ úëñîá éàîù úéá ÷øôá äéìò éâéìô íéîëçå .åðîæì õåç[ã"î óã]éôì ,øéúî íäì ïéà íéëñðäù éøîàå:î"øë äëìä ïéàå .ïéìâôúî ïéà êë
dddd.unewa lbit:ïðîæá àìù ïìëàì íééøéùä ìò áùç õîå÷ä úøè÷äá.xiznd lka lbtiy crúøè÷ä éîð àëéàã ,àåä øéúî éöç ïäî ãçà úøè÷äå

`xephxa yexit

וחולה  האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי  הים יורדי  כגון  לו , שנעשה נס
תודה  שלמי שלמים, נדר מאלה אחת על  אם להודות... צריכין  שהם שנתרפא,
שמפורש כמו  ולילה ליום אלא נאכלין  ואינן בענין , האמור  לחם וטעונים הן ,

רש "י ) – zevnכאן . iwiwxe onya zelela zevn zelg dcezd gaf lr aixwde
,epaxw aixwi ung mgl zelg lr ;onya zelela zelg zkaxen zleqe ,onya migeyn

."einly zcez gaf lr ארבעים באים התודה קרבן  שעם ללמדנו , בא זה פסוק
מצות  ושלושים חמץ, לחם חלות מהם עשרה תודה", "לחמי  הנקראים לחמים,
חלות  ועשר מצות, רקיקי  עשרה מצות, חלות עשר מינים: שלושה של  שהן

migzexa).מורבכות zehelg)מלמד – זבח" על קרבנו "יקריב דרשו : וחכמים
הזבח בשחיטת אלא קדוש הלחם a),שאין ,gr zegpn `xnb) הוא שהלחם ומכאן 

טפל הלחם עצרת, כבשי עם שמביאים הלחם שתי וכן התודה, זבח לגבי  טפל 
את  מפגל  שהעיקר  פיגול , מחשבת בענין ללמד  באה משנתנו  הכבשים. לגבי

העיקר . את מפגל  הטפל  ואין הטפל

íçlä úà úìbôî äãBzä שבארנו כמו התודה, זבח עם הבא – ÇÈÀÇÆÆÆÇÆÆ
äãBzäלעיל , úà ìbôî Bðéà íçläå מפרשת שמשנתנו  כפי  – ÀÇÆÆÅÀÇÅÆÇÈ
äãBzäמיד. úà èçBMä ?ãöék מנת על התודה, זבח את – ÅÇÇÅÆÇÈ

øçîì äpnî ìBëàì נאכלת אינה שהתודה לזמנה, חוץ דהיינו  – ÆÁÄÆÈÀÈÈ
ולילה ליום וווו),),),),אלא הההה,,,, ïéìbôî((((זבחים זבחים זבחים זבחים  íçläå àéä וגם התודה – ÄÀÇÆÆÀËÈÄ

זבח  את שחט אם אבל  כרת. חייב מהם והאוכל פיגול, נעשים לחמיה
מנת על øçîìהתודה íçlä ïî ìBëàì מפגלת זו  מחשבה אין  – ÆÁÄÇÆÆÀÈÈ

אלא הזבח, ìbôîאת íçlä,פיגול הם בלבד התודה לחמי – ÇÆÆÀËÈ
úìbôî dðéà äãBzäå,לה טפל  והלחם עיקר  והתודה שהואיל  – ÀÇÈÅÈÀËÆÆ

וכן  העיקר. את מפגל  הטפל אין  למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו 
íéNákä,עצרת של  הכבשים שני –íçlä úà ïéìbôî את – ÇÀÈÄÀÇÀÄÆÇÆÆ

הכבשים, בשחיטת מתקדשות והן  עמהם, שמביאים הלחם שתי

íéNákä úà ìbôî Bðéà íçläå.מיד שמתפרש כפי –?ãöék ÀÇÆÆÅÀÇÅÆÇÀÈÄÅÇ
íéNákä úà èçBMäמנת øçîìעל  ïäî ìBëàìלאחר – ÇÅÆÇÀÈÄÆÁÅÆÀÈÈ

ולילה, ליום אלא נאכלים אינם עצרת שכבשי íçläåזמנם, íäÅÀÇÆÆ
ïéìbôî הכבשים את שחט אם אבל  פיגול . נעשות הלחם שתי  גם – ÀËÈÄ
מנת øçîìעל íçlä ïî ìBëàì,העצרת לאחר  –ìbôî íçlä ÆÁÄÇÆÆÀÈÈÇÆÆÀËÈ

פיגול, נעשות הלחם שתי –ïéìbôî ïðéà íéNákäå שהלחם – ÀÇÀÈÄÅÈÀËÈÄ
אותם. מפגל ואינו לכבשים טפל 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מנחת  באה שלמים קרבן  וכל  בהמה עולת כל  שעם למסכתנו , בפתיחה בארנו כבר 
oiie);נסכים zleq),הזבח את מפגלת אינה הנסכים שמנחת ללמד, משנתנו ובאה

לו. טפלה והיא הואיל 

ïéëñpä úà ìbôî çáfä, הקרבן עם הבאה הנסכים מנחת את – ÇÆÇÀÇÅÆÇÀÈÄ
éìka eLãwMî הנסכים היו כבר הפיגול מחשבת בשעת אם – ÄÆÈÀÇÆÄ

(oiide zleqd); ונתקדשו שרת øéàîבכלי  éaø éøácמאיר שרבי – ÄÀÅÇÄÅÄ
ויש והואיל למזבח, הנסכים את מתירה הקרבן דם שזריקת סובר,

חולקים  חכמים ברם, לזמנו". "חוץ במחשבת מתפגלים מתיר , להם
מאיר  רבי  גגגג),),),),על  ד ד ד ד ,,,, שכן ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  מתיר , להם אין  שהנסכים וסוברים

שאין  ומכאן  למחר, נסכיו  ואת היום קרבנו  את להקריב אדם יכול
מתפגלים. אין לפיכך עצמם; את הם מתירים אלא מתירם, הקרבן 

çáfä úà ïéìbôî ïðéà ïéëñpäå.מיד מפרשת שמשנתנו  כפי  – ÀÇÀÈÄÅÈÀÇÀÄÆÇÆÇ
çáfä úà èçBMä ?ãöékמנת על  שלמים, כגון –epnî ìBëàì ÅÇÇÅÆÇÆÇÆÁÄÆ

øçîì, לאכילתו הראוי  הזמן  לאחר כלומר –ïéìbôî åéëñðe àeä ÀÈÈÀÈÈÀËÈÄ
חייב  מהסולת, האוכל או מהיין , והשותה פיגול, נעשים הנסכים אף –

מנת על הזבח את שחט אם אבל  øçîìכרת. ïéëñpä ïî áéø÷äìÀÇÀÄÄÇÀÈÄÀÈÈ
לעיל, כמבואר  שרת, בכלי  הנסכים קדשו  כבר השחיטה ובשעת –

ïéìbôî ïéëñpä, זו מחשבה ידי  על  –ìbôî Bðéà çáfäå– ÇÀÈÄÀËÈÄÀÇÆÇÅÀËÈ
במשנה  כמבואר  העיקר , את מפגל הטפל  ואין לזבח, טפלים שהנסכים

הקודמת.

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

הקומץ  את שיקטירו  עד לכהנים באכילה מותרים המנחה שיירי שאין  היא, הלכה
מהם, אחד  הקטרת בשעת פיגול מחשבת שחשב במי דנה משנתנו  הלבונה. ואת

במשנתנו. וחכמים מאיר רבי  בזה ונחלקו לאו, אם המנחה את פיגל  אם

õîwa ìbt דהיינו הקומץ, הקטרת בשעת פיגול  מחשבת חשב – ÄÅÇÙÆ
בזמנם, שלא המנחה שיירי את לאכול  מנת על הקומץ את שהקטיר 

äðBála àGå;הלבונה הקטרת בשעת פיגול  מחשבת חשב לא אבל – ÀÇÀÈ
פיגול מחשבת שחשב הלבונה,äðBálaאו הקטרת בשעת –àGå ÇÀÈÀ

õîwa,הקומץ הקטרת בשעת פיגול  מחשבת חשב לא אבל  –éaø ÇÙÆÇÄ
ìebt :øîBà øéàî, פיגול נעשה המנחה קרבן –åéìò íéáiçå ÅÄÅÄÀÇÈÄÈÈ

úøk מפגלים מאיר רבי שלדעת כרת; חייב המנחה מן  האוכל  – ÈÅ
מתיר. úàבחצי ìbôiL ãò ,úøk Ba ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÅÇÆÀÇÅÆ
øéznä ìk וגם הקומץ הקטרת בשעת גם פיגול מחשבת שיחשוב – ÈÇÇÄ

המנחה, את מתירה שניהם והקטרת שהואיל הלבונה, הקטרת בשעת

מ  מפגלת לפיכך  אינה מתיר, בחצי  דהיינו מהם, באחד פיגול חשבת
המנחה. úçðîáeאת ,àèBç úçðîa øéàî éaøì íéîëç íéãBîÄÂÈÄÀÇÄÅÄÀÄÀÇÅÀÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כ רב:דף של טעמו את מבארת àìש áøהגמרא àîòè éàî ,âìBc øîà ©¨©¥©©£¨Ÿ

÷ñBt øîà ש כשמואל לפי ,øáñ÷ ש משום כן, לעשות שאסור àìcרב à÷eñt ìk ¨©¥¨¨©¨§¨§Ÿ
déì ïðé÷ñt àì ïðà ,äLî dé÷ñt אנו אין רבינו משה הפסיק שלא הפסק כל – ¨§¥Ÿ¤£¨Ÿ¨§¦¨¥

להפסיק  הגמרא:.רשאים déìמקשה ïðé÷ñt øîà ìàeîLe סובר שמואל וכי - §¥¨©¨§¦¨¥
להפסיק, éìשמותר äéä ìBãb øòö ,àø÷ àéððç éaø øîà àäå טרחתי הרבה - §¨¨©©¦£©§¨§¨©©¨¨¨¦

ìBãbä àðéðç éaø ìöà שאני התינוקות לצורך פסוק, באמצע להפסיק לי שיתיר ¥¤©¦£¦¨©¨
שלם  פסוק לקרוא יכולים ואינם ì,מלמדם àlà ÷Bñôì éì øézä àìå צורך §Ÿ¦¦¦¦§¤¨§

ïééeNò ãnìúäìe ìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéú כדי כן עושים שהם לפי – ¦¤¥©¨¦§¦§©¥£¦
לפסוק. שמואל התיר כיצד התורה קריאת לצורך אך הגמרא:להתלמד. שמואל מתרצת

כאן, גם שייך חנינא רבי של התירו שטעם éàîסובר àîòè íúä,הוא הטעם שם – ¨¨©£¨©
øLôà àìc íeMî אחר באופן énð,ללמדם àëä של התורה בקריאת כאן גם – ¦§Ÿ¤§¨¨¨©¦

מעמד, øLôàאנשי àì אחר לפסוק.באופן מותר כן ועל , Ÿ¤§¨
שמואל: של טעמו את מבארת àìש ìàeîLeהגמרא àîòè éàî ,÷ñBt øîà §¥¨©¥©©£¨Ÿ

âìBc øîà הגמרא:.כרב כך,משיבה לעשות שאין סובר íeMîשמואל äøéæb ¨©¥§¥¨¦
ïéñðëpä בפסוק שמתחיל ישמעו וכאשר לקרוא, השני שמתחיל בשעה הכנסת לבית ©¦§¨¦

פסוקים, שני רק קרא שהראשון סבורים יהיו ïéàöBiäהשלישי, íeMîe קריאת אחר ¦©§¦
מכשול, מכך ויצא שנותרו, הפסוקים שני את רק לקרוא עתיד שהשני ויסברו הראשון

לחלק  התירו זו טעות למנוע וכדי פסוקים. שני בקריאת לתורה לעולה לו שדי שיאמרו 

הקוראים  שני בין השלישי .הפסוק

השיטות: שתי על מקשה בברייתא éáéúéî,הגמרא äML,שנינו ìL äLøt ¥¦¥¨¨¨¤¦¨
íéðLa dúBà ïéøB÷ ,íé÷eñt לכל פסוקים שלשה קוראים, לשני לחלקה שאפשר §¦¦¨¦§©¦

íé÷eñtפרשהeאחד. äMîç ìLאותה ובדיעבד,ãéçéa,קוראים לחלקה. ניתן שלא ¤£¦¨§¦§¨¦
÷àøBפסוקים,ìLäLרק ïBLàøה ÷àøאם éðMä ה äLøtîהנותרים íéðLאת ¨¨¦§Ÿ¨©¥¦¥§©¦¦¨¨¨

å ,Bæפסוק úøçàעוד äLøtî ãçà.פסוקים שלשה למנין להשלים [-שאחריה] §¤¨¦¨¨¨©¤¤
íéøîBà Léåלהוסיף הוא מ ìLäLשצריך שאחריה,פסוקים ïéàLפרשה éôì §¥§¦§Ÿ¨§¦¤¥

ïéìéçúî לקרואäLøôa יקראו ìMîאם úBçtíé÷eñt äL מקשה .מתחילתה ©§¦¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦
àúéàהגמרא: íàå פרשה לקרוא לכתחילה צריך מדוע ושמואל, רב דברי נכונים אם - §¦¦¨

ו  בשנים, לקרותה אפשר הלא ביחיד, חמשה âìBcשל øîàc ïàîì,[רב-]âBìãð- §©§¨©¥¦§
השלישי, הפסוק על השני ñBt÷כן åיחזור øîàc ïàîì,[שמואל-]÷Bñôð נחלק - §§©§¨©¥¦§

הקוראים  שני בין האמצעי הפסוק .את

הגמרא: íúäמתרצת éðàL,השנה כל של הקריאה לענין הדבר שונה –éëäa øLôàc מהפרשה פסוקים להוסיף שאפשר - ©¦¨¨§¤§¨§¨¦
להמשיך הבאה  אפשר שאי המעמדות, של כבקריאה הדחק בשעת רק התירו ושמואל ורב לפסוק, או לדלוג מתירים אין ולכן ,

שאחריה  .בפרשה

שאחריה: מהפרשה לקרוא צריך כמה בברייתא שנחלקו למה בנוגע הלכה òLBäéפסק éaø øîà íeçðz éaø øîà,éåì ïa ¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦
íéøîBà Lék äëìä.פסוקים משלשה פחות בפרשה מתחילין שאין וכטעמם הבאה, מהפרשה פסוקים שלשה שיקרא £¨¨§¥§¦

å עודìMî úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéàL íLk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàíé÷eñt äL,הנכנסים מפני §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¥¤¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦
ïéà Ck ו הקריאה ìMîמסיימים úBçt äLøôa ïéøéiLîíé÷eñt äL.היוצאים מפני ¨¥§©§¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦

הגמרא: לוימקשה בן יהושע רבי של השניה משלשה àèéLtההוראה פחות פרשה בתחילת קוראים שאין הורה כבר שהרי היא, §¦¨
ו  הוא,àzLäפסוקים, קל־וחומר הלא ומעתה –äîe לגבי פרשהàzìçúàאם התחלת -ìé÷î à÷c[שמיקל-]àn÷ àpz ©§¨¨©§©§¨§¨¥¦©¨©¨

פסוקים  שלשה קראו שלא אף íéøîBà,להפסיק Lé éøéîçîלענין כן אם פסוקים, שלשה קריאת לפני להפסיק øeiLשאין ©§¦¥¥§¦¦
הפרשה ÷àn,בסוף àpz øéîçîc פסוקים שלשה לפחות לשייר יש לדעתו íéøîBà.,ואף Lé éøéîçîc ïkL-ìk àì §©§¦©¨©¨Ÿ¨¤©§©§¦¥¥§¦

שיור  לענין כן להורות הוצרך מדוע אומרים, היש כדעת להחמיר לוי בן יהושע רבי הורה במחלוקת, השנוי התחלה שבדין ומאחר

בו. החמיר תנא־קמא שאף
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רכט אגרות קודש

]ח' כסלו תשכ"ג[

... וכיון ששמעתי... אשר המדובר בת"ת דרבים ועוד אשר זמנו - ליל ש"ק הבע"ל,

הרי ע"פ ההוראה בשו"ע נזקקתי לענות בהקדם הנלפע"ד בזה, עכ"פ בקיצור כרשיון הזמן.

עביד  ידענא מאן  לא  ויגרש את האדם אר"א  ב(:  )נג,  בזח"א  והוא במה דשאילנא קדמיכון 

תרוכין למאן כו' אבל מלה אתהפיך ויגרש את, א"ת )השכינה. מפרשי הזהר( דייקא כו' האדם ודאי 

גרש את, ובגין דא כתיב וישלחהו ה"א מג"ע, אמאי וישלחהו בגין דגרש אדם את עכ"ל.

וכמה דיוקים בהנ"ל. והעיקר - פי' דברי ר"א לא ידענא כו' - דאינו מובן, דהרי אין מקרא יוצא 

מדי פשוטו, ובפרט שלפי מסקנתו צ"ל דמלה אתהפיך, ולא כסדר הכתוב.

כן - כפל ל' בזהר. ועוד.

ובקצור נמרץ יובן וע"פ ב' הקדמות: א( בזוהר, פנימיות התורה, פנימיות הענינים הם בגלוי 

והחיצונית - ברמז. ולהיפך - בש"ס, נגלה דתורה. אלא דלהיות וכל חלקי התורה כלולים זמ"ז, לכן 

נמצאו גם פשטים והלכות בזהר, ורמזים וסודות - בש"ס.

 - וכל' הכתוב  ל' חוקרי ישראל, טבעיים,  ישנם כאלה שהם, ע"ד  )ועד"ז בשכר(  ב( בעונשים 

תייסרך רעתך. וישנם כאלה שהם סגוליים, היינו שעלה ברצון ה' שעל עון פ' יבוא עונש פ', ולא שזהו 

משתלשל ומסובב מהעון. וכמו במצות מסוג החוקים וכיו"ב.

וזהו ספיקא דר"א: פשוטו של הענין )ושל הכתוב( - ודאי הוא שנגרש האדם. אבל בפנימיות 

ענין הגירוש - )דעונש חטא עה"ד( לא ידענא מאן עביד תירוכין למאן. אי קוב"ה )עלה ברצונו שעל חטא 

עה"ד יהי' הקוב"ה( עביד תירוכין לאדם או לא )כ"א שאדה"ר עצמו עשה ענין שהמסובב "טבעי" שלו 

הוא הגירוש(.

שבכלל מדתו של הק' מדה כנגד מדה, הרי בחטא עה"ד האזהרה בקרא היא - מיתא  - ואף 

ולא גירוש.

גם  וא"כ  גו'.  ה"א  וישלחהו  הקודמו:  לכתוב  בהמשך  הבא  הכתוב,  ל'  מיתור  הספק  ופותר 

כאן הול"ל: ויגרשהו וישכן גו'. ויתור הל' "את האדם" - נוסף על הפשט - מרמז )בהיפך הסדר( על 

דא כתיב וישלחהו גו' ]דלכאורה אינו מובן כלל, דמאן דכר  פנימיות הענין, דהאדם גרש א"ת. ובגין 

שמי' דשילוח באזהרת החטא, וא"כ אמאי וישלחהו, )אלא([ בגין דגרש אדם )והמסובב טבעי, מדה 

כנגד מדה מזה, הוא - וישלחהו(. ואכמ"ל עוד.

* * *

מה ד"את" מורה על השכינה, ופי' ענין שכינה: הנה את מורה בכ"מ על דבר וענין הטפל.

"מלשון  ולקיימן"  להחיותן  עלמין  כל  תוך  ומתלבשת  "ששוכנת  אלקות  בחינת  נק'  שכינה 

ושכנתי בתוכם". והנה כל העולמות כולם אינם תופסים מקום כלל לגבי' ית', כי בה"א )אות אח"ת( 

נברא עוה"ז וביו"ד נברא עוה"ב. וכמו שהאריך בזה בתניא. ולא זהו עיקר האלקות מה שהוא בורא 

עולמות. ולכן נק' בחי' זו בשם "את".

 - רמז  וע"פ הנ"ל שחלקי התורה כלולים זמ"ז - הנה ענין הנ"ל שבתיבת "את", יש בזה גם 

שבתיבה זו נרמזו כל האותיות מתחלתן )א( ועד סופן )ת(. ובכלל את - ג"כ מל' אות.

הוא  לזולתו,  ולהביאם  וכיו"ב  רצונו, שכלו  לגלות  רוצה  כי מבשרי אחזה אלקה: כשהאדם 

ע"י דבורו המסודר ומחולק באותיות )שלכן איתא אשר אות הוא מל' אתא בוקר(. וכן הוא כביכול גם 

למעלה: הבריאה הייתה ע"י י' מאמרות, גילוי חכמתו, ורצונו של ה' - ע"י עשה"ד וכו' -

היינו הבחי' שנק' שכינה.
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mipniq e`vn `le ewca m`øîà éôt áø ,eøLð ànL ïéLLBç ïéà¥§¦¤¨¨§©¨¦¨©
ïéLLBç.exypy §¦

:ayiil dqpn `xnbd,éléî éðä,miyyeg oi`y `tt ax xn`y ¨¥¦¥
exn`p,äöéìç ïéðòìmeie dxyr mizy xg`l uelgl d`a m`y §¦§©£¦¨

eidy xnel miyyeg oi` ,mipniq dl e`vn `le dewcae cg`
,uelgze `id dlecbe exype mipniqïéLLBç ïeàéî ïéðòì ìáà`ny £¨§¦§©¥§¦
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המשך בעמוד יצ

oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtdcip
àîòèå.mipya oia zexrya oia ,dizlnl exnbc `ed onf xg`lc ,zexry edl iaiygc Ð

."yi`"n iieaxl zivn `le ,`ed ohwc ,`ney edl opiayg Ð onfd jez `díéðù òùú ïá
àîåù úåøòù àéáäùdxyr mizy oa cre ryz oane ,dcedi iaxa iqei iaxl elit`e Ð

.`zbelt Ð cg` meieàîåù.da xry lcbil dkxce ,frla d"i`exe Ðäøùò ùìù àä
ïîéñ äéôåâ.'ek ipz xcde ,opaxl elit`e Ðéàî

àéä éàðú åàìdxyr yly opaxc `ail`e Ð

.oizipzna ipzwck ,wepizl onf jez iedàùéøå
.oniq dxyr yly zieync Ðàéä éáøÐ

.onf xg`l dxyr yly `ied zwepza :xn`c

àôéñå.`ney rnync Ðøæòìà ïá ïåòîù éáø
.onf jez ied zwepiza dxyr yly :xn`c Ð

.onf iptlk onf jez opinwen ivexiz jpd lka

åá ïãåòù àåäåmiizpia exyp la` ,licbdyk Ð

.ied `neyc `zlin i`lbi` Ðàúòîùì éðúî
àðùéì éàäá àáøãjez :inp dipin zrnyc Ð

.onf iptlk onfúëìåäå úðàîîoiyyeg oi`e Ð

Ð d`iad elit`c ,zexry izy d`iad `ny

.onf iptlk onf jez epiide ,edpip `neyäðéà
úðàîî`dc ,oniq ied eiykre ,d`iad `ny Ð

opiayg `l Ð `id dnai m`e .`ed onf xg`l

.zvleg dpi`e ,dvilg oiprl dlecb dläìåãâ
àéä.d`iad m` Ðäéì à÷ôñî àîéú éëåÐ

Ð `l ,oe`in jkld ,d`iad `l m` d`iad m`

`l `ny Ð `l inp ,dvilge .d`iad `nlc

.d`iadàáøì äéì àèéùô èùôéî àäåoeikc Ð

.d`iad i`cec ,dizepy llkl dribdcéìéî éðä
ïéðòìepwcae ,onf xg`l ulginl `iz` i`c Ð

dlecb :xninl opiyiig Ð (dil) ogky` `le

.exyp oipniqdy ,uelgze ,`idïåàéî ïéðòì ìáà
ïðéùééçd`iaa d`pwe ,`xnegl ,exyp `ny Ð

.hb `iraeøîà÷ ïðéùééç àäåi`ce" `le Ð

.rnyn `xnegl Ð "opiyiig"e ,"exypàìà
íìåòì`lca Ð `axc "zp`nn dpi`" Ð

dribdy oeik :opixn` `nzqn jkld ,depwca

dkixv dpi`e ,dl zi` i`ce Ð dizepy llkl

.hb `irae ,dwicaïðéùééç äöéìç ïéðòìåÐ

dpi` ikd meyn .dvilg oiprle ,xnelk .opiqxb

.oipniq d`iad `l `ny :opiyiigc ,zvleg

oipniq d`iad dwfg ,`ax xn`d :jl `iywce?
`lc ,oe`inl Ð dwfg `ax xn` ik ,`iyw `l

.dwica `ira Ð dvilgl la` ,`nzqn zp`nn

åøùð àîù ïéùùåçÐllkl dribd m`e

.zp`nn `l Ð egky` `le ewcae ,dizepy

ïîæ êåú äùã÷ã,dig`e dn` zrcn dnezi Ð

.dzrclïîæ øçà ìòáå`witq `ki`c Ð

xg`lc dlira zryac ,`ziixe`c yi` zy`c

oiyecw ef d`ia dl `iede ,d`iad `ny Ð onf

.oe`ina d`vei dpi` aeye ,dlcb `dc ,oixenb

àø÷éòî ìáà,ixq izxzc `zy dxar iknc Ð

`l `dc ,exyp `ny opiyiig `l Ð lra `le

melk dphw dyrn oi`c ,oixenb oiyecw da eed

`witqn jkld .oiyecw dia` law ok m` `l`

la` .ogky` `lc `kid ,dlr opixngn `l

`l i`nw iyecwc ab lr s` ,oipniq i`ce d`iad

oe`in opax epwz `l Ð opaxcn `l` oiyecw eed

xg`l zlrapd o`nl `iz` `nlc ,dlecba

`iddc ,dlcby`ay d`iac ,yi` zy` `ied

.dl dycwn dlcbyn dilrùéã÷äjez Ð

.`iltdl rceid wepiz onfdìëàåz` Ð

.eycwdä÷åì.`ed oiyper xa e`l izixg` `zlinac ab lr s`e Ðàéìôé éëÐ "yi`l jenq" ,xcp in myl yxtl rcei Ð "`lten" .yi`l jenq `lten opiaxn dipin Ð

.dxyr yly Ð lk wepizae ,dxyr mizy lk Ð zwepiza epiide ,zexry `iadl ie`x `edy onf mcew zg` dpy epiidc ,lecb llkl `al jenq `edyìçé àìålr s` Ð

Ð yi`l jenq `ltene ,'ebe "xcp xeci ik yi`" aizk `dc .lgi laa i`w ,xcp excp ied zeltdl rceic dipin ol `wtpc oeik mewn lkn ,"`ilti ik" aizk `l `xw i`dac ab

."exac lgi `l"e dil jinqe ,"yi`" llka
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ïá`iz`c ,xity iz` ,"cg` meie" opiqxb `l i` Ð `ney zexry izy `iady mipy ryz

iax dcenc ,dxyr yly zpya ea ocer oi`a ixiin ,"cg` meie" opiqxb i`e .iqei iaxk s`

.exypa iqeiäðè÷onf jezc gikedl oi` `pyil jdl Ð zp`nn dpy dxyr mizy lk

.ewca `lc ,`pwqna cinrny enk e` .egky` `le ewcac :epiid "zp`nn" `dc ,onf iptlk

iedc xninl epivn Ð zexry `ki`c `kid la`

d`xp mewn lkne .zp`nn dpi`e ,onf xg`lk

xg`lk xn`c o`nc ,onf iptlk onf jezc dkldc

inp lirl xn`c ongp axe ,lirl azezi` onf

wiqt `nw `pyila mbe .cenlzd dil igc ,i`pzk

.onf iptlk onf jezc `icda `axìáàdvilgl

dpi`c `kd xaq `axc :dniz Ð dwica `ira

oihib) "lawzd" wxtae ,dlecb `dzy cr zvleg

zperl ribd :ohwa zecn yly :`ax xn` (`,dq

.zvleg Ð dphwa ecbpke ,xcp excp Ð mixcp

Ð dcic mixcp zperl zrbda dphwc ,rnyn

elit`e .cg` meie dxyr zg` za epiidc ,zvleg

onf jezc `kd xn` `d ,d`iada mzd ixiin

ecbpk" :yxit xi`n oa l`eny epiaxe !onf iptlk

,cg` meie dpy dxyr mizy za ,epiid Ð "dphwa

epiax yxtne .`xidp `le .ohwc mixcp zper iedc

dphw :xn`wc ,iqei iaxc `ail` `ax mzdc :mz

zperl dribdyk `wecc :ol rnyn `we ,zvleg

zenai) "dvilg zevn" wxta rnyn oke .mixcp

zvleg dphw ,cnlp iqei iax ixacn :xn`c (a,dw

za `id f`c ,ray zake ziy zak ,zeherta

zperl ribzy cr :xn` `axe .dvilgl dpeek

`iazy cr :`zklide .iqei iaxl :yexit Ð mixcp

:xnel yi cere .`ax ixacn df lke ,zexry izy

.dax :opiqxb (`,dq oihib) "lawzd" wxta mzdc

cr Ð eia` iqkpa xeknle :mzd xn`w `dc

wxta dil zi` `ax eli`e ,dpy mixyr oa `diy

iqkpa xeknlc (`,dpw `xza `aa) "zny in"

jixv oke .dxyr dpeny oa `diy cr Ð eia`

mzd iqxbc mixtqk `le ,mixtqa my zeidl

.mzdc `ibeq gkenck ,`kti`
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àä ,déúléîì dì àøîâc ,àeä ïîæ øçàìc àîòèå§©£¨¦§©©§©§¨§¨¨§¦§¥¨
ïîæ CBz¯ék Léà" :àøéæ éaø áéúî ,ãBòå .ïîæ éðôìk §©§¦§¥§©§§¦©¦¥¨¦¦

"Léà" øîBì ãeîìz äî "øãð øcðì àìôé¯úBaøì ©§¦¦§Ÿ¤¤©©§©¦§©
ìL ïaBðéàL ét ìò óàL ,ãçà íBéå äðL äøNò L ¤§¤§¥¨¨§¤¨¤©©¦¤¥
òãBéàéìôäì¯àìc éà ?éîc éëéä .ïéîéi÷ åéøãð ¥©§©§¦§¨¨©¨¦¥¦¨¥¦§¨

úBøòN ézL éúééà¯ézL éúééàc åàì àlà .àeä ïè÷ ©§¥§¥§¨¨¨¤¨¨§©§¥§¥
àîòèå ,úBøòN¯ìL ïácàeä ãçà íBéå äøNò L §¨§©§¨§¤§¤§¥§¤¨

ïîæ CBz àä ,"Léà" déì äåäc¯.àzáeéz !ïîæ éðôìk ©£¨¥¦¨§©§¦§¥§©§§¨
ézL àéáäL íéðL òLz ïa ,éàpúk :ïîçð áø øîà£©©©§¨§©¨¥¤¥©¨¦¤¥¦§¥

úBøòN¯äðL äøNò íézL ãòå òLz ïaî ,àîeL §¨¨¦¤¥©§©§¥¤§¥¨¨
ãçà íBéå¯.ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .àîeL §¤¨¨©¦¥§©¦§¨¥¦¨
ìL ïaãçà íBéå äðL äøNò L¯.ïîéñ ìkä éøác ¤§¤§¥¨¨§¤¨¦§¥©Ÿ¦¨

äøNò íézL ãòå òLz ïaî zøîà ,àéL÷ àôeb àä̈¨©§¨¨§©§¦¤¥©§©§¥¤§¥
ãçà íBéå äðL¯ìL àä ,àîeLàôeb äðL äøNò L ¨¨§¤¨¨¨§¤§¥¨¨¨

¯ìL ïa éðz øãäå .ïîéñãçà íBéå äðL äøNò L¯ ¦¨©£©¨¥¤§¤§¥¨¨§¤¨
ìL àä ,ïîéñàôeb äðL äøNò L¯åàì éàî !àîeL ¦¨¨§¤§¥¨¨¨¨©¨

¯ïîæ CBz :øáñ øîc ,àéä éàpz¯øîe ,ïîæ øçàìk ©¨¥¦§¨¨©§©¦§©©§©¨
ïîæ CBz :øáñ¯!ïîæ éðôìk¯CBz àîìò éleëc ,àì ¨©§©§¦§¥§©¨§¥¨§¨

àLéøå .ú÷Bðéúa éãéàå éãéàå ,ïîæ éðôìk ïîæ¯,éaø §©§¦§¥§©§¦¦§¦¦§¦¤§¥¨©¦
àôéñå¯àä :àîéà úéòaéàå .øæòìà ïa ïBòîL éaø §¥¨©¦¦§¤¤§¨¨§¦¨¥¥¨¨

àLéøå ,÷Bðéúa àäå¯àôéñå ,øæòìà ïa ïBòîL éaø §¨§¦§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨§¥¨
¯àä ,éaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .éaø¯,÷Bðéúa ©¦§¦¨¥¥¨¨§¨©¦¨§¦

àä¯ïBòîL éaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .ú÷Bðéúa ¨§¦¤§¦¨¥¥¨¨§¨©¦¦§
àä ,øæòìà ïa¯àä ,÷Bðéúa¯éñBé éaø .ú÷Bðéúa ¤¤§¨¨¨§¦¨§¦¤©¦¥

déøa éàãtñeøk éaø øîà .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥¦¨¨©©¦§§§©§¥
àeäå :éàúaL éaøcïãBòLézL àéáäL ãçà íBéå íéðL òLz ïa ,éëä éîð àéðz .Ba §©¦©§©§¤¨©§¨©¦¨¦¤¥©¨¦§¤¨¤¥¦§¥

úBøòN¯Ba ïãBòå ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòå òLz ïaî ,àîeL¯éaø .àîeL §¨¨¦¤¥©§©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨©¦
ïîæ CBz àúëìéä :àáø øîà .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa éñBé¯øa ìàeîL áø .ïîæ éðôìk ¥§©¦§¨¥¦¨£©¨¨¦§§¨§©§¦§¥§©©§¥©

ì dì éðúî àøèeæàúòîLäðL äøNò íézL ìk ,äpè÷ :àáø øîà ,àðMéì éàäa àáøc §¨©§¥¨¦§©£¨§¨¨§©¦¨¨¨©¨¨§©¨¨§¥¤§¥¨¨
¯Cìéàå ïàkî ,úëìBäå úðàîî¯zøîà ,àéL÷ àôeb àä .úöìBç dðéàå úðàîî dðéà §¨¤¤§¤¤¦¨§¥¨¥¨§¨¤¤§¥¨¤¤¨¨©§¨¨§©§

úðàîî dðéà¯àéä äìBãb éà ,àéä äìBãb àîìà¯õBìçzàîéz éëå !¯,déì à÷tqî ¥¨§¨¤¤©§¨§¨¦¦§¨¦©£§¦¥¨¦©§¨¥
äéúBðL ììëì äòébäL äpè÷ :àáø øîàäå ?déì à÷tqî éîe¯ä÷æç ,ä÷éãa äëéøö dðéà ¦¦©§¨¥§¨¨©¨¨§©¨¤¦¦¨¦§©§¤¨¥¨§¦¨§¦¨£¨¨

!ïéðîéñ äàéáä¯àëä ìáà ,àîúña éléî éðäeçkLà àìå e÷ãác¯.àì¯ïàîz ,éëä éà! ¥¦¨¦¨¦¨¥¦¥¦§¨¨£¨¨¨§¨§§¨©§¨¨¦¨¦§¨¥
¯.eøùð ànL ïéLLBç¯éàî ,ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì àlà ,ïéLLBç øîàc ïàîì àçéðä §¦¤¨¨§¨¦¨§©©£©§¦¤¨§©©£©¥§¦©

.ïéLLBç :øîà étt áø ,eøLð ànL ïéLLBç ïéà :øîà àtt áø ,øîzéàc ?øîéîì àkéà¦¨§¥©§¦§©©©¨¨©¥§¦¤¨¨§©©¦¨©§¦
¯éléî éðä¯ïeàéî ïéðòì ìáà ,äöéìç ïéðòì¯.ïéLLBç¯ïéLLBç øîàc ïàîc ììkî ¨¥¦¥§¦§©£¦¨£¨§¦§©¥§¦¦§¨§©©£©§¦
¯íìBòì ,àlà ?øîà÷ àîìòa "ïéLLBç" àäå ?úöìBç¯äöéìç ïéðòìe ,ä÷ãa àìc¯ ¤¤§¨§¦§¨§¨¨¨©¤¨§¨§¨¨§¨§¦§©£¦¨

ä÷æç àáø øîà÷ éëå ,ïðéLééç¯äöéìçì ìáà ,ïeàéîì¯éîéc áø øîà .ä÷éãa àéòa ¨§¦©§¦¨¨©¨¨£¨¨§¥£¨©£¦¨¨£¨§¦¨£©©¦¦
éléî éðäå .eøLð ànL ïéLLBç ,àúëìä :àòcøäpî¯øçàì ìòáe ïîæ CBúa dLc÷c àëéä ¦§©§§¨¦§§¨§¦¤¨¨§§¨¥¦¥¥¨§¦§¨§§©¨©§©©

àøwéòî ìáà ,àúééøBàc à÷éôñ àkéàc ,ïîæ¯ìëàå Léc÷ä :àðeä áø øîà .àì¯,ä÷Bì §©§¦¨§¥¨§©§¨£¨¥¦¨¨¨¨©©¨¦§¦§¨©¤
äàìôäa BðLiL ìk ,"Bøác ìçé àì"å "øcðì àìôé ék Léà" øîàpL¯ìëå ,ìçé ìáa BðLé ¤¤¡©¦¦©§¦¦§Ÿ§Ÿ©¥§¨¨¤¤§§©§¨¨¤§§©©¥§¨

äàìôäa BðéàL¯(àáøì) äãeäé øa àðeä áø áéúî .ìçé ìáa Bðéàéòeiñì:àðeä áøì ¤¥§©§¨¨¥§©©¥§¦©¨©§¨§¨¨§©¥§©¨
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רלי oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtdcip
àîòèå.mipya oia zexrya oia ,dizlnl exnbc `ed onf xg`lc ,zexry edl iaiygc Ð

."yi`"n iieaxl zivn `le ,`ed ohwc ,`ney edl opiayg Ð onfd jez `díéðù òùú ïá
àîåù úåøòù àéáäùdxyr mizy oa cre ryz oane ,dcedi iaxa iqei iaxl elit`e Ð

.`zbelt Ð cg` meieàîåù.da xry lcbil dkxce ,frla d"i`exe Ðäøùò ùìù àä
ïîéñ äéôåâ.'ek ipz xcde ,opaxl elit`e Ðéàî

àéä éàðú åàìdxyr yly opaxc `ail`e Ð

.oizipzna ipzwck ,wepizl onf jez iedàùéøå
.oniq dxyr yly zieync Ðàéä éáøÐ

.onf xg`l dxyr yly `ied zwepza :xn`c

àôéñå.`ney rnync Ðøæòìà ïá ïåòîù éáø
.onf jez ied zwepiza dxyr yly :xn`c Ð

.onf iptlk onf jez opinwen ivexiz jpd lka

åá ïãåòù àåäåmiizpia exyp la` ,licbdyk Ð

.ied `neyc `zlin i`lbi` Ðàúòîùì éðúî
àðùéì éàäá àáøãjez :inp dipin zrnyc Ð

.onf iptlk onfúëìåäå úðàîîoiyyeg oi`e Ð

Ð d`iad elit`c ,zexry izy d`iad `ny

.onf iptlk onf jez epiide ,edpip `neyäðéà
úðàîî`dc ,oniq ied eiykre ,d`iad `ny Ð

opiayg `l Ð `id dnai m`e .`ed onf xg`l

.zvleg dpi`e ,dvilg oiprl dlecb dläìåãâ
àéä.d`iad m` Ðäéì à÷ôñî àîéú éëåÐ

Ð `l ,oe`in jkld ,d`iad `l m` d`iad m`

`l `ny Ð `l inp ,dvilge .d`iad `nlc

.d`iadàáøì äéì àèéùô èùôéî àäåoeikc Ð

.d`iad i`cec ,dizepy llkl dribdcéìéî éðä
ïéðòìepwcae ,onf xg`l ulginl `iz` i`c Ð

dlecb :xninl opiyiig Ð (dil) ogky` `le

.exyp oipniqdy ,uelgze ,`idïåàéî ïéðòì ìáà
ïðéùééçd`iaa d`pwe ,`xnegl ,exyp `ny Ð

.hb `iraeøîà÷ ïðéùééç àäåi`ce" `le Ð

.rnyn `xnegl Ð "opiyiig"e ,"exypàìà
íìåòì`lca Ð `axc "zp`nn dpi`" Ð

dribdy oeik :opixn` `nzqn jkld ,depwca

dkixv dpi`e ,dl zi` i`ce Ð dizepy llkl

.hb `irae ,dwicaïðéùééç äöéìç ïéðòìåÐ

dpi` ikd meyn .dvilg oiprle ,xnelk .opiqxb

.oipniq d`iad `l `ny :opiyiigc ,zvleg

oipniq d`iad dwfg ,`ax xn`d :jl `iywce?
`lc ,oe`inl Ð dwfg `ax xn` ik ,`iyw `l

.dwica `ira Ð dvilgl la` ,`nzqn zp`nn

åøùð àîù ïéùùåçÐllkl dribd m`e

.zp`nn `l Ð egky` `le ewcae ,dizepy

ïîæ êåú äùã÷ã,dig`e dn` zrcn dnezi Ð

.dzrclïîæ øçà ìòáå`witq `ki`c Ð

xg`lc dlira zryac ,`ziixe`c yi` zy`c

oiyecw ef d`ia dl `iede ,d`iad `ny Ð onf

.oe`ina d`vei dpi` aeye ,dlcb `dc ,oixenb

àø÷éòî ìáà,ixq izxzc `zy dxar iknc Ð

`l `dc ,exyp `ny opiyiig `l Ð lra `le

melk dphw dyrn oi`c ,oixenb oiyecw da eed

`witqn jkld .oiyecw dia` law ok m` `l`

la` .ogky` `lc `kid ,dlr opixngn `l

`l i`nw iyecwc ab lr s` ,oipniq i`ce d`iad

oe`in opax epwz `l Ð opaxcn `l` oiyecw eed

xg`l zlrapd o`nl `iz` `nlc ,dlecba

`iddc ,dlcby`ay d`iac ,yi` zy` `ied

.dl dycwn dlcbyn dilrùéã÷äjez Ð

.`iltdl rceid wepiz onfdìëàåz` Ð

.eycwdä÷åì.`ed oiyper xa e`l izixg` `zlinac ab lr s`e Ðàéìôé éëÐ "yi`l jenq" ,xcp in myl yxtl rcei Ð "`lten" .yi`l jenq `lten opiaxn dipin Ð

.dxyr yly Ð lk wepizae ,dxyr mizy lk Ð zwepiza epiide ,zexry `iadl ie`x `edy onf mcew zg` dpy epiidc ,lecb llkl `al jenq `edyìçé àìålr s` Ð

Ð yi`l jenq `ltene ,'ebe "xcp xeci ik yi`" aizk `dc .lgi laa i`w ,xcp excp ied zeltdl rceic dipin ol `wtpc oeik mewn lkn ,"`ilti ik" aizk `l `xw i`dac ab

."exac lgi `l"e dil jinqe ,"yi`" llka
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ïá`iz`c ,xity iz` ,"cg` meie" opiqxb `l i` Ð `ney zexry izy `iady mipy ryz

iax dcenc ,dxyr yly zpya ea ocer oi`a ixiin ,"cg` meie" opiqxb i`e .iqei iaxk s`

.exypa iqeiäðè÷onf jezc gikedl oi` `pyil jdl Ð zp`nn dpy dxyr mizy lk

.ewca `lc ,`pwqna cinrny enk e` .egky` `le ewcac :epiid "zp`nn" `dc ,onf iptlk

iedc xninl epivn Ð zexry `ki`c `kid la`

d`xp mewn lkne .zp`nn dpi`e ,onf xg`lk

xg`lk xn`c o`nc ,onf iptlk onf jezc dkldc

inp lirl xn`c ongp axe ,lirl azezi` onf

wiqt `nw `pyila mbe .cenlzd dil igc ,i`pzk

.onf iptlk onf jezc `icda `axìáàdvilgl

dpi`c `kd xaq `axc :dniz Ð dwica `ira

oihib) "lawzd" wxtae ,dlecb `dzy cr zvleg

zperl ribd :ohwa zecn yly :`ax xn` (`,dq

.zvleg Ð dphwa ecbpke ,xcp excp Ð mixcp

Ð dcic mixcp zperl zrbda dphwc ,rnyn

elit`e .cg` meie dxyr zg` za epiidc ,zvleg

onf jezc `kd xn` `d ,d`iada mzd ixiin

ecbpk" :yxit xi`n oa l`eny epiaxe !onf iptlk

,cg` meie dpy dxyr mizy za ,epiid Ð "dphwa

epiax yxtne .`xidp `le .ohwc mixcp zper iedc

dphw :xn`wc ,iqei iaxc `ail` `ax mzdc :mz

zperl dribdyk `wecc :ol rnyn `we ,zvleg

zenai) "dvilg zevn" wxta rnyn oke .mixcp

zvleg dphw ,cnlp iqei iax ixacn :xn`c (a,dw

za `id f`c ,ray zake ziy zak ,zeherta

zperl ribzy cr :xn` `axe .dvilgl dpeek

`iazy cr :`zklide .iqei iaxl :yexit Ð mixcp

:xnel yi cere .`ax ixacn df lke ,zexry izy

.dax :opiqxb (`,dq oihib) "lawzd" wxta mzdc

cr Ð eia` iqkpa xeknle :mzd xn`w `dc

wxta dil zi` `ax eli`e ,dpy mixyr oa `diy

iqkpa xeknlc (`,dpw `xza `aa) "zny in"

jixv oke .dxyr dpeny oa `diy cr Ð eia`

mzd iqxbc mixtqk `le ,mixtqa my zeidl

.mzdc `ibeq gkenck ,`kti`
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àä ,déúléîì dì àøîâc ,àeä ïîæ øçàìc àîòèå§©£¨¦§©©§©§¨§¨¨§¦§¥¨
ïîæ CBz¯ék Léà" :àøéæ éaø áéúî ,ãBòå .ïîæ éðôìk §©§¦§¥§©§§¦©¦¥¨¦¦

"Léà" øîBì ãeîìz äî "øãð øcðì àìôé¯úBaøì ©§¦¦§Ÿ¤¤©©§©¦§©
ìL ïaBðéàL ét ìò óàL ,ãçà íBéå äðL äøNò L ¤§¤§¥¨¨§¤¨¤©©¦¤¥
òãBéàéìôäì¯àìc éà ?éîc éëéä .ïéîéi÷ åéøãð ¥©§©§¦§¨¨©¨¦¥¦¨¥¦§¨

úBøòN ézL éúééà¯ézL éúééàc åàì àlà .àeä ïè÷ ©§¥§¥§¨¨¨¤¨¨§©§¥§¥
àîòèå ,úBøòN¯ìL ïácàeä ãçà íBéå äøNò L §¨§©§¨§¤§¤§¥§¤¨

ïîæ CBz àä ,"Léà" déì äåäc¯.àzáeéz !ïîæ éðôìk ©£¨¥¦¨§©§¦§¥§©§§¨
ézL àéáäL íéðL òLz ïa ,éàpúk :ïîçð áø øîà£©©©§¨§©¨¥¤¥©¨¦¤¥¦§¥

úBøòN¯äðL äøNò íézL ãòå òLz ïaî ,àîeL §¨¨¦¤¥©§©§¥¤§¥¨¨
ãçà íBéå¯.ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .àîeL §¤¨¨©¦¥§©¦§¨¥¦¨
ìL ïaãçà íBéå äðL äøNò L¯.ïîéñ ìkä éøác ¤§¤§¥¨¨§¤¨¦§¥©Ÿ¦¨

äøNò íézL ãòå òLz ïaî zøîà ,àéL÷ àôeb àä̈¨©§¨¨§©§¦¤¥©§©§¥¤§¥
ãçà íBéå äðL¯ìL àä ,àîeLàôeb äðL äøNò L ¨¨§¤¨¨¨§¤§¥¨¨¨

¯ìL ïa éðz øãäå .ïîéñãçà íBéå äðL äøNò L¯ ¦¨©£©¨¥¤§¤§¥¨¨§¤¨
ìL àä ,ïîéñàôeb äðL äøNò L¯åàì éàî !àîeL ¦¨¨§¤§¥¨¨¨¨©¨

¯ïîæ CBz :øáñ øîc ,àéä éàpz¯øîe ,ïîæ øçàìk ©¨¥¦§¨¨©§©¦§©©§©¨
ïîæ CBz :øáñ¯!ïîæ éðôìk¯CBz àîìò éleëc ,àì ¨©§©§¦§¥§©¨§¥¨§¨

àLéøå .ú÷Bðéúa éãéàå éãéàå ,ïîæ éðôìk ïîæ¯,éaø §©§¦§¥§©§¦¦§¦¦§¦¤§¥¨©¦
àôéñå¯àä :àîéà úéòaéàå .øæòìà ïa ïBòîL éaø §¥¨©¦¦§¤¤§¨¨§¦¨¥¥¨¨

àLéøå ,÷Bðéúa àäå¯àôéñå ,øæòìà ïa ïBòîL éaø §¨§¦§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨§¥¨
¯àä ,éaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .éaø¯,÷Bðéúa ©¦§¦¨¥¥¨¨§¨©¦¨§¦

àä¯ïBòîL éaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .ú÷Bðéúa ¨§¦¤§¦¨¥¥¨¨§¨©¦¦§
àä ,øæòìà ïa¯àä ,÷Bðéúa¯éñBé éaø .ú÷Bðéúa ¤¤§¨¨¨§¦¨§¦¤©¦¥

déøa éàãtñeøk éaø øîà .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥¦¨¨©©¦§§§©§¥
àeäå :éàúaL éaøcïãBòLézL àéáäL ãçà íBéå íéðL òLz ïa ,éëä éîð àéðz .Ba §©¦©§©§¤¨©§¨©¦¨¦¤¥©¨¦§¤¨¤¥¦§¥

úBøòN¯Ba ïãBòå ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòå òLz ïaî ,àîeL¯éaø .àîeL §¨¨¦¤¥©§©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨©¦
ïîæ CBz àúëìéä :àáø øîà .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa éñBé¯øa ìàeîL áø .ïîæ éðôìk ¥§©¦§¨¥¦¨£©¨¨¦§§¨§©§¦§¥§©©§¥©

ì dì éðúî àøèeæàúòîLäðL äøNò íézL ìk ,äpè÷ :àáø øîà ,àðMéì éàäa àáøc §¨©§¥¨¦§©£¨§¨¨§©¦¨¨¨©¨¨§©¨¨§¥¤§¥¨¨
¯Cìéàå ïàkî ,úëìBäå úðàîî¯zøîà ,àéL÷ àôeb àä .úöìBç dðéàå úðàîî dðéà §¨¤¤§¤¤¦¨§¥¨¥¨§¨¤¤§¥¨¤¤¨¨©§¨¨§©§

úðàîî dðéà¯àéä äìBãb éà ,àéä äìBãb àîìà¯õBìçzàîéz éëå !¯,déì à÷tqî ¥¨§¨¤¤©§¨§¨¦¦§¨¦©£§¦¥¨¦©§¨¥
äéúBðL ììëì äòébäL äpè÷ :àáø øîàäå ?déì à÷tqî éîe¯ä÷æç ,ä÷éãa äëéøö dðéà ¦¦©§¨¥§¨¨©¨¨§©¨¤¦¦¨¦§©§¤¨¥¨§¦¨§¦¨£¨¨

!ïéðîéñ äàéáä¯àëä ìáà ,àîúña éléî éðäeçkLà àìå e÷ãác¯.àì¯ïàîz ,éëä éà! ¥¦¨¦¨¦¨¥¦¥¦§¨¨£¨¨¨§¨§§¨©§¨¨¦¨¦§¨¥
¯.eøùð ànL ïéLLBç¯éàî ,ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì àlà ,ïéLLBç øîàc ïàîì àçéðä §¦¤¨¨§¨¦¨§©©£©§¦¤¨§©©£©¥§¦©

.ïéLLBç :øîà étt áø ,eøLð ànL ïéLLBç ïéà :øîà àtt áø ,øîzéàc ?øîéîì àkéà¦¨§¥©§¦§©©©¨¨©¥§¦¤¨¨§©©¦¨©§¦
¯éléî éðä¯ïeàéî ïéðòì ìáà ,äöéìç ïéðòì¯.ïéLLBç¯ïéLLBç øîàc ïàîc ììkî ¨¥¦¥§¦§©£¦¨£¨§¦§©¥§¦¦§¨§©©£©§¦
¯íìBòì ,àlà ?øîà÷ àîìòa "ïéLLBç" àäå ?úöìBç¯äöéìç ïéðòìe ,ä÷ãa àìc¯ ¤¤§¨§¦§¨§¨¨¨©¤¨§¨§¨¨§¨§¦§©£¦¨

ä÷æç àáø øîà÷ éëå ,ïðéLééç¯äöéìçì ìáà ,ïeàéîì¯éîéc áø øîà .ä÷éãa àéòa ¨§¦©§¦¨¨©¨¨£¨¨§¥£¨©£¦¨¨£¨§¦¨£©©¦¦
éléî éðäå .eøLð ànL ïéLLBç ,àúëìä :àòcøäpî¯øçàì ìòáe ïîæ CBúa dLc÷c àëéä ¦§©§§¨¦§§¨§¦¤¨¨§§¨¥¦¥¥¨§¦§¨§§©¨©§©©

àøwéòî ìáà ,àúééøBàc à÷éôñ àkéàc ,ïîæ¯ìëàå Léc÷ä :àðeä áø øîà .àì¯,ä÷Bì §©§¦¨§¥¨§©§¨£¨¥¦¨¨¨¨©©¨¦§¦§¨©¤
äàìôäa BðLiL ìk ,"Bøác ìçé àì"å "øcðì àìôé ék Léà" øîàpL¯ìëå ,ìçé ìáa BðLé ¤¤¡©¦¦©§¦¦§Ÿ§Ÿ©¥§¨¨¤¤§§©§¨¨¤§§©©¥§¨

äàìôäa BðéàL¯(àáøì) äãeäé øa àðeä áø áéúî .ìçé ìáa Bðéàéòeiñì:àðeä áøì ¤¥§©§¨¨¥§©©¥§¦©¨©§¨§¨¨§©¥§©¨
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`oifgeרלב mipya cenr en sc ± oey`x wxtdcip
áåúëä äåùäù åðéöîù éôìohw izk`c ,yi`ljenq ,zeltdlrcei :rnync ,"`ilti ik"nÐ

.ef dpy lk `ed'åâå äåö øùà øáãä äæexqi` `diy izxn` "lgi `le" xqi`l ,xnelk Ð

.`ped axldilriiqne ,zewln epiid ,lgi laedlirn oaxwl`le ,lgi laa excpe xqi`àîéà
ìçé ìá øåñéàì.zewln `le `nlra`xeqi` ,xnelkÐàúééøåàã ùéàì êåîñ àìôåî éàÐ

."xcp xecpl`ilti ik"né÷ìéì éîð à÷ìéî`dcÐ

.lgi laadilr i`wxcp excpc onf lkéîð àøåñéà
àëéìopax ez` i` `dc .elk` m` ,eilr Ð

z` mixg` elk`i `ly :oewz ikd ,ipewzl

`l Ð ezephwa la` .licbiykl `ed e` ,eycwd

dilr ileaw xa e`l ohwc ,eilr xeq`l e`a

.`ed opaxc `zpwzïðáøã íìåòì éðùîåÐ

eilr mixdfend oze` lr Ð i`w o`n` `xeqi`e

.`xeqi`nyixtdl'åë äðéî òîù`id`zbeltÐ

.(`,ciw) zenaia "zgwt `ypy yxg" wxtaàìà
'åë ïðé÷ñò éàîá àëäxqi`le ,ipzwckmlerleÐ

`l ikd elit`e .xenb zewln iedc lgi lale

zewln ipzwc `dc ,`dn `ped axl diriiqz

mixg`l`l` ,xn`wdicicl e`lÐohwycwd`

.eycwdz` elk`yïðáøãîxn`c o`n ,xnelkÐ

"lgi lale xqi`l" ipzwc `dl miwen ,oiwel oi`

nlra `xeqi` lgi la xeqi`l :opinwe`ck,`

deydy ipzwc "`ilti ik"c `xwne ,opaxcne

.`nlra `zknq` Ð aezkdäîåúéÐ

dcic oi`eypc ,`id oe`in zac ,dn` dz`iydy

.opaxcnäøãð øôî äìòá"dnezi" dl ixw`leÐ

.oe`inl die`xy onf lk ,dzephwa`l`úøîà éà
ùéàì êåîñ àìôåî àîìùáxcp excp ied `l Ð

ez`c ,dl xtn dlra ikd meyn ,opaxcn `l`

.'ek opaxc oi`eypäìëà äìãâ éëì àäå`iddaÐ

lke` lecb `vnpe ,`id dxtd e`lc ,dxtd

.zelapäòù ìë.dlcbyn s`e Ðìòáù àåäåÐ

oixenb oiyecw dlira jd `iedc ,dlcby xg`l

ez` jkld .dyrn Ðdlecb dyrnc ,`ziixe`c

.`ziixe`c `xcp oilhane ,`ziixe`c oi`eyipïéà
øôî ìòáäzkqna ,oi`eyipl oincewd mixcp Ð

.`ziixe`c dlira jdl mcw xcp i`de ,mixcpìò
äìòá úòã,dxcp df ly ezrc lr ,dphw jde Ð

zilc`kidÐoincewaxtnlrad oi` :opixn` ike

.llk xcp zrya lra dlñçðô áøãë,xnelk Ð

dry lkdl xtn lradyk`ziixal dl iwez `l

ez` :jl `iywce ,`ziixe`c dxcp mlerl ,drye

`ziixe`c `xcp oilhane opaxc oi`eyp?ikd`

.'ek zxcepd lkc ,zlhaníéøãð úðåòìepiid Ð

.oiwcap eixcpy ,yi`l jenqd `ltenäåøáñÐ

`pdk axl iaeze`l erac ,daiyid ipa opax

.`kdnàúééøåàã äîåøú`ayn :xn`we Ð

ycwde dnexze ,dnexz eznexz mixcp zperl

dilr `xewy exeacadycwnc ,`id `cgÐxcpe

.myäðåùàø äùåøé.ryedi lyÐäéðùåiniaÐ

.`xfrïäì ùédlha xvpckeap zelba ,xnelk Ð

.dipyadycwledyxeil ekxhvpe ,ux`dzyecw

úéùéìù ìáà.`al cizrlÐíäì ïéà,xnelk Ð

Ð dycwle dzyxl ekxhvi `lc ,dyexi dpi`

.aezkd zxfbn ,dzyecw dlha `lcéáø øîàå
ïðçåé.`nlra Ðéñåé éáø íìåò øãñ àðú ïàîÐ

.xi`n iaxÐoizipznmzqc ikid ik ,dnzq`edc

äì øáñ àìå éðúziyily" ipzwc `yxc `dl Ð

,ux`d zyecw dlha i`ce `l` ,"odl oi`

.opaxcÐ`zydcdznexzeäòîãðù ïéìåç úñéò
d`nn zegt jezl dnexz ly d`q ltpy oebkÐ

.oileg ly
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éàzehiyta jixt i`n`e :xn`z m`e Ð iwlil inp `wlin `ziixe`c yi`l jenqd `lten

la` ,oiwely mixg` elk` m`y oiprl Ð xcp excpc ixn`c i`xen` `ki` `d ,iwlilc

,`ziixe`c yi`l jenqd `lten i` ,jixt ikdc :xnel yie !oiyperl `ed ohwc ,iwl `l `ed

.iwlil inp `wlin ,ohwl `xeqi` dil zi`e

ïúåàìikid ,ok m` :dniz Ð eilr oixdfend

itl ,oaxw eaiigilc jzrc `wlq

ivn dedc :xnel yie ?excp lr xearl el oigipny

.xity jixt ikd e`lac `l` ,"jinrhle" xninl

ïåâëm`e Ð mixg` elk`e `ed yicwdy

`ed lk`y oebk ,iwen `l i`n`e :xn`z

dreay oecfc ,ith `gip dede .licbdykl envra

rayp elit`c .envra lk`yk `l` `nwezn `l

`ly onf lk ,melk jka oi` ,mixg` elk`i `ly

:xnel yie ?ycwdk iedc mpewa mdilr xq`

jenq cin mixg` elk`yk inewe`l dil `gipc

.excpl

éáøÐ oiwel ediiexz ixn`c yiwl yixe opgei

z`xzd ,yiwl yix xaq `de :xn`z m`e

migaf) "zeaexrzd"a d`xzd dny `l wtq

`kde ,"dfa df ollay lebte xzep" iab (`,gr

zexry izy `iai `l `nyc ,`ed wtq z`xzd

ied `l izk`c `vnpe ,yly e` mipy izy cr

mixg` elk`y ixiin i`e !yi`l jenq `lten

elk`yk :xninl dil ded ok m` ,licbdy xg`l

,ixii` `l inp zexry izy `iadae .envra `ed

opgei iaxc ,dwli Ð eplk`i m` envr `ed ok m`c

:xnel yie !onf xg`lk onf jezc ,lirl dil zi`

,opnfa zexry izy oi`iany aex xza opilf`c

.cg` meie dxyr yly ipa epiidc

ïéà:xn`z m`e Ð eyixtdl oieevn oic zia

dn ,dwel envr `edy xn`c `ped axl

opgei iax ira `d ,ipyn dn :eze ?ezxtd liren

oic ziac (`,ciw zenai) "yxg" wxta xninl

xn`wc `pwqnlc :xnel yie !eyixtdl oieevn

ivn dede ,xity iz` ,zxcep dlra zrc lrc

opgei iax xaq `d ,jinrhile :`zyd xninl

ikd e`lac `l` ,eyixtdl oieevn oic ziac

.xity jixt

áøãë`id dlra zrc lr xn`c qgpt

ab lr s` ,"`l`" enk iede Ð zxcep

wxta yi df oirke ."`l`" mixtqa aezk `lc

`ped ax xn` :(`,hp zeaezk) "it lr s`"

jici eycwi" xne`a :ryedi axc dixa

(bi) mixcpae ."`l`" mixtqa oi`c ,"mdiyerl

i`n` ,ok m` :xn`z m`e ."`l`" mixtqa yi

elit` ,ezy`l xtn lrac mixcp zyxta azkp

ezrc lrc ,xtn lrad ,`kd oebk ezy` dpi`

xn` m`y oiprl jixhvi`c xnel yie ?zxcep

:inp i` .xtdl leki epi`y Ð "ikil miiw"

mlerlc xn`w ,xtn lra `pngx xn`c meyn

`l `kdc ab lr s`e .zxcep `id ezrc lr

dxez dxn` `le ,opaxc oi`eyip `l` eed

,xtdl eciay dxeaq `id mewn lkn Ð xtiy

.ezrc lr zxcepe ,miyp x`ya enkéàzxn`

Ð `ziixe`c yi`l jenqd `lten `nlya

iaxcn ireiql ,iqei iaxn jixtc` :xn`z m`e

`nl` Ð dnexz eznexz oi` :xn`c dcedi

`l jkle ,opaxc yi`l jenqd `ltenc xaq

dcedi iaxc :xnel yie !`ziixe`c lah owzn

,`ziixe`c yi`l jenq `ltenc dil zi` inp

.lecbk zeidl iaxzi` `l Ð lah owzl lwdle
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ìBãâk ïèwä áeúkä äåLäL eðéönL éôìïBãæì,äòeáL §¦¤¨¦¤¦§¨©¨©¨¨§¨¦§§¨
øqéàìe,ìáìe?ïaø÷ BLc÷ä ìò áéiç àäé ìBëé ,ìçé §¦¨§©©¥¨§¥©¨©¤§¥¨§¨

¯ì úäéî éðú÷ ."øácä äæ" øîBì ãeîìzøqéàìáìe ©§©¤©¨¨¨¨¥¦©§¦¨§©
ìçé¯.áéiç¯:àîéàøeqéàì.ìçé ìa¯,ìçé ìa øeqéà ©¥©¨¥¨§¦©©¥¦©©¥

àúééøBàc Léàì Ceîñ àìôeî éà ,CLôp äî¯à÷ìéî ©©§¨¦§¨¨§¦§©§¨¦§¨
àúééøBàc åàì Léàì Ceîñ àìôeî éàå ,é÷ìéì éîð¯ ©¦¦§¥§¦§¨¨§¦¨§©§¨

!àkéì éîð øeqéà¯ïúBàìíéøäæenä:dpéî òîL .åéìò ¦©¦¥¨§¨©§¨¦¨¨§©¦¨
úBìáð ìëBà ïè÷¯!BLéøôäì åéìò ïéeeöî ïéc úéa¯ ¨¨¥§¥¥¦§¦¨¨§©§¦
ïðé÷ñò éàîa àëä¯.íéøçà eìëàå àeä Léc÷äL ïBâk ¨¨§©¨§¦©§¤¦§¦§¨§£¥¦

¯íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä øîàc ïàîì àçéðä¯ ¨¦¨§©©£©¦§¦§¨§£¥¦
?øîéîì àkéà éàî ,ïé÷Bì ïéà øîàc ïàîì àlà ,ïé÷Bì¦¤¨§©©£©¥¦©¦¨§¥©
:øîà àðäk áø ,íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä ,øîzéàc§¦§©¦§¦§¨§£¥¦©¨£¨£©
!ïé÷Bì :eäéååøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,ïé÷Bì ïéà¥¦©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦

¯eìëàå Léc÷ä ,àôeb .àîìòa àzëîñà àø÷e ,ïðaøcî¦§©¨©§¨©§©§¨§¨§¨¨¦§¦§¨§
Léøå ïðçBé éaø ,ïé÷Bì ïéà :øîà àðäk áø .íéøçà£¥¦©¨£¨£©¥¦©¦¨¨§¥
:øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .ïé÷Bì :eäééåøz éøîàc Lé÷ì̈¦§¨§¦©§©§¦§©¨¦©§¦¨¨©

Léàì Ceîñ àìôeî¯àìôeî :øáñ øîe ,àúééøBàc §¨¨§¦§©§¨¨¨©§¨
Léàì Ceîñ¯äîBúé :äéîøé áø áéúî .ïðaøcîäøãpL ¨§¦¦§©¨©§¦©¦§§¨§¨¤¨§¨

¯Ceîñ àìôeî àîìLa zøîà éà .dì øôî dìòa©§¨¥¥¨¦¨§©§¦§¨¨§¨¨
ïðaøc ïéàeOð eúà ,ïðaøc Léàì¯.ïðaøc àøãð éìháîe §¦§©¨©¨¦¦§©¨©§©§¦¦§¨§©¨©

àúééøBàc zøîà éà àlà¯éìháîe ïðaøc ïéàeOð eúà ¤¨¦¨§©§§©§¨¨¦¦§©¨©§©§¦
!?àúééøBàc àøãð:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ¦§¨§©§¨£©©§¨¨©§¥

ïðaøc éà ,CLôp änî dì øôî dìòa¯,àeä ïðaøc ©§¨¥¥¨¦©©§¨¦§©¨©§©¨©
àúééøBàc éà¯ïéc úéa ïéàå ,àeä úBìáð ìëBà ïè÷ ¦§©§¨¨¨¥§¥§¥¥¦

ék àäå .BLéøôäì åéìò ïéeeöî,äìãbäøôäa äìëà §¦¨¨§©§¦§¨¦¨§¨¨§¨©£¨¨
äòL ìk dì øôî dìòa :éàåéì øa äaø øîà !àúéén÷©¨§¨£©©¨©¦©©§¨¥¥¨¨¨¨

.ìòaL àeäå ,äòLå¯!ïéîãB÷a øôî ìòa ïéà àäå¯ §¨¨§¤¨©§¨¥©©¥¥§§¦
déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðét áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨©£©©¦§¨¦§¥

ìk :àáøcúøãBpä¯øîà .úøãBð àéä dìòa úòc ìò §¨¨¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤£©
éaø ,úBøòN ézL àéáä àlL ïè÷ ,òîL àz :ééaà©©¥¨§©¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨©¦
:øîBà éñBé éaø ,äîeøz Búîeøz ïéà :øîBà äãeäé§¨¥¥§¨§¨©¦¥¥

íéøãð úðBòì àa àlL ãò¯,äîeøz Búîeøz ïéà ©¤Ÿ¨§©§¨¦¥§¨§¨
ð úðBòì àaMîíéøã¯øáñ÷ :deøáñ .äîeøz Búîeøz ¦¤¨§©§¨¦§¨§¨©§¨¨¨©

äfä ïîfa äîeøz éñBé éaø¯zøîà éà .àúééøBàc ©¦¥§¨©§©©¤§©§¨¦¨§©§
àúééøBàc ,Léàì Ceîñ àìôeî àîìLa¯àøáb éúà ¦§¨¨§¨¨§¦§©§¨¨¥©§¨

