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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר זלמן שמעון שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  לנשיאות  הראשונות  מהשנים  זכרונות  רשימות  בצירוף  מכתבו  קבלתי 
וכפולה להמשיך בזה, כי אף שמרובים הסיפורים שרשם באיכות אבל  ות"ח על העבר ובקשה רבה 
מעטים הם בכמות, ובל"ס אשר רשומים בזכרונו עוד כהנה וכהנה, כן אם יש בידו לזרז את אלו שיודע 
שגם הם זוכרים ענינים וסיפורים מהשנים ההם, נא ונא לעשות בזה או להודיעני מי הם ואכתוב אני 

אליהם ישר.

מצטער הנני על העדר הידיעות ממצב הרה"ח מוהרש"מ שי' שו"ב ומטובו להודיעני את הידוע 
לו, כיון שנמצא הוא בסמיכות למחנם.

מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון, ובודאי יזכה בו את הרבים.

ועל העיקר באתי, באשר באלו שנסעו אתו יחד ישנם אחדים שאין להם הודעה וקבלה, הנה נא 
ונא בכל לשון של בקשה ועוד יותר מזה, לבחנם כפי המצטרך או ללמוד עמהם יחד, ובלבד שמשך זמן 
המצאם בקאלמעל יקבלו כל הנ"ל הודעות וגם קבלות, וכן למסור להם בשמי ג"כ בכל לשון של בקשה, 
אשר אי אפשר בלאו הכי ואשר ישתדלו ככל המצטרך לקבל ההודעות והקבלות, והאמת אגיד אשר לא 
שערתי אשר מאחרי שנסעו כבר איזה פעמים לאירלאנד שלא יהי' בידם כל התעודות הדרושות לשו"ב, 
ואין להאריך בדבר הפשוט, ותקותי חזקה אשר כת"ר שי' מצדו וכל הנ"ל מצדם יעשו במרץ בכל הנ"ל 
וישמחוני בבשו"ט שבא הדבר הזה לפועל, ואשר כבר התחילו בההכנות הדרושות להנ"ל, ושבמשך זמן 

יודיע ג"כ ע"ד שבא לפועל ממש.

בטח למותר לעוררו ע"ד ההכנות הראויות בקשר עם חדש כסלו הבע"ל, והם יו"ד י"ט כסלו 
וימי חנוכה, שבודאי יש יכולת לנצל את אלו הימים בענין הפצת המעיינות תורת נשיאינו הקדושים 

והוראותיהם בדרכי החסידות.

בפ"ש כל החבורה ולכאו"א בפרט א גוטען חודש.
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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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*d"kyz'd
eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני ּבּזהר 1ׁשנים ואיתא .2 ְְִִֵֵַַַָָָָֹ

לעילא, ׁשנה מאה לעילא, ּכּוּלהּו חּיין ְְְִִֵֵֵַָָָָָאינּון

וצרי לעילא. ׁשנים וׁשבע לעילא, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָועׂשרים

ׂשרה" ׁש"חּיי הּזהר ּבמאמר הּפירּוׁש מהּו ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהבין,

ּׁשּכתּוב  מה להבין צרי וגם "לעילא". ְְְִִֵֵֶַַָָָָהם

מה  ּדלכאֹורה ׂשרה", חּיי "ׁשני הּפסּוק ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבסּיּום

חּיי  "וּיהיּו לפניֿזה ּׁשּנאמר מה על ּכאן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּמֹוסיף

ׁשּגם  ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט גֹו'. ְִִֶֶַַַַַָָָָֹׂשרה"

על  ּמֹוסיף מה ואםּֿכן "לעילא", הם ׂשרה" ְְִִֵֵֵֵַַַָָָ"חּיי

ׂשרה". חּיי "ׁשני ּׁשּכתּוב ּבמה ְְֵֵֶֶַַָָָזה

כ"ק p‰Â‰ב) מאמרי ּבׁשני נתּבאר זה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) ְְְִֵֶַַָָאדמֹו"ר

העת"ר  ּדׁשנת ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְִִִִֵַַַַַָָּדּבּורֿהּמתחיל 

לזה. זה ּבסתירה הם ולכאֹורה עטר"ת, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָודׁשנת

מבאר  העת"ר ּדׁשנת ּבּמאמר ׁש"חּיי 3ּדהּנה, , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּדאצילּות, מלכּות ּבחינת ׁשל החּיּות הּוא ְְֲִִֶַַַַַָָׂשרה"

ּבחינת  - ׁשנה" "מאה מּבחינת הּוא ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשחּיּותּה

ו"ׁשבע  חכמהּֿובינה, – ׁשנה" "עׂשרים ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהּכתר,

מּבחינת  מקּבלת והיא זעירֿאנּפין, – ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשנים"

"עׂשרים  וכן העצמי, אֹור - לעילא" ׁשנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"מאה

ׁשּנמׁש העצמּות מהמׁשכת - כּו' לעילא" ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשנה

ּבכל  "לעילא" ּבתיבת הּזהר ּכונת (ׁשּזֹוהי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהם

ׁשהיא  ּכמֹו הּמלכּות ּבחינת הּוא זה ּכל א ְְְְִִֶֶַַַַָָּכלל).

חּיי  "ׁשני נאמר ואחרּֿכ האצילּות. ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָּבעֹולם

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות האֹור המׁשכת - ְְְְִִַַָָָָָָָׂשרה"

עט  ּדׁשנת ּובמאמר מבאר עׂשּיה. ּבענין 4ר"ת ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ

- מּורג ׁש' 'יׁש אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ׂשרה", חּיי ְְְֵֵֵֶַָָָָ"ׁשני

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ואילך. 348 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ פרשתנו.1)*) ב.2)ריש קכב, תשלט.3)ח"א ע' ח"ב תער"ב עטר"ת 4)המשך סה"מ
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בפסוק: פותחת השבוע פרשת

‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ היו אמנו שרה של חייה שנות L‰מספר ‰‡Ó «ƒ¿«≈»»≈»»»
‰¯N ÈiÁ ÈL ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ1‡˙È‡Â מובא . ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»¿ƒ»

¯‰fa2e‰lek ÔÈiÁ ÔeÈ‡ כולם אלה (לשון ÏÈÚÏ‡,חיים למעלה «…«ƒ«ƒ¿¿≈»
ממשיך  והזוהר וחשיבות) מעלה

ÏÈÚÏ‡,ומפרט  ‰L ‰‡Ó≈»»»¿≈»
Ú·LÂ ,‡ÏÈÚÏ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿≈»¿∆«

.‡ÏÈÚÏ ÌÈL»ƒ¿≈»
Le¯Èt‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««≈
"‰¯N ÈiÁ"L ¯‰f‰ ¯Ó‡Óa¿«¬««…«∆«≈»»

"‡ÏÈÚÏ" Ì‰ מעלה לאיזו ≈¿≈»
הכוונה?

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
˜eÒt‰ ÌeiÒa מספר פירוט אחרי ¿ƒ«»

שרה  של חייה ÈiÁשנות ÈL"¿≈«≈
ÛÈÒBn ‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,"‰¯N»»¿ƒ¿»«ƒ

Ô‡k הפסוק¯Ó‡pM ‰Ó ÏÚ »««∆∆¡«
‰ÊŒÈÙÏ הפסוק "eÈ‰iÂבתחילת ƒ¿≈∆«ƒ¿

Ë¯Ù·e .'B‚ "‰¯N ÈiÁ הקושי «≈»»ƒ¿»
יותר  גדול הכפילות טעם ÈtŒÏÚ«ƒמה

ÈiÁ" ÌbL ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó«∆»«…«∆««≈
"‰¯N הפסוק האמורים בתחילת »»

‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,"‡ÏÈÚÏ" Ì‰≈¿≈»¿ƒ≈«
·e˙kM ‰Óa ‰Ê ÏÚ ÛÈÒBnƒ«∆¿«∆»

הפסוק  N¯‰"בסיום ÈiÁ ÈL"¿≈«≈»»
מיותרת? כפילות זו ולכאורה

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â הזוהר ·) דברי ¿ƒ≈ƒ¿»∆
È¯Ó‡Óהאמורים  ÈLa ¯‡a˙ƒ¿»≈ƒ¿≈««¿≈

(·"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
אדמו"רי  בשושלת החמישי הרבי

הולדת Ô„ÚŒB˙ÓLדחב" יום אשר ƒ¿»≈∆
חשוון  כ' ביום ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒחל

¯"˙Ú‰ ˙Lc ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»ƒ¿«
‰¯B‡ÎÏÂ ,˙"¯ËÚ ˙L„Â¿ƒ¿«¿ƒ¿»

האמורים הביאורים  המאמרים בשני

,‰p‰c .‰ÊÏ ‰Ê ‰¯È˙Òa Ì‰≈ƒ¿ƒ»∆»∆¿ƒ≈
¯‡·Ó ¯"˙Ú‰ ˙Lc ¯Ó‡na3 ««¬»ƒ¿«¿»≈

הרש"ב, ‰e‡הרבי "‰¯N ÈiÁ"L∆«≈»»
˙eiÁ‰ ומשפיע המאיר האלוקי האור ««

רוחנית  eÎÏÓ˙חיות ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««¿
d˙eiÁL ,˙eÏÈˆ‡c החיות מקור «¬ƒ∆«»

מאירה  שהיא כפי המלכות ספירת

והעליון  (הראשון האצילות בעולם

עשיה) יצירה, בריאה, אצילות, – הכלליים הרוחניים העולמות ‰e‡מארבעת
¯˙k‰ ˙ÈÁa - "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁaÓ מקור והיא בתוכה הכוללת ƒ¿ƒ«≈»»»¿ƒ««∆∆

זה  הרי הכול ובסך העשר, מכל כלולה מהן אחת שכל הספירות עשר לכל

בחינות, È·eŒ‰ÓÎÁ‰מאה Y "‰L ÌÈ¯NÚ" הספירות שתי ∆¿ƒ»»»¿»ƒ»
אחת  שכל ו'בינה' 'חכמה' העליונות

במספר  הן וביחד מעשר כלולה מהן

Œ¯ÈÚÊעשרים, Y "ÌÈL Ú·L"Â¿∆«»ƒ¿≈
,ÔÈt‡ העליונות המידות שבע «¿ƒ

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

פנים  אנפין", "זעיר הנקראות מלכות)