àúééøBàcïwúîezøîà éà àlà .àúééøBàc àìáè §©§¨§©¥©§¨§©§¨¤¨¦¨©§§
ïðaøc¯!?àúééøBàc àìáè ïwúîe ïðaøc àøáb éúà §©¨©¨¥©§¨§©¨©§©¥©§¨§©§¨

¯.ïðaøc äfä ïîfa äîeøz éñBé éaø øáñ÷ ,àì¯ ¨¨¨©©¦¥§¨©§©©¤§©¨©
àéðúäå ?ïðaøc äfä ïîfa äîeøz éñBé éaø øáñå§¨©©¦¥§¨©§©©¤§©¨©§¨©§¨

éúBáà eLøé øLà" :íìBò øãñaäLeøé ,"dzLøéå E §¥¥¨£¤¨§£¤¦¦§¨§¨
äiðLe äðBLàø¯úéLéìL ,ïäì Lé¯øîàå .ïäì ïéà ¦¨§¦¨¥¨¤§¦¦¥¨¤©£©

íìBò øãñ àðz ïàî :ïðçBé éaø¯!éñBé éaø¯éaø ©¦¨¨©§¨¥¤¨©¦¥©¦
:àéðúc ,àøazñî éîð éëä .dì øáñ àìå ,dì éðz éñBé¥§¥¨§¨¨©¨¨¦©¦¦§©§¨§©§¨

äqéòäòîãpLBàäönçúpLøBàNaäîeøz ìL ¦¨¤¦§§¨¤¦§©§¨¦§¤§¨
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נדה. פרק חמישי - יוצא דופן דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dcp(oey`x meil)

:`ziixaa epipyïBãæì ìBãbk ïèwä áeúkä äåLäL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¦§¨©¨©¨¨©¨¦§
äòeáL,cifna dreay xeqi`l -øqéàìeilr xqi`' xn` m`y - §¨§¦¨

,[xqi` exqi` ,'ef xkikìçé ìáìelgi `l'a excip lr xdfeny - §©©¥Ÿ©¥
ok m` ,(b l xacna) 'FxaCìBëéy mb lecbl deyedyàäéohwd §¨¨§¥

ïaø÷ BLc÷ä ìò áéiç[bbeya epnn dpdp m` dlirn.øîBì ãeîìz ©¨©¤§¥¨§¨©§©
(a l my),'øácä äæ'deyed oiprd eze`a xn`pd iabl wxy hrnl ¤©¨¨

.xg` mewna daezky dlirnl `le ,lecbl ohwdúäéî éðz÷- ¨¨¥¦©
lecbl deyed ohwy mpn` epipy,ìçé ìáìe øqéàìy epiideáéiçlr §¦¨§©©¥©¨

yicwdy yi`l jenqd `lteny ,`ped axk gkene .zewln lgi la
.dwel lk`e

:dgec `xnbdàîéàohwd aezkd deydy ,`ziixaa qexbz - ¥¨
lecbk,'ìçé ìa øeqéàì'.zewln `le cala xeqi` `l` dfa oi`y §¦©©¥

l dpeekd m` :diigcd lr dywn `xnbdìçé ìa øeqéàdyw ,cala ¦©©¥
nLéàì Ceîñ àìôeî éà ,CLôp äîoic `edénð à÷ìéî ,àúééøBàc ©©§¨¦§¨¨§¦§©§¨¦§¨©¦

é÷ìéì,[dwliy ie`x -,àúééøBàc åàì Léàì Ceîñ àìôeî éàå ¦§¥§¦§¨¨§¦¨§©§¨
àkéì énð øeqéàminkg e`a m`y ,ohwd lr oi` ok mb xeqi` - ¦©¦¥¨

`ed e` ,eycwd lr mixdfen eidi mixg`y `l` epwiz `l ,owzl
meyn ,eilr xeq`l e`a `l ezephwa la` ,licbiy xg`l envr
zpwz eilr lihdl ozip `le ,zeevnd iaeig lkn xeht ohwy

.minkg
xen`d xeqi`d :xg` ote`a `ziixadn di`xd z` dgec `xnbd

`l` envr ohwl epi` `ziixaaåéìò íéøäæenä ïúBàìon eyixtdl §¨©§¨¦¨¨
eyixtdl jixv excip lr xearl ohw `a m`y ,xeqi`d.[

:diigcd lr dywn `xnbdïè÷ dpéî òîLdúBìáð ìëBàxaer e` §©¦¨¨¨¥§¥
,mixeqi` x`y lrBLéøôäì åéìò ïéeeöî ïéc úéa`ide ,jkn ¥¦§¦¨¨§©§¦

egiked `l recn dywe ,(.ciw) zenaia mi`xen` zwelgn
.[o`k `ziixadn

`l` :xg` ote`a `ziixadn di`xd z` dgec `xnbdéàîa àëä̈¨§©
àeä Léc÷äL ïBâk ,ïðé÷ñò[ohwd],íéøçà eìëàå'lgi la'e ¨§¦©§¤¦§¦§¨§£¥¦

meyn ,`ped axl di`x oi` mewn lkne ,zewln epiid ,`ziixaay
eycwd z` elk`y milecb `l` ,dwel ohwdy dpeekd oi`y

.[miwel
:zl`ey `xnbdàeä Léc÷ä øîàc ïàîì àçéðä[ohwd]eìëàå ¨¦¨§©§¨©¦§¦§¨§

.[øîéîì àkéà éàî ,ïé÷Bì ïéà øîàc ïàîì àlà ,ïé÷Bì íéøçà£¥¦¦¤¨§©§¨©¥¦©¦¨§¥©
éaø ,ïé÷Bì ïéà øîà àðäk áø ,íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä ,øîzéàc§¦§©¦§¦§¨§£¥¦©©£¨¨©¥¦©¦

.ïé÷Bì eäéååøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦
,'lgi la xeqi`'l `ziixad zpeek `pdk ax itl :`xnbd daiyn

`ede ,zewln ea oi`y cala xeqi` xnelkïðaøcîlr wx lhene ¦§©¨¨
,milecbdàø÷e`ziixad d`iady.àîìòa àzëîñà §¨©§©§¨§¨§¨

:dxkfedy zwelgnd z` zx`an `xnbd.àôeb`lten `edy ohw ¨
y yi`l jenqíéøçà eìëàå Léc÷ä,eycwd z`ïéà øîà àðäk áø ¦§¦§¨§£¥¦©©£¨¨©¥

.[ïé÷Bì eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,ïé÷Bì¦©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦
:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyn .ewlgp dna -øî §©¨¦§§¦©

,àúééøBàc Léàì Ceîñ àìôeî øáñycwd eycwdy oeike ¨©§¨¨§¦§©§¨
.eilr miwel ,`ziixe`cn,ïðaøcî Léàì Ceîñ àìôeî øáñ øîe©¨©§¨¨§¦¦§©¨¨

.eycwd lr miwel oi` okle
:`ziixe`c `edy mixaeqd lr dywn `xnbdäéîøé áø áéúî¥¦©¦§§¨

,`ziixaa epipy ,yiwl yixe opgei iaxläîBúédz`iydy dphw §¨
,[md opaxc el` oi`eype] dn`,äøãpLdkenqd dzpya `ide ¤¨§¨

,zelcbldì øôî dìòa.[dxcip z` lhan -àîìLa úøîà éà ©§¨¥¥¨¦¨§©¦§¨¨
,ïðaøc Léàì Ceîñ àìôeîc ,xtdl lekiy oaeneúà[mi`ay-] §¨¨§¦§©¨¨¨

,ïðaøc àøãð éìháîe ïðaøc ïéàeOðdf gkn zlret dxtd oky ¦¦§©¨¨§©§¦¦§¨§©¨¨
la` ,opaxcn `l` d`eyp dpi`y s` ,o`ke ,el d`eyp dy`dy

.opaxcn `l` epi` xcpd mb `ldúøîà éà àlàjenq `lten ¤¨¦¨§©
yi`l,àúééøBàcike ,dywàøãð éìháîe ïðaøc ïéàeOð eúà §©§¨¨¦¦§©¨¨§©§¦¦§¨

.àúééøBàc§©§¨
:uxzl dqpn `xnbddì øôî dìòa ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©§¨¥¥¨

éà ,CLôp änîyi`l jenq `lten,ïðaøcdxcip ixd,àeä ïðaøc ¦©©§¨¦§©¨¨§©¨¨
e ,[opaxcn `l` el d`eyp dpi`y s` ezxtd dlireneéà`lten ¦

yi`l jenq,àúééøBàczxzeny dfa dl xne`e xtn mewn lkn §©§¨
jka oi` ,dxcip lr zxaer `ide ,ezxtda gk mey oi`y s`e ,`id

k ixdy ,melkïè÷yåéìò ïéeeöî ïéc úéa ïéàå ,àeä úBìáð ìëBà ¨¨¥§¥§¥¥¦§¦¨¨
.[BLéøôäì§©§¦

:dgec `xnbdàúéén÷ äøôäa äìëà äìãb ék àäåxg`l ixde - §¨¦¨§¨¨§¨©£¨¨©©§¨
,melk dlired `ly ,dpey`xd dxtdd jnq lr zlke` ,dlcby

.diabl xenb xeqi` `ede
:ayiil dqpn `xnbd,éàeéì øa äaø øîày xaecndì øôî dìòa ¨©©¨©¦©©§¨¥¥¨

,äòLå äòL ìk,dlcbyn s`eìòaL àeäå,dlcby xg`l dze` ¨¨¨§¨¨§¤¨©
ixenb oiyecw ef dliray`ziixe`c dxtd d`ae ,`ziixe`cn m
.`ziixe`c xcp zlhane

:`xnbd dgeca øôî ìòa ïéà àäåd mixcpïéîãB÷mixcp) oi`eypl §¨¥©©¥¥§§¦
.`ziixe`c oi`eypl mcw df xcpe ,(.ar

`l` :`ziixe`c xcp lhan `ed ji` xg` ote`a zvxzn `xnbd
mrhd,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨

úøãBð àéä dìòa úòc ìò úøãBpä ìkmiiwzi `l dvxi `l m`y ¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤
dceray s`e ,dlcby xg`l aey dl xtd `ly xaecne .xcpd
`ed dzrc itly oeik mewn lkn ,'dlra' epi` `ziixe`cn dphw
lr zxcepe miyp x`ya enk xtdl eciay `id dxeaq ,'dlra'

.[xtdl leki jkitle ,ezrc
:opaxc yi`l jenq `lteny dhiyd lr dywn `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥

,òîL àz,(b"n `"t zenexz) epipyyúBøòN ézL àéáä àlL ïè÷ ¨§©¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨
,dnexz yixtdy,äîeøz Búîeøz ïéà ,øîBà äãeäé éaøohw ixdy ©¦§¨¥¥§¨§¨

.`ed,äîeøz Búîeøz ïéà íéøãð úðBòì àa àlL ãò ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©¤Ÿ¨§©§¨¦¥§¨§¨
,äîeøz Búîeøz ,íéøãð úðBòì àaMî`lten ly excipy enky ¦¤¨§©§¨¦§¨§¨

dnexzy ,dnexz eznexz ok ,ycwd eycwde xcp yi`l jenqd
eilr `xewy exeaca yicwny ,`ed cg` oipr lkd xcpe ycwde

:`xnbd dkiynn .myäeøáñ,daiyid ipa opax exaq -éaø øáñ÷ ¨§¨¨¨©©¦
,àúééøBàc äfä ïîæa äîeøz éñBé,ok m`eàìôeî àîìLa úøîà éà ¥§¨¦§©©¤§©§¨¦¨§©¦§¨¨§¨

,àúééøBàc Léàì Ceîñperl ribdy ohwe,`ed dyxtd xa mixcp z ¨§¦§©§¨
c ,dnexz eznexzy iqei iax xn`y dn ayeinéúà[`ay-]àøáb ¨¥©§¨

dyxtd xa `edyàìáè ïwúîe àúééøBàcmiaiegnd zexit-] §©§¨§©¥¦§¨
[dnexzaúøîà éà àlà ,àúééøBàcyi`l jenq `lten,ïðaøc §©§¨¤¨¦¨§©§©¨¨
ike ,dyw.àúééøBàc àìáè ïwúîe ïðaøc àøáb éúàgken `l` ¨¥©§¨§©¨¨§©¥¦§¨§©§¨

.[`pdk ax lr dywe ,`ziixe`c yi`l jenq `lteny
:`xnbd zvxzn,ïðaøc äfä ïîæa äîeøz éñBé éaø øáñ÷ .àìlekie Ÿ¨¨©©¦¥§¨¦§©©¤§©¨¨

.opaxc lah owzl opaxc dyxtd xa
:uexizd z` zegcl dqpn `xnbdåikïîæa äîeøz éñBé éaø øáñ §¨©©¦¥§¨¦§©

a àéðúäå ,ïðaøc äfäly `ziixa,íìBò øãñl` Lidl` 'd L`iade' ©¤§©¨¨§¨©§¨§¥¤¨¤¡¦£¡Ÿ¤¤
ux`déúBáà eLøé øLà(ä ì íéøáã) 'dzLøéå E,zexkfeny ixd ¨¨¤£¤¨§£¤¦¦§¨

y o`kne ,l`xyi ux` ly zeyexi izy weqta,äðBLàø äMeøé§¨¦¨
,oep oa ryedi yxiy,äiðLe,`xfr inia eyxiy,ïäì Léyi ,xnelk §¦¨¥¨¤

lzeevnd oiprl miinrt dycwzp ux`dy ,'dyexi' oic od
,okn xg`le ,ryedi ici lr dyeaika dpey`xa ,da zeielzd
,ux`d zyecw dlha ,[oey`xd ziad oaxeg] xvpckeap zelba
ipa mr laan `xfr dlryk zipy dycwle dyxeil ekxhvpe

dyexi la` ,dlebd,ïäì ïéà úéLéìL`eal cizrl e`eai xy`ky §¦¦¥¨¤
ekxhvi `ly ,'dyexi' z`f `xwz `l ,l`xyi ux`a eayiizie
zyecw dlha `l dpexg`d zelbay meyn ,dycwle dzyixl

.aezkd zxifbn ux`dåixdàpz ïàî ,ïðçBé éaø øîà`ed in - §¨©©¦¨¨©©¨
dpyy `pzd.éñBé éaø ,'íìBò øãñ'iqei iax zrcly x`eane ¥¤¨©¦¥

`ziixe`c dfd onfa dnexz ,ok m`e ,dlha `l ux`d zyecw
.lirl `xnbd dvxizy enk `le ,`id

ok` :`xnbd zvxzndì éðz éñBé éaø,ef `ziixa dpy -øáñ àìå ©¦¥¨¥¨§Ÿ¨©
dìzrc `ziixaa dpyy `l` ,ok xaeq epi` envr `ed mpn` - ¨

dfd onfa dnexzy ,iqei iax zrc la` .eiptly xecdn mi`pzd
.opaxc

:opaxc dfd onfa dnexz iqei iaxl ok`y di`x d`ian `xnbdéëä̈¦
àéðúc ,àøazñî énð,`ziixaaäòîãpL äqéòoileg ly dqir - ©¦¦§©§¨§©§¨¦¨¤¦§§¨

,zlhazn dpi`y xeriya dnexz da daxrzpyäönçúpL Bà¤¦§©§¨
äîeøz ìL øBàNaly dqira dnexz ly xe`y axrzpy e` - ¦§¤§¨

ly xe`yd oi` ,xe`yd gkn dqird dvngzpy oeike ,oileg
,da lha dnexz
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dcp(oey`x meil)

:`ziixaa epipyïBãæì ìBãbk ïèwä áeúkä äåLäL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¦§¨©¨©¨¨©¨¦§
äòeáL,cifna dreay xeqi`l -øqéàìeilr xqi`' xn` m`y - §¨§¦¨

,[xqi` exqi` ,'ef xkikìçé ìáìelgi `l'a excip lr xdfeny - §©©¥Ÿ©¥
ok m` ,(b l xacna) 'FxaCìBëéy mb lecbl deyedyàäéohwd §¨¨§¥

ïaø÷ BLc÷ä ìò áéiç[bbeya epnn dpdp m` dlirn.øîBì ãeîìz ©¨©¤§¥¨§¨©§©
(a l my),'øácä äæ'deyed oiprd eze`a xn`pd iabl wxy hrnl ¤©¨¨

.xg` mewna daezky dlirnl `le ,lecbl ohwdúäéî éðz÷- ¨¨¥¦©
lecbl deyed ohwy mpn` epipy,ìçé ìáìe øqéàìy epiideáéiçlr §¦¨§©©¥©¨

yicwdy yi`l jenqd `lteny ,`ped axk gkene .zewln lgi la
.dwel lk`e

:dgec `xnbdàîéàohwd aezkd deydy ,`ziixaa qexbz - ¥¨
lecbk,'ìçé ìa øeqéàì'.zewln `le cala xeqi` `l` dfa oi`y §¦©©¥

l dpeekd m` :diigcd lr dywn `xnbdìçé ìa øeqéàdyw ,cala ¦©©¥
nLéàì Ceîñ àìôeî éà ,CLôp äîoic `edénð à÷ìéî ,àúééøBàc ©©§¨¦§¨¨§¦§©§¨¦§¨©¦

é÷ìéì,[dwliy ie`x -,àúééøBàc åàì Léàì Ceîñ àìôeî éàå ¦§¥§¦§¨¨§¦¨§©§¨
àkéì énð øeqéàminkg e`a m`y ,ohwd lr oi` ok mb xeqi` - ¦©¦¥¨

`ed e` ,eycwd lr mixdfen eidi mixg`y `l` epwiz `l ,owzl
meyn ,eilr xeq`l e`a `l ezephwa la` ,licbiy xg`l envr
zpwz eilr lihdl ozip `le ,zeevnd iaeig lkn xeht ohwy

.minkg
xen`d xeqi`d :xg` ote`a `ziixadn di`xd z` dgec `xnbd

`l` envr ohwl epi` `ziixaaåéìò íéøäæenä ïúBàìon eyixtdl §¨©§¨¦¨¨
eyixtdl jixv excip lr xearl ohw `a m`y ,xeqi`d.[

:diigcd lr dywn `xnbdïè÷ dpéî òîLdúBìáð ìëBàxaer e` §©¦¨¨¨¥§¥
,mixeqi` x`y lrBLéøôäì åéìò ïéeeöî ïéc úéa`ide ,jkn ¥¦§¦¨¨§©§¦

egiked `l recn dywe ,(.ciw) zenaia mi`xen` zwelgn
.[o`k `ziixadn

`l` :xg` ote`a `ziixadn di`xd z` dgec `xnbdéàîa àëä̈¨§©
àeä Léc÷äL ïBâk ,ïðé÷ñò[ohwd],íéøçà eìëàå'lgi la'e ¨§¦©§¤¦§¦§¨§£¥¦

meyn ,`ped axl di`x oi` mewn lkne ,zewln epiid ,`ziixaay
eycwd z` elk`y milecb `l` ,dwel ohwdy dpeekd oi`y

.[miwel
:zl`ey `xnbdàeä Léc÷ä øîàc ïàîì àçéðä[ohwd]eìëàå ¨¦¨§©§¨©¦§¦§¨§

.[øîéîì àkéà éàî ,ïé÷Bì ïéà øîàc ïàîì àlà ,ïé÷Bì íéøçà£¥¦¦¤¨§©§¨©¥¦©¦¨§¥©
éaø ,ïé÷Bì ïéà øîà àðäk áø ,íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä ,øîzéàc§¦§©¦§¦§¨§£¥¦©©£¨¨©¥¦©¦

.ïé÷Bì eäéååøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦
,'lgi la xeqi`'l `ziixad zpeek `pdk ax itl :`xnbd daiyn

`ede ,zewln ea oi`y cala xeqi` xnelkïðaøcîlr wx lhene ¦§©¨¨
,milecbdàø÷e`ziixad d`iady.àîìòa àzëîñà §¨©§©§¨§¨§¨

:dxkfedy zwelgnd z` zx`an `xnbd.àôeb`lten `edy ohw ¨
y yi`l jenqíéøçà eìëàå Léc÷ä,eycwd z`ïéà øîà àðäk áø ¦§¦§¨§£¥¦©©£¨¨©¥

.[ïé÷Bì eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,ïé÷Bì¦©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦
:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyn .ewlgp dna -øî §©¨¦§§¦©

,àúééøBàc Léàì Ceîñ àìôeî øáñycwd eycwdy oeike ¨©§¨¨§¦§©§¨
.eilr miwel ,`ziixe`cn,ïðaøcî Léàì Ceîñ àìôeî øáñ øîe©¨©§¨¨§¦¦§©¨¨

.eycwd lr miwel oi` okle
:`ziixe`c `edy mixaeqd lr dywn `xnbdäéîøé áø áéúî¥¦©¦§§¨

,`ziixaa epipy ,yiwl yixe opgei iaxläîBúédz`iydy dphw §¨
,[md opaxc el` oi`eype] dn`,äøãpLdkenqd dzpya `ide ¤¨§¨

,zelcbldì øôî dìòa.[dxcip z` lhan -àîìLa úøîà éà ©§¨¥¥¨¦¨§©¦§¨¨
,ïðaøc Léàì Ceîñ àìôeîc ,xtdl lekiy oaeneúà[mi`ay-] §¨¨§¦§©¨¨¨

,ïðaøc àøãð éìháîe ïðaøc ïéàeOðdf gkn zlret dxtd oky ¦¦§©¨¨§©§¦¦§¨§©¨¨
la` ,opaxcn `l` d`eyp dpi`y s` ,o`ke ,el d`eyp dy`dy

.opaxcn `l` epi` xcpd mb `ldúøîà éà àlàjenq `lten ¤¨¦¨§©
yi`l,àúééøBàcike ,dywàøãð éìháîe ïðaøc ïéàeOð eúà §©§¨¨¦¦§©¨¨§©§¦¦§¨

.àúééøBàc§©§¨
:uxzl dqpn `xnbddì øôî dìòa ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©§¨¥¥¨

éà ,CLôp änîyi`l jenq `lten,ïðaøcdxcip ixd,àeä ïðaøc ¦©©§¨¦§©¨¨§©¨¨
e ,[opaxcn `l` el d`eyp dpi`y s` ezxtd dlireneéà`lten ¦

yi`l jenq,àúééøBàczxzeny dfa dl xne`e xtn mewn lkn §©§¨
jka oi` ,dxcip lr zxaer `ide ,ezxtda gk mey oi`y s`e ,`id

k ixdy ,melkïè÷yåéìò ïéeeöî ïéc úéa ïéàå ,àeä úBìáð ìëBà ¨¨¥§¥§¥¥¦§¦¨¨
.[BLéøôäì§©§¦

:dgec `xnbdàúéén÷ äøôäa äìëà äìãb ék àäåxg`l ixde - §¨¦¨§¨¨§¨©£¨¨©©§¨
,melk dlired `ly ,dpey`xd dxtdd jnq lr zlke` ,dlcby

.diabl xenb xeqi` `ede
:ayiil dqpn `xnbd,éàeéì øa äaø øîày xaecndì øôî dìòa ¨©©¨©¦©©§¨¥¥¨

,äòLå äòL ìk,dlcbyn s`eìòaL àeäå,dlcby xg`l dze` ¨¨¨§¨¨§¤¨©
ixenb oiyecw ef dliray`ziixe`c dxtd d`ae ,`ziixe`cn m
.`ziixe`c xcp zlhane

:`xnbd dgeca øôî ìòa ïéà àäåd mixcpïéîãB÷mixcp) oi`eypl §¨¥©©¥¥§§¦
.`ziixe`c oi`eypl mcw df xcpe ,(.ar

`l` :`ziixe`c xcp lhan `ed ji` xg` ote`a zvxzn `xnbd
mrhd,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨

úøãBð àéä dìòa úòc ìò úøãBpä ìkmiiwzi `l dvxi `l m`y ¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤
dceray s`e ,dlcby xg`l aey dl xtd `ly xaecne .xcpd
`ed dzrc itly oeik mewn lkn ,'dlra' epi` `ziixe`cn dphw
lr zxcepe miyp x`ya enk xtdl eciay `id dxeaq ,'dlra'

.[xtdl leki jkitle ,ezrc
:opaxc yi`l jenq `lteny dhiyd lr dywn `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥

,òîL àz,(b"n `"t zenexz) epipyyúBøòN ézL àéáä àlL ïè÷ ¨§©¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨
,dnexz yixtdy,äîeøz Búîeøz ïéà ,øîBà äãeäé éaøohw ixdy ©¦§¨¥¥§¨§¨

.`ed,äîeøz Búîeøz ïéà íéøãð úðBòì àa àlL ãò ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©¤Ÿ¨§©§¨¦¥§¨§¨
,äîeøz Búîeøz ,íéøãð úðBòì àaMî`lten ly excipy enky ¦¤¨§©§¨¦§¨§¨

dnexzy ,dnexz eznexz ok ,ycwd eycwde xcp yi`l jenqd
eilr `xewy exeaca yicwny ,`ed cg` oipr lkd xcpe ycwde

:`xnbd dkiynn .myäeøáñ,daiyid ipa opax exaq -éaø øáñ÷ ¨§¨¨¨©©¦
,àúééøBàc äfä ïîæa äîeøz éñBé,ok m`eàìôeî àîìLa úøîà éà ¥§¨¦§©©¤§©§¨¦¨§©¦§¨¨§¨

,àúééøBàc Léàì Ceîñperl ribdy ohwe,`ed dyxtd xa mixcp z ¨§¦§©§¨
c ,dnexz eznexzy iqei iax xn`y dn ayeinéúà[`ay-]àøáb ¨¥©§¨

dyxtd xa `edyàìáè ïwúîe àúééøBàcmiaiegnd zexit-] §©§¨§©¥¦§¨
[dnexzaúøîà éà àlà ,àúééøBàcyi`l jenq `lten,ïðaøc §©§¨¤¨¦¨§©§©¨¨
ike ,dyw.àúééøBàc àìáè ïwúîe ïðaøc àøáb éúàgken `l` ¨¥©§¨§©¨¨§©¥¦§¨§©§¨

.[`pdk ax lr dywe ,`ziixe`c yi`l jenq `lteny
:`xnbd zvxzn,ïðaøc äfä ïîæa äîeøz éñBé éaø øáñ÷ .àìlekie Ÿ¨¨©©¦¥§¨¦§©©¤§©¨¨

.opaxc lah owzl opaxc dyxtd xa
:uexizd z` zegcl dqpn `xnbdåikïîæa äîeøz éñBé éaø øáñ §¨©©¦¥§¨¦§©

a àéðúäå ,ïðaøc äfäly `ziixa,íìBò øãñl` Lidl` 'd L`iade' ©¤§©¨¨§¨©§¨§¥¤¨¤¡¦£¡Ÿ¤¤
ux`déúBáà eLøé øLà(ä ì íéøáã) 'dzLøéå E,zexkfeny ixd ¨¨¤£¤¨§£¤¦¦§¨

y o`kne ,l`xyi ux` ly zeyexi izy weqta,äðBLàø äMeøé§¨¦¨
,oep oa ryedi yxiy,äiðLe,`xfr inia eyxiy,ïäì Léyi ,xnelk §¦¨¥¨¤

lzeevnd oiprl miinrt dycwzp ux`dy ,'dyexi' oic od
,okn xg`le ,ryedi ici lr dyeaika dpey`xa ,da zeielzd
,ux`d zyecw dlha ,[oey`xd ziad oaxeg] xvpckeap zelba
ipa mr laan `xfr dlryk zipy dycwle dyxeil ekxhvpe

dyexi la` ,dlebd,ïäì ïéà úéLéìL`eal cizrl e`eai xy`ky §¦¦¥¨¤
ekxhvi `ly ,'dyexi' z`f `xwz `l ,l`xyi ux`a eayiizie
zyecw dlha `l dpexg`d zelbay meyn ,dycwle dzyixl

.aezkd zxifbn ux`dåixdàpz ïàî ,ïðçBé éaø øîà`ed in - §¨©©¦¨¨©©¨
dpyy `pzd.éñBé éaø ,'íìBò øãñ'iqei iax zrcly x`eane ¥¤¨©¦¥

`ziixe`c dfd onfa dnexz ,ok m`e ,dlha `l ux`d zyecw
.lirl `xnbd dvxizy enk `le ,`id

ok` :`xnbd zvxzndì éðz éñBé éaø,ef `ziixa dpy -øáñ àìå ©¦¥¨¥¨§Ÿ¨©
dìzrc `ziixaa dpyy `l` ,ok xaeq epi` envr `ed mpn` - ¨

dfd onfa dnexzy ,iqei iax zrc la` .eiptly xecdn mi`pzd
.opaxc

:opaxc dfd onfa dnexz iqei iaxl ok`y di`x d`ian `xnbdéëä̈¦
àéðúc ,àøazñî énð,`ziixaaäòîãpL äqéòoileg ly dqir - ©¦¦§©§¨§©§¨¦¨¤¦§§¨

,zlhazn dpi`y xeriya dnexz da daxrzpyäönçúpL Bà¤¦§©§¨
äîeøz ìL øBàNaly dqira dnexz ly xe`y axrzpy e` - ¦§¤§¨

ly xe`yd oi` ,xe`yd gkn dqird dvngzpy oeike ,oileg
,da lha dnexz
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dcp(ipy meil)

dqird mewn lkne,älça úáéiçoi` dlgn dxeht dnexzy s`e ©¤¤©©¨
dnexzd `ziixe`cny itl ,dqird lk xhtz dzngny mixne`

e ,oileg lkd aygpe aexa dlhadidz `ly exingd minkgy wx
`l` dnexz oic o`k oi`y oeike ,d`na cg`n zegt dlha

,[`ziixe`c dlg aeign zxhtp dqird oi` ,opaxcnåokdðéà §¥¨
úìñôðdqirdíBé ìeáèameid lahy ilk e` mc` zribpa - ¦§¤¤¦§

ipy `edy ,eyny aixrd `le d`nehd a`a `nhpy ez`nehn
mpn` ,d`nehl iyily dze` dyer dnexza rbp m`e ,d`nehl
dnexzd `ziixe`cny meyn ,zlqtp dpi` zrnecnd dqird

,dlha dayïBòîL éaøå éñBé éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§
,älçä ïî ïéøèBtyiy oeike ,opaxc dfd onfa dlg mzrcly meyn §¦¦©©¨

ixd ,opaxcn `l` dnexzk dpic oi`y s` ,dnexz ef dqir jeza
.[opaxc `id mby dlgn dqird z` zxhet `id

:di`xd z` dkiynn `xnbdäeøáñ,daiyid ipa exaq -ïàî ¨§¨©
äîeøz øîàcdfd onfaàúééøBàcmby xaeqälçdfd onfa §¨©§¨§©§¨©¨

,àúééøBàceäîeøz øîàc ïàîdfd onfaïðaøcmby xaeqälçonfa §©§¨©§¨©§¨§©¨¨©¨
dfd.ïðaøcee ,dlgn zrnecnd dqir xht iqei iax dpdúøîà éà §©¨¨¦¨§©

,ïðaøc äfä ïîæa älç éñBé éaø øáñ÷ àîìLaok m`éúà[`a-] ¦§¨¨¨¨©©¦¥©¨¦§©©¤§©¨¨¨¥
ò÷ôîe ïðaøc òenc[riwtne-]älç úøîà éà àlà .ïðaøc älçonfa ¦©§©¨¨©§©©¨§©¨¨¤¨¦¨§©©¨

dfd,àúééøBàcike ,dyw.àúééøBàc älç ò÷ôîe ïðaøc òenc éúà §©§¨¨¥¦©§©¨¨©§©©¨§©§¨
onfa dnexz mb ,ok m`e ,opaxc dfd onfa dlg iqei iax xaeq `l`

.(:en) lirl `xnba xn`py uexizl reiq `ede ,opaxc dfd
:reiqd z` dgec `xnbdéñBé éaø øáñ÷ àîìãåyäfä ïîæa äîeøz §¦§¨¨¨©©¦¥§¨¦§©©¤

å ,àúééøBàcwxøcäàãëå ,ïðaøc älçaiydy enke -déøa àðeä áø §©§¨§©¨§©¨¨§¦§©§©©¨§¥
òLBäé áøc.oldlck ,minkgl,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc §©§ª©§¨©©¨§¥§©§ª©

áø éác ïðaøì eäðézçkLàyxcnd ziaay micinlz iz`vn - ©§©§¦§§©¨¨§¥©
éøîà÷å éáúéc,mixne`e miayei eidy -äîeøz øîàc ïàîì eléôà §¨§¦§¨¨§¦£¦§©§¨©§¨

,ïðaøc äfä ïîæamewn lknéøäL ,àúééøBàc älçaòáLmipy ¦§©©¤§©¨¨©¨§©§¨¤£¥¤©
eLákLoep oa ryedi inia ux`d z`òáLåmipye÷ìçLdze` ¤¨§§¤©¤¨§

xak mihayl,älça eáéiçúðeh xacna) dpiipra aezky meyn ¦§©§©©¨
,e`a ixde ,'ux`d l` mk`aA' (gieáéiçúð àìåe dnexza,øNòna §Ÿ£¤¤¨¨¤§Ÿ¦§©§©©£¥

z`EaY lM z` xVrY xVr' (ak ci mixac) aezk xyrnay meyn©¥§©¥¥¨§©
,ely z` cg`e cg` lk `iaiy cr miaiig mpi`y rnyne ,'Lrxf©§¤
cia ux`d zvwny ,dfd onfa ok enke ,ux`d zwelg xg`l epiide
dnexzn mixeht ,mlerd zene` icia dzvwne l`xyi

.dlga miaiig la` ,`ziixe`cnàðà eäì àðéîàåizxn` ip`e - ©£¦¨§£¨
,mdl,ïðaøc älç ,àúééøBàc äfä ïîæa äîeøz øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©§¨¦§©©¤§©§¨©¨§©¨¨
àéðúcl` mk`aA' (hi,gi eh xacna) dlg oipra xn`p ,`ziixaa §©§¨§Ÿ£¤¤

ux`d mgNn mklk`A dide .dOW mkz` `ian ip` xW` ux`d̈¨¤£¤£¦¥¦¤§¤¨¨§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
.''dl dnExz EnixYìLe íéðL dì eñðëpMî ìBëé ,'íëàBáa' éàäL ¨¦§¨©¦§£¤¨¦¤¦§§¨§©¦§Ÿ¨

íéìbøî.dlga eaiigzi,'íëàBáa' øîBì ãeîìzwxy epiideúàéáa §©§¦©§©§£¤§¦©
ézøîà íëlekdlga eaiigzzyéëå .íëúö÷î úàéáa àìå §¤¨©§¦§Ÿ§¦©¦§©§¤§¦
àøæò eäðé÷qà,laan dlebd ipa z` `xfr dlrdyk ixde -àì ©§¦§¤§¨Ÿ
÷eìñ eälekf` dycwzp `l ok m` ,mzvwn `l` elr mlek `l - §¨

.[opaxcn `l` dlg aeig oi` dfd onfa mb okle ,dlg oiprl ux`d

äðùî
:dy`d iig zetewza zwqer dpynda íéîëç eìLî ìLîoipr ¨¨¨§£¨¦¨

d zetewz.äMàl zlynp dligzäbtlk dlya `ly dp`z - ¦¨©¨
l okn xg`le ,dkxvìçBa,hrn lcby ixt -ål jk xg`ìîö- ©¨¤¤
.ekxv lk lyay ixtl

:dpynd zyxtne,ú÷Bðz dãBò ,'äbt'dl oi`y onf lk `ede ©¨¨¦¤
.mewnd eze`ay zexrya `le micca `l mipniqéîé elà ,'ìçBa'©¥§¥

,äéøeòðlcby ixtl dneca ,micca oniq zvw dl yi xy`ky §¤¨
.`id dxrpe ,dhnl zexry izy d`iady recia ,hrnBæáe Bæa- §¨

dxrpa oiae dphwa oiaeøîày minkg,[dúàéöîa éàkæ äéáà ¨§¨¦¨©©¦§¦¨¨
,äéãé äNòîáejiiy xkyd ,dzk`ln ici lr dgieexd m`y §©£¥¨¤¨

,dia`l,äéøãð úøôäáedxcip z` lhal dia` leki ,dxcp m`y ©£¨©§¨¤¨
.'jl xten' xne`y ici lr,'ìîö'onf `ede ,zexbadäøâaL ïåék ¤¤¥¨¤¨§¨

da úeLø äéáàì ïéà áeL.dnvr zeyxa `id ixd `l` ¥§¨¦¨§¨
:dpynd zx`anäéðîéñ eäæéà.[zxbea ziyrp mzrbday lnv ly ¥¤¦¨¤¨

ãcä úçz èîwä äìòiMî ,øîBà éìéìbä éñBé éaøcr dicc elcby - ©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤©¤¤©©©©
.hnw oink my xvepe dfgd lr hrn miltkp md oezgzd mwlgay

Mî ,øîBà àáé÷ò éaøe xzei cer elcbiíéccä ehi.dhnléàfò ïa ©¦£¦¨¥¦¤©©©¦¤©©
úîBhétä øéçLiMî ,øîBà.ccd y`x `edyéãk ,øîBà éñBé éaø ¥¦¤©§¦©¦¤©¦¥¥§¥

àäiLmc`õ÷Bòä ìò Bãé ïúBðwepizd epnny ccd ly eceg lr - ¤§¥¥¨©¨¤
wpeiò÷BL àeäåmiptaàäBLån hrn.øBæçì §¥©§¤©£

àøîâ
.'lnv'e 'lgea' ,'dbt' zepeyld ly oyxey z` zx`an `xnbd

:dpyna epipy.ú÷Bðz dãBò äbt`id 'dbt' oeyleáéúëãky"dy) ©¨¨¦¤§¦§¦
(bi a,'äébô äèðç äðàzä'.elyazd mxhy mip`z mde ©§¥¨¨§¨©¤¨

:dpyna cer epipy,íéøeòpä éîé elà ìçBa`ed 'lgea' mydãkïðú ©¥§¥©§¦§¦§©
(a"n `"t zexyrn) dpynaíéðàzäxyrna zeaiig.eìçáiMî ©§¥¦¦¤©§¦

eef dpyn xe`iaa,áø øîà äpç øa øa äaø øîàepiidcïéaìiMî ¨©©¨©©©¨¨©©¦¤©§¦
,ïäéLàølcb ccdyk oke ,milcb mdyk mipzyn dp`zd zexity ¨¥¤

.zexrp oniq df ixd dpzyne
:'lgea' oeyll sqep yexitéLôð øö÷zå' ,àëäî àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¥¨¨©¦§©©§¦

(ç àé äéøëæ) 'éá äìça íLôð íâå íäa,epiide ,mytp mby ,xnelk ¨¤§©©§¨¨£¨¦
`ed 'lgea'e ,[igex z` wivne `lnne irna lecb did ,mpexkf

.dlcb xaky ,mixerpd ini md el`e .lceb oeyl
myd'ìîö',ekxv lk lyay ixtl iepik `edøîàc ïàîkink - ¤¤§©§¨©

xne`y,äàìî äúöédz'v'i ly oewixhep `id ef dlin ,xnelk ¨§¨§¥¨
ztewzl lyn `ede ,`lnzpe lcb ixtdy ,xnelk ,d`'ln'

.zexbad
:epzpyna epipyäìòiMî øîBà éìéìbä éñBé éaø ,äéðîéñ eäæéàå§¥¤¦¨¤¨©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤

.èîwä:`xnbd zyxtn,Lnî èîwä äìòiMî àì ,ìàeîL øîà ©¤¤¨©§¥Ÿ¦¤©£¤©¤¤©¨
,zehyta rnzydl lekiy itkäéøBçàì äéãé øéæçzL éãk àlà¤¨§¥¤©£¦¨¤¨©£¤¨

.ãcä úçz èîwä äìòiL éîk úéàøðå§¦§¥§¦¤©£¤©¤¤©©©©
:`xnbd zxtqn÷ãa ìàeîLmipniqd zepekz ixg` xwge §¥¨©

dlrnlydézîàa,ziprpkd ezgty znbec lr -ì áäéåòaøà d §©§¥¦©¨©§©
dzLBa éîc éæeæmifef rax` dl ozp ,jka dze` yiiay xg`ne - ¥§¥§¨

:`xnbd zyxtne .[miny ypern lvpdl liaya dzyea inck
ìàeîL øîàc ,déîòèì ìàeîLmicar oipra xn`p ,xg` mewna §¥§©§¥§¨©§¥

(en dk `xwie) miiprpkäãBáòì ,'eãBáòz íäa íìBòì'calaíézúð §¨¨¤©£©£¨§©¦
mkl,äLeáì àìå.myiial xeq`y §Ÿ§¨

:oiprd eze`a zxtqn `xnbdïäì ãçééî ìàeîLlk cgiin did - §¥§©¥¨¥
.oyiial `l liaya jk bdpe ,oxiwtn did `le ,mieqn carl dgty

la`ïîçð áødidéìçîïäì ólr citwn did `le dfa df ly z` ©©§¨©§¦¨¥
.zegtyd ly ozyeaúLL áøe dfn xzei cer eizegtya lflføñî ©¥¤¨©

éáøòì ïäì,[xwtd bdpn oda bdepe miiaxrl oze` xiwtn dide - ¨¥©£¨¦
ìàøNiî eøäcæà ïäì øîàådpxdfzy zegtyl xidfn dide - §¨©¨¥¦§§©¦¦§¨¥

.ziprpk dgtya xeq` l`xyi ixdy ,oda lyki `ly ,l`xyin
:epzpyna epipy'åë øîBà éñBé éaøuwerd lr eci ozep `diy ick ©¦¥¥

an .xefgl `deye rwey `ede:`xnbd zxxéàîedn -øîà .õ÷Bò ©¤¨©
ìàeîLedf,ãc ìL Bö÷eò.wpei wepizd epnny §¥§¤©

:zexbad ipniq oipra zetqep zercïðaø eðz,(b"d e"t) `ztqeza ¨©¨¨
eL÷L÷úiMî øîBà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø ,úeøâa éðîéñ ïä elà¥¥¦¨¥©§©¦¡¦¤¤§©¦¨¥¦¤¦§©§§

,ïéccäo`kle o`kl repiy cr daxd milecb eidiy xnelk ©©¦
,mzribpaéñëiMî øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøóxigyiyn -Làø ©¦¨¨¤§¨¥¦¤©§¦Ÿ
íèBçä.uwerd ly dvwd - ©¤

:ddnz `xnbdéñëiMîdì äðe÷æà ,óedf mhegd xigyiyn `ld - ¦¤©§¦©§¨¨
.dpwf onf

:`ztqezd z` dibn iy` axLàø ìéöôiMî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¦¤©§¦Ÿ
íèBçä.algd z`vl ie`x epnny uwerd y`xa awp d`xiyn - ©¤

:`ztqezd dkiynnéwzMî ,øîBà éñBé éaøäøèòä ó,uwerd z` ©¦¥¥¦¤©¦¨£¨¨
.[dxhr swene dare lecb uwerd didiy ,xnelk,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
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oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtdcip
äìçá úáééç,dlga zaiig dpi` dnexzc ab lr s`e ,dl zxhet dnexzc opixn` `le Ð

,liha ixza cg Ð `ziixe`cnc ,`ed opaxc renicc ?`nrh i`n ,dlga aiig Ð rnecn

iz` `l ,jkld .d`ne cg` jexv`c `ed opaxe ,"zehdl miax ixg`" (bk zeny) aizkc

Ðdfd onfa dlg :dcedi iaxe xi`n iax ixaqwc ,dfd onfa elit`dlg rwtne ,opaxc renic

.`ziixe`cäìçä ïî ïéøèåô,onwl yxtnck Ð

renic iz`e ,opaxc Ð dfd onfa dlg :ixaqwc

:lirl oxn`c epiide .opaxc dlg rwtne ,opaxc

onfa dlg iqei iaxlc opifg `dc ,dl xaq `le ipz

dii`x iziinc opax jpd dexaqe .opaxc dfd

dfd onfa dlg iqei iax xn`wc ikid ikc ,`kdn

.dnexzl oicd `ed ,opaxcàîìãåab lr s` Ð

elit` ,opaxc dlg iqei iaxl `kdn zifg `wc

ikd `kile ,`ziixe`c dnexz :dil `xiaq ikd

.iiez`l zira `wc ,`xazqn inpäìçá åáééçúð
l` mk`eaa" (eh xacna) dlga aizkc Ð

.e`a ixde ,"ux`døùòîá åáééçúð àìåÐ

cr Ð "jrxf z`eaz" (ci mixac) aizk xyrnac

.ely z` cg`e cg` lk `iaiyäðùîäâôÐ

"dbt" dl exw Ðzwepiz dcer ,dy`a jk .xcnq

.zexrya `le micca `l ,oniq dl oi`y onf lk

ìçåá:`xnba ipzck ,zvw lcb ixtdyk Ð

oicc oniq dl yiyk jk ."elgaiyn mip`zd"

.`id dxrpe ,zexry izyd`iadyreciaÐzvw

ìîödzvi :oewixhep oeyl dl yxtn `xnba Ð

yxtn onwle ,diccawdaen oniqdlyiy ,d`ln

.zxbea `ide .oizipzna oipniqåæáå åæáelit` Ð

(l xacna) aizkc ,'ek i`kf dia` ,dxrp `idyk

.dia`l dixerp gay lk Ð "dia` zia dixerpa"

ïéðîéñ àéä åæéà.i`w "lnv"` Ðèî÷Ð

1lr hrn letky cr ,dicc elcby .y"vpext

.hnwk d`xie ,dfgdåèéùî.xzei milecb Ð

úîåèéôädlhip :(a,cl dkeq) enk ,ccd y`xÐ

.eznhitõ÷åòoivwer) "miqb`d ivwer" enk Ð

.(e dpyn ` wxt2cc ly eceg .frla y"viket

.uwer zeaiaq epiid znehite ,wpei wepizdy

àøîâåìçáéùî.xyrna oiaiig Ðïéáìéùî
ïäéùàø,inp `kd .oilicbnyk oipzyny Ð

.licbny oniq ea d`xie ccd dpzyiynéá äìçá
.lecbk el d`xp xaca uwd mc` .ilr dlcb Ð

3.frla u"pyiiwp`åäì ãçééîcgiin eizegtyÐ

.zyea meyn oxiwtn epi`e ,eicar miyp`l

éìçîïäì ólr citwn epi`e ,dfa df ly z` Ð

.ozyeaéáøòìbdepe ,miiaxrl eizegtyxiwtnÐ

.xwtd bdpn odaåù÷ù÷úéùîdheq) enk Ð

."befk eiptl zywywn" :(a,h4,frla h"pha

.daxd milecb xnelkíèåç.wtq ÐìéöôéùîÐ

.wtqé÷úùîäøèò ó,are uwerd lecby Ð

inp iqei iax xn`c `xeriy epiide .dxhr swene

rweye uwerd lr eci ozep `diy :oizipzna

.xefgl `deye
óëä
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äðéàåly dtwn" iab (`,cn migqt) "oixaer el`"a :xn`z m`e Ð mei leaha zlqtp

elek lqtc Ð ezvwna mei leah rbp m`c xn`w "dnexz ly onye meye oileg

.dxrwa yeb e`yrya ixiin mzdc :xnel yie !erbnaéúàopaxc dlg rwtne opaxc renic

opiyxcc `de .`ziixe`c aexa dlha dnexzc di`x xy` oa wgvi epiax `ian o`kn Ð

cg`e d`na dlerc "epnn eycwn z`"n `xtiqa

,mzd xn`wc `d oke .`ed `nlra `zknq` Ð

d`pda xq`il exeqi` ltkc mxkd i`lke dlxrc

dii`x edine .miz`ne cg` jixvy ,eziilra ltk

xq`p lkd `ziixe`cn mlerlc :zegcl yi `kdc

.xkip dpi`y dnexzd zaexrz mrhn ,mixfl

on xhtil ,dnexzk eaygp oilegd mby dn la`

`l` epi` df Ð dnexz lkd eli`k dlgd

mifeb` eltp" iab di`x `iadl yi edine .opaxcn

mixtq yic (a,cp oihib) "oiwfipd"a "ervtzpe

,"dlha eaexa `ziixe`cnc `kd `de" iqxbc

,zetew izy" iab (`,at zenai) "lxrd" idlyae

izy odiptle ,dnexz ly zg`e oileg ly zg`

lr oileg eaxy `ede :opgei iax xn`wc 'ek "ze`q

ikdle .`ziixe`cn ixyc :yexit Ð dnexzd

(a,br) `wxit `edd yixae ."xne` ip`y" xn`

,f"tgn oky xyrnn dxeng dnexz :xn`w inp

.cg`e d`n aiyg `le

àìxne` iziid e`eaz ik xn`p eli` opiqxb

`dc Ð milbxn dyly e` mipy eqpkpyn

(gly zyxt) ixtqa `zi` ikd `ziixac `yix

d`ia dpeyn :(dl iziin oiyecwc `nw wxt seqae)

,"j`iai ik" ,"e`eaz ik" aizk`nlrac ,dlg ly ef

mcew ,eqpkpyk cin :xnelÐ "mk`eaa" aizk o`ke

rnyn "e`eaz ik"c rnyn `nl` .welige yeak

ikide .welige yeak xg`l epiidc ,daeyg d`ia

`l` ?milbxn dyly e` mipy elit` :xninl ivn

e` mipy elit` leki Ð "mk`eaa" i` :opiqxb ikd

.dipin lirlc` i`we .milbxndyly

àìdiayei lk" `lde :xn`zm`eÐwelq edlek

lk zvwny itl ,laei oiprl opixw "dilr

bdp laeic xn`c mz epiax yexitl ,elr mihayd

i`dn ipy ziaa"mk`eaa"c :xnel yie ?`nrh

`wlq ikid :xn`z m`e .mklek z`iaa ith rnyn

iaxl `ziixe`c dfd onfa dnexzc `xwirn jzrc

yix `d ,lirlc yiwl yixl `zriiq iede ,iqei

dfd onfa dnexz iqei iaxlc xaq diteb yiwl

:xnel yie ?(`,`t zenai) "lxrd" wxta ,opaxc

."jinrhile" xninl ivn iedc

åäæéà.zexba ipniq :qxhpewd yxit Ð dipniq

siwzyn" `xnba xn`c iqei iaxe

lr eci oziyn" `kd xn`wc inp epiid ,"dxhrd

dpiy dnl ,`ed `xeriy cg i`c :dywe ."uwerd

cg` mey ,`xnbc i`pz lkc :eze ?epeyl iqei iax

m`c :cere !oizipznc `xeriyn xikfn epi` mdn

lgea :xn`w `xnbae ,oniq mey ozp `l lgeaa ,ok

`l `d ,zexry izy d`iady recia Ð dlrnln

:mz epiax yxit jkl ?lgeac ipniq opirny

.i`w "lgea"` ,`kd xn`wc "dipniq edfi`"c

dkld :`xnba xn`wc `d xity iz` df yexitle

.oe`in oiprl ,xingdl olek ixack÷ãádizn`a

ypern lvpdl Ð dzyea inc ifef drax` aidie

`aa) "laegd"a xn` dcedi iax`dc ,dl ozep did

o`nl elit`e .zyea micarl oi` :(`,ft [`nw

.eaxl iedÐzyea micarlyi :xn`c

ùàøoi`e ,ey`x cvl bexz`a ozylyc rnyn jk jezne ,"mhege ,uwere ,`nehit" xikfn ,bexz` iab (a,dl dkeq) "lefbd alel" wxtae .yxtz` `lc ,wtq :qxhpewd yxit Ð mhegd

.bexz`a yxity enk ikd iyextl `kil cc iabc .ccc `inec ,eapf cvl mdn cg`

øñîxity jiiy `ziixe`c yi` zy`e dcp xeqi`c ab lr s` .f"byp meyn eilr exfb `le ,dieba xzen iprpk carc oicd `ede ,ieba zxzen ziprpk dgtyc o`kn rnyn Ð iaxrl edl

Ð dpef dieb law `l dcedi (axe) ,efitye` el xqny dpef dieb lawy ,`zxe`a zcarc dn jl xkc` :ihal `kln xeay dil xn`c (a,er) dxf dcear zkqn idlya ok m`e .cara

.`zexigc `hib law `l digex zenxa iah xa ihac (a,r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`wck ,ded car `dc ,da ded xzenc ,`xeqi` iha dyr `l
dkld
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äìçá úáééç,dlga zaiig dpi` dnexzc ab lr s`e ,dl zxhet dnexzc opixn` `le Ð

,liha ixza cg Ð `ziixe`cnc ,`ed opaxc renicc ?`nrh i`n ,dlga aiig Ð rnecn

iz` `l ,jkld .d`ne cg` jexv`c `ed opaxe ,"zehdl miax ixg`" (bk zeny) aizkc

Ðdfd onfa dlg :dcedi iaxe xi`n iax ixaqwc ,dfd onfa elit`dlg rwtne ,opaxc renic

.`ziixe`cäìçä ïî ïéøèåô,onwl yxtnck Ð

renic iz`e ,opaxc Ð dfd onfa dlg :ixaqwc

:lirl oxn`c epiide .opaxc dlg rwtne ,opaxc

onfa dlg iqei iaxlc opifg `dc ,dl xaq `le ipz

dii`x iziinc opax jpd dexaqe .opaxc dfd

dfd onfa dlg iqei iax xn`wc ikid ikc ,`kdn

.dnexzl oicd `ed ,opaxcàîìãåab lr s` Ð

elit` ,opaxc dlg iqei iaxl `kdn zifg `wc

ikd `kile ,`ziixe`c dnexz :dil `xiaq ikd

.iiez`l zira `wc ,`xazqn inpäìçá åáééçúð
l` mk`eaa" (eh xacna) dlga aizkc Ð

.e`a ixde ,"ux`døùòîá åáééçúð àìåÐ

cr Ð "jrxf z`eaz" (ci mixac) aizk xyrnac

.ely z` cg`e cg` lk `iaiyäðùîäâôÐ

"dbt" dl exw Ðzwepiz dcer ,dy`a jk .xcnq

.zexrya `le micca `l ,oniq dl oi`y onf lk

ìçåá:`xnba ipzck ,zvw lcb ixtdyk Ð

oicc oniq dl yiyk jk ."elgaiyn mip`zd"

.`id dxrpe ,zexry izyd`iadyreciaÐzvw

ìîödzvi :oewixhep oeyl dl yxtn `xnba Ð

yxtn onwle ,diccawdaen oniqdlyiy ,d`ln

.zxbea `ide .oizipzna oipniqåæáå åæáelit` Ð

(l xacna) aizkc ,'ek i`kf dia` ,dxrp `idyk

.dia`l dixerp gay lk Ð "dia` zia dixerpa"

ïéðîéñ àéä åæéà.i`w "lnv"` Ðèî÷Ð

1lr hrn letky cr ,dicc elcby .y"vpext

.hnwk d`xie ,dfgdåèéùî.xzei milecb Ð

úîåèéôädlhip :(a,cl dkeq) enk ,ccd y`xÐ

.eznhitõ÷åòoivwer) "miqb`d ivwer" enk Ð

.(e dpyn ` wxt2cc ly eceg .frla y"viket

.uwer zeaiaq epiid znehite ,wpei wepizdy

àøîâåìçáéùî.xyrna oiaiig Ðïéáìéùî
ïäéùàø,inp `kd .oilicbnyk oipzyny Ð

.licbny oniq ea d`xie ccd dpzyiynéá äìçá
.lecbk el d`xp xaca uwd mc` .ilr dlcb Ð

3.frla u"pyiiwp`åäì ãçééîcgiin eizegtyÐ

.zyea meyn oxiwtn epi`e ,eicar miyp`l

éìçîïäì ólr citwn epi`e ,dfa df ly z` Ð

.ozyeaéáøòìbdepe ,miiaxrl eizegtyxiwtnÐ

.xwtd bdpn odaåù÷ù÷úéùîdheq) enk Ð

."befk eiptl zywywn" :(a,h4,frla h"pha

.daxd milecb xnelkíèåç.wtq ÐìéöôéùîÐ

.wtqé÷úùîäøèò ó,are uwerd lecby Ð

inp iqei iax xn`c `xeriy epiide .dxhr swene

rweye uwerd lr eci ozep `diy :oizipzna

.xefgl `deye
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elek lqtc Ð ezvwna mei leah rbp m`c xn`w "dnexz ly onye meye oileg

.dxrwa yeb e`yrya ixiin mzdc :xnel yie !erbnaéúàopaxc dlg rwtne opaxc renic

opiyxcc `de .`ziixe`c aexa dlha dnexzc di`x xy` oa wgvi epiax `ian o`kn Ð

cg`e d`na dlerc "epnn eycwn z`"n `xtiqa

,mzd xn`wc `d oke .`ed `nlra `zknq` Ð

d`pda xq`il exeqi` ltkc mxkd i`lke dlxrc

dii`x edine .miz`ne cg` jixvy ,eziilra ltk

xq`p lkd `ziixe`cn mlerlc :zegcl yi `kdc

.xkip dpi`y dnexzd zaexrz mrhn ,mixfl

on xhtil ,dnexzk eaygp oilegd mby dn la`

`l` epi` df Ð dnexz lkd eli`k dlgd

mifeb` eltp" iab di`x `iadl yi edine .opaxcn

mixtq yic (a,cp oihib) "oiwfipd"a "ervtzpe

,"dlha eaexa `ziixe`cnc `kd `de" iqxbc

,zetew izy" iab (`,at zenai) "lxrd" idlyae

izy odiptle ,dnexz ly zg`e oileg ly zg`

lr oileg eaxy `ede :opgei iax xn`wc 'ek "ze`q

ikdle .`ziixe`cn ixyc :yexit Ð dnexzd

(a,br) `wxit `edd yixae ."xne` ip`y" xn`

,f"tgn oky xyrnn dxeng dnexz :xn`w inp

.cg`e d`n aiyg `le

àìxne` iziid e`eaz ik xn`p eli` opiqxb

`dc Ð milbxn dyly e` mipy eqpkpyn

(gly zyxt) ixtqa `zi` ikd `ziixac `yix

d`ia dpeyn :(dl iziin oiyecwc `nw wxt seqae)

,"j`iai ik" ,"e`eaz ik" aizk`nlrac ,dlg ly ef

mcew ,eqpkpyk cin :xnelÐ "mk`eaa" aizk o`ke

rnyn "e`eaz ik"c rnyn `nl` .welige yeak

ikide .welige yeak xg`l epiidc ,daeyg d`ia

`l` ?milbxn dyly e` mipy elit` :xninl ivn

e` mipy elit` leki Ð "mk`eaa" i` :opiqxb ikd

.dipin lirlc` i`we .milbxndyly

àìdiayei lk" `lde :xn`zm`eÐwelq edlek

lk zvwny itl ,laei oiprl opixw "dilr

bdp laeic xn`c mz epiax yexitl ,elr mihayd

i`dn ipy ziaa"mk`eaa"c :xnel yie ?`nrh

`wlq ikid :xn`z m`e .mklek z`iaa ith rnyn

iaxl `ziixe`c dfd onfa dnexzc `xwirn jzrc

yix `d ,lirlc yiwl yixl `zriiq iede ,iqei

dfd onfa dnexz iqei iaxlc xaq diteb yiwl

:xnel yie ?(`,`t zenai) "lxrd" wxta ,opaxc

."jinrhile" xninl ivn iedc

åäæéà.zexba ipniq :qxhpewd yxit Ð dipniq

siwzyn" `xnba xn`c iqei iaxe

lr eci oziyn" `kd xn`wc inp epiid ,"dxhrd

dpiy dnl ,`ed `xeriy cg i`c :dywe ."uwerd

cg` mey ,`xnbc i`pz lkc :eze ?epeyl iqei iax

m`c :cere !oizipznc `xeriyn xikfn epi` mdn

lgea :xn`w `xnbae ,oniq mey ozp `l lgeaa ,ok

`l `d ,zexry izy d`iady recia Ð dlrnln

:mz epiax yxit jkl ?lgeac ipniq opirny

.i`w "lgea"` ,`kd xn`wc "dipniq edfi`"c

dkld :`xnba xn`wc `d xity iz` df yexitle

.oe`in oiprl ,xingdl olek ixack÷ãádizn`a

ypern lvpdl Ð dzyea inc ifef drax` aidie

`aa) "laegd"a xn` dcedi iax`dc ,dl ozep did

o`nl elit`e .zyea micarl oi` :(`,ft [`nw

.eaxl iedÐzyea micarlyi :xn`c

ùàøoi`e ,ey`x cvl bexz`a ozylyc rnyn jk jezne ,"mhege ,uwere ,`nehit" xikfn ,bexz` iab (a,dl dkeq) "lefbd alel" wxtae .yxtz` `lc ,wtq :qxhpewd yxit Ð mhegd

.bexz`a yxity enk ikd iyextl `kil cc iabc .ccc `inec ,eapf cvl mdn cg`

øñîxity jiiy `ziixe`c yi` zy`e dcp xeqi`c ab lr s` .f"byp meyn eilr exfb `le ,dieba xzen iprpk carc oicd `ede ,ieba zxzen ziprpk dgtyc o`kn rnyn Ð iaxrl edl

Ð dpef dieb law `l dcedi (axe) ,efitye` el xqny dpef dieb lawy ,`zxe`a zcarc dn jl xkc` :ihal `kln xeay dil xn`c (a,er) dxf dcear zkqn idlya ok m`e .cara

.`zexigc `hib law `l digex zenxa iah xa ihac (a,r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`wck ,ded car `dc ,da ded xzenc ,`xeqi` iha dyr `l
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רלו
oifge` mipya cenr fn sc ± oey`x wxtdcip

óëä.onwl yxtnck ,deab getz oink ,mgxd zia lr `ed dhnln Ðäìòîìî.oicca Ð

øéîçäì.zxbeaa dl opiwfgnc ,dixcp xtn dia` oi` aey Ð `iazy el`n dfi` Ð

zi` .mlek oke ,eywywzd `lc ab lr s` siqkd ,siqkd `lc ab lr s`e eywywzp

dpi`e .elld oipniqd on cg` da d`xpy dryn ,zp`nn dpi` Ð "xingdl" :ixn`c

.`id `zlin e`le .mlek ediy cr ,zvleg

,`id dlecb Ð odn cg` d`iad `l elit`c

elld mipniqd lk ixdy .zvlege zp`nn dpi`e

dlecb `id zexrp inine ,exn`p zexbaa Ð

.zexry izy d`iad ixdy ,dvilgle oe`inl

Ð "xingdl olek ixack dkld" :`pixg` `pyil

mcewd elit`e ,elld mipniqd on cg` d`iad

dpi`e zxbea Ð olek z` d`iad `le ,olekay

`id dycwe ,oiyecw da dia` law m`e .zxbea

oeikc .mdipyn hb dkixv Ð xg`l dnvr z`

dl dzvi ,elld oipniqd on cg` d`iady

zxbea :xninl `ki`c ,dia` zeyxn zvwna

oiyecw riwtdl dia` iyecwa gk oi`e ,`ied

cr ,dia` iyecw riwtdl gk oi` da mbe .dly

.mlek z` `iazyøùòîá úáééçùzraewy Ð

,zraew xvg :ol `niiwc ,xyrnl d`eaz

.(a,cl) dvia zkqnaìòåð ãçàå çúåô ãçàù
df `l` ,lerple geztl reaw xneyd oi`y Ð

,dxehte ,`id xeniy za e`l Ð lrep dfe gzet

."xvg" dny e`lcäøåèô 'åë äì ïéñðëðù ìë
.dkeza lek`l yea mc` oi`c ab lr s`e Ð

øéîçäì ïìåë éøáãëlkn cg` da yi m`c Ð

axk ,zaiig Ð xney my yi m` .zaiig Ð el`

.lrep cg`e gzet cg`c ab lr s` ,l`rnyi

,`aiwr iaxk ,zaiig Ð lrepe gzet `kil i`e

yea mc` oi` i`e .xney `kilc ab lr s`e

`kilc ab lr s`e ,zaiig Ð dkeza lek`l

dn" el xn` m`e .lrepe gzet `ki`e ,xney

lkn cg da zil elit`e ,zaiig Ð "ywan dz`

k ixack dkld" :`pixg` `pyil .ipdole

,dkeza lek`l yea mc` oi`y oeik Ð "xingdl

miqpkpd zexitn oilke` oi`y ,xyrnl zraew

xg` lah lr odn yixtdle .exyrziy cr dl

.reaw xney dl didiy cr ,xeq` Ðäðùî
úîáéúî àìå úöìåç àìlkl z`ype Ð

(`k mixac) aizkc ,dxht `pngxc ,dvxzy

,zipeli`l hxt Ð "clz xy` xekad dide"

.zclei dpi`yñéøñ,`ed dvilg xa e`l Ð

,"l`xyia my eig`l miwdl" (dk my) aizkc

.`ed ikd xa e`l i`deäéàø åàéáé :ïðéñøâ éëä
íéøùò ïá àåäù.di`x e`iai dy`d iaexw Ð

àøîâ'åëå íéðù òùú ïá éì ãçà éäðéîøåÐ

,lecba xn`nk Ð ez`iae ,mdl cg` oic mdipy

`irae ,`ed ohw `nl` ,lirl opixn`ck

.ipezn`ìàåîù áø øîàoebk oizipzn Ð

lk :"lxrd"a miyxetnd qixq ipniq ea eclepy

exrye ,ugex `edyk lad `iven exya oi`y

.wilgn exyae ,iewlàééç éáøã äéî÷ì åúà éë
.`iad `ly dpy mixyr oa Ðà÷øô äéìåëá

úòì úòîoipn xza `le ,dpy dl opiayg Ð

aeyg mixyr zpy ly cg` mei `diy ,mler

mixyr oa" oizipzna opz `lc ab lr s`c .dpy

,inc "cg` mei" opzc o`nk Ð "cg` meie dpy

.dlek z` milydl jixveïðú ïðúã`kid Ð

mei qpkpyn `l` ,minly mixyr opira `l mzdc Ð "zexry izy d`iad `ly mixyr za" ipzwc `tiqn xa ,oizipznc idleke "cg` meie mipy dyly za" oebk ,"cg` mei" opzc

.mixyr zpya cg`ïééù÷ àì øôéë ïá éñåé éáøãå éáøã àîìùá.oizipznc lld ziak xnce i`ny ziak xnc ,`zyayn oizipzn iednl iccd` Ðíéùã÷áyak" aizkc `kid Ð

."ezpy oaúòì úòî.dpyd y`x axr ezpy dlkzy ,mler oipnl :opixn` `le ,meil mein Ðúááùå ïááù`nl` ,oizipznc "dpy mixyr za"e "dpy mixyr oa" epiid :xaqw Ð

.`lerk dl ixaq lirlc jpde .`pz i`dc `ail` opira zrl zrnäæåçà äãùáù íéðù éúùgwel dplk`iy ,mipy izyn zegta dl`ebl xzen epi` Ð exiagl dfeg` dcy xkend Ð

mipy itl ,el dxkny mincd oeayg itl ,mipy izy ly zexit el aygne ,l`eb Ð le`bl `a m` ,jli`e o`kne ."jl xkni ze`eaz ipy xtqna" (dk `xwie) aizkck ,mipy izy

.`xhila dpy lk ly zexit dpew `vnp Ð oixhil dxyra el dxkne ,mipy xyr laeid cr eid m`e .laeia el epxifgiy rcei ,exiagn dcy gweldy .laeid cr mi`ad
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äëìäwxta ziyixtck ,`xnegl xnke `xnegl xnk wqet wtqn Ð xingdl olek ixack

.(`,el dcp) "mizek zepa"

åäæéà`rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxtac :mz epiaxl dyw Ð 'ek (zixev) xvg

opaxcnc :uxize !ziad ipt d`xiy cr xyrna aiig lahd oi` :i`pi iax xn` (`,gt

opira Ð `ziixe`cne ,xyrnl zraew xvg Ð

.ziad ipt zii`xúáÐ di`x e`iai 'ek mixyr

,epiid Ð "`iaz" opiqxb i`e .dy`d iaexw :yexit

,lra` i`w Ð "`iai" opiqxb i`e .dnvra `id

zerh iyecw eede ,zipeli` `id efy di`x `iaiy

.dzeg` `yil dvex m`

éøáãzenai) "lxrd" wxtac dniz Ð lld zia

dxyr mizy oan alg lk` :xnzi` (`,t

ipniq ea eclepe ,dpy dxyr dpeny cr dpy

mixyr xn`c lld zia ixac wiay i`n` .qixq

,xfril` iaxl elit`e .i`ny zia ixac hwpe ,dpy

yie ?xkfa ixii` mzde ,lld zia ixack xkfd

dpeny cr jenqa dxedy ,iaxk hwp mzdc :xnel

.dxyr

ãòiede ,`ed lecb jli`e o`kne Ð eizepy aex

.qixq i`ce

ïéðîéæ:iqxbc mixtq yi Ð 'ek zngn ez`c

`xza `aa zetqez oiir] "oxzpc oipnif"

.["mz epiax qxb ikd" ligznd xeac a,dpw

ïìåë(a,dk) migafc ipy wxta Ð zrl zrn

izaa oke ,miycwa zelqet zeryc :xn`

inc `le ,(migafc ipy wxt) rnynck ,dneg ixr

zrl zrn oda opira `lc opixn`ck ipixg`l

mei miyly" iab (a,cn) lirl ziyixtck ,zeryl

xeac `,`l oikxr zetqez oiire] "ediipia `ki`

.[mein" ligznd
ziriayae
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ìL :øîBà (éçBé ïa) ïBòîL éaø äéä ïëå .ókääL ©©§¥¨¨©¦¦§¤©¥§¨
.äìòîìî ïcâðëe ,ähîlî äMàa íéîëç eðúð ïéðîéñ¦¨¦¨§£¨¦¨¦¨¦§©¨§¤§¨¦§©§¨

äìòîìî äbt¯.úBøòN ézL äàéáä àlL òeãéa ©¨¦§©§¨§¨©¤Ÿ¥¦¨§¥§¨
äìòîìî ìçBa¯ìîö .úBøòN ézL äàéáäL òeãéa ©¦§©§¨§¨©¤¥¦¨§¥§¨¤¤

äìòîìî¯òeãéaCòîúpLøîà ?"ók" éàî .ókä ¦§©§¨§¨©¤¦§©¥©©©©¨©
ïåék ,íB÷î BúBàî äìòîì Lé çeôz íB÷î :àðeä áø©¨¨¨©¥§©§¨¥¨¥¨

úìãânL¯Còîúîäëìä :éaø úà eìàL .CìBäå ¤©§¤¤¦§©¥§¥¨£¤©¦£¨¨
àtt áø .øéîçäì ïleë éøáãk :eäì çìL ?éî éøáãk§¦§¥¦¨©§§¦§¥¨§©§¦©©¨

éðúî ãç ,à÷éà áøc déøa àðpéç áøå¯ãçå ,àäà §©¦¨¨§¥§©¦¨©©§¥©¨§©
éðúî¯øöçàúéøBö øöç éäBæéà ,ïðúc .úéøBö ©§¥©¨¥¦¦§©¥¦¨¥¦

øöç :øîBà ïBòîL éaø ?øNòîa úáéiçL,úéøBvä ¤©¤¤§©£¥©¦¦§¥¨¥©¦
íéìkäLíéøîLðøîà ?"úéøBvä øöç" éàî .dëBúa ¤©¥¦¦§¨¦§¨©¨¥©¦¨©

ïéáéLBî øBöa ïkL :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¤¥§¦¦
ìk :øîBà àáé÷ò éaø .øöçä çút ìò øîBLãçàL ¥©¤©¤¨¥©¦£¦¨¥¨¤¤¨

ìòBð ãçàå çúBt¯ìk :øîBà äéîçð éaø .äøeèt ¥©§¤¨¥§¨©¦§¤§¨¥¨
dëBúa ìBëàì LBa íãà ïéàL¯éñBé éaø .úáéiç ¤¥¨¨¤¡§¨©¤¤©¦¥

ìk :øîBàíéñðëpLäzà äî" Bì íéøîBà ïéàå ,dì ¥¨¤¦§¨¦¨§¥§¦¨©¨
"Lwáî¯Bæ úBøöç ézL :øîBà äãeäé éaø .äøeèt §©¥§¨©¦§¨¥§¥£¥

úéîéðtä ,Bfî íéðôì¯,úáéiçäðBöéçäå¯.äøeèt ¦§¦¦©§¦¦©¤¤§©¦¨§¨
äëìä :eäì øîà ?éî éøáãk äëìä :éaø úà eìàL̈£¤©¦£¨¨§¦§¥¦£©§£¨¨

.øéîçäì ïleë éøáãkäðùîàlL äðL íéøNò úa §¦§¥¨§©§¦©¤§¦¨¨¤Ÿ
äðL íéøNò úa àéäL äéàø àéáz ,úBøòN ézL äàéáä¯àìå úöìBç àì ,úéðBìééà àéäå ¥¦¨§¥§¨¨¦§¨¨¤¦©¤§¦¨¨§¦©§¦Ÿ¤¤§Ÿ

äðL íéøNò ïa àeäL äéàø eàéáé ,úBøòN ézL àéáä àlL äðL íéøNò ïa .úîaéúî¯àeäå ¦§©¤¤¤¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨¨¦§¨¨¤¤¤§¦¨¨§
äæå äæ :íéøîBà éànL úéa .ìlä úéá éøác elà ,íaéî àìå õìBç àì ,ñéøñ¯äðBîL ïa ¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥¥¦§¥¥¦¥¥©©§¦¤§¤¤§¤

øëfä :øîBà øæòéìà éaø .äøNò¯äá÷ðäå ,ìlä úéá éøáãk¯äMàäL ,éànL úéá éøáãk ¤§¥©¦¡¦¤¤¥©¨¨§¦§¥¥¦¥§©§¥¨§¦§¥¥©©¤¨¦¨
.Léàä éðôì àáì úøäîîàøîâïa éì ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa éì ãçà :éäðéîøe §©¤¤¨Ÿ¦§¥¨¦§¦§¦¤¨¦¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¦¤

àeäå :áø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà !úBøòN ézL àéáä àlL íéøNòeãìBpLBa ¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨¨©©§¥©©¦§¨¨©©§¤§
éðîéñ Bì eãìBð àì éëå .dpéî òîL ,"ñéøñ àeäå" éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø øîà .ñéøñ éðîéñ¦¨¥¨¦£©¨¨©§¨©¦§¨¨¥§¨¦§©¦¨§¦Ÿ§¦¨¥

éà ,àéiç éaøc dén÷ì eúà ék .åéúBðL áBø ãò :àéiç éaø éðz ?änk ãò ,ñéøñLéçkøîà , ¨¦©©¨¨¥©¦¦¨©§¨¦¨§©¥§©¦¦¨¦¨¥£©
:eäìdeéøáàíéðîéñ éðäc ,deLçkà :eäì øîà ,àéøa éà .¯,àúeLéçk úîçî eúàc ïéðîéæ §©§¦¦¨¦£©§©§£§¨¥¦¨¦¦§¦§¨¥£©§¦¨

úîçî eúàc ïéðîéæàúeàéøa.à÷øt éleëa àúëìä :áø øîà¯ïðúc :øîà àleòå .úòì úòî ¦§¦§¨¥£©§¦¨£©©¦§§¨§¥¦§¨¥¥§¥§¨£©¦§©
¯ïðz àìãe ,ïðz¯.éðú÷ àì àëäå "ãçà íBé" àëä éðú÷c eðééä ,àleòì àîìLa .ïðz àì §©§¨§©¨§©¦§¨¨§¨©§§¨¨¥¨¨¤¨§¨¨¨¨¨¥

íéøNò úðL :øæòéìà éaø íeMî øîBà øôék ïa éñBé éaø ,éðz ,ãBòå !éðúéì ,áøì àlàeàöiL ¤¨§©¦§¥§¨¥©¦¥¤¥©¥¦©¦¡¦¤¤§©¤§¦¤¨§
ìL äpnîíBé íéL¯àéä éøäúðLkäðîL úðL :ãBìa éaø äøBä ïëå .äéøác ìëì íéøNò ¦¤¨§¦£¥¦¦§©¤§¦§¨§¨¤¨§¥¨©¦§§©§Ÿ¤

ìL äpnî eàöiL äøNòíBé íéL¯éaøc àîìLa .äéøác ìëì äøNò äðîL úðLk àéä éøä ¤§¥¤¨§¦¤¨§¦£¥¦¦§©§Ÿ¤¤§¥§¨§¨¤¨¦§¨¨§©¦
àä ,àéL÷ àì øôék ïa éñBé éaøãe¯àä ,éànL úéák¯!àéL÷ áøì àlà ,ìléä úéák¯éàpz §©¦¥¤¥©¨©§¨¨§¥©©¨§¥¦¥¤¨§©©§¨©¨¥

íéðL ézL ,äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL ,íéLã÷a äøeîàä äðL :àéðúc ,àéääãNaL ¦§©§¨¨¨¨£¨§¨¨¦¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨§¥¨¦¤¦§¥
íéðL LL ,äfeçàãáòaLúaaLå ïaaL ïëå ,éøáò¯íéLã÷a äøeîàä äðL .úòì úòî ïlek £¨¥¨¦¤§¤¤¦§¦§¥¤©¥§¤©©¨¥¥§¥¨¨¨£¨§¨¨¦

"BúðL ïa Lák" àø÷ øîà :á÷òé øa àçà áø øîà ?ïì àðî¯ìL äðL àìå ,BlL BúðL §¨¨£©©©¨©©£Ÿ£©§¨¤¤¤§¨§¨¤§Ÿ¨¨¤
úðL íz ãò" :àø÷ øîà ?ïìðî äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL .íìBò ïéðîBøkîî"¯Bøkîî ¦§©¨¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨§¨©£©§¨©Ÿ§©¦§¨¦§¨

øtñîa" :àø÷ øîà ?ïìðî äfeçà äãNaL íéðL ézL .íìBò ïéðî ìL úðL àìå ,BlL¤§Ÿ§©¤¦§©¨§¥¨¦¤¦§¥£¨§¨©£©§¨§¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dcp(ipy meil)

ókä.ohad zizgzay getzd mewnd jkxziyn - ©©
x`ean dpnny ,oerny iax ly ztqep `xnin d`ian `ztqezd

:'skd jrnzp'a dielz zexbady ok enkïa) ïBòîL éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¦§¤
øîBà (éçBéìL ,ähîlî äMàa íéîëç eðúð ïéðîéñ äLeze`a - ©¥§Ÿ¨¦¨¦¨§£¨¦¨¦¨¦§©¨

mewndäìòîìî ïcâðëe.micca -äìòîìî äbt`l oiicryk - §¤§¨¦§©§¨©¨¦§©§¨
miccd elcbúBøòN ézL äàéáä àlL òeãéa.`id dphwe ,dhnl §¨©¤Ÿ¥¦¨§¥§¨

äìòîìî ìçBalecble zepzydl miligzn miccdyk -òeãéa ©¦§©§¨§¨©
úBøòN ézL äàéáäL.dxrp `id ixde ,dhnläìòîìî ìîö- ¤¥¦¨§¥§¨¤¤¦§©§¨

micca wdaen oniq dl yiyk,ókä CòîúpL òeãéa`id ixde §¨©¤¦§©¥©©
.zxbea

:`xnbd zxxanók éàî:`xnbd daiyn .oerny iax xikfdyøîà ©©¨©
íB÷î BúBàî äìòîì Lé çeôz íB÷î ,àðeä áømewnn dlrnl - ©¨¨¨©¥§©§¨¥¨

e ,ohad zizgza epiide ,dexrdúìcânL ïåék`edd mewnd ,dy`d ¥¨¤©§¤¤
Còîúîjkxzn -.CìBäå ¦§©¥§¥

,zexbad ipniq iabl zehiy ray e`aed lirl `ztqezae dpyna
:dkldl mihwep ji` zxxan `xnbdeLeìàminkgäëìä ,éaø úà ¨£¤©¦£¨¨

eäì çìL .éî éøáãkdkld ,iax [mdl-],øéîçäì ïlek éøáãk §¦§¥¦¨©§§¦§¥¨§©§¦
mipniqdn cg` d`iad m`e ,zehiydn zg` lkl yegl yi xnelk

.zxbea wtqk dze` miwifgn
mlek ixack dkld' iax xn` dn iabl zwelgn d`ian `xnbd

:'xingdlà÷éà áøc déøa àððéç áøå àtt áø,ewlgpàäà éðúî ãç ©¨¨§©¦§¨§¥§©¦¨©©§¥©¨
,lirlcke ,zexbad ipniq iabl iax ixac z` dpy mdn cg` -ãçå§©

úéøBö øöçà éðúî.oldlck ,xyrna zaiignd xvg oic iabl - ©§¥©¨¥¦
lah mi`xwp zexyrne zenexz mdn eyxted `ly zexit
lahd oi`y (.gt n"a) minkg exn` mpn` .dlik`a mixeq`e
`ede ,[zial e`] xvgl qpkiy cr xyrne dnexza aiigzn
xvgd `id dn mi`pzd ewlgpe .zxnzyn ef xvg didzy

:df oiprl zxnzyndïðúc(d"n b"t zexyrn) dpynaøöç éäBæéà ¦§©¥¦¨¥
øîBà ïBòîL éaø ,øNòna úáéiçL (úéøBö)oebk,úéøBvä øöç ¦¤©¤¤©©£¥©¦¦§¥¨¥©¦

.dëBúa íéøîLð íéìkäL:`xnbd zxxanøîà .úéøBvä øöç éàî ¤©¥¦¦§¨¦§¨©¨¥©¦¨©
a ïkL ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaøxirøBömiyp` eidïéáéLBî ©¨©©©¨¨©©¦¨¨¤¥§¦¦

,øöçä çút ìò øîBL.milk zxinyl `id die`x okle ¥©¤©¤¨¥
:dpynd dkiynnìk ,øîBà àáé÷ò éaømieqn mc` my oi`y ©¦£¦¨¥Ÿ

`l` lerple geztl,ìòBð ãçàå çúBt ãçàLipy ly xvg oebk ¤¤¨¥©§¤¨¥
,mitzey,äøeèt.zxnzyn xvg zaygp dpi`y §¨

ìk ,øîBà äéîçð éaøxvgdëBúa ìBëàì LBa íãà ïéàLiptn ©¦§¤§¨¥Ÿ¤¥¨¨¤¡§¨
e zxnzyn zaygp ,miaye mixaer.úáéiç©¤¤
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ókä.ohad zizgzay getzd mewnd jkxziyn - ©©
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mewndäìòîìî ïcâðëe.micca -äìòîìî äbt`l oiicryk - §¤§¨¦§©§¨©¨¦§©§¨
miccd elcbúBøòN ézL äàéáä àlL òeãéa.`id dphwe ,dhnl §¨©¤Ÿ¥¦¨§¥§¨

äìòîìî ìçBalecble zepzydl miligzn miccdyk -òeãéa ©¦§©§¨§¨©
úBøòN ézL äàéáäL.dxrp `id ixde ,dhnläìòîìî ìîö- ¤¥¦¨§¥§¨¤¤¦§©§¨

micca wdaen oniq dl yiyk,ókä CòîúpL òeãéa`id ixde §¨©¤¦§©¥©©
.zxbea

:`xnbd zxxanók éàî:`xnbd daiyn .oerny iax xikfdyøîà ©©¨©
íB÷î BúBàî äìòîì Lé çeôz íB÷î ,àðeä áømewnn dlrnl - ©¨¨¨©¥§©§¨¥¨

e ,ohad zizgza epiide ,dexrdúìcânL ïåék`edd mewnd ,dy`d ¥¨¤©§¤¤
Còîúîjkxzn -.CìBäå ¦§©¥§¥

,zexbad ipniq iabl zehiy ray e`aed lirl `ztqezae dpyna
:dkldl mihwep ji` zxxan `xnbdeLeìàminkgäëìä ,éaø úà ¨£¤©¦£¨¨

eäì çìL .éî éøáãkdkld ,iax [mdl-],øéîçäì ïlek éøáãk §¦§¥¦¨©§§¦§¥¨§©§¦
mipniqdn cg` d`iad m`e ,zehiydn zg` lkl yegl yi xnelk

.zxbea wtqk dze` miwifgn
mlek ixack dkld' iax xn` dn iabl zwelgn d`ian `xnbd

:'xingdlà÷éà áøc déøa àððéç áøå àtt áø,ewlgpàäà éðúî ãç ©¨¨§©¦§¨§¥§©¦¨©©§¥©¨
,lirlcke ,zexbad ipniq iabl iax ixac z` dpy mdn cg` -ãçå§©

úéøBö øöçà éðúî.oldlck ,xyrna zaiignd xvg oic iabl - ©§¥©¨¥¦
lah mi`xwp zexyrne zenexz mdn eyxted `ly zexit
lahd oi`y (.gt n"a) minkg exn` mpn` .dlik`a mixeq`e
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e zxnzyn zaygp ,miaye mixaer.úáéiç©¤¤

,øîBà éñBé éaøla` ,dkeza lek`l yea mc` oi` m` s`ìk ©¦¥¥Ÿ
dì íéñðëpLuegan mixf miyp`ïéàåxvgd ilraBì íéøîBà ¤¦§¨¦¨§¥§¦

qpkpl,'Lwáî äzà äî'e zxnzyn zaygp dpi`.äøeèt ¨©¨§©¥§¨
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`id ixde z`vl e` qpkdl liaya dze` migzet ziniptd ipa

.mitzeyd xvgk
:dkldl mihwep cvik zxxan `xnbdeìàLminkgäëìä ,éaø úà ¨£¤©¦£¨¨

eäì øîà .éî éøáãk,iax,øéîçäì ïlek éøáãk äëìä,`ed wtqy §¦§¥¦¨©§£¨¨§¦§¥¨§©§¦
mc` oi`y ,zhren dcina `l` zxnzyn dpi` m` elit` okle
z` miaiygn oi` ,jci`ne ,xyrna zaiign ,dkeza lek`l yea
dcind xvga didzy cr i`ce zxeza xyrna miaiegnk zexitd

reaw xney my didiy epiide ,dxinyd ly ziaxind.

äðùî
eze`a zexry izy mdy ,zelcb ipniq `iadl `ixa mc` jxc
dpy dxyr mizy mdy] zelcbd ipy llkl ezrbda cin ,mewnd
dnk m`iadln akrzn minrtle ,[xkfl dxyr ylye dawpl
mi`ian mpi`y yi mpn` .lecb dyrp mipniqd e`eaiyke ,mipy
.mteb ze`ixaa iewil zngn z`fe ,zeax mipy xg`l mb mipniq
dy` e` yi` raha oi`y jka `ed df iewil ly ixwird iehiad
my lr 'zipelii`' z`xwp efk dy` jkitl ,ciledl zleki dl`k
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z` zx`an oke ,qixq yi`d dyrp izne zipelii` dy`d ziyrp
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,xnelk ,meai zwif iabl oecip xxerzp jk jezne ,micli el eid
`ypdl `id zxzeny e` ,dvilg e` meai dkixv eig` zy` m`d
iaexw mivex m` .meai xa epi` igd g`dy oeik xzl`l xg`l
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,ñéøñ àeäåqixqe,íaéî àìå õìBç àìzxzen znd zy` okle §¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥

.dvilg `la mc` lkl `ypdlìlä úéa éøác elàonfy] ¥¦§¥¥¦¥
.[dpy mixyra ielz qixqde zipelii`d

äæå äæ ,íéøîBà éànL úéamdyk miyrp qixq oiae zipelii` oia - ¥©©§¦¤¨¤
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,ìlä úéa éøáãk øëfä ,øîBà øæòéìà éaø,mixyr oaéøáãk äá÷päå ©¦¡¦¤¤¥©¨¨§¦§¥¥¦¥§©§¥¨§¦§¥
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yly ,xkfa eli`e ,dpy dxyr mizy `ed dlecb zeidl ie`xd

.(:dn lirl) dpy dxyr

àøîâ
dyrp zexry izy `iad `ly mixyr oay x`ean epzpyna

:zeipynd oia dxizq jka yiy `xnbd dywne ,qixqéäðéîøe- §¦§¦
mipic dnk zeipynd zehxtn (a"r `"r ev) zenaiay ,eywde

,dpynd my zniiqne ,ohw mail micgeindíéðL òLz ïa éì ãçà¤¨¦¤¥©¨¦
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ohw mai ,zexry izy `iad `ly mixyr oa mby ,meaid oiprl
dyrp epi` zexry izy `iad `ly mixyr oay gkene .`ed,qixq

.ohw maik epic did `l ,qixq did m`y
:`xnbd zvxznàeäå ,áø øîà ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¨©©§

ñéøñ éðîéñ Ba eãìBpL`ly mixyr oay epzpyna xn`py dn - ¤§¦¨¥¨¦
ipniq ea eclepy ote`a xaecn ,qixq aygp zexry izy `iad
,lirl dpnn dywedy dpyna la` ,(:t) zenaia miyxetnd qixq
,qixq ipniq `iad `le zexry izy `iad `ly mixyr oaa xaecn

.`ed ohw `l` qixq zwfga epi`y
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:`xnbd dwiqndpéî òîL.`ax wcwcy enk gken ok` - §©¦¨
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änk ãò:`xnbd daiyn .ohwk epwifgpáBø ãò ,àéiç éaø éðz ©©¨¨¥©¦¦¨©
,åéúBðLini' (i v mildz) aezk ixdy ,dpy yye miyly cr epiide §¨§¥

ivg md dpy ynge miylyy `vnp ,'dpW miraW mda EpizFpW§¥¨¤¦§¦¨¨
jli`e o`kne ,eizepy aex od dpy yye miylye ,mc` ly eiig

.`ed lecbe qixqk wfgen
:`xnbd zxtqnàéiç éaøc dén÷ì eúà ékiptl mi`a eid xy`k - ¦¨§©¥§©¦¦¨

a le`yl `iig iaxzexry izy `iad `ly mixyr oa xrp xac
,qixqd ipniq `iad `leLéçk éàyegk xrpdy d`ex did m` - ¦§¦

,exyaadeéøáà eäì øîàdlik` ici lr e`ixadl xne` did - ¨©§£§§©
,diizyeàéøa éà,xya `ixa xrpd did m`e -deLçëà eäì øîà ¦¨¦¨©§©§£©

.dlik` herin ici lr edeyigkd -íéðîéñ éðäcqixqd ipniqy - §¨¥¦¨¦
àúeLéçk úîçî eúàc ïéðîéæ,dygkd ici lr mi`a minrtl - ¦§¦§¨¥£©§¦¨

eàúeàéøa úîçî eúàc ïéðîéæ.dpnyd ici lr mi`a md minrtle - ¦§¦§¨¥£©§¦¨
'cg` meie' ztqeza mixkfen mipyd ixtqn lk zencewd zeipyna
meie mipy yly za' oebk ,zenly mipya xaecny jk lr dxend
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dcp(iyily meil)

'Cì økîé úBàeáú éðLedcy xkendy (:hk oikxr) eyxc o`kne §¥§¦§¨¨
'zF`Eaz ipW' aezk ixdy ,mipy izyn zegta dzectl i`yx epi`§¥§
aezke .mizy `ed miax herine ,'ze`eaz ly mipW' eyexity¨¦
oeike ,mipyd izy ly ze`eazd lk z` xkeny rnyne ,'zF`Eaz'§
yexcl yi jgxk lr ,erinydl jixv did `le heyt df xacy

y dfa zeaxl `ayìL øëBî äzàL íéîòtézLa úBàeáz äL §¨¦¤©¨¥§Ÿ¨§¦§¥
,íéðLoebke ,zrl zrn mipyd z` dpnp m` `l` okzi `l z`fe ¨¦

mze` lke` gweld ixd ,zexit d`ln lel` '`a dcyd z` xkny
,lel` mcew d`ad dpya xevwiy zexitd z` lke` oke zexitd
xevwiy ztqep d`eaz lk`i cere ,zg` dpya ze`eaz izy ixd

.df xg`ly dpya lel` iptl
ïìðî éøáò ãáòaL íéðL LL.mei l` mein zenily mipy odyøîà ¥¨¦¤§¤¤¦§¦§¨¨¨©

àø÷(a `k zeny),'úéòáMáe ãBáòé íéðL LL'zpeeky yexcl yie §¨¥¨¦©£©§¦¦
,weqtd.ãBáòé énð úéòéáMáeaezke mipy yy caery aezky ixd ©§¦¦©¦©£

mipy od ,zexen`d mipy yyy jgxk lre ,ziriaya caery
zepy ly dpy `id ziriayd dpyde ,mei l` mein zenily
yy xeark ezcear z` miiqn xy`k ,oqipa xknp m`y ,mlerd
dpya oqip cr ixyzn cary `vnp ,oqipa zenily mipy

.mlerd zepy ly ziriayd
mipydy `ziixaa epipyy dn :`xnbd zxxanúáaLå ïáaLod ¤§¥§¤§©

,zrl zrn zenily mipyàúëìä éàîì.ok xn`p oipr dfi`l - §©¦§§¨
,ïéëøò ïéðòì ,áø øîà ìãéb áø øîàjxr' xne`e ycwdl xcepdy ¨©©¦©¨©©§¦§©£¨¦

libd itl dpzyny ,dxeza aevwd mekqa aiegn ,'ilr ipelt mc`
`ed dpy miyy oa cr dpy mixyr oan xkf jxry ,jxrpd ly
mixyr ,dpy mixyr oa cr mipy yng oane ,milwy miyng
epiid ,'yng oa'y xnel mewn dide .(d-b fk `xwie) milwy
`ziixad drinyde ,ziyingd ezpya `ede mipy rax` milydy
yng eilr exariy cr yng oa `xwp epi`e ,zenily mipy ody

.zenily mipy,øîà óñBé áøåmipydy `ziixad dcnily dn §©¥¨©
xn`p ,zenily mipy od zaaye oaayïôBã àöBéc ïé÷øôìiabl - §¦§¦§¥¤

dpyna xn`p `ly mewna elit`y ,'otec `vei' wxt ly mipiiprd
,zipelii`e qixq ly mixyr zae mixyr oa oebke ,'cg` meie'

.mei l` mein zenily mipyl `id dpeekd
ixac yexita wx e` oica ewlgp sqei axe ax m`d xxan iia`

:`ziixadééaà déì øîà,sqei axlúâéìt éîwleg dz` m`d - ¨©¥©©¥¦§¦©
`le zrl zrn mipy od oikxra `weecy xaeq axy ,oica ax lr

.oikxra `le qixqa `weecy xaeq dz`e ,qixqadéì øîàsqei ax ¨©¥
,iia`l,àì`l`àãç àðéîà àðàå àãç øîà àeäxac xn` `ed - Ÿ¨©£¨©£¨£¦¨£¨

cg` xac izxn` ip`e cg`ïðéâéìt àìå.miwleg ep` oi`e - §Ÿ§¦¦©
:dfa miwleg mpi` ok`y di`x d`ian `xnbdàøazñî énð éëäå§¨¦©¦¦§©§¨

,miwelg sqei axe ax oi`yéâéìt Czòc à÷ìñ éàce [miwleg-]ïàî §¦¨§¨©§¨§¦¦©
ïéëøòì øîàc,[ax epiide]øîà àìmb `ed okyìwxt ly mipiipr §¨©©£¨¦Ÿ¨©§

,ïôBã àöBézenily mipy ody dpyna yxtzp `ly mewna dfay ¥¤
,dyw ok m` ,zenily jixv oi` ok` [qixqa oebk]áø øîàäålirl §¨¨©©

(:fn),úòì úòî ïé÷øt dleëa àúëìäly mixyr oaa mby epiide ¦§§¨§¨¦§¦¥¥§¥
lr `l` .envr z` xzeq axy `vnpe ,zenily mipy jixv qixq
,zenily mipy mixyr jixv qixqa mby sqei axl ax dcen jgxk
`le oikxra `l` dxaic `ly yxit `ziixad zpeek iably wxe

.qixqa
:`xnbd zxxanàlà,xexia oerhd xacd edfïéëøòì øîàc ïàîì ¤¨§©§¨©©£¨¦

,oikxr ly mipy lr dxaic `ziixady yxity axl -àîòè éàî©©£¨
ïôBã àöBéì øîà àìmipya mb xaecny yxit `l recn - Ÿ¨©§¥¤

.qixq ipy epiide ,'otec `vei' wxta zexkfend
'zaaye oaay' mipyd cinrdl yiy meyn :`xnbd daiynàéîec§¨

ðäcC,`ziixaa zexkfend mipyd x`yl dneca -ðä äîïáéúëc C §¨¨¨¨¨¦§¦¨
ïáéúëc énð éðä óàly ,miycw ly epiide ,mipyd x`yy enky - ©¨¥©¦¦§¦¨

ok ,dxeza zeaezkd mipy od ,ixar car lye dneg ixr iza
zyxta epiide ,dxeza zeaezkd mipy od 'zaaye oaay' mipyd
`l` ,dxeza daezk dpi` qixq ly mixyr zpy la` ,oikxr

.`id ipiqn dynl dkld

:x`al dkiynn `xnbdCãéàå`ziixad z` yxit `l ,sqei axe - §¦¨
,'zaaye oaay' `id `ziixad oeyly meyn ,oikxr ly mipya

oikxra xaecn m`eúáaLå ïáaL éàäoaay' xnel ie`x ike - ©¤§¥§¤§©
`ld ,'zaayedéì éòaî 'äá÷ðaLå øëæaL'efy ,xnel jixv did - ¤§¨¨§¤¦§¥¨¦¨¥¥

dide' (d fk `xwie) aezky enk ,oikxr zyxta daezkd oeyl `id§¨¨
'za'e 'oa' la` ,'milwW zxUr dawPle milwW mixUr xkGd LMxr¤§§©¨¨¤§¦§¨¦§©§¥¨£¤¤§¨¦
za'e 'mixyr oa' (:fn lirl) epipyy enk ,dpynd oeyl `id

.'mixyr
:dkld dwiqn `xnbd,øæòìà éaø øîà éðîçð øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨¦¨©©¦¤§¨¨

øæòéìà éaø íeMî øîàL øôék ïa éñBé éaøk äëìä(:fn lirl),oi`y £¨¨§©¦¥¤¦¨¤¨©¦©¦¡¦¤¤
dpnn e`viy mixyr zpy `l` ,qixqa zenily mipy jixv

.dixac lkl mixyr zpyk `id ixd mei miyly
:df xywda `xnbd zxtqn,àøéæ éaø øîày i`eld÷qéàå äkæà- ¨©©¦¥¨¤§¤§¤©

l`xyi ux`l dlr`eì øîâàåàøîc déîetî àzòîLz` cnl`e - §¤§©¦§©§¨¦¥§¨¨
lra itn xfrl` iax mya ipngp oa wgvi axn izrnyy drenyd

.xfrl` iax `edy ,envr drenydøæòìà éaøì déçkLà ÷éìñ ék¦§¦©§§¥§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax z` ybt l`xyi ux`l `xif iax dlryk -déì øîà̈©¥

m`d ,xfrl` iaxl `xif iaxzøîày.øôék ïa éñBé éaøk äëìä £©§§£¨¨§©¦¥¤¦¨
déì øîà,xfrl` iaxà àøazñîéøî`le] izxaqn ok izxn` - ¨©¥¦§©§¨©§¦

,[iaxn ok izrnyyéðz ïé÷øét déleëácîwxtd lkay oeiky - ¦¦§¥¦§¦¨¥
ztqeza mipyd oipn z` `pzd dpy'ãçà íBé'ody jk lr dxend] ¤¨

,[zenily mipyådpynaàëäqixqd iabléðz÷ àì,'cg` meie' §¨¨Ÿ¨¨¥
déúåk àøazñî dpéî òîLjixv oi`y ,eixack dkldy xazqn - §©¦¨¦§©§¨§¨¥

.zenily mipy

ïôåã àöåé êìò ïøãä

ïîéñ àá ¯ éùù ÷øô

äðùî
oniqd oiay xyw lr epzpyn dpc (.fn) lirl dpynl jyndk

.oezgzde oeilrd
e mipy dxyr mizy dl e`lny dcliïîéñ àazexrp,ïBzçzä ¨¦¨©©§

,zexry izy odyàa àlL ãòzexrpd oniqïBéìòä[miccay] ©¤Ÿ¨¨¤§
,dnai `id m` okle ,xac lkl dlecbk dpic ,'lgea' `xwpdBà

.úîaéúî Bà úöìBç¤¤¦§©¤¤
m`eàaoniqdét ìò óà ,ïBzçzä àa àlL ãò ïBéìòäxac `edy ¨¨¤§©¤Ÿ¨©©§©©¦

øLôà éàL,dxwiy,øîBà øéàî éaøoniqd ixdy ,dphwk dpic ¤¦¤§¨©¦¥¦¥
okle ,raewd `ed oezgzdíéîëçå ,úîaéúî àìå úöìBç àìŸ¤¤§Ÿ¦§©¤¤©£¨¦

,íéøîBàokle dlecbk dpic ,raew oezgzd oniqdy it lr s`Bà §¦
,úîaéúî Bà úöìBç,mrhdeì øLôà ,eøîàL éðtîoniqïBzçz ¤¤¦§©¤¤¦§¥¤¨§¤§¨©©§

àa àlL ãò àáì ïBéìòì øLôà éà ìáà ,ïBéìòä àa àlL ãò àáì̈Ÿ©¤Ÿ¨¨¤§£¨¦¤§¨¨¤§¨Ÿ©¤Ÿ¨
,ïBzçzäizy e`a xaky i`ce ,oeilr oniq dlv` epi`xy oeike ©©§

jgxk lr ,zexry dl oi` zrky dne ,oezgzd oniqd ody zexry
.exypy iptn

àøîâ
i`y it lr s` ,oezgzd `a `ly cr oeilrd `a' ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'eke 'xyt`'øLôà éàL ét ìò óà'`eaiy] ©©¦¤¦¤§¨
,[oezgzd iptl oeilrdàìäå`edy zxn`.àa ©£Ÿ¨

y dpynd zpeek :`xnbd daiynàa`ed ,oezgzd iptl oeilrd ¨
ìzhiy it,øéàî éaø,ok didiy xyt`y xaeqdL ét ìò óàxac §©¦¥¦©©¦¤
df.ïðaøì øLôà éà¦¤§¨§©¨¨

:dpynd oeyl zekix` lr dywn `xnbdéðúìå`pzd dpyie - §¦§¥
a,dxvwïBéìòä àa',oezgzd `a `ly cràì øîBà øéàî éaø ¨¨¤§©¦¥¦¥Ÿ

,'úîaéúî Bà úöìBç Bà íéøîBà íéîëçå úîaéúî àìå úöìBç¤¤§Ÿ¦§©¤¤©£¨¦§¦¤¤¦§©¤¤
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המשך בעמוד רפה

oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtdcip
úåàåáú éðùmipy izy ly ze`eaz lk :rnyne ,"ze`eaz" aizke .mipy ipy herin Ð

.zrl zrn `l` ,mipy izya dl zgkyn `l ze`eaz ylye .ziyily d`eaz `iadl Ð

xevwie xefgiy cr d`eaz lke`e ,olke` `vnp Ð zexit d`ln lel`a el dxkn oebk

dpy `idy ,zipyd d`eaz lk`i cere .zg` dpya ze`eaz izy ixd Ð `ad lel` mcew

.mlerd oipn itl ziyilydãåáòé éîð úéòéáùá
ziriay ly ixyz ribiyke ,oqipa xknp oebk Ð

.oqip cr ceari `ede ,mler oipnl yy exar Ð

ïéëøòìmiyy oan" (fk `xwie) aizkc `kidc Ð

,dhnlk miyy zpyc ol `hiyt "dlrne dpy

`lc ,mipy yng oa la` .aizk "dlrne" `dc

mixyr oa cre mipy yng oan" `l` (my) aizk

i` Ð "dlrne mipy yng oan" aizk `le ,"dpy

zpy :`pin` ded ,zrl zrn `kd opireny` `l

opirac `kd opireny` ikdl .dlrnlk yng

`edy oey`xd jxr llka mi`ln mipy yng

.hrenïôåã àöåéã ïé÷øôìopz `lc `kidl Ð

.mixyr zae mixyr oa oebk ,"cg` meie"éàî
èïôåã àöåéì øîà àì àîò`xiaqe li`ed Ð

.zrl zrn jpda inp dilêðäã àéîåãÐ

inp ied "otec `vei"c jpdac ab lr s` ,xnelk

oizipznc "zaaye oaay" i`d edin ,zrl zrn

ixre miycwc `inec `dc .llk oda ixii` `l

oikxr jkld .oaizkc ,ipzw ixar care dneg

`l zexry oiprl mixyr zpy la` .oaizk inp

.`id `zkld `l` ,`ziixe`a iaizkøëæáù
äéì éòáéî äá÷ðáùåaizkc ,`xwc `pyil Ð

"zae oa" `l` ,"milwy zxyr dawple" (my)

.mixyr zae mixyr oa :`id oizipznc `pyil

÷ñéàå äëæàiaxc dixz`l l`xyic `rx`l Ð

.zct oa xfrl`àúòîù øîâàåwgvi iaxc Ð

.ipngp xaàøîã äéîåôî.xfrl` iax Ð

ïôåã àöåé êìò ïøãä

äðùîïåúçúä ïîéñ àázexry izy Ð

.zexrp oniqïåéìòä.lgea Ðåà
úöìåçwdaen oniq zexrydy `id dlecb Ð

.`nrh yxtn onwle ,opiknq odilreéô ìò óà
øùôà éàù.`a `lde :`xnba opikxt Ðìáà
'åë øùôà éàoezgz oeilr `z`cn i`ce `dc Ð

.exypy `l` `z` inpàøîâøéàî éáøì àá
dphwc ,zvleg `l :xi`n iax xn`c oeikc Ð

`al oeilrl xyt` :dil `xiaqc llkn ,`id

.oezgzl mcewïåéìòä àá éðúéìå`ly cr Ð

."xyt` i`y it lr s`" ipzil `le ,oezgzd `ai

ïåéìò èåòéîå àùéøá éúà ïåúçú íéùð áåøÐ

meyn ,`id dphw :xi`n iax xn`wc i`de

opaxe .dzephwa `a oeilrdy `herinl yiigc

`l Ð oeilr `z` ikn jkld ,`aex xza elf`

oeike .`z` oezgz `nzqnc ,dwica `ira

ilin ipd ,`ed `aex meyn opaxc ediinrhc

.ewca `lc `kid `nzqaàìå å÷ãáã àëéä ìáà
åçëùà.oezgz Ðåãåî àîéà,`id dphwc Ð

.'ek ol rnyn `w ,`id `hernneåðåëð íéãùÐ

.micwc oipnif oeilr `nl` ,"gnv jxrye" xcde

êéãã íéøöîî úåùòámiwgyn mixvn eidy Ð

.jicc oikrnne ,jiaêéøåòð éãù ïòîìick Ð

.incw micc ,`nl` .z`vle glzydl micner jixerp zexry eid oiicr ,xnelk .dklyd oeyl Ð "icy" .zexrp inil i`eaze dy`l die`x didzyk ,jia zepfle sp`zdléãù éàîå
.z`vl eid oiicrc ,rnync Ðáéúë éããá äìåë.micy oeyl Ð "icy" i`de Ð

åôøëéà
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úéòéáùáåmiyly :`ni` dlgza `l` ,ziyy zpy gpiz `d :xn`z m`e Ð ceari inp

?minly mipy yng jli`e myne ,dpy miaeyg eidi Ð dpyd y`x iptl mei

.dnly opira dpey`xc oicd `ed ,dnly dpy `ied ziyyc `xw ilbc oeik :xnel yieáø
,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,dl iwen oikxrac oeik :xn`z m`e Ð oikxrl ax xn` lcib

:xnel yie !dizeek `pz ax gkyn `l lcib axlc

.bilte ,`ed `pz ax ,xaqwc

øîàÐ xtik oa iqei iaxk dkld xfrl` iax

wiqt diteb xfrl` iax `de :xn`z m`e

eze ,rax`a xfril` iaxk (`,g dcp) `nw wxta

iaxc meyn ,aiyg `l `kdc jdc :`niz ike ?`l

mzd inp aiyg `d ,dizeek i`w xtik oa iqei

i`w ryedi iaxc ab lr s` ,miyp rax`c `idd

xfril` iaxn ryedi iaxc meyn `l` !dizeek

xfril` iaxc dinyn iqei iax inp `kd ,dlaw

iax i`w `kdc meyn :xnel yie !dl xn`w

le ,"cela iax dxed oke" xn`wck ,dizeekgkn `

xn` zeipyna `wec :inp i` .wiqt xfril` iax

.rax`a dizeek `zkldc `nw wxta

ïôåã àöåé êìò ïøãä

àá`le zvleg `l xne` xi`n iax .oniq

dnl ,xi`n iaxle :xn`z m`e Ð znaizn

lirle .dilr opiknq `lc oeik ,oeilrd oniq xkfed

:mz epiax yxtne ,"mipniq edfi`" `pzc ,inp

oiprl jixhvi`c :xnel yie ?i`w "lgea"`c

oezgz minrt aexc ,`aeh iline oiyeciwe miyper

opifg i` ,inp i`e .`xnba xn`wck ,`yixa iz`

,`id dlecbe ,oezgzd `a xak `nzqn Ð oeilr

.dzeg`a xeq` mbe ,oiyecwl hb dkixve

íéîëçåÐ znaizn e` zvleg e` mixne`

n dphw `id elit``lc ,xi`n iaxc opaxl znaiz

`l dphwe ohw"c `idd iab `herinl iyiig

,dlecb `dzy opira Ð dvilgl la` .'ek "oivleg

"yi`" ,oivleg oi`y zxn` dti :mzd inp xn`ck

edl zile ,yi`l dy` opiywne ,dyxta aizk

zenai) "dvilg zevn" wxta xn`c iqei iaxc

.dphw oia dlecb oia dy` :(a,dw
oax
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"Cì økîé úBàeáú éðL¯ìL øëBî äzàL íéîòtäL §¥§¦§¨¨§¨¦¤©¨¥§¨
?ïìðî éøáò ãáòaL äðL LL .íéðL ézLa úBàeáz§¦§¥¨¦¥¨¨¤§¤¤¦§¦§¨©

"úòéáMáe ãáòé íéðL LL" :àø÷ øîà¯úéòéáMáe £©§¨¥¨¦©£Ÿ©§¦¦©§¦¦
áø øîà ?àúëìä éàîì úaaLå ïaaL .ãBáòé éîð©¦©£¤©¥§¤©©§©¦§§¨£©©
ïé÷øôì :øîà óñBé áøå .ïéëøò ïéðòì :áø øîà ,ìcéb¦¥¨©©§¦§©£¨¦§©¥£©§¦§¦

éî :ééaà déì øîà ."ïôBc àöBé"cúâéìtøîà ? §¥¤£©¥©©¥¦§¦©£©
àìå ,àãç àðéîà àðàå ,àãç øîà àeä ,àì :déì¥¨£©£¨©£¨¨¦¨£¨§¨
,éâéìt Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëäå .ïðéâéìt§¦¦©§¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨§¦¦
øîàäå ?"ïôBc àöBé"ì øîà àì ïéëøòì øîàc ïàî©©£©©£¨¦¨£©§¥¤§¨£©
ïàîì àlà !úòì úòî ïé÷øt dleëa àúëìä :áø©¦§§¨§¨¦§¦¥¥§¥¤¨§©
?"ïôBc àöBé"ì øîà àì àîòè éàî ,ïéëøòì øîàc©£©©£¨¦©©§¨¨£©§¥¤

¯ðäc àéîecðä äî ,Céîð éðä óà ,ïáéúëc C¯ §¨§¨¨©¨¨¦§¦¨©¨¥©¦
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רלט oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtdcip
úåàåáú éðùmipy izy ly ze`eaz lk :rnyne ,"ze`eaz" aizke .mipy ipy herin Ð

.zrl zrn `l` ,mipy izya dl zgkyn `l ze`eaz ylye .ziyily d`eaz `iadl Ð

xevwie xefgiy cr d`eaz lke`e ,olke` `vnp Ð zexit d`ln lel`a el dxkn oebk

dpy `idy ,zipyd d`eaz lk`i cere .zg` dpya ze`eaz izy ixd Ð `ad lel` mcew

.mlerd oipn itl ziyilydãåáòé éîð úéòéáùá
ziriay ly ixyz ribiyke ,oqipa xknp oebk Ð

.oqip cr ceari `ede ,mler oipnl yy exar Ð

ïéëøòìmiyy oan" (fk `xwie) aizkc `kidc Ð

,dhnlk miyy zpyc ol `hiyt "dlrne dpy

`lc ,mipy yng oa la` .aizk "dlrne" `dc

mixyr oa cre mipy yng oan" `l` (my) aizk

i` Ð "dlrne mipy yng oan" aizk `le ,"dpy

zpy :`pin` ded ,zrl zrn `kd opireny` `l

opirac `kd opireny` ikdl .dlrnlk yng

`edy oey`xd jxr llka mi`ln mipy yng

.hrenïôåã àöåéã ïé÷øôìopz `lc `kidl Ð

.mixyr zae mixyr oa oebk ,"cg` meie"éàî
èïôåã àöåéì øîà àì àîò`xiaqe li`ed Ð

.zrl zrn jpda inp dilêðäã àéîåãÐ

inp ied "otec `vei"c jpdac ab lr s` ,xnelk

oizipznc "zaaye oaay" i`d edin ,zrl zrn

ixre miycwc `inec `dc .llk oda ixii` `l

oikxr jkld .oaizkc ,ipzw ixar care dneg

`l zexry oiprl mixyr zpy la` .oaizk inp

.`id `zkld `l` ,`ziixe`a iaizkøëæáù
äéì éòáéî äá÷ðáùåaizkc ,`xwc `pyil Ð

"zae oa" `l` ,"milwy zxyr dawple" (my)

.mixyr zae mixyr oa :`id oizipznc `pyil

÷ñéàå äëæàiaxc dixz`l l`xyic `rx`l Ð

.zct oa xfrl`àúòîù øîâàåwgvi iaxc Ð

.ipngp xaàøîã äéîåôî.xfrl` iax Ð

ïôåã àöåé êìò ïøãä

äðùîïåúçúä ïîéñ àázexry izy Ð

.zexrp oniqïåéìòä.lgea Ðåà
úöìåçwdaen oniq zexrydy `id dlecb Ð

.`nrh yxtn onwle ,opiknq odilreéô ìò óà
øùôà éàù.`a `lde :`xnba opikxt Ðìáà
'åë øùôà éàoezgz oeilr `z`cn i`ce `dc Ð

.exypy `l` `z` inpàøîâøéàî éáøì àá
dphwc ,zvleg `l :xi`n iax xn`c oeikc Ð

`al oeilrl xyt` :dil `xiaqc llkn ,`id

.oezgzl mcewïåéìòä àá éðúéìå`ly cr Ð

."xyt` i`y it lr s`" ipzil `le ,oezgzd `ai

ïåéìò èåòéîå àùéøá éúà ïåúçú íéùð áåøÐ

meyn ,`id dphw :xi`n iax xn`wc i`de

opaxe .dzephwa `a oeilrdy `herinl yiigc

`l Ð oeilr `z` ikn jkld ,`aex xza elf`

oeike .`z` oezgz `nzqnc ,dwica `ira

ilin ipd ,`ed `aex meyn opaxc ediinrhc

.ewca `lc `kid `nzqaàìå å÷ãáã àëéä ìáà
åçëùà.oezgz Ðåãåî àîéà,`id dphwc Ð

.'ek ol rnyn `w ,`id `hernneåðåëð íéãùÐ

.micwc oipnif oeilr `nl` ,"gnv jxrye" xcde

êéãã íéøöîî úåùòámiwgyn mixvn eidy Ð

.jicc oikrnne ,jiaêéøåòð éãù ïòîìick Ð

.incw micc ,`nl` .z`vle glzydl micner jixerp zexry eid oiicr ,xnelk .dklyd oeyl Ð "icy" .zexrp inil i`eaze dy`l die`x didzyk ,jia zepfle sp`zdléãù éàîå
.z`vl eid oiicrc ,rnync Ðáéúë éããá äìåë.micy oeyl Ð "icy" i`de Ð
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åôøëéà.uewrle lcbl eligzdyk Ðåãúùéàoeyl .mixenb micyk okxv lk zelecb Ð

z`f .eyai Ð "eczyi`" .mci lr ziwl :xnelk ,mixvn jerinn egtp Ð etxki` :xg`

.iz`vnùéà.mipzyn micc oniq ea oi`y ,oeilr oniq ea oi` Ðéëä éîð àéðúÐ

.opiknq oezgz`cíéçøá úåðçåèùmihytzn ,xicz odizerexf zecipny jezne Ð

.odiccóåùéðù:(`,l `nei) enk .frla c"iixt Ð

.sytyl devnïúåñéø÷ôà`ede ,zxetrn Ð

oi` miipr zepa la` .oinid cc lr dleze xceq

.zxetrn odlïäéññâ ìòcv lr" .odicv lr Ð

oelhpzz odiqqb lr :opinbxzn "e`ypz

.(eq ediryi)÷øôä éðôì.mixcp zper mcew Ð

.`id dphwe ,edpip `ney Ð d`iad elit`y

ïúåà úå÷ãåá íéùðoia ,"edpzi`" exn` oiac Ð

e`le ,dl opiwfgn dphwa Ð "edpzil" exn`

i`c ,`ipdn ikdl ozwicae .opiknq ediilr

Ð wxtd xg`l ediiteb ipd da igkzyn

xg`le .onwl yxtnck ,edpip `ney :opixn`

,ipnidn Ð "edpzi`" ixn` i` ,inp wxtd

ixn` i`e .dl iedinl `ed `gxe` `dc ,dvlge

.exyp `ny opiyiigc ,zp`nn `l Ð "edpzil"

.opiknq `l miWP` jkld÷øôä êåúÐ ©¨¦

Ð igkzyn i`e ,`id dlecb e`l `nzqnc

.dlecba dl opiwfgnïúåà úå÷ãåá íéùð ïéàÐ

zewtq xizdl ,ediilr jenql i`ck miyp oi`y

`xiaqe .uelgzy ,`id dlecb :xnele ,odit lr

wxtd jez zexry izy d`iad :dcedi iaxl dil

.opnidn `l ,jkld .wxtd xg`lk `ed oniq Ð

.onwl dl yxtn ikde'åë øîåà ïåòîù éáøÐ

.onwl yxtnéçëúùî éàãopixn` `zyd Ð

i` ,dvlg `le ,edpip `ney :wxtd xg`l inp

ipnidnc `ed ikdle .ipixg` da ez` `l

.o`nz `ly xingdl ,oe`inläöéìçì ìáà
ä÷éãá àéòáli`ed ,dilr zpn`p dy`e Ð

.dl iednl `gxe`e ,ded wxtd xg`le

dwfg `ki`c ,wxtd xg`l onwl opiyxtck

.miyp` opiknq ,`axcêåú øáñ÷ ïðéñøâ éëä
àëéàã ÷øôä øçàìå (éîã) ÷øôä øçàìë ÷øôä

'åë ä÷æç`l ikdl wxtd jez :`yexit ikde Ð

m` wxtd jez :dcedi iax xaqwc ,`pnidn

,jkld .`id dlecbe ,md oniq :opixn` Ð d`iad

miyp it lr `gxe` e`lc icin ixynl iz`

xg`l od zepn`py ab lr s`c .`zkldk e`lc

la` ,`axc dwfg `ki`c `ed mzd Ð wxtd

.'ek wxtd jez÷øôä éðôìë øîåà ïåòîù éáø
éîã,opiknq ediilr e`l jkld ,edpip `neye Ð

`ed ikdle .`id dphw e` `id dlecb :xninl

`ney ,wxtd xg`l igkzyn i`c Ð ipdnc

.edpipäì éðú÷ ïàî àäoerny iaxc` `dc Ð

Ð wxtd jez :xn`c oeikc ,`nwezn `l Ð

i`n ,wxtd jez dl ewca i` ,wxtd iptlk

`ki` "o`nz `ly `id dlecb"?:zxn` `de

!edpip `ney Ð igkzyn elit`àîéà úéòá éà
äãåäé éáømiypd oi` xn`wc wxtd jez`e Ð

xtd jezc ,oze` zewceawxtd xg`lk Ð w

dphw` xninl iz` Ð xity ewca `l i`e ,inc

Ð xingdlc ol rnyn `we .`id dlecbc

:xninl `kil Ð wxtd iptl la` .`pnidn

ixac Ð d`iad elit` `dc ,o`nz `ly dlecb

lwdl elit` Ð wxtd xg`le .edpip `ney ,lkd

.`pnidn :dcedi iax xn`w
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ïáø`al xdnn oedleka :ixn`c opaxc` bilt Ð 'ek mixtk zepa xne` l`ilnb oa oerny

.mixtkl mikxk oia biltn `l xi`n iax `dc ,bilt inp xi`n iaxc`e .oezgzd

àîìùá`le :qxhpewa yxit Ð edpip `ney wxtd xg`l igkzyn i`c 'ek wxtd iptl

zpn`p dpi`c `tiqa ipzw `dc ,o`nze edpip `ney :iyextl `kilc ,enr oicde .uelgz

i`n` :xn`z m`e .o`nze ,"`id dphw" xnel

!wxtd xg`l uelgze ,wecaz `l ?dze` oiwcea

"oipniq d`iadc dwfg"c oywnd xaq `zyd`dc

,inp ipync i`nle .dvilgl `iedc ,`ax xn`wc

.`l eze ,wxtd xg` wecap ,dwica ira dvilgac

eede ,e`a wxtd iptln `ny yginl `kilc

xn`w wxtd iptl mze` e`x ik `wec `dc ,`ney

mcewn mze` e`x `l m` la` ,edpip `neyc `kd

"dvilg zevn" idlyae .yegl epl oi`c rnyn Ð

lif :oca`l iax dil xn`c inp (a,dw zenai)

rnyn oke .wxtd iptl dewca `l `nzqn ,dwca

,wxa ipa iab (`,dpw `xza `aa) "zny in" wxta

eda igkzyn i` `nl` .ewceal edn :xn`wc

:xnel yie !e`a wxtd iptlc opixn` `l ,mipniq

i` .dligzkl epiid ,oze` oiwceac xn`wc `dc

ewca m`c :xnelk `l` ,`wec e`l "oiwcea" :inp

,jixt i`n` :xn`z m`e .xn`w ozwica ipdnc Ð

:dpin `wtp `d ,dwica il dnl wxtd xg`l `l`

e`vny e` ,zexry mey e`vn `le ewca m`y

ep`y enk !zvleg dpi`c Ð onvr zexry oze`

jdc :xnel yie .wxtd iptlc dwica miyxtn

dwifgdl epiidc dil rnyn ,wxtd xg`lc dwica

jez ,ok m` Ð dphwk dwifgdl i`c .dlecbk

Ð wxtd xg` `zyd ?zepn`p opi` i`n` wxtd

`lac :jixt jkle !wxtd jez Ð oky lk ,zepn`p

.dlecbk dl opiwfgn inp dwica

úéòáéài`e wxtd jez`e dcedi iax `ni`

m`e Ð 'ek oerny iax `ni` zira

,"`id dlecb" xnel zpn`pc xn`w i`ne :xn`z

`l ikd e`la `d ?zepn`pl jixv dn ,o`nz `ly

dpi` Ð "`id dphw" dxn` elit`e !zp`nn

xnel zpn`p dpi` la` :`tiq ipzwck ,zpn`p

m`y ,dpin `wtpc :xnel yie .o`nze "`id dphw"

Ð zexry e`vn `le ,dzwica xg` miyp` ewca

ded Ð miyp e`l i`e .o`nz `l ,ikd elit`

`ny miyyeg xn`c o`nl elit`c ,xity zp`nn

meyn ,dcedi iaxl wxtd xg`l `wec epiid ,exyp

,onfd jez la` .oipniq d`iady dwfgc `axc

iaxl ,onf xg` e` ,dwfg `kilc ,dcedi iaxl

`ny oiyyeg oi`Ð`axcdwfg dil zilc ,oerny

Ð zexry eidy miypd exn`y `zyde .exyp

onfd jez elit`c ab lr s`e .o`nz `le ,zepn`p

iaxl onf xg` e` ,dwfg `kilc dcedi iaxl

ewcal ,`axc dwfg ipd` Ð zp`nn dpi` ,oerny

,exypc opixn` dwfg meync ,zexry e`vn `le

,exyp `ny oiyyeg ,`zklide :lirl wiqtck

.onf xg`l lray `edexnel zpn`pe :xn`z m`e

`ld ,zpn`p ipd` i`n ,uelgz `ly "`id dphw"

,zpn`p dpi` Ð "zexry yi" dxn` elit`

!'ek "`id dlecb" xnel zpn`p dpi` :`tiq ipzwck

mcew eid zexry oze`y xnel zpn`pc :xnel yie

wxtd xg` :`pin` ded ,dy`d e`l i`c .wxtd

.lirl jixtck ,dvlge ,e`a
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dphw i`cee ,`ney `l` oniq opi` ,zexry izy d`iad m` elit`
oiae zexry dl yiy exn`y oia ,miyp dze` ewcayk okle ,`id
,mikneq ep` odilr `le dphwk dze` miwifgn ,dl oi`y exn`y
,zexry zrk da e`vn m`y ,df oiprl ozwica dliren mpn`e
`l` da e`vni `l wxtd xg`l mb m` okle ,`ney ody xxazn
opi`y meyn ,oci lr dlecb aygz `l ,cala zexryd oze` z`
m` ,wxtd xg`l miypd dze` miwceayk oke .`ney `l` oniq
f` `iadl `id jxc ixdy ,zepn`p ,mipniq dl yiy exn`i

la` .zexry÷øtä CBz,dxyr mizy cr mipy dxyr zg`n - ©¤¤
ïúBà úB÷ãBa íéLð ïéàmeyníéLð ét ìò úB÷ôñ ïéàéOî ïéàL ¥¨¦§¨¤¥©¦¦§¥©¦¨¦

.[cg` lkl `ypdl zxzen didze uelgzy `id dlecb xnel
`ed oniq ,wxtd jeza zexry izy d`iad m`y dcedi iax xaeqe

.`id dlecbe ,wxtd xg`lk
.ïúBà úB÷ãBa íéLð ÷øtä CBz óà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¤¤¨¦§¨

:`ziixad dtiqenäì äMà úðîàðå.ãöék .ì÷äì àì ìáà øéîç §¤¡¤¤¦¨§©£¦£¨Ÿ§¨¥¥©
e zexry zwcapl yiy xnel dy` zpn`pàéä äìBãboiprlàlL §¨¦¤Ÿ

,[ïàîzzexry dl oi`y ,jtidl xnel zpn`p oke ,`xneg `id efy §¨¥
e,àéä äpè÷oiprl epiide ,`xneg jka yi xy`kìáà ,õBìçz àlL §©¨¦¤Ÿ©££¨

àéä äpè÷ øîBì úðîàð ïéàoiprlàéä äìBãâe ïàîzLoiprl ¥¤¡¤¤©§©¨¦¤§¨¥§¨¦
,õBìçzLmiliwny `vnp ,dy`d drhz m`e ,`lew efy meyn ¤©£

.oick `ly
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøîBà äãeäé éaø' ,øî øîà̈©©©¦§¨¥

.'ïúBà úB÷ãBa íéLð ÷øtä øçàìe ÷øtä éðôì:`xnbd dywn ¦§¥©¤¤§©©©¤¤¨¦§¨
àéòa ÷øtä éðôì àîìLa[dkixv-]éçkzLî éàc ,ä÷éãam`y - ¦§¨¨¦§¥©¤¤¨£¨§¦¨§¦¦§©§¦

e ,`ney ody ixd ,eiykr zexry e`vni÷øtä øçàìok mb od §©©©¤¤
eäðéð àîeL`id dphw ,zetqep zexry `iaz `l m`e ,oniq opi`e ¨¦§

`l` d`a `l ixdy ,zpn`p dy`d df oiprle .zvleg dpi`e
.[xingdläpè÷ ,àáø øîàäå ,ä÷éãa éì änì ÷øtä øçàì àlà¤¨§©©©¤¤¨¨¦§¦¨§¨¨©¨¨§©¨

äéúBðL ììëì äòébäL[cg` meie dpy dxyr mizy-]àäëéøö dðé ¤¦¦¨¦§¨§¤¨¥¨§¦¨
,ä÷éãay meynä÷æçy dilr.ïéðîéñ äàéáä §¦¨£¨¨¥¦¨¦¨¦

:`xnbd daiynä÷æç àáø øîà ékepiid ,mipniq d`iady,ïeàéîì ¦¨©¨¨£¨¨§¥
,o`nz `le dlecbk dze` miwifgne mixingnyäöéìçì ìáà£¨©£¦¨

c `ax dcen,ä÷éãa àéòadl xizdl ef dwfg lr mikneq oi`y ¨£¨§¦¨
.miyp zwicaa ic ,dwfg yiy xg`n mpn` .uelgl

:dcedi iax ixaca `ziixaa epipyúB÷ãBa íéLð ïéà ÷øtä CBz'©¤¤¥¨¦§
.'ïúBà:`xnbd zx`anøáñ÷y dcedi iax÷øtä CBzepicøçàìk ¨¨¨©©¤¤¦§©©

(éîc) ÷øtämizyd zpy jeza mipniq d`iad m`y ,zelcb oiprl ©¤¤¨¥
.dlecb `id ixd ,wxtd jez `edy ,dxyràkéàc ,÷øtä øçàìe- §©©©¤¤§¦¨

yi f`yàáøc ä÷æç`nzqn dizepy llkl dribdy oeiky xn`y £¨¨§¨¨
okl ,mipniq d`iadé÷ãáe íéLpà ïðéëîñode miyp lr mikneq - ¨§¦©©¨¦¨§¦
la` ,dze` zewceaàkéìc ,÷øtä CBzoi` oiicr f`y -ä÷æç ©¤¤§¥¨£¨¨

íéLpà ïðéëîñ àì ,àáøcdaiygdl miyp lr mikneq oi` - §¨¨Ÿ¨§¦©©¨¦
uelgl dl xizdle dlecbkíéLð é÷ãa àìåmiyp oi` okle - §Ÿ¨§¦¨¦

.wxtd xg`l zewcea
:`ziixaa epipyúB÷ãBa íéLð ÷øtä CBz óà øîBà ïBòîL éaø'©¦¦§¥©©¤¤¨¦§

.'ïúBà:`xnbd zx`anøáñ÷oerny,÷øtä éðôìk ÷øtä CBz ¨¨¨©©¤¤§¦§¥©¤¤
,`id dphwe oniq df oi` wxtd jeza zexry d`iad m`yàéòáe¨£¨

éçkzLî éàc ,ä÷éãaod ixd ,wxtd jeza zexry e`vni m`y - §¦¨§¦¦§©§¦
e ,`ney÷øtä øçàìok mb od,eäðéð àîeL`l m`e ,oniq opi`e §©©©¤¤¨¦§

dy`d df oiprle .zvleg dpi`e `id dphw zetqep zexry d`iad
.xingdl `l` d`a `l ixdy ,zpn`p

:`ziixad meiqa epipy,ì÷äì àì ìáà øéîçäì äMà úðîàðå'§¤¡¤¤¦¨§©£¦£¨Ÿ§¨¥
oi` la` .uelgz `ly `id dphw ,o`nz `ly `id dlecb ,cvik

.'uelgzy `id dlecbe ,o`nzy `id dphw xnel zpn`p
:`xnbd zl`eydì éðz÷ ïàî éàäixd ,dze` dpy in ef dwqit - ©©¨¨¥¨

jezy xaeqy xg`n ik ,oerny iax ixac jynd `idy d`xp epi`
`id dlecb' xnel dy` zpn`py xn`i ji` ,wxtd iptlk wxtd
.`id dphw zexry da yi zn`a m` elit` `lde ,'o`nz `ly

:`xnbd daiynàîéà úéòaéàixacäãeäé éaø,`id÷øtä CBzàå ¦¨¥¥¨©¦§¨§©©¤¤
iax xn` okl mcewy s`y .wxtd jez zwica iabl dxn`pe -
,ef dwqit drinyn ,zepn`p miyp oi` wxtd jez zwicaay dcedi
dxn` m`y ,zpn`p xingdl la` zpn`p dpi` lwdl `weecy
oke ,[o`nl lkez `ly oiprl dixac z` milawn ,`id dlecb

uelgz `ly oiprl `id dphw xnel zpn`pxnel xyt` i` la` .[
`id dlecb' xnel jiiy `l dfay ,wxtd iptly dwicaa xaecny
`l oke .`id dphw ,zexry dl yi m` elit` ixdy ,'o`nz `ly
dy` zpn`p dfay meyn ,wxtd xg`l xaecny yxtl okzi

.lirl dcedi iax ixaca x`azpy enk ,lwdl elit`
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dcp(iriax meil)

:ztqep jxca zyxtn `xnbdàîéà úéòaéàåixac ef `wqitéaø §¦¨¥¥¨©¦
ïBòîL`id÷øtä øçàìe,wxtd xg`ly dwicad iabl dxn`pe - ¦§§©©©¤¤

déì úéìåzniiw dpi` oerny iax zrcle -,àáøc ä÷æç,xnelk §¥¥£¨¨§¨¨
mixne` oi` [wxtd xg`l epiide] dizepy llkl d`ay xg`l s`y

d xak mzqd onyjnzqdl xyt` didi jk jezne zexry d`ia
`l la` xingdl `l` odilr mikneq oi` jkitle .dfa miypd lr

.lwdl
:dpyna epipy'åë øLôà eøîàL éðtî`a `ly cr `eal oezgzl ¦§¥¤¨§¤§¨

zl`ey .oezgzd `a `ly cr `eal oeilrl xyt` i` la` ,oeilrd
:`xnbdéì änì ez àäminkg ly mnrhy aey zepyl il dnl - ¨¨¨¦

,oezgzd iptl `eal oeilrl xyt` i`y iptnàLéø déì àðz àä- ¨¨¨¥¥¨
,'xyt` i`y it lr s`' exn`y ,`yixa xak z`f epipy ixd
itl ok zeidl xyt` i`y ,eyexity ,(.gn) lirl `xnba ex`iae

.minkgïðaøk àîzñîì éòa à÷c íeMî ,àîéz éëåsiqedy - §¦¥¨¦§¨¨¥§¦§§¨§©¨¨
zexedl zpn lr [exne` my zxkfd `ll] `nzqa ok zepyl `pzd

`ld ,minkgk dkldyàèéLt,xi`n iaxk `le minkgk dkldy §¦¨
ixdy.íéaøk äëìä íéaøå ãéçé̈¦§©¦£¨¨¨©¦

:`xnbd daiynàîéúc eäîxnel mewn did -àîòè àøazñî ©§¥¨¦§©§¨©£¨
øéàî éaøcoezgzd `eaiy mcew oeilrd `eaiy xyt`c xaeqd §©¦¥¦

,ezenk dkld weqtl yi okleéàø÷ déì éòéiñî à÷cixdy - §¨§©§¦¥§¨¥
lirl `xnbd d`iady enke ,eixack dgiken miweqtd zernyn
,'gOv KxrUE Epkp micW' (f fh l`wfgi) xn`py dnny ,(.gn)¨©¦¨Ÿ§¨¥¦¥©
(`k bk my) xn`pdn rnyn oke ,zexryl mincew miccy rnyn

zFUrA'.'KixErp icW ornl KiCC mixvOnïì òîLî à÷oi`y ©§¦¦§©¦©©¦§©©§¥§¨¦¨©§©¨
.minkgk dkld mlerl `l` ,ok mixne`

:xg` ote`a zayiin `xnbdàîéà úéòaéàåzepyl `pzd siqedy §¦¨¥¥¨
oeilrl xyt` i` la` ,oeilrd `a `ly cr `eal oezgzl xyt`'

'oezgzd `a `ly cr `ealéðúîì éòa à÷c íeMîdvexy - ¦§¨¨¥§¦§¥
a zeligznd ze`ad zeipynd z` jkl jinqdl,'Ba àöBik'enk ©¥

epi`e `iveny yie ,`iven qipkn `edy qxg ilk lk ,ea `veik'
.cere 'qipkn

äðùî
leki dy`ay oezgzd oniqdy ,epipy (.gn) zncewd dpyna
`ly cr `eal leki oeilrd oniq oi` la` ,oeilrd oniq `la `eal
yiy mitqep mipiipr oldl zeipyna e`aed df ab`e ,oezgzd `a
,xac eze`a zeidl miie`xd mixac ipya ,df oirk llk mda
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`dBa àöBikdpyna epipyy dnl dneca - ©¥
.df oirk llk yiy zenewn dnk cera epivn ,zncewdéìk ìk̈§¦

ñéðëî àeäL ñøçdwyn ekxc qpkil ie`xy awp ea dyrpy - ¤¤¤©§¦
mb `edy i`ce df ixd ,ilkd jezlàéöBîz`vl mb ie`xy - ¦

,df awp jxc ilkdn dwynåmle`Lé-ilk didiy xyt`L`ed §¥¤
àéöBn,ilkd jezn miwyn ekxc z`vl ie`xy awp ea dyrpy - ¦

åmle`ñéðëî Bðéàjezl df awp jxc dwyn qpkil ie`x oi` - §¥©§¦
,ohw awp jxc ekeza mdy ilkd on z`vl miwynd rahy ,ilkd
xy`k jkitle ,xzei lecb awp jxc `l` ilkd jezl miqpkp mpi`e
mb lekiy i`ce awpd jxc ilkd jezl dwynd qpkpy mi`ex ep`
dwynd `veiy mi`ex ep`y dnny xnel oi` la` ,ekxc z`vl
`wtpd zx`ean `xnba oldle ,ea qpkidl mb lekiy awpd jxc

.el` mixeriy ipy oia dkldl dlerd dpin
:df oirk llk ea epivny sqep xac d`ian dpyndøáà ìk- ¨¥¤

mc`ay dxizi rav`,ïøBtö Ba LiLy i`ce df ixdBa Lémb,íöò ¤¤¦¤¤¤¤
`edy ,znd ld`a d`neh oic iabl aeyg xa`k aygp `ede
xya ea oi` m` elit` ekeza `edy ld`l qpkpd z` `nhn