בבחינת  המאיר לאור ביחס (כי זעירות

אור  הוא במידות המאיר האור המוחין,

ומצומצם) בחינת È‰Â‡מועט ¿ƒ
דאצילות  האור Ïa˜Ó˙המלכות את ¿«∆∆

שלה  "Ó‡‰והחיות ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
ÈÓˆÚ‰ ¯B‡ - "‡ÏÈÚÏ ‰L»»¿≈»»«¿ƒ
שהוא  זה במובן 'לעילא' שהוא האור

פרטית  בדרגה מהתלבשות למעלה

הוא  אלא והגדרה מ'ציור' ולמעלה

L‰'עצמי', ÌÈ¯NÚ" ÔÎÂ¿≈∆¿ƒ»»
˙ÎLÓ‰Ó - 'eÎ "‡ÏÈÚÏ¿≈»≈«¿»«

˙eÓˆÚ‰ העצמי הבא האור »«¿
הקדושֿברוךֿ של ומהותו מעצמותו

בעצמו  Ì‰aהוא CLÓpL∆ƒ¿»»∆
נרמזות  שכאמור ובינה חכמה בספירות

שנה  זה (È‰BfL'ב'עשרים עניין ∆ƒ
'עצמי' לאור ‰f‰¯שהכוונה ˙Âk«»««…«

ÏÏk ÏÎa "‡ÏÈÚÏ" ˙·È˙a¿≈«¿≈»¿»¿»
שנה", "מאה – בכתוב הנמנה

שנים" "ושבע שנה", ‡C"ועשרים .(«
‰Ê Ïk מדבר שהכתוב לעיל המבואר »∆

כפי  ו"שבע" "עשרים" "מאה", על

עצמי  כאור "לעילא", ‰e‡שהם
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿∆ƒ
CkŒ¯Á‡Â .˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿««»

"‰¯N ÈiÁ ÈL" ¯Ó‡ זה ואין ∆¡«¿≈«≈»»
עניין  על מדובר כי מיותר לשון כפל

- ‰‡B¯אחר ˙ÎLÓ‰ המאיר «¿»«»
למטה  האצילות, «¿BÓÏBÚa˙בעולם

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙"¯ËÚ ˙Lc ¯Ó‡Ó·e¿«¬»ƒ¿«

¯‡·Ó4 הרש"ב ÔÈÚaהרבי ¿»≈¿ƒ¿«
,"‰¯N ÈiÁ ÈL" אחר באופן ¿≈«≈»»
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המלכּות, ׁשּבספירת  וההתנּׂשאּות ְְְְְְִִִֶַַַַַָהרֹוממּות

ּבעצמֹו ּומּורגׁש יׁשּות ׁשל ּבאֹופן זה ְְְְֵֵֶֶֶֶַָׁשאין

ענין  זהּו אּלא ּבעצם), ּביטּול ּבחינת - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ(אּדרּבא

מּורגׁש. לא אבל והתנּׂשאּות, הגּבהה ְְְְְְֲִַַַָָָָָֹהּמלּוכה,

(ולא  הּמלּוכה טבע ׁשּמּצד  ּבׂשרֿודם, מל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוכמֹו

ּברֹוממּות  היא הרי וכּו') ׂשכלֹו מעלת ְְְְֲֲִִִֵַַַמּצד

והתנּׂשאּות  ׁשהרֹוממּות ואףֿעלּֿפי ְְְְְְְְִִִֶַַַַָוהתנּׂשאּות.

ּובדּוגמת  יׁשּות. ׁשל הרּגׁש זה אין ּבמּורּגׁש, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָּבאה

ּבהר) (ּכׁשהיה  רּבנּו מׁשה ּכמ ֹו הּגדֹולים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹצּדיקים 

צרי ׁשהיה (והינּו, הּׁשכינה מּזיו ניזֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהיה

הּׁשכינה  מּזיו היה ׁשהּמזֹון אּלא הרי 5למזֹון, ,( ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ניזֹון  ׁשהיה (ועד ּבגּופֹו ּבמּורּגׁש ּבא הּׁשכינה ְְְְְִִִֶַַָָָָָזיו

ועלּֿדר כּו'. ּבהרּגׁשה זה אין אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו),

אּלא  ּגׁשמּיים, ּגּופים ׁשּיהיּו ּדלעתיד, ְְְִִִִִִִֶֶַָָּגּופים

מּזיו  ניזֹונין ויהיּו ,הּזּכּו ּבתכלית ְְְְְִִִִִִִִֶַַׁשּיהיּו

ּבסתירה 6הּׁשכינה  הם הּבאּורים ׁשני ולכאֹורה, . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

ׂשרה" חּיי "ׁשני הראׁשֹון ּבאּור לפי ּכי לזה, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָזה

ּולפי  לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. הּירידה על ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָקאי

הּוא  ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני הענין הׁשני, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּבאּור

ּכי  האצילּות , מעֹולם אפילּו למעלה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָלכאֹורה

ׁשני  חיּבּור להיֹות יכֹול לא האצילּות עֹולם ְְֲִִִִֵַָָָֹמּצד

ואףֿעלֿ ּבמּורּגׁש, אלקי ּתענּוג (ׁשּיהיה ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹהפכים

עֹולם  ׁשּמּצד והינּו, הּביטּול), ּבתכלית ְְְְִִִִֵֶַַַַָּפיֿכן

האֹופּנים  מׁשני ּבאחד להיֹות יכֹול ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהאצילּות

הּוא  החיּבּור ואילּו ּכזה), ּבאֹופן אֹו ּכזה ְְְִִֶֶֶֶַָָ(ּבאֹופן

מעֹולם  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְִִֵֵֶַַַָָמּצד

ֲִָהאצילּות.

הּנ"ל,LÈÂג) הּפירּוׁשים ׁשני ּבין לּתּו ¿≈ְְִֵֵֵֵַַַַ

צדק' ה'ּצמח ּבאּור ְְִֵֶֶֶַַַּבהקּדים

ק"ה  קאּפיטל לתהּלים ׁשּזהּו(7ּברׁשימֹותיו ְְְִִִִִִֶֶַָ
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(5.(1037 ע' ח"ד בלקו"ש בזה הדיעות (וראה א סו, שובה שבת דרושי לקו"ת ז. ה, פמ"ז יז,6)שמו"ר (ברכות כמרז"ל

בו  אין ואעפ"כ בגוף האדם שיהי' תחה"מ זמן על ש"קאי השכינה, מזיו ונהנין כו' שתי' ולא אכילה לא בו אין עוה"ב א)

פצ"א, תרל"ז וככה בד"ה בארוכה נת' דלעתיד, הגופים זיכוך ענין - שם). שובה שבת דרושי ג. טו, צו (לקו"ת אכילה" לא

ובכ"מ. תרנ"ט. תכלה תט.7)לכל ע' אור יהל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והוא, עת"ר שנת של במאמר L‚¯eÓ'מהמבואר LÈ' ˙B„B‡ ¯ae„nL∆¿»≈¿»

,˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒaL ˙e‡O˙‰‰Â ˙eÓÓB¯‰ גשמי - שמלך כשם »¿¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ«««¿
המלכות  בספירת יש כך החיובי, במובן מהעם ונישא מרומם עצמו חש

והנבראים  העולמות לגבי והתנשאות רוממות של עניין באלוקות למעלה

˙eLÈ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿∆∆≈
BÓˆÚa L‚¯eÓe הכוונה ואין ¿»¿«¿

של  השלילי במובן עצמית ליישות

Yהמושג  ‡a¯c‡) המלכות «¿«»
היא  ÏeËÈaהעליונה ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,ÌˆÚa יישות של הגמור ),ההיפך ¿∆∆
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿««¿»
‡Ï Ï·‡ ,˙e‡O˙‰Â ‰‰a‚‰«¿»»¿ƒ¿«¿¬»…

L‚¯eÓ ומציאות יישות הרגשת ללא ¿»
Ì„ÂŒ¯Na,עצמית. CÏÓ BÓÎe¿∆∆»»»»

‰ÎeÏn‰ Ú·Ë „vnL זה כי  ∆ƒ«∆««¿»
המלכות  של וטיבה …¿(ÏÂ‡אופייה

„vÓ'eÎÂ BÏÎN ˙ÏÚÓ בגלל כי ƒ««¬«ƒ¿¿
שאחרים  ייתכן שלו, אישיות מעלות

מעלות  של טבען וגם ממנו, נעלים

לחוש  עשוי האדם שבגללן אישיות

עצמית  עניין )יישות עצם בגלל אבל

eÓÓB¯a˙המלכות  ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙e‡O˙‰Â¿ƒ¿«¿¿««ƒ
‰‡a ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯‰L∆»¿¿ƒ¿«¿»»

,Lb¯eÓa יש' נקראת שהיא וכאמור ¿¿»
eLÈ˙מורגש' ÏL Lb¯‰ ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆¿≈∆≈

היא  הכוונה אלא השלילי במובן

מורגשת. וההתנשאות שהרוממות

,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙Ó‚e„·e¿¿««ƒƒ«¿ƒ
¯‰a ‰È‰Lk) ea¯ ‰LÓ BÓk¿…∆«≈¿∆»»»»

אכל ארבעים  ולא ולילה וארבעים יום

גשמיים  ושתיה מזון שתה )ולא
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰L∆»»ƒƒƒ«¿ƒ»

‰È‰L ,eÈ‰Â) רבנו ˆ¯CÈמשה ¿«¿∆»»»ƒ
,ÔBÊÓÏ,בהר כשהיה ‡l‡גם ¿»∆»

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ‰È‰ ÔBÊn‰L5 ∆«»»»ƒƒ«¿ƒ»
גשמי  מזון ÂÈÊולא È¯‰ ,(¬≈ƒ

BÙe‚a Lb¯eÓa ‡a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»¿¿»¿
„ÚÂ) כך epnÓכדי ÔBÊÈ ‰È‰L ¿«∆»»ƒƒ∆

גשמי  לאוכל תחליף שימש ),והדבר
‰Lb¯‰a ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ כמו ¬»≈∆¿«¿»»

מוחלט  לביטול סתירה שאיננה הרגשה אלא יישות C¯cŒÏÚÂהרגשת .'eÎ¿«∆∆
,„È˙ÚÏc ÌÈÙeb המתים ‡l‡בתחיית ,ÌÈiÓLb ÌÈÙeb eÈ‰iL ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆»

Cekf‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰iL הגופים כמו חומריים גופים הזה,ולא שבזמן ∆ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈBÊÈ eÈ‰ÈÂ6 שנת של במאמר הביאור תוכן כאן עד ¿ƒ¿ƒƒƒƒ«¿ƒ»

תרע"ט.