,zifk xeriyaLéåxa` yi mpn` -,ïøBtö Ba ïéàå íöò Ba LiL §¥¤¤¤¤§¥¦¤
ld` z`neha milke mc` `nhn epi` jkle ,xa`k aygp epi`e

.xya zifk ea yi m` `l`
:lirl epipyy dn oirk llk ea epivny sqep xac d`ian dpynd

ici lr `nhp ,d`neh lawl miie`xd mipind on cba e` ilk lk
,(`"n `"t) milk zkqna miiepnd ze`nehd zea`n cg` rbn
e` aky e` ayiy ilk lky ,ztqep d`neh afa dycgzp cere
m` oebke ,llk ea rbp `l m` s` jk ici lr `nhp afd eilr oryp
oeilrd lr aky e` ayie ,df ab lr df micba dnk eizgz eid

`id ef d`nehe ,mlek e`nhpmewn lka minkg oeyla diexwd
cba e` ilka `l` zbdep qxcn z`neh oi`y `l` .'qxcn z`neh'
zcnln jkae .mdilr jnqidl e` daiky e` daiyil miieyrd

y ,dpyndìkilkànhnäici lr d`neh lawl ie`xd -ñøãî ¨©¦©¥¦§¨
,daiyil e` daikyl ieyr `edy oebke ,afdúî àîè ànhî- ¦©¥§¥¥

qpkpy e` zna rbp m` d`nehd a` zeidl ie`x `edy i`cea
zxez ixd daiyil e` daikyl ieyr `ede xg`ny ,znd ld`l

.ld`e rbn ici lr mb `nhidl ie`x jkitle ,eilr ilkLéåmpn` - §¥
ilk yiúî àîè ànhnLici lr d`nehd a` zeidl ie`xy - ¤¦©¥§¥¥

,ilk zxez eilr yiy meyn ,znd ld`l qpkpy e` zna rbpy
emewn lknànhî Bðéàz`nehñøãîa` zeidl ie`x epi` - ¥¦©¥¦§¨

ici lr d`nehdxg` yinyzl ieyr `edy oebke ,'afd qxcn'
epi` qxcnl ieyr epi`e xg`ny ,daikyl e` daiyil epi`y

.ea rbp `l m` afd qxcna `nhp

àøîâ
awipy ilk oia ,dkldl dlerd dpin `wtpd z` zx`an `xnbd
ie`xd awp ea awipy ilk oial ,miwyn zqipkl ie`xd awp ea

`edy mly qxg ilk :cala miwyn z`vedlñéðëîea dyrpy - ©§¦
,ilkd jezl miwyn ekxc qpkil ie`xd awpì ìeñtizpxt` zp ¨§

yeciw' minkg oeyla diexwd mind jezl dnec` dxt,'úàhç éî¥©¨
awip m`e ,ilk zxez eilr yiy xaca dyriy jixv df yeciwy

.ilk my epnn lha miwyn ekezl qipkdl ie`xd xeriyaåoicd ok §
ekxc qpkidl ie`xd xeriya awp mda yi m`y ,qxg ilk ixaya

`ed ixd ,ilkd jezl miwynìeñôilk my eilr zeidln lha - ¨
d`neh lawn epi`eàøèñb íeMîixay oicke ,qxg ilk ixay - ¦¦§§¨

mda yi xy`ky (a"n a"t) milk zkqna yxetnd qxg ilk
,exaypy xg` s` d`neh milawn my miyxetnd mixeriyd
eawipy milk zgz mze` miyl mcgiil mc` ipa jxcy meyn
`nhn epi` df xay awip xy`k ok` ,mdn shepd dwynd lawl
ekxc qpkidl ie`x epi`y awp ea awipy mly ilka la` .llk

`ed `l` ,ilkd jezl miwynàéöBîjxc miwyn z`vl ie`x - ¦
,awpdøLkilkdìyeciw,úàhç éî`l dfk ohw awpay meyn ¨¥§¥©¨

,eilrn ilk my lhaåmle`ìeñô,ilk zxez eilr zeidln lha - §¨
`nhn epi`y oiprl,àøèñb íeMînelkeepi` df aewp ilk m`y ,x ¦¦§§¨

qxg ilk ixay oick d`neh lawi `l ilk xay `l` mly ilk
.`xnbd ixac jynda x`eand mrhd one ,lirl x`eand

ilk oiay weligd dler mdny iq` ax ixac z` d`ian `xnbd
lawln mxdhnd awpd xeriy oiprl `xhqb oial mly qxg

:d`nehïéðBL ,éqà áø øîàdkldn mcia laewny dn mi`pzd ¨©©©¦¦
y ,ipiqn dynlñøç éìk,awipyBøeòéLilkd xdhl awpd ly §¦¤¤¦
,d`neh lawlnä÷Lî ñðBëaekxc qipkdl ie`x awpd m`y - §¥©§¤

,`nhln ilkd xdhp ilkd jezl dwyneøîà àìåxeriyk awpy §Ÿ¨§
ä÷Lî àéöBîelhan ,uegl ilkd jezay dwyn z`vl ie`xy - ¦©§¤
ilk zxezn,ãáìa àøèñb ïéðòì àlàawp ea dyrpyky meyn ¤¨§¦§©¦§§¨¦§¨

dwynd lawl xg` ilk zgz egipdl ie`x epi` xak ,df xeriya
zxezn elhal dfk awp liren jkle ,lirl x`eank epnn shepd
my epnn lha `l df xeriya awp ea dyrpy mly ilka la` ,ilk
ilk zgz egipdle qxg ilk xay `iadl xyt` oiicry meyn ,ilk

.epnn shepd dwynd z` lawl ick ,df:`xnbd zxxanéàî©
àîòèilk zxezn `xhqbd lhal dfk awp lireny mrhd edn - ©£¨

.mly ilk lhal liren epi`y s`,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨
xacd mrhàøèñâì àøèñb àáä íéøîBà ïéàL éôìipa jxc oi` - §¦¤¥§¦¨¥¦§§¨§¦§§¨

dwynd lawl xg` qxg ilk xay zgz qxg ilk xay zzl mc`
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המשך בעמוד לט

oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtdcip
÷øôä øçàìå ïåòîù éáø àîéà úéòáéàåÐ wxtd jez :oerny iax xn`wc ,i`w Ð

iptlk Ð igkzyn elit` `dc ,oe`inle dvilgl ediilr jnqnl opiz` `le uzewcea

`l Ð dl opixye ,edpip oniq ,igkzyn i`c ,wxtd xg`l la` .`id dphwe ,inc wxtd

.`axc dwfg dil zilc ,xingdl `l` ipnidnïðáøë äîúñîì"exn`y iptn" `dc Ð

opaxk dpyn mzq ol rnyn `we ,`id `nzq

."xyt` i`" ixn`céàø÷,"epekp micy" Ð

."jicc mixvn zeyra"äðùîñéðëî àåäù
lr egipnyk ,dwyn Ð,lecb awp ea yi .mind

.ekezl oiqpkp mindyàéöåîm` oky lk Ð

.uegl dwynd `vei Ð ekezl mind ozepùéå
`xnbae .qipkn epi`e `iveny ,ohw awp Ð

.dpin `wtp i`n yxtnøáà ìërav` Ð

.dxziíöò åá ùé ïøåôö åá ùéùxa` iede Ð

.xeriy da oi` elit` ,ld`a `nhne .aeyg

elit` ,xeriy mdl oi` mixa`d :ol `niiwc

.znd on zifkn zegt'åë íöò åá ùéù ùéåÐ

ly dpi` la` ,`id zxzi m` xa` ied `l

,`ed xa` ,oxetv ea oi` elit` Ð zxzi

.`nhneúîá àîèî áæä ñøãîá àîèîä ìë
ie`xd ilk jl oi`y :`xnba yxtnck Ð

lawl ie`xe ,eilr ilk mW oi`y afd ayenl¥

meyn Ð zn `nh hwpc `de .ze`neh lk

ikde .`ed d`nehd a`c ,`ed qxcnc `inec

qxcna d`nehd a` zeidl ie`xd lk :xn`w

zna rbp m` ,d`nehd a` zeidl ie`x Ð afd

.znd ld`a `nhp e`ùéåxenb ilk `edy Ð

ici lr d`nehd a` dyrpe ,ze`neh lk lawl

fd ici lr d`nehd a` dyrp epi`e ,zna

.`xnba yxtnck ,qxcnaàøîâúàèç éîì
xacna) xn` `pngxc .z`hg in ea ycwl Ð

.`ed "ilk" e`l i`de ,"ilk l` miig min" (hi

àøèñâ íåùî ìåñôåm` oky lk ,xnelk Ð

elit` `dc .d`neh lkn dxedhe ,`xhqb zxezn dl liha Ð dwyn qpeka `xhqb dawp

.dil liha Ð dwyn qpekk aiwp ikn ,mly ilkàøèñâoiie`xd qxg ilk ixay epiid Ð

oiwcd :(a,cp oileg) "zetxh el`"a `xnba `ipzck ,d`neh oilawn oiicre ,dk`lnl

ohw zkiq icka Ð oxeriy ,oikneqn `ly oiayei odizeptece odizexwxwe od ,qxg ilkay

.'ek ziriaxa Ð d`q cr belne .bel cràéöåî.`ed ohw awpc Ðúàèç éîì øùëÐ

.liha `l Ð i`d ilek ohw awpa mly ilkcàøèñâ íåùî ìåñôå,dawpy `xhqb Ð

.dl dlha Ð dwyn `ivenk elit`ïéðåù.ipiqn dynl dkld Ðä÷ùî ñðåëë åøåòéù
oey`xd xeriy `ed "dwyn qpek" .ilk zeidn eze` milhand mixeriy ly zegt Ð

ilka zecn yng ,(a,dv) zay zkqna xn`ck .z`hg inl ,ilk zeidn elhan `edy

;[z`hg in ea ycwl `ed ilk oiicre ,`xhqb `nhln xedh Ð dwyn `ivenk awip] :qxg

awip ;mixac x`y lkl `ed ilk oiicre ,z`hg in ea ycwl leqt Ð dwyn qpekk awip

ea lawl ie`x ixdy ,d`nehl `ed ilk oiicre ,mirxf xiykdl xedh Ð ohw yxeyk

`ivenk awip .mipenxl epcgiiy cr ,lawy d`nehn xedh Ð zif `ivenk awip ;mizif

Ð dwyn `ivenk la` ,oey`xd xeriy `ed dwyn qpek `vnp .melkn xedh Ð oenx

.liha `lä÷ùî àéöåî åøîà àìåepi`y it lr s` ,cala `xhqb oiprl `l` liha Ð

oi` aey Ð dwyn `ivenk dawipyk ,"`xhqbl `xhqb `ad" mixne` oi`y itl .qipkn

,ef `xhqb zgz gippe ,zxg` `xhqb `ad" :xne` oi`y .da ynzyn epi`e ,dilr qg

itl ,melkn liha `l Ð dwyn `ivenk awpy mly ilka la` ."`veid dwyn lawl

dwyn lawl eizgz gipne ,`xhqb `iane .ea ynzyne ,exaey epi`e ,eilr qg `edy

.`veidäñðë íà.dkezl dwyn qpkp m` Ð
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úéòáéàå:wqet l`ppg epiax Ð `axc dwfg dil zile wxtd xg`le oerny iax `ni`

"otec `vei" idly opiwqnck ,wxtd iptlk wxtd jezc ,oerny iaxk dkldc

oi`c inp wqt jk jezne .lirl azezi` onf xg`lk onfd jezc dil zi`c `edde .(`,en dcp)

.`axc dil zil ,dizeek opiwqtc ,oerny iax `dc .oipniq d`iad dwfg :xn`c ,`axk dkld

ax xn` (`,epw `xza `aa) "zny in" wxta :cere

,d`xp oi`e .mipe`inle dvilgl oiwcea :ongp

wxtd jezc `da oerny iaxk dkld didi elit`c

dil zilc `da ezenk dkld oi` ,wxtd iptlk

diteb `axe .`ilz `da `d e`lc ,`axc dwfg

iwenc `de .onf iptlk onfd jezc lirl wiqt

s` ,`axc dil zile oerny iaxk `ziixa cenlzd

ef oi` ,`axke dcedi iaxk xity iz`c ab lr

.oipr lka `ziixad ayiinc ,cenlzd on dii`x

.d`xza iedc ,`ax inwn `zil inp ongp axce

ongp axc dizlin inewe`l `ki` inp `axc :cere

`kilc ,wxtd jez epiid "oipe`inl oiwcea" xn`c

e`vni `l m` oiwceae ,wxtd xg` :inp i` .dwfg

`l` exyp `ny oiyyeg oi`c ,o`nz Ð zexry

miyrne .lraya ixii` `axe .onf xg` lrayk

,wxtd xg`l miyp zwica` opiknqc mei lka

wxtd jeza elit`e .oerny iaxk `lc epiide

.oerny iaxk dkld oi`c iax xne` ,wxtd iptlk

`cg e`l "wxtd jez"e "onfd jez" jgxk lrc

i`n` ok m` ,`ed `zlin `cg i`c .`ed `zlin

,iel oa ryedi iaxe opgei iax lirl eazezi`

ibiltc oeik ,onfd xg`lk onfd jez ixn`c

ixw `kde ,"onf" dil ixw lirlc :cere ?i`pz `kd

enk ,zelcb rnyn "wxt" :cere ."wxt" dil

wxtae ,owxtl jenq o`iynd :(a,aq zenai)

eribdy l`xyi zepa :(a,t zay) "oii `ivend"

izy e`iad :yexit Ð "eribd `l"e .owxtl

:mz epiax yxtne .mipy llkl eribd `le ,zexry

dxyr yly zpy meia e` ,dawpl cg` meie dxyr mizy zpy ly oexg` meia `kd ibiltc

zlgzn zexry z`ad onf ied dcedi iaxlc "wxtd jez" ixw` mei eze`e .xkfl cg` meie

"ede`ivedy in" wxta ,oerny iax iabl dcedi iaxk ol `niiwe .eteqa oerny iaxle ,meid

iptl mwceal dlgzkl aeh Ð uelgl e`ay ,dphw dnai e` ,ohw mai `zyde .(a,en oiaexir)

e`iaiy cr oiznp Ð mcew eidy oze` od m`e .wxtd xg`l oke ,zexry mdl yi m` wxtd

yi m` xity oivleg Ð xxal cer xyt` `lc ,dlecb dnaie lecb mai la` .zexg` zexry

micc dnail yi m`e .lirl izyxitck ,e`a wxtd iptl `ny yegl oi`e ,zexry mdl

cr oeilrd `aiy xyt` i` :lirl opixn` `dc ,zexryd xg` wecal jixv oi` Ð milecb

.oezgzd `aiyøùë,millb ilka diyrn lky (`,a `nei) opixn`c `de Ð z`hg inl

eliwdy itl ,my exingdy ,dtxeyd odk lr oifny onfa epiid Ð dnc` ilka ,mipa` ilka

.miwecv ly oaln `ivedl mei leaha dhgyl dze`nhlàìàepiax yxit Ð `xhqb oiprl

yn `nh qxg ilk xay oi`c d`xpe .oei oeyla xay `ed "`xhqb" :l`ppg`l` ,`xhqb me

oky lk .oilke`l epcgiiy cr ,xedh Ð dwyn qpeka awipyk ,mly elit` `dc .ecgi ok m`

"zetxh el`" wxta dl iziine ,opzc `de :xn`z m`e .cegi mixayd erac ,ixnbl xayp m`

cr ohw zkiq icka oxeriy Ð odizeptece odizexwxwe od ,qxg ilkay oiwcd :(a,cp oileg)

`di lecb ilkn xay elit` ,cegi ici lr ixii`c oeik ,'ek ziriaxa d`q cr belne ,bel

ezrc dlhae ,lecb ilkn `ad ohw xay cgiil jxc oi`c :xnel yie !ohw zkiq icka exeriy

ileye :"zrahe hgn" wxt seq milkc `ztqeza `ipzc `d :xn`z m`e .mc` ipa lk lv`

oiycwn Ð ilk o`yre o`ty .mda oiycwn oi`e ,mi`lnn oi` Ð milkd zerwxwe oivgnd

.zinler d`neh el oi` Ð zg` dry xdhy ilk :mixne` minkge .xi`n iax ixac ,'ek oda

iying wxt) milk zkqna opzdc ,d`neh dil zigp `l ez Ð oewz jixvykc :xnel oi`e

yie !opaxk `le xi`n iaxk `iz`c `xazqn `le ,oewiz da ipdn `nl` .oipbteq ea zet`l epwiqiyn d`neh lawn Ð hiha egxn ,xedh Ð migth drax`n zegt zeileg ekzg :(g dpyn

.dlgzak `ed oewz ici lrc ixiin Ð xepzc jd la` ,oda oewz ipdn `l mzerixb zngne ,(`,dp) oilega yxetnd xeriyn mizegtd mixaya epiid Ð mlerl d`neh el oi`y dnc :xnel

íàqpekk epiid e`l ,xdpl oixaegn eedc micid ea oiliahne ,itiil slin Ð dwyn qpekk `leec rifa i` :(`,fw oileg) "xyad lk" wxta xn`c `de Ð dwyn qpekk `edy recia dqpk

xn`ck ,sih sih cxeiy Ð `kdc dwyn qpeke .xeag ied `l ,dliah oiprlc ab lr s`c ,micil wevp ici lr xeag iede ,oiglwn mindy cr ,lecb jk lk awpdyk ixii` mzdc .`kdc dwyn

`lc ab lr s`e .oieyc rnyn .micil epnid oilhep oi` Ð dwyn qpeka awipy ilk :`ax xn`c ,`kdc dwyn qpek i`d iziin inp mzdc ,`kdck ied dwyn qpek `eddc xyt` edin .jenqa

"ripvnd" seqae ,qxg ilka `l` dwyn qpek xn`w `l `ziixaae oizipzna oizrny ilekac ab lr s`e .wevp my xikfd `l i"yx mbe .mici zliah oiprl xeag ied hren xacac ,wevp ied

oi` Ð dwyn qpeka awpy ilk :"xyad lk" wxta xn`c `axc `d mewn lkn Ð ur ilka `le zecn mze` lk od qxg ilka `weecc rnyn ,qxg ilka zecn yng :xn`w inp (a,dv zay)

`ly oeik ,mdn lehil `ly dwyn qpekk eawipy milkd lka xingdl yi ,micil epnid oilhep.mzq "ilk" xn`w `l` ,qxg ilk my xikfd
yi
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רמג oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtdcip
÷øôä øçàìå ïåòîù éáø àîéà úéòáéàåÐ wxtd jez :oerny iax xn`wc ,i`w Ð

iptlk Ð igkzyn elit` `dc ,oe`inle dvilgl ediilr jnqnl opiz` `le uzewcea

`l Ð dl opixye ,edpip oniq ,igkzyn i`c ,wxtd xg`l la` .`id dphwe ,inc wxtd

.`axc dwfg dil zilc ,xingdl `l` ipnidnïðáøë äîúñîì"exn`y iptn" `dc Ð

opaxk dpyn mzq ol rnyn `we ,`id `nzq

."xyt` i`" ixn`céàø÷,"epekp micy" Ð

."jicc mixvn zeyra"äðùîñéðëî àåäù
lr egipnyk ,dwyn Ð,lecb awp ea yi .mind

.ekezl oiqpkp mindyàéöåîm` oky lk Ð

.uegl dwynd `vei Ð ekezl mind ozepùéå
`xnbae .qipkn epi`e `iveny ,ohw awp Ð

.dpin `wtp i`n yxtnøáà ìërav` Ð

.dxziíöò åá ùé ïøåôö åá ùéùxa` iede Ð

.xeriy da oi` elit` ,ld`a `nhne .aeyg

elit` ,xeriy mdl oi` mixa`d :ol `niiwc

.znd on zifkn zegt'åë íöò åá ùéù ùéåÐ

ly dpi` la` ,`id zxzi m` xa` ied `l

,`ed xa` ,oxetv ea oi` elit` Ð zxzi

.`nhneúîá àîèî áæä ñøãîá àîèîä ìë
ie`xd ilk jl oi`y :`xnba yxtnck Ð

lawl ie`xe ,eilr ilk mW oi`y afd ayenl¥

meyn Ð zn `nh hwpc `de .ze`neh lk

ikde .`ed d`nehd a`c ,`ed qxcnc `inec

qxcna d`nehd a` zeidl ie`xd lk :xn`w

zna rbp m` ,d`nehd a` zeidl ie`x Ð afd

.znd ld`a `nhp e`ùéåxenb ilk `edy Ð

ici lr d`nehd a` dyrpe ,ze`neh lk lawl

fd ici lr d`nehd a` dyrp epi`e ,zna

.`xnba yxtnck ,qxcnaàøîâúàèç éîì
xacna) xn` `pngxc .z`hg in ea ycwl Ð

.`ed "ilk" e`l i`de ,"ilk l` miig min" (hi

àøèñâ íåùî ìåñôåm` oky lk ,xnelk Ð

elit` `dc .d`neh lkn dxedhe ,`xhqb zxezn dl liha Ð dwyn qpeka `xhqb dawp

.dil liha Ð dwyn qpekk aiwp ikn ,mly ilkàøèñâoiie`xd qxg ilk ixay epiid Ð

oiwcd :(a,cp oileg) "zetxh el`"a `xnba `ipzck ,d`neh oilawn oiicre ,dk`lnl

ohw zkiq icka Ð oxeriy ,oikneqn `ly oiayei odizeptece odizexwxwe od ,qxg ilkay

.'ek ziriaxa Ð d`q cr belne .bel cràéöåî.`ed ohw awpc Ðúàèç éîì øùëÐ

.liha `l Ð i`d ilek ohw awpa mly ilkcàøèñâ íåùî ìåñôå,dawpy `xhqb Ð

.dl dlha Ð dwyn `ivenk elit`ïéðåù.ipiqn dynl dkld Ðä÷ùî ñðåëë åøåòéù
oey`xd xeriy `ed "dwyn qpek" .ilk zeidn eze` milhand mixeriy ly zegt Ð

ilka zecn yng ,(a,dv) zay zkqna xn`ck .z`hg inl ,ilk zeidn elhan `edy

;[z`hg in ea ycwl `ed ilk oiicre ,`xhqb `nhln xedh Ð dwyn `ivenk awip] :qxg

awip ;mixac x`y lkl `ed ilk oiicre ,z`hg in ea ycwl leqt Ð dwyn qpekk awip

ea lawl ie`x ixdy ,d`nehl `ed ilk oiicre ,mirxf xiykdl xedh Ð ohw yxeyk

`ivenk awip .mipenxl epcgiiy cr ,lawy d`nehn xedh Ð zif `ivenk awip ;mizif

Ð dwyn `ivenk la` ,oey`xd xeriy `ed dwyn qpek `vnp .melkn xedh Ð oenx

.liha `lä÷ùî àéöåî åøîà àìåepi`y it lr s` ,cala `xhqb oiprl `l` liha Ð

oi` aey Ð dwyn `ivenk dawipyk ,"`xhqbl `xhqb `ad" mixne` oi`y itl .qipkn

,ef `xhqb zgz gippe ,zxg` `xhqb `ad" :xne` oi`y .da ynzyn epi`e ,dilr qg

itl ,melkn liha `l Ð dwyn `ivenk awpy mly ilka la` ."`veid dwyn lawl

dwyn lawl eizgz gipne ,`xhqb `iane .ea ynzyne ,exaey epi`e ,eilr qg `edy

.`veidäñðë íà.dkezl dwyn qpkp m` Ð
éáø

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

úéòáéàå:wqet l`ppg epiax Ð `axc dwfg dil zile wxtd xg`le oerny iax `ni`

"otec `vei" idly opiwqnck ,wxtd iptlk wxtd jezc ,oerny iaxk dkldc

oi`c inp wqt jk jezne .lirl azezi` onf xg`lk onfd jezc dil zi`c `edde .(`,en dcp)

.`axc dil zil ,dizeek opiwqtc ,oerny iax `dc .oipniq d`iad dwfg :xn`c ,`axk dkld

ax xn` (`,epw `xza `aa) "zny in" wxta :cere

,d`xp oi`e .mipe`inle dvilgl oiwcea :ongp

wxtd jezc `da oerny iaxk dkld didi elit`c

dil zilc `da ezenk dkld oi` ,wxtd iptlk

diteb `axe .`ilz `da `d e`lc ,`axc dwfg

iwenc `de .onf iptlk onfd jezc lirl wiqt

s` ,`axc dil zile oerny iaxk `ziixa cenlzd

ef oi` ,`axke dcedi iaxk xity iz`c ab lr

.oipr lka `ziixad ayiinc ,cenlzd on dii`x

.d`xza iedc ,`ax inwn `zil inp ongp axce

ongp axc dizlin inewe`l `ki` inp `axc :cere

`kilc ,wxtd jez epiid "oipe`inl oiwcea" xn`c

e`vni `l m` oiwceae ,wxtd xg` :inp i` .dwfg

`l` exyp `ny oiyyeg oi`c ,o`nz Ð zexry

miyrne .lraya ixii` `axe .onf xg` lrayk

,wxtd xg`l miyp zwica` opiknqc mei lka

wxtd jeza elit`e .oerny iaxk `lc epiide

.oerny iaxk dkld oi`c iax xne` ,wxtd iptlk

`cg e`l "wxtd jez"e "onfd jez" jgxk lrc

i`n` ok m` ,`ed `zlin `cg i`c .`ed `zlin

,iel oa ryedi iaxe opgei iax lirl eazezi`

ibiltc oeik ,onfd xg`lk onfd jez ixn`c

ixw `kde ,"onf" dil ixw lirlc :cere ?i`pz `kd

enk ,zelcb rnyn "wxt" :cere ."wxt" dil

wxtae ,owxtl jenq o`iynd :(a,aq zenai)

eribdy l`xyi zepa :(a,t zay) "oii `ivend"

izy e`iad :yexit Ð "eribd `l"e .owxtl

:mz epiax yxtne .mipy llkl eribd `le ,zexry

dxyr yly zpy meia e` ,dawpl cg` meie dxyr mizy zpy ly oexg` meia `kd ibiltc

zlgzn zexry z`ad onf ied dcedi iaxlc "wxtd jez" ixw` mei eze`e .xkfl cg` meie

"ede`ivedy in" wxta ,oerny iax iabl dcedi iaxk ol `niiwe .eteqa oerny iaxle ,meid

iptl mwceal dlgzkl aeh Ð uelgl e`ay ,dphw dnai e` ,ohw mai `zyde .(a,en oiaexir)

e`iaiy cr oiznp Ð mcew eidy oze` od m`e .wxtd xg`l oke ,zexry mdl yi m` wxtd

yi m` xity oivleg Ð xxal cer xyt` `lc ,dlecb dnaie lecb mai la` .zexg` zexry

micc dnail yi m`e .lirl izyxitck ,e`a wxtd iptl `ny yegl oi`e ,zexry mdl

cr oeilrd `aiy xyt` i` :lirl opixn` `dc ,zexryd xg` wecal jixv oi` Ð milecb

.oezgzd `aiyøùë,millb ilka diyrn lky (`,a `nei) opixn`c `de Ð z`hg inl

eliwdy itl ,my exingdy ,dtxeyd odk lr oifny onfa epiid Ð dnc` ilka ,mipa` ilka

.miwecv ly oaln `ivedl mei leaha dhgyl dze`nhlàìàepiax yxit Ð `xhqb oiprl

yn `nh qxg ilk xay oi`c d`xpe .oei oeyla xay `ed "`xhqb" :l`ppg`l` ,`xhqb me

oky lk .oilke`l epcgiiy cr ,xedh Ð dwyn qpeka awipyk ,mly elit` `dc .ecgi ok m`

"zetxh el`" wxta dl iziine ,opzc `de :xn`z m`e .cegi mixayd erac ,ixnbl xayp m`

cr ohw zkiq icka oxeriy Ð odizeptece odizexwxwe od ,qxg ilkay oiwcd :(a,cp oileg)

`di lecb ilkn xay elit` ,cegi ici lr ixii`c oeik ,'ek ziriaxa d`q cr belne ,bel

ezrc dlhae ,lecb ilkn `ad ohw xay cgiil jxc oi`c :xnel yie !ohw zkiq icka exeriy

ileye :"zrahe hgn" wxt seq milkc `ztqeza `ipzc `d :xn`z m`e .mc` ipa lk lv`

oiycwn Ð ilk o`yre o`ty .mda oiycwn oi`e ,mi`lnn oi` Ð milkd zerwxwe oivgnd

.zinler d`neh el oi` Ð zg` dry xdhy ilk :mixne` minkge .xi`n iax ixac ,'ek oda

iying wxt) milk zkqna opzdc ,d`neh dil zigp `l ez Ð oewz jixvykc :xnel oi`e

yie !opaxk `le xi`n iaxk `iz`c `xazqn `le ,oewiz da ipdn `nl` .oipbteq ea zet`l epwiqiyn d`neh lawn Ð hiha egxn ,xedh Ð migth drax`n zegt zeileg ekzg :(g dpyn

.dlgzak `ed oewz ici lrc ixiin Ð xepzc jd la` ,oda oewz ipdn `l mzerixb zngne ,(`,dp) oilega yxetnd xeriyn mizegtd mixaya epiid Ð mlerl d`neh el oi`y dnc :xnel

íàqpekk epiid e`l ,xdpl oixaegn eedc micid ea oiliahne ,itiil slin Ð dwyn qpekk `leec rifa i` :(`,fw oileg) "xyad lk" wxta xn`c `de Ð dwyn qpekk `edy recia dqpk

xn`ck ,sih sih cxeiy Ð `kdc dwyn qpeke .xeag ied `l ,dliah oiprlc ab lr s`c ,micil wevp ici lr xeag iede ,oiglwn mindy cr ,lecb jk lk awpdyk ixii` mzdc .`kdc dwyn

`lc ab lr s`e .oieyc rnyn .micil epnid oilhep oi` Ð dwyn qpeka awipy ilk :`ax xn`c ,`kdc dwyn qpek i`d iziin inp mzdc ,`kdck ied dwyn qpek `eddc xyt` edin .jenqa

"ripvnd" seqae ,qxg ilka `l` dwyn qpek xn`w `l `ziixaae oizipzna oizrny ilekac ab lr s`e .wevp my xikfd `l i"yx mbe .mici zliah oiprl xeag ied hren xacac ,wevp ied

oi` Ð dwyn qpeka awpy ilk :"xyad lk" wxta xn`c `axc `d mewn lkn Ð ur ilka `le zecn mze` lk od qxg ilka `weecc rnyn ,qxg ilka zecn yng :xn`w inp (a,dv zay)

`ly oeik ,mdn lehil `ly dwyn qpekk eawipy milkd lka xingdl yi ,micil epnid oilhep.mzq "ilk" xn`w `l` ,qxg ilk my xikfd
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`oifgeרמד mipya cenr hn sc ± oey`x wxtdcip
øîåà äãåäé éáømileyl edl wigcc icii`c ,`ed `lew `dc ,dze` oiwcea jk `l Ð

jezl dxcwd it dtek :dl opiwca ikd `l` .ohw awpa elit` ,debl `in iliir :`ni` Ð

.diley lr oitv min ediy cr daixra min ozep jk xg`e ,mind oziy mcew ,daixrd

.'ek recia Ð dqpk m`äãéîòî øåàä íàohw awpy recia Ð dwynd `vi `ly Ð

.dwyn qipkdl ie`x epi`e ,`edãéîòî øåàäù
.lecb awp elit` Ðõîøxt`e milgb Ð

.mixreaäôéè øçà äôéè ãøåè äéä,xnelk Ð

oi`vei ode ,min ekezl ozp m` :dwica inp efe

.dwyn qpeky recia Ð sih xg` sihéëä
äãåäé éáøì àî÷ àðú ïéá àëéà éàî ïðéñøâ

åäééðéá àëéà ÷çãä éãé ìò ñåðéë`nw `pzl Ð

.ziyixtck ,qepik iedïøåôö åá ùéelit`e Ð

.ziyy rav` oebk ,dxzi `idòâîá àîèî
ìäàáå àùîáå`kil elit`e ,aeyg xa` iedc Ð

mixa`d :ol `niiwc ,ld`a `nhn xya Ð zifk

dcp) "otec `vei" wxta ,xeriy odl oi` Ð

edine ,xa` ied `l Ð oxetv ea oi` .(a,bn

ixdy ,dxeryk mvr oick ,`ynae rbna `nhn

.mvr ea yiìäàá àîèî åðéàå`ki`c cr Ð

`nhn Ð dxeryk mvr :ol `niiwc .xya zifk

xya zifk `ki` i`e .ld`a `le ,`ynae rbna

i`e .znd on zifk `ki` `dc ,`nhn i`ce Ð

xa` meyn `nhn i`ce Ð `id dxzi e`l

elit`c ,xya zifk `kilc ab lr s`e .ld`a

`ied cid ab lr zxtqp i`c onwl opixn` dxzi

.xa`ìåãâä åðéáø.ax =ãéä áâ ìòdpi`y Ð

.zerav`d zxeya zcnerá÷øúå äàñ ééåúàì
la` ,milke mc` `nhl afd qxcn opi`y Ð

,mipey`x zeidl afd rbn z`neh md oi`nh

.d`nehd a` oiyrp znaeäáéùéì ãçåéîù éî
"eicba qake" aizkc ,d`nehd a` eedc `ed Ð

.'ebeäðùîúåùôð éðéã ïåãì éåàøä ìëlk Ð

.zepenn ipicl xyk `edy okyàøîâééåúàì
øæîîipicl leqte ,zepenn ipicl xykc Ð

dti jlek" (a,el oixcdpqa) aizkck .zeytp

."izirxøâ.zepenn ipicl xyk inp Ðééåúàì
åéðéòî úçàá àîåñxyk epi`e ,cirdl xykc Ð

,leqt ,zecrl elit` Ð eipir izya la` .oecl

."d`x e`" (d `xwie) aizkc
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ùé"oinen el`" wxta Ð ld`a `l la` `ynae rbna `nhn oxetv ea oi`e mvr ea

la` .zxtqp eh` cid ab lr zxtqp dpi`y dxfb :`nrh yxtnc zi` (`,dn zexeka)

meyn :xn`c zi`e .miycwe dnexz dilr sexyil `lc `xkid icarc ,exfb `l znd ld`a

rbep epi`e xyaa rbepyk rbna `nhn i`n` ,`nrh i`dl dnize .da rbp dxeryk mvrc

Ð mvrl xneye ci ied xyac meyn i`c ,mvra

(a,giw oileg) "ahexde xerd" wxta ax xn`d

,letkn zegtl xney oi`e ,zifkn zegtl ci oi`c

exfbc :xnel yie !ax epiid `kdc "lecbd epiax"e

:inp i` .letk mvra yic minrtl eh` minkg

eh` rbn exfb e` .mvr zribp eh` xya zribp

.`ynìëxnege lwn epiid Ð qxcn `nhnd

`nw `aa) "lbxd cvik" wxtae .miphw oiktc

.epyxit (a,dk

àðéðú`d ,`iyew i`n :dniz Ð `pnif `cg

ab lr s` ,oizipzna `pz zellk dnk

`edy lk" ipzwc .izixg` `zkeca edl `pzc

dl opirnye ,'ek "xyrna aiig Ð d`ta aiig

(c dpyn oey`x wxt) d`t zkqna oizipznn

xyrnae ,meiwl eqipkne cg`k ezhiwl :ipzwc

Ð aiig fbd ziy`xa aiigy lk" oke .dil ipz `l

,"fbd ziy`x"c oizipznn dl opirnye ,"zepzna

inp opirny "ziriay el yi Ð xeria el yiy lk"e

`l` jixt `lc :xnel yie !ziriayc oizipznn

xfnn iiez`l xninl jxved i`nc ,dcedi axc`

:xn`w `lc xity iz` `zyde .mzde `kd

ipicl xykc llg iiez`l (a,el) oixcdpqc `iddc

xyk oi` :mzd opzck ,zeytp ipicl leqte zepenn

`l `l` .dpedkl oi`iynd on `l` zeytp ipicl

dcedi ax`e ,dcedi ax lr m` ik oizipzn` jixt

`pyilnc Ð llg iiez`l `cgc :iiepyl ivn `l

xyk oi`c ipzwc ,"zepenn ipic cg`"c `tiqc

:rnyn dpedkl oi`iynd on `l` zeytp ipicl

opinwen zegtd lkle ,zepenn ipicl xyk la`

`z` dcedi axc xnel jixve .xykc llg`

,zepenn ipicl mixyk xfnne xbc opireny`l

.mzdc oizipznn opirny zeytp ipicl oileqtc

oixcdpqa iqxbc mixtq yiy enk ,`kd opiqxbe

`al ie`xc meyn Ð xb opireny` i` :(a,el)

dthn `ac Ð xfnn opireny` i`e ,'ek ldwa

`ni`Ð xb la` ,zepenn ipicl xyk ikdl ,dxyk

i` :mixtqa didy enk ,`kti` opiqxb `le .`l

jkle ,dleqt dtihn `ac meyn Ð xb opireny`

`z` `l dcedi axc ,zeytp ipicl leqt

.`pyixtck ,zeytp ipicl leqtc `d opireny`l

ééåúàìxn`w `l i`n`e :xn`z m`e Ð xfnn

dl witne "zeytp ipica leqtc men lra iiez`l"

yixae ,(a,el oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta

oic ziay myk :(`,`w zenai) "dvilg zevn"

leqte zeytp ipicl xykc ,zepenn ipicc mnef cr `de :jixtc (a,fk oixcdpq) "xxea df" wxta `zi` inp ikde ,oiqgei leqta `l` ixii` `lc :xnel yie .men lkn oiwepn jk ,wcva oiwepn

.ixiinw oiqgei leqta :ipyne .zepenn ipiclàãçlgx xa ixn axl xyk` `axc opixn` (a,dn zenai) "ulegd" wxtac dnize .l`xyin en` oi`c ab lr s` ,xykc :rnyn Ð xb iiez`l

dzid m`e ,dxez xac exiag oc Ð xb :(`,aw my) "dvilg zevn" wxta xn`ck ,exiag xb oecl ixiin `kdc :xnel yie !dia `pixw "jig` axwn" Ð l`xyin en`c oeikc ,laac iqxeta diipne

"oiqgei dxyr" wxtac :xn`z m`e .l`xyi elit` oc Ð zepenn ipica la` ,"exag z` oc"c `d ixii` zeytp ipic oiprlc qxhpewa my yxity enk `le .l`xyi elit` oc Ð l`xyin en`

oecl `wec epiidc :ipyil ?`iyew i`ne .xfnn iiez`l :dcedi ax xn`e ,'ek !"oixyk lkd" idpinxe ,oileqt opinwe` `lc `xninl :jixtc 'ek "eizea` ewfgedy in"c `xnb lr (a,er oiyecw)

`dc ,rcz .dia opixw "jig` axwn" Ð l`xyin en`e eia`c oeikc ,xfnn ip`yc :xnel yie .xity iz` ded Ð l`xyin en`y xba ixiin `kdc :xn`p m`e !xbc `inec ,ea `veik xfnn

oi` :`ztqeza `ipzc `de .exag xfnn z` oecl inp liqtin Ð l`xyi z` oecl leqt xfnn m`e .l`xyi rxfn `ac Ð "jilr" xity ixwn xfnne ,"jig` axwn" opirac `ed "jilr" opiyxcc

hwp ,izyxitck ,dfn df oiwelgc ab lr s` ,xfnnl xb oia `zekixv ciarc `de ."jig` axwn" aiyg xfnn elit` `ziixe`cnc ,opaxcn epiid Ð dpedkl oi`iynd on `l` jln oicinrn

,l`xyi ly oic ziaa ,opipz :dcedi axl dcedi xa l`eny ax dil xn`c (a,`w zenai) "dvilg zevn" wxta :xn`z m`e .da yxetn df welg oi`e ,mzq diepy dpyndy itl Ð `zekixv

rnyn oke .epae `ed xiibzpe ,ded oiyxei el oi`y xbc (a,ak) oiyeciwc `nw wxta xn`c ,d`ecpid dcedi ax ly epa epiid ,l`eny ax eze`c xnel mz epiax libxe .mixb ly oic ziaa `le

exxa j`id ,dcedi ax mbe ?dvilgc `xw `iadl jxved i`n`e ,liqtin inp oipic x`yl Ð l`xyin en` dzid `lc oeike .xiibzp envr `edc rnyn "`p`" Ð "xb `p`e" xn`wc ,oeyld

.xzei o`k jix`dl oi`e .ixiin mixb zvilgl mzd :inp i` .mzd xn`ck ,liqtin Ð dvilgle ,xyk ied zepenn ipicac ,zvlegde ulegd mdilr elawc :xnel yie ?oiicl
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נדה. פרק שישי - בא סימן דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dcp(iriax meil)

:ef jxca wecal oi`y xne`e wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaøoi` ©¦§¨¥
xy`ky meyn ,`nw `pz xn`y jxca awpd xeriy z` wecal
jkae ,mind z` wgec `ed ixd mind jezl dxcwd z` qipkn
xeriyn xzei ohw awp jxc elit` dxcwd jezl eqpkiy `ed mxeb
,awpd xeriy z` wecal zexg` mikxc opyi `l` ,dwyn qpek

y ,`id zg` jxcóôBkz`éðæàd z` ea mifge`y cid zia ±äøã÷ ¥¨§¥§¥¨
[ilkd-]dëBúìdxcwd z` jtedy xnelk ,daixrd jezl - §¨

,minn dwix dcera daixrd jezl dit lr dietk `idyk dqipkne
åjk xg`éöîíéî äéìò ócr daixrd jezl min daxd jtey - §¥¦¨¤¨©¦

xac o`k oi`y `vnp df ote`ay ,dxcwd lrn mitv mindy
,dxcwd jezl mind z` wegcl mxebdíàåmind mitv xy`k §¦

,dxcwd lrnñðBk,dxcwd jezl mind miqpkp -òeãéayi ± ¥§¨©
jkn zrclLzeidl ie`xd xeriyk awpdåàì íàå ,ä÷Lî ñðBk± ¤¥©§¤§¦¨

,dxcwl awpd jxc miqpkp mind oi`yL òeãéa`l` awpa oi` §¨©¤
zeidl ie`xd xeriyä÷Lî àéöBî.dwyn qpek epi` la` ¦©§¤

Bà,zxg` jxca wecaidúôBLd`ln `idyk dxcwd z` gipn ± §¨
minøeàä éab ìò`ivedln dxcwd z` rpen y`d megy ,[y`d-] ©©¥¨

,ohw awp jxc minî øeàä íàdãéîò`ivedln dxcwd z` rpen ± ¦¨©£¦¨
,awpd jxc minL òeãéaxeriyk `l` awpd oi`,ä÷Lî àéöBnitle §¨©¤¦©§¤

,min `ivedln erpenl y`d meg el liren `ed ohw awpyíàå§¦
åàìdxcwd zcner xy`k s` awpd jxc mind mi`vei oiicry ± ¨

,y`d lrL òeãéaxeriyk `ed awpd,ä÷Lî ñéðënawpy itle §¨©¤©§¦©§¤
.min `ivedln erpenl liren y`d meg oi` `ed lecb

:dpexg`d ef jxca wecal oi`y xne`e wleg iqei iaxéñBé éaø©¦¥
àì óà ,øîBà`diy ici lr awpd z` wecaidúôBLz` gipiy - ¥©Ÿ§¨

min d`ln `idyk dxcwdøeàä éab ìò,x`azpy enkéðtî ©©¥¨¦§¥
dãéîòî øeàäLxy`k elit` min `ivedln dxcwd z` rpen - ¤¨©£¦¨

,dwyn qpek xeriy awpa yidúôBL àlàdxcwd z` gipn -ìò ¤¨§¨©
õîøä éabmzening oi`y ,zexrea milgb ea yiy mg xt` ± ©¥¨¤¤

awpn mind z`ivi repnl ogka oi`e ynn y` zeningk daexn
,lecbíàd megdãéîòî õîømind `ivedln dxcwd z` rpen ± ¦¤¤©£¦¨

,awpd jxcL òeãéaxeriyk `l` awpd oi`åàì íàå ,ä÷Lî àéöBn §¨©¤¦©§¤§¦¨
,unxd lr dpezp dxcwd xy`k s` mind mi`vei oiicry ±òeãéa§¨©

Lxeriy awpa yi.ä÷Lî ñðBk ¤¥©§¤
:awpd xeriy zwical ztqep jxc zx`an `ziixadäéäawpd ¨¨

ãøBè`ivene shthn -ätéè øçà ätéèzg` oia wqtd `la ¥¦¨©©¦¨
,dzxaglL òeãéazeidl ie`xd xeriy awpa yiä÷Lî ñðBk[. §¨©¤¥©§¤

dcedi iaxe `nw `pz ly mzwelgn mrh zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .`ziixaaàkéà éàîlcadd dn -ïéadwicad ©¦¨¥

ixaca dxen`dì àn÷ àpzixaca dxen`d dwicad oiaéaø ©¨©¨§©¦
,äãeäéixack `le eixack `weec wecal mdn cg` lk xn` recne §¨
.wlegdñepék ,àleò øîàmpi` xy`k awpd jxc min zqipk ± ¨©¨¦

`l` mdil`n miqpkp÷çcä éãé ìòxearl mwgecd gk ici lr ± ©§¥©§¨
,ekxceäééðéa àkéà,dcedi iaxe `nw `pz ea ewlgpy xacd `ed ± ¦¨¥©§

jkitle ,dwyn qpekk df ici lr awpd aygp `nw `pz zrcly
s`y ,min jezl ilkd zqpkd ici lr wcaidl awpd lekiy xaeq
jxc xearl gka mind z` wgec `ed ixd jk dyer xy`ky
lr `l` mixaer mind oi` xy`k mb ezhiyl mewn lkn ,awpd
xaeq dcedi iax mle` .dwyn qpekk awpd aeyg dwigc ici
awpa mixaer mind xy`k `l` dwyn qpek aeyg epi`y

jxca wecal oi` jkitle ,mdil`n,miptl wgcidl minl znxebd
jkay ,x`azpy enk min eilr sivi jk xg`e ilkd z` dtki `l`

.awpd jezl mind z` wgecd xac o`k oi`
:dpyna epipyøáà ìkmc`d ciay dxizi rav` ±ïøBtö Ba LiL ¨¥¤¤¤¦¤

'åëå.oxetv ea oi`e mvr ea yiy yie ,mvr ea yi
ea yi m` oia ,dkldl dlerd dpin `wtpd z` zx`an `xnbd
mly xa`y ,(f"n `"t) zeld` zkqna x`eand itl ,`l e` oxetv
z` e` e`yepd z` e` ea rbepd z` `nhn mc`d sebn yxetd
xy`k la` ,xya zifk ea oi` m` s`e ,ekeza `edy ld`l qpkpd

ea yi m` `l` dxeryk mvr `la `nhn epi` mly xa` epi`
.ld`a `nhn epi` dxeryk mvr ea yi m` s`e ,xya zifk

:`xnbd zx`anBa Lédf xa`a ±,ïøBtöea yiy gxkda `linne ¤¦¤
`idy s`e mly xa`k `ed aeyg if` ,x`azpy enk mvr mb

e ,ziyy rav` oebk dxizi rav`òbîa ànèîe` mc`d z` §©¥§©¨
,ea erbpy milkdàOîáe,eze` `yepd mc`d z` e` ±ìäàáee` ± §©¨§Ÿ¤

m` la` .cg` ld` zgz enr eidy milkde mc`d z`íöò Ba Lé¤¤¤
,ïøBtö Ba ïéàåy epice ,mly xa`k aeyg epi`àOîáe òbîa ànèî §¥¦¤§©¥§©¨§©¨

xeriyk da yi m` el` mipte`a d`nhny eay mvrd meyn
dxery,åmle`ìäàa ànèî Bðéà`l` ld` z`neh oi`y meyn §¥§©¥§Ÿ¤

.x`azpy enk minly mixai`a
:dpyna xaecn xa` dfi`a zx`an `xnbdøác ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨

äæoldl xen`d ±ìBãbä eðéaø[ax `xen`d ±íB÷nä ,Bøîà ¤©¥©¨£¨©¨
[`ed jexa yecwd-]òaöà ,Bøæòa äéäé`idy mc`d ciayäøúé ¦§¤§¤§¤§©§¥¨
zerav`d oipn lrå íöò Ba LiLmle`ïøBtö Ba ïéàdyxite ¤¤¤¤§¥¦¤

,ezzina mc`d sebn rav`dòbîa ànèîmilkd e` mc`d z` ± §©¥§©¨
,da erbpyàOîáeze`nehy meyn ,dze` `yepd mc`d z` e` ± §©¨

,xa` epi`y s` dxeryk mvr ea yiy xac lka zebdep el`
åmle`,ìäàa ànèî Bðéàxa`a `l` bdep ld` z`neh oic oi`y §¥§©¥§Ÿ¤

.xa`k daeyg dpi` oxetv da oi`y dxizi rav`e ,mly
:mixen` mixacd dxizi rav` efi`a zx`an `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

e ,ïðçBé éaø øîà äpç øaepiid ,dxizi rav`a df oic epxn`y dn ©©¨¨©©¦¨¨
`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLkx`y zxeya zcner dpi` - §¤¥¨¦§¤¤©©©¨

m` la` ,oxetv da oi` m` xa` daeyg dpi` jkitle ,zerav`d
pic zerav`d x`y zxeya zcner,zerav`d oipnny rav`k d

.oxetv da oi` xy`k s` xa` oick d`nhnd
y dpyna epipyìkilkànhîäici lr `nhpy -ñøãîezaiky - ¨©¦©¥¦§¨

afd ly ezaiyi e`'åëåzn `nh `nhny yie ,zn `nh `nhn
.qxcn `nhn epi`e

rbn ici lr mi`nhpd milkd md ine ,dfa mrhd zx`an `xnbd
:qxcn ici lr `leìkilkéæçcie`x `edy ±ìici lr d`neh law ¨©£¦§

ñøãî`ed ixd ,afd ly ezaiyi e` ezaiky -ànhîlawl ie`x - ¦§¨¦©¥
ici lr mb d`nehàîèz`neh -,úîld`l qpkp e` ea rbp m` §¥¥

,afd qxcn ici lr d`neh lawl ie`x oi` ixdy ,ekeza zndy
ilk `edy xg`ne ,oldl x`eank ilk zxez eilr yiy xac `l`

,zn z`neh mb lawl ie`x `ed mrh eze`n ixdåmpn`Léilk §¥
ànhnLici lr d`neh lawl ie`xy ±àîèz`neh -å ,úîmle` ¤¦©¥§¥¥§

ànhî ïéàici lrñøãî.afd ly ezaiyi e` ezaiky - ¥¦©¥¦§¨
:`xnbd zxxanéàî ééeúàì,zeaxl dpynd zpeek ilk dfi` ± §¨¥©

daiyn .qxcn z`neh lawn epi`y s` zn z`neh lawn `edy
:`xnbdééeúàìzeaxl dpynd d`a ±á÷øúå äàñmilk ± §¨¥§¨§©§¨

d`neh milawny ,awxz zcn e` d`q zcn mda cecnl miieyrd
,md yinyzl miieyrd milke li`ed ,d`neh lke zn rbn ici lr
meyn ,afd qxcn ici lr d`neh milawn mpi` mewn lkne
yinyzl miieyrd milka `l` zbdep dpi` afd qxcn z`nehy
mle`e ,el` miyinyzl eyrp `ly milka `le ,daiyi e` daiky
mdle ,d`nehd zea` lk e` zn rbn ici lr d`neh lawl miie`x
`nhidl miie`xd milk mpyiy dxn`y dna dpynd dpeekzp

.qxcna `le zna
:weqtn jk zyxecd `ziixan ,xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

,àéðúcaWi xW` ilMd lr aWFIde' (e eh `xwie) weqta xn`pd lr §©§¨§©¥©©§¦£¤¥¥
did eli`y ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki aGd eilr̈¨©¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤

wx aezk'éìkä ìò áLBiäå',weqtd zligza xn`pdìBëéiziid §©¥©©§¦¨
y ote`a eyxtläôk[jtd-]äàñ,d`q ea cecnl ieyrd ilk ± ¨¨§¨

,ezizgz lr zayl lkeiy ickäéìò áLéå,dketdd dcnd lr ± §¨©¨¤¨
Bàea cecnl ieyrd ilk jtdyá÷øz,d`q ivg -,åéìò áLéå ©§¨§¨©¨¨

dfa mby xnel xeaq iziideéàîè àäa` oic ea zeidl ilkd §¥¨¥
,afd qxcn meyn eilr ayeid z` `nhie ,d`nehdøîBì ãeîìz± ©§©
weqtd jynda xn`py dna aezkd epcnln jklåéìò áLé øLà'£¤¥¥¨¨
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dcp(iriax meil)

:ef jxca wecal oi`y xne`e wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaøoi` ©¦§¨¥
xy`ky meyn ,`nw `pz xn`y jxca awpd xeriy z` wecal
jkae ,mind z` wgec `ed ixd mind jezl dxcwd z` qipkn
xeriyn xzei ohw awp jxc elit` dxcwd jezl eqpkiy `ed mxeb
,awpd xeriy z` wecal zexg` mikxc opyi `l` ,dwyn qpek

y ,`id zg` jxcóôBkz`éðæàd z` ea mifge`y cid zia ±äøã÷ ¥¨§¥§¥¨
[ilkd-]dëBúìdxcwd z` jtedy xnelk ,daixrd jezl - §¨

,minn dwix dcera daixrd jezl dit lr dietk `idyk dqipkne
åjk xg`éöîíéî äéìò ócr daixrd jezl min daxd jtey - §¥¦¨¤¨©¦

xac o`k oi`y `vnp df ote`ay ,dxcwd lrn mitv mindy
,dxcwd jezl mind z` wegcl mxebdíàåmind mitv xy`k §¦

,dxcwd lrnñðBk,dxcwd jezl mind miqpkp -òeãéayi ± ¥§¨©
jkn zrclLzeidl ie`xd xeriyk awpdåàì íàå ,ä÷Lî ñðBk± ¤¥©§¤§¦¨

,dxcwl awpd jxc miqpkp mind oi`yL òeãéa`l` awpa oi` §¨©¤
zeidl ie`xd xeriyä÷Lî àéöBî.dwyn qpek epi` la` ¦©§¤

Bà,zxg` jxca wecaidúôBLd`ln `idyk dxcwd z` gipn ± §¨
minøeàä éab ìò`ivedln dxcwd z` rpen y`d megy ,[y`d-] ©©¥¨

,ohw awp jxc minî øeàä íàdãéîò`ivedln dxcwd z` rpen ± ¦¨©£¦¨
,awpd jxc minL òeãéaxeriyk `l` awpd oi`,ä÷Lî àéöBnitle §¨©¤¦©§¤

,min `ivedln erpenl y`d meg el liren `ed ohw awpyíàå§¦
åàìdxcwd zcner xy`k s` awpd jxc mind mi`vei oiicry ± ¨

,y`d lrL òeãéaxeriyk `ed awpd,ä÷Lî ñéðënawpy itle §¨©¤©§¦©§¤
.min `ivedln erpenl liren y`d meg oi` `ed lecb

:dpexg`d ef jxca wecal oi`y xne`e wleg iqei iaxéñBé éaø©¦¥
àì óà ,øîBà`diy ici lr awpd z` wecaidúôBLz` gipiy - ¥©Ÿ§¨

min d`ln `idyk dxcwdøeàä éab ìò,x`azpy enkéðtî ©©¥¨¦§¥
dãéîòî øeàäLxy`k elit` min `ivedln dxcwd z` rpen - ¤¨©£¦¨

,dwyn qpek xeriy awpa yidúôBL àlàdxcwd z` gipn -ìò ¤¨§¨©
õîøä éabmzening oi`y ,zexrea milgb ea yiy mg xt` ± ©¥¨¤¤

awpn mind z`ivi repnl ogka oi`e ynn y` zeningk daexn
,lecbíàd megdãéîòî õîømind `ivedln dxcwd z` rpen ± ¦¤¤©£¦¨

,awpd jxcL òeãéaxeriyk `l` awpd oi`åàì íàå ,ä÷Lî àéöBn §¨©¤¦©§¤§¦¨
,unxd lr dpezp dxcwd xy`k s` mind mi`vei oiicry ±òeãéa§¨©

Lxeriy awpa yi.ä÷Lî ñðBk ¤¥©§¤
:awpd xeriy zwical ztqep jxc zx`an `ziixadäéäawpd ¨¨

ãøBè`ivene shthn -ätéè øçà ätéèzg` oia wqtd `la ¥¦¨©©¦¨
,dzxaglL òeãéazeidl ie`xd xeriy awpa yiä÷Lî ñðBk[. §¨©¤¥©§¤

dcedi iaxe `nw `pz ly mzwelgn mrh zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .`ziixaaàkéà éàîlcadd dn -ïéadwicad ©¦¨¥

ixaca dxen`dì àn÷ àpzixaca dxen`d dwicad oiaéaø ©¨©¨§©¦
,äãeäéixack `le eixack `weec wecal mdn cg` lk xn` recne §¨
.wlegdñepék ,àleò øîàmpi` xy`k awpd jxc min zqipk ± ¨©¨¦

`l` mdil`n miqpkp÷çcä éãé ìòxearl mwgecd gk ici lr ± ©§¥©§¨
,ekxceäééðéa àkéà,dcedi iaxe `nw `pz ea ewlgpy xacd `ed ± ¦¨¥©§

jkitle ,dwyn qpekk df ici lr awpd aygp `nw `pz zrcly
s`y ,min jezl ilkd zqpkd ici lr wcaidl awpd lekiy xaeq
jxc xearl gka mind z` wgec `ed ixd jk dyer xy`ky
lr `l` mixaer mind oi` xy`k mb ezhiyl mewn lkn ,awpd
xaeq dcedi iax mle` .dwyn qpekk awpd aeyg dwigc ici
awpa mixaer mind xy`k `l` dwyn qpek aeyg epi`y

jxca wecal oi` jkitle ,mdil`n,miptl wgcidl minl znxebd
jkay ,x`azpy enk min eilr sivi jk xg`e ilkd z` dtki `l`

.awpd jezl mind z` wgecd xac o`k oi`
:dpyna epipyøáà ìkmc`d ciay dxizi rav` ±ïøBtö Ba LiL ¨¥¤¤¤¦¤

'åëå.oxetv ea oi`e mvr ea yiy yie ,mvr ea yi
ea yi m` oia ,dkldl dlerd dpin `wtpd z` zx`an `xnbd
mly xa`y ,(f"n `"t) zeld` zkqna x`eand itl ,`l e` oxetv
z` e` e`yepd z` e` ea rbepd z` `nhn mc`d sebn yxetd
xy`k la` ,xya zifk ea oi` m` s`e ,ekeza `edy ld`l qpkpd

ea yi m` `l` dxeryk mvr `la `nhn epi` mly xa` epi`
.ld`a `nhn epi` dxeryk mvr ea yi m` s`e ,xya zifk

:`xnbd zx`anBa Lédf xa`a ±,ïøBtöea yiy gxkda `linne ¤¦¤
`idy s`e mly xa`k `ed aeyg if` ,x`azpy enk mvr mb

e ,ziyy rav` oebk dxizi rav`òbîa ànèîe` mc`d z` §©¥§©¨
,ea erbpy milkdàOîáe,eze` `yepd mc`d z` e` ±ìäàáee` ± §©¨§Ÿ¤

m` la` .cg` ld` zgz enr eidy milkde mc`d z`íöò Ba Lé¤¤¤
,ïøBtö Ba ïéàåy epice ,mly xa`k aeyg epi`àOîáe òbîa ànèî §¥¦¤§©¥§©¨§©¨

xeriyk da yi m` el` mipte`a d`nhny eay mvrd meyn
dxery,åmle`ìäàa ànèî Bðéà`l` ld` z`neh oi`y meyn §¥§©¥§Ÿ¤

.x`azpy enk minly mixai`a
:dpyna xaecn xa` dfi`a zx`an `xnbdøác ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨

äæoldl xen`d ±ìBãbä eðéaø[ax `xen`d ±íB÷nä ,Bøîà ¤©¥©¨£¨©¨
[`ed jexa yecwd-]òaöà ,Bøæòa äéäé`idy mc`d ciayäøúé ¦§¤§¤§¤§©§¥¨
zerav`d oipn lrå íöò Ba LiLmle`ïøBtö Ba ïéàdyxite ¤¤¤¤§¥¦¤

,ezzina mc`d sebn rav`dòbîa ànèîmilkd e` mc`d z` ± §©¥§©¨
,da erbpyàOîáeze`nehy meyn ,dze` `yepd mc`d z` e` ± §©¨

,xa` epi`y s` dxeryk mvr ea yiy xac lka zebdep el`
åmle`,ìäàa ànèî Bðéàxa`a `l` bdep ld` z`neh oic oi`y §¥§©¥§Ÿ¤

.xa`k daeyg dpi` oxetv da oi`y dxizi rav`e ,mly
:mixen` mixacd dxizi rav` efi`a zx`an `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

e ,ïðçBé éaø øîà äpç øaepiid ,dxizi rav`a df oic epxn`y dn ©©¨¨©©¦¨¨
`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLkx`y zxeya zcner dpi` - §¤¥¨¦§¤¤©©©¨

m` la` ,oxetv da oi` m` xa` daeyg dpi` jkitle ,zerav`d
pic zerav`d x`y zxeya zcner,zerav`d oipnny rav`k d

.oxetv da oi` xy`k s` xa` oick d`nhnd
y dpyna epipyìkilkànhîäici lr `nhpy -ñøãîezaiky - ¨©¦©¥¦§¨

afd ly ezaiyi e`'åëåzn `nh `nhny yie ,zn `nh `nhn
.qxcn `nhn epi`e

rbn ici lr mi`nhpd milkd md ine ,dfa mrhd zx`an `xnbd
:qxcn ici lr `leìkilkéæçcie`x `edy ±ìici lr d`neh law ¨©£¦§

ñøãî`ed ixd ,afd ly ezaiyi e` ezaiky -ànhîlawl ie`x - ¦§¨¦©¥
ici lr mb d`nehàîèz`neh -,úîld`l qpkp e` ea rbp m` §¥¥

,afd qxcn ici lr d`neh lawl ie`x oi` ixdy ,ekeza zndy
ilk `edy xg`ne ,oldl x`eank ilk zxez eilr yiy xac `l`

,zn z`neh mb lawl ie`x `ed mrh eze`n ixdåmpn`Léilk §¥
ànhnLici lr d`neh lawl ie`xy ±àîèz`neh -å ,úîmle` ¤¦©¥§¥¥§

ànhî ïéàici lrñøãî.afd ly ezaiyi e` ezaiky - ¥¦©¥¦§¨
:`xnbd zxxanéàî ééeúàì,zeaxl dpynd zpeek ilk dfi` ± §¨¥©

daiyn .qxcn z`neh lawn epi`y s` zn z`neh lawn `edy
:`xnbdééeúàìzeaxl dpynd d`a ±á÷øúå äàñmilk ± §¨¥§¨§©§¨

d`neh milawny ,awxz zcn e` d`q zcn mda cecnl miieyrd
,md yinyzl miieyrd milke li`ed ,d`neh lke zn rbn ici lr
meyn ,afd qxcn ici lr d`neh milawn mpi` mewn lkne
yinyzl miieyrd milka `l` zbdep dpi` afd qxcn z`nehy
mle`e ,el` miyinyzl eyrp `ly milka `le ,daiyi e` daiky
mdle ,d`nehd zea` lk e` zn rbn ici lr d`neh lawl miie`x
`nhidl miie`xd milk mpyiy dxn`y dna dpynd dpeekzp

.qxcna `le zna
:weqtn jk zyxecd `ziixan ,xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

,àéðúcaWi xW` ilMd lr aWFIde' (e eh `xwie) weqta xn`pd lr §©§¨§©¥©©§¦£¤¥¥
did eli`y ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki aGd eilr̈¨©¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤

wx aezk'éìkä ìò áLBiäå',weqtd zligza xn`pdìBëéiziid §©¥©©§¦¨
y ote`a eyxtläôk[jtd-]äàñ,d`q ea cecnl ieyrd ilk ± ¨¨§¨

,ezizgz lr zayl lkeiy ickäéìò áLéå,dketdd dcnd lr ± §¨©¨¤¨
Bàea cecnl ieyrd ilk jtdyá÷øz,d`q ivg -,åéìò áLéå ©§¨§¨©¨¨

dfa mby xnel xeaq iziideéàîè àäa` oic ea zeidl ilkd §¥¨¥
,afd qxcn meyn eilr ayeid z` `nhie ,d`nehdøîBì ãeîìz± ©§©
weqtd jynda xn`py dna aezkd epcnln jklåéìò áLé øLà'£¤¥¥¨¨

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

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד נז



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc dcp(iying meil)

àéä øéàî éaø`neql xqe`d ,xi`n iax zhiyk diepy epzpyn ± ©¦¥¦¦
.zepenn ipic oecl eipirn zg`a

ì ãeîìz äî ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúcøîBaezkd epcnln dn ± §©§¨¨¨©¦¥¦¥©©§©
e 'ebe iel ipA mipdMd EWBpe' (d `k mixac)áéø ìk äéäé íäét ìò §¦§©Ÿ£¦§¥¥¦§©¦¤¦§¤¨¦

'òâð ìëåaix lk oecip `di mipdkd ly mdixac it lry xnelk ± §¨¨©
`ed xedh m` zrxv rbp lk htyn oke ,zepenn ipica miyp` oiay

dywe .`nh e`ïéðò äî éëåoia yi zekiiy dfi` ±íéáéøipic-] §¦¨¦§©¦¦
[zepennìöàipic mr ±,íéòâð,mdipica dfn df miwelg md ixd ¥¤§¨¦

jkly xnel yi `l` .dfl df zekinqa aezka cgi exkfed recne
`ed jkay ,dfl df zekinqa aezkd mxikfdLéwîz` deyn ± ©¦

íéáéø[zepenn ipic-],íéòâðìmirbpa exn`py mipic lr epcnlle ¦¦§§¨¦
,zepenn ipica mb mibdep mdyäîa epivníéòâpi`yx odkd oi`y ©§¨¦

`l` mpic z` weqtle mze`xl,íBiameyneáéúëcaezky - ©¦§¦
(ci bi `xwie) mirbp zyxtaBa úBàøä íBéáe''`nhi ig xUA §¥¨¨¨©¦§¨

oi`y (`"d a"t a dyxt mirbp zyxt rixfz k"ez) epcnl myny
,meia `l` mirbp ze`xlíéáéø óà`l` mpecl oi`.íBia ©¦¦©

å,df ywidn cenll yi oic ceräîa epivny enk -íéòâpoi`y §©§¨¦
`l` wqtp mpicàîeña àlL,eipirn zg`a elit` xeir epi`y in - ¤Ÿ§¨

meyneáéúëczrxSd gxtY gFxR m`e' (ai bi my) mirbp zyxta ¦§¦§¦¨©¦§©©¨©©
eilbx cre FW`xn rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke xFrAìëì ¨§¦§¨©¨©©¥¨©¤©¥Ÿ§©©§¨§¨

,'ïäkä éðéò äàøîoi`y odky (b"n a"t mirbp) epcnl myny ©§¥¥¥©Ÿ¥
,mirbpd z` ze`xln leqt dnily eipir zi`xníéáéø óàoi` ©¦¦

`l` mpeclàîeña àlLelit` ,llk xeir epi`y in ici lr ± ¤Ÿ§¨
.eipirn zg`a

åaezkdy df ywidn cenll yi ceríéáéø äî ,íéáéøì íéòâð Léwî §©¦§¨¦§¦¦¨¦¦
zepenn ipica epivny enk -àlLoic mey mipcíéáBø÷aici lr ± ¤¦§¦

,oicd ilral miaexwd mipiicóàa oicd ok enk -àlL ,íéòâð ©§¨¦¤Ÿ
rbpd z` mi`exíéáBø÷ad`xpy mc`l miaexwy mipdk ici lr ± ¦§¦

.rbpd ea
:`ziixad zxxanéà,df ywidn mb cnlp `ny ,ok m` ±íéáéø äî ¦¨¦¦
`l` mipecip oi`ìLaäL,mipiicíéòâð óà`l` mi`xp eidi `l ¦§Ÿ¨©§¨¦

ìLaäL,mipdkàeä ïéãåixdy ,xnege lwn df oic cenll yi s`e - ¦§Ÿ¨§¦
l rbepd oic m`BðBîî`l` oecip epi` xzei lw `edy mc`d ly ¨

ìLaäLl rbepd xac `edy mirbp zii`x ok m` ,mipiicBôebly ¦§Ÿ¨
,xzei xeng `edy mc`dïkL ìk àì`l` epic wqti `ly i`cea - Ÿ¨¤¥

:`ziixad dgec .mipdk dylyaøîBì ãeîìzepcnln jkl ± ©§©
z`U FxUA xFra didi iM mc`' (a bi `xwie) xn`py dna aezkd¨¨¦¦§¤§§¨§¥

'ebe zxda F` zgRq F`åéðaî ãçà ìà Bà ïäkä ïøäà ìà àáeäå ©©©©¤¤§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¤©©¦¨¨
,'íéðäkä`la 'mipdkd eipa l` e`' xn`iy did xyt` ixdy ©Ÿ£¦

`l` ,'cg`' zaiz.íéòâpä úà äàBø ãçà ïäk eléôàL ,zãîì àä̈¨©§¨¤£¦Ÿ¥¤¨¤¤©§¨¦
m` minkge xi`n iax zwelgna dkldd wqt j`id dpc `xnbd
cenll yi epnny dyrn d`iane ,oecl xyk eipirn zg`a `neq

opgei iax zrc:dfaàéîñ àeääxeir mc`a dyrn did ±äåäc ©©§¨©£¨
déúeáaLaezepkya xxebzn didy ±àðéc ïééã÷ äåäc ,ïðçBé éaøc §¦§¥§©¦¨¨©£¨¨¨¦¦¨

,zepenn ipic oc didy ±éãéî àìå déì øîà÷ àìåel xn` `le ± §Ÿ¨¨©¥§Ÿ¦¦
.dyry dn lr dne`n opgei iax

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäeze`l opgei iax xn` `l ji` - ¥¦£¦¨¦
,dxeyk bdep epi`y `neqäåixïðçBé éaø øîàmewn lkay §©¨©©¦¨¨

,mi`pz ea ewlgpyk äëìäa dpypy eníúña,äðLîm`y xnelke £¨¨§§¨¦§¨
zxkfd `la dpyna zewelgd zericd on zg` dzpypy ep`vn

,ef drick dkld ixd ,jk xaeqd `pzd myïðúeïeãì øLkä ìk' §©¨©¨¥¨
ïðéøîàå ,'ïeãì øLk ïéàå ãéòäì øLk Léå ,ãéòäì øLk,(:hn) lirl ¨¥§¨¦§¥¨¥§¨¦§¥¨¥¨§¨§¦©

éàî ééeúàìcirdl xyky cnll dpynd d`a eilry df `ed in - §¨¥©
,oecl leqteåy dn my ep`adïðçBé éaø øîàdpynd d`ayééeúàì §¨©©¦¨¨§¨¥
oic zeaxl ±åéðéòî úçàa àîeñmewn lkn cirdl xyky s`y ¨§©©¥¥¨

iax zrck diepyd dpyn mzq epicia ixd ok m`e ,oecl `ed leqt
opgei iax dgn `l cvike ,oecl eipirn zg`a `neq lqetd xi`n
wqt dlery itk ,oeci `ly ezepkya didy `neq eze` cia

ezn dkldd.eixac j
dgn `ly dn :`xnbd zvxznïðçBé éaømeyn ,`neq eze`a ©¦¨¨

yçkLà àðéøçà àîúñ`id mb diepyd zxg` dpyn `vn `ed ± §¨¨©£¦¨©§©
ipic oecl eipirn zg`a `neql mixiznd minkg zrck ,mzqa
epzpynk `le ,dpyn dze`k dkldy xaeq `ede ,zepenn
zrck diepyd dpynd `xnbd d`iane .oecl xeq`y zxaeqd

,minkgïðúc,(.al oixcdpq)ïéðc úBðBîî éðécoecl ligzdl yi ± ¦§©¦¥¨¨¦
mdaå ,íBiameia oecl eligzd m` mle`ïéøîBâz` xenbl xyt` - ©§§¦

s` oicd,äìélazepenn ipic xenbl ef dpyn dxizdy dnne ©©§¨
`ldy ,mirbpl miaix oiay ywidd zxaeq dpi`y gken ,dlila
`l` zepenn ipic mipc oi`y epnn cnl df ywid xaeqd xi`n iax
ipic oecl xyky eipirn zg`a `neq oiprl oicd `ed ok m`e ,meia
mby xg`ne ,df ywid zxaeq dpi` ixdy ef dpyn itl zepenn
zg`a `neq xiykdl opgei iax jk wqt mzqa diepy ef dpyn
`ly dnn ,dkldl ezrc jky epcnly enke ,zepenn ipicl eipirn

.zepenn ipic oc didy ezepkyay `neq eze`a dgn
:`xnbd dywndéîleà éàîedzeticr edne -àîúñ éàäcly ± ©§¥§©§¨¨

idd zxaeq dpi`y ,(my) oixcdpqay dpyn mzq dze`oiay yw
,mirbpl miaixàîúñ éàäîmzqa diepy `id s`y epzpynn ± ¥©§¨¨

opgei iax hwp recne ,mirbpl miaix yiwnd xi`n iax zhiyk
.epzpyn ixack `le dpyn dze` ixack dkldl

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jkl mrh zzl lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
y meynéãò íéaøc àîúñómiax zrck mzqa diepyd dpyny ± §¨¨§©¦¨¦

itle ,cigi zrck mzqa diepyd dpyn znerl zeticr da yi
dpynde cigi `edy xi`n iax zrck diepy epzpyny
zrck opgei iax wqt ,miax mdy minkg zrck oixcdpqay

.miaxddì éðz÷c íeMî ,àîéà úéòaéàådpyn dze`y meyn ± §¦¨¥¥¨¦§¨¨¥¨
diepy oixcdpqayéðéãc àúëìä éabzekld epyp day zkqna - ©¥¦§¨¨§¦¥

znerl my diepyd dpyn mzqa zeticr yi jkitle ,mipic
zexkfpd zeklde ,dcp zeklda zwqerd zkqna diepyd epzpyn
llk mda yiy meyne ,ab` jxca `l` e`aed `l el` zeipyna
jkitle ,(.gn) df wxt ly dpey`xd dpyna epipyy llkl dnecy
mnewn xwir `idy zkqna diepyd dpyn mzqk opgei iax wqt

.el` mipic ly

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`dìklke` oin,úBøNòna áéiçL`ed ixd Ÿ¤©¨©©©§
ïéìëBà úàîeè ànhîd`neha `nhp `nh xac ea rbp m` ± ¦©¥§©¨¦

lke` `edy xac `l` xyrna aiig oi` ixdy ,milke`a zbdepd
lke` `edy i`cea zexyrna aiig m`e ,(`"n `"t zexyrn)

.[ef d`neh ea bedpl ie`xeåmpn`Lélke` oinL`edànhn §¥¤¦©¥
å ,ïéìëBà úàîeèmewn lkn,úBøNòna áéiç Bðéàoi`y xac oebke §©¨¦§¥©¨©©©§

.`xnba x`eank ,ux`d on elecib

àøîâ
milke` z`neh mi`nhny mixacd md el` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .zexyrna miaiig mpi`eéàî ééeúàìd`a dn ± §¨¥©
epi`y s` milke` z`neh ea zbdepy eilr cnlle `iadl dpynd

:`xnbd daiyn .zexyrna aiigééeúàì`iadl ±íéâãå øNa §¨¥¨¨§¨¦
,íéöéáemewn lkn ,d`neh milawne lke` my mdl yiy s`y ¥¦

oic oi`e ,ux`d on mlecib oi`y meyn zexyrna miaiig mpi`
.[ux`d on lcbd xaca `l` bdep zexyrn

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`dìkrwxw ilecib oinäàta áéiçLdaiigy - Ÿ¤©¨©¥¨
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רמז oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtdcip
àéä øéàî éáøeipirn zg`a `neq liqtc Ð.oeclïéîåñá àìùzg`a `neq elit` Ð

.eipirnïäëä éðéò äàøî ìëì áéúëã."d`xn" elek `ki`c cr Ðàìù íéáéø äîå
íéáåø÷áodk oi` ,mirbp s` Ð (ck mixac) "mipa lr zea` eznei `l"n ol `wtpc Ð

.eaexw rbp d`exdlila oixnebemeiae" aizkc ,mirbpl miaix opiywn `l ,`nl` Ð

`l dlil oiprlc ikid ike ,"xya ea ze`xd

.yiwn `l inp `neq oiprl Ð yiwnàîúñ
éãò íéáøãóiaxk opinwe` lirlc `idd Ð

.`ed cigic ,xi`néðéãã àúëìä éáâ äì éðú÷ã
,oipica `zkqn ilek ixiin `wc ,oixcdpqa Ð

iab `kd dl opz `l ,jd la` .`id xwir jklid

.ea `veik hwpc `xxb ab` `l` dcpäðùî
ïéìëåà úàîåè àîèî úåøùòîá áééçù ìëÐ

.lke` `l` xyrna jl aiig oi`càøîâ
äàôáz` mkxvewae" (hi `xwie) aizk Ð

,meiwl eqipknc Ð xivwc `inec ,'ebe "xivw

.ipd lk `ki`eíåé÷ì åñéðëîleki mc`y Ð

.exve`líéèñ éçéôñ éèåòîìäöå÷åoi`c Ð

.rav oin `l` lke`íéèñ.b"exw =äöå÷
.migitq hwp i`n` `prci `le .`"xhieb Ð

.dlik`l miie`x mipey`xdy ,il dnecnke

äðàú.cg`k dlyan dpi` Ðåúèé÷ì åìéàå
ãçàëhrnnc ,meiwl eqipkne dp`z hrnnc Ð

.wxiéðú÷ àìoiaiig wxie dp`z `nl` Ð

`l` aiigin `l `ziixe`cnc ,opaxcn xyrna

.xdvie yexize obcíéìöáå íéîåùoqipkn Ð

.d`ta miaiig jkitl ,meiwl= úåðáìî.zexey

ãçàå ãçà ìëîdxey oia rexfd wxic Ð

wiqtn dxeyl.edlïéùìåòenye ayr =

.`"ltyixw
úåëéøö
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ìë(mcewd 'nrl jiiy)ìë,oecl dxykc ,dy` ixde :xn`z m`e Ð cirdl xyk oecl xykd

`nw `aac `nw wxt idlyae ,"`idd zra l`xyi z` dhtey `ide" dxeaca aizkck

ike .dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd Ð "mdiptl miyz xy`" :opiyxc (`,eh)

"mdiptl" :(a,gt oihib) "yxbnd"a opiyxcck .oipiica inp ixiin oipecpa ixiin `xw i`dc ikid

xn`ck ,cirdl dleqt dy`e .mieb iptl `le Ð

:xnel yie !(`,l zereay) "zecrd zreay" wxta

.cirdl xyk Ð oecl xykd yi` lk ,xn`w ikdc

mewn lkn ,llka dy` ied oipecipac idp :inp i`

it lr dpc dzid dxeace .llka dy` oi` mipiica

mdl zcnln `l` ,dpc dzid `l :inp i` .xeaicd

itlic zi` .oecl dy` lqet inlyexiae .mipicd

,"micr mipy it lr"n ipy ,"miyp` ipy ecnre"n

."dpgna miyp` ipy ex`yie"n itlic zi`e

éáøåxn`w i`n` :xn`z m`e Ð `id xi`n

`nzq` oizipzn bilte ,"`neq iiez`l"

,"`peye ade` iiez`l" `nil ,(`,al) oixcdpqc

df" wxta xn`ck ,oecl oileqte cirdl oixykc

:xnel yie ?dcedi iaxc opaxl (a,fk my) "xxea

i` .oixyk mlerd lkl ixdy ,dil `wiqt `lc

`dc ,opaxk `nwezin `l jgxk lr oizipzn :inp

`neq ixde ,"cirdl xyk Ð oecl xykd lk" ipzw

opiywn `l `dc ,oecl xykc ,opaxl ,eipir izya

."d`x e`"n leqt Ð cirdl eli`e ,mirbpl miaix

leqt Ð `nzqpy mcew d`xy dna elit`e

`xza `aa) "oilgep yi"a xn`ck ,cirdl

,`nzqpy mcew zecr el rcei did :(`,gkw

zwfg" wxta :xn`z m`e .leqt Ð `nzqpe

ixz ia ewlqile :jixtc (`,bn my) "mizad

,iz`ady "oilgep yi" wxta `d ,epiicile ediipin

:`niz ike !zexyka eteqe leqta ezlgz lqet

xyk Ð oecl xykd lk" opzde ,ith xyk Ð oecl

lk ,`adla ixiin oizipznc :xnel yie !"cirdl

d`xiy dn cirdl xyk Ð `adl oecl xykd

.`adle o`kn

ìëÐ oilke` z`neh `nhn xyrna aiigy

oilegc `nw wxta opixn` `d :xn`z m`e

meyn `l ,day oilaze xe`yl yyeg epi` :(`,e)

bdep xyrnc ,rnyn .ziriay meyn `le ,xyrn

wxtae .oilke` z`neh `nhn ,ok m`e .oilaza

oitxhvn dtiwde :opz (a,fiw my) "ahexde xerd"

i`n :(`,kw my) `xnba yxtne ,oilke` z`nehl

oilke` z`neh mdl oi` `nl` ,oilaz Ð ?"dtiw"

ipin ipy `ki`c :xnel yie !sexiv ici lr `l`

`l Ð `nrhl `l` oiie`x oi`c edpdc ,oilaz

la` .xyrna oiaiig oi`e ,oilke` z`neh enhn

"xyrn" i`w `le ,ipzw oiccvl (`,e) oilegc `nw wxtc `idd :inp i` .oilke` z`neh mi`nhne ,xyrna oiaiig Ð milvae miney oebk ,`nrhl inp ociare ,onvr ipta inp oiie`xc oilaz

epnpc opixn` (a,`p) onwlc <:liehn oeyny/oerny epiax axd dywd cer .ziriay zkqna opzck ,`bdp dnda lk`na s`c ,"oilaz"` s` i`w "ziriay"e .`cixb x"e`y"` `l` ,"oilaz"`

ea oiliahne ,eze` oiwgey eid ,oiltlt mdl did `ly mipey`x oky :xn`we ?ifg i`nl xibxbd rxf :xn` (a,gk oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae ,oilke` z`neh oi`nhn oiltlt oi`c exnbe

h i`dn oixyrzn oiltltc oky lke ,ilvd z`ici lry itl ,leaih `la olke`l ick owgeyl zelibx oi`c `l` ,epira s` ifg Ð ea liahdl eze` oiwgey ik ,xibxb rxfc :xnel yie !`nr

.leaih ici lr `l` ediipira efg `l ,ewgypy xg`l Ð oiltlt la` .ith sicr leaihéçéôñmigitq :inp i` .dlik`l oiie`x Ð ozlgz la` ,migitq hwp `wecc :qxhpewa yxit Ð mihq

.ol rnyn `w ,d`ta aiigc jzrc `wlqe ,xzei oiie`x

åìåãéâåeax Ð `axin :ipyne ?zeixhte midnka xeq` Ð "mpew ilr rwxw ilecib lk" xn` m` :opz `de ,jixt (a,n zekxa) "oikxan cvik" wxta Ð zeixhte oidnk ihernl ux`d on

."ux`d on wpei" ipzinl jixv oizrnya inp ,ok m` ."ux`d on wpei oi`y xac lke" :ipz !ipzw "ux`d on elecib oi`y xac lk" `de .`rx`n iwpi `l Ð wpin ,`rx`néèåòîì
?d`tan xyrna ith minkg eaiigc `py i`ne .cala xdvie yexiz obca `l` xyrne d`t bdep oi` dxezd onc ,d`td on mixehte ,xyrna oiaiig wxie dp`zc `py i`n :dniz Ð dp`z

wxie .z`f d`ta egiexiy dnn xg` mewna xzei eciqtie ,ezhiwl ziad lra xenbi izn miipr etvi `ly ,da d`t minkg exfb `l jkld ,cg`k dzhiwl oi` dp`zc meyn :mz epiax xne`e

.xzei eciqti Ð axrd cr dixg` epizni m`e ,hrn m` ik dey dpi`e daeyg d`td oi` ,inpïòøæùorxf ik ,ikd elit`e ,ediiexzl e` ,iniiw mc`l Ð `nzqc ,rnyn Ð dndal dlgzn

ipy did `le ,lke` my dilr oi` Ð dndal orxfy oeikc ,alkl lek`ln lqtiy cr ,`nh Ð mc` lke`l cgeind lk :(`,`k zezixk) xn`c ab lr s` ,ediipin lke` my rwt Ð dndal

dndal ogicdc meyn ,mc`l onzqc oeik :dyw .ipy xykd zekixv Ð mc`l odilr jlnpe ,dndal mgicde ohwly oiyler :(`,gkw oileg) "ahexde xerd"a xn`c `de .mc`l mlern milecib

xykd ied i` ,mc` lke`a s` liren xykd oi` `ny :inp i` .dndal micgein dligzn eidy ixiinc :xnel yie ?exyked `l i`n`e ,alkl lek`ln lqtiy ,lke` my ediipin irwt `l Ð
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`oifgeרמח mipya cenr p sc ± oey`x wxtdcip
äáùçî úåëéøöxg`l odilr aygiy ,oilke` z`neh `nhz aeye ,dlik`l Ð

.mc`l odilr jlnp ixdy ,oxeaga ayg xakc ab lr s`e ,olke`l ozyilzúåëéøö
äáùçîdili`n `dc ,rbna oilke` `nhzE xefgze ,dili`n `nHY aeye ,dlik`l Ð¦¨§©

.drilad ziaa `l` d`neh dl oi` daygn mcewøùëä äëéøö äðéàåsilick Ð

d`neh `nhl eteqy lk :oizrnya onwl

xykd mey `l ,xykd jixv oi` Ð dxeng

xykd `le ,min xykd `l ,d`neh zcixi

.dribp mey `la dili`n `l` ,uxyàîìà
íééç úáùçî`dc Ð`nzq Ð miign

`idd `ipdn `l ikd elit`e ,dlik`l

drya daygn opirac ,d`nehl daygn

xa e`l Ð miigne ,d`neh lawl ie`xy

.`ed d`neh ileawøåáç úáùçî éîð àëä
`l ,d`neh ileaw xa e`l xaegne li`ed Ð

.daygn dnyíåøä ïîgxet xad ser Ð

.diaygilc miign onw ded `lc ,xie`a

äðáéáù úìåâðøúeid mizek :onwl opixn`c Ð

onefn ser zlebpxz `de .dilr eayge ,my

ira ikd elit`e ,miign onw `iede ,ded

.rbn z`nehl daygnóåòàîèî éî àîè
äòéìáä úéáá:(a,w oileg) ol `niiw `de Ð

df `vi ,"dlap lk`z la" meyn exeqi`y in

.`l Ð "`nh lk`z la" meyn exeqi`y

drilad ziaa ,`inhn dpaiay zlebpxze

onwl ixep oa opgei iax dl iziin `wcn ,i`ed

,zba dltpy lfeba biltc dizlinl `zriiq

.`ed lfebc `inec `nl`äãøîùdgxay Ð

.oigext` dlcb mye ,dipec`l zixacn ziyrpe

daygn ea dzid `lc ,o`k cg` ltp odne

.mlernàøá éàîå.ekl xn`wc Ðéàøáéàã
äøîî.dipec`l zixacn dyrpd Ðàúìåâðøú

`ed xedh ser `eddc ,i`ed `nb`c dawp Ð

.`tt axc `ail`äñøãã ïðáø äåéæçzlawn Ð

lr zqxecy ,xne` ip`e .zlke`y dn dilbxa

,ditl elek `ai `ly feg`l dilbxa dlk`n

.ok dyer xedh ser oi`eàúåøéâ åðééäåÐ

xn`c ,`ed `nh ser Ð `zexib ,ol `niiwc

ol xq`c dn lk :(a,hw oileg) "xyad lk" wxta

Ð `nc ol xq` ,dilawl ol `xy Ð `pngx

ol `xy Ð `zexib ol xq` ,`cak ol `xy

.`xeekc `pyillfeb.xedh Ðúâì ìôðùÐ

.zneåéìò áùçå.elik`dl mizekl ezelrdl Ð

àîèmixg` oilke` `nhne ,oilke` z`neh Ð

aygyn d`neh eilr d`a envrnc .rbna

,mc` `nhn eteqe li`ed :onwl silick ,eilr

.drilad ziaa micba `nhn ,elke`d oebk

`le ,min xykd ira `l ,inp dlw d`neh oiprl

xac ,epiid Ð "xykd" .uxy zribp xykd

.mine uxy oebk ,d`nehl exiyknyáìëì óà
àîèzlik`c meyn e`le .oilke` z`neh Ð

`l ixep oa opgei iaxl `l` ,`id daygn alk

.daygn iraäøåîç äàîåè,dlke`d oebk Ð

.`ed dfy rci `ly oebk ,eilr ayg `l elit`e .drilad ziaa micba `nhnäì÷ äàîåè.oiwyne oilke` Ðêëì úãøåé äðéàdn yxtn onwle .daygn oicl zcxei dpi` Ð.`id

çéëåú äðáéáù úìåâðøúd`nehae ,daygna `ly de`nh dlw d`nehlc ,xnelk ,jkl zcxeiy it lr s`e .daygna `ly de`nhe ,minkg iptl dyrn `ae ,dpaia zlebpxz dzny Ð

.jkl zcxei zxn` dlwíå÷î ìëá.dlik`l Ð `nzq ,oiaexn oilke` `kilc ,mixtka elit`e Ðíéëøëá øåäè óåò úìáðåmikxkc dnda alg oke .lkd oilke`e ,ax mr `ki`c Ð

.daygn ira Ð mixtka la` ,daygn oikixv oi` Ðíå÷î ìëá äàîè äîäá úìáðelit` `inhn Ð daygn `la zifk `ki` i`c idpe .daygn `ira jkld ,dlik`l e`l `nzq Ð

,ediicda `txhvn Ð dil aiyg i` ,dviakl milyn dlap zifkn zegte ,oilke` x`y dviakn zegt `ki` i`c :dzaygn `ipdn ikdl `l` .oiwyne oilke` oky lke ,milke mc`

.`l Ð `l i`e ,uxy rbna d`neh zlawneøùëä äëéøö äðéàå.dxeng d`neh `nhl dteqc Ðêøëá íìåòìÐ`ira opaxlc `nrh epiide,ezq`n dkezl ltpy zbc ,daygn

.jk lk dlik`l oebd epi`e
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úáùçîixde ,dhigy xg` cr dlke`l ayg `l miignc Ð daygn dny `l miig

cr ,dlapzpy dna ,dpin lke` mW rwt `l Ð daygn dny i` la` .dzn¥

.alk zlik`n cqtzy

àúìåâðøúlk" mrhn ixy `le .dxdh ipniq el oi`y itl ,xeq` xkfd Ð `nb`c

,"xedh Ð xedhd on `veid

mivia `l` ,gext`d dcli `l m`d ixdy

`linn xq`pe ,licb `w `xtrn gext`de ,dlihd

,dxqe`l oi` inp dawpe .d`neh ipniq ici lr

`vi `l gext` `dc ,mxeb dfe df xq`c o`nl

.ziyixtck ,licbw `xtrne ,dviad on `l`

oixewy oinde ,od mipin ipyy :xwir d`xp edine

yic ,dawpde xkfd ixy Ð "`nb`c `zlebpxz"

"`nb`c lebpxz" oixewy oinde .dxdh ipniq odl

cg` oiny d`xp oi`c ,dawpde xkfd xeq` Ð

zetern ied `lc oeik :cere .dawpdn xkfd welg

,dawpe xkf yi oin lka edpdac ,oiaezkd oi`nh

lk ea `diy cr ,xeq`l oi` d`neh ipniq meyn

.opitli xypnc mipniq drax`

àìàoa opgei iax jgxk lrc dniz Ð mixtka

,mixtka elit` daygn ira `l ixep

:xnel yie ?jixt i`n ok m`e ,xnege lw ciarcn

m`e ,'ek `ki` ine ,mixtka [`l`] ,eyexit ikdc

lr s`e .daygn jixv opaxl inp zbl ltp `la ok

,"zbl ltp" hwpc `d dizrc` wiq` dywnc ab

,'ek mikxka `nili` :`xwirn jixt mewn lkn

,i`d ilek q`nin `l zbl dlitp zngnc xaqc

.`xif iax ipync cr ,xtkk dyriy cràì
i` ?i`nc algc Ð "algde" mixtk iab opiqxb

oi`c ,mixtka daygn dkixve ,dxedh dndac

?xykd jixv oi` i`n` ok m` Ð alg lek`l jxc

`nhl dteq oi` dxedh dnda zlap algc

migqt) "dry lk"a opixn`ck ,dxeng d`neh

lkl dyri dtxh alge dlap alg"n (`,bk

`l dhigy mc `d Ð dhegy alga i`e !"dk`ln

izk` `kile ,daygn jixv xn`wc oeik ,xykn

liren epi` xykdc ,ayigy cr eilr lke` my

oileg) "ahexde xerd"a xn`ck ,lke` `diy cr

algae ."dndal ogicdy oiyler" iab (`,gkw

hiyt Ð d`nh dnda,daygn jixv algc `

,dil opiqxb "mikxk" iabe ?dxyan `py i`nc

Ð daygn jixv oi`c oeikc ,dhegy alga ixiine

.dhigy mca xykzne ,lke` ied
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àøa ìBâðøz :déìò eëéçà¯,àeä àîè óBòóBòå ©¦£¥©§§¨¨¨¥§

éî àîèànhî÷äaø àøáb :ééaà eäì øîà ? ¨¥¦¨¦©¥£©§©©¥©§¨©¨
,äãønL úìBâðøúa ,déìò eëéçz àì àúléî øîà£©¦§¨¨¨¦£¥§©§§¤¤¨§¨

àøa éàîe¯éàøáéàcäønî:øîà àtt áø . ©¨¨§¦§©¦¨¨©©¨£©
øîàc ,déîòèì àtt áø .éàåä àîâàc àzìBâðøz©§§§¨§©§¨£©©©¨§©§¥©£©
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áìëì óà :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø .øBäè¯.àîè ¨©¦¨¨¤¦¥©§¤¤¨¥

äàîeè ànhî íà ,øîBçå ì÷ :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¦©¨¤¦¦©¥§¨
àlL äl÷ äàîeè ànhé àì ,äáLçîa àlL äøeîç£¨¤Ÿ§©£¨¨Ÿ¦©¥§¨©¨¤Ÿ
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נדה. פרק שישי - בא סימן דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc dcp(iying meil)

úBëéøöoiylerd ±äáLçîmc` zlik`l odilr aeygiy ± §¦©£¨¨
ìziLëìeLjiiy ef daygn ixg` wxe ,xaegnd on eylziy xg` ± ¦§¤¦¨§

lk la` ,mc` zlik`l cnerd xac oick milke` z`neh e`nhiy
opi`e lke`k mpic oi` ,eylzpy xg` jk mdilr ayg `ly cer

:opgei iax ly enrh `xnbd zx`an .d`neh zelawn,øáñ÷̈¨©
øeaç úáLçî,rwxwl zexaegn mcera odilr aygy daygn ± ©£¤¤¦

,äáLçî dîL àì.lke` my mdilr zzl dliren dpi`e Ÿ§¨©£¨¨
:dpynn opgei iax ixacl di`x `ian `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦

àðéðz,opgei iax ixack (`"n `"t zexdh) dpynaìLøNò äL §¦¨§Ÿ¨¨¨
íéøáczekld ±,øBäè óBò úìáða eøîàðici lr `le eil`n zny §¨¦¤¤§§¦§©¨

,zekldd lk dpyna my epnpe ,dxyk dhigyäæåd`iany §¤
`ed `xnbdïäî ãçàef dlap ,zekldd on ±äáLçî äëéøö± ¤¨¥¤§¦¨©£¨¨

`nhze ,d`nh dnvr `id f`e ,mc` zlik`l dilr aeygiy
ef daygn `la la` ,dry dze`n da erbiy miwyne milke`
z`neh elit`e .dlke`l mc` ipa jxc oi`y meyn ,d`nh dpi`
mc`d z` `l` d`nhn xedh ser zlap oi`y ,da oi` dliap

,drleay drya ,dze` lk`yåmpn`øLëä äëéøö dðéàzlawl §¥¨§¦¨¤§¥
dkixv dpi` oke ,milke`d lk jxck ,min z`ia ici lr d`neh
dilr yi dil`n `l` ,da rbiy xg` `nh xacn dz`neh lawl

:`ax giken .da mirbepd miwyne milke` `nhl d`neh,àîìà©§¨
íéiç úáLçîecera aygy ,elke`l xedhd serd lr daygn - ©£¤¤©¦

,igäáLçî dîL àìxedh ser ixdy ,d`neh lawl ie`x ezeyrl Ÿ§¨©£¨¨
eilr aeygiy dpynd dkixvd ok it lr s`e ,dlik`l cner enzq
lr `l` d`neh lawn epi`y ,dfa mrhd gxkdae ,lapzpy xg`
li`ede ,d`neh lawl ie`x `edy drya eilr aygy daygn ici
ici lr d`neh lawn epi` jkl d`neh lawn epi` ig ecerae

e ,ef daygnénð àëä,dnda lk`n jxevl erxfpy oiyler oiprl ¨¨©¦
øeaç úáLçîrwxwl mixaegn mcera mdilr aygy daygnd ± ©£¤¤¦

d`neh milawn mpi`ykäáLçî dîL àìlawl miie`x mzeyrl Ÿ§¨©£¨¨
.d`neh

:opgei iax ixacl `ax zii`x z` dgec `xif iax,øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©
y xnel xyt`àëäxedh ser zlapy zxne`d dpyna o`k ± ¨¨
,daygn dkixvìæBâamc`d zeyxa did `ly ohw xa ser ± §¨

,eiigaíeøä ïî ìôpLltp xie`a gxet eceray xnelke ,daebd ± ¤¨©¦¨
,zneïðé÷ñòdpynd dxn` ea `weece ,ef dpyn zwqer df ote`a ± ¨§¦©

meyn ,daygn ici lr `l` d`neh lawn epi`yïn÷ äåä àìc± §Ÿ£¨©¨
epiptl eiiga serd did `lydéìò áBLçìcayeg mc` `diy ± §¦§£¥

serd did m` la` ,daygn jixv `ed jk meyne ,dlik`l eilr
ie`x ezeyrl jka icy xyt` ,dlik`l cner dide eiiga epiptl
`lye ,ezen xg`l zxg` daygna jxev oi`e ,d`neh lawl

.opgei iax ixack
:`xif iax ziigc lr dywn iia`,ééaà déì øîàx`eand dyrna ¨©¥©©¥

a oldl `ziixaaL úìBâðøzdznäðáéa,d`nhy minkgd ewqte ©§§¤¤§©§¤
,dlke`l mixkp dilr eaygy meynøîéîì àkéà éàîcvik ± ©¦¨§¥©

`l` dzin xg`l daygna jxev oi`y jvexiz itl z`f x`az
ser dpid zlebpxz ixde ,mc` zeyxa eiiga did `ly xa sera

.`id mc` ipa zeyxa lcbd
déì øîà,eziiyew uxzl iia`l `xif iaxäåä àøa ìBâðøz± ¨©¥©§§¨¨£¨

miiexwd milebpxz oinn dzid ,dyrn eze` da didy ef zlebpxz
dkxved jkitle ,mc` zeyxa milcb mpi`y 'xad lebpxz'

.d`neh lawl daygn
:xad lebpxza dyrn eze` cinrdl ozip ok` m` dpc `xnbd

déìò eëéçài`y meyn ,`xif iax ly evexiz lr minkgd ewgy ± £¦£¥
ixdy ,xad lebpxz oinn zlebpxz dze` dzidy xnel llk xyt`

àøa ìBâðøzoin [xad-]ànèî÷ éî àîè óBòå ,àeä àîè óBòike ± ©§§¨¨¨¥§¨¥¦¨§©¥
x`ean (:w) oilega `lde ,elke`d mc`d z` `nhn `nh ser
xedh sera `l` zbdep dpi` ser zlap zlik` ici lry d`nehy
dbdp ef zlebpxzay gken oldl `ziixaae ,`nh sera `le

.ser zlap zlik` ici lry d`neh
ééaà eäì øîà,`xif iax uexiz lr ewgyy minkglàøábäaø ¨©§©©¥©§¨©¨

àúléî øîàmkipira d`xp `edy s` ,xac xn` lecb mc` m` ± ¨©¦§¨
mewn lkn ,denzdéìò eëéçz àìyi oky ,eilr wegyl ie`x oi` ± Ÿ§¦£¥

`ziixad z` cinrdl ezpeeky xnele eixac uxzlúìBâðøúa§©§§¤
mixedhd ziad ilebpxz oinnäãønL,ezeyxn dgxae dilraa ¤¨§¨

dyrn eze`e ,mc` zeyxa `ly elcby migext` dcilede
jk meyny `xif iax xaqe ,el` migext`n cg`a did dpaiay
zeyxa dzid `ly itl ,zlebpxz dze`a daygn my ekixvd

,mlern mc`àøa éàîe,'xa lebpxz' `xif iax d`xwy dne ± ©¨¨
meyndønî éàøáéàc.dipec` zeyxn d`vie zixacn dzyrpy ± §¦§©¦¨¨

:xg` ote`a `xif iax ixac uxzn `tt ax,øîà àtt áøeze` ©¨¨¨©
,dpaiay zlebpxza didy dyrnéàåä àîâàc àzìBâðøzdzid - ©§§§¨§©§¨£©

zeyxa milcb mpi`y 'mb` ilebpxz' `xwpd oinn zlebpxz dze`
did jkitle ,oldl x`eank od zexedh df oinn zeawpy ,mc`
dlcb `ly itle ,dlke`d z` `nhl zlebpxz dze` ly dpic

.d`neh zlawl daygn dkixv mc` zeyxa
:`xnbd zx`an .md mixedh m` mb` ilebpxz oica dpc `xnbd

àtt áø,dpaiay zlebpxza `ziixaa dyrnd z` cinrdy ©¨¨
eixac z` xn` ,mb`ay zlebpxzadéîòèì,df oipra ezhiy itl - §©§¥

ìBâðøz ,àtt áø øîàcxkfàîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ± §¨©©¨¨©§§§©§¨
øeñàoilega mix`eand dxdh ipniq ea oi`y itl ,dlik`a,(.hp) ¨

àzìBâðøzdawp zlebpxz ±àîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ± ©§§§¨§©§¨
àéøLipniqn edfe zlke`e zqxec dpi`y itl ,dlik`a zxzen ± ©§¨

.zeteray dxdhdéðîéñåCz` jetdze drhz `ly icke ± §¦¨¨
jcia oniq `di ,dxeq` dawpde xzen xkfdy xnel mixacd

y l`xyia zlaewnd dklddnéðBnòldwa `al xeq` xkfàìå ©¦§Ÿ
úéðBnò.zxzen dawpde xeq` xkfdy eppipra mb `ed oke ,dawp ©¦

mb` zlebpxz mb dlik`a xqe`d xnixn ixac d`ian `xnbd
:dawpøîéøî Løc,miaxaàîâàc àzìBâðøzoinn dawp zlebpxz ± ¨©§¥©©§§§¨§©§¨

,mb` ilebpxzàøéñàdligzn dexizdy dny ,dlik`a dxeq` ± £¦¨
oilega mixen`d mipniqd lk da oi`y mixeaq eidy itl epiid

jk xg` mle` ,mi`nh zetera (.hp)ïðaø äeéæçminkgd de`x ± ©§¨©¨¨
äìëàå äñøãcqpki `ly ewifgdl dilbxa dlk`n lr zqxecy - §¨§¨§¨§¨

.dexq`e exfg jkitle ,zeteray d`nehd ipniqn edfe ,dita elek
eðééäåiexwd oind `id ef zlebpxze ±àúeøéb`nh ser `edy §©§¦¨

.(:hw) oilega yxetnk
m` d`nh xedh ser zlap m`d mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:dlik`l dilr ayg `lìæBb ,ïðaø eðz,xedh oinn ,ohw ser - ¨©¨¨¨
úbì ìôpL,oii `ln dide mpii `ivedl miaprd ea mikxecy mewn ± ¤¨©©©
,my zneáLçåmc`BúBìòäì åéìòzbd onìzlik` jxevéúeë- §¨©¨¨§©£§¦

lke` oick znd lfebd oic ,zelap lke`d ixkpàîè`nhnd ¨¥
didiy eilr ayg m` la` ,ea mirbepd mixg` milke`ìzlik` §

,øBäè ,áìëoi`e lke` epi` mc` zlik`l cner epi`e xg`n ¤¤¨
.ea zbdep milke` z`nehóà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøayg m` ©¦¨¨¤¦¥©

eilrìzlik`,áìë`ed ixd,àîèaygy daygny meyn `le §¤¤¨¥
oa opgei iax xaeq `l` ,lke` ezeyrl dliren alk zlik`l eilr
`l` ,mc` zlik`l daygn dkixv xedh ser zlap oi`y ixep

llk daygn `la d`nh.
dkixv xedh ser zlap oi` recn mrh ozep ixep oa opgei iax

:daygn,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàxedh ser zlap oi`y cenll yi ¨©©¦¨¨¤¦
oicn mc` zlik`l daygn dkixv,øîBçå ì÷yànèî íàz` ©¨¤¦§©¥

elke`d mc`däøeîç äàîeèzrya eilr eidy] eicbae mc`dy ± §¨£¨
elk`y s`e ,mi`nhp [serd zlap zrilaäáLçîa àlL`diy ¤Ÿ§©£¨¨

m`d ,dlap `edy elk`yk rci `ly oebke ,mc` zlik` jxevl
äl÷ äàîeè ànèé àìmiwyne milke` z`neh -.äáLçîa àlL Ÿ§©¥§¨©¨¤Ÿ§©£¨¨

:ixep oa opgei iax ly enrh migec minkgBì eøîàiaxl minkg ¨§
,ixep oa opgeiàìs`y ,df xnege lwn cenll oi` ±zøîà íàjky Ÿ¦¨©§¨

oicdäøeîç äàîeèas` zbdepy ,xedh ser zlap lke`a zbdepd §§¨£¨
mrh jkl zzl yi ixd ,daygn `laCëì úãøBé dðéà ïkLlkay ± ¤¥¥¨¤¤§¨

xykd jixv xac eze` oi` dxeng d`neh ea zbdepy xac
ike ,mc`d zaygna dielz ez`neh oi` okle ,ea zbdepd d`nehl
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc dcp(iying meil)

úBëéøöoiylerd ±äáLçîmc` zlik`l odilr aeygiy ± §¦©£¨¨
ìziLëìeLjiiy ef daygn ixg` wxe ,xaegnd on eylziy xg` ± ¦§¤¦¨§

lk la` ,mc` zlik`l cnerd xac oick milke` z`neh e`nhiy
opi`e lke`k mpic oi` ,eylzpy xg` jk mdilr ayg `ly cer

:opgei iax ly enrh `xnbd zx`an .d`neh zelawn,øáñ÷̈¨©
øeaç úáLçî,rwxwl zexaegn mcera odilr aygy daygn ± ©£¤¤¦

,äáLçî dîL àì.lke` my mdilr zzl dliren dpi`e Ÿ§¨©£¨¨
:dpynn opgei iax ixacl di`x `ian `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦

àðéðz,opgei iax ixack (`"n `"t zexdh) dpynaìLøNò äL §¦¨§Ÿ¨¨¨
íéøáczekld ±,øBäè óBò úìáða eøîàðici lr `le eil`n zny §¨¦¤¤§§¦§©¨

,zekldd lk dpyna my epnpe ,dxyk dhigyäæåd`iany §¤
`ed `xnbdïäî ãçàef dlap ,zekldd on ±äáLçî äëéøö± ¤¨¥¤§¦¨©£¨¨

`nhze ,d`nh dnvr `id f`e ,mc` zlik`l dilr aeygiy
ef daygn `la la` ,dry dze`n da erbiy miwyne milke`
z`neh elit`e .dlke`l mc` ipa jxc oi`y meyn ,d`nh dpi`
mc`d z` `l` d`nhn xedh ser zlap oi`y ,da oi` dliap

,drleay drya ,dze` lk`yåmpn`øLëä äëéøö dðéàzlawl §¥¨§¦¨¤§¥
dkixv dpi` oke ,milke`d lk jxck ,min z`ia ici lr d`neh
dilr yi dil`n `l` ,da rbiy xg` `nh xacn dz`neh lawl

:`ax giken .da mirbepd miwyne milke` `nhl d`neh,àîìà©§¨
íéiç úáLçîecera aygy ,elke`l xedhd serd lr daygn - ©£¤¤©¦

,igäáLçî dîL àìxedh ser ixdy ,d`neh lawl ie`x ezeyrl Ÿ§¨©£¨¨
eilr aeygiy dpynd dkixvd ok it lr s`e ,dlik`l cner enzq
lr `l` d`neh lawn epi`y ,dfa mrhd gxkdae ,lapzpy xg`
li`ede ,d`neh lawl ie`x `edy drya eilr aygy daygn ici
ici lr d`neh lawn epi` jkl d`neh lawn epi` ig ecerae

e ,ef daygnénð àëä,dnda lk`n jxevl erxfpy oiyler oiprl ¨¨©¦
øeaç úáLçîrwxwl mixaegn mcera mdilr aygy daygnd ± ©£¤¤¦

d`neh milawn mpi`ykäáLçî dîL àìlawl miie`x mzeyrl Ÿ§¨©£¨¨
.d`neh

:opgei iax ixacl `ax zii`x z` dgec `xif iax,øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©
y xnel xyt`àëäxedh ser zlapy zxne`d dpyna o`k ± ¨¨
,daygn dkixvìæBâamc`d zeyxa did `ly ohw xa ser ± §¨

,eiigaíeøä ïî ìôpLltp xie`a gxet eceray xnelke ,daebd ± ¤¨©¦¨
,zneïðé÷ñòdpynd dxn` ea `weece ,ef dpyn zwqer df ote`a ± ¨§¦©

meyn ,daygn ici lr `l` d`neh lawn epi`yïn÷ äåä àìc± §Ÿ£¨©¨
epiptl eiiga serd did `lydéìò áBLçìcayeg mc` `diy ± §¦§£¥

serd did m` la` ,daygn jixv `ed jk meyne ,dlik`l eilr
ie`x ezeyrl jka icy xyt` ,dlik`l cner dide eiiga epiptl
`lye ,ezen xg`l zxg` daygna jxev oi`e ,d`neh lawl

.opgei iax ixack
:`xif iax ziigc lr dywn iia`,ééaà déì øîàx`eand dyrna ¨©¥©©¥

a oldl `ziixaaL úìBâðøzdznäðáéa,d`nhy minkgd ewqte ©§§¤¤§©§¤
,dlke`l mixkp dilr eaygy meynøîéîì àkéà éàîcvik ± ©¦¨§¥©

`l` dzin xg`l daygna jxev oi`y jvexiz itl z`f x`az
ser dpid zlebpxz ixde ,mc` zeyxa eiiga did `ly xa sera

.`id mc` ipa zeyxa lcbd
déì øîà,eziiyew uxzl iia`l `xif iaxäåä àøa ìBâðøz± ¨©¥©§§¨¨£¨

miiexwd milebpxz oinn dzid ,dyrn eze` da didy ef zlebpxz
dkxved jkitle ,mc` zeyxa milcb mpi`y 'xad lebpxz'

.d`neh lawl daygn
:xad lebpxza dyrn eze` cinrdl ozip ok` m` dpc `xnbd

déìò eëéçài`y meyn ,`xif iax ly evexiz lr minkgd ewgy ± £¦£¥
ixdy ,xad lebpxz oinn zlebpxz dze` dzidy xnel llk xyt`

àøa ìBâðøzoin [xad-]ànèî÷ éî àîè óBòå ,àeä àîè óBòike ± ©§§¨¨¨¥§¨¥¦¨§©¥
x`ean (:w) oilega `lde ,elke`d mc`d z` `nhn `nh ser
xedh sera `l` zbdep dpi` ser zlap zlik` ici lry d`nehy
dbdp ef zlebpxzay gken oldl `ziixaae ,`nh sera `le

.ser zlap zlik` ici lry d`neh
ééaà eäì øîà,`xif iax uexiz lr ewgyy minkglàøábäaø ¨©§©©¥©§¨©¨

àúléî øîàmkipira d`xp `edy s` ,xac xn` lecb mc` m` ± ¨©¦§¨
mewn lkn ,denzdéìò eëéçz àìyi oky ,eilr wegyl ie`x oi` ± Ÿ§¦£¥

`ziixad z` cinrdl ezpeeky xnele eixac uxzlúìBâðøúa§©§§¤
mixedhd ziad ilebpxz oinnäãønL,ezeyxn dgxae dilraa ¤¨§¨

dyrn eze`e ,mc` zeyxa `ly elcby migext` dcilede
jk meyny `xif iax xaqe ,el` migext`n cg`a did dpaiay
zeyxa dzid `ly itl ,zlebpxz dze`a daygn my ekixvd

,mlern mc`àøa éàîe,'xa lebpxz' `xif iax d`xwy dne ± ©¨¨
meyndønî éàøáéàc.dipec` zeyxn d`vie zixacn dzyrpy ± §¦§©¦¨¨

:xg` ote`a `xif iax ixac uxzn `tt ax,øîà àtt áøeze` ©¨¨¨©
,dpaiay zlebpxza didy dyrnéàåä àîâàc àzìBâðøzdzid - ©§§§¨§©§¨£©

zeyxa milcb mpi`y 'mb` ilebpxz' `xwpd oinn zlebpxz dze`
did jkitle ,oldl x`eank od zexedh df oinn zeawpy ,mc`
dlcb `ly itle ,dlke`d z` `nhl zlebpxz dze` ly dpic

.d`neh zlawl daygn dkixv mc` zeyxa
:`xnbd zx`an .md mixedh m` mb` ilebpxz oica dpc `xnbd

àtt áø,dpaiay zlebpxza `ziixaa dyrnd z` cinrdy ©¨¨
eixac z` xn` ,mb`ay zlebpxzadéîòèì,df oipra ezhiy itl - §©§¥

ìBâðøz ,àtt áø øîàcxkfàîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ± §¨©©¨¨©§§§©§¨
øeñàoilega mix`eand dxdh ipniq ea oi`y itl ,dlik`a,(.hp) ¨

àzìBâðøzdawp zlebpxz ±àîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ± ©§§§¨§©§¨
àéøLipniqn edfe zlke`e zqxec dpi`y itl ,dlik`a zxzen ± ©§¨

.zeteray dxdhdéðîéñåCz` jetdze drhz `ly icke ± §¦¨¨
jcia oniq `di ,dxeq` dawpde xzen xkfdy xnel mixacd

y l`xyia zlaewnd dklddnéðBnòldwa `al xeq` xkfàìå ©¦§Ÿ
úéðBnò.zxzen dawpde xeq` xkfdy eppipra mb `ed oke ,dawp ©¦

mb` zlebpxz mb dlik`a xqe`d xnixn ixac d`ian `xnbd
:dawpøîéøî Løc,miaxaàîâàc àzìBâðøzoinn dawp zlebpxz ± ¨©§¥©©§§§¨§©§¨

,mb` ilebpxzàøéñàdligzn dexizdy dny ,dlik`a dxeq` ± £¦¨
oilega mixen`d mipniqd lk da oi`y mixeaq eidy itl epiid

jk xg` mle` ,mi`nh zetera (.hp)ïðaø äeéæçminkgd de`x ± ©§¨©¨¨
äìëàå äñøãcqpki `ly ewifgdl dilbxa dlk`n lr zqxecy - §¨§¨§¨§¨

.dexq`e exfg jkitle ,zeteray d`nehd ipniqn edfe ,dita elek
eðééäåiexwd oind `id ef zlebpxze ±àúeøéb`nh ser `edy §©§¦¨

.(:hw) oilega yxetnk
m` d`nh xedh ser zlap m`d mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:dlik`l dilr ayg `lìæBb ,ïðaø eðz,xedh oinn ,ohw ser - ¨©¨¨¨
úbì ìôpL,oii `ln dide mpii `ivedl miaprd ea mikxecy mewn ± ¤¨©©©
,my zneáLçåmc`BúBìòäì åéìòzbd onìzlik` jxevéúeë- §¨©¨¨§©£§¦

lke` oick znd lfebd oic ,zelap lke`d ixkpàîè`nhnd ¨¥
didiy eilr ayg m` la` ,ea mirbepd mixg` milke`ìzlik` §

,øBäè ,áìëoi`e lke` epi` mc` zlik`l cner epi`e xg`n ¤¤¨
.ea zbdep milke` z`nehóà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøayg m` ©¦¨¨¤¦¥©

eilrìzlik`,áìë`ed ixd,àîèaygy daygny meyn `le §¤¤¨¥
oa opgei iax xaeq `l` ,lke` ezeyrl dliren alk zlik`l eilr
`l` ,mc` zlik`l daygn dkixv xedh ser zlap oi`y ixep

llk daygn `la d`nh.
dkixv xedh ser zlap oi` recn mrh ozep ixep oa opgei iax

:daygn,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàxedh ser zlap oi`y cenll yi ¨©©¦¨¨¤¦
oicn mc` zlik`l daygn dkixv,øîBçå ì÷yànèî íàz` ©¨¤¦§©¥

elke`d mc`däøeîç äàîeèzrya eilr eidy] eicbae mc`dy ± §¨£¨
elk`y s`e ,mi`nhp [serd zlap zrilaäáLçîa àlL`diy ¤Ÿ§©£¨¨

m`d ,dlap `edy elk`yk rci `ly oebke ,mc` zlik` jxevl
äl÷ äàîeè ànèé àìmiwyne milke` z`neh -.äáLçîa àlL Ÿ§©¥§¨©¨¤Ÿ§©£¨¨

:ixep oa opgei iax ly enrh migec minkgBì eøîàiaxl minkg ¨§
,ixep oa opgeiàìs`y ,df xnege lwn cenll oi` ±zøîà íàjky Ÿ¦¨©§¨

oicdäøeîç äàîeèas` zbdepy ,xedh ser zlap lke`a zbdepd §§¨£¨
mrh jkl zzl yi ixd ,daygn `laCëì úãøBé dðéà ïkLlkay ± ¤¥¥¨¤¤§¨

xykd jixv xac eze` oi` dxeng d`neh ea zbdepy xac
ike ,mc`d zaygna dielz ez`neh oi` okle ,ea zbdepd d`nehl
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc dcp(iyiy meil)

äøeîç äàîeèada `weecy xnel yi ,daygn `la d`nhny §§¨£¨
,ok oicdïkLy xg` oic da ep`vnda àöBik äNBò dðéàdpi` ± ¤¥¥¨¨©¥¨

deyd d`neh zbxcna zeidl dci lr `nhpd xacd z` dyer
ilk e` mc` eli`e ,milke mc` d`nhn dxeng d`nehy ,dl

m`d ,xg` ilk e` mc` mi`nhn mpi` dpnn e`nhpyøîàzŸ©
oicd ok didiyäl÷ äàîeèada ixdy ,daygn `la `nhzy §§¨©¨

oicdda àöBik äNBòLd lke` ±xg` lke` `nhne xfeg `nhp ¤¨©¥¨
d`neh oicn welg dlw d`neh oicy xg`ne ,opaxcn ea rbepy
oi`y ,daygn oiprl mb mpic welgy xnel yi ,df oiprl dxeng
dpi` dxeng d`nehy s` daygna `l` d`nhn dlw d`neh

.daygn dkixv
:`ax ly eyexit dgec iia`ééaà déì øîàxyt` cvik ,`axl ¨©¥©©¥

da `veik dyer dlw d`nehy meyny minkg zaeyz z` yxtl
ixd ,daygn `la d`nhn dpi`ïëc ìkoky lk ±äîe ,àeä ¨§¥©

àìé÷c äøeîç äàîeè`lew da ep`vny ±äNBò dðéàc`nhpd z` §¨£¨§¦¨§¥¨¨
zeidl dpnnda àöBikdf xneg da yi mewn lkn ,denk - ©¥¨

yàøéîçc äl÷ äàîeè ,äáLçîa àlL äànèîda ep`vny ± §©§¨¤Ÿ§©£¨¨§¨©¨©£¦¨
df xaca xnegäNBòcdpnn `nhpd z`ïéc Bðéà ,da àöBikm`d ± §¨©¥¨¥¦

xnege lw oic cnlp `lL`id mb.äáLçîa àlL äànèn ¤§©§¨¤Ÿ§©£¨¨
:xg` ote`a minkg zaeyz yxtn zyy ax,úLL áø øîà àlà¤¨¨©©¥¤

øîà÷ éëä,ixep oa opgei iax ixacl aiydl minkg zpeek jk ±àì ¨¦¨¨©Ÿ
s` oky ,xnege lw oicn cenll xyt`y jixackzøîà íà¦¨©§¨

äøeîç äàîeèada `weecy xnel yi ,daygn `la d`nhny §§¨£¨
,ok oicdïkLy xg` xneg da ep`vnøLëä äëéøö dðéàdpkd ± ¤¥¥¨§¦¨¤§¥

dxengd dz`neh zbdep xedh ser zlapay xnelke ,d`nehl
ike ,min dilr e`a `l m` s` dlke`d mc`d z` `nhløîàzŸ©

mb daygn jixv oi`y cnlpyäl÷ äàîeèa,xzei lw dpicy §§¨©¨
da ep`vn ixdyøLëä äëéøvLok m` `l` `nhp lke` oi`y ± ¤§¦¨¤§¥

.eilr min z`ia ici lr d`neh lawl dligz xyked
:zyy ax yexit lr dywn `xnbdøLëä äëéøö éîezlap ike ± ¦§¦¨¤§¥

,xykd dkixv xedh serïðúäå`"t zexdh) dpyna epipy ixde - §¨§©
,(`"nìLíéøác äLzekld ±,øBäè óBò úìáða eøîàðodn zg`e §Ÿ¨§¨¦¤¤§§¦§©¨

yäáLçî äëéøöayg ok m` `l` da rbepd lke` z`nhn dpi` ± §¦¨©£¨¨
,dlik`l mc` dilråy da zexen`d zekldd on cerdðéà §¥¨

äànèîdzribpa mc`àlà`id xy`k dzlik`aäòéìaä úéáa §©§¨¤¨§¥©§¦¨
,elyåy da zexen`d zekldd on cerøLëä äëéøö dðéàdpkd - §¥¨§¦¨¤§¥

dkixvy xn`y zyy ax ixack `ly yxetn ixde ,d`nehl
.xykd

,`xnbd zvxznéäðmpn` s` ±àéòa àì õøL øLëäcdpi`y ± §¦§¤§¥¤¤Ÿ¨£¨
`l` ,`nh xac lk e` uxy rbn ici lr dz`nehl dpkd dkixv
,ea mirbepd mixg` milke` `nhnd `nh lke`k zipecip dil`n
rbn mby ,xykd dkixv dpi`y dxne`a dpynd zpeek jkle
,lke`d lr d`nehd d`a eci lry meyn 'xykd' `xwp d`neha

la`àéòa íéî øLëäd`nehl dpkd dkixv xedh ser zlap mb ± ¤§¥©¦¨£¨
.zyy ax ixacke ,min z`ia ici lr

:dywne `xnbd zxfegàðL éàîdpey dn ±øLëäici lr d`nehl ©§¨¤§¥
rbnàéòa àìc ,õøLenk el dwewf xedh ser zlap oi`y ± ¤¤§Ÿ¨£¨

`ed jkl mrhd i`cea ixd ,x`azpyìàòîLé éaø éác àðúãk± ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
ziaa zipypy `ziixaa diepyd dyxcd on epcnl jky meyn

ok m` ,oldl `xnbd d`iany l`rnyi iax ly eyxcnøLëä¤§¥
z`ia ici lr d`neh zlawlénð íéîmb ±éòaz àìjxhvz `l ± ©¦©¦Ÿ¦¨¥

,xedh ser zlapìàòîLé éaø éác àðúãkxykd oiprl mb `ld - ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
.`ziixa dze`ay ef dyxcn ok cnlp min

epcnl dpnny dyxcd zipyp day `ziixad z` d`ian `xnbd
:d`nehl xykd dkixv xedh ser zlap oi`yéaø éác àðúc§¨¨§¥©¦

ìàòîLéxn`p ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa `ziixa dzpypy ± ¦§¨¥
mzlaPn lRi ike' (fl `i `xwie) weqtaòøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò §¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤¦¨¥©

ici lr d`neh zlawl mirxf xykd oica epcnll ,'`Ed xFdḧ
milawn mpi` mlern min mdilr e`a `ly lky ,min z`ia

oic xn`py dnne ,zxg` d`neha e` uxya erbp m` s` d`neh
,cenll yi mirxf lr dfäøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàL íéòøf äî©§¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨

,milke mc` d`nhnd d`neh zbxcnl mi`a mpi` ote` meyay ±
rbna d`neh elaw ok m` `l` d`neh mda oi` mnvrn ixdy
d`nehl oey`x `l` miyrp mpi` d`neh rbn ici lre ,`nh xac

y xn`p mdae ,milke mc` `nhn epi`y,øLëä ïéëéøöyi jkne §¦¦¤§¥
y cenllìk óàmilke`däøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàL± ©Ÿ¤¥¨§©¥§¨£¨

,milke mc` d`nhnd d`neh zbxcn icil `al micizr mpi`y
d mdøLëä ïéëéøö,d`neh zlawläúöéd`vi df llkne ±úìáð §¦¦¤§¥¨§¨¦§©

äøeîç äàîeè ànèì dôBqL øBäè óBò`nhp dlke`d mc`dy - ¨¤¨§©¥§¨£¨
df oiprl mb dpic dpey jkitle ,dzlik`aéøö ïéàL,øLëä C`l` ¤¥¨¦¤§¥

ok m` ,dpkd mey `la da mirbepd milke`d z` dil`n d`nhn
,ixep oa opgei iaxl minkg zaeyz zyy ax x`ia ji` dyw
gken ixd ,daygn dkixv okle xykd dkixv dlw d`nehy

.[uxy xykd `le min xykd `l ,llk xykd dkixv dpi`y
:ixep oa opgei iaxl minkg zaeyz idn dwiqn `xnbdøîà àlà¤¨¨©

àîézéàå ,àáøz`f xn`y mixne` yie ±,àtt áøexn`y dn ¨¨§¦¥¨©¨¨
oi` 'jkl zcxei dpi` oky dxeng d`neha zxn` m` ,`l' minkg

l mzpeek `l` ,`weec xedh ser zlapay d`nehl mzpeekíeL
íìBòa äøeîç äàîeèd`neh mda zbdepy mixacd lky ± §¨£¨¨¨

xn`z' exn`y dn oke ,min xykd `la s` zbdep ,dxeng
zlapay dlw d`nehl mzpeek oi` 'jkl zcxei oky dlw d`neha
enk min xykd dkixv dpi` `id mb ef d`neh ixdy ,xedh ser

l mzpeek `l` ,epgkedyíìBòa äl÷ äàîeè íeLmilke`d lk ± §¨©¨¨¨
minkge ,min xykdl miwewf md ixd ,dlw d`neh mda zbdepy
d`neha df xneg ep`vne xg`ny ,ixep oa opgei iaxl miaiyn
dkixv dpi`y `ed oic ok m` ,min xykd `la s` zbdepy dxeng

k jxca zbdep dpi`y dlw d`neh mle` ,daygnxykd `la ll
.[daygn dkixvy xnel yi ,min

daygny xne`d (.p) lirl opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
dpi` mc` zlik`l rwxwl mixaegnd mirxf lr mc` aygy

:d`neh zlaw oiprl lke` mzeyrl zlrenéaø äãBîe ,àáø øîà̈©¨¨¤©¦
ïéðòì ïðçBéa mirxfd z` aiigløeaéç úáLçîc ,øNòîmby ± ¨¨§¦§©©£¥§©£¤¤¦

mc`l mcgiil rwxwl mixaegn mcera mdilr aygy daygn
äáLçî dîLs` ,xyrna mirxfd eaiigzpe ezaygn zlren ± §¨©£¨¨

.zlren ef daygn oi`y opgei iax xaeq d`neh zlaw oiprly
mb daygn zlren xyrn oiprly eixacl di`x `ian `ax

:rwxwl xaegnadì àðéîà àðî ,àáø øîà,jk xnel izcnl oipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨
ïðúc(h"n b"t zexyrn) dpyna epipyy ±úéðøBwäå áBæàäå äàéqä ¦§©©¦¨§¨¥§©¨¦

mignv ipin ±LelcbïéøîLð eéä íà ,øöçamixney milrad m` ± ¤¤¨¥¦¨¦§¨¦
md ixd ,mc` zlik` jxevl mze`ïéáéiç.xyrna:`xnbd zxxan ©¨¦

éîc éëéä,dpynd ixac mixen` ote` dfi`a ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨
ote`a mixacnyíãàì älçzî eäðéòøæcxvgd lra mrxfy ± §©§¦§¦§¦¨§¨¨

,mc` zlik`l eidiy zrc lr dligznøîéîì àëéøödkixv ike ± §¦¨§¥©
lk jka oi` `ld ,xyrna miaiigy df ote`a eprinydl dpynd

,yecigåàì àlàote`a mixen` dpynd ixacy i`ce `l` ± ¤¨¨
äîäáì älçzî eäðéòøæceidiy zrc lr dligzn mrxfy ± §©§¦§¦§¦¨¦§¥¨

,dnda zlik`léðz÷ådpyna xn`p df ote` lre ±ïéøîLð eéä íà' §¨¨¥¦¨¦§¨¦
'ïéáéiçmiaiig mc` jxevl mxneyl ezrca jlnp jk xg` m`y ©¨¦

mcera s` mc` zlik`l ezaygn zlreny gkene ,xyrna
.rwxwl mixaegn

:dpynd on `ax zii`x dgec iy` ax,éMà áø øîàgikedl oi` ¨©©©¦
oky ,xyrn oiprl rwxwl xaegna zlren daygny dpynd on

àëä,ef dpyna o`k ±eìòL øöçael` mignv daïäéìéàî`le ¨¨¤¨¥¤¨¥£¥¤
mc` ici lr erxfpïðé÷ñò,dpynd ixac mixen` ±åok it lr s` ¨§¦©§
éîéé÷ íãàì àîúñmb mc` zlik`l mzqa micner el` mipin ± §¨¨§¨¨¨§¦

jxevl daygn mlern mda dzid `le mdil`n egnv xy`k
,mc`øîà÷ éëäåyxtzi 'mixnyp eid m`' dpynd dxn`y dne ± §¨¦¨¨©

y ,xnel dzpeek jky df itläéúBøét úønLî øöçä íà± ¦¤¨¥§©¤¤¥¤¨
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המשך בעמוד רנח

oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtdcip
äá àöåéë äùåò äðéà äøåîç äàîåèeze` oi` ,mc`d z` dlap d`nhny xg`n Ð

`nhne xfeg ,lke` la` .d`nehd a` `l` mc` `nhn oi`y .mc` `nhne xfeg mc`

.opaxcn ,lke`õøù øùëä.d`neh icil e`iadl uxy exiykiy Ðàîèì ïôåñ ïéàù
äøåîç äàîåè.mc` `nhn lke` jl oi` Ðäì÷ äàîåè íåù äøåîç äàîåè íåùÐ

`ed oic ,dxeng d`neha zxn` m` `l
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ãò àä .ïéìëBà úàîeè äànhîäøãwa íòè äðúð àlL ¦©§¨§©¨¦¨©¤Ÿ¨§¨©©©§¥¨
¯éàå .ïéìëBà úàîeè äànhîe ,äîeøz íeMî da Li¥¨¦§¨¦©§¨§©¨¦§¦

äøã÷ì àîúñ Czòc à÷ìñ¯àîúñ ,éîð äðúð àì ék ¨§¨©§¨§¨¨¦§¥¨¦¨¨§¨©¦§¨¨
dpéî òîL åàì àlà !äøã÷ì¯.äéeNò Cîëì àîúñ ¦§¥¨¤¨¨§©¦¨§¨¨¦§¨£¨

.dpéî òîLäðùîæbä úéLàøa áéiçL ìk¯áéiç §©¦¨¨¤©¨§¥¦©¥©¨
.æbä úéLàøa áéiç Bðéàå úBðzîa áéiçL Léå ,úBðzîa§©¨§¥¤©¨§©¨§¥©¨§¥¦©¥

øeòéa Bì LiL ìk¯úéòéáL Bì LiL Léå ,úéòéáL Bì Lé ¨¤¥¦¥§¦¦§¥¤¥§¦¦
.øeòéa Bì ïéàåàøîâ,äèBL óelä äìò ïBâkäðcðcäå. §¥¦§£¥©¤§©©§§¨

øeòéa Bì ïéàå úéòéáL Bì LiL Lé¯,äèBL óelä øwéò ¥¤¥§¦¦§¥¦¦©©¤
øwéòåäðcðcäEzîäáìå" áéúëc .Eöøàa øLà äiçìå §¦©©©§§¨¦§¦§¦§¤§¤§©©¨£¤§©§¤

ìë äéäzïî úìëBà äiçL ïîæ ìk ,"ìëàì dúàeáz ¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ¨§©¤©¨¤¤¦
äãOä¯ïî äiçì äìk ,úéaa Ezîäáì ìéëàî äzà ©¨¤©¨©£¦¦§¤§§©©¦¨¨©©¨¦
äãOä¯.eäì eìk àì éðäå ,úéaaL Ezîäáì äìk ©¨¤¨¨¦§¤§¤¤©©¦§¨¥¨¨§
äðùîúN÷N÷ Bì LiL ìk¯Bì LiL Léå ,øétðñ Bì Lé ¨¤¥©§¤¤¥§©¦§¥¤¥

íéðø÷ Bì LiL ìk .úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ¯,íéôìè Bì Lé §©¦§¥©§¤¤¨¤¥©§©¦¥§¨©¦
.íéðø÷ Bì ïéàå íéôìè Bì LiL LéåàøîâBì LiL ìk §¥¤¥§¨©¦§¥©§©¦¨¤¥

úN÷N÷¯úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL Lé ,øBäè âc ©§¤¤¨¨¥¤¥§©¦§¥©§¤¤
¯ïðà ,éãkî .àîè âcúN÷Nwàáúëc "øétðñ" ,ïðéëîñ ¨¨¥¦§¦£©©©§¤¤¨§¦©§©¦§¨©

?éì änì àðîçø¯äåä ,øétðñ àðîçø áúk àì éà ©£¨¨¨¨¦¦¨¨©©£¨¨§©¦£¨
áéúëc "úN÷N÷" éàî :àðéîà¯àîè âc eléôàå ,øétðñ ¨¦¨©©§¤¤¦§¦§©¦©£¦¨¨¥

¯øétðñ" àðîçø áúk"úN÷N÷å.¯áúëc àzLäå ¨©©£¨¨§©¦§©§¤¤§¨§¨§¨©
ïìðî ,úN÷N÷å øétðñ àðîçø?àeä àLeáì úN÷N÷c¯" áéúëcïBéøLå."Leáì àeä íéO÷N÷¯ ©£¨¨§©¦§©§¤¤§¨©§©§¤¤§¨¦§¦§¦§©§©¦¨

!"øétðñ" éòa àìå "úN÷N÷" àðîçø áBzëìå¯" :ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,eäaà éaø øîàìécâé §¦§©£¨¨©§¤¤§¨¨¥§©¦¨©©¦©¨§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¦
äøBzøécàéå."äðùîåéøçàì äëøa ïeòhä ìk¯ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL Léå ,åéðôì äëøa ïeòè ¨§©§¦¨©¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥¤¨§¨¨§¨¨§¥

.åéøçàì äëøa ïeòèàøîâ?éàî ééezàì¯.÷øé ééezàì¯Cøáîc ÷çöé éaøìe÷øià?éàî ééezàì , ¨§¨¨§©£¨§©¥©§©¥¨¨§©¦¦§¨¦§¨¥©¨¨§©¥©
¯.àiî ééezàì¯?éàî ééezàì ,àénà Cøáîc àtt áøìe¯.úåöî ééezàì¯àáøòî éðáìåéëøáîc §©¥©¨§©©¨¦§¨¥©©¨§©¥©§©¥¦§Ÿ§¦§¥©£¨¨¦§¨§¦

e÷éìñc øúaeäééléôzì eðeöå åéúåöîa eðLc÷ øLà"øBîLåéweç?éàî ééezàì ,"¯ééezàì ¨©¦§¦§¦©§£¤¦§¨§¦§Ÿ¨§¦¨¦§¨§©¥©§©¥
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc dcp(iyiy meil)

oiprl zayd oic cvik ,ef dpyna xen`d on dgiken `xnbd
:d`neh oiprle xyrnúáL àäåzaye -dfäàôa áéiçéîc- §¨¤¤§¦©©§¥¨

,d`ta aiig `edy dler ef dpyn ixac jeznyemb `linnáéiçéî¦©©
ïðúc ,øNòîa(.p lirl)ìk'xacáéiç äàta áéiçLmb,'øNòna §©£¥¦§©Ÿ¤©¨©¥¨©¨©©£¥

øNòna áéiçcîe,xyrna zayd z` miaiign ep`y dn jezne - ¦§©¨©©£¥
y mb dlerïéìëBà úàîeè ànhîxaca rbp m` d`neh lawn - ¦©¥§©¨¦

lky (.p lirl) epzpynay llkd itke ,milke`d lk oick `nh
,milke` z`neh `nhn xyrna aiigdàîìày jkn gken -ìk ©§¨¨