ÌÈ¯e‡a‰ ÈL ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ
עת"ר  שנת של במאמר הביאור

עטר"ת  שנת של במאמר ≈‰Ìוהביאור
ÈÙÏ Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ
ÈiÁ ÈL" ÔBL‡¯‰ ¯e‡a≈»ƒ¿≈«≈

È‡˜ "‰¯N הכוונה‰ ÏÚ‰„È¯i »»»≈««¿ƒ»
בעולם  המאיר העצמי האור של

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒהאצילות
,ÈL‰ ¯e‡a ÈÙÏe .‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ≈«≈ƒ
‡e‰ "‰¯N ÈiÁ ÈL"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈«≈»»
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿«¿»¬ƒ
„vÓ Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒƒƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ עולם אמנם שהוא »»¬ƒ
יש  זאת בכל אבל נעלה אלוקי רוחני

מסויימים גדרים ÏBÎÈבו ‡Ï…»
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯eaÈÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ
È˜Ï‡ ‚eÚz ‰È‰iL)∆ƒ¿∆«¬¡…ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Lb¯eÓa¿¿»¿««ƒ≈

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a'מורגש' והרי ¿«¿ƒ«ƒ
שהיא  יישות בתחושת כלל בדרך קשור

ביטול  של הגמור eÈ‰Â,ההיפך ,(¿«¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „vnL בו שיש ∆ƒ«»»¬ƒ
כאמור מסויימים, «ÏBÎÈגדרים

ÌÈpÙB‡‰ ÈLÓ „Á‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
‰Êk ÔÙB‡a)'מורגש' ‡Bבדרך ¿∆»∆
‰Êk ÔÙB‡a'ביטול' ),בדרך ¿∆»∆

¯eaÈÁ‰ eÏÈ‡Â האופנים שני של ¿ƒ«ƒ
יחד ‡B¯גם ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ גבול ÏÚÓlL‰הבלי ≈∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ אין ומצידו ≈»»¬ƒ
גדרים.

ÈL ÔÈa CezÏ LÈÂ (‚¿≈¿«≈≈¿≈
Ï"p‰ ÌÈLe¯Èt‰ כיצד ולבאר «≈ƒ««

לזה, זה סותרים ÌÈc˜‰a¿«¿ƒאינם
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯e‡a≈«∆«∆∆
ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙Ï ÂÈ˙BÓÈL¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿
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ז d"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

(מהֹורׁש"ב) אדמֹו"ר כ"ק עם הּקׁשּור ְְְִִַַַַָָהקאּפיטל 

זֹו ּבׁשנה הּולדּתֹו מּיֹום החל על 8נׁשמתֹוֿעדן ( ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדֹור,9הּפסּוק  לאלף צּוה ּדבר ּבריתֹו לעֹולם זכר ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

הּמדרׁש ּדברי עלּו10ׁשּמביא ּדֹור אלף : ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מהם, נימֹוחּו וכּמה להּבראֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבמחׁשבה

לאלף  צּוה "ּדבר  טעמא, מאי ּדֹורֹות. ְֲִֶֶַַָָָָתתקע"ד

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו הּתֹורה זה - ּבריתי 11ּדֹור" לא אם ְְִִִֶֶַָָֹ

רּבנּו למׁשה נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ולילה), ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹיֹומם

ויחד  הראׁשֹון, מאדם וׁשׁש העׂשרים ּדֹור ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהיה

לאלף  זה הרי  ׁשּנימֹוחּו, הּדֹורֹות תתקע"ד ְֲִִֵֶֶֶֶַעם

מאי  נימֹוחּו, ּדֹורֹות ׁשתתק"פ ּדעה ויׁש ְִֵֵֶַָּדֹור.

הּמילה, זה - ּדֹור" לאלף צּוה "ּדבר – ְֲִִֶֶֶַַָָָָָטעמא

לאדם  העׂשרים ּדֹור ׁשהיה לאברהם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנּתנה

על  קאי ּדֹור" "לאלף (אם הּדעֹות ּוׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהראׁשֹון.

הּדעֹות  לׁשּתי ּבהתאם הן אברהם) על אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשה

הּפסּוק  ּדעה 12על מצאתי. מאלף אחד אדם ִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הׁשניה, ודעה אברהם. על ׁשּקאי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונה,

מׁשה  על צדק',13ׁשּקאי ה'ּצמח ּומבאר . ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּגם  (וכּמּובן אצילּות ּבחינת הּוא ְְֲִִֶֶֶַַַָׁש"אלף"

ז"ל  רּבֹותינּו אחד 13מּמאמר "אדם ּפסּוק על ֲִֵֶַַַַַָָָָ

למקרא  נכנסים אדם ּבני אלף מצאתי", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמאלף

וידּוע  להֹוראה, יֹוצא מהם אחד ׁש'ּמקרא'14כּו' ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

האצילּות). ּבעֹולם ו'הֹוראה' כּו' העׂשּיה ְְְֲֲִִָָָָָָָּבעֹולם

אברהם  ּגם ׁשהרי הּפירּוׁשים, לׁשני מתאים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוזה

ּדאצילּות  נׁשמֹות היּו מׁשה ועלּֿפיֿזה 15וגם . ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּכתּוב  סּיּום ּפירּוׁש אּלה 12מּובן ּבכל "ואּׁשה ְְִִֵֵֶַָָָָ

מצאת  ׂשרה לא ז ֹו ׁש"א ּׁשה" מצאתי"13י", "לא , ִִִֶָָָָָָָֹֹ

(אלף) מאצילּות למעלה היא ּכי ואףֿעל16ֿ– . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

עניני  את להמׁשי הּוא ׂשרה ׁשל ׁשענינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
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ואילך).8) שנו ע' פר"ת (סה"מ פר"ת לעד סמוכים לד"ה הקדמה ח.9)ראה קה, ד.10)תהלים פכ"ח, לג,11)ב"ר ירמי'

כח.12)כה. ז, שם.13)קהלת ב].14)קה"ר תתרכו, ח"ו בראשית [אוה"ת א ג, לג"פ קישור 15)לקו"ת מובן ועלֿפיֿזה

אצילות. בחי' הוא "אלף" הפירושים, כל שלפי - (782 ע' ח"ג לקו"ש (ראה שם שבקה"ר הפירושים ממ"ש 16)כל כמובן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ק"ה  ‰˜‡7ÏËÈtפרק e‰fL)הפרק¯"BÓ„‡ ˜"Î ÌÚ ¯eLw‰ ∆∆«ƒ¿«»ƒ«¿

BÊ ‰La Bz„Ïe‰ ÌBiÓ ÏÁ‰ Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)8 ¿»«ƒ¿»≈∆»≈ƒ«¿¿»»
הפרק  את שנה בכל לומר למנהג בהתאם זה], מאמר אמירת [=שנת תשכ"ה

ונכנס  שנה י"ג לו שמלאו מי למשל האדם, של שנותיו למספר המתאים

י"ד  פרק אומר הי"ד ÏÚלשנתו («
˜eÒt‰9B˙È¯a ÌÏBÚÏ ¯ÎÊ «»»«¿»¿ƒ

‡È·nL ,¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eˆ ¯·c»»ƒ»¿∆∆∆≈ƒ
ברשימותיו  צדק' ≈¿È¯·cƒה'צמח

L¯„n‰10eÏÚ ¯Bc ÛÏ‡ : «ƒ¿»∆∆»
‰·LÁÓa הקדושֿברוךֿהוא של ««¬»»

eÁBÓÈ ‰nÎÂ ,˙B‡¯a‰Ï¿ƒ»¿¿«»ƒ
,Ì‰Ó תתקע"ד התקיימו ולא ≈∆

,‡ÓÚË È‡Ó .˙B¯Bc מה (974) ««¬»
כל  רבים שדורות לכך והסיבה הטעם

הכתוב אומר כך על ««"c·¯נימוחו
‰¯Bz‰ ‰Ê - "¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆«»

·e˙kL BÓk)11 אחר ‡Ìבפסוק ¿∆»ƒ
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯a ‡Ï והכתוב …¿ƒƒ»»«¿»

לא  וארץ שמים "חוקות ממשיך,

תלוי  העולם שקיום היינו שמתי",

z‰בתורה  ‰¯Bz‰L ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆«»ƒ¿»
¯Bc ‰È‰L ea¯ ‰LÓÏ¿…∆«≈∆»»
Ì„‡Ó LLÂ ÌÈ¯NÚ‰»∆¿ƒ»≈≈»»

ÌÚ „ÁÈÂ ,ÔBL‡¯‰ תתקע"ד »ƒ¿««ƒ
„ÂÚÂ 974 ,eÁBÓÈpL ˙B¯Bc‰«∆ƒ
LÈÂ .¯Bc ÛÏ‡Ï ‰Ê È¯‰ 26¬≈∆¿∆∆¿≈
˙B¯Bc (980) Ù"˜˙˙L ‰Úc≈»∆

‡ÓÚË È‡Ó ,eÁBÓÈ טעם מה ƒ««¬»
– דורות הרבה כך כל ««"c·¯נימוחו

‰Ê - "¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆
Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ,‰ÏÈn‰«ƒ»∆ƒ¿»¿«¿»»
Ì„‡Ï ÌÈ¯NÚ‰ ¯Bc ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ¿»»

ÔBL‡¯‰ זה הרי 20 ועוד ו980ֿ »ƒ
.1000

ÛÏ‡Ï" Ì‡) ˙BÚc‰ ÈzLe¿≈«≈ƒ¿∆∆
È‡˜ "¯Bc הכוונהB‡ ‰LÓ ÏÚ »≈«…∆

Ì‡˙‰a Ô‰ (Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»≈¿∆¿≈
˜eÒt‰ ÏÚ ˙BÚc‰ ÈzLÏ12 ƒ¿≈«≈««»