àîòèì ãéáòc éléî`l` ,envr ipta lk`p epi`y xac lk - ¦¥©£¦§©£¨
ok it lr s` ,mixg` milke`a mrh zzl ynynúàîeè ànhî¦©¥§©

úáL éàäc ,ïéìëBàdf zay ixdy -àãéáò àîòèìwznl ynyn - ¨¦§©¤¤§©£¨£¦¨
dnne ,envr ipta lk`idl ekxc oi`e ,mrh da zzle dxicwd
epi`y oin mby dler ixd ,milke` z`neh `nhny epgkedy
lke`k aeyg mixg` milke`a mrh ozep `l` envr ipta lk`p

.d`neh zlaw oiprl
mrh zzl `l` ieyr epi`y oiny dgikedy dn lr dywn `xnbd

:d`neh lawn mixg` milke`aéäðéîøedpynn jk lr dWwde - §¦§¦©§¥
,da epipyy (d"n b"t oivwer) zxg`èLBwä,myea oin -íeîéçäå ©§§§©¦

,liabpf iexwd oind `ed -åx`yéLàøignväàézäå ,íéîNá- §¨¥§¨¦§©¦¨
,ayr oinúézìçäå,oilaz oin -òéøç úlçå ,íéìtìtäå,[mekxk-] §©¦§¦§©¦§§¦§©©¨¦©

miynyn mpi`e ,mnvr ipta milk`p mpi` el` mipin lky s`
ok it lr s` ,dxicwa gixe mrh zzl `ad oilazk `l`ïéçwð¦¨¦

øNòî óñëas`e ,ipy xyrn ea dcty sqkn mze` zepwl i`yx - §¤¤©£¥
,lke` mdy mixac ea zepwl `l` df sqka ynzydl xzed `ly

,df oiprl lke`k mpic oilazk el` mipin miynyne li`edåmle` §
ïéàel` mipin,ïéìëBà úàîeè ïéànhî.lke`k mpic oi` df oiprly ¥¦©§¦§©¨¦

md jkéøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác`aiwr iaxl ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨¨¤¦
,eixac lr zeywdlíàjzrcl,øNòî óñëa ïéçwðgxkda ixd ¦¦¨¦§¤¤©£¥

dywi jk m`e ,lke`k mpicy,ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà äî éðtî¦§¥¨¥¦©§¦§©¨¦
íàåjzrclïéànhî ïðéàmiaeyg mpi`y meyn ,milke` z`neh §¦¥¨¦©§¦

ie`x ,lke`óày oicd zeidl,øNòî óñëa eç÷lé àì íäoi` ixdy ©¥Ÿ¦¨§§¤¤©£¥
.lke` epi`y xac xyrn sqka zepwlåok`,éøeð ïa ïðçBé éaø øîà §¨©©¦¨¨¤¦

yeðîð,aexd zrc `id dn zrcl minkgd zaiyia oipnl ecnr - ¦§
eøîâådkldl enikqd -Lel` mipin lkøNòî óñëa ïéçwð ïéà §¨§¤¥¦¨¦§¤¤©£¥

åmb,ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéàmrhl `l` miieyr mpi`y itly §¥¦©§¦§©¨¦
dpynd on lirl epgkedy dn lr dyw jkitle ,lke`k mpic oi`
ipta lk`p epi`y lke` mby epzpynay millkd it lr d`ta

.milke` z`neh `nhn mrhl ieyr `l` envr
:`xnbd ziiyew uxzn `cqg axàcñç áø øîà,`iyewd uxzl ¨©©¦§¨

ipta milk`p mpi`e mrhl miieyrd mipiny xnel yi mlerly
,epzpynne d`ta dpynd on epgkedy enk mi`nhn ok` mnvr

àéää àéðz ékokezny zeipynd ixac mixen` ote` dfi`ae - ¦©§¨©¦
`weec ,milke` z`neh d`nhn zayy dleräéeNòä úáLa- §¤¤¨£¨

zcnerdìjxevCîëdze` mipzepe dze` miyzeky ,gzek - §¨¨
zynyn dpi` df ote`ae ,milk`n ipin da miliahne ,ekezl
zcner xy`k jkitle ,lke` dnvr `id `l` ,mrh zpizp jxevl

.milke` z`neh d`nhn df jxevl `id
:jkl zayd zcner mzqa mby x`al siqen iy` axáø øîà̈©©

ì dúéøîà ,éMàdézòîLizxn` -ef dreny izyxiteáøc dén÷ ©¦©§¦¨¦§©§¥©¥§©
àðäk,`pdk ax iptl -(øîà)yàîéz àìjixvy xn`z l` - ©£¨¨©Ÿ¥¨

milke` z`neh d`nhn zayy epcnl dpnny dpynd cinrdl
`weecäéeNòä úáLadcgiie dripvdyìjxev,Cîëxn`z m`y §¤¤¨£¨§¨¨

y jixacn wiieci ixd jkàä[la`-]àîúñ`ly zay mzq - ¨§¨¨
zcner ,jnkl dcgiäøã÷ì,ok oicd oi`e ,d`neh zlawn dpi`e ¦§¥¨

àlàmbäéeNò Cîëì úáL íúñjxevl da ynzydl zcner - ¤¨§¨¤¤§¨¨£¨
.d`neh zlawne jnk

:eixacl di`x `ian iy` ax,úáMä ,(ã"î â"ô ïéö÷åò) ïðúc¦§©©¤¤
äøãwa íòè äðúpMîea d`ivede dxicwa liyaz mr dlyazp - ¦¤¨§¨©©©§¥¨

jkitle ,ur zkizgk `id ixde cer mrh da oi` dzre ,dnrh z`
da ïéàceräîeøz íeMîxg`e ,dnexz ly zayd dzid m` mb - ¥¨¦§¨

liyazd oi` oileg ly zxg` dxicwl aey dltpe dxfg dleyia
on mrh laiw `l ixdy ,mixfl dlik`a xq`p dipyd dxicway

,zaydåok,ïéìëBà úàîeè äànhî dðéàcer daeyg dpi`y itl §¥¨¦©§¨§©¨¦
y dpynd ixacn wiicl yie .lke`kàä[la`-]íòè äðúð àlL ãò ¨©¤Ÿ¨§¨©©

äøãwaif` ,dleyiaa dnrh d`ivedy mcew -íeMî da Lé ©§¥¨¤¨¦
äîeøzmixfl dlik`a dxeq` `id dnexz ly m` -,äànhîe §¨¦©§¨

ïéìëBà úàîeè.lke`k `id daeyg da dnrh ceray itl -éàå §©¨¦§¦
Czòc à÷ìñy xnel jzrc lr dlri m`e -äøã÷ì àîúñmzqy - ¨§¨©§¨§¨¨¦§¥¨

recn ,dywi ixd ,dxicway liyaza mrh zzl zcner zay
dpi`y liyaza dnrh d`ivedy zaya `weec dpynd dxn`

,d`nhnénð äðúð àì ékdnrh d`ivedy mcew mb ixd -àîúñ ¦Ÿ¨§¨©¦§¨¨
äøã÷ìipta dlik`l `le liyaza mrh zzl mzqa zcner - ¦§¥¨

on lirl epgkedy enk lke`k jk meyn daiygdl oi`e ,dnvr
.(d"n b"t my) dkenqd dpynddpéî òîL åàì àlàmbyàîúñ ¤¨¨§©¦¨§¨¨

jnk jxevl yexita cegi `lae mzqa -äéeNò Cîëìzcner - §¨¨£¨
,`xnbd dwiqn .d`neh zlawn jkitle ,gzek jeza dlik`l `id

dpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`d
ìkdndaáéiçLdxnv z` ffebdazpizpæbä úéLàøixd ,odkl Ÿ¤©¨§¥¦©¥

ef dnda hgeydúBðzna áéiçdawde miiglde rexfd zpizpa - ©¨©©¨
,odkl dlyLéådndaLdhgeydáéiç Bðéàå ,úBðzna áéiç §¥¤©¨©©¨§¥©¨
,æbä úéLàøa(b gi mixac) mda xn`py zepzna aiigy xey oebke §¥¦©¥

fbd ziy`x oi`y ,aiig epi` fbd ziy`xa mle` ,'dU m` xFW m`'¦¦¤
.(.dlw) oileg zkqna x`eank miyaka `l` bdep

e` mc` lk`nl ie`x `ede ,ziriayd zpya rwxwd on lcbd lk
,ziriay zyecw ea zbdep ,micba epnn reavl ie`xy e` ,dnda
oke ,lkl exiwtdl aiig `l` ,envrl ea wifgdl xeq`y oiprl
e` ,d`etx jxevl ea ynzydl xeq` oke ,dxegq ea zeyrl xeq`
ixta ynzydl e` ,lk`nd z`wdl `iand mq epnn zeyrl
zexita dkld dxn`p cere .ceai`e cqtd el mxebd xaca
dcyay zeigd oi`e dcyd on zexitd elk xy`ky ,ziriay
llk dpynd zx`ane .ziad on mxral aiig my mdn mi`ven

:el` zekldaìkziriaya rwxwd ilecibn oinøeòéa Bì LiL- Ÿ¤¤¦
,dcyd on digl dlk xy`k ziad on exral daegd ea zbdepy

y i`ceúéòéáL Bì Lézexen`d zekldd x`y ea zebdepy - ¤§¦¦
ea ynzydl e` eca`l xeq`e ,exiwtdl aiigy ,ziriay zexita

.x`azpy enk dnecke d`etx ikxvlåmle`Léilecib ipinn §¥
rwxwdúéòéáL Bì LiLzexita zexen`d el` zekld ea zebdepy ¤¤§¦¦

enk driavl e` dnda e` mc` lk`nl cnery meyn ,ziriay
,x`azpyåok it lr s`øeòéa Bì ïéà,ziad on exral aiig epi` - §¥¦

dcyd on milk mpi`e ux`a miniiwznd mignv ipin oebke
zbdep xeria zaeg oi`y ,xeriaa miaiig mpi` jk meyne ,mlerl

.dcyd on dlkd xaca `l`

àøîâ
mdn dfi`e ,xeriaa miaiigd mipind md dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zx`an .ziriay zyecw mda zbdepy s` miaiig mpi`y
miaiig mbe ziriay zyecw mda zbdepy mipind md dfi`

,xeriaaäèBL óelä äìò ïBâkoind on mignevd ayrd ilr - §£¥©¤
,'dhey sel' iexwdäåiexwd oind on mignev.'äðcðc'i`ceay s`e §©©§©¨

rwxwd ilecib ipin lka mb xeria zaege ziriay zyecw zbdep
eprinydl ick ,el` mipin `xnbd dhwp ,dcyd on digl milkd
mpi` mdiyxyy ,mdiyxyl mdilr oia mda ep`vny weligd
xen`d x`al `xnbd dtiqene .x`eaiy enke xeriaa miaiig
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc dcp(ycew zay meil)

éðçéødkxa mda epwizy s`y ,gix ipin lr cnll dpynd d`a - ¥¨¦
meyn ,mdixg`l dkxa mdilr dpwzp `l mewn lkn ,mdiptl

.dixg`l dilr jxal daeyg dpi`e ,zhren mz`pdy

äðùî
:zwepize wepiz ly zelcbd onf izn dpc epizpynú÷Bðézza ¦¤

,cg` meie dpy dxyr mizy,úBøòN ézL äàéáäL`id ixd ¤¥¦¨§¥§¨
mai iptl dltpe dlra zn m`e ,dlecb,úîaéúî Bà úöìBç Bà¤¤¦§©¤¤

ìëa úáéiçåd÷Bðéz ïëå .äøBza úBøeîàä úBöîdxyr yly oa §©¤¤§¨¦§¨£©¨§¥¦
cg` meie dpyìëa áéiç ,úBøòN ézL àéáäLdúBøeîàä úBöî ¤¥¦§¥§¨©¨§¨¦§¨£

äøBîe øøBñ ïa úBéäì éeàøå .äøBza,dzine zewln ypera yprdle ©¨§¨¦§¥¥¤
,úBøòN ézL àéáiMî`l` yprp epi`e .ohw `ed `iady mcew la` ¦¤¨¦§¥§¨

éwiL ãòï÷æ ózexrya swen didi mewn eze` lky -zx`ane , ©¤©¦¨¨
owfa :xaecn owf dfi`a dpyndïBzçzä,mc`d seba dhnl -àìå ©©§§Ÿ

owfaïBéìòä,mc`d iptay -àlàmewn eze` xryl e`xwy mrhd ¨¤§¤¨
meyn ,'owf'ìa íéîëç eøacL.äi÷ð ïBL ¤¦§£¨¦§¨§¦¨

:zelcba ielzd sqep oic zx`an dpyndézL äàéáäL ú÷Bðéz¦¤¤¥¦¨§¥
,úBøòN,dlecb `ide,øîBà äãeäé éaø ,ïàîì äìBëé dðéàdleki §¨¥¨§¨§¨¥©¦§¨¥

o`nl `idøBçMä äaøiL ãòaexn mewnd eze` xigyiy - ©¤¦§¤©¨
.zexry

àøîâ
.jynda llkpy xg`l oic dhxt dpynd recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyïðúc ïåéëåzexry d`iady zwepizyìëa úáéiç §¥¨¦§©©¤¤§¨
,äøBza úBøeîàä úBöî,dywi,éì änì úîaéúî Bà úöìBç Bà ¦§¨£©¨¤¤¦§©¤¤¨¨¦

daiyn .maiizdl e` uelgl dleki i`ce dlecb `idy oeikne
`a `pzd :`xnbdé÷etàì`ivedl -,øîàc éñBé éaøcîohw maiy §©¥¦§©¦¥§¨©

lgl leki epi` ,eiptl eznai dltpyuRgi `l m`e'y meyn ,ue§¦Ÿ©§Ÿ
d(æ äë íéøáã) äLøta áeúk 'Léà,ohw `le uleg lecby cnlpe , ¨¦¨©¨¨¨

äMà ìáàuelgl dlekiy mixne` epiid,äpè÷ ïéáe äìBãb ïéaik £¨¦¨¥§¨¥§©¨
.weqta dhrnzd `lïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`yéúééà éàc ¨©§©¨§¦©§¥

ïéà úBøòN ézLdlecb `id ixd ,zexry izy d`iad m` - §¥§¨¦
e ,zvlege.àì ,àì éà:`xnbd zx`an,àîòè éàîy meynäMà ¦ŸŸ©©£¨¦¨

Léàkdphw jk hrnzd ohwy myke ,yi`l dywed dy` - ¨¦
.dhrnzd

:`xnbd dywn,÷Bðézä ïëå àðúc ïåéëåizy `iadyky epiide §¥¨§¨¨§¥©¦
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המשך בעמוד נה

oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtdcip
éðçéøzhren d`pdc ,eixg`l dkxa oerh oi`e ,"minya ivr `xea" odilr oikxan Ð

.`idäðùîäøåîå øøåñ ïá úåéäì éåàøåla` ,owf siwiy cr zexry izy `iaiyn Ð

xn` `pngxe ,ciledl ie`x Ð owf siwdyne ,`ed oiyper xa e`l Ð zexry izy mcew

.a` zeidl ie`xd `le "oa"ïåéìòä àìå ïåúçúäexn` owf ztwd efi`a Ð?oezgza

.oeilrd `le dhnlyäãåäé éáø ïðéñøâ éëä
øåçùä äáøéù ãò øîåàlr" :opiqxb `le Ð
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.daxdàøîâäùøôá áéúë ùéàmixac) Ð

uetgi `l m`e" (dk`l ohw jkld ,"yi`d
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dry dlicbdy oeikc ,zp`nn `l xi`n iaxl
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oi`c ,dphw oebke .l`xyi `ed ixde ,"odk

.dycwl dcia oi` inp dn`e ,melk diyrn
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.xfril` iaxk dkldúéøåìá:`id oizipzn Ð
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ea lyki wicv eze` xn`y xac" :xn`we ,zexry
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eze`" xn`y dnl yxtl yic ab lr s`e .ixii`
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zad izn cr" :opzc ,oizliknce (a,a) zenaic

in" wxtae ."zexry izy `iazy cr ?zp`nn

:`icda l`eny xn`w (`,epw `xza `aa) "zny
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odn yi Ð `zzrnye ,`ikln ax `zipzn edlek

.eikln ax odn yie `ikln ax
cr

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

.éðçéøäðùîúBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz¯Bà ¥¨¥¦¤¤¥¦¨§¥§¨
úBøeîàä úåöî ìëa úáéiçå ,úîaéúî Bà úöìBç¤¤¦§©¤¤§©¤¤§¨¦§Ÿ¨£

úBøòN ézL àéáäL ÷Bðéz ïëå .äøBza¯ìëa áéiç ©¨§¥¦¤¥¦§¥§¨©¨§¨
éeàøå ,äøBza úBøeîàä úåöî,äøBîe øøBñ ïa úBéäì ¦§Ÿ¨£©¨§¨¦§¤¥¤

éwiL ãò úBøòN ézL àéáiMîàìå ïBzçzä .ï÷æ ó ¦¤¨¦§¥§¨©¤©¦¨¨©©§§Ÿ
àlà ,ïBéìòäeøacLìa íéîëçú÷Bðéz .äi÷ð ïBL ¨¤§¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¦¤

äãeäé éaø .ïàîì äìBëé dðéà úBøòN ézL äàéáäL¤¥¦¨§¥§¨¥¨§¨§¨¥©¦§¨
äaøiL ãò :øîBàøBçMä.àøîâïðúc ïåéëå ¥©¤¦§¤©¨§¥¨¦§©

úöìBç Bà" ,"äøBza úBøeîàä úåöî ìëa úáéiç"©¤¤§¨¦§Ÿ¨£©¨¤¤
:øîàc ,éñBé éaøcî é÷etàì ?éì änì "úîaéúî Bà¦§©¤¤¨¨¦§©¥¦§©¦¥©£©

äMà ìáà ,äLøta áeúk "Léà"¯ïéáe äìBãb ïéa ¦¨©¨¨¨£¨¦¨¥§¨¥
úBøòN ézL éúééà éàc :ïì òîLî à÷ ,äpè÷¯ §©¨¨©§©¨§¦©§¥§¥§¨

àì éà ,ïéà¯ïåéëå .Léàk äMà ?àîòè éàî .àì ¦¦¨¨©©£¨¦¨§¦§¥¨
ìëa áéiç" ,"úBøòN ézL àéáäL ÷Bðézä ïëå" àðúc§¨¨§¥©¦¤¥¦§¥§¨©¨§¨
íeMî :àîéz éëå ?éì änì "äøBza úBøeîàä úåönä©¦§Ÿ¨£©¨¨¨¦§¦¥¨¦

"äøBîe øøBñ ïa úBéäì éeàøå" éðúîì éòá÷c¯àðéðz §¨¨¥§¦§¥§¨¦§¤¥¤§¦¨
äøBîe øøBñ ïa àeä éúîéà :àðîéæ àãç¯àéáiMî £¨¦§¨¥¨©¤¥¤¦¤¨¦

éwiL ãòå úBøòN ézL,ïBéìòä àìå ïBzçzä ,ï÷æ ó §¥§¨§©¤©¦¨¨©©§§Ÿ¨¤§
ìa íéîëç eøacL àlà!äi÷ð ïBL¯,éîð éëä ïéà ¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¦¨¦©¦

àlà¯éléî Léøôc éãééàú÷Bðéúc¯éîð Løôî÷ ¤¨©§¥§¨¥¦¥§¦¤¨§¨¥©¦
éléî÷Bðéúc,eäaà éaø øîà .'åë "äàéáäL ú÷Bðéz" . ¦¥§¦¦¤¤¥¦¨¨©©¦©¨

éaø äãBîe .äãeäé éaøk äëìä :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦§¨¤©¦
úBøòN ézL äàéáäL øçàì äìòáð íàL äãeäé¯ §¨¤¦¦§£¨§©©¤¥¦¨§¥§¨

øeáñ àðäk áøc éäBøáç .ïàîì äìBëé dðéà áeL¥¨§¨§¨¥©§¦§©¨£¨¨
áb ìò óàå ,äãeäé éaøk àãáeò ãáòîìäìòáðc. §¤¡©§¨§©¦§¨§©©©§¦§£¨

Bzáa äNòî äéä Ck àì :àðäk áø eäì øîà£©§©¨£¨Ÿ¨¨¨©£¤§¦
dðáe ,ïàîì Løãnä úéáì úàaL ,ìàòîLé éaø ìL¤©¦¦§¨¥¤¨§¥©¦§¨§¨¥§¨
ìL åéøác eøkæeä íBiä BúBàå .dôúk ìò dì ákøeî§¨¨©§¥¨§©§§§¨¨¤

,Løãnä úéáa ìàòîLé éaøäúëáeäìBãb äéiëa ©¦¦§¨¥§¥©¦§¨¨§¨§¦¨§¨
÷écö BúBà øîàL øác :eøîà .Løãnä úéáa¯ìLké §¥©¦§¨¨§¨¨¤¨©©¦¦¨¥

éaø íeMî ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàc ?Bòøæ Ba©§©£©©§¨¨©§¥¦©¦
"äNtúð àì àéäå" :ìàòîLé¯äNtúð àä ,äøeñà ¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§§¨

¯äNtúð àlL ét ìò óàL ,úøçà Eì Léå .úøzeî¤¤§¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨
¯Bæ Bæéàå ,úøzeî¯äéLecwLdôúk ìò ákøeî dðaL ét ìò óàL ,úeòè éLec÷¯úðàîî ¤¤§¥¤¦¤¨¦¥¨¤©©¦¤§¨§¨©§¥¨§¨¤¤

úðàîî úaä éúî ãò :eøîâå eðîðå .dì úëìBäå¯ãòàéázLãeáò àìå Leøt !úBøòN ézL §¤¤¨§¦§§¨§©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¨§¨£
ìæà .äìòáðc áb ìò óàå ,äãeäé éaøk àãáeò ãeáò àðéðç éaøc éãéîìúå ÷çöé éaø .àãáeò§¨©¦¦§¨§©§¦¥§©¦£¦¨£§¨§©¦§¨§©©©§¦§£¨£©
.äàéNð äãeäé éaøc dén÷ døîà ïðçBé éaø ìæà ,ïðçBé éaøc dén÷ døîà àaà øa ïîL áø©¤¤©©¨£©¨©¥§©¦¨¨£©©¦¨¨£©¨©¥§©¦§¨§¦¨

øãLlaàLå ,äe÷tààlà ,Lnî øBçMä äaøiL àì :àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà . §©©¨¨§©§¨¨©©¦§¨¨©¨§¨Ÿ¤¦§¤©¨©¨¤¨
úBøòN ézL eéäiL éãkúBáëBL,úBàøðåúBøòN ézL :øîà àáø .ïálä ìò øBçMä äaøiL éîkúBôéwnääôOîäôNìøîà . §¥¤¦§§¥§¨§§¦§§¦¤¦§¤©¨©©¨¨¨¨¨©§¥§¨©©¦¦¨¨§¨¨¨©

eøîàL úBøòN ézL :àðeä áø øîà ,Baìç éaø¯éøöàäiL Cïøwéòaóà úBneb :äáäà øa àcà áø øîà eékìî áø .úBneb ©¦¤§¨©©¨§¥§¨¤¨§¨¦¤§¥§¦¨¨©©§¦¨©©©¨©©£¨©
úBneâå ,úBçôL ,ãetL :à÷éà áøc déøa àðéðç áø øîà .úBøòN ïéàL ét ìò¯,äì÷î øôà ,úéøBìa ;eékìî áøäðéáâe¯áø ©¦¤¥§¨¨©©£¦¨§¥§©¦¨©§¨§©©§¦§¦¥¤¦§¤§¦¨©

àúéðúîe ïéúéðúî :øîà àtt áø .àikìî¯àúzòîL ,àikìî áø¯àkéà ?eäééðéa éàî .àúkìî àúéðúî :àðîéñå ,eékìî áø ©§¦¨©©¨¨©©§¦¦©§¦¨©©§¦¨§©§§¨©©§¦§¦¨¨©§¦¨©§§¨©¥©§¦¨
àì :àøeqî àðéðç éaø da äL÷ ,àøèeæ øî éì øîà ,éLà áø øîà .úBçôL eäééðéaèéîzLéìàpzïðéòeîLàå!úBneb¯éà ¥©§§¨¨©©©¦¨©¦¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¦¨¨¦§¨¦©¨§©§¦©¦

úBneb ïðéòeîLà¯ïì òîLî à÷ ,úBneâ ézLa úBøòN ézL eäiL ãò :àðéîà äåä¯.úçà àîeâa úBøòN ézL eléôàc¯éîe ©§¦©£¨¨¦¨©¤§§¥§¨¦§¥¨©§©¨©£¦§¥§¨§¨©©¦
øLà" áéúëäå ?àðååb éàäk àkéàäøòNaéðôeLéäaøäåäøòña áBià :àáø øîàå ,"ípç éòöôóøéçäøòña .eäeáéLä äøòña , ¦¨§©©§¨§¨§¦£¤¦§¨¨§¥¦§¦§¨§¨©¦¨§¨©¨¨¦¦§¨¨¥¥¦§¨¨¡¦¦§¨¨

óøéç¯éðôì äøáò äøòñ çeø ànL ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîàEäôlçúðåáéBàì áBià ïéa EìeäeáéLä äøòña ?¯úà 'ä ïòiå" ¥¥¨©§¨¨¦¤¨¤¨©§¨¨¨§¨§¨¤§¦§©§¨§¥¦§¥¦§¨¨¡¦©©©¤
áåéà

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



רנה oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtdcip
éðçéøzhren d`pdc ,eixg`l dkxa oerh oi`e ,"minya ivr `xea" odilr oikxan Ð

.`idäðùîäøåîå øøåñ ïá úåéäì éåàøåla` ,owf siwiy cr zexry izy `iaiyn Ð

xn` `pngxe ,ciledl ie`x Ð owf siwdyne ,`ed oiyper xa e`l Ð zexry izy mcew

.a` zeidl ie`xd `le "oa"ïåéìòä àìå ïåúçúäexn` owf ztwd efi`a Ð?oezgza

.oeilrd `le dhnlyäãåäé éáø ïðéñøâ éëä
øåçùä äáøéù ãò øîåàlr" :opiqxb `le Ð

zexryn mewn eze` xigyiy ,xnelk ,"oald

.daxdàøîâäùøôá áéúë ùéàmixac) Ð

uetgi `l m`e" (dk`l ohw jkld ,"yi`d

.dphw oia dlecb oia Ð dy` la` ,uilgäëìä
äãåäé éáøëd`iadyn dilr `a `l m`y Ð

i`eyip xewrl dlekiy Ð zexry izy

.xegyd daxiy cr ,dizephwäìåëé äðéà áåù
ïàîì,oixenb oiyecw edl eed d`ia jdc Ð

Ð bilt ike .dnvr ycwl dciae `id dlecbc

ikd elit`e ,bilt dlcby xg`l lra `lyk

dry dlicbdy oeikc ,zp`nn `l xi`n iaxl

,zegnl dleki dpi` aey Ð dzgin `le zg`

.i`nw oiyecw edl elgeìàòîùé éáø ìù åúáá
,dnezi dphw `idyk dn` dz`iydy Ð

.o`nl z`a dcliy xg`leàéäå`herin Ð

`nzq dy` Ð "`id" :yixc ikde ,`ed

Ð dqp`p `l ikc `id ,oixenb diyecwy

dzpf elit`y ,zxg` jl yie ,dlral dxeq`

efi`e ,lreale lral zxzen Ð qpe`a `ly?ef

ip`y zpn lr" oebk ,zerh iyecw diyeciwy

oi`c ,dphw oebke .l`xyi `ed ixde ,"odk

.dycwl dcia oi` inp dn`e ,melk diyrn

'åë áëøåî äðá åìéôàå,eed oi`eyip e`lc Ð

dieptc ,dilr dxqzin `l inp zepf oiprl

lray zelira :opixn` `le .`id `nlra

Ð lread lk :xaqwc ,oiyecw eed Ð dlcbyn

`le ,lrea `ed mipey`xd oiyecw zrc lr

.dycwle xefgl oiekzpàùìá.lig =äå÷ôàå
.df oe`ina d`ypy oexg`d dlran Ðéúù

úåáëåù úåøòù.zekex` ediy ÐúåçôùÐ

:dlr `ikln ax xn`e ,zeaezka `id oizipzn

.xfril` iaxk dkldúéøåìá:`id oizipzn Ð

Ð zixelal ribdy oeik ,l`xyin xtzqnd ieb

dnke :opixn`e .eci z` hney?`ikln ax xn`e

.gex lkl zerav` yly :dlräðéáâinp Ð

exq` dn iptn :"oicinrn oi`"a `id dpyn

iptn :dlr `ikln ax xn`e 'ek miebd zepiab

`l `zlz jpd lk .xifg oneya odipt oiwilgny

,oizipznc `nrh iyextl `l` `ikln ax `z`

,zeneb la` .`zkld inwe`l e` `xeriy [e`]

axe .`id diytpc `zrny Ð dlwn xt`e cety

dlwn xt`e ,`ikln axl Ð zegty silgn `tt

.eikln axl Ðàðéðç éáø äá äù÷`wlq i` Ð

`l Ð zexry oi`y it lr s` zeneb :jzrc

,`pz cg cenlzd dileka hinzyil

.zeneb mizy d`iady zwepiz :opireny`le

ïî

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

éùåã÷zenaic oizipzn dil zil ike :ozp oa wgvi epiax dywd Ð zerh

:xninl `kile ?"ep`iny ezeng m`e ezenga xnel leki dz` i`e" (a,a)

iaxc `icda ipzwck ,zerh iyecwa Ð ixii` `kde ,zephw iyecwa Ð mzdc oizipznc

iziin dpinc ,zephw iyecw eed o`nl z`ay eza ixdy ,ixii` inp dphw iyecwa l`rnyi

z`ad xg` zp`nn dpi`c dii`x `pdk ax

ea lyki wicv eze` xn`y xac" :xn`we ,zexry

inp zephw iyecwa l`rnyi iax `nl` Ð "erxf

eze`" xn`y dnl yxtl yic ab lr s`e .ixii`

,wicv eze` xn`y xac oirk ,epiid Ð "wicv

o`nl z`a ezae ,zerh iyecwa xne` `edy

epnp" xn`wcn mewn lkn .zephw iyecw zngn

izy `iazy cr ?zp`nn zad izn cr exnbe

iaxcn iwet`l exnbe epnpc rnyn "zexry

,dcedi iaxcn iwet`l :xninl `kilc .l`rnyi

,dlrap ,z`fe .dlrapa dcen dcedi iax `dc

xaqc l`enye .did dtzk lr akxen dpa ixdy

zeaezk) "xicnd" wxta xn`e ,l`rnyi iaxk

elit` Ð mzq dqpke ,i`pz lr dycw :(a,ar

l`enyl dil zil ike ,hb epnid dkixv dpi` ,lra

zeaezk) "xicnd" wxtae ?(a,a) zenaic oizipzn

,edl ipyne ,`aeh zeipynn l`enyl jixt (`,br

:xnel yie !dpyn mzq` biltc xninl ira `le

l`enye .zenaic oizipzn dil zil l`rnyi iaxc

la` ,zerh iyecwa `l` l`rnyi iaxk xaq `l

oizipznk `l` ,dizeek xaq `l Ð zephw iyecwa

zad izn cr" :opzc ,oizliknce (a,a) zenaic

in" wxtae ."zexry izy `iazy cr ?zp`nn

:`icda l`eny xn`w (`,epw `xza `aa) "zny

gken oke .dcedi iaxcn iwet`l ,oipe`inl oiwcea

in zp`nn :jixtc (a,w zenai) "oi`yep" wxta inp

.l`rnyi iaxke ,zerh iyecwa :ipyne ?dcli `w

`le ,dizeek xaq zerh iyecwa `wec ,rnyn

.mzd ixii` l`enyc `ail`c ,zephw iyecwa

(a,hw my) "i`ny zia" wxta l`eny xn`c `de

dp`in `ly dphw :(`,br zeaezk) "xicnd"ae

,ipyn hb dkixv Ð z`yipe dcnre dlicbde

hb dkixvcn ,oey`xl zycewn dpi`c rnyn

hb dkixv Ð opaxcn la` ,dxezd on ,epiid .ipyn

,oe`ina d`vei dpi` dlicbdync ,oey`xn

.ziyixtckàëéàm`e Ð zegty ediipia

,"dlwn xt`" ediipia `ki` ,inp `nil :xn`z

`tt axc ,`ikln axca dl ipze ,`zzrny iedc

,xn`w ikdc :xnel yie ?eikln axc `zrny xn`

odn yi Ð `zzrnye ,`ikln ax `zipzn edlek

.eikln ax odn yie `ikln ax
cr

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

.éðçéøäðùîúBøòN ézL äàéáäL ú÷Bðéz¯Bà ¥¨¥¦¤¤¥¦¨§¥§¨
úBøeîàä úåöî ìëa úáéiçå ,úîaéúî Bà úöìBç¤¤¦§©¤¤§©¤¤§¨¦§Ÿ¨£

úBøòN ézL àéáäL ÷Bðéz ïëå .äøBza¯ìëa áéiç ©¨§¥¦¤¥¦§¥§¨©¨§¨
éeàøå ,äøBza úBøeîàä úåöî,äøBîe øøBñ ïa úBéäì ¦§Ÿ¨£©¨§¨¦§¤¥¤

éwiL ãò úBøòN ézL àéáiMîàìå ïBzçzä .ï÷æ ó ¦¤¨¦§¥§¨©¤©¦¨¨©©§§Ÿ
àlà ,ïBéìòäeøacLìa íéîëçú÷Bðéz .äi÷ð ïBL ¨¤§¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¦¤

äãeäé éaø .ïàîì äìBëé dðéà úBøòN ézL äàéáäL¤¥¦¨§¥§¨¥¨§¨§¨¥©¦§¨
äaøiL ãò :øîBàøBçMä.àøîâïðúc ïåéëå ¥©¤¦§¤©¨§¥¨¦§©

úöìBç Bà" ,"äøBza úBøeîàä úåöî ìëa úáéiç"©¤¤§¨¦§Ÿ¨£©¨¤¤
:øîàc ,éñBé éaøcî é÷etàì ?éì änì "úîaéúî Bà¦§©¤¤¨¨¦§©¥¦§©¦¥©£©

äMà ìáà ,äLøta áeúk "Léà"¯ïéáe äìBãb ïéa ¦¨©¨¨¨£¨¦¨¥§¨¥
úBøòN ézL éúééà éàc :ïì òîLî à÷ ,äpè÷¯ §©¨¨©§©¨§¦©§¥§¥§¨

àì éà ,ïéà¯ïåéëå .Léàk äMà ?àîòè éàî .àì ¦¦¨¨©©£¨¦¨§¦§¥¨
ìëa áéiç" ,"úBøòN ézL àéáäL ÷Bðézä ïëå" àðúc§¨¨§¥©¦¤¥¦§¥§¨©¨§¨
íeMî :àîéz éëå ?éì änì "äøBza úBøeîàä úåönä©¦§Ÿ¨£©¨¨¨¦§¦¥¨¦

"äøBîe øøBñ ïa úBéäì éeàøå" éðúîì éòá÷c¯àðéðz §¨¨¥§¦§¥§¨¦§¤¥¤§¦¨
äøBîe øøBñ ïa àeä éúîéà :àðîéæ àãç¯àéáiMî £¨¦§¨¥¨©¤¥¤¦¤¨¦

éwiL ãòå úBøòN ézL,ïBéìòä àìå ïBzçzä ,ï÷æ ó §¥§¨§©¤©¦¨¨©©§§Ÿ¨¤§
ìa íéîëç eøacL àlà!äi÷ð ïBL¯,éîð éëä ïéà ¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¦¨¦©¦

àlà¯éléî Léøôc éãééàú÷Bðéúc¯éîð Løôî÷ ¤¨©§¥§¨¥¦¥§¦¤¨§¨¥©¦
éléî÷Bðéúc,eäaà éaø øîà .'åë "äàéáäL ú÷Bðéz" . ¦¥§¦¦¤¤¥¦¨¨©©¦©¨

éaø äãBîe .äãeäé éaøk äëìä :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦§¨¤©¦
úBøòN ézL äàéáäL øçàì äìòáð íàL äãeäé¯ §¨¤¦¦§£¨§©©¤¥¦¨§¥§¨

øeáñ àðäk áøc éäBøáç .ïàîì äìBëé dðéà áeL¥¨§¨§¨¥©§¦§©¨£¨¨
áb ìò óàå ,äãeäé éaøk àãáeò ãáòîìäìòáðc. §¤¡©§¨§©¦§¨§©©©§¦§£¨

Bzáa äNòî äéä Ck àì :àðäk áø eäì øîà£©§©¨£¨Ÿ¨¨¨©£¤§¦
dðáe ,ïàîì Løãnä úéáì úàaL ,ìàòîLé éaø ìL¤©¦¦§¨¥¤¨§¥©¦§¨§¨¥§¨
ìL åéøác eøkæeä íBiä BúBàå .dôúk ìò dì ákøeî§¨¨©§¥¨§©§§§¨¨¤

,Løãnä úéáa ìàòîLé éaøäúëáeäìBãb äéiëa ©¦¦§¨¥§¥©¦§¨¨§¨§¦¨§¨
÷écö BúBà øîàL øác :eøîà .Løãnä úéáa¯ìLké §¥©¦§¨¨§¨¨¤¨©©¦¦¨¥

éaø íeMî ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàc ?Bòøæ Ba©§©£©©§¨¨©§¥¦©¦
"äNtúð àì àéäå" :ìàòîLé¯äNtúð àä ,äøeñà ¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§§¨

¯äNtúð àlL ét ìò óàL ,úøçà Eì Léå .úøzeî¤¤§¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨
¯Bæ Bæéàå ,úøzeî¯äéLecwLdôúk ìò ákøeî dðaL ét ìò óàL ,úeòè éLec÷¯úðàîî ¤¤§¥¤¦¤¨¦¥¨¤©©¦¤§¨§¨©§¥¨§¨¤¤

úðàîî úaä éúî ãò :eøîâå eðîðå .dì úëìBäå¯ãòàéázLãeáò àìå Leøt !úBøòN ézL §¤¤¨§¦§§¨§©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¨§¨£
ìæà .äìòáðc áb ìò óàå ,äãeäé éaøk àãáeò ãeáò àðéðç éaøc éãéîìúå ÷çöé éaø .àãáeò§¨©¦¦§¨§©§¦¥§©¦£¦¨£§¨§©¦§¨§©©©§¦§£¨£©
.äàéNð äãeäé éaøc dén÷ døîà ïðçBé éaø ìæà ,ïðçBé éaøc dén÷ døîà àaà øa ïîL áø©¤¤©©¨£©¨©¥§©¦¨¨£©©¦¨¨£©¨©¥§©¦§¨§¦¨

øãLlaàLå ,äe÷tààlà ,Lnî øBçMä äaøiL àì :àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà . §©©¨¨§©§¨¨©©¦§¨¨©¨§¨Ÿ¤¦§¤©¨©¨¤¨
úBøòN ézL eéäiL éãkúBáëBL,úBàøðåúBøòN ézL :øîà àáø .ïálä ìò øBçMä äaøiL éîkúBôéwnääôOîäôNìøîà . §¥¤¦§§¥§¨§§¦§§¦¤¦§¤©¨©©¨¨¨¨¨©§¥§¨©©¦¦¨¨§¨¨¨©

eøîàL úBøòN ézL :àðeä áø øîà ,Baìç éaø¯éøöàäiL Cïøwéòaóà úBneb :äáäà øa àcà áø øîà eékìî áø .úBneb ©¦¤§¨©©¨§¥§¨¤¨§¨¦¤§¥§¦¨¨©©§¦¨©©©¨©©£¨©
úBneâå ,úBçôL ,ãetL :à÷éà áøc déøa àðéðç áø øîà .úBøòN ïéàL ét ìò¯,äì÷î øôà ,úéøBìa ;eékìî áøäðéáâe¯áø ©¦¤¥§¨¨©©£¦¨§¥§©¦¨©§¨§©©§¦§¦¥¤¦§¤§¦¨©

àúéðúîe ïéúéðúî :øîà àtt áø .àikìî¯àúzòîL ,àikìî áø¯àkéà ?eäééðéa éàî .àúkìî àúéðúî :àðîéñå ,eékìî áø ©§¦¨©©¨¨©©§¦¦©§¦¨©©§¦¨§©§§¨©©§¦§¦¨¨©§¦¨©§§¨©¥©§¦¨
àì :àøeqî àðéðç éaø da äL÷ ,àøèeæ øî éì øîà ,éLà áø øîà .úBçôL eäééðéaèéîzLéìàpzïðéòeîLàå!úBneb¯éà ¥©§§¨¨©©©¦¨©¦¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¦¨¨¦§¨¦©¨§©§¦©¦

úBneb ïðéòeîLà¯ïì òîLî à÷ ,úBneâ ézLa úBøòN ézL eäiL ãò :àðéîà äåä¯.úçà àîeâa úBøòN ézL eléôàc¯éîe ©§¦©£¨¨¦¨©¤§§¥§¨¦§¥¨©§©¨©£¦§¥§¨§¨©©¦
øLà" áéúëäå ?àðååb éàäk àkéàäøòNaéðôeLéäaøäåäøòña áBià :àáø øîàå ,"ípç éòöôóøéçäøòña .eäeáéLä äøòña , ¦¨§©©§¨§¨§¦£¤¦§¨¨§¥¦§¦§¨§¨©¦¨§¨©¨¨¦¦§¨¨¥¥¦§¨¨¡¦¦§¨¨

óøéç¯éðôì äøáò äøòñ çeø ànL ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîàEäôlçúðåáéBàì áBià ïéa EìeäeáéLä äøòña ?¯úà 'ä ïòiå" ¥¥¨©§¨¨¦¤¨¤¨©§¨¨¨§¨§¨¤§¦§©§¨§¥¦§¥¦§¨¨¡¦©©©¤
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רנו
oifge` mipya cenr ap sc ± oey`x wxtdcip

äøòñä ïî.'eke mc`a iz`xa oinip daxd :daeyz jaiyn ip` y`xd xryn ,xnelk Ð

óëä ìò.qxkd on dhnl ,xa`d lry daeb Ð'åë óëä ìò úçà åìéôàab lr s` Ð

.cg` mewna epi`cäáâá úçà.mewn eze` zgz Ðäéúåòáöà éøù÷ ïéád`ian dpi`e Ð

.licbzy cr xryìëìëúùzay zkqna exagy ipira d`xpe .edn izrny `l Ð

:(a,t my) opixn`e ,leklk jeql ick" (a,gr)

"leklk" i`n?cr :inp ikd ,drcv zae drcv

yaelne sevx `diy ,daxd zexry my ediy

xry ,z"iaa "lalazy cr" :iz`vn ip`e .xrya

.ipira xyi `le .laleane setk lecbòãåé éðéà
åäî.il `xiaq `l ,xnelk Ðäðùîéúù

äøôá úåøåîàä úåøòùizy :ol `niiwc Ð

oi`"c `xnba ,da zelqet Ð zexegy zexry

wxt) dxt zkqnae (`,ck dxf dcear) "oicinrn

.(d dpyn ipyíéòâðáåol `niiwc ,oal xry Ð

.mizy Ð "zexry" herin :mipdk zxeza

íå÷î ìëá úåøåîàäå.zwepizae wepiza Ð

õåø÷ì.hrn feg`l =âåæá úåìèéð åäéùÐ

.(edlekc) dax `xeriyàøîâøéîçäìÐ

dlecb `ny ,zp`nn `l Ð oxetva zevxwpyn

dax `xeriy `ki`c cr Ð dvilg oiprle .`id

.edlekcäðùîúì÷ìå÷î åæ éøädpi` Ð

xyr cg` eligzi izn rcil dzecp gzt zrcei

.i`fg zni` drci `l `dc ,dcpl dcp oiay mei

áåæ íåùî úùùåçådyly dilr exar m` Ð

mzk eilr d`vne ,df welg dyalyn daif ini

,edl opiwtqn Ð cere oiqixb dyly xeriy lecb

s` ,`ifg `nei cga Ð `cge `cg lk `nlic

.e`vnp cg` mewnac ab lràøîâäùìù
úå÷åìçini zylya ozyale ,dl zewecad Ð

.meil cg` daifíéîé éðù äúàøù åàÐ

,mei xyr cg` jeza dtebn ynn di`x

dz`vne ,dl wecad welg dyal iyilyae

.mzk eilràðååâ éàä éë ìë àîéúã åäî
'åëå,cg` welge mini ipy hwp ikdl Ð

,`id `nlra `yyg inp `zydc opireny`l

e`l `nyc Ð lk`p epi`e oaxw d`iane

oileg zwilne ,iyily mzk jd i`ed dtebn

ixd :`pin` ded ,opireny` `l i`c .dlap Ð

.`id daf i`cec xacl milbxåäðëædaeyz =

.oaiyd zgvipàîäåæ áâài`z` zecpc Ð

.my dkrnzpe ,zlek`n'åë àðéðç éáøåÐ

dyly `pipg iaxl xn`c ,opikxt `axl

.cg` mewna oiqixb'åë àâìôå éøú`nl` Ð

la` ,cg` mewna `l` `pipg iax bilt `l

iax ipzw `de ,dcen Ð zenewn dylya

la` ,'ek zewelg dyly dyal :lirl `pipg

.`l Ð zenewn dylya cg` welgaïäù
ãåòå ñéøâë,oiqb oiqixb dyly ,xnelk Ð

ied ikdc .cere qixbk cge cg lka `ki`c

.(`,hp) "mzk d`exd" wxta onwl mzk xeriy

åæ úçàå åæ úçàÐ oiqixb izya elit` Ð

,zeynyd oia ipya oze` dz`x `ny oiyyeg

,xgn ly zeynyd oia zg`e meid zg` e`

,mini ipyl dler zeynyd oia zii`xe

yie ,dlild on dzvwne meid on dzvwny

.oitevx dyly o`k
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ãòdf ixd Ð "lklkn ipixd" (`,a) xifp yixa xn`ck ,`ed xry lecb oeyl Ð lklkzy

iax xn` ,`ipzc ?`ed xry lecbc `pyil "leklk"c rnyn i`n :`xnba xn`we ,xifp

.drcv zae drcv :xn`e ,ohw leklk ceql ick Ð ciq :dcediäëìäxingdl olek ixack

dvilgl oiwcea :l`eny xn` ongp ax xn` ,(`,epw `xza `aa) "zny in" wxta Ð

cr :xn`c ,dcedi iaxcn iwet`l Ð oipe`inle

edlekk wqt mzde .oald lr xegyd daxiy

inp ikde .l`eny xn` ongp ax mzd xn`c

dpi` ,jkld .xingdl ,olek ixack dkld :xn`w

ediy cre ,olekay lecb xry `iazy cr zvleg

dl yi m`e .iy` axk ,cg` mewna zexry izy

wecal dkixv dpi` Ð miyp x`yk ,milecb micc

zexry izy d`iadyn Ð o`nz `le .oezgzd

ixyw oia zg`e daba zg` elit`e ,zephw

:xyid xtqa azk mz epiaxe .dizerav`

,dfd onfa o`nz `l Ð dizepy llkl dribdync

`vei" wxta opiwqt lra `lc `kidc ab lr s`c

ep` oi` ,exyp `ny opiyiig `lc (`,en dcp) "otec

,zexry dl edi `ly dteb lka wecal oi`iwa

ixywae dqixka zg`e daba zg` elit`c

.`cixb zeneb e` ,mitxhvn Ð dizerav`

ùìùdizifg `blte izxz inei ixza inp oiqixb

i`n` :dniz Ð `ed zlek`n mc jci`e

inei ixza oiqixb dyly lk `nlc ,jixt `l

d`xpe ?oiqixb dylyn zegta xn`wck ,dizifg

opilzc `l i`c ,iz`vn oke ,xi`n axd epxenl

dizifg dtebn mzkd lkc :`nipe ,zlek`n mca

oeik ,dizifg inei ixzac :xnele lwdl epl oi` Ð

jkl .zei`x ylyl ewlgl xyt`c xeriy ea yic

oeik ,dizifg inei ixza `blte ixz `nlic :jixt

ab lr s` ,oiqixb dylyn zegt hrn dz`xc

lwin dz` Ð zei`x izy xeriyn ith eda zi`c

dii`xa `le ,zei`x izy oze`a xzend zelzl

zecer dylye oiqixb dylya ,inp ikd .ziyily

izyn ith dedc ab lr s` ,`blte ixz :`nip

dlzp xzende ,dizifg inei ixzac :`nip zei`x

`axl dil `pn :xn`z m`e .zlek`n mca

`nlic ,opax iyiig cg` mewna oiqixb dylyac

iaxle ,cg` meia oz`vne zenewn dylya `wec

cg` welga e` ,zewelg dylya `wec `pipg

ibltn `lc :xnel yie ?mini dylya ez`vne

.opax
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ïî áBiàäaøä ,íìBòaL äèBL :åéìà "øîàiå ,äøòqä ¦¦©§¨¨©Ÿ©¥¨¤¤¨¨©§¥
àîéðå àîéð ìëìe ,íãà ìL BLàøa éúàøa ïéîéð¦¦¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¨¦¨§¦¨

íézL eéäé àlL dîöò éðôa àneb Bì éúàøaúB÷ðBé ¨¨¦¨¦§¥©§¨¤Ÿ¦§§©¦§
ànebîúçà ànebî úB÷ðBé íézL àìîìàL ,úçà¯ ¦¨©©¤¦§¨¥§©¦§¦¨©©

ólçúð àì àneâa àneb .íãà ìL åéðéò øBàî Léçëî©§¦§¥¨¤¨¨¨§¨Ÿ¦§©¥
áBià ,éìáéBàaàä ,àéL÷ àì ?éì ólçúð¯,àôeâa ¦¦§¥¦§©¥¦¨©§¨¨§¨

àä¯ézL :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .àLéøa ¨§¥¨¨©©§¨¨©§¥§¥
eøîàL úBøòN¯ìò úçàå ókä ìò úçà eléôà §¨¤¨§£¦©©©©©§©©©

eøîàL úBøòN ézL :éëä éîð àéðz .íéöéaä¯eléôà ©¥¦©§¨©¦¨¦§¥§¨¤¨§£¦
éøL÷ éab ìò úçà ,dñéøëa úçàå daâa úçà©©§©¨§©©¦§¥¨©©©©¥¦§¥
ìL äéúBòaöà éøL÷ éab ìò úçàå ãé ìL äéúBòaöà¤§§¤¨¤¨§©©©©¥¦§¥¤§§¤¨¤
øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøác ,ìâø¤¤¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©
eäiL ãò :àcñç áø øîà ïðaøå .ïBòîL éaø íeMî¦©¦¦§§©¨©¨©©¦§¨©¤§
úaä éúî ãò :ïðaø eðz .ãçà íB÷îa úBøòN ézL§¥§¨§¨¤¨¨©¨©©¨©©©

ãò ?úðàîîàéázL.øéàî éaø éøác ,úBøòN ézL §¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦
:øîBà éñBé éaø .øBçMä äaøiL ãò :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¤¦§¤©¨©¦¥¥

ãòéwzLóãò :øîBà úB÷ìL ïa .äøèòäìkìëzL. ©¤©¦¨£¨¨¤§¨¥©¤§©§¥
,ïãéöa éàðéëç ïa àðéðç éðàöî ,ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¨¦£¦¨¤£¦©§©§¨

:øîàåäzàLkãò" Bì øBîà àáé÷ò éaø ìöà òébî §¨©§¤©¨©¦©¥¤©¦£¦¨¡©
ãò" Eì øîàé íà ?"úðàîî úaä éúîàéázLézL ¨©©©§¨¤¤¦Ÿ©§©¤¨¦§¥

ãîòîa ãéòä úB÷ìL ïa àìäå" Bì øBîà ,"úBøòN§¨¡©£Ÿ¤§¨¥¦§©£©
!"øác Bì ízøîà àìå ,ìkìëzL ãò äðáéa íëlek§¤§©§¤©¤§©§¥§Ÿ£©§¤¨¨

ìöà éúàaLk:éì øîà ,àáé÷ò éaøìekìkäæ¯éðéà §¤¨¦¥¤©¦£¦¨¨©¦¦§¤¥¦
úB÷ìL ïa ,eäî òãBé¯úaä éúî ãò ,øékî éðéà ¥©©¤§¨¥¦©¦©¨©©©

úðàîî¯.úBøòN ézL àéázL ãòäðùîézL §¨¤¤©¤¨¦§¥§¨§¥
,íéòâðáe ,äøôa úBøeîàä úBøòNúBøeîàäåìëá §¨¨£§¨¨¦§¨¦§¨£§¨

íB÷î¯ïLàø óBëì éãkïøwéòì¯,ìàòîLé éaø éøác ¨§¥¨Ÿ¨§¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥
õBø÷ì éãk :øîBà øæòéìà éaøïøBtéöaàáé÷ò éaø , ©¦¡¦¤¤¥§¥¦§§¦¤©¦£¦¨

eäéL éãk :øîBà.âeæa úBìhéðàøîâ,àcñç áø øîà ¥§¥¤§¦¨§¨©©¦§¨
.øéîçäì ïlek éøáãk äëìä :àá÷eò øî øîàäðùî ¨©¨§¨£¨¨§¦§¥¨§©§¦

íúk äàBøä¯áBæ íeMî úLLBçå úì÷ìe÷î Bæ éøä¯ïéà :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ¨¨¤¤£¥§§¤¤§¤¤¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥
.áBæ íeMî íéîúëaàøîâïa àðéðç éaø ,àéðúc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ?íéîëç ïàî ¦§¨¦¦©£¨¦©¦£¦¨¤©§¦§¦§©§¨©¦£¦¨¤

íéîòôe .áBæ íeMî ïäa ïéà íéîúk :øîBà ñBðâéèðàíéîúkäLãöék .äáéæ éãéì ïéàéáî¯ ©§¦§¥§¨¦¥¨¤¦§¨¦¤©§¨¦§¦¦¦¥¦¨¥©
ìL äLáìúB÷eìç äLúB÷eãaäíéîé éðL äúàøL Bà ,íúk íäéìò dàöîe dì÷eìçåãçà ¨§¨§¨£©§¨§¨¨£¥¤¤¤¤¨£¨§¥¨¦§¨¤¨

¯ìL àzLä .äáéæ éãéì ïéàéáîä íéîúkä ïä ïäàéæç÷ dôebî åàìc úB÷eìç äL¯,ïðéLééç ¥¥©§¨¦©§¦¦¦¥¦¨¨§¨§¨£§¨¦¨¨¨§¨¨§¦©
àîéúc eäî ?àéòaéî ãçà ÷eìçå íéîé éðL¯à÷ ,ìëàðå ïaø÷ äàéáî àðååb éàä ék ìk §¥¨¦§¨¤¨¦¨£¨©§¥¨¨¦©©§¨§¦¨¨§¨§¤¡¨¨

ìMî úeçt àðL éàî :ïðaøì ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø eäðëæ àäa ,àáø øîà .ïì òîLîäL ©§©¨¨©¨¨§¨¨©§©¦£¦¨¤©§¦§§©¨©©§¨¨¦§¨
ïðéLééç àìc ãçà íB÷îa ïéñéøb¯ìL ,déúéæç éîBé éøúa :ïðéøîàcãçà íB÷îa ïéñéøb äL §¦¦¦§¤¨§¨¨§¦©§¨§¦©¦§¥¥£¦¥§¨§¦¦§¨¤¨

éîð¯ïåék ,ïðaøå .àeä úìBëàî íc àîäeæ ábà Cãéàå ,déúéæç dôebî àbìôe ézøz :àîéð ©¦¥¨©§¥©§¨¦¨£¦¥§¦¨©©£¨©©£¤§©¨©¥¨
éâeìôì àkéàcñéøâaàîBé ìëì ãBòå¯ìL ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøå .ïðéìz àìïéñéøb äL §¦¨¦§¥¦§¦§§¨¨¨¨¥©§©¦£¦¨¤©§¦§§¨§¦¦

ìLa àä ,ïðéLééç àìc àeä ãçà íB÷îaúBîB÷î äL¯ìLa zøîà àä ?ïðéLééçúB÷eìç äL §¨¤¨§¨¨§¦©¨¦§¨§¨§¦©¨¨§©§¦§¨£
¯ìLa ,ïéàúBîB÷î äL¯éãéãì ,eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì !àì¯ìLaúB÷eìç äL¯ìLa ,ïéàúBîB÷î äL¯,eëãéãì àlà :àì ¦¦§¨§¨§¦§¥¤§©¨©¨¨©§§¦¦¦§¨£¦¦§¨§¨¤¨§¦§

ìL éàæçc àëéäc úäéî éì eãBàïðéøîàc ,ãçà íB÷îa ïéñéøb äL¯Cãéàå ,déúéæç dôebî àbìôe éøz¯úìBëàî íc àîäeæ ábà ¦¦©§¥¨©£©§¨§¦¦§¨¤¨§¨§¦©§¥©§¨¦¨£¦¥§¦¨©©£¨©©£¤
ïðaøå !àeä¯àîBé ìëì ãBòå ñéøâa éâeìôì àkéàc ïåék¯ìL ÷lçì éãk Ba Lé íà ,íúk äàBøä :ïðaø eðz .ïðéìz àì,ïéñéøb äL §©¨©¥¨§¦¨¦§¥¦§¦§§¨¨¨¨¥©¨©¨©¨¨¤¤¦¥§¥§©¥§¨§¦¦

ãBòå ñéøâk ïäL¯åàì íàå ,úLLBç¯Bæ úçàå Bæ úçà :éñBé éaø íeMî øîBà àøâà ïa äãeäé éaø .úLLBç äðéà¯.úLLBç ¤¥¦§¦§¤¤§¦¨¥¨¤¤©¦§¨¤©§¨¥¦©¦¥©©§©©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dcp(ycew zay meil)

,åéìà øîàiå ,äøòqä ïî áBià,mc` ly eizexryn daeyzäèBL ¦¦©§¨¨©Ÿ©¥¨¤
ïéîéð äaøä ,íìBòaLzexry -àîéð ìëìe ,íãà ìL BLàøa éúàøa ¤¨¨©§¥¦¦¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¨¦¨

àîéðådxrye dxry lkl -àîeb Bì éúàøa[myn wpeiy mewn-] §¦¨¨¨¦¨
,dîöò éðôaick(àìîìàù) ,úçà àîebî úB÷ðBé íézL eéäé àlL ¦§¥©§¨¤Ÿ¦§§©¦§¦¨©©
[éìîìéàL]eid eli`y -íézLzexry izy -,úçà àîebî úB÷ðBé ¤¦§¨¥§©¦§¦¨©©

df ixd,íãà ìL åéðéò øBàî Léçëîm`eólçúð àì àîeâa àîeb ©§¦§¥¨¤¨¨¨§¨Ÿ¦§©¥
éì,zg` `nebn zexry izy `ivedl iztlgd `ly -áéBàa áBià ¦¦§¥

éì ólçúðzzl ,aie`l aei` oia iztlgd m`d ,ddinz oeyla - ¦§©¥¦
izy e`viy okzi `ly ,o`k x`eany ixd .aie` irvt aei`l
e`viy okziy x`azd lirl `xnba eli`e ,zg` `nebn zexry

:`xnbd zvxzn .zg` `nebn zexry izyàôeâa àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¨
àLéøa àäzexry izy e`viy okziy lirl x`azdy dn - ¨§¥¨

aei`l xn`py dne ,dy`d seb lry zexrya xaecn ,zg` `nebn
,y`xd zexrya xaecn ,zg` `nebn zexry izy mi`vei `ly
miyigkn eid zg` `nebn mi`vei eid eli`y mrhd jiiy mdae

.mc` ly eipir xe`n
:zexryd izya mixeywd mitqep mipic x`al zxfeg `xnbdøîà̈©

eøîàL úBøòN ézL ,ìàeîL øîà äãeäé áø,zelcb oniq mdy ©§¨¨©§¥§¥§¨¤¨§
úçà eléôàdidzókä ìòzgzn ,xa`d lry xyad daeba - £¦©©©©©

,qxkdúçàåzg` dxrye -,íéöéaä ìòzexryd izyy s`e §©©©©¥¦
.cg` mewna mpi`

:l`eny ixack `ziixan di`x d`ian `xnbdézL ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥
eléôà ,eøîàL úBøòNdxrydaâa úçà,mewn eze` zgz -úçàå §¨¤¨§£¦©©§©¨§©©

dñéøëadxryy e` ,mewn eze` lrn -úçàz`vnpéøL÷ éab ìò ¦§¥¨©©©©¥¦§¥
å ,ãé ìL äéúBòaöàdxry,ìâø ìL äéúBòaöà éøL÷ éab ìò úçà ¤§§¤¨¤¨§©©©©¥¦§¥¤§§¤¨¤¤¤

,dizerav` ixywa zexry d`ian dlecb wxy meyn mrhde
,ïBòîL éaø íeMî øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©¦©¦¦§
zxxan .cg` mewna zeidl zekixv mpi` zexryd izyy x`eane

:`xnbdïðaøå,mzrc dnúBøòN ézL eäiL ãò ,àcñç áø øîà §©¨¨¨©©¦§¨©¤§§¥§¨
,ãçà íB÷îa.zenewn ipya `le §¨¤¨

:zp`nn zad izn cr mi`pz zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
éaø ,øéàî éaø éøác ,úBøòN ézL àéázL ãò ,úðàîî úaä éúî ãò©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦©¦

øîBà äãeäézp`nn zadøBçMä äaøiL ãò,mewn eze` aiaqéaø §¨¥©¤¦§¤©¨©¦
éwzL ãò øîBà éñBéäøèòä ó`pze ,dxhrd lk z` xry siwiy - ¥¥©¤©¦¨£¨¨

enyy,øîBà úB÷ìL ïazp`nn zadyìkìëzL ãòlcbzy - ¤§¨¥©¤§©§¥
rk daxd xry.yeal oiéàðéëç ïa àðéðç éðàöî ,ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨£¦£¦¨¤£¦©

øîàå ,ïãéöa,ilBì øBîà ,àáé÷ò éaø ìöà òébî äzàLkl`y - §¦Ÿ§¨©§¤©¨©¦©¥¤©¦£¦¨¡
,eze`,úBøòN ézL àéázL ãò Eì øîàé íà ,úðàîî úaä éúî ãò©¨©©©§¨¤¤¦Ÿ©§©¤¨¦§¥§¨

Bì øBîà,eze` l`y -,äðáéa íëlek ãîòîa ãéòä úB÷ìL ïa àìäå ¡©£Ÿ¤§¨¥¦§©£©§¤§©§¤
zp`nn zady,øác Bì ízøîà àìå ìkìëzL ãòixd df xeriye ©¤§©§¥§Ÿ£©§¤¨¨

,oerny iax xtiqe .zexry izy `iazy xg`l `edìöà éúàaLk§¤¨¦¥¤
àáé÷ò éaø,df xac el izxn`eeäî òãBé éðéà äæ 'ìekìk' ,éì øîà ©¦£¦¨¨©¦¦§¤¥¦¥©©

enyy `pze ,df xeriy cr zp`nn zady xaeq ipi` -'úB÷ìL ïa'¤§¨
,øékî éðéà`l`.úBøòN ézL àéázL ãò úðàîî úaä éúî ãò ¥¦©¦©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨

äðùî
zae oa zelcbk ,zexry izya miielzd dxeza mipic dnk epivn
:zenewnd el` lka jixvy zexryd lceb edn dpc epzpyn ,lirl

äøôa úBøeîàä úBøòN ézL,dlqetl dnec`åzexry izy ok §¥§¨¨£§¨¨§
exn`py,íéòâpaoniq zepal zexry izyy,zrxvlåzexryd ok ©§¨¦§

,íB÷î ìëa úBøeîàäzexryd lceb xeriy ,zae oa zelcb oiprl ¨£§¨¨
oda yiyk `edïøwéòì ïLàø óBëì éãkelkeiy zelecb eidiy - §¥¨Ÿ¨§¦¨¨

,[elecib mewn] eyxeyl xriyd y`x z` stekléaø éøác¦§¥©¦
,øîBà øæòéìà éaø .ìàòîLé`ed xriyd lceb xeriyõBø÷ì éãk ¦§¨¥©¦¡¦¤¤¥§¥¦§

ïøBtéva.miipxetivd oia xriydn hrn feg`l elkeiy -éaø ©¦¤©¦
,øîBà àáé÷ò`ed mxeriyâefa úBìhéð eäiL éãkxefbl elkeiy - £¦¨¥§¥¤§¦¨©

.miixtqna mze`

àøîâ
dn zxxan `xnbd ,zexryd lceba zehiy yly dpyna epipy

:dklddøéîçäì ïlek éøáãk äëìä ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨£¨¨§¦§¥¨§©§¦
oe`in oiprl jkle .zehiyd lkl yegle xingdl epilr oic lka -
`edy oxetiva zevxwp dizexry m` ,dlecb `le zp`nn dphwy
dvilg oiprle .xak `id dlecb `ny zp`nn dpi` ,ohwd xeriyd
zaygp dpi`y xnel mixingn ,dphw `le zvleg dlecb wxy

.mxwirl mittkp dizexry iy`x eidiy cr dlecb

äðùî
dcp ini oipn oiprl welga `vnpy mzk oic dn zxxan epzpyn

dy` :daifeíúk äàBøämcd `vi izn zrcei dpi`e ,dwelg lr ¨¨¤¤
,dxewnnúì÷ìe÷î Bæ éøäzrcei dzid eli`y ,dzecp ini oipnl £¥§§¤¤

nla` ,dzaif ini xyr cg` elegi izn zrcei dzid ,mcd `vi iz
xyr cg` eidi izn zrcei dpi` ,`vi izn zrcei dpi`y eiykr

.dzaif ini
:dwelg lr mzk d`vny dy`l yiy sqep oic zx`an dpynd

áBæ íeMî úLLBçåmitevx mini dyly welg dy` dyal m` - §¤¤¦
lecb mzk eilr d`vne ,daifl miie`xd minid xyr cg` oian
mzky zyyeg `id ixd ,xzei hrn cere oiqixb dyly xeriyk
qixbk mei lk ,minid zyly jyna oibexiql dxewnn `vi df

md el` .dlecb daf dzyrpe ,cereíéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦
áBæ íeMî íéîúka ïéà ,íéøîBàdaf ziyrpy zyyeg dpi` - §¦¥©§¨¦¦

.dwelg lr e`vnpy minzka dlecb

àøîâ
zxxan .xi`n iax lr ewlgpy minkgd md in zxxan `xnbd

:`xnbdíéîëç ïàîxi`n iax lr ewlgpy mi`pzd md in - ©£¨¦
:`xnbd daiyn .dpynaéaø ,àéðúc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¦§©§¨©¦
,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçdnk z`vendíéîúk,dwelgaïäa ïéà £¦¨¤©§¦§¥§¨¦¥¨¤

áBæ íeMî,el` minzka dlecb daf ziyrpy zyyeg dpi` -elkn ¦
mewníéîúkäL íéîòtokãöék .äáéæ éãéì ïéàéáîminzkd oi`ian §¨¦¤©§¨¦§¦¦¦¥¦¨¥©

if icil,daäLáìdaifl miie`xd minid on dylyaìLäL ¨§¨§Ÿ¨
dì úB÷eãaä úB÷eìçdyal mei lkae ,mcn miiwp mdy mzwcay - £©§¨

,xg` welgíäéìò äàöîemdn cg` lk lr -äúàøL Bà ,íúk ¨§¨£¥¤¤¤¤¨£¨
a dtebn ynn dii`xe íéîé éðLa mzk d`vn÷eìçdyaly weca §¥¨¦¨

meiãçà,minid ipy xg`l cin,äáéæ éãéì ïéàéánä íéîúkä ïä ïä ¤¨¥¥©§¨¦©§¦¦¦¥¦¨
.mini dylya mcd `vi i`ce el` mipte`ay meyn

:`xnbd dywn .`ziixaa x`eand mipicd xcq lr dywn `xnbd
àzLämzk d`vnyk oey`xd ote`a m` ,denzl yi dzrn - ©§¨

aìLàéæç÷ dôebî åàìc ,úB÷eìç äL,dtebn mc dz`x `ly - §Ÿ¨£§¨¦¨¨©§¨
ïðéLééç,daf ziyrpe ,mini dylya `a df mzky miyyeg - ¨§¦©

dz`xy ipyd ote`aíéîé éðL,dtebnålr dz`x sqep mzk÷eìç §¥¨¦§¨
àéòaéî ,ãçàoeik ixde ,daf ziyrpy zyyegy xnel jixv m`d - ¤¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .daf `idy yegl yi xzei dtebn mc dz`xy
àîéúc eäî,xn`z `ny -àðåeb éàä ék ìkdz`xy dfk ote`a - ©§¥¨¨¦©©§¨

d`vny mzkd mb `vi i`cey milez ep` ,dtebn mc mini ipy
e ,zi`ce daf `id ixde dtebn iyilyd meiaïaø÷ äàéáîdaf lkk §¦¨¨§¨

,dlecbå`di s`ïì òîLî à÷ ,ìëàðax eprinyn -oa `pipg i §¤¡¨¨©§©¨
daf `ny wtqn oaxw d`iany s` `l` ,ok xacd oi`y qepbihp`
dwelga d`vny mzkd `ny yegl yi oiicry ,lk`p epi` ,`id
serde ,oaxw `iadl dkixv dpi`e daf ziyrp `le dtebn `a `l

.dlik`a xeq`e `ed dlap hgyp `le wlnpy dly
:zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdéaø eäðëæ àäa ,àáø øîà̈©¨¨§¨§©§©¦

ñBðâéèðà ïa àðéðçdaeyz qepbihp` oa `pipg iax aiyd df oica - £¦¨¤©§¦§
zgvip,ïðaøì,mzhiy lr ezbyd efeàðL éàîdpey dn - §©¨¨©§¨
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dcp(ycew zay meil)

,åéìà øîàiå ,äøòqä ïî áBià,mc` ly eizexryn daeyzäèBL ¦¦©§¨¨©Ÿ©¥¨¤
ïéîéð äaøä ,íìBòaLzexry -àîéð ìëìe ,íãà ìL BLàøa éúàøa ¤¨¨©§¥¦¦¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¨¦¨

àîéðådxrye dxry lkl -àîeb Bì éúàøa[myn wpeiy mewn-] §¦¨¨¨¦¨
,dîöò éðôaick(àìîìàù) ,úçà àîebî úB÷ðBé íézL eéäé àlL ¦§¥©§¨¤Ÿ¦§§©¦§¦¨©©
[éìîìéàL]eid eli`y -íézLzexry izy -,úçà àîebî úB÷ðBé ¤¦§¨¥§©¦§¦¨©©

df ixd,íãà ìL åéðéò øBàî Léçëîm`eólçúð àì àîeâa àîeb ©§¦§¥¨¤¨¨¨§¨Ÿ¦§©¥
éì,zg` `nebn zexry izy `ivedl iztlgd `ly -áéBàa áBià ¦¦§¥

éì ólçúðzzl ,aie`l aei` oia iztlgd m`d ,ddinz oeyla - ¦§©¥¦
izy e`viy okzi `ly ,o`k x`eany ixd .aie` irvt aei`l
e`viy okziy x`azd lirl `xnba eli`e ,zg` `nebn zexry

:`xnbd zvxzn .zg` `nebn zexry izyàôeâa àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¨
àLéøa àäzexry izy e`viy okziy lirl x`azdy dn - ¨§¥¨

aei`l xn`py dne ,dy`d seb lry zexrya xaecn ,zg` `nebn
,y`xd zexrya xaecn ,zg` `nebn zexry izy mi`vei `ly
miyigkn eid zg` `nebn mi`vei eid eli`y mrhd jiiy mdae

.mc` ly eipir xe`n
:zexryd izya mixeywd mitqep mipic x`al zxfeg `xnbdøîà̈©

eøîàL úBøòN ézL ,ìàeîL øîà äãeäé áø,zelcb oniq mdy ©§¨¨©§¥§¥§¨¤¨§
úçà eléôàdidzókä ìòzgzn ,xa`d lry xyad daeba - £¦©©©©©

,qxkdúçàåzg` dxrye -,íéöéaä ìòzexryd izyy s`e §©©©©¥¦
.cg` mewna mpi`

:l`eny ixack `ziixan di`x d`ian `xnbdézL ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥
eléôà ,eøîàL úBøòNdxrydaâa úçà,mewn eze` zgz -úçàå §¨¤¨§£¦©©§©¨§©©

dñéøëadxryy e` ,mewn eze` lrn -úçàz`vnpéøL÷ éab ìò ¦§¥¨©©©©¥¦§¥
å ,ãé ìL äéúBòaöàdxry,ìâø ìL äéúBòaöà éøL÷ éab ìò úçà ¤§§¤¨¤¨§©©©©¥¦§¥¤§§¤¨¤¤¤

,dizerav` ixywa zexry d`ian dlecb wxy meyn mrhde
,ïBòîL éaø íeMî øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©¦©¦¦§
zxxan .cg` mewna zeidl zekixv mpi` zexryd izyy x`eane

:`xnbdïðaøå,mzrc dnúBøòN ézL eäiL ãò ,àcñç áø øîà §©¨¨¨©©¦§¨©¤§§¥§¨
,ãçà íB÷îa.zenewn ipya `le §¨¤¨

:zp`nn zad izn cr mi`pz zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
éaø ,øéàî éaø éøác ,úBøòN ézL àéázL ãò ,úðàîî úaä éúî ãò©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦©¦

øîBà äãeäézp`nn zadøBçMä äaøiL ãò,mewn eze` aiaqéaø §¨¥©¤¦§¤©¨©¦
éwzL ãò øîBà éñBéäøèòä ó`pze ,dxhrd lk z` xry siwiy - ¥¥©¤©¦¨£¨¨

enyy,øîBà úB÷ìL ïazp`nn zadyìkìëzL ãòlcbzy - ¤§¨¥©¤§©§¥
rk daxd xry.yeal oiéàðéëç ïa àðéðç éðàöî ,ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨£¦£¦¨¤£¦©

øîàå ,ïãéöa,ilBì øBîà ,àáé÷ò éaø ìöà òébî äzàLkl`y - §¦Ÿ§¨©§¤©¨©¦©¥¤©¦£¦¨¡
,eze`,úBøòN ézL àéázL ãò Eì øîàé íà ,úðàîî úaä éúî ãò©¨©©©§¨¤¤¦Ÿ©§©¤¨¦§¥§¨

Bì øBîà,eze` l`y -,äðáéa íëlek ãîòîa ãéòä úB÷ìL ïa àìäå ¡©£Ÿ¤§¨¥¦§©£©§¤§©§¤
zp`nn zady,øác Bì ízøîà àìå ìkìëzL ãòixd df xeriye ©¤§©§¥§Ÿ£©§¤¨¨

,oerny iax xtiqe .zexry izy `iazy xg`l `edìöà éúàaLk§¤¨¦¥¤
àáé÷ò éaø,df xac el izxn`eeäî òãBé éðéà äæ 'ìekìk' ,éì øîà ©¦£¦¨¨©¦¦§¤¥¦¥©©

enyy `pze ,df xeriy cr zp`nn zady xaeq ipi` -'úB÷ìL ïa'¤§¨
,øékî éðéà`l`.úBøòN ézL àéázL ãò úðàîî úaä éúî ãò ¥¦©¦©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨

äðùî
zae oa zelcbk ,zexry izya miielzd dxeza mipic dnk epivn
:zenewnd el` lka jixvy zexryd lceb edn dpc epzpyn ,lirl

äøôa úBøeîàä úBøòN ézL,dlqetl dnec`åzexry izy ok §¥§¨¨£§¨¨§
exn`py,íéòâpaoniq zepal zexry izyy,zrxvlåzexryd ok ©§¨¦§

,íB÷î ìëa úBøeîàäzexryd lceb xeriy ,zae oa zelcb oiprl ¨£§¨¨
oda yiyk `edïøwéòì ïLàø óBëì éãkelkeiy zelecb eidiy - §¥¨Ÿ¨§¦¨¨

,[elecib mewn] eyxeyl xriyd y`x z` stekléaø éøác¦§¥©¦
,øîBà øæòéìà éaø .ìàòîLé`ed xriyd lceb xeriyõBø÷ì éãk ¦§¨¥©¦¡¦¤¤¥§¥¦§

ïøBtéva.miipxetivd oia xriydn hrn feg`l elkeiy -éaø ©¦¤©¦
,øîBà àáé÷ò`ed mxeriyâefa úBìhéð eäiL éãkxefbl elkeiy - £¦¨¥§¥¤§¦¨©

.miixtqna mze`

àøîâ
dn zxxan `xnbd ,zexryd lceba zehiy yly dpyna epipy

:dklddøéîçäì ïlek éøáãk äëìä ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨£¨¨§¦§¥¨§©§¦
oe`in oiprl jkle .zehiyd lkl yegle xingdl epilr oic lka -
`edy oxetiva zevxwp dizexry m` ,dlecb `le zp`nn dphwy
dvilg oiprle .xak `id dlecb `ny zp`nn dpi` ,ohwd xeriyd
zaygp dpi`y xnel mixingn ,dphw `le zvleg dlecb wxy

.mxwirl mittkp dizexry iy`x eidiy cr dlecb

äðùî
dcp ini oipn oiprl welga `vnpy mzk oic dn zxxan epzpyn

dy` :daifeíúk äàBøämcd `vi izn zrcei dpi`e ,dwelg lr ¨¨¤¤
,dxewnnúì÷ìe÷î Bæ éøäzrcei dzid eli`y ,dzecp ini oipnl £¥§§¤¤

nla` ,dzaif ini xyr cg` elegi izn zrcei dzid ,mcd `vi iz
xyr cg` eidi izn zrcei dpi` ,`vi izn zrcei dpi`y eiykr

.dzaif ini
:dwelg lr mzk d`vny dy`l yiy sqep oic zx`an dpynd

áBæ íeMî úLLBçåmitevx mini dyly welg dy` dyal m` - §¤¤¦
lecb mzk eilr d`vne ,daifl miie`xd minid xyr cg` oian
mzky zyyeg `id ixd ,xzei hrn cere oiqixb dyly xeriyk
qixbk mei lk ,minid zyly jyna oibexiql dxewnn `vi df

md el` .dlecb daf dzyrpe ,cereíéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦
áBæ íeMî íéîúka ïéà ,íéøîBàdaf ziyrpy zyyeg dpi` - §¦¥©§¨¦¦

.dwelg lr e`vnpy minzka dlecb

àøîâ
zxxan .xi`n iax lr ewlgpy minkgd md in zxxan `xnbd

:`xnbdíéîëç ïàîxi`n iax lr ewlgpy mi`pzd md in - ©£¨¦
:`xnbd daiyn .dpynaéaø ,àéðúc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¦§©§¨©¦
,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçdnk z`vendíéîúk,dwelgaïäa ïéà £¦¨¤©§¦§¥§¨¦¥¨¤

áBæ íeMî,el` minzka dlecb daf ziyrpy zyyeg dpi` -elkn ¦
mewníéîúkäL íéîòtokãöék .äáéæ éãéì ïéàéáîminzkd oi`ian §¨¦¤©§¨¦§¦¦¦¥¦¨¥©

if icil,daäLáìdaifl miie`xd minid on dylyaìLäL ¨§¨§Ÿ¨
dì úB÷eãaä úB÷eìçdyal mei lkae ,mcn miiwp mdy mzwcay - £©§¨

,xg` welgíäéìò äàöîemdn cg` lk lr -äúàøL Bà ,íúk ¨§¨£¥¤¤¤¤¨£¨
a dtebn ynn dii`xe íéîé éðLa mzk d`vn÷eìçdyaly weca §¥¨¦¨

meiãçà,minid ipy xg`l cin,äáéæ éãéì ïéàéánä íéîúkä ïä ïä ¤¨¥¥©§¨¦©§¦¦¦¥¦¨
.mini dylya mcd `vi i`ce el` mipte`ay meyn

:`xnbd dywn .`ziixaa x`eand mipicd xcq lr dywn `xnbd
àzLämzk d`vnyk oey`xd ote`a m` ,denzl yi dzrn - ©§¨

aìLàéæç÷ dôebî åàìc ,úB÷eìç äL,dtebn mc dz`x `ly - §Ÿ¨£§¨¦¨¨©§¨
ïðéLééç,daf ziyrpe ,mini dylya `a df mzky miyyeg - ¨§¦©

dz`xy ipyd ote`aíéîé éðL,dtebnålr dz`x sqep mzk÷eìç §¥¨¦§¨
àéòaéî ,ãçàoeik ixde ,daf ziyrpy zyyegy xnel jixv m`d - ¤¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .daf `idy yegl yi xzei dtebn mc dz`xy
àîéúc eäî,xn`z `ny -àðåeb éàä ék ìkdz`xy dfk ote`a - ©§¥¨¨¦©©§¨

d`vny mzkd mb `vi i`cey milez ep` ,dtebn mc mini ipy
e ,zi`ce daf `id ixde dtebn iyilyd meiaïaø÷ äàéáîdaf lkk §¦¨¨§¨

,dlecbå`di s`ïì òîLî à÷ ,ìëàðax eprinyn -oa `pipg i §¤¡¨¨©§©¨
daf `ny wtqn oaxw d`iany s` `l` ,ok xacd oi`y qepbihp`
dwelga d`vny mzkd `ny yegl yi oiicry ,lk`p epi` ,`id
serde ,oaxw `iadl dkixv dpi`e daf ziyrp `le dtebn `a `l

.dlik`a xeq`e `ed dlap hgyp `le wlnpy dly
:zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdéaø eäðëæ àäa ,àáø øîà̈©¨¨§¨§©§©¦

ñBðâéèðà ïa àðéðçdaeyz qepbihp` oa `pipg iax aiyd df oica - £¦¨¤©§¦§
zgvip,ïðaøì,mzhiy lr ezbyd efeàðL éàîdpey dn - §©¨¨©§¨
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המשך בעמוד קח



רנח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc dcp(iyiy meil)

jxck xwtd mpi`e milrad jxevl xvga mixnyp mignvdy
,mdil`n milerd mixacïéáéiç,xyrnaåàì íàåmilrad oi`y ± ©¨¦§¦¨

,mze` mixiwtn `l` mnvrl mze` mixneyïéøeètoick ,xyrnn §¦
.(`"n e"t d`t) xyrnn xehtd xwtd

xaegna daygn zlreny `ax ixac lr epzpynn dywn iy` ax
:d`neh oiprl zlren dpi`y s` xyrn oiprléMà áø áéúî,[ ¥¦©©¦

(.p lirl) epzpyna epipyìk'mixacdúBøNòna ïéáéiçLmd ixd Ÿ¤©¨¦©©©§
mb'ïéìëBà úàîeè ïéànhîrbepd `nh xacn d`neh milawn ± ¦©§¦§©¨¦

lke` `edy xac `l` xyrna aiig oi` `ldy ,milke` oick mda
md lke`y i`ce zexyrna md miaiig m`e ,(`"n `"t zexyrn)

.d`neh lawl miie`xeàúéà íàåoiprly jixack oicd ok` m`e - §¦¦¨
s` ,rwxwl xaegna s` mc` zlik`l daygn zlren xyrn
iabl (:p) lirl opgei iax ixack zlren dpi` d`neh oiprly
`nhn zexyrna aiigd lky dxn`e dpynd dllk cvik ,oiyler

,milke` z`neh,éðä àkéà àäerxfpy el` oiyler mpyi ixd ¨¦¨¨¥
c` zlik`l eidiy mdilr jlnp jk xg`e dnda jxevl,m

øNòna ïéáéiç÷cmeyn xyrna miaiig `ax ixacl ixdy ± §¨©¨¦©©£¥
,xaegna s` mc` lke` mzeyrl ezaygn zlrenyïéànhî ïéàå§¥¦©§¦

ïéìëBà úàîeèxn`y enk ,lke` oick d`neh milawn mpi` ± §©¨¦
lky dpynay llkd itk `ly df ixde ,(my) lirl opgei iax mda

.milke` z`neh `nhn xyrna aiigd
:eixac lr iy` ax ziiyew uxzn `ax,àáø øîàdxn`y dn ¨©¨¨

,milke` z`neh `nhn xyrna aiigd lky dpyndøîà÷ éëä± ¨¦¨¨©
,xnel dpynd zpeek jkïéî ìklke`,øNòna áéiçLmb `ed ixd ¨¦¤©¨©©£¥
,ïéìëBà úàîeè ànhî`weec df llka dpynd zpeeky xnelke ¦©¥§©¨¦

eze` mipc ep`y oin lky dxn`y `ed jk lre ,milke`d 'ipin'l
z`neh `nhi mby jk meyn epic didi xyrn oiprl lke`k
milke`d ihxt oiprl xen` dpynay llkd oi` la` ,milke`
s` xyrna miaiigy dl`k e`vniy xyt` mday ,oin lkay

.milke` z`neh mi`nhn mpi`y
xyrna aiigd lky llka dpynd zpeeky di`x d`ian `xnbd

:xyrna aiigd oinl milke` z`neh `nhnàøazñî énð éëä± ¨¦©¦¦§©§¨
,xazqn mb jkeàôéñ éðz÷cîepzpyn ly `tiqa epipyy dnn ± ¦§¨¨¥¥¨

(a"r oldl)ìkdndaáéiçLdxnv z` ffebdazpizpæbä úéLàø Ÿ¤©¨§¥¦©¥
ef dnda hgeyd ixd ,odklúBðzna áéiçrexfd zpizpa - ©¨©©¨
odkl dpnn dawde miiglde,LéådndaLdhgeyd,úBðzna áéiç §¥¤©¨©©¨

,æbä úéLàøa áéiç ïéàåxn`py zepzna aiigy fr e` xey oebke §¥©¨§¥¦©¥
,aiig epi` fbd ziy`xa mle` ,'dU m` xFW m`' (b gi mixac) mda¦¦¤

.(.dlw) oilega x`eank miyaka `l` bdep fbd ziy`x oi`yíàå§¦
àúéàmb el` millka dzpeeky dpynd ixac yxtp m`e - ¦¨

dywi ,oin lkay mihxtläôøè àkéàädtixh dpyi ixd ±úáéiçc ¨¦¨§¥¨§©¤¤
,úBðzna úáéiç dðéàå ,æbä úéLàøadpynd ixac yxtl gxkdae §¥¦©¥§¥¨©¤¤©©¨

,oin eze`ay mihxtd lkl `le fbd ziy`xa aiigd oinl dzpeeky
xyrna aiigd lky epzpyna iepyd llkd mby gikedl yi jkne
lkl `le xyrna aiigd oinl ea dpeekdy ,milke` z`neh `nhn

.`ax ixacke eay mihxtd
dpynd zpeeky dpynd ly `tiqd on di`xd dgec `piax

:mihxtl `le mipinl da miiepyd millka,àðéáø øîàyi mlerl ¨©©¦¨
dn lr zeywdl oi`e ,mihxtl mb dpynd zpeek ok`y xnel
dtixh ixdy zepzna aiig fbd ziy`xa aiigd lky dxn`y

oky ,zepznn dxehte fbd ziy`xa zaiigépî àäef dpyn ± ¨©¦
zhiya ,zkled `id in zhiyaàéä ïBòîL éaø,zkledéaø ,ïðúc ©¦¦§¦¦§©©¦

,æbä úéLàøî äôøhä úà øèBt ïBòîLep`vn `l ok` ezhiyle ¦§¥¤©§¥¨¥¥¦©¥
,ea mibdep dpedk zepzn oi`e fbd ziy`x ea bdepy ote` mey

.oin lkay mihxtl mb dzpeeky yxtzdl dpynd dlekie
`le mipinl dpynd zpeeky zxg` di`x `ian iy` xa iniy ax

:mday mihxtlòîL àz ,éMà øa éîéL áø øîà`ziixan di`x ¨©©¦¦©©¦¨§©
,`ziixaa epipyy ,mihxtl `le mipinl dillka epzpyn zpeeky

å ,Bîøk úà øé÷ônäzxgnlø÷aa íékLämixg` ea ekfiy mcew ©©§¦¤©§§¦§¦©Ÿ¤
ea dkfe xfgeY Bøöáedf xiva ixd ,xaegnd on eizexit ylzáéiç §¨©¨

èøôa,xivad on mixyepd miaprd ixbxb miiprl gipdl ±åaiig ok §¤¤§
úBììBòá,miaprd oiay miphwd zeleky`d miiprl gipdl ±åok §¥§

aiigäçëLá,mxka miaprd on xizede gkyy dn miiprl gipdl ± §¦§¨
åaiig okäàôágipi `l` mxkd zexit lk exivaa dlki `ly ± §§¥¨

,miiprl epnnåmle`øNònä ïî øeèômxkd zexit xyrln ± §¨¦©©£¥
`"t zexyrn) xyrnn xehtd xwtd oick ,xwtdd on mda dkfy
xeht xwtdy s`e ,aiig d`te dgkye zellere hxta la` ,(`"n
dnn epcnl mewn lkn ,(c"n `"t) d`t zkqna x`eank mdn mb
xwtd s`y zeaxl `ay 'mze` aefrz' ieeivd dxeza mda ltkpy

.el` lka aiig ea dkfe xfgy df oebkå,dywïðz ïðà àäixd ± §¨£©§©
epzpyna epipy,'úBøNòna áéiç äàta áéiçL ìk'ixd df ote`ae Ÿ¤©¨©¥¨©¨©©©§

,zexyrna aiig epi`e d`ta aiigd xac ep`vnåàì àlà`l` ± ¤¨¨
i`cedpéî òîL,epzpyna xen`d llkdy o`kn gikedl yi ±ïéî §©¦¨¦
éðz÷aiig m`y dpynd dxn` eae ,d`ta aiigd oinl ea dpeekd ± ¨¨¥

mihxtd lkl dfa dpeekd oi` la` ,xyrna mb aiig d`ta
d`ta miaiigd mihxt `evnl yiy i`ce mday ,oin eze`ay

:`xnbd dwiqn .zexyrna miaiig mpi`edpéî òîLyi ok` ± §©¦¨
.jk gikedl

`iyew zeywdl ick d`t zkqna diepyd dpyn d`ian `xnbd
:epzpyna miiepyd millkd itle ditlíúä ïðzdpyna epipy ± §©¨¨

xvewd oica `aiwr iaxe minkg da ewlgpy ,(a"n b"t d`t)
lyazdl d`eazd dxdin mday zenewna edcy z`eaz zvwn
mda dlyazp `ly zenewnd xizede ,mixg` zenewnan xzei
zxzepd d`eazd xevwl jk xg` `ayke ,dry dze`a d`eazd
d`eazd mewne oeikny `aiwr iax xaeq ,dleyia xnb zra
lk oic ,dzr xevwl `ay zenewnd oia wiqtn dligz zxvwpd
cg` lkn d`t gipdl jixve ,dnvr ipta dcyk mdn mewne mewn
dn xevwl ligzdy dryny mixaeq minkge ,envrl mdn
dzre ,dlek dcyd xevwl ligzd eli`k df ixd dligz lyazpy
,ezrya ea ligzdy xivwd xneb `l` epi` xzepd xvewyk
z` ea xehtl cg` mewna xivwd xnba d`t gipdl i`yx jkitle

y ,zxne`e dpynd dtiqen jk lre .dlek dcydíéîëç íéãBî¦£¨¦
úáL òøBæa àáé÷ò éaøìwznl dxicwa epnn mipzepy wxi oin ± §©¦£¦¨§¥©¤¤

,dnrhìLe íéðLa ,ìcøç BàúBîB÷î äL,dfn df micxtpïúBpL ©§¨¦§©¦§Ÿ¨§¤¥
ãçàå ãçà ìkî äàtoi`y s`e ,envr ipta mewne mewn lkn ± ¥¨¦¨¤¨§¤¨

rexf epi`y mewna xen`d xeriyk zenewnd oiay wqtdd
minlz dyly xeriyk `edy ,mirexf zenewn ipy oia wiqtnd
odn rexfl jxc oi` el` mipine li`ed mewn lkn ,dyixgn ly
`l` ,lecb wqtd xeriyl mikixv mpi` jkitl ,zenly zebexr
d`t gipdl jixve ,mipyl mwlgn mdipia yiy hrn wqtd elit`

.envrl mdn cg` lkn
,d`ta zaiig zayy dpnn cenll ick ef dpyn `xnbd d`iad
,zaiig dpi`y dler dpnny epzpyn lr dpnn zeywdle

.(a"r) oldl x`eanke

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

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

xcde"המשך ביצור למס' נדה ליום שישי עמ' צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc dcp(iyiy meil)

dpynd ly `tiqa,'øeòéa Bì ïéàå úéòéáL Bì LiL Lé'dpeekdy ¥¤¥§¦¦§¥¦
l dfaøwéòyxey -,äðcðcä øwéòå ,äèBL óeläzbdepy s` el`y ¦©©¤§¦©©©§©¨

lkn ,dndae mc` lk`nl miie`xy meyn ziriay zyecw mda
dnn mda epcnl jky ,xeriaa miaiig mpi` mewnáéúëc- ¦§¦

(f dk `xwie) xn`pyìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå'§¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨
'ìBëàì dúàeázdlik`l eidi ziriayd dpyd ilecibe z`eaz - §¨¨¤¡

y epcnl jkne ,digle dndal mbäãOä ïî úìëBà äiçL ïîæ ìk- ¨§©¤©¨¤¤¦©¨¤
,my epnn ze`ven dcyd zeige ,df oinn dcya yi oiicryäzà©¨

úéaa Ezîäáì ìéëàîdnn jzndal epnn lik`dl dz` i`yx - ©£¦¦§¤§§©©¦
xak m` la` ,ziad jeza jciayäãOä ïî äiçì äìkoi` xaky - ¨¨©©¨¦©¨¤

dn lk lape dlk xaky minybd zenia oebke ,llk dcya df oinn
,dcya epnn yiyälkjli`e o`kn rpnde ,df oinn jciay dn lk ©¥

elik`dlnéðäå .úéaaL Ezîäáìseld iyxy-] el` mipine - ¦§¤§§¤©©¦§¨¥
[dpcpcdeeäì eìk àìitl ,dcyd on milk mpi` mlerl - Ÿ¨§

zaeg oi` jkitle ,onf jxe`l rwxwd jeza mixnype miniiwzny
.mda zbdep xeria

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

xwie) dxeza exn`p mipniq ipy .oey`xd `la xg`d(i-h `i `
xitpq ea yiy lky ,mi`nhl mixedh mibc oia mda licadl
weacd yealn oirk-] zywywe [oda hy bcdy miitpk oirk-]

:el` mipniqa llk dpynd zcnlne ,`ed xedh [bcd xeraìkoin Ÿ
mibc,úN÷N÷ Bì LiLy i`ceaBì Lémbå ,øétðñmpn`Lébc oin ¤¤©§¤¤¤§©¦§¥

.úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL¤¤§©¦§¥©§¤¤
zeidl dkixvy ,dxedh dnda ipniqa (b `i `xwie) dxeza xn`p
zeqxt eidiy jixvy xnelke ,'dqxt rqy zrqeye dqxt zqxtn'
ipya dhnlne dlrnln zelcaene mizyl zewelg dilbx
:df oniqa llk dpynd zcnlne .'miitlh' zeiexwd ode ,miipxetv

ìkdige dnda oin,íéðø÷ Bì LiLy i`ceaBì Lémbíéôìèxedhe Ÿ¤¤©§©¦¤§¨©¦
.dlik`l `edåmpn`Lédnda oin,íéðø÷ Bì ïéàå íéôìè Bì LiL §¥¤¤§¨©¦§¥©§¨¦

yxetnk dxb dlrn epi`y itl dlik`l xedh epi`e ,xifgd `ede
dxeza eayiy dndaa mi`ex ep` xy`k mb jkitle ,(f `i `xwie)

.dlik`a dxizdl mdilr jenql oi` ,miitlh dl

àøîâ
dpyna xen`d :dpynd ixac zx`an `xnbdúN÷N÷ Bì LiL ìk'Ÿ¤¤©§¤¤

ipin lk ea millkp 'xitpq el yi,øBäè âcdxdhd ipniq md el`y ¨¨
dpyna xen`de ,dxeza ea mixen`dBì ïéàå øétðñ Bì LiL Lé'¥¤¤§©¦§¥

'úN÷N÷ipinn `ed ixd,àîè âcipniqn cg` ea oi`y itl ©§¤¤¨¨¥
:o`k x`aznd df llk itl `xnbd dywn .dxdhdéãkîixd - ¦§¦

y dlerïðéëîñ úN÷Nwà ïðàoniq lr jenql epl icy - £©©©§¤¤¨§¦©
,xitpq mb ea yiy gxkda zywyw ea yi m` ixdy ,zywywd

ok m`eàðîçø áúëc øétðñ,dxeza xen`d xitpqd oniq -änì §©¦§¨©©£¨¨¨¨
éìoniq dxeza xn`iy did ic `lde ,da epl yi jxev dfi` - ¦

:`xnbd zvxzn .cala zywywdøétðñ àðîçø áúk àì éà- ¦Ÿ¨©©£¨¨§©¦
,xitpqd oniq dxeza xn`p did `l eli`àðéîà äåäyéàî £¨¨¦¨©

áéúëc úN÷N÷l da dpeekd dxeza daezkd 'zywyw'y -,øétðñ ©§¤¤¦§¦§©¦
ey xne` iziid jk jezneléôàoinàîè âcbcdy] xitpq ea yiy £¦¨¨¥

mibcd llka `ed ixd [exera dweacd] zywyw ea oi`e [ea hy
jkitle ,mixedhdàðîçø áúkd oniq odå øétðñd oniq od,úN÷N÷ ¨©©£¨¨§©¦§©§¤¤

ipta xitpqd xkfpy xg` ixdy ,xaca zerhl lkep `l dzrny
.bcd xera weacd yeald `idy 'zywyw' yxtp gxkda envr

:dywne `xnbd zxfegàðîçø áúëc àzLäåod dxezd dazky - §©§¨§¨©©£¨¨

å øétðñod,úN÷N÷,zeywdl yi oiicrïìðîepl oipn -úN÷N÷c §©¦§©§¤¤§¨¨§©§¤¤
àeä àLeáì`le bcd xera weacd yeall 'zywyw'a dpeekdy - §¨

dnn jk micnl ep`y gxkda ixd ,xg` xacláéúëcxn`py - ¦§¦
,izyltd zilb lr (d fi '` l`eny) weqtaàeä íéO÷N÷ ïBéøLå'§¦§©§©¦

'Leáìawp lk cbpke ,miawp miawp ieyrd lfxa oeixy yeal did - ¨
jxc ug ea rbti `ly eze` mezql lfxan zywyw oirk dzid
dnec `edy xacl 'zywyw'a dpeekdy jkn gkene ,awpd
xg`ne ,bcd xera zeweacd zephwd zetilwd mde ,yealnl
yi dzrn ,df yeal `id zywywy micnl ep` weqt eze`ny

aey zeywdlúN÷N÷ àðîçø áBzëìåoniq dxezd yxtzy - §¦§©£¨¨©§¤¤
,cala zywywdøétðñ éòa àìåixdy ,xitpqd oniqa jxev oi`e - §Ÿ¨¥§©¦

oi`e ,dpyna x`eank xitpq mb ea yiy gxkda zywyw ea yi m`
ick mdipy aezkl dxezd dkxvedy lirl epvxizy enk uxzl
l`enya weqt eze`n `ldy ,'zywyw' yexita drhp `ly

:`xnbd zvxzn .eyexit z` epcnleäáà éaø øîà`iyew uxzl ¨©©¦£¨
,efìàòîLé éaø éác àðz ïëåly eyxcn ziaa `ziixa zipyp - §¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

`id dn epnn cenll xitpqd oniqa jxev oi` ok`y ,l`rnyi iax
xn`pd meyn `l` epi` df oniq dxeza xn`py dne ,zywyw

(`k an ediryi) weqta'øécàéå äøBz ìécâé'daigxde dlicbd - ©§¦¨§©§¦
.dxdhd ipniqn `id mb zywywy rcpy ick dixac dxezd

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`dìkxacäëøa ïeòhäedyerd z` jixvnd - ¨©¨§¨¨
eilr jxalåéøçàì`ed ixd ,eziiyr xg`l -ïeòèjixv -äëøa §©£¨¨§¨¨

mb,åéðôì`le eixg` eilr jxal epwzy xac mey ep`vn `ly §¨¨
,eiptlåmpn`Léxacäëøa ïeòhLeilr jxal jixvn -ïéàå ,åéðôì §¥¤¨§¨¨§¨¨§¥

.åéøçàì äëøa ïeòè̈§¨¨§©£¨

àøîâ
`le eiptl dkxa oerhy ep`vn xac dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .eixg`léàî ééeúàìdpynd d`a xac dfi` - §¨¥©
daiyn .eixg`l `le eiptl dkxa oerhy ea cnlle `iadl

:`xnbd÷øé ééeúàìoi`y ,wxi oiprl cnll dpynd d`a - §¨¥¨¨
ptn ,ezlik` xg` eilr mikxanzhiyke ,daeyg ezlik` oi`y i

.(:cn) zekxa zkqna jk xaeqd inica` xa wgvi ax
:`xnbd dywnìezhiy÷çöé éaø(my) zekxaa÷øià Cøáîc- §©¦¦§¨¦§¨¥©¨¨

`xea' zkxa dixg` jxal `id daeyg wxi zlik` mby xaeqd
dyw oiicr ,wxia dpynd cinrdl xyt` i` ezrcle ,'zeytp

.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznàiî ééeúàìcnll dpynd d`a - §¨¥©§¨¥©¨
dpexg` dkxa mikxan oi`y wgvi iax mb dcen mday ,min lr

.llk miaeyg mpi`e lke` oin mpi`y itl ,mziizy xg`
:dywne `xnbd zxfegìezhiyàtt áø(my) zekxaaCøáîc §©¨¨¦§¨¥

àinàxg` 'zeytp `xea' zkxa jxal yi min lr mby xaeqd - ©©¨
oiicre ,mina ezrcl dpynd cinrdl xyt` i` ixd ,mziizy

dywi.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznúBöî ééeúàìdpynd d`a - §¨¥©§¨¥¦§
iptl odilr mikxany s`y ,alele ziviv oebke ,zeevn lr cnll

.oziiyr xg`l dkxa oda oi` mewn lkn ,oziiyr
:cer `xnbd dywnìezhiyàáøòî éðáx` ipa -l`xyi u §§¥©£¨¨

eäééléôz e÷éìñc øúa éëøáîczvilg xg` mikxan eidy - ¦§¨§¦¨©¦§¦§¦©§
mdilitzì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà','åéweç øBîLixd ok m` £¤¦§¨§¦§¨§¦¨¦§¨

cinrdl oi`e ,odixg`l dkxa zeperhd zeevn mb ep`vn mzrcl
mdiptl dkxa miperhd mixac yiy dxne`a dpynd zpeek mda
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טוב  של  באופן   – אותם  שינצל  כדי  אלא   ... כו'  ואפשרויות  וכישרונות  כוחות  הקדוש־ברוך־הוא  נתן  בכלל(  אדם  )ולכל  יהודי  לכל 
וקדושה – במילואם, שלא יישאר אפילו פרט אחד בלתי מנוצל.

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



רנט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc dcp(iyiy meil)

dpynd ly `tiqa,'øeòéa Bì ïéàå úéòéáL Bì LiL Lé'dpeekdy ¥¤¥§¦¦§¥¦
l dfaøwéòyxey -,äðcðcä øwéòå ,äèBL óeläzbdepy s` el`y ¦©©¤§¦©©©§©¨

lkn ,dndae mc` lk`nl miie`xy meyn ziriay zyecw mda
dnn mda epcnl jky ,xeriaa miaiig mpi` mewnáéúëc- ¦§¦

(f dk `xwie) xn`pyìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå'§¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨
'ìBëàì dúàeázdlik`l eidi ziriayd dpyd ilecibe z`eaz - §¨¨¤¡

y epcnl jkne ,digle dndal mbäãOä ïî úìëBà äiçL ïîæ ìk- ¨§©¤©¨¤¤¦©¨¤
,my epnn ze`ven dcyd zeige ,df oinn dcya yi oiicryäzà©¨

úéaa Ezîäáì ìéëàîdnn jzndal epnn lik`dl dz` i`yx - ©£¦¦§¤§§©©¦
xak m` la` ,ziad jeza jciayäãOä ïî äiçì äìkoi` xaky - ¨¨©©¨¦©¨¤

dn lk lape dlk xaky minybd zenia oebke ,llk dcya df oinn
,dcya epnn yiyälkjli`e o`kn rpnde ,df oinn jciay dn lk ©¥

elik`dlnéðäå .úéaaL Ezîäáìseld iyxy-] el` mipine - ¦§¤§§¤©©¦§¨¥
[dpcpcdeeäì eìk àìitl ,dcyd on milk mpi` mlerl - Ÿ¨§

zaeg oi` jkitle ,onf jxe`l rwxwd jeza mixnype miniiwzny
.mda zbdep xeria

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

xwie) dxeza exn`p mipniq ipy .oey`xd `la xg`d(i-h `i `
xitpq ea yiy lky ,mi`nhl mixedh mibc oia mda licadl
weacd yealn oirk-] zywywe [oda hy bcdy miitpk oirk-]

:el` mipniqa llk dpynd zcnlne ,`ed xedh [bcd xeraìkoin Ÿ
mibc,úN÷N÷ Bì LiLy i`ceaBì Lémbå ,øétðñmpn`Lébc oin ¤¤©§¤¤¤§©¦§¥

.úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL¤¤§©¦§¥©§¤¤
zeidl dkixvy ,dxedh dnda ipniqa (b `i `xwie) dxeza xn`p
zeqxt eidiy jixvy xnelke ,'dqxt rqy zrqeye dqxt zqxtn'
ipya dhnlne dlrnln zelcaene mizyl zewelg dilbx
:df oniqa llk dpynd zcnlne .'miitlh' zeiexwd ode ,miipxetv

ìkdige dnda oin,íéðø÷ Bì LiLy i`ceaBì Lémbíéôìèxedhe Ÿ¤¤©§©¦¤§¨©¦
.dlik`l `edåmpn`Lédnda oin,íéðø÷ Bì ïéàå íéôìè Bì LiL §¥¤¤§¨©¦§¥©§¨¦

yxetnk dxb dlrn epi`y itl dlik`l xedh epi`e ,xifgd `ede
dxeza eayiy dndaa mi`ex ep` xy`k mb jkitle ,(f `i `xwie)

.dlik`a dxizdl mdilr jenql oi` ,miitlh dl

àøîâ
dpyna xen`d :dpynd ixac zx`an `xnbdúN÷N÷ Bì LiL ìk'Ÿ¤¤©§¤¤

ipin lk ea millkp 'xitpq el yi,øBäè âcdxdhd ipniq md el`y ¨¨
dpyna xen`de ,dxeza ea mixen`dBì ïéàå øétðñ Bì LiL Lé'¥¤¤§©¦§¥

'úN÷N÷ipinn `ed ixd,àîè âcipniqn cg` ea oi`y itl ©§¤¤¨¨¥
:o`k x`aznd df llk itl `xnbd dywn .dxdhdéãkîixd - ¦§¦

y dlerïðéëîñ úN÷Nwà ïðàoniq lr jenql epl icy - £©©©§¤¤¨§¦©
,xitpq mb ea yiy gxkda zywyw ea yi m` ixdy ,zywywd

ok m`eàðîçø áúëc øétðñ,dxeza xen`d xitpqd oniq -änì §©¦§¨©©£¨¨¨¨
éìoniq dxeza xn`iy did ic `lde ,da epl yi jxev dfi` - ¦

:`xnbd zvxzn .cala zywywdøétðñ àðîçø áúk àì éà- ¦Ÿ¨©©£¨¨§©¦
,xitpqd oniq dxeza xn`p did `l eli`àðéîà äåäyéàî £¨¨¦¨©

áéúëc úN÷N÷l da dpeekd dxeza daezkd 'zywyw'y -,øétðñ ©§¤¤¦§¦§©¦
ey xne` iziid jk jezneléôàoinàîè âcbcdy] xitpq ea yiy £¦¨¨¥

mibcd llka `ed ixd [exera dweacd] zywyw ea oi`e [ea hy
jkitle ,mixedhdàðîçø áúkd oniq odå øétðñd oniq od,úN÷N÷ ¨©©£¨¨§©¦§©§¤¤

ipta xitpqd xkfpy xg` ixdy ,xaca zerhl lkep `l dzrny
.bcd xera weacd yeald `idy 'zywyw' yxtp gxkda envr

:dywne `xnbd zxfegàðîçø áúëc àzLäåod dxezd dazky - §©§¨§¨©©£¨¨

å øétðñod,úN÷N÷,zeywdl yi oiicrïìðîepl oipn -úN÷N÷c §©¦§©§¤¤§¨¨§©§¤¤
àeä àLeáì`le bcd xera weacd yeall 'zywyw'a dpeekdy - §¨

dnn jk micnl ep`y gxkda ixd ,xg` xacláéúëcxn`py - ¦§¦
,izyltd zilb lr (d fi '` l`eny) weqtaàeä íéO÷N÷ ïBéøLå'§¦§©§©¦

'Leáìawp lk cbpke ,miawp miawp ieyrd lfxa oeixy yeal did - ¨
jxc ug ea rbti `ly eze` mezql lfxan zywyw oirk dzid
dnec `edy xacl 'zywyw'a dpeekdy jkn gkene ,awpd
xg`ne ,bcd xera zeweacd zephwd zetilwd mde ,yealnl
yi dzrn ,df yeal `id zywywy micnl ep` weqt eze`ny

aey zeywdlúN÷N÷ àðîçø áBzëìåoniq dxezd yxtzy - §¦§©£¨¨©§¤¤
,cala zywywdøétðñ éòa àìåixdy ,xitpqd oniqa jxev oi`e - §Ÿ¨¥§©¦

oi`e ,dpyna x`eank xitpq mb ea yiy gxkda zywyw ea yi m`
ick mdipy aezkl dxezd dkxvedy lirl epvxizy enk uxzl
l`enya weqt eze`n `ldy ,'zywyw' yexita drhp `ly

:`xnbd zvxzn .eyexit z` epcnleäáà éaø øîà`iyew uxzl ¨©©¦£¨
,efìàòîLé éaø éác àðz ïëåly eyxcn ziaa `ziixa zipyp - §¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

`id dn epnn cenll xitpqd oniqa jxev oi` ok`y ,l`rnyi iax
xn`pd meyn `l` epi` df oniq dxeza xn`py dne ,zywyw

(`k an ediryi) weqta'øécàéå äøBz ìécâé'daigxde dlicbd - ©§¦¨§©§¦
.dxdhd ipniqn `id mb zywywy rcpy ick dixac dxezd

äðùî
,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn cg`dy

:oey`xd `la xg`dìkxacäëøa ïeòhäedyerd z` jixvnd - ¨©¨§¨¨
eilr jxalåéøçàì`ed ixd ,eziiyr xg`l -ïeòèjixv -äëøa §©£¨¨§¨¨

mb,åéðôì`le eixg` eilr jxal epwzy xac mey ep`vn `ly §¨¨
,eiptlåmpn`Léxacäëøa ïeòhLeilr jxal jixvn -ïéàå ,åéðôì §¥¤¨§¨¨§¨¨§¥

.åéøçàì äëøa ïeòè̈§¨¨§©£¨

àøîâ
`le eiptl dkxa oerhy ep`vn xac dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .eixg`léàî ééeúàìdpynd d`a xac dfi` - §¨¥©
daiyn .eixg`l `le eiptl dkxa oerhy ea cnlle `iadl

:`xnbd÷øé ééeúàìoi`y ,wxi oiprl cnll dpynd d`a - §¨¥¨¨
ptn ,ezlik` xg` eilr mikxanzhiyke ,daeyg ezlik` oi`y i

.(:cn) zekxa zkqna jk xaeqd inica` xa wgvi ax
:`xnbd dywnìezhiy÷çöé éaø(my) zekxaa÷øià Cøáîc- §©¦¦§¨¦§¨¥©¨¨

`xea' zkxa dixg` jxal `id daeyg wxi zlik` mby xaeqd
dyw oiicr ,wxia dpynd cinrdl xyt` i` ezrcle ,'zeytp

.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznàiî ééeúàìcnll dpynd d`a - §¨¥©§¨¥©¨
dpexg` dkxa mikxan oi`y wgvi iax mb dcen mday ,min lr

.llk miaeyg mpi`e lke` oin mpi`y itl ,mziizy xg`
:dywne `xnbd zxfegìezhiyàtt áø(my) zekxaaCøáîc §©¨¨¦§¨¥

àinàxg` 'zeytp `xea' zkxa jxal yi min lr mby xaeqd - ©©¨
oiicre ,mina ezrcl dpynd cinrdl xyt` i` ixd ,mziizy

dywi.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznúBöî ééeúàìdpynd d`a - §¨¥©§¨¥¦§
iptl odilr mikxany s`y ,alele ziviv oebke ,zeevn lr cnll

.oziiyr xg`l dkxa oda oi` mewn lkn ,oziiyr
:cer `xnbd dywnìezhiyàáøòî éðáx` ipa -l`xyi u §§¥©£¨¨

eäééléôz e÷éìñc øúa éëøáîczvilg xg` mikxan eidy - ¦§¨§¦¨©¦§¦§¦©§
mdilitzì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà','åéweç øBîLixd ok m` £¤¦§¨§¦§¨§¦¨¦§¨

cinrdl oi`e ,odixg`l dkxa zeperhd zeevn mb ep`vn mzrcl
mdiptl dkxa miperhd mixac yiy dxne`a dpynd zpeek mda

dywi oiicre ,mdixg`l `le.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznééeúàì §¨¥©§¨¥
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המשך ביצור למס' נדה ליום שישי עמ' ב



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

éäéøeM÷a úBqëî äéðæàL éðtî ,ïæàä éîæða úàöBé ìáà .íúBàøäì íôìLz ànL ,óàä éîæða àöú àì[fn Ÿ¥¥§¦§¥¨©¤¨¦§§¥§©§¨£¨¥§¦§¥¨Ÿ¤¦§¥¤¨§¤¨§ª§¦¤¨
ì ïúBlâì dì àeä çøèåúàöì äøeñà ¯ íéðæàä úBlâì ïéâäBpL úBîB÷îáe .ïúBàøäì íéîæpä ïäî óBìL §Ÿ©¨§©¨¦§¥¤©§¨¦§©§¨¦§¤£¦§©¨¨§©¦£¨¨¥

íéîæða úàöì úBøeñà úBlâî ïäéðæàL úBìeúaä ïëìå ,ïæàä éîæða íb[gn: ©§¦§¥¨Ÿ¤§¨¥©§¤¨§¥¤§ª£¨¥¦§¨¦
י  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
äéøåùé÷á úåñåëî [æî הלבוש בתכשיט לצאת מותר -

במעיל  או בבגד מכוסה כשהוא גם .45כדרכו
íéîæðá úàöì [çî לכסות הבתולות דרך שגם במקום -

האוזן  בנזמי לצאת מותרות - .46אזניהם

zetqede mipeiv
ה'ביאור 45) פי על בזה היקל נב הערה פי"ח בשש"כ

הדבוק  תכשיט הוא ש"אצעדה" שפירש ויוצאה ד"ה הלכה'
אמנם  צניעות, מחמת אותו מגלים ואין הבגדים תחת לבשר
התיר  בתרא) ממהדורה כא סעיף על להלן (הובא בשוע"ר
ללבישה, אלא לתכשיט עשוי אינו שעיקרו משום האצעדה
ס"ק  שא סי' ובתהל"ד המכוסה, לתכשיט ראיה מכאן ואין

מגולה, הפעמים שרוב מה הוא שתכשיט כתב ז
ללבוש  שרגילים כדרך שנלבש תכשיט כל למעשה אך

מכוסה  הוא אם גם משוי", כ"דרך נחשב אינו זה תכשיט
על  לעיל ראה - תכשיט מלבד נוסף לדבר משמש ואם כעת,

ח. סעיף שא סי'
שאיסור 46) משמע הבתולות" "ולכן שוע"ר מלשון

מגולות, באזניים לצאת שדרכן משום הוא לבתולות הנזמים
בנזמי  לצאת מותרות - אזניהן לכסות שרגילות במקום אבל
על  אסר טז בס"ק שהמג"א הבין י ס"ק בא"ר (אבל האוזן

בהשלמה. להלן וראה לגמרי) הבתולות

•
"inei ax" gel itl - mitk z`iyp/dltz zekld owfd epax jexr ogley

אותו ‡ וכשמזכירין הברכות מכל אחת ודילג שטעה ש"ץ
אלא  התיבה מן אותו מסלקין אין למקומו לחזור יודע

הטועה. יחיד כמו שטעה למקום חוזר

ואין  מיד מהתיבה אותו מסלקין המינים ברכת דילג אם אבל
ואינו  מינות בו נזרקה שמא כי שיזכירוהו עד לו ממתינים
מסלקין  אין מקום ומכל זו ברכה דילג לכן עצמו לקלל רוצה
שטעה. לומר שיש כיון אחת פעם משום ש"ץ מלהיות אותו

אם  וכן מהתיבה אותו מסלקין אין וטעה בה התחיל ואם
אלא  אותו מסלקין אין חתימתה וסיים הברכה ראש דילג
אלא  ולכופרים לומר רצה לא אם וכן הברכה לראש חוזר
שאומרים  מקומות שיש מפני אותו מסלקין אין ולמלשינים

ולמלשינים: לכתחלה

אחר · יעבור למקומו לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ
בסי' שנתבאר כמו שעה באותה סרבן יהיה ולא תחתיו
הטעות  היה אם זה שטעה הברכה מתחילת ומתחיל נ"ג
שאי  מפני ראשון שפסק למקום שיחזור די ולא  באמצעיות
בג' הטעות היה ואם לשנים אחת ברכה לחלק אפשר
שג' בעבודה. מתחיל אחרונות ובג' בראש מתחיל ראשונות
שנתבאר  כמו אחרונות ג' וכן כאחת חשובות ראשונות

קי"ד: בסימן

אם ‚ ומתפלל חוזר ש"ץ ומתפלל חוזר שהיחיד מקום כל
ראש  של משחרית חוץ רם בקול כשמתפלל כמותו טעה
של  הזכיר ולא ש"ץ טעה שאם טוב ויום שבת של או חודש

מפני  אותו מחזירין אין טוב ויום שבת של או חודש ראש
בה  מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי הצבור טורח
עד  נזכר שלא והוא טוב ויום שבת ושל חודש ראש של
הצבור  טורח בזה ויש לראש לחזור שדינו תפלתו שהשלים
הוא  אם לעבודה חוזר תפלתו שהשלים קודם נזכר אם אבל
שאין  טוב) ויום שבת של אמצעית לברכה (או חודש ראש

כך. כל צבור טורח בזה

אחר  אפילו ונזכר בשחרית חודש ראש הזכיר שלא ויחיד
לפניו  המוספין שתפלת אע"פ לחזור צריך תפלתו שהשלים
שוב  א"צ מוסף שהתפלל אחר עד חזר לא אם מקום ומכל
ליחיד  בדיעבד להחמיר שאין שחרית ולהתפלל לחזור

לרבים: מלכתחלה

חוזר „ אינו לעולם בלחש כשהתפלל ש"ץ טעה אם
על  סומך אלא הצבור טורח מפני בלחש שנית ומתפלל
ראשונות  בג' טעה שלא והוא רם בקול שיתפלל התפלה
מקילין  ויש היחיד שחוזר כמו חוזר לעולם בהן טעה שאם
עד  נזכר כשלא דבריהם על לסמוך ויש ראשונות בג' אף
צבור  טורח מפני לראש לחזור שא"צ תפלתו שהשלים אחר

כך: כל טורח בחזרתו אין שהשלים קודם נזכר אם אבל

שטעה: ש"ץ דין קכו סימן א' חלק

* * *
יחיד ‡ ואפילו הצבור עמו שוחין למודים ש"ץ כשיגיע
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רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ברכה  באמצע עומד הוא אם עמו לשוח צריך י"ח המתפלל
במי  ככופר נראה יהא שלא כדי ק"ט בסי' שנתבאר כמו
כשיעור  אלא מועטת בשחייה די ולא לו משתחוים שחביריו
יותר  ישחו שלא ובלבד קי"ג בסי' שנתבאר שחיות שאר

שם. שנתבאר כמו מדאי

ונקרא  חכמים הרבה תיקון שהוא מודים הצבור ואומרים
וי"א  ההודאות אל בא"י שחותמין אומרים ויש דרבנן מודים
השם  הזכרת בלא לחתום נוהגין לפיכך לחתום שלא

ההודאות. אל ברוך ואומרים

מודים  שאנו בעל בסוף גם לשחות שצריך שאומר מי ויש
הכל  לומר המנהג אלו ובמדינות לדבריו לחוש וטוב לך
אין  הזכרה בו שיש אע"פ סוף ועד מתחלה אחת בשחייה
או  הברכה בסוף אלא כפופים זוקף ה' משום להקפיד

קי"ג: בסי' שנתבאר כמו בתחלתה

ואין · יום בכל כפיהם נושאים שהכהנים מקומות יש
כמו  כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו שם אומרים
לומר  הש"ץ צריך כהנים שם אין ואם קכ"ח בסי' שיתבאר
עד  כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו שהיא כהנים ברכת
ואפילו  שלום עד רק אומרים אין אלו ובמדינות אברכם ואני
צבור  השליח אותה אומר כפיהם נושאים כשהכהנים
לנשיאות  ראוי שאינו ובזמן שם שיתבאר כמו אלו במדינות

קכ"א. בסי' שנתבאר כמו אותה אומרים אין כפים

שאומר  כהנים ברכת אחר אמן לענות נוהגים הצבור ואין
כהן  מפי כששומעין אלא אמן לענות שא"צ לפי הש"ץ
נוהגין  יש אמן במקום רצון יהי כן לומר נוהגין אלא המברך
כל  אחר כן לומר נוהגין ויש בלבד הברכה בסוף כן לומר
ג' פסוק ובסוף רצון יהי פסוק כל אחר לומר והנוהגין פסוק
משמעות  אין כן מלת בלא רצון שיהי הם טועים רצון יהי כן

רצון: יהי דבר איזה

בכל ‚ וכן שלום שים בשחרית לומר אלו במדינות נהגו
בערבית  אבל כו' אבותינו ואלהי אלהינו שאומר זמן

אפ  במנחה וכן רב שלום אומרים מתחילין כשאין הש"ץ ילו
הואיל  שבת של במנחה שלום שים מתחילין ויש כו' או"א
שקורין  התורה שהיא לנו נתת פניך באור כי בו ואומרים

בשבת: במנחה

דרבנן: מודים דין קכז

* * *
בכל ‡ ישראל את הכהנים שיברכו התורה מן עשה מצות

הוא  ולהלן וגו' תברכו כה שנאמר כפים בנשיאת יום
ויברכם. העם אל ידיו את אהרן וישא אומר

מן  חובתן ידי יצאו ביום אחת פעם וברכו כפיהם ומשנשאו
התפלות  מן תפלה בכל כפיהם שישאו תקנו וחכמים התורה
דתענית  ומנחה ונעילה (דתענית) ומוסף (ו)שחרית שביום
נשיאת  בה להיות ראוי היה השנה ימות כל של במנחה וגם
קכ"ט. בסי' כמ"ש שכרות חשש משום שמנעו אלא כפים

עשרה  היו שאם מעשרה בפחות כפים נשיאת ואין
גומר  שהוא אע"פ מקצתן יצאו ואח"כ י"ח הש"ץ כשהתחיל
עצמה  בפני עשה שמצות כפים נשיאת שם אין התפלה כל

עשרה  היו אם אבל בתפלה חכמים שקבעוהו אלא היא
גומרין  מקצתן יצאו ואח"כ לברך הכהנים כשהתחילו
עשרה  למנין עולים והכהנים רובן שנשתיירו והוא ברכתם
ואני  שנאמר הברכה בכלל הם שגם לפי עשרה רוב או
מברכים  א' וישראל כהנים ט' ואפילו לכהנים כלומר אברכם

וגו': יברכך יחיד בלשון נאמרת כהנים שברכת אותו

בעשה · עובר הכהנים עם אפילו כפיו את שנשא זר
בני  את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר שנאמר

עשה: עשה מכלל הבא ולאו זרים ולא ישראל

אם ‚ שיתבאר המעכבין מהדברים אחד בו שאין כהן כל
ה"ז  אחת עשה מצות שביטל אע"פ לדוכן עלה לא
והוא  שמי את ושמו להם אמור תברכו כה עשה בג' כעובר
אחד  אם או כהנים הש"ץ כשקרא הכנסת בבית שיהיה
אמור  שנאמר ידיו ליטול או לעלות לו אמר העם משאר
כלל  מחוייב אינו לאו ואם להון תימר כד ומתרגמינן להם

רוצה. אם אלא כפיו לישא

עקר  לא אם אבל לדוכן לעלות בעבודה רגליו שעקר והוא
הכנסת  בבית היה אפילו עולה אינו שוב בעבודה רגליו
ומכל  שיתבאר כמו לעלות לו אמרו ואפילו כהנים כשקראו
רגליו  לעקור הוא חייב העבודה קודם לו אמרו אם מקום

עשה. ג' על יעבור שלא בעבודה

שיקרא  שיודע אלא העבודה קודם לו אמרו לא אם (ואף
צריך כהנים יגרום הש"ץ שלא בעבודה רגליו לעקור הוא

וכל  עבודה ברכת שהרי תורה של עשה מצות שיבוטל
התורה  מן היא כפים ונשיאת סופרים מדברי היא התפלה
ואל  בשב תורה דבר לעקור החכמים ביד כח שיש אלא
רגליו  עקר שלא כל כפים מנשיאת מנעוהו והם תעשה
א"כ  לעלות ואומרים אותו שקוראים אע"פ עבודה בברכת
שהוא  כהן כל לפיכך תורה דבר לעקור לגרום אין לכתחלה
רגליו  יעקור שלא לו די לא כפיו לישא  רוצה ואינו חלוש
כשקורא  הכנסת בבית יהיה שלא הוא צריך אלא בעבודה

כהנים): הש"ץ

* * *
אפילו „ עובר אינו שוב זה ביום אחת פעם כבר עלה ואם

ותקנת  התורה מן חובתו ידי יצא שכבר עלה לו אמרו
יכולה  צבור תפלת בכל כפים נשיאת שתקנו חכמים

אחרים. בכהנים להתקיים

לברך  יכול זה ביום שנית פעם לעלות רוצה אם מקום ומכל
היום  כפיו נשא שכבר צבור באותו אפילו כפיו שישא קודם
כפיו  לישא מחוייב אינו שהוא (ואע"פ ומוסף בשחרית כגון
נשיאת  שתהיה היא חכמים תקנת מקום מכל עצמו מצד
תקנות  שאר כל על כמו עליו לברך ויכול זו בתפלה כפים

סופרים): דברי ומצות

הכנסת ‰ מבית ויוצאים לדוכן לעלות רוצים שאינם כהנים
שהש"ץ  בשעה אלא הכנסת לבית חוץ לשהות א"צ
הכנסת  בבית שהם שאף ליכנס רשאים ואח"כ כהנים קורא
כפיהם  נושאים אינם והם כפיהם נושאים הכהנים כששאר
כהנים  וכשקראו לעלות להם אפשר שאי כיון כלום בכך אין

כלל. להם קראו ולא הכנסת בבית היו לא
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שיגמרו  עד ליכנס שלא סלסול נהגו הכהנים מקום ומכל
פגומים  שהם עליהם יאמרו שלא כדי כהנים ברכת השאר
הכנסת  בבית יהיו אם חלוצה או גרושה בני דהיינו
עמהם  נושאים אינם והם כפיהם נושאים הכהנים כשאחיהם
יאמרו  שלא רצה קודם הכנסת מבית יוצאים זה ומטעם
שעוקרים  הכהנים אחיהם את כשיראו פגומים שהם עליהם
אף  זה מטעם וכן עוקרים אינם והם לדוכן לעלות רגליהם
מבית  יוצאים פגמם מחמת שלא כפים לנשיאת הפסולין

פגומים. שהם עליהם יאמרו שלא הדוכן בשעת הכנסת

הש"ץ  כשקורא הכנסת מבית יצאו לא אם מקום ומכל
וא  פסולין כהנים אינן אפילו יעלו לא לעלות להם אמרו פילו

או  כשקוראין עולה שכשאינו ואע"פ סופרים מדברי אלא
כח  יש מקום מכל עשה מצות על עובר הוא הרי לו אומרים
ולפיכך  תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד

מנעוהו: שחכמים כיון כלום עובר אינו

* * *
Â או בסנדלים לדוכן כהנים יעלו שלא חכמים תקנת

או  הסנדל רצועות לאחד תפסק שמא גזירה במנעלים
וחבריו  לקשרה וישב עליו יתלוצצו שלא ויתיירא המנעל
חלוצה  בן או גרושה בן שהוא עליו לומר ויבאו מברכין

לו. וישב הלך ולפיכך

חלקו  שלא אסור מקושרת רצועה בהם שאין מנעלים ואפילו
מותרים  שוקיים בתי אבל למנעל מנעל בין בגזירתם חכמים
אותה  קושרים אלא יחד ומכנסים שוקיים בתי אינן אפילו
הרצועה  תפסק שמא חוששין אין לארכובה סמוך ברצועה
סנדל  ברצועות אלא (חכמים) חששו שלא לקשרה וישב
אבל  מותרת כשסנדלו עליו ומתלוצצין לו הוא שגנאי
כל  גנאי בה אין שוקיים בתי בה שקושרין רצועה בהתרת

כך.