.È˙‡ˆÓ ÛÏ‡Ó „Á‡ Ì„‡»»∆»≈∆∆»»ƒ
È‡wL ,‰BL‡¯‰ ‰Úc שהכוונה ≈»»ƒ»∆»≈

È‡wL ,‰ÈL‰ ‰Ú„Â .Ì‰¯·‡ ÏÚ שהכוונה‰LÓ ÏÚ13. ««¿»»¿≈»«¿ƒ»∆»≈«…∆
˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ "ÛÏ‡"L ,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆∆∆∆¿ƒ«¬ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·enÎÂ)13„Á‡ Ì„‡" ˜eÒt ÏÚ ¿«»«ƒ«¬««≈««»»»∆»
ˆÓ ÛÏ‡Ó„Á‡ 'eÎ ‡¯˜ÓÏ ÌÈÒÎ Ì„‡ Èa ÛÏ‡ ,"È˙‡ ≈∆∆»»ƒ∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»

Úe„ÈÂ ,‰‡¯B‰Ï ‡ˆBÈ Ì‰Ó14 החסידות n'L˜¯‡'בתורת ≈∆≈¿»»¿»«∆ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa '‰‡¯B‰'Â 'eÎ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa וכמבואר ¿»»¬ƒ»¿»»¿»»¬ƒ

הפסוק  על צדק' ה'צמח ברשימות

כיום  בעיניך שנים אלף "כי בתהלים

האמורים, המדרש דברי על אתמול

נכנסים  אדם בני אלף שבעולם בנוהג

למשנה, מאה מהם יוצאים למקרא,

– לתלמוד עשרה מהם יוצאים

הם  מאות עשירות יחידות כי "והנראה

בעניין  כמבואר עשיה, יצירה בריאה

אחר  במקום מבואר והנה ברכות. מאה

ובאורות  יותר למטה הריבוי דבכלים

בעשייה  מקרא והנה להיפך. הוא

דיצירה  אחת ובחינה דיצירה. ומשנה

מבחינת  כן על מעשיה... יו"ד כולל

בעשייה  שהוא למקרא שנכנסים אלף

ביצירה  שהיא למשנה מאה רק יוצאים

עשר  כולל אלו ממאה אחד כל שהרי

בבריאה  ותלמוד כנ"ל. דעשייה ספירות

יו"ד  יוצאים הנ"ל מאה מבחינת כן על

ראוי  שיהיה אחד יוצא ומזה לתלמוד.

החכמה  שמשם אצילות לבחינת

אחת  בחינה הרי ההוראה. שממנה

שבעשייה  אלף כנגד הוא דאצילות

מצאתי. מאלף אחד אדם פירוש שזהו

עד  שבאצילות אחד מיום כן כמו לכן

בחינת  ממנו נתהווה בעשייה שנמשך

הנ"ל). כחשבון אלף

‰ÊÂ בעולם קשור ש"אלף" הביאור ¿∆
ÈLÏהאצילות  ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿≈

Ì‰¯·‡ Ìb È¯‰L ,ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ∆¬≈««¿»»
˙BÓL eÈ‰ ‰LÓ Ì‚Â¿«…∆»¿»

˙eÏÈˆ‡c15Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¬ƒ¿«ƒ∆»
·e˙k‰ ÌeiÒ Le¯Èt12 אדם" ≈ƒ«»

מצאתי", מאלף ÏÎaאחד ‰M‡Â"¿ƒ»¿»
"‰M‡"L ,"È˙‡ˆÓ ‡Ï ‰l‡≈∆…»»ƒ∆ƒ»

‰¯N BÊ13"È˙‡ˆÓ ‡Ï" בתוך , »»…»»ƒ
עולם  "אלף", –בחינת Èkƒהאצילות

(ÛÏ‡) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰16ÏL dÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿«¿»≈¬ƒ∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»»∆
Ì‰¯·‡ ÈÈÚ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰¯N ענייני כאמור שהם »»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿≈«¿»»
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ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּבעֹולמֹות ְְְְֲִִִַָָָָָָאברהם

ּדאתּכסיא 17[וכּידּוע  עלמא ּבחינת הּוא ׁשאברהם ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ׂשכל  ה"א), (ללא אברם ּכׁשּנקרא רק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ולא

רעיֹון  מּכל ּכׁשּנקרא 18הּנעלם אפילּו אּלא , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ּגֹוים  המֹון אב (ּבה"א), עדין 19אברהם היה , ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

עלמא  ּבחינת היא וׂשרה מהעֹולם), ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָּבהבּדלה

למעלה  ׂשרה היתה מּכלֿמקֹום  ְְְְְְִִַַָָָָָָָָּדאתּגליא],

'היא  ּכי אברהם), ׁשל (מדרגתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָמאצילּות

אצילּות  ּבחינת להמׁשי ׁשהּכח ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹהּנֹותנת',

הּזה, לעֹולם ועד ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּבעֹולמֹות

מאצילּות  ׁשּלמעלה מּבחינה ּדוקא ועל20ֿהּוא . ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבענין  הּנ"ל הּפירּוׁשים ׁשני לּתּו יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּפיֿזה

להיֹות  ׁשּתּוכל ּגּופא ׁשּזה ׂשרה", חּיי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ"ׁשני

(ּפירּוׁש ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה לעֹולמֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָהּירידה

מאצילּות  ׁשּלמעלה מּבחינה ּבא ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהראׁשֹון)

הׁשני). ִֵֵַ(ּפירּוׁש

ׁשל p‰Â‰ד) מאמר על מיּוסד הּנ"ל ּבאּור ¿ƒ≈ְֲֵֶַַַַָָ

חּיים' ּב'תֹורת האמצעי ,21אדמֹו"ר ְְְִִֶַַַָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ׂשרה" חּיי "ׁשני ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמפרׁש

על  ּבעצמֹו אֹותם ּומּתּו הפכּיים, הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלכאֹורה

חּיי  "ׁשני ׁשענין ׁשם מבאר ּדהּנה, הּנ"ל. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

ׁשנה" מ"ּמאה יֹותר נעלית מדרגה הּוא ְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָׂשרה"

ׁשנה" "מאה ּכי ׁשנים", ו"ׁשבע ׁשנה" ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָו"עׂשרים

נעלֹות  ׁשהן הּגנּוזֹות, ספירֹות עׂשר על קאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָוגֹו'

הּזהר  ּוכמאמר הּגלּויֹות, ספירֹות מעׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹיֹותר

הּוא  ׂשרה" חּיי "ׁשני וענין לעילא". ְְְְְִֵֵֵַַָָָ"ּכּוּלהּו

מעׂשר  ּגם נאמר למעלה ולכן הּגנּוזֹות. ספירֹות ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכיון  מסּפר, נזּכר ולא סתם, ׂשרה" חּיי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ"ׁשני
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תורה. זו ואשה משה, זה שאדם להפי' שם 268).17)הצ"צ ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"הֿו בהשיחה ראה

ואילך.18) א תתערב, שם אוה"ת ואילך. א פ, שם תו"ח ואילך. א יא, לךֿלך תו"א ה.19)ראה יז, ובדוגמת 20)לךֿלך

ואילך. ד שם, תו"ח ב. יג, א. שם, תו"א (ראה ה' אות להתווסף הוצרך גוים, המון אב להיות הירידה שבשביל אברהם,

פרשתנו). ריש כו'".21)שם לקשר "בא א): (יג, פרשתנו ריש בביאוה"ז היטב ועיין ואילך. כד סעי' שרה חיי ויהיו ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
[Úe„iÎÂהאצילות  ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa17Ì‰¯·‡L ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«»«∆«¿»»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡e‰ מגילוי שלמעלה מכוסה (ÏÂ‡עולם ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»¿…
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ,(‡"‰ ‡ÏÏ) Ì¯·‡ ‡¯˜pLk ˜¯18 «¿∆ƒ¿»«¿»¿…≈≈∆«∆¿»ƒ»«¬

מוגדר, מסוים ברעיון מתגלה ‡·¯‰Ìואינו ‡¯˜pLk eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿∆ƒ¿»«¿»»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ·‡ ,(‡"‰a)19, ¿≈«¬ƒ

יש  וכבר העולם לאומות משפיע וכבר

גילוי ÔÈ„Úאברהם ‰È‰ממנו »»¬«ƒ
‰¯NÂ ,(ÌÏBÚ‰Ó ‰Ïc·‰a¿«¿»»≈»»¿»»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»
'עלמא  כלל בדרך והרי גלוי עולם

מ'עלמא דאתכסיא' נעלה יותר

כאן  מבואר מדוע כן ואם דאתגליא',

האצילות  עולם בחינת הוא שאברהם

מאצילות], שלמעלה בחינה היא ושרה

ÌB˜ÓŒÏkÓ דבר של לאמתו ƒ»»
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰¯N ‰˙È‰»¿»»»¿«¿»≈¬ƒ

(Ì‰¯·‡ ÏL B˙‚¯„Ó) ויש «¿≈»∆«¿»»
לעומת  שרה של בדרגה ויתרון מעלה

אברהם, של '‰È‡הדרגה Èkƒƒ
,'˙˙Bp‰ שעניינה עצמה זו עובדה «∆∆

אור  את להמשיך הוא שרה של

לעולמות  בריאהֿיצירהֿהאצילות

הגורם  היא מאצילות שלמטה עשיה

לשרה  שיהיה אברהם לכך על יתרון

ÈÁa˙כיוון  CÈLÓ‰Ï Ák‰L∆«…«¿«¿ƒ¿ƒ«
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»

‰f‰ התחתון החלק שהוא הגשמי «∆
של  העשייה,והנחות ‰e‡עולם

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡Ó20 כל אור להוריד כדי כי ≈¬ƒ

רב  בכוח צורך יש למטה נעלה כך

ביותר.