שבכלל  אסורים עור של הם אם מקום שמכל אומרים ויש
רצועה  בו אין אפילו ואסרו חלקו לא ובמנעלים הם מנעל
לענין  מנעל בכלל אינם עור מחופה בגד של הם ואם כלל
שוקיים  בתי הם אם לבד עור של ואפילו ומותרים זה
מנעלים  בכלל אינן המתניים עד שמגיעים כיון יחד ומכנסים

ענין: בכל שוקיים בבתי להקל מקומות בקצת נהגו אבל

Ê יהיה שלא הספסלין תחת המנעלים להצניע ליזהר טוב
הצבור: כבוד מפני ונראין מגולים

Á שאו שנאמר כפיו את ישא לא ידיו נטל שלא כהן כל
שחרית  ידיו שנטל ואע"פ ה' את וברכו קודש ידיכם
לה  תיכף שתהיה לדוכן עלותו לפני וליטול לחזור צריך
ליטול  צריך ולכן קס"ו בסי' יתבאר תכיפה ושיעור ברכה
כמו  לדוכן לעלות רגליהם עוקרים הם (וברצה לרצה סמוך

ובמודים). ברצה יאריך לא והש"ץ שיתבאר

שבמקדש  עבודה לפני ידים קידוש כשיעור זו נטילה ושיעור
ג"כ  שצריך ואפשר והזרוע היד חבור שהוא הפרק עד דהיינו
ושיבאו  ק"ס בסי' שיתבאר כמו מברייתן נשתנו שלא מים
וכמו  קנ"ט בסי' שיתבאר כמו אדם מכח הכהן ידי על המים

שבמקדש: ידים בקידוש

* * *

Ë נטי על לברך חובתו ואין ידי שיוצא שי"א לפי זו לה
כפים  נשיאת לפני ליטול הצריכו ולא שחרית בנטילת
וספק  שחרית נטילת אחר ידיו משמירת דעתו כשהסיח אלא

להקל. ברכות

ידים  נוטלין אין שחרית שבתפלת נוהגין מקומות ויש
אין  ואעפ"כ הדעת היסח מפני נוטלין ובמוסף כפים לנשיאת
שהיסח  שאפשר לפי דעתו שהסיח ידוע אם אפילו מברכין
לשאר  פוסל שאינו כמו כפים לנשיאת פוסל אינו הדעת
אלא  כפים לנשיאת ידיו ליטול הצריכו ולא תורה דברי
כמו  בעלמא נקיון להן די ולא הטינופת במקום ידיו כשנגעו

תורה. דברי לשאר

על  שבירך אחר מטונף במקום שנגע לו ידוע אם לפיכך
על  ולברך ליטול חייב הכל לדברי שחרית ידים נטילת
שלא  לעשות מה אבל לדוכן עלותו קודם שנית ידים נטילת
נטילתו  משעת ידיו ישמור וחרד ירא כהן כל לכן כן נהגו
על  לברך שיתחייב המלוכלך במקום ליגע שלא שחרית

ב': פעם ידים נטילת

È את וגם שם על הכהנים ידי על מים יצוק שהלוי נוהגים
וכדי  וישרתוך עליך וילוו אתך הקרב וגו' לוי מטה אחיך
מן  ידיהם שמקדישים קדושתם על קדושה יוסיפו שהכהנים

הלוים. את וקדשת שנאמר קדושים הנקראים הלוים

תחלה  עצמו להתקדש לו יש הכהנים ידי המקדש ולוי
קדושה  יוסיף שאיך הכהנים ידי על שיצוק קודם ידיו שיטול
נטילת  על הלוים סומכין אלו ובמדינות קדוש אינו והוא
שיטול  הוא ראוי מטונף במקום נגע אם אבל שחרית ידים

תחלה. ידיו

על  קדוש הוא שהלוי רחם פטר בכור יצוק לוי שם אין ואם
שניטל  עכשיו קדושה בו אין בלבד לאב בכור אבל ידו
שיטול  טוב בכור ולא לוי לא שם אין ואם מבכורות העבודה
שיתקדש  שמוטב ישראל ידי על משיטול בעצמו הכהן ידיו
שאינו  ישראל ידי על משיתקדש קדוש שהוא עצמו ידי על

כמותו: קדוש

* * *
‡È מים ליתן צריך אין הארץ עמי והכהנים חכם הלוי אם

הכהנים  מקצת ואם תורתו בכבוד יזלזל שלא ידיהם על
ויש  שלום דרכי מפני כולם על ליצוק צריך חכמים תלמידי
על  מים ליצוק צריך הארץ עמי כולם אם שאף שאומר מי

(מפני  לקרות ידיהם עולה הארץ עם שכהן כמו שלום דרכי
קל"ה) בסי' כמ"ש שלום דרכי מפני חכם לוי לפני בתורה
בשב  עצמו מונע שכשהלוי (לפי הראשונה כסברא והעיקר
ידיהם  על מים ליצוק הכהנים לשרת הולך ואינו תעשה ואל
העולה  בחכם לחוש שיש כמו כך כל למחלוקת לחוש אין
לוי  רוצה אם מקום ומכל הכהן) בפני ראשון בתורה לקרות
לעשות  ונכון רשאי כהנים ידי על וליצוק כבודו על למחול
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ואין  קדושתם על קדושה להוסיף מתכוין אלא כהונה ומשפט
מצוה  הידור איזו משום עצמו את לזלזל לחכם כלל איסור
ר"ן): בסי' שיתבאר כמו כבודו זהו ואדרבה קדושה והוספת
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·È ציבור השליח שיסיים קודם לדוכן עולה שאינו כהן כל
את  אהרן וישא שנאמר עולה אינו שוב עבודה ברכת
וגו' החטאת מעשות וירד כן ואחר ויברכם העם אל ידיו
בתפלה  תקנו לכן מהעבודה שנסתלק קודם שבירך משמע
לא  אם ואף העבודה ברכת סיום קודם לדוכן הכהנים שיעלו

שלא  אע"פ לעלות רגליהם שעוקרים אלא ממש לדוכן יעלו
בעבודה. עלה כאלו ה"ז ומודים רצה לאחר עד לדוכן הגיע

רצה: הש"ץ כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור ולכתחלה

בכהן: הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א' חלק
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,"'Ek EpUr `Ed iM" (b ,w miNdY) xn`W FnkE ,"'Ek `Ed KExA mFwOd KExA"¨©¨¨§¤¨©§¦¦¦¨¨

FnkE) "llM diA `qitY daWgn zil"C "oinizq lkC `nizq" `xwPd `EdW¤©¦§¨§¦¨§¨§¦¦§¥©£¨¨§¦¨¥§¨§

,("'Ek WOn `wiYr `C" ± "`Ed ieNd care" (bk ,gi gxw) wEqR lr xdFGA xn`W¤¨©©©©¨Ÿ©§¨©©¥¦¨©¦¨©¨

zpigAn dlrn dlrnl ± "mdiptl xar" ± l"Pd oFW`xd awri WxWA EdGW¤¤§Ÿ¤©£Ÿ¨¦©©¨©¦§¥¤§©§¨©§¨¦§¦©

.(a ,dn mW miIg zxFY ± ."oETiYd©¦©©¦¨

.39iwEqtC minrh e''ix Dil silF`e" :mlrPd WxcOA a ,gv `xIe '` wlg xdf)Ÿ©¥¤©¥¨©¦§¨©¤¡¨§¦¥§¨¦¦§¥

."`in oizgp `aiwr iAxc iFpir Fede ,mixiXd xiWcmEBxYmiz`n FzF` cOle : §¦©¦¦©£¥§©¦£¦¨©£¦©¨©§§¦¥¨©¦

zFblFf `aiwr iAx ipir Eide ,mixiXd xiW iwEqR lW minrh xVr dXWe§¦¨¨¨§¨¦¤§¥¦©¦¦§¨¥¥©¦£¦¨§

.(zFrnC§¨

.40`rA .liir `l ± `pixg`l `niiqnl `rA ,ip`qn cg miiq ded :` ,ep oiHiB)¦¦£¨¨¥¨§¨¥§¨¦§©§¨§©£¦¨Ÿ¨¥§¨

drEnW ,xrhvz `l :Dil xn` ?i`d i`n :xn` .wtp `l ± Kci`l `tlWnl§¦§§¨§¦¨Ÿ§©¨©©©¨©¥Ÿ¦§©¥§¨

.("mvr oWcY daFh drEnW" :aizkC .Kl `iz` daFh¨©§¨¨¦§¦§¨¨§©¥¨¤

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

˙È˘‡¯·'כתי כו'. המים בתוך רקיע יהי כו'. ברא
דאתמשך  ח"ע בחי' תרונה בחוץ חכמות
נק' וזה מ"ע נק' שזה כו' דעה"ד ברורי לברר בח"ת
ברא  בראשית במ"ש תחלה להקדים ויש וד"ל. כו' מ"ת
יובן  לכאורה והנה כו'. ראשית שנק' התורה בשביל
חכמה  בחי' הוא ראשית כי ברא דתורה דבחכמה מזה
בראשית  ומ"ש דרכו. ראשית קנני ה' נאמר ובתורה
בחינת  היינו הוא מאמר נמי בראשית א' וכן בחוכמת'
עשית. בחכמה כולם ארץ יסד בחכמה הוי"ה כמו ח"ת
והלא  וכמ"ש דבראשית במאמר בראשית והיינו
שבדבור  חכמה בחינת והוא להבראות יכול א' במאמר

בחכמה  ששרשה בסוף חכמה שנק' מאמרות דעשרה
הזהר  מל' והנה שבדבור. החכמה מקור שהוא בראש
במדרש  איתא וכן עלמא. וברא באורייתא אסתכל
שם  שמצויר בלוח שרואה כאומן אמון אצלו ואהיה
בתורה  ד"ז ראה כו' יהי אלקים ויאמר כך הבנין אופן
בפרט  ומאמר מאמר כל וכן כו' באוריי' אסתכל וכמ"ש
מאמר  גם כי הכל נברא שבתורה בחכמה ולזה
נאמר  דתורה בלוח מאמרות יו"ד שכולל דבראשית
עשית  בחכמה כולם ארץ יסד בחכמה הוי"ה ומ"ש
יורה  האמת אבל כו' בחוכמתא דבראשית מאמר שהוא
אלא  הכל את ברא עצמה שבתורה בחכמה שלא דרכו
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מיוחדת שזהו בחכמה העולמות לבריאת רק שנמשך
דבראשית  הפשוט ופי' עשית. בחכמה כולם שכתוב
בשביל  ומ"ש פתוח. מאמר הוא הוא. מאמר נמי
דהיינו  כו' ברא בלבד ובעבורה בשבילה היינו התורה
המכוון  וסוף בראש דחכמה המחשבה תחלת עיקר
זה  שבשביל התורה בשביל רק היה במע"ב דח"ת
בחוץ  חכמות ומ"ש כו' בחכמה הכל את וברא עשה
יובן  וא"כ נא'. שבתורה בחכמה הכל וח"ת ח"ע תרונה

שקדמה  דתורה וח"ת ח"ע כאן יש מדריגות שג' מכ"ז
היינו  ההשתלשלות וסדר דמע"ב חכמה ובחי' לעולם
חכמה  נמשך דתורה ומח"ת דתורה לח"ת מח"ע
שתים  ובאמת כנ"ל. אמון אצלו ואהיה וכמ"ש ממע"ב
דמע"ב  בראש לחכמה מקור דתורה ח"ע ארבע שהן
מאמרות  שביו"ד שבדבור לחכמה מקור דתורה וח"ת
דתורה  מח"ת נמשך דמע"ב שבראש חכמה גם ואפשר

כו': התורה בשביל כמ"ש
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ÔÈ·‰ÏÂ'אד כח משה שהזכיר מה ענין ביאור בתוס'
המדבר  דור דהנה הוא הענין מרגלים, בחטא

ס"י  ד' אות במאו"א ע' דיעה, דור לאה היו המדבר דור
דור  פי"א הכללי' שער ובע"ח דיעקב, תפילין של קשר
אור  בהסתלק ולכן דיעקב, דעת מבחי' היוצאים דיעה
הרועה  הי' דוקא משה ולכן דיעה, דור נסתלק אבא
והנה  כו', מלגאו משה אבא, יסוד שרשו כי להיות
בעבודה  א"ע להשפיל רצו לא דיעה דור להיותם
וכל  ומעשרות תרומות כמו הגשמי' מעשיות דמצות
פרטי  בכל וכדומה והעץ, האדמה שבצמח המצות
ענין  רצו כ"א דוקא, בגשמיות הם שכולם המצות
באלקות  מחשבתם ודיבוק בקישור ברוחניות העבודה
וענינים  המצות בטעמי וחפיצה וחשיקה בדביקה
קטנות  ומצה דאבא מוחין שבת כמו בהם הרמוזים
ממש  בפועל המצות קיום צ"ל ובאמת וכדומה, אבא
לא  בפו"מ יאכל ולא הכוונות כל יחשוב שאם דוקא
ונשארו  מדה כנגד במדה נענשו ולכן כלום, ולא עשה

ואמנם  כו'. הדור כל תום עד בינה בחי' שנה מ' במדבר
משה  הזכיר לזה החסרון ולמלאות הפגם לתקן בכדי
ולעילא, לעילא ויסגי יתרבי אד' כח הגדלת בחי'
דוקא, אד' כח ע"י וזהו לתתא, ויתמשיך ואתנגיד
אד' בענין נא יגדל ועתה בד"ה בלק"ת כמ"ש והיינו
אך  כו', יעמוד מי שבבחי' אד' ש' שמבחי' יעמוד מי
מהלכים. ולא עומדים וכענין יעמוד רק שזהו י"ל
מזה  שנת' תולה כענין שזהו י"ל דתשו' זה ובענין
וכפרה  ומחילה הסליחה שיומשך בכדי אמנם במ"א.
יומשך  אפים ארך ה' השבחי' וע"י אד', כח ע"י זהו
עמו  לרחם בפיוט שאומרים וז"ע לרשעים, גם בגילוי
דר"פ  בלק במד"ר כמשרז"ל הוא עמו פי' דין, ביום
הוא  ישראל שנאמר וכ"מ לגנאי העם שנא' כ"מ ע"א
עמו  במדריגת בהיותם שגם עמו לרחם פי' וא"כ לשבח
אף  אפים ארך בחי' והיינו עליהם ירחם אז גם מ"מ
להתגבר  פועל רשעתו ע"י רשע כי והיינו לרשעים,
שי"ן  רשע שבתי' אותיות ג' וז"ע ח"ו מדה "ד בחי'
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ורחמים, חסד בהם ויש חג"ת מדות ג' שי"ן ר"ע,
על  הגבורה התגברות פועל רשעתו ע"י והרשע
וההילול  אד' כח ע"י אך ח"ו, ר"ע שנעשה עד החסדים
לאמר  דברת כאשר לרשעים גם אפים ארך נמשך כנ"ל
לתתא  יומשך הרחמים יג"מ שמזכירים עת שבכל
למדה"ד  מדה"ר ותנצח הגבורות על החסדים להגביר
וכ"ש  לרעים וחסד טוב רק יומשך מטה למטה שגם
בחי' נגלות בהגלות יתהפכו רשעים גם ועי"ז לטובים,
וכתי' רבים, גוים ונלוו לע"ל שנאמר וכענין כזו, גבוה

א', שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא כו' אהפוך אז
ארך  ה' אד' דש' הכח הגדלת בחי' ע"י עכשיו גם וכן
ולפעול  לטוב יתהפכו הרשעים שגם יומשך עי"ז אפים
תשובה  שבעלי במקום וכענין רשעתם ע"י יותר הטוב
ע"ש  די"ג ברכות חטאים יתמו וכענין כו' עומדים
ארך  ה' כו' נא יגדל ועתה וזהו וחסד, טוב רק ויומשך
והן  לעצמו הן וחסד טוב יומשך שלכולם אפים

כו'. לזולתו לפעולותיו

(`) 'ek `p lcbi dzre

.(a"lx ,gly t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[e"gxd zncwd] - miigd ur qxhpew

rFnWccFpzn `iaPd Edinxi zw`p iYrnW91xnxnznE ¨©¨©§¦©£©¦§§¨©¨¦¦§¥¦§©§¥
FxnF`A FWtp xnA92: §©©§§§

.xtFW lFw drnW` qP d`x` izn cr",iOr lie` iM ©¨©¤§¤¥¤§§¨¨¦¡¦©¦
.'Fbe Edz dPde ux`d z` izi`x .'Fbe Erci `l izF`¦Ÿ¨¨§¨¦¦¤¨¨¤§¦¥Ÿ§
didz dnnW ,'d xn` dk iM .'Fbe lnxMd dPde izi`ẍ¦¦§¦¥©©§¤§¦Ÿ¨©§¨¨¦§¤

."'Fbe dUr` `l dlke ux`d lM̈¨¨¤§¨¨Ÿ¤¡¤§
iphA gEx ipzwivd93mixn`Pd ,EN`d miwEqR x`al ¡¦©§¦©¦§¦§¨¥§¦¨¥©¤¡¨¦

d`Eap KxcA mFlXdÎeilr `iaPd dinxi ici lr zn`A¤¡¤©§¥¦§§¨©¨¦¨¨©¨§¤¤§¨
EpizElB KxF` lr xxnzn FzFidA ,dGd oFxg`d xFCd lr©©¨©£©¤¦§¦§¨¥©¤¨¥

xErXn xzFp.F ©¦¦
" xn`X dn Edfeqp d`x` izn crqPd `Ed ± " §¤©¤¨©©¨©¤§¤¥©¥

mihRWn zyxtA xMfPM ,giWOd lW lbCdecEOr a"w sC §©¤¤¤©¨¦©©¦§¨§¨¨©¦§¨¦©Ÿ©
`miWx 'dix`' ,ceC oA giWnC qp oFzie" :FpFWl dfe§¤§§¥¥§¨¦©¤¨¦©§¥§¦

Dilr miWx ,'xFW' ± sqFI oA giWnC qpe ,`pinil Dilr£¥§¨¦¨§¥§¨¦©¤¥§¦£¥
`l`nUl94.'Fbe ¦§¨¨§

"xtFW lFw drnWpzFidl cizrd zFIElB uEAiw df ± " ¦§§¨¨¤¦¨¤¨¦¦§
xdGA xMfPM ,on` EpiniA dxdnA EpigiWn z`iA xg ©̀©¦©§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥©¦§¨©Ÿ©

zFclFY zWxR` cEOr h"lw sCWxcOA FpFWl dfe , ¨¨©§©©§¤§©¦§¨
wEqR lr mlrPd95igcp" KM xg`e :"'d milWExi dpFA" ©¤¡¨©¨¥§¨©¦§©©©¦§¥

"qPki l`xUi96aEzMd xn`W Edfe .97`Edd mFIA dide" : ¦§¨¥§©¥§¤¤¨©©¨§¨¨©©
."'Fbe lFcB xtFWA rwYi¦¨©§¨¨§

" :uTd zEkix` l` mrh ozpeiOr lie` iMoFWlA ," §¨©©©¤£¦©¥¦¡¦©¦¦§
" :xEn`d l` mrh zpizpqp d`x` izn cr." §¦©©©¤¨¨©¨©¤§¤¥

xE`iaE:`Ed oiprd ¥¨¦§¨
± '` zM :zFYM 'bl miwlgp l`xUi ipA mr dPd iM¦¦¥©§¥¦§¨¥¤§¨¦§¦©
ÎicinlYd md 'a zM .mrd oFnd ,ux`d inr md mdn¥¤¥©¥¨¨¤£¨¨©¥©©§¦¥
ilrA `ide 'b zM .dxFYd ihWtA miwqFrd minkg©¨¦¨§¦¦§¨¥©¨©§¦©£¥

.zn`d znkg̈§©¨¡¤

,"Erci `l izF` iOr lie` iM" xn` '` zM cbpM dPde§¦¥§¤¤©¨©¦¡¦©¦¦Ÿ¨§
.mzq "mr" mi`xwPd mrd oFnd md ,dvxi¦§¤¥£¨¨©¦§¨¦¨§¨

dizFcFqe dxFYd ifxA miwqFrd md ,'bd zM cbpkE§¤¤©©¥¨§¦§¨¥©¨§¤¨
YA xMfPM ,"mipA" mi`xwPddfe 'a cEOr '` sC mipETi ©¦§¨¦¨¦©¦§¨©¦¦©©§¤

ix`n oiNi` mipA ,dpWn ix`n oiNi` migFxt`" :FpFWl§¤§¦¦¥¨¥¦§¨¨¦¦¥¨¥
"mipFap `le dOd milkq mipA" :xn` mdilre ."dlAw98, ©¨¨©£¥¤¨©¨¦§¨¦¥¨§Ÿ§¦

mYrcA dlFrd itM zn`d znkgA miwqFr md iM¦¥§¦§¨§©¨¡¤§¦¨¤§©§¨
oiprd wnFrl micxFi mpi`e ,WNgd mpEIraE dxvTd©§¨¨§¦¨©©¨§¥¨§¦§¤¨¦§¨

.'d zxfrA x`AzIW FnM FzEYin`d lr Fpiadl©£¦©¨£¦§¤¦§¨¥§¤§©
miq`Fn md xW` mzF` ,hWRd inkg zM cbpkE§¤¤©©§¥©§¨¨£¤¥£¦
iIg"e "miIgd ur" z`xwPd zn`d znkgA wFqrl©£§¨§©¨¡¤©¦§¥¥©©¦§©¥
,calA ohEWtA miihWRd mixERiQA miwqFre ,"mlFr¨§§¦©¦¦©§¨¦¦§¨¦§¨
,mFlWeÎqg calA hWRd `l` dxFYA oi`W mixnF`e§§¦¤¥©¨¤¨©§¨¦§¨©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

.91:ccFpzn . . zw`p iYrnW rFnW.fi ,`l dinxie d ,e `x`e iR lr ¨©¨©§¦©£©¦§¥©¦¨¥¨§¦§§¨

.92.fkÎ`k ,c dinxi¦§§¨

.93:iphA gEx ipzwivd.gi ,al aFI` ¡¦©§¦©¦§¦¦

.94sqFi oA giWn lW qpe ,oinIl eilr mEWx 'dix`' ,ceC oA giWn lW qp E`iaie§¨¦¥¤¨¦©¤¨¦©§¥¨¨¨©¨¦§¥¤¨¦©¤¥

.l`nUl eilr mEWx xFW -¨¨¨©§Ÿ

.95.a ,fnw miNdY§¦¦

.96.mẄ
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È¯Â˘˙ לשון "אין בירושלמי: וכתוב אמנה. מראש
מראש  ו"תשורי קרבן". לשון אלא תשורי
מקריבים  ישראל שבני הקרבנות שכל היינו אמנה"
הקרבן, עניין אמנה". "ראש של בכוחו בא הכל בגלות,
הוא  "קרבן" דהנה לאלוקות. האדם קירוב הוא הרי
יקריב  כי "אדם שכתוב וכמו להתקרב, "קירוב", מלשון
כתוב  להיות צריך היה הרי ולכאורה, לה'". קרבן מכם
שאם  הפירוש היה ואז לה'", קרבן יקריב כי מכם "אדם
כפי  הוא הקרבן דין הנה קרבן, להביא רוצה מכם אחד
יקריב  כי "אדם כתוב ולמה הפסוק. בהמשך שכתוב
יקריב", כי "אדם הוא: הפירוש אלא לה'"? קרבן מכם
ומעודן  יותר נעלה שיהיה לאלוקות, יתקרב שאדם כדי
עצמו. באדם תלוי הדבר לה'", קרבן "מכם הנה יותר,
להיות  האפשרויות ואת הכוחות את יש אדם לכל
"מכם" לה'", קרבן "מכם וזהו יותר. ונעלה יותר מעודן
עניין  וזהו לאלוקות. להתקרב אתם יכולים בעצמכם
שבקרבנות  אלא לאלוקות. מתקרב שהאדם הקרבנות,
לאלוקות  האדם של הקירוב כלומר, אופנים. שני יש
היה  לכן שקודם מפני או כלליים. אופנים בשני הוא
קרוב. יותר נהיה הוא וכעת ועוון, חטא עלֿידי רחוק
ונהיה  שהולך אלא רחוק, היה לא לכן קודם שגם או
הקרבנות. באופני הוא וההבדל קרוב. ויותר קרוב יותר
יותר  נהיה ועוון, חטא עלֿידי רחוק היה לכן שקודם מי

שלו, הקרבן כך החטא אופן ולפי תשובה. עלֿידי קרוב
קרוב, היה בתחילה שגם ומי אשם. או חטאת אם
שלמים  תודה עבודתו, אופן לפי הם שלו הקרבנות
נהיה  שהאדם הוא הקרבנות עניין כללות אבל ועולה.

לאלוקות. קרוב
הוא Â‡È·Â¯ב) שקרבנות ב'בחיי' כתוב הוא. העניין

הקב"ה, של ושמותיו הכוחות קירוב
יתברך  הוא כיצד ההכרה כלומר, היחוד. עניין שהוא
ברא  יתברך שהוא ומה זולתו. ואין הוא לבדו הוא
מאוחד  והכל ממש', חשיבי כ'לא זהו ונבראים, עולמות
העולמות  שכל היא האמת הרי כי אלוקות, עם
ממנו  חוץ כי בעצמו, ברוךֿהוא הוא זה הרי והנבראים,
היא  המציאות וכל מציאות, שום קיימת לא הרי יתברך
את  להכיר כדי הקרבנות, עניין וזהו ממש. אלוקות
תכלית  וזוהי זולתו". ואין הוא לבדו ש"הוא האמת
שנראה  העולם הזה, לעולם למטה הנשמה ירידת
והנשמה  גשמיים. בתענוגים מלא והוא וחומרי, כגשמי
הזה, הגשמי ובעולם הטבעית, ובנפש בגוף מתלבשת
הדברים  כל עם בעולם ותענוג יצרֿהרע לו שיש האדם
שהכל  מלבדו", עוד ש"אין לאמת יגיע שבו, הגשמיים
יברא  יתברך שהוא העליון, הרצון ושזהו אלוקות, הוא
בגוף  נשמה ויוריד חומריים, תענוגים עם גשמי עולם
מצוות, ויקיים תורה ילמד זה ואדם יצרֿהרע, עם גשמי
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בעבודתו. לו שיפריעו ומנגדים שונאים לו ויהיו
להתגבר  שתוכל לנשמה כוחות נתן ברוךֿהוא והבורא
דירה  - החומרי מהעולם ולעשות המנגדים, כל על
הקדושֿברוךֿהוא, המלכים מלכי למלך טהורה
יתברך  לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה וכמאמר
יודעים, אנו אין כו' נתאווה ומדוע בתחתונים". דירה
הוא, יתברך העליון שהרצון יודעים אנו זאת אבל
שלמטה, והנבראים הזה העולם היינו ש"תחתונים",
לו  "דירה יעשה שהאדם וכדי יתברך. לו דירה  יהיו
יוכל  שהוא למטה, לאדם הכח את הקב"ה נתן יתברך",
וכדי  יתברך", לו "דירה - הגשמי הזה מהעולם לעשות
לאלוקות. להתקרב צריך עצמו הוא זאת יעשה שהאדם
של  שהמצב בלבו", נתן העולם את "וגם שכתוב וכמו
אדם, של בלבו תלוי ועבודה, בתורה הזה העולם
שלא  מה לרצות לא ברשותו", "לבו שהאדם עלֿידי
ממש  בפועל לעשות הלב על שליט שלו והמוח צריך,
יותר, מעודן נהיה העולם אזי הטובים, הדברים את

בעולם. הוי'" ב"אמת ומכירים
בקושי ‰Â‰ג) היא העבודה הרי בכלל, הגלות בזמן

דומה  שאינו והסתרים, העלמות ובריבוי גדול
הבית, בזמן קיים. המקדש שבית בזמן שהוא לכמו כלל
שכל  באופן האירה האלוקות בגילוי, אלוקות האירה
תפס  לא הטבע כלומר, במוחש. אלוקות ראה אחד
הזמן  כשבא למשל, כלל. מקום תפס לא הוא מקום,
לירושלים  ללכת צריכים והיו הרגלים, שלוש של
לא  - לרגל לעלות תבנהֿותכונןֿבמהרהֿבימינוֿאמן,
ביתו  ובני האיש והולך כלל. מניעות כל כך על היו
ואינו  שומר, באין פתוח ביתו את ומניח לירושלים,
זה  כך, על חושב לא בכלל הוא כלל. בזה מהרהר
תופס  זה שאין מה והרי אצלו. מקום תופס לא בכלל
הביטול, מפני מקום תפיסת העדר זה אין אצלו, מקום
מקום  תופסים אינם בו שנמצאים הדברים וכל שהבית
אדרבה, אצלו. חשוב כן זה כן. העניין אין הרי אצלו.
צריכים  הגשמי ורכוש ההון ענייני כל התורה פי עלֿ
שכתוב  כפי ביותר. זאת לייקר וצריך מקום, לתפוס
עליו  עושר, לאדם נותן השםֿיתברך שכאשר בספרים,
האדם  יכול שעלֿידה מתנה זו הרי מאוד, זאת לחבב
וקיום  התורה בהחזקת מאד גדולים לדברים להגיע
ההון  שענייני הרי ישראל. ואהבת בהידור המצוות
יקר. מאד להיות צריך וזה אלוקים, מתנת הם והרכוש
תבנהֿ לירושלים ללכת צריכים היו כאשר ומכלֿמקום,
כי  והלכו, הכול השאירו ותכונןֿבמהרהֿבימינוֿאמן,
תבנהֿותכונןֿבמהרהֿבימינוֿאמן  לירושלים ללכת הרי

ובהיר  ברור היה זה מוכרחים. הרי לרגל, לעלות -
ישמור  ומי נשארים, הדברים וכל שהבית ומה בוודאות.
זו  שהרי האמונה, פשיטות אחד כל אצל היתה  אותם,
הוא  המתנה, את שנתן והשםֿיתברך אלוקים, מתנת
מופת  היה לא וזה ממש. בפועל היה וכך אותה. ישמור
לא  להיות. צריך שכך רגיל דבר היה זה חידוש. ולא
וממילא, מקום, תפס לא הטבע כי כלל, כך על דיברו
מהטבע' 'למעלה אזי מקום, תופס לא הטבע כאשר

חידוש. איננו
את ÚÂ„ÈÎד) ברא הקדושֿברוךֿהוא לכולם,

זהו  המדה. קו מאמר עלֿפי העולמות
ברוךֿהוא  מהאורֿאיןֿסוף שנמשך הקו אור גילוי
ברוךֿהוא  מאורֿאיןֿסוף הנמשך והקו הצמצום. שלפני
ארבעת  של העולמות מדידת את מודד הצמצום, שלפני
ומדידת  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה. העולמות
ענייני  ואופני ועולם, עולם בכל והכלים האורות
העבודה  אופני כל כלומר, ודור. דור בכל העבודה
שית  של הזמנים בכל אדם בני והנהגת ומצוות, בתורה
הוא  הכול הארץ, כדור של המקומות בכל שנין, אלפי
בחירה  יש גופא, בזה רק המדה. קו מאמר עלֿפי
אבל  רוצה, שהוא כפי להיות יכול אחד שכל חפשית,
קיום  זמן הוא זה שזמן מוגבל המדה, קו מאמר עלֿפי
התהוות  כללות כי הגלות. זמן הוא זה וזמן המקדש,
שבמדה  אלא מדה. של ההגבלה עלֿפי היא העולמות
של  ההגבלה ישנה מדרגות. חילוקי יש גופא, והגבלה

הג  שזו אפילו האצילות, זו עולם גם 'אצילות'ית, בלה
של  ההגבלה ועד הבריאה, עולם של וההגבלה הגבלה.
בהגבלת  הוא שביתֿהמקדש הזה, שבעולם ומקום זמן
אחר. במקום ולא זה במקום דווקא דווקא. המקום
יותר  לא כזה, שטח להיות צריך הבית הר של והגודל
במידה  הכל וסדריהן, וכליו בפרטיו וכן פחות. ולא
אינו  הארון "מקום הנה זה, כל ואחר ומוגבלת. קבועה
מהטבע  ולמעלה טבע היה בביתֿהמקדש המדה". מן
בביתֿ האמת. כפי היה הכל כלומר, ממש. כחדא -
במוחש  גלוי היה וזה הוי'", "אמת האירה המקדש
שהטבע  היא האמת והרי האמת. את ראו כולם לכול.
שהרצון  והיינו המוסתר. אלוקות זה אבל אלוקות, הוא
יהיה  שהעולם הוא בעולםֿהזה ברוךֿהוא העליון
כאילו  בדיוק מעצמותו, מציאותו כאילו דבר מציאות
האמת  נראתה ובביתֿהמקדש דבר. מציאות היה
המידה  עלֿפי הוא זה כל אבל אלוקות, הוא שהטבע
להיות  הוא יתברך ורצונו ברוךֿהוא, העליון הרצון של

דבר. ומציאות ליש נראה [העולם]
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

המכתב  אחד. לכל ובהיר ברור זה מכתב תוכן
כל  להסבירו, לגמרי שמיותר אופייני כל־כך הוא
האדם  של הטבעיות מתכונותיו תוקף מקבל ביטוי

היום־יום. ומחיי
'בעלי  היו בביתם שבהיותם מהגרים, מאות הרבה
יושבי  יהודים הראשונה, מהמדריגה דתיים בתים'
הראשונה  בשורה יושבים בבית־הכנסת, ה'מזרח'
התורה  בהחזקת ראשונים התורה, שיעורי בשולחן
בצירוף  היהודי, בשמו קראו אחד לכל החברה, ובחיי
ונשא  מקומו את מכיר היה אחד וכל 'מורינו', המילה
הקהילה, כלפי מסויימת רוחנית אחריות עצמו על
ה"אתה  של בגאון לו עזרו והילדים, האשה ומשפחתו,

היהודי. בחרתנו"
מרדכי  ור' בנימין ר' יעקב, ר' אברהם, כשר'
אמריקאי, למהגר הופך הגליציאני, או הפולני הרוסי,
הוא  שלו, הפנים על ובראשונה בראש ניכר זה הרי
ברנרד  ג'ק, לאייברם, והופך והפאות, הזקן את מסיר
ב"מחה  מתחיל הוא ביותר הגדול ובתוקף מקס, או
מעל  האירופאית והיהדות היהודי' 'זכר את תמחה"
מטה  יורדים ומשפחתו הוא וכך משפחתו, ומעל עצמו
ביהודים  ומחבל למזיק ח"ו נעשה שהוא עד מטה,

זו. ארץ ילידי
חז"ל: ביטויי שני של הנכונה המשמעות וזוהי

ע  לפרסם עוברי "מצוה לפרסם ו"מצוה מצוה", ושי
בכלל, – ואשה איש – האמריקאי והיהודי עבירה",
צריכים  בפרט, – ואשה איש – היהודי והמהגר

בכך. היטב להתעמק
לפרסמם. שמצוה המצוה עושי הם הצדקה, גבאי
לצרכים  בהתאם הצדקה, בגבאי סוגים שני ישנם

בפרט. היהודיים ולצרכים בכלל האנושיים
היהודיים  והצרכים בכלל האנושיים הצרכים
שני  על כלומר החזקה, אופני לשני זקוקים בפרט,
אקונומית. גשמית עזרה א) לגמרי: שונים יסוד עניני
נחלקת  ישראל, בני אצלנו אקונומית. רוחנית עזרה ב)
כללית, רוחנית עזרה א) בשתיים: הרוחנית העזרה
הגשמית. האקונומית בעזרה נכללת מסוימת שבמידה

תורנית־רוחנית. אקונומית עזרה ב)
העזרה  סוגי בשני נחלקים הצדקה גבאי גם
אך  נתונה הווייתם שכל צדקה גבאי ישנם האמורים.
צדקה  גבאי וישנם האקונומית, הגשמית בעזרה ורק
העזרה  על שנוסף – קטנים באחוזים כי אם –
התורנית  בעזרה גדולה הבנה להם יש הגשמית,

לעזרה  עצמם את מוסרים והם האמיתית, הרוחנית
ובנפש. בלב  זו קדושה

בביטויים  מתוארים היהודיים, הצריכה סוגי שני
הגשמית, העזרה צרכי דעתם". ו"צרכי עמך" "צרכי
הצדקה  צרכי כל וכן בית־יתומים, בית־רפואה, כמו
עמך". ב"צרכי נכללים העזרה, ומוסדות הכלליים
התורניים  הצרכים הם דעתם" "צרכי ואילו
שאר  וכן ישיבה, תלמוד־תורה, 'חדר', הרוחניים,
טבילה, בית  ולהבדיל בית־כנסת כמו הדת, מוסדות
דעתם", "צרכי נקראים אלה כל וכדומה, חטים מעות

הרוחניים. הדעת צרכי
להיות  שיכול לכל, וידוע רצינות מלא ביטוי ישנו
האמורים, הצרכים לשני – צחות של במובן – מתאים

דעתם'. ו'צרכי עמך' 'צרכי
קצרה" ודעתם עמך צרכי .16"מרובים

ו"צרכי  עמך" "צרכי האמורים, הצרכים שני
שם, בעלי מנהיגים להם שיהיה ההכרח מן דעתם"

המלא. ביצועם את ה' בעזרת שיבטיחו
האמורים, הצרכים שני נפרדים הלב , לדאבון אך,

דעתם": ו"צרכי עמך" "צרכי
הקמת  של היוזמה לגבי הרי עמך", ל"צרכי באשר
בית־ספר  מושב־זקנים, בית־יתומים, בית־רפואה,
ו'חדר  כשר, לא תלמוד־תורה ישיבה־קולג', למלאכה,
אנשים  הרבה "מרובים", של רשימה ישנה – מתוקן'
מיד  מאויישות המשרות וכל בכך, לעסוק שרוצים

ובכבוד.
לעזרת־תורה  יוזמה דעתם", ל"צרכי באשר ואילו
ישיבה  כשר, חדר טבילה, בית דתיים, לעניינים או
קשים  ומאמצים הרשימה, מתקצרת כאן – כשרה
לאיוש  המתאימים האנשים להשגת נדרשים
קשה  כך יותר, דתיים שהמוסדות וככל המשרות,
שירצו  האמיתיים, השם אנשי את להשיג  ויותר יותר
לעזרת־ זו קדושה עבודה בעזה"י עצמם על לקבל

ויראת־שמים. תורה
ישנה  עמך" "צרכי על – עמך" צרכי "מרובים
ומנדבות, מנדבים עובדים, של "מרובים" רשימת
נעשית  – דעתם" ל"צרכי מגיע כשהדבר ואילו

"קצרה". ומנדבים עובדים של הרשימה
הסגנים  וכל נכבד, יושב־ראש עליכם, אבל
מרכז  עבור הקדושה בעבודה הנכבדים והעוזרים
השם" "ברוך לומר אני יכול תמימים', 'תומכי ישיבות
ישנן  שבכולכם יעקב", "גאון של ובתוקף פתוח בלב 
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בשורת  הראשונים אתם הכפולות, הטובות המידות
וכן  עמך", שב"צרכי הטובים הדברים למען העובדים
"צרכי  לעניני והאינטרס הגדולה ההבנה את לכם יש
שאתם  לכם אומר ואני האמיתיים, דעתם"
ביותר  הנעלה בישיבה ותומכים מסייעים בעבודתכם

וקנדה. אמריקה בכל ויראת־שמים תורה של
מוסדות  בתמיכת כמו תורה, של מוסד בתמיכת
התמיכה, איכות וישנה התמיכה כמות ישנה אחרים,
מאד  שחשובה בוודאי – התמיכה ניתנת צורה באיזו
התמיכה. איכות יותר חשובה אך התמיכה, כמות
נתינת  בשעת והתורמות התורמים של רצונם שביעות
צריכה  תמימים' 'תומכי ישיבת עבור תרומותיהם
תמימים', 'תומכי ישיבות מרכז מנהיגי את לחזק
של  הגדולה בתמיכתם בטוחים יהיו השי"ת שבעזרת
ביכולתם  אשר כל ויעשו וקנדה, אמריקה יהודי
רבים  בתלמידים תמימים' 'תומכי ישיבות להרחבת

יותר. רבים וחדרי־תורה ובסניפים יותר,
את  שמסרו הקדושים, אבותי בשם התורה, בשם
תלמידי  בשם ישראל, טובת ועל התורה על נפשם
מברך  הריני אני, ובשמי וראשי־הישיבות הישיבות
עם  הועידה וחברי סגניו היושב־ראש, את
עם  והתורמות התורמים כל את משפחותיהם,

רוויחי. ומזוני חיי בבני – משפחותיהם
יהודים!

שליחותי  את למלא מוכרח אני התכנסות בכל
עצמכם  את הצילו ונשים, אנשים לכם, ולומר
להתפתות  תרשו אל המתולעים, מהרבנים
ואמהות  אבות האנטי־דתיים. המסלפים מהמנהיגים
התורה  מתלמודי ובנות, בנים ילדיכם, את תצילו
אותם  על־ידי המונהגים השמד, מבתי הלא־כשרים,
מחללי  ומורות מורים ועל־ידי אנטי־דתיים מנהיגים

טריפות. ואוכלי שבת
b"yz ,'a xc` 'f

•

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

ycew zexb`

תרצ"ד  כסלו י"א ב"ה,

ווארשא 

יהודא  מו"ה אי"א וו"ח הנעלה הת' אל

שמוטקין  שי'

וברכה! שלום

טוב  מזל בברכת לברכו הנני בזה מכתבו על במענה

טבא. בגדא ויהי השי"ת יעזר למז"ט, תנאים קישורי עבור

כפי  לעשות צריכים לשם, להביאה איך שאלתו בדבר

לקנות  כדאי הגרלה שטר זיך. לאזט עס וי ָהאפשרי,

יעזר. והשי"ת

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין  יחזקאל

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ז כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

...ידוע המקרא אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם 

וגו', פירש"י ואת מצותי תשמרו - הוו עמלים בתורה, וביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר העיקר 

הוא העמל בתורה, היינו שמקדיש מזמנו ומייגע את שכלו לעמול בתורת ה', ואף אם מפני עניניו - מפני 

- על פי דינה של תורה אין בידו ללמוד רוב שעות היום, בכל זאת בראות השם  וכו'  דוחק הפרנסה 

לזמן  ומזמן  וכו',  בעתם  גשמיכם  ונתתי  ברכתו  לו  נותן  אזי  בתורה,  הוא  עמל  אשר  ויתעלה  יתברך 

הולכת פרנסתו הלוך וטוב, ובמילא מזמן לזמן יש בידו להוסיף בלימוד התורה וקיום המצות והולך 

הוא מחיל אל חיל, הן בגשמיות והן ברוחניות.

להוודע  ואשמח  בלימודי הקדש,  ומשתדלים לצרף אותם  גם בשל אחרים  עיניהם טובה  בטח 

ממנו מהטבת מצבו בכלל, מעשותו חיל בלימודיו ומהגדלת מספר התלמידים הלוקחים חלק בשיעוריהם.

בברכת הצלחה בלימודו בתורה ובקיום המצוה והבנה טובה בתורת החסידות.

המברכו.
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ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ
מלאכים  ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

יעקב  ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ׁשֹור  לי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי

והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ורֹוכב עני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשעׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו עׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי". אתנהלה "ואני – ארּכה עֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר

,ïåùàø
éðùãéBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²

:åéçà åNrì äçðîåèíéLéúe íéúàî íéfr ¦§−̈§¥¨¬¨¦«¦¦´¨©½¦§¨¦−

:íéøNr íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNr¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«
æèìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbúBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³

íøérå íéøNr úðúà äøNr íéøôe íéraøà©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−
:äøNræéBcáì øãr øãr åéãár-ãéa ïziå £¨¨«©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®

ïéa eîéNz çåøå éðôì eøár åéãár-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬
:øãr ïéáe øãrçéék øîàì ïBLàøä-úà åöéå ¥−¤¥¬¥«¤©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´

äzà-éîì øîàì EìàLe éçà åNr ELâôé¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ
éðôì älà éîìe Cìú äðàå:EèéEcárì zøîàå §¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«§¨«©§¨Æ§©§§´

äpäå åNrì éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷réì§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−§¥®̈§¦¥¬
:eðéøçà àeä-íâëíb éðMä-úà íb åöéå ©−©«£¥«©§©º©´¤©¥¦À©µ

éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

:éðôáëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
:äðçna àeää-äìélaâëàeä äìéla | í÷iå ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´̈©©´§¨À

-úàå åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈§¤
:÷aé øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà©©¬¨−̈§¨®̈©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ãë-øLà-úà øáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©®̈©©©«£¥−¤£¤
:Bìäëãr Bnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå «©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−

:øçMä úBìråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå £¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëàì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éðzëøa-íà ék EçlLàçë-äî åéìà øîàiå £©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©

:á÷ré øîàiå EîMèëøîàé á÷ré àì øîàiå §¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬
íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà ék EîL ãBòÆ¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íråìøîàiå á÷ré ìàLiå §¦£¨¦−©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
f änì øîàiå EîL àp-äãébäì ìàLz äéîL ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:íL Búà Cøáéå©§¨¬¤Ÿ−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»

ולטען  ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי



רעז iying ,iriax ,iyily - cl ,bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפני  עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל הּצחּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפסּוקנּו

אם  ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּובן

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו טּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא

éùéìù
éòéáø,

àì-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

áìàeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìr rìöâììûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr Ÿ¥−©©§¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹

íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä ãéb-úà¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´
:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëa òâð ék äfä©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«

âìààa åNr äpäå àøiå åéðér á÷ré àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnrå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

:úBçôMä ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìráíNiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¨¯¤
äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrtãåNr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eää-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤

øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ

אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי  למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C¯„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿

יתרֹון  יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למקֹום יֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ׁשהּוא ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדחּיה

הּמתּברר'. ּבלבּוׁשי ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æLbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬

:eåçzLiå ìçøå óñBéç-ìk Eì éî øîàiå ¥²§¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨

ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−
:éðãà éðéraèéäé éçà áø éì-Lé åNr øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´®̈¨¦¾§¦¬

:Cì-øLà Eìéàð-íà àð-ìà á÷ré øîàiå §−£¤¨«©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧
éðéra ïç éúàöîék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´
éðô éúéàø ïk-ìr:éðöøzå íéýìû éðt úàøk E ©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦

àééðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìûáéøîàiå ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©−Ÿ¤

:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñðâééðãà åéìà øîàiå ¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³
éìr úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãéŸ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´¨¨®

:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãeãéàð-øáré §¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬
ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤̧¤

ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤
:äøérN éðãà-ìà àáàåè-äâévà åNr øîàiå ¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨

äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî Enr àp̈´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½
:éðãà éðéra ïç-àöîàæèàeää íBia áLiå ¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬

:äøérN Bkøãì åNræéïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¨²§©§−¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe úéa Bì−®̈¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLñçéøér íìL á÷ré àáiå ¥«©¨−ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´
ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa øLà íëL§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©

:øérä éðt-úàèéøLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå ¤§¥¬¨¦«©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³
íëL éáà øBîç-éða ãiî Bìäà íL-äèð̈«¨¨Æ¨«¢½¦©¬§¥«£−£¦´§¤®

:äèéN÷ äàîaëìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå §¥−̈§¦¨«©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−
:ìàøNé éýìûñ ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr `i mgpn zxez)

ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ
הּיעּוד  לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . מֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש"י ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל נׂשיא ‡·eÈּבכל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ
צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, מּוכן עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף

ּכבֹוד  ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשקּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי - לארץ ּבחּוץ הּוא חּב"ד נׂשיאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומבּקׁשים ה'ּצּיֹון' אל ׁשהֹולכים ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר

éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈



iyingרעח - dl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìádúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈
dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨®̈¤©¦©¬Ÿ¨²

:äpréå dúà ákLiåâäðéãa BLôð ÷aãzå ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈
-úà áäàiå á÷ré-úaáéúëøòðäéø÷äørpä ©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½

áì-ìr øaãéåáéúëøòðäéø÷:äørpäãøîàiå ©§©¥−©¥¬©©«£¨«©Ÿ́¤
äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬

:äMàì úàfäääðéc-úà ànè ék òîL á÷réå ©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´
á÷ré Løçäå äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ

:íàa-ãråá÷ré-ìà íëL-éáà øBîç àöiå ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ
:Bzà øaãìæäãOä-ïî eàa á÷ré éðáe §©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ

ék ãàî íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´
ì ìûøNéá äNr äìáðïëå á÷ré-úa-úà ákL §¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−

:äNré àìçéða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå ¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç̈«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

è-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤
:íëì eç÷z eðéúðaéõøàäå eáLz eðzàå §Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ

:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäz¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«
àéïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−

:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéraáééìr eaøä §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³
éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®

-úà éì-eðúeáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéeðriå §¦¬¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸
äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷ré-éðá§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈

øLà eøaãéå:íúçà äðéc úà ànèãéeøîàiå ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´
úúì äfä øácä úBNrì ìëeð àì íäéìà£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
ätøç-ék äìør Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåäåèeéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¦−¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´
:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîëæèeðéúða-úà epúðå ¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ

íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì̈¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§¦§¤½
eðééäå
éùéîç

:ãçà írìæéeðéìà eòîLú àì-íàå §¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéeáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéra íäéøáã¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«
èéõôç ék øácä úBNrì ørpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−

:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷ré-úáaëàáiå §©©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ

-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà Bða íëLe øBîç£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤
:øîàì íøér éLðààëíéîìL älàä íéLðàä ©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯

õøàäå dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤
eðì-çwð íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ¦©¨´

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðìáëúàæa-Cà §¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«©§ÂÂŸ
ì íéLðàä eðì eúàéírì úBéäì eðzà úáL ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà¤®̈§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«
âëíä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®

:eðzà eáLéå íäì äúBàð CàãëeòîLiå ©µ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³
Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®

:Bøér ørL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniåäëíBiá éäéå ©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸
á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ
eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìråëøBîç-úàå ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«§¤£Æ
äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²

:eàöiå íëL úéaîæë-ìr eàa á÷ré éða ¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ¨µ©
:íúBçà eànè øLà øérä efáiå íéììçä©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«

çëúàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéra-øLàèë-úàå £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«§¤

efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk̈¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàåìïBòîL-ìà á÷ré øîàiå §¥−¨£¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´

õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìr eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäåàìäðBæëä eøîàiå §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«©«Ÿ§®©§¾̈
:eðúBçà-úà äNréôäìàíéýìû øîàiå ©«£¤−¤£¥«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

-äNrå íL-áLå ìû-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−§¤¨®©«£¥
éìà äàøpä ìàì çaæî íLéðtî Eçøáa E ¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−

éçà åNrE:áìàå Búéa-ìà á÷ré øîàiå ¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−
øLà øëpä éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk̈£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´

:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúaâäîe÷ðå §«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨
äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa äìrðå§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

ãøLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´



רעט iyy - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå íãéa§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ
:íëL-ír øLà äìàä úçz á÷réäeòqiå ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦®̈

øLà íéørä-ìr íéýìû úzç | éäéå©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñåàáiå §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ©¨¸Ÿ

àeä ìà-úéa àåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−
:Bnr-øLà írä-ìëåæàø÷iå çaæî íL ïáiå §¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ

íéýìûä åéìà eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½
:åéçà éðtî Bçøáaçú÷ðéî äøác úîzå §¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́

ïBlàä úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®
:úeëa ïBlà BîL àø÷iåôèíéýìû àøiå ©¦§¨¬§−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³

:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£®̈©§−̈¤Ÿ«
éEîL àøwé-àì á÷ré EîL íéýìû Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸

àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷ré ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬
ìàøNé BîL-úà:àéìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¤§−¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³

jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt écL©©Æ§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨
éöìçî íéëìîe:eàöé E §¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, את (נזיר מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ולוי, מּׁשמעֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא אין מצוֹות לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּגיע

ּומּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי אֹור המׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעבֹודה

אלי"). איׁשי יּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי

éùùáé÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈
éøçà Erøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

âé:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrî ìriå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
ãéBzà øac-øLà íB÷na äávî á÷ré áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiå ïáà úávî©¤´¤®̈¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤
åèBzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬

:ìà-úéa íéýìû íLæè-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò¬¦§©¨−̈¤¨´¤§®̈¨©¥¬¤¨¥−

:dzãìa L÷zåæédzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§®̈

Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈
:ïaçéBîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå ¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−

:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïaèéìçø úîzå ¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨¨¥®
:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzåëáviå ©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯

-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©
:íBiä-ãr ìçøàëäìäà èiå ìûøNé òqiå ¨¥−©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ

:øãr-ìcâîì äàìäîáëìàøNé ïkLa éäéå ¥−̈§¨§¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ
ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàä¨´¤©¦½©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ

ìàøNé òîLiå åéáà Lâìétôá÷ré-éðá eéäiå ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ
:øNr íéðLâëïáeàø á÷ré øBëa äàì éða §¥¬¨¨«§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®

:ïeìáæe øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLåãëéða §¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´
:ïîéðáe óñBé ìçøäëìçø úçôL ääìá éðáe ¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½

:éìzôðå ïcåëøLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe −̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älàæëàáiå ¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«©¨³Ÿ

àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáççëeéäiå ¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−
:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèëòåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧

íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå ÷çöé¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷réå åNr Búà eøa÷iåôåìàälàå ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤

:íBãà àeä åNr úBãìzáåéLð-úà ç÷ì åNr «Ÿ§¬¥−̈¬¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈
-úàå ézçä ïBìéà-úa äãr-úà ïrðk úBðaî¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ©«¦¦½§¤

:éeçä ïBòáö-úa äðr-úa äîáéìäàâ-úàå ¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«§¤
:úBéáð úBçà ìàrîLé-úa úîNaããìzå ¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«©¥¯¤

-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr̈¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤
:ìàeòøääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà §¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤

øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬
:ïrðk õøàa Bì-eãléååéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈

Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
éðtî õøà-ìà Cìiå ïrðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−

:åéçà á÷réæåcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék ©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®
éðtî íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−

:íäéð÷îçàeä åNr øérN øäa åNr áLiå ¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬



iriayרפ - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íBãàèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øérNéäãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ

:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNr úLà¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«
àé:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦®̈¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«
áéãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä | òðîúå§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤

:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîr-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
âénL çøæå úçð ìàeòø éða älàåälà äfîe ä §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤

:åNr úLà úîNá éða eéäãééða eéä älàå ¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNr úLà ïBòáö-úa äðr-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

åNrìáéúëùéòé-úàéø÷íìré-úàå Leòé-úà §¥½̈¤§¬§¤©§−̈
:çø÷-úàååèæôéìà éða åNr-éðá éôelà älà §¤«Ÿ©¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ

Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà åNr øBëa§´¥½̈©³¥¨Æ©´½̈©¬§−
:æð÷ óelàæèóelà ízrb óelà çø÷ óelà ©¬§©«©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´

éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬
:äãræéúçð óelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNrçéóelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå ¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬
éôelà älà çø÷ óelà íìré óelà Leòé§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º

:åNr úLà äðr-úa äîáéìäàèé-éðá älà ¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«
:íBãà àeä íäéôelà älàå åNrñ ¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
והיא  ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב

ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהחּיּות

ּדוקא  (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מטּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡
" ׁשם על ּכן ‰‡„Ìׁשּנקרא Ì„‡‰ לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". ְִֵֵֶַָ»»…»»…ְִִֵֵֵֶַ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם נּדה ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָיצחק

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øérN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨®̈¤¨¬
:äðrå ïBòáöå ìáBLåàëälà ïLéãå øöàå ïBLãå §−̈§¦§¬©«£¨«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øérN éða éøçä éôelàáëeéäiå ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«©¦«§¬
:òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

âëBôL ìáérå úçðîe ïåìr ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥®̈§−
:íðBàåãëäðrå äiàå ïBòáö-éðá älàåäðr àeä §¨«§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈

-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî øLà£¤̧¨¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤
:åéáà ïBòáöì íéøîçääëïLc äðr-éðá älàå ©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ
:äðr-úa äîáéìäàååëïcîç ïLéã éða älàå §¨«¢¦«¨−̈©£¨«§¥−¤§¥´¦®̈¤§¨¬
:ïøëe ïøúéå ïaLàåæëïåræå ïäìa øöà-éða älà §¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈

:ï÷råçë:ïøàå õeò ïLéã-éðá älàèëälà ©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«¥−¤
óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬

:äðr óelà ïBòáöìøöà óelà ïLc óelà ¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤
õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤

:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ

:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàa¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
âìçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©

:äøöaîãìíLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈
:éðîézä õøàîäìåézçz Cìîiå íLç úîiå ¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨ª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈

áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈
:úéår Bøér íLååìåézçz Cìîiå ããä úîiå §¥¬¦−£¦«©−̈¨£®̈©¦§´Ÿ©§½̈
:ä÷øNnî äìîNæìåézçz Cìîiå äìîN úîiå ©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§®̈©¦§´Ÿ©§½̈

:øäpä úBáçøî ìeàLçìCìîiå ìeàL úîiå ¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ
:øBaër-ïa ïðç ìra åézçzèìïðç ìra úîiå ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©¨¨´

eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk h"i xn`nn)

מ"ה, אֹותּיֹות יׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיתא

ּדהיינּו ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין והּוא ב"ן. ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָויטבאל



רפי xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
המׁשכה  עלֿידי ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיקּון' והּמתּברר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמברר

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ו'תיקּון', מ'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּבחינה

'ּתיקּון'. עם ׁשּיתאחד ּד'תֹוהּו' ְְִִִֵֵֶַַהּבירּור

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

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈

äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈
:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»

ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰L∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«

רּבה) ְִֵַָ(ּבראׁשית

אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּכסלו  י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות מּטרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּכֹותב  הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על והׁשּפעה ּפעּלה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻמצינּו

ּבעיני . . לעׂשֹות והגּדיל ה' ‰ÌÈnÚ"הפליא ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk ְְְְֲִִִִֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒ

החּיּוב  ּדבר על למדים ּומּכאן ."הּמל מדינֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם אּמֹות על להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻלהׁשּתּדל

הרמּב"ם ּכפסקּֿדין נח, ספ"ח)ּבני מלכים .(הלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ ôôô

.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



רפב

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 çìùéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåà ÷øô äéãáåòá

ààýåýé éðãû øîà-äk äéãár ïBæç£−«Ÿ©§¨®«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡Ÿ¦¹
ýåýé úàî eðrîL äreîL íBãàì¤«¡À§¨̧¨©¹§¥¥³§Ÿ̈Æ
äéìr äîe÷ðå eîe÷ çlL íéBba øéöå§¦Æ©¦´ª½̈²§¨¬¨¨¤−¨

:äîçìnìáézúð ïè÷ äpäíéBba E ©¦§¨¨«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®
:ãàî äzà éeæaâEàéMä Eaì ïBãæ ¨¬©−̈§«Ÿ§³¦§Æ¦¦¤½

øîà BzáL íBøî òìñ-éåâçá éðëL«Ÿ§¦¬§©§¥¤−©§´¦§®Ÿ¥´
:õøà éðãéøBé éî Baìaãdéaâz-íà §¦½¦¬«¦¥−¦¨«¤¦©§¦´©

p÷ íéù íéáëBk ïéa-íàå øLpkíMî E ©¤½¤§¦¥¬«¨¦−¦Ÿ́¦¤®¦¨¬
:ýåýé-íàð EãéøBàä-eàa íéápb-íà ¦«§−§ª§Ÿ̈«¦©¨¦³¨«

éà äìéì éããBL-íà Eìäúéîãð C §Æ¦´§¥©½§¨¥´¦§¥½¨
Cì eàa íéøöa-íà íic eáðâé àBìä£¬¦§§−©¨®¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈

:úBììr eøéàLé àBìäåéàeùtçð C £−©§¦¬«Ÿ¥«¥µ¤§§´Ÿ
:åéðtöî eòáð åùræEúéøá éLðà ìk EeçlL ìeábä-ãr ¥½̈Ÿ¦§−©§ª¨«©©§´¦§ÀµŸ©§¥´§¦¤½

`xenl iy
,íBãàì (à.íBãà ìò,eðòîL.íéàéáð øàLe éðà,øéöå.çéìL ¤¡©¡¨©§£¦§¨§¦¦§¦¨¦©
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øLà íéìLeøé úìâå úôøö-ãr íéðrðk-øLà ìûøNé éðáì äfä©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³£¤§©«£¦Æ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´
:áâpä éør úà eLøé ãøôñaàëì ïBiö øäa íérLBî eìråètL ¦§¨¨®¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½¦§−Ÿ

:äëeìnä ýåýéì äúéäå åùr øä-úà¤©´¥¨®Ÿ§¨«§¨¬©«Ÿ̈−©§¨«

`xenl iy
(ë,äfä ìçä.úeìbäî eáeLé øLà ìàøNé éða ìL äfä ìéçäøLà ©¥©¤©©¦©¤¤§¥¦§¨¥£¤¨¥©¨£¤

,íéðòðkéîéa ïòðk õøàî eçøaL íéiðòðk íénò íò úeìba eéä øLà §©£¦£¤¨©¨¦©¦§©£¦¦¤¨§¥¤¤§©©¦¥

.òLBäé,úôøö ãò.úôøö ãò eòébäå íé÷Bçø úBîB÷îa eáLéå e÷çøúäL §ª©©¨§©¤¦§©£§¨§¦§§¦§¦¦©¨§©

,ãøôña øLà íéìLeøé úìâåeáLé øLà íéìLeøé ìL äìBbä éðáe §¨ª§¨©¦£¤¦§¨©§¥©¨¤§¨©¦£¤¨§

.ãøôña(àë,íéòLBî eìòå ¦§¨©§¨¦¦
.åéøNå çéLnä Cìnä íääúéäå ¥©¤¤©¨¦©§¨¨§¨§¨

,äëeìnä 'äì'ä úeëìî älbúúå ©©§¨§¦§©¤©§

úeëìî éäúe ,íìBòä éáLBé ìk ìò©¨§¥¨¨§¦©§

.íéîìBò éîìBòìe íìBòì 'ä§¨§§¥¨¦

mixn zxhr
:æàî íúBà eLøiL íéiìáaäçéLà á÷ré-úéá äéäåáBøwî øòBaäúéáe ©©§¦¦¤¨§¨¥¨§¨¨Á¥«©£¸Ÿ¥¹©¥¦¨¥¯

äáäì óñBé÷Bçøî øòBaäì åNr úéáeL÷øäî óøNpäíäá e÷ìãå ¥´¤«¨À̈©¥¥¨¥³¥¨Æ§©½©¦§¨©¥§¨§¬¨¤−
íécNkä úéa úà e÷éìãé ìàøNéíeìëàåíeôøNéåúéáì ãéøN äéäé-àìå ¦§¨¥©§¦¤¥©©§¦©«£¨®§¦§§§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´

øac ýåýé ék åùr:äéäé ïk éàcåáeèéeLøéåéáLBé ìàøNéáâpä ¥½̈Ÿ¦¬§Ÿ̈−¦¥«§©©¥¦§¤§¨«§¸¦§¨¥§¥©¤¹¤
äìôMäå åùr øä-úà÷îòä ¤©´¥À̈Ÿ§©§¥¨Æ¨¥¤

eLøééìt-úàeLøéå íézLíb ¦§¤§¦§¦½§¨«§Æ©

äãN úàå íéøôà äãN-úà¤§¥´¤§©½¦§¥−§¥´
:ãrìbä-úà ïîéðáe ïBøîLë «Ÿ§®¦§¨¦−¤©¦§¨«

eéäé ìàøNé éðaî éîå éî ,ãéúòì äàeáð§¨¤¨¦¦¨¦¦§¥¦§¨¥¦§

:øîàå .íéLøBiäúìâåäìBbä éða ©§¦§¨©§¨ª´§¥©¨

ìçäìéçä ìLìûøNé éðáì äfä- ©¥«¤©¥©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³
øLàíL eáLéíéðrðk-eçøaL £¤¥§¨§©«£¦Æ¤¨§

íB÷î øLà òLBäé éîéa íöøàî¥©§¨¦¥§ª©£¤§

òébä íáLBîúôøö-ãrà"öðøô ¨¨¦¦©©¨´§©½
úìâåìL äìBbä éðaøLà íéìLeøé §¨ª¬§¥©¨¤§«¨©−¦£¤´

úeìâa eáLéãøôñaíä ,àéîtñà ¥§§¨¦§¨¨®©§©§¨¥

áâpä éør úà eLøéåNò øä úà ¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤¤©¥¨

:íBãà õøààëíérLBî eìråCìî ¤¤¡§¨³«¦¦Æ¤¤

åéøNå çéLnäì ïBiö øäaètL ©¨¦©§¨¨§©´¦½¦§−Ÿ
åùr øä-úàeòøäM äî ìò ¤©´¥®̈Ÿ©©¤¥¥

ìàøNéìäúéäåæàäëeìnä ýåýéì:eðéîéa äøäîa eäeìa÷éå Búeëìîa eãBé ìkä §¦§¨¥§¨«§¨¬¨©«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©¨§¨¨¥¨¦



רפה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦®̈¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

:åéøácèBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤®̈©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©Ÿ́¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨®̈§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤®̈§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

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©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dcp(iyily meil)

,'xyt` i`y it lr s`' zepyl jixv oi`eàðòãé àðàårc` ip`e - ©£¨¨©§¨
minkgd ixac mrhy invrn,àeä øLôà éàc íeMî`a xak i`cee ¦§¦¤§¨

iziid oke ,dlecbk dze` miaiygn recn ok `l m`y ,oezgzd
oeilrd `eaiy xyt`y xaeqe dfa wleg xi`n iaxy cal oian

.oezgzd iptl
:`xnbd zvxznàðéîà äåä ,'øLôà éàL ét ìò óà' àðz àì éà¦Ÿ¨¨©©¦¤¦¤§¨£¨¨¦¨

lv`yíéLð áBød oniqdàLéøa éúà ïBzçz,dligz `a -,èeòéîe ¨¦©§¨¥§¥¨¦
àLéøa éúà ïBéìò,dligz `a oeilrd oniqd oherin lv`e - ¤§¨¥§¥¨

oezgzd iable ,oeilr oniq dlv` epi`xy dy`a zxacn dpynde
daiygdl yi aexd lr jenqp m` df ote`ay ,xexia epl oi`

,dlecbøéàî éaøåjled dphwk dze` ocyLééçc ,déîòèì §©¦¥¦§©§¥§¨¦
àèeòéîì,aex lr jneq epi`e herinl yyeg `edy -ïðaøå §¦¨§©¨¨

,àèeòéîì éLééç àìc eäééîòèì.dlecbk dilr mipc okleéléî éðäå §©§©§§Ÿ¨§¦§¦¨§¨¥¦¥
,àîúñazelzl yi f`y ,oezgz oniq dl yi m` ewca `lyk ¦§¨¨

,`a `edyïçkLà àìå ï÷ãác àëéä ìáàoezgz oniq e`vn `le - £¨¥¨§¨§¨§Ÿ©§§¨
déì eãBî øîéàel miceny xen` -c øéàî éaøì ïðaøoniqïBéìò ¥©¥©¨¨§©¦¥¦§¤§

íéã÷.`id dphwe ,miypd herin lv` enk ,oezgzl mcw -à÷ ¨¦¨
øLôà éàc ïì òîLî,oezgzd `a `ly cr oeilrd oniqd `eaiy ©§©¨§¦¤§¨

ok m` ,oeilrd oniq dl yi ef dy`y oeikeéàcåxakéúà`a - ©©¨¥
,`id dlecbe oezgzd oniqdøúðc àeä øzðîeoniqd xypy `l` - ¦§¨§¨©

.okn xg`l [zexry izy ody]
:minkg zhiy lr dywn `xnbd,øéàî éaøì àîìLaxaeqd ¦§¨¨§©¦¥¦

,zexryl mcew `eal miccay oniql xyt`yáéúëc eðééä©§¦§¦
(f fh l`wfgi),'çnö CøòNe eðBëð íéãL'miicyd elcby ,eyexity ¨©¦¨§¨¥¦¥©

elcbiy okziy mixacd xcqn d`xpe ,dexrd mewna xryd gnve
,xi`n iax zhiyke ,zexryd z`ad iptl miccdïðaøì àlà,dyw ¤¨§©¨¨

cdéì éòaî àëtéàzginv cinz ixdy ,jetd aezkl jixv didy - ¦§¨¦¨¥¥
.zncew xryd

:`xnbd zvxzn,'eðBëð íéãM'L ïåék ,øîà÷ éëäelcby epiidc ¨¦¨¨©¥¨¤¨©¦¨
,miicyd'çnö CøòO'L òeãéaiptl.ok §¨©¤§¨¥¦¥©

:aey dywn `xnbd,øéàî éaøì àîìLaoniql xyt`y xaeqd ¦§¨¨§©¦¥¦
,oezgzd iptl `eal oeilrdáéúëc eðééäicwtYe' (`k bk l`wfgi) ©§¦§¦©¦§§¦

KixErp zOf z`écc íéøönî úBNòaéøeòð éãL ïòîì C,'Cyexite ¥¦©§¨¦©£¦¦§©¦©©¦§©©§¥§¨¦
miwgyn mixvn eidy zra ziyry dnifd z` z` zxkef ,weqtd
dy`l die`x idzyk ja zepfle sp`zdl ick ,jicc mikrnne ja
xnelk ,'jilydl' oeyln `id 'icW' daizde .zexrp inil i`eaze§¥
gkene .z`vle glzydl zecner jixerp zexry eid oiicr
iax zhiyke ,[ok didiy okziy epiide] zexryl mincew miccdy

,xi`nïðaøì àlàc ,dywdéì éòaî àëtéàzeidl jixv didy - ¤¨§©¨¨¦§¨¦¨¥¥
.miccl zencew zexry cinzy meyn ,jtidl

:`xnbd zvxznécc eàaL ïåék ,øîà÷ éëäéøeòð eàaL òeãéa C.C ¨¦¨¨©¥¨¤¨©©¦§¨©¤¨§¨¦
:ztqep jxca zvxzn `xnbdéàî ,àîéà úéòaéàåoeyl'éãL' §¦¨¥¥¨©§¥

,weqtayáéúk ïécãa dlek`id 'icW'e ,micca xacn weqtd lk - ¨§©¦§¦§¥
.miicy oeyl,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©©¨¨§¦§¨¥
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המשך ביצור למס' נדה ליום שלישי עמ' צ



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2706:3108:2108:2508:5809:0109:5109:5412:0312:0516:3816:3917:0617:0816:1917:19באר שבע )ח(

06:3006:3408:2208:2508:5909:0209:5109:5412:0212:0416:3716:3817:0317:0416:0817:15חיפה )ח(

06:2606:3108:2008:2308:5709:0009:4909:5312:0112:0416:4016:4217:0417:0516:0117:16ירושלים )ח(

06:2906:3308:2208:2508:5909:0209:5109:5512:0312:0516:3616:3817:0517:0616:1717:17תל אביב )ח(

07:3207:3708:4808:5209:3709:4110:2110:2512:1612:1916:0116:0116:3916:3915:4216:54אוסטריה, וינה )ח(

05:5105:5208:4208:4409:3009:3110:4510:4713:4813:5120:3420:3821:0621:1120:2021:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2707:3308:4908:5309:3609:4010:2210:2512:1912:2216:1016:1016:4716:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

07:0507:1108:2208:2609:1109:1509:5509:5911:5011:5315:3615:3616:1416:1415:1716:29אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1807:2408:3408:3809:2309:2710:0710:1112:0212:0415:4515:4516:2416:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5107:5709:0109:0509:5209:5610:3510:3912:2712:3016:0316:0216:4316:4315:4416:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:4507:5108:5408:5809:4509:5010:2810:3212:2012:2215:5415:5416:3516:3515:3616:51אוקראינה, קייב )ח(

07:5007:5509:1509:1910:0010:0410:4710:5012:4512:4816:4316:4317:1617:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

06:0206:0508:3108:3309:0209:0510:0510:0712:3612:3918:1018:1318:3418:3717:5418:46אקוואדור, קיטו )ח(

05:3405:3508:2408:2609:0809:1010:2210:2413:2213:2419:5920:0320:2920:3319:4420:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0606:0708:5808:5909:5009:5111:0711:0914:1514:1821:0821:1321:4421:4920:5522:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1307:1808:5308:5709:3409:3810:2310:2712:2812:3116:4316:4417:1517:1616:2617:28ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0707:1208:4408:4709:2509:2910:1410:1712:1812:2016:2816:2917:0117:0216:1117:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0707:1208:4408:4809:2609:3010:1410:1812:1812:2116:2916:2917:0117:0216:1117:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4807:5309:2109:2510:0410:0810:5210:5612:5412:5717:0017:0017:3317:3416:4217:47ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0407:0909:0109:0409:3709:4010:3010:3412:4312:4617:2317:2417:5017:5117:0618:02ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4506:4908:3508:3809:1209:1610:0410:0712:1412:1716:4316:4417:1217:1416:2617:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5506:5908:5809:0109:3209:3510:2710:3012:4312:4517:3017:3217:5717:5917:1418:09ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0507:1008:4008:4409:2209:2610:1010:1412:1412:1616:2216:2316:5516:5616:0517:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3007:3509:0809:1109:4909:5310:3810:4112:4212:4516:5316:5417:2617:2716:3617:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0507:1008:3908:4309:2209:2610:1010:1312:1212:1516:1916:2016:5316:5416:0217:06ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5205:5408:3308:3509:0609:0910:1410:1612:5713:0018:5719:0019:2219:2618:4219:36בוליביה, לה-פס )ח(

08:3308:3909:3909:4310:3110:3611:1411:1713:0413:0716:3516:3517:1717:1716:1717:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3108:3709:3909:4310:3110:3511:1311:1713:0413:0716:3716:3717:1917:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

05:1205:1407:5707:5908:3308:3609:4309:4512:3212:3518:5018:5319:1219:1618:3519:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0205:0307:4607:4808:2208:2409:3209:3412:2012:2318:3118:3518:5819:0218:1619:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5207:5808:5709:0109:5009:5510:3210:3612:2212:2515:5415:5316:3416:3415:3816:50בריטניה, לונדון )ח(

08:1108:1709:0809:1210:0410:0810:4410:4812:3112:3315:5015:4916:3516:3515:3416:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0308:1009:0409:0809:5910:0310:4010:4412:2812:3115:5515:5416:3716:3615:3616:52גרמניה, ברלין )ח(

08:1108:1709:2109:2510:1210:1610:5510:5912:4712:5016:2316:2317:0417:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0705:0907:5407:5508:3108:3309:4209:4412:3312:3618:5819:0219:1919:2318:4419:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5907:0309:1009:1309:4309:4610:4010:4313:0013:0318:0118:0318:2618:2817:4418:38הודו, מומבאי )ח(

06:5406:5809:0609:0909:3809:4110:3610:3912:5612:5917:5818:0018:2318:2517:4218:35הודו, פונה )ח(

07:1807:2408:3708:4109:2509:2910:1010:1312:0512:0815:5315:5316:3016:3115:3416:45הונגריה, בודפשט )ח(

07:1207:1708:4808:5209:3009:3410:1910:2212:2212:2516:3216:3217:0517:0616:1417:18טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2807:3309:1109:1409:5009:5410:4110:4412:4712:5017:0517:0617:3717:3816:4817:50יוון, אתונה )ח(

07:3707:4308:5709:0109:4509:4910:3010:3412:2612:2916:1516:1516:5316:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:5807:0109:0809:1109:4109:4410:3810:4112:5813:0017:5818:0018:2318:2517:4118:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3504:3407:2407:2408:2608:2709:4609:4713:0013:0320:0820:1320:4820:5419:5421:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4206:4608:4208:4509:1609:2010:1110:1412:2512:2817:0917:1017:3617:3816:5217:48נפאל, קטמנדו )ח(

07:2307:2709:0109:0509:4209:4610:3110:3512:3612:3916:4916:5017:2117:2216:2917:34סין, בייג'ין )ח(

06:5506:5709:2209:2509:5309:5610:5610:5813:2613:2918:5819:0019:2219:2418:4219:34סינגפור, סינגפור )ח(

07:3107:3808:3408:3809:2709:3210:0910:1311:5812:0015:2415:2316:0716:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

05:3605:3808:1308:1608:4608:4809:5209:5512:3212:3518:2418:2818:4918:5318:0919:02פרו, לימה )ח(

08:0808:1409:3209:3610:1810:2211:0411:0813:0213:0516:5616:5617:3317:3316:3817:47צרפת, ליאון )ח(

08:3108:3609:4509:4910:3410:3911:1811:2213:1213:1516:5616:5617:3317:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

05:5205:5508:1708:2008:4808:5109:5009:5212:1812:2117:4417:4718:0818:1117:2818:20קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3807:4309:0809:1109:5209:5610:3910:4212:3912:4216:4416:4417:1517:1616:2617:29קנדה, טורונטו )ח(

07:2107:2708:4608:5009:3209:3610:1810:2112:1612:1916:1216:1216:4716:4715:5417:01קנדה, מונטריאול )ח(

06:4006:4508:2908:3209:0709:1009:5810:0212:0712:1016:3416:3517:0417:0516:1717:16קפריסין, לרנקה )ח(

09:0609:1309:5610:0110:5511:0011:3411:3813:1813:2116:3016:2917:1717:1616:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:4508:5209:3109:3510:3110:3611:0911:1312:5112:5416:0216:0016:4616:4615:4217:04רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5408:0009:1409:1810:0210:0610:4710:5012:4312:4616:3116:3117:0917:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0008:0509:1909:2310:0710:1110:5210:5512:4812:5016:4016:4017:1317:1316:2217:28שוויץ, ציריך )ח(

06:2906:3308:4608:4909:1809:2110:1610:1912:4012:4317:5017:5218:1518:1717:3418:27תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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