ÈL CezÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿«≈¿≈
Èt‰ÈL" ÔÈÚa Ï"p‰ ÌÈLe¯ «≈ƒ««¿ƒ¿«¿≈

‡Ùeb ‰fL ,"‰¯N ÈiÁ עצמו «≈»»∆∆»
‰„È¯i‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL אור של ∆«ƒ¿«¿ƒ»

Œ‰‡È¯aהאצילות  ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»
Le¯Èt) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈

(ÈL‰ Le¯Èt) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‡a (ÔBL‡¯‰»ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈¬ƒ≈«≈ƒ

אור  על הוא בכתוב שהמדובר אחד במאמר האמור בין סתירה שאין כך

מהאצילות, שלמעלה אור על הוא שהמדובר השני במאמר והאמור האצילות

מאצילות. שלמעלה ממקור בא מאצילות להמשיך הכוח כי

Ï"p‰ ¯e‡a ‰p‰Â במאמר „) הביאורים שני בין כזה באופן לתווך ¿ƒ≈≈««
ÏÚהאמצעי אדמו"ר  „ÒeÈÓ¿»«

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ÏL ¯Ó‡Ó«¬»∆«¿»∆¿»ƒ
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a21L¯ÙnL , ¿««ƒ∆¿»≈

ÈL "‰¯N ÈiÁ ÈL" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿≈«≈»»¿≈
Ì‰ ‰¯B‡ÎlL ÌÈLe¯Èt≈ƒ∆ƒ¿»≈
BÓˆÚa Ì˙B‡ CezÓe ,ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ¿«≈»¿«¿

Ï"p‰ C¯c ÏÚ שממשיך כפי «∆∆««
ומפרט.

ÌL ¯‡·Ó ,‰p‰c'חיים ב'תורת ¿ƒ≈¿…»»
האמצעי  "ÈLלאדמו"ר ÔÈÚL∆ƒ¿«¿≈

"‰¯N ÈiÁ הכתוב ‰e‡שבסיום «≈»»
‰‡n"Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈≈ƒ≈»
"‰L ÌÈ¯NÚ"Â "‰L»»¿∆¿ƒ»»

"ÌÈL Ú·L"Â בתחילת האמורים ¿∆«»ƒ
B‚Â'הכתוב, "‰L ‰‡Ó" Èkƒ≈»»»¿
È‡˜ הכוונה˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÏÚ »≈«∆∆¿ƒ

˙BÊeb‰ שעיקר בחסידות כמבואר «¿
'ציור' עם העליונות הספירות עניין

כוחות  לעשרה ברורה וחלוקה והגדרה

האצילות  מעולם החל הוא שונים

וכל  התגלות כל בעצם אבל ומטה,

היא  האלוקי האור של פעולה

אלא  הללו הספירות עשר באמצעות

הוא  הדבר עליונות יותר שבדרגות

"עשר  נקראות והספירות בהעלם

הגנוזות", BÏÚ˙ספירות Ô‰L∆≈«¬
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ ¯˙BÈ≈≈∆∆¿ƒ«¿

¯‰f‰ ¯Ó‡ÓÎe"שנה "מאה על ¿«¬««…«
שנים", ושבע שנה ¿"e‰lek"ועשרים

"‡ÏÈÚÏ כמעלת יתירה, במעלה ¿≈»
ספירות ספירות עשר עשר על הגנוזות

N¯‰"הגלויות. ÈiÁ ÈL" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿≈«≈»»
הכתוב  עוד שבסיום במעלה קשור

גדולה  Ìbיותר ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
ÔÎÏÂ .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿¿»≈
È‰BfL ÔÂÈk ,¯tÒÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò "‰¯N ÈiÁ ÈL" ¯Ó‡∆¡«¿≈«≈»»¿»¿…ƒ¿»ƒ¿»≈»∆ƒ
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ו"לפני  מסּפר, מּגדר ׁשּלמעלה ּבחינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזֹוהי

סֹופר" אּתה מה ("מאה 22אחד אּלּו ענינים ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבזמּנים  הם ׂשרה") חּיי ּו"ׁשני וגֹו', ְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשנה"

ּבׂשרה, ׁשּיׁש גֹו' ׁשנה" ּד"מאה הּמעלה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשֹונים.

ׁשּמבררת  הּבירּורים עלֿידי ּכי עכׁשו, זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

התעֹוררּות  נעׂשה ׂשרה) (ּבחינת ְְְְֲִִֶַַַַָָהּמלכּות

הּגנּוזֹות. ספירֹות עׂשר מּבחינת עד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָההמׁשכה

אחר  ּתהיה - סתם ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּמעלה

ועלּֿפיֿזה  לעתידֿלבא. הּבירּורים, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּתׁשלּום

למעלה  היתה ׁשּׂשרה ּׁשּמצינּו מה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמבאר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלי23מאברהם, ּתאמר אׁשר ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבקֹולּה, ׁשמע 24ׂשרה ְְְֲֵַַַַַָָָ

ליּה מעינא וקא ּדׂשרה, ּבכנפּה ּגאני קא ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָאברהם

הּבירּור. לאחר ׂשרה ּבחינת מּצד ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבריׁשיּה,

על  ּדקאי הּנ"ל, רז"ל מאמר מבאר ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָואחרּֿכ

ּבמּוסגר, ּומֹוסיף הּגלּות. ּבזמן הּבירּורים ְְְְִִִִֵַַַַָָענין

ׁשּמעלת  לעיל ׁשּנתּבאר למה סתירה זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

ּכי  הּבא, ּבעֹולם רק היא אברהם על ְִִַַַַָָָָָָָׂשרה

ּבספירת  יׁש הּגלּות ּבזמן ּגם הּנה - ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָּבפנימּיּות

ּבגילּוי. לעתיד ּבּה ׁשּתהיה הּמעלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהּמלכּות

ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו מאמר זה על 25ּומביא ֲִֵֵֶַַַַַַָ

יׁשן  ׁשהּוא ּבׁשעה זה צבי מה לצבי, ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּודמה

(הּנקרא  הּגלּות ּבזמן ׁשּגם כּו', ּפתּוחה אחת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָעינֹו

ׁשּיהיּו העילּויים ּכל ּבפנימּיּות יׁש ּגאני) ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָׁשנה,

ּבנֹוגע  חיים' ּב'תֹורת המבאר (עדּֿכאן ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלעתיד

ְְִֵָלעניננּו).

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּפירּוׁשים ׁשני ּתיּוּו יֹותר יּובן ¿«ƒ∆ְִִֵֵֵַָ

נ  אדמֹו"ר ׁשמתֹוֿעדן,ּבמאמרי ְְְְִֵֵֶַַַָ

לעֹולמֹות  הּמלכּות ספירת ׁשּירידת ּבלבד זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹׁשּלא

ּבעֹולמֹות  הּוא הּבירּורים ׁשענין ּכּידּוע ניצֹוצֹות, (לברר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

רע" יגּור "לא האצילּות ּבעֹולם ׁשהרי ּדוקא, היא 26ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אּלא  ב), סעיף לעיל (ּכּנזּכר מאצילּות ׁשּלמעלה מּבחינה ּכח' ה'ּנתינת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּצד
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למדרגה  ּבאים הּבירּורים ׁשעלֿידי זאת, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹעֹוד

ׁשהעילּוי  מּזה, ויתירה מאצילּות. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּלמעלה

ּבגילּוי  ּיבא ׁשזה אף הּבירּורים, עלֿידי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

עכׁשו. ּגם יׁשנֹו ּבפנימ ּיּות הּנה לעתידֿלבא, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹרק

חּיי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) "ׁשני ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַָָ

יחד, הּׁשנים ּכל ׁשּכֹולל ִֵֶַַַָָָָׂשרה",

ׁשּמחּלקם  (ּכמֹו ׁשֹונים ּבסּוגים מחּלקם ְְְְְְְִִֵֶַַָָואינֹו

"מאה", סּוגים, לׁשלׁשה הּפסּוק ְְִִִִֵַַָָָֹּבתחילת

ּבֹו ׁשאין ענין ׁשּזהּו ּכיון ו"ׁשבע"), ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"עׂשרים"

על  ׁשּקאי הּפירּוׁש ׁשּלפי ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתחּלקּות.

מעׂשר  אפילּו למעלה ועד מאצילּות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלמעלה

הּוא  ההתחּלקּות העּדר הּנה הּגנּוזֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַספירֹות

ּולפי  צּיּור. מּגדר ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּבגלל

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות על ׁשּקאי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּפירּוׁש

אחד  ׁשאף זה מּצד הּוא ההתחּלקּות העּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנה

ּבבחינת  ׁשּדוקא והינּו, אֹור. ּגילּוי ּבֹו אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמהם

נעלה  אֹור התחּלקּות, ׁשל ענין יׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָהּגילּויים

יֹותר, ּתחּתֹונה ּבמדרגה ׁשהּוא אֹור אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָיֹותר

ירידה, ׁשל ּבתנּועה נמצאים ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הּירידה, מּצד (הן אזי מּמׁש', ה'ּפֹועל רק ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָונׁשאר

ׁשּלמעלה  העצם עם קׁשּור זה ׁשּדוקא מּצד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהן

הּוא  וכן התחּלקּות. ׁשל ענין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָמהתחּלקּות)

ּכחֹות  ׁשּמּצד ׁשּבעבֹודה האדם, ֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּבעבֹודת

מהּֿׁשאיןֿ התחּלקּות, יׁש ּומּדֹות, ׂשכל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַּפנימּיים,

עֹול' ׁשּב'קּבלת זה מּצד (הן עֹול' ּב'קּבלת ְְִֵֵֶֶַַַַַָָּכן

קׁשּורה  עֹול' ׁש'ּקּבלת זה מּצד והן ּגילּויים, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין

התחּלקּות. אין - הּנׁשמה) עצם ְְְִִֵֶֶַַָָעם

e˙eiË¯Ù·'גֹו ׁשנה" "מאה ּבענין הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִֵֵֵַָָָ

נחלקים  ׁשּלכן התחּלקּות, ְְְִִֵֵֶֶַָָיׁש

ענין  ׁשּמּצד אּלא ׁשֹונים, סּוגים ְְִִִִִֶֶַַָָֹלׁשלׁשה

מּזה, זה ּכלּולים הם הרי ׁשּבּספירֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַההתּכּללּות

ׁשלׁשה  אּלא אחדּות, ׁשל ענין זה אין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ׁשּמּלכתחלה  ענין הּוא ׂשרה" חּיי "ׁשני מהּֿׁשאיןּֿכן מּזה. זה ׁשּכלּולים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָענינים

ּבת  - רׁש"י מפרׁש וגֹו' ׁשנה" ׁשּב"מאה יּובן ועלּֿפיֿזה התחּלקּות. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּכּולן  - מפרׁש ׂשרה" חּיי ּוב"ׁשני ׁשבע, ּכבת עׂשרים ּובת עׂשרים, ּכבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯Èa‰ È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ עצמם ¿≈¿ƒ∆»…∆«¿≈«≈ƒ

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚¯„ÓÏ ÌÈ‡a למטה מלמעלה וממשיכים »ƒ¿«¿≈»∆¿«¿»≈¬ƒ
האצילות. בעולם המאיר מהאור שלמעלה עליון אור fÓ‰,ומגלים ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆

,ÌÈ¯e¯Èa‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰L שדווקא בחסידות כמבואר ∆»ƒ∆«¬∆«¿≈«≈ƒ
לבוא  ניתן ירידה ידי של על בסופו

גדולה, לעלייה i·‡דבר ‰ÊL Û‡«∆∆»…
‰p‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜¯ ÈeÏÈ‚a¿ƒ«∆»ƒ»…ƒ≈

ÂLÎÚ Ìb BLÈ ˙eiÓÈÙa בזמן ƒ¿ƒƒ∆¿««¿»
הגלות.

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈«
·e˙kM הפסוק ÈiÁבסיום ÈL" ∆»¿≈«≈

ÌÈM‰ Ïk ÏÏBkL ,"‰¯N»»∆≈»«»ƒ
,„ÁÈ,אחד Ì˜lÁÓכדבר BÈ‡Â ««¿≈¿«¿»

BÓk) ÌÈBL ÌÈ‚eÒa¿ƒƒ¿
˜eÒt‰ ˙ÏÈÁ˙a Ì˜lÁnL∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»

ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ,מאות של שונים ƒ¿…»ƒ
ויחידות, «≈"Ó‡‰",עשרות

ÔÂÈk ,("Ú·L"Â "ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ»∆«≈»
ÔÈÚ e‰fL כזו במידה ÔÈ‡Lנעלה ∆∆ƒ¿»∆≈

,˙e˜lÁ˙‰ Ba.שממשיך כפי ƒ¿«¿
Le¯Èt‰ ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«≈

È‡wL מכוון שרה" חיי ÏÚש"שני ∆»≈«
„ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬ƒ¿«
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈∆∆¿ƒ
¯cÚ‰ ‰p‰ ,˙BÊeb‰«¿ƒ≈∆¿≈

˙e˜lÁ˙‰‰ שלוש הפרטים בין ת «ƒ¿«¿
והתכללותם  ושבע עשרים מאה, של

e‰fLכאחד יחד  ÏÏ‚a ‡e‰ƒ¿«∆∆
¯eiˆ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ של ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ

אחרת. או כזו ÈÙÏe¿ƒהגדרה
˙BÓÏBÚ ÏÚ È‡wL Le¯Èt‰«≈∆»≈«»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שלמטה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰cÚ¯מאצילות, ‰p‰ƒ≈∆¿≈

‰Ê „vÓ ‡e‰ ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«∆
ÈeÏÈb Ba ÔÈ‡ Ì‰Ó „Á‡ Û‡L∆«∆»≈∆≈ƒ

¯B‡ הללו העולמות שלושת בכל כי

מציאות  שהם לנבראים מקום נתינת יש

מאלוקות. ÂcL˜‡נפרדת ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÈÁ·a ההתגלות ƒ¿ƒ««ƒƒ

האור וההתפשטות  ÔÈÚשל LÈ≈ƒ¿»
‰ÏÚ ¯B‡ ,˙e˜lÁ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿«¬∆

¯˙BÈ ולמעלה מאצילות (למעלה ≈
הגנוזות) מהספירות ‡B¯אפילו B‡

¯˙BÈ ‰BzÁz ‰‚¯„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»«¿»≈
בריאהֿיצירהֿ עולמות של (האור

L‡k¯עשיה), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆

‰„È¯È ÏL ‰Úe˙a ÌÈ‡ˆÓ,למעלה מלמטה ¯˜והשפעה ¯‡LÂ ƒ¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ¿»«
,'LnÓ ÏÚBt'‰,בפועל הסופית ‰È¯i„‰,התוצאה „vÓ Ô‰) ÈÊ‡ «««»¬«≈ƒ««¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ‡˜ÂcL „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆«¿»∆»ƒ»∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
מסויימת  פרטית בדרגה מדובר שלא ‰˙e˜lÁ˙.כיוון ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ (≈ƒ¿»∆ƒ¿«¿

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬«»»»
˙BÁk „vnL ‰„B·ÚaL∆«¬»∆ƒ«…

ÌÈiÓÈt והגבלות גדרים עם כוחות ¿ƒƒƒ
בפנימיות, באדם ∆≈ÏÎNהמתלבשים

Œ‰Ó ,˙e˜lÁ˙‰ LÈ ,˙BcÓeƒ≈ƒ¿«¿«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'a ÔkŒÔÈ‡M שהיא ∆≈≈¿«»«

ו'עצמי' כללי Ê‰עניין „vÓ Ô‰)≈ƒ«∆
ÌÈÈeÏÈb ÔÈ‡ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'aL∆¿«»«≈ƒƒ
רגש  או הבנה של ביטוי היא אין שהרי

גם  עול קבלת אדרבה אלא מסויים

רגש, או הבנה Ê‰כשאין „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆
ÌÚ ‰¯eL˜ 'ÏBÚ ˙Ïaw'L∆«»«¿»ƒ
ÔÈ‡ - (‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»≈

˙e˜lÁ˙‰.כללית אחת נקודה אלא ƒ¿«¿
ÔÈÚa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«

'B‚ "‰L ‰‡Ó" על שמכוון ≈»»»
שלמעלה  דרגות או האצילות עולם

לעיל, כמבואר ≈LÈממנו,
ÌÈ˜ÏÁ ÔÎlL ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆»≈∆¿»ƒ

,ÌÈBL ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ כמבואר ƒ¿…»ƒƒ
ÔÈÚלעיל, „vnL ‡l‡∆»∆ƒ«ƒ¿«

˙B¯ÈÙqaL ˙eÏlk˙‰‰ שכל «ƒ¿«¿∆«¿ƒ
חסד  כמו מהשאר כלולה אחת

וכד' שבחסד וגבורה ≈¬‰¯Èשבגבורה
ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ∆ƒ∆¬»≈
‡l‡ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆«¿∆»
‰Ê ÌÈÏeÏkL ÌÈÈÚ ‰LÏL¿…»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
ÈiÁ ÈL" ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰fÓƒ∆«∆≈≈¿≈«≈
‰ÏÁ˙ÎlnL ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯N»»ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰ Ba ÔÈ‡ בא הכול ובו ≈ƒ¿«¿
אחד. וענין אחת כנקודה

‰‡Ó"aL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆¿≈»
˙a - È"L¯ L¯ÙÓ 'B‚Â "‰L»»¿¿»≈«ƒ«
˙·e ,ÌÈ¯NÚ ˙·k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«

,Ú·L ˙·k ÌÈ¯NÚ שיש כלומר ∆¿ƒ¿«∆«
אבל  העניינים שלושת בין ודמיון קשר

שונים  וסוגים דברים שלושה הם עדיין

- L¯ÙÓ "‰¯N ÈiÁ ÈL"·eƒ¿≈«≈»»¿»≈

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



יי d"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

וגֹו' ׁשנה" ׁש"ּמאה ּבזה, והענין לטֹובה. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָׁשוין

ׁשֹונים, ענינים ׁשלׁשה הם ׁשהרי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאינם

זה  ּבדֹומה הם  הרי ההתּכּללּות  ענין ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

עׂשרים  ּובת עׂשרים, ּכבת מאה ּבת ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

מהֿ הּדמיֹון. ּבכ"ף ּדיקא, ּכבת ׁשבע, ְְְְְִֶַַַַַָָּכבת

ּׁשאין  ׁשוין, ּכּולן ׂשרה" חּיי ּב"ׁשני ְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּׁשאיןּֿכן

התחּלקּות  .27ּבהם ְְִֶַָ
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ואילך).27) 276 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"כ המאמר שלאחרי בשיחה ראה - הענין לשלימות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏek שכולן כלומר »»ƒ¿»

אחד. לדבר Êa‰,נעשים ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈ‡ 'B‚Â "‰L ‰‡n"L∆≈»»»¿≈»
‰LÏL Ì‰ È¯‰L ,ÔÈÂL»ƒ∆¬≈≈¿…»
„vnL ‡l‡ ,ÌÈBL ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ∆»∆ƒ«
Ì‰ È¯‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¬≈≈
˙a e‰fL ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„a¿∆∆»∆∆∆«

˙·e ,ÌÈ¯NÚ ˙·k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«
˙·k ,Ú·L ˙·k ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«∆«¿«

ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜Èc לא אבל »¿»¿«ƒ¿
מזה. ÈL"aיותר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈

ÔÈ‡M ,ÔÈÂL ÔÏek "‰¯N ÈiÁ«≈»»»»ƒ∆≈
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a27 ושלושתם »∆ƒ¿«¿

ממש. אחד עניין נעשו
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, ות"ל על מצב הבריאות של כולם, כן יבשר להבא אשר שלום לו ולכל 
ב"ב שיחיו.

ת"ח על הידיעות שכותב מהכפרים הנתוספים מזמן לזמן עם הפרטים השייכים לזה, ובטח גם 
להבא יעשה כן, ות"ח מראש.

בנוגע לשאלותיו -כבר מסרתי ע"י הרב"ג שי', באשר לא הי' הזמן גרמא לענות לו בהקדם, 
ובודאי כבר קיבל ההוראות שבזה במכתב הרב"ג שי'.

מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון אשר י"ל זה עתה, ובטח ישתמש בו באופן המתאים.

יתייעצו באופן העבודה לנצל  מהראוי אשר יחד עם הרה"ג והרה"ח מוהר"מ שי' ליפסקאר 
את הימים דחדש הגאולה הבע"ל, והם יו"ד וי"ט כסלו וימי חנוכה הבע"ל, באופן המתאים ובפרסום 
הראוי, גם במקומות הרחוקים על ידי שימצאו אנשים המתאימים לדרוש ע"ד פרשת החג י"ט כסלו, 
ברכישת  הן  מהם,  לדרוש  שאפשר  ממשיות  פעולות  ע"ד  והעיקר  לדבר.  מה  ע"ד  כלליות  ובהוראות 

תלמידים עבור "אהלי יוסף יצחק" והן בשביל חיזוק היהדות בכלל.

לשם משותף "אם הב' - אהלי כו'" כמובן א"א להסכים. אבל צ"ל זה באופן דיפלומטי.

בפ"ש כל המתעסקים במוסדותינו בכלל ובפרט להעסקן מוה"ר יצחק אלמליח שי'.

ישמרהו צורו ויצליחו בגו"ר.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: בטח משתדל כת"ר גם עתה בהשגת הספרים וכמדומה שכבר כתבתי לו שאם קשור זה 
בהוצ"ק יוכל לעשות כזה, ויודיעני החשבון, ואסלק כאן. ות"ח מראש על הטרחה בזה.



יב

.*`"iyz'd elqk g"dan ,dxyÎiig t"y zgiy .c"qa
הימים ‡ ג' את רק כולל השבת שיום מצינו לפעמים – הבא. השבוע ימי כל את כולל השבת יום .

שלאחריהם  השבת ליום שייכים שלאח"ז הימים ג' ואילו כולל 1הראשונים, השבת שיום מצינו ולפעמים ,
הבא  השבוע ימי כל .2את

כסלו  חודש ראש גם נכלל זה השבת שביום נמצא, השבוע, ימי כל כולל השבת שיום האמור .3וע"פ

·" שנקרא הטעם .y`x שנקרא השנה, לראש בנוגע הטעם כמו הוא, החודש", "תחלת ולא חודש"
"y`x:"השנה "תחלת ולא השנה",

בחסידות  כמו 4מבואר כי, השנה, של ה"ראש" גם אלא השנה, תחלת רק לא הוא השנה" ש"ראש
קשור  ה"ה מהראש נמשך האברים שחיות לאחרי וגם האברים, כל של החיות את תחילה כולל שהראש 

והמוח  הראש של החיות עם לאחרי 5עדיין וגם השנה, ימי כל של החיות את השנה ראש כולל כך ,
השנה. ראש – שלהם הראש עם קשורים להיות צריכים המשכתם

שהיתה  ההתעוררות הערן") זיך דארף ("עס ניכרת להיות צריכה השנה כל שבמשך – בעבודה ַוענינו
בשופר" היום "מצות – ר"ה של העיקרי ענינו עול, דקבלת בהענין ובפרט השנה, בראש שענינו 6אצלו ,

כמארז"ל  ית', מלכותו כדי 7קבלת מלכיות כו' בר"ה לפני בשופר",ipekilnzy"אמרו ובמה כו' עליכם
ש"תהא .8עליך"`ezniובאופן

החיות  שכולל החודש, של ה"ראש" גם אלא החודש, תחלת רק לא שהוא – חודש לראש בנוגע ועד"ז
חודש. מראש חיותם את החודש ימי מקבלים לאח"ז וגם החודש, ימי כל של

החול ‚ ימי בין ממוצע ה"ה ידועים שבפרטים – חודש ראש של ענינו כללות בביאור להוסיף ויש .
השבת: ליום

בתנ"ך  מצינו ואעפ"כ, ויו"ט, כשבת דלא דחול, עובדין כל בו ויש במלאכה, מותר אינו 9ר"ח שר"ח
אלא  החול, ימי לשאר דומה שאינו משום – הדבר וטעם בפ"ע. נמנה אלא המעשה, ימי שאר בין נמנה
וכמבואר  הימים. כל על הוספה מוסף, קרבן ומקריבים הלל, בו אומרים שלכן מהם, למעלה הוא

לגבי 10בחסידות  הבריאה, עולם גם או היצירה, עולם כמעלת היא המעשה ימי שאר לגבי ר"ח שמעלת
העשי'. עולם

בזה: והענין

ימים "ששת הוא: החול ימי בששת מלאכה עשיית אודות הכתוב הלשון cearz"11לשון שמשמעות ,
לשון גם הוא החולieeiv"תעבוד" ימי שבששת הוא הפשוט שהפירוש ואף .xzen,הרי מלאכה, לעשות

בחסידות  החול12מבואר ימי שבששת הפסוק, לשון קצת jixvכמשמעות משמע וכן מלאכה. לעשות
רבה  המדרש תעבוד".13מלשון ימים ששת "לעבדה, :
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בלקו"ש  ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
ואילך. 490 ע' .462 ע' ח"ב ללקו"ש הוספות ואילך. 31 ע' ח"א
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 502 ע' חט"ו ללקו"ש הוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סע"א.1) קו, פסחים ראה
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
(המו"ל).3) ששי ביום כסלו ר"ח חל זו בשנה
נח,4) ר"ה דרושי אֿב. מז, נצבים ג. מא, תבוא לקו"ת ראה

(סה"מ  תש"א דשנת ר"ה מאמרי בתחלתו. ר"ה שער עט"ר אֿב.
ועוד. .(10 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב ;(1 ע' תש"א

שם.5) ור"ה נצבים לקו"ת גם וראה ופנ"א. פ"ב תניא ראה
שם. עט"ר

א.6) כז, שם (במשנה). ב כו, ר"ה
וש"נ.7) סע"א. טז, שם
וש"נ.8) (במשנה). א כב, סנהדרין
שם.9) ובמפרשים חודש) מחר (הפטרת יט כ, שמואלֿא ראה

ובכ"מ. ד). (צו, בחדשו חודש מדי והי' ד"ה ברכה לקו"ת
סע"א 10) כב, בראשית באוה"ת חודש מחר ע"פ ביאור ראה

ס"ע  ברכה באוה"ת הנ"ל חודש מדי והי' לד"ה הגהות ואילך.
ועוד. ואילך. א'תתק

יג.11) ה, ואתחנן ט. כ, יתרו
עז 12) ע' תרח"צ סה"מ א. שמא, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ואילך.
(13.(20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש (וראה ה פט"ז, ב"ר
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למעלה  פועלים התורה ע"פ במלאכה התעסקות שע"י לפי – החול ימי בששת המלאכה חיוב וטעם
הוי'" עשה ימים ד"ששת העולמ 14הענין ולהחיות להוות אלקית הארה המשכת אלקית , הארה ות,

בטבע  .15המלובשת

הוי'", עשה ימים ד"ששת מהענין למעלה הוא השבת שיום כיון – במלאכה אסור השבת יום משא"כ
הטבע. בלבושי ומוסתרת מלובשת שאינה אלקית הארה מאירה שבו לפי

היא החול ימי שאר לגבי מעלתו – חודש יותר.rahdyוראש נעלה הוא עצמו

ענינו  – ור"ח טבע, שע"פ הנהגה ענינם – החול ימי מהטבע, שלמעלה הנהגה ענינו – שבת כלומר:
בטבע. מהטבע הלמעלה את ולהחדיר להמשיך

בשבת:„ לא וגם החול, ימי בשאר משא"כ חודש, בראש הלל דאמירת הענין לבאר יש עפ"ז .

בכל  הלל ש"הקורא (ועד החול בימי הלל אומרים אין ולכן נסית. דהנהגה האופן אודות מדובר בהלל
ומגדף" מחרף זה הרי כמ"ש 16יום דוקא, טבע ע"פ הנהגה להיות צריכה שבהם כיון הוי'17), "וברכך

אניסא" סמכינן ו"לא תעשה", אשר בכל השבת 18אלקיך שביום משום הלל, אומרים אין השבת וביום .
מלאכה" כל תעשה בשבת"19"לא יאכל שבת בערב שטרח ו"מי ממילא.20, בדרך

להמשיך  להקב"ה בקשה מתוך – הלל אומרים החול, לימי שבת בין הממוצע שהוא חודש, ובראש
דחול  ועובדין בהמלאכות מהטבע שלמעלה ההנהגה את .21ולהחדיר

לנשים  בר"ח מלאכה עשיית איסור (וכן חודש בראש הלל שאמירת משא"כ 22אלא, מנהג, של הו"ע (
מדינא  היא הלל שאמירת ובחנוכה טוב דחול 23ביום בעובדין הנסית ההנהגה חודרת חודש בראש כי, ֿ

הנס. שנראה וחנוכה טוב ביום משא"כ בנסתר, הוא והנס דחול עובדין רואים שבגלוי באופן

בחסידות ‰ באריכות מבואר – יותר ובפרטיות לגבי 24. ובשבת שבת לגבי חודש בראש מעלה שיש
חודש: ראש

שבת  משא"כ דחול, עובדין בו ויש מלאכה בעשיית מותר שר"ח – חודש ראש לגבי דשבת המעלה
מחול; לגמרי למעלה להיותו מלאכה, בעשיית אסור

וחודרת  נמשכת מלאכה, בעשיית מותר שלהיותו – שבת לגבי חודש דראש המעלה היא גופא זה ומצד
דוקא. דחול בעובדין נסית ההנהגה

היא  פורים שמחת שדוקא – רגלים שלש לגבי פורים מעלת ע"ד שבת לגבי דר"ח המעלה לבאר ויש
ידע" דלא ביין 25"עד ימשיך לא מ"מ, בשמחה, שמצותן דאף טובים, ימים בשאר מצינו שלא דבר ,

וכו' .26ובשמחה

הגמרא  דברי משום 27ובהקדם הוא התירוצים שא' – בפורים הלל אומרים שאין הטעם בביאור
אנן". אחשורוש עבדי ש"אכתי

את  יבטל שהוא אחשורוש אצל ולפעול לבקש צריכים שהיו בטבע, מלובש הי' פורים נס כלומר:
הלל. בו אומרים אין ולכן אחשורוש, עבדי נשארו לאח"ז וגם הגזירה,
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יא.14) שם, יתרו
לכן,15) הטבע, מן למעלה שרשו הטבע שגם שמכיון אלא

היא  המלאכה שע"י בטבע המלובשת אלקית ההארה המשכת
וש"נ). ב. צו, שבת (ראה במשכן שחשיבא במלאכה דוקא

ב.16) קיח, שבת
פ"א.17) כה מאמר ומעין קונטרס וראה יח. טו, ראה פ'
ב.18) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים
יד.19) שם, ואתחנן יו"ד. שם, יתרו
סע"א.20) ג, ע"ז
(21.10 ע' תש"א סה"מ א. יט, שם בראשית אוה"ת עיין
ס"ו).22) לקמן (וראה סתי"ז או"ח טושו"ע

של 23) שלאמיתתו ולהעיר, – ה"וֿז. פ"ג חנוכה הל' רמב"ם
דהקפות  להמנהג בנוגע כמבואר יותר, נעלה הוא "מנהג" הרי דבר

ובכ"מ). ג. פ, סוכות דרושי (לקו"ת
גו'24) בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי והי' ד"ה ראה

באוה"ת  כו' והגהות קיצורים (ועם ואילך ד צו, ברכה בלקו"ת
(עם  סידור ואילך). תתצט א' ס"ע ברכה ואילך. א כה, בראשית

ועוד. ואילך. א ריא, הר"ח שער דא"ח)
ב.25) ז, מגילה
תקכט.26) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
א.27) יד, מגילה
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גיסא  לאידך הרי, הלל), זה על אומרים אין (שלכן בטבע המלובש בנס חסרון יש גיסא שמחד ואף
ומטעם  גופא, בהטבע שחודר האלקי האור מעלת גודל על מורה בטבע מלובש היותו כי, – מעלה בזה יש

טובים  הימים כל משמחת יותר פורים שמחת גדולה .28זה

ועובדין  הטבע בהנהגת וחודרת נמשכת נסית שההנהגה – שבת לגבי חודש ראש מעלת היא ועד"ז
דוקא. דחול

Â:דוקא לנשים חודש בראש מלאכה עשיית דאיסור המנהג טעם ולבאר להוסיף ויש .

הנשמה  בדוגמת הם ואנשים הגוף, בדוגמת הם שנשים – לאנשים נשים שבין .29מהחילוקים

("א  לזהירות זקוקים – העולם בעניני ומונח מלובש שהוא הגוף בדוגמת שהם הנשים ַולכן,
ה  משא"כ בר"ח, המלאכה  עשיית העדר ע"י והיכר, שהיא באווארעניש") הנשמה בדוגמת שהם אנשים ַָ

לכבוש" דרכו ("איש העולם וכיבוש בירור לפעול ענינה ואדרבה, העולם, מעניני אינם 30למעלה – (
כך. כל והיכר לזהירות זקוקים

לזהירות  זקוקים יהיו שלא כזה ומצב במעמד להיות שצריכים – אלינו בנוגע  ומוסרֿהשכל והלימוד
אליו, שמתקשר שבאיןֿערוך, נעלה לענין השייכות ע"י ובפרט אליהם. שייכים שלא מענינים כו' והיכר

כמו אצלו שנעשה מבחוץ.ygenובאופן צדדיות לראיות זקוק אינו שאז ,

הקודש, רוח לרבו יש אם א' חסיד אצל שאלו פעם הרבי: אל להתקשרות בנוגע – לדבר דוגמא
ואם  לו, יש – הקודש רוח צריך רבי אם וממהֿנפשך: רבי, שהוא יודע אני כך? כל נוגע זה מה והשיב:

הקודש  מרוח ההתפעלות מהי – .31לאו

הרמב"ם  מ"ש שעשה",32וע"ד האותות מפני ישראל בו האמינו ש"לא – רבינו במשה לאמונה בנוגע
וכו'". זר ולא ראו שעינינו סיני הר "במעמד אם, כי

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק שמשון 33– ר' המלמד אצל שאל בחדר, כשלמד היתכן,34שבקטנותו, ,
תירוצים  לו אמר המלמד  ומתחרט? חוזר והי' הועיל, לא מכות, לו ונתנו מופתים לפרעה שהראו שלאחרי
הרי, מופתים, כשראה גם ולכן, האמין, לא – פרעה המלמד: לו אמר לבסוף אצלו, נתקבלו ולא שונים,
דוקא, וחב"ד'ניק חסיד, הי' משה, זאת, ולעומת הקודם. ומקומו לטבעו לסורו, חזר הרוחה, כשהיתה

נלך" גו' ובזקנינו (ש"בנערינו מיד והאמין ידע הוא מופתים. חיפש לא הי'35ולכן רצונו מופתים. ללא (
שמו" "מה תהי' ששאלתם לבנ"י בנוגע גם שיער לכך ובהתאם אלקות. ידיעת התורה, את ,36להביא

מופתים) (ללא בנ"י יקבלוהו אזי זה , על מענה לו .37וכשיהי'

Ê חודש לראש בנוגע מיוחדת מעלה יש חודש, דראש הענין לכללות בנוגע לעיל האמור על נוסף .
חודש ראש – כלelqkזה את שכולל ֿmicgeind minid:כסלו חודש של

האמצעי. אדמו"ר של ההסתלקות ויום ההולדת יום – כסלו ט'

האמצעי. אדמו"ר של הגאולה יום – כסלו יו"ד

הזקן  רבינו של (כלשונו רבא הילולא יום – כסלו הזקן.38י"ט רבינו של הגאולה ויום המגיד, של (
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הפורים 28) שער אורה שערי ואילך. א צח, מג"א תו"א ראה
ועוד.צט, ואילך. א

ואילך 29) סע"ב קכב, (בס"ת). ואילך סע"ב עח, זח"א ראה
וש"נ. רלה. ע' תרנ"ג סה"מ ב. קפא, (במהנ"ע).

ב.30) סה, יבמות
(31.94 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רפ"ח.32) יסוה"ת הל'
תרפ"ו 33) סה"ש גם וראה .8 ע' ט חוברת "רשימות" ראה

.101 ס"ע

(34.120 ע' תרצ"ו סה"ש ב. קו, ח"א לקו"ד – אודותיו ראה
וש"נ. .66 ע' תש"ז .123 ע' .15 ע' תש"ה .7 ע' תש"ד

ט.35) יו"ד, בא
יג.36) ג, שמות
(37– א) (נז, לתנין ויהי גו' ויאמר ד"ה וארא תו"א ראה

מצרים  וידעו בשביל אם כי ישראל בשביל היו לא שהמופתים
גו'.

ב"היום 38) (נעתק וש"נ צחֿט. ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
כסלו). יט יום"
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שני  בית ביסוד מחדש הוספה – כסלו .39כ"ד

בבית  חנוכה נס חשמונאי, בחנוכת הקב"ה לו שילם ואח"כ המשכן, מלאכת נגמרה שבו – כסלו וכ"ה
.40שני 

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' זה, השבת ביום הברכה המשכת ע"י היא אלה ענינים לכל ,2וההתחלה
הנ"ל. כל את הכולל שהוא כסלו חודש ראש זה ובכלל השבוע, ימי כל

***

Á שבפרשת ולבכותה" לשרה לספוד אברהם ויבוא חברון היא ארבע בקרית שרה "ותמת הפסוק על .
בזהר 41השבוע  איתא הנשמה 42ֿ על רומז ואברהם הגוף על רומז .43ששרה

שהיו  – חברון היא יסודות, הארבע אלו – ארבע בקרית הגוף, זה – שרה "ותמת יותר: ובפרטיות
שגם  שם (כמבואר הגוף" זה – לשרה לספוד הנשמה, היא זו – אברהם ויבוא . . בחייו בגופו מחוברים

הגוף) עם הנשמה התקשרות עדיין יש המיתה .44לאחרי

ומכוון  מתאים להיות צריך – הנשמה על ואברהם הגוף על רומז ששרה – זה פירוש
יתפר  איך להבין: צריך ולכאורה כולה. התורה בכל לאברהם ("אויסגעהאלטן") מש"נ זה לפי (שרומז 45ש ַ

אליך תאמר אשר "כל הנשמה) הגוף)dxyעל על dlewa(שרומז rny?"

Ë הידועה הבעש"ט תורת בהקדים ויובן הפסוק 46. בנוגע 47על – וגו'" שונאך חמור תראה "כי
sebdלעבודה mr:דוקא

"xeng d`xz ik" – תראה הגוף, שהוא שלך בהחומר טוב בעיון תסתכל כאשר – "j`pey שהוא – "
שונאים  העבודה, ובהתחלת האדם חיי בהתחלת שכן, ורוחניות, לאלקות המתגעגעת הנשמה את שונא

זה, את זה והנשמה הגוף

"e`yn zgz uaex משא" הוא זה ומשא ומצוות, דתורה העול על קאי "משא" – "e שלו משא ,"
בשבילsebd(של היא שהכוונה כיון דוקא, בגופים לנשמות המצוות ניתנו שלכן ,(sebd z` jkfl,ואעפ"כ ,

ל" אצלו נחשב משאו",yn`ה"ז תחת "רובץ ה"ה ובמילא בכך, חפץ ואינו ,"

"el aefrn zlcge השייכת בעבודה תתעסק אזי משאו", תחת "רובץ שהגוף שכיון לחשוב הנך יכול – "
" נאמר: זה על – וסיגופים תעניות ע"י תשבור הגוף את ואילו enrלנשמה, aefrz aefr שצריכים כיון – "

דוקא. הגוף את ולזכך לברר

È:בזה והענין .

דוקא. גשמיים בדברים נתלבשו עצמם המצוות גם הרי בגופים, לנשמות ניתנו שהמצוות לכך נוסף

המעשה הוא שהעיקר – המצוה (נשמת) וכוונת המצוה (גוף) למעשה בנוגע של inybdוכמודגש
מצות 48המצוה  קיים לא בפועל, תפילין יניח ולא תפילין, שבמצות הכוונות כל יכוין אם אפילו ולכן, ,

ולא  בפועל תפילין הניח אם ולאידך, תפילין), מצות שביטל – עבירה עבר שגם אלא עוד (ולא תפילין
("מ'וועט  עונש שיקבל אף – כיון) ולא שיודע או הכוונות, את יודע שאינו מפני (אם הכוונות את כיון

קיים. עצמה המצוה את מ"מ, הכוונה, חסרון על שמייסן") אים
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יח.39) ב, חגי
קפד.40) רמז מלכיםֿא יל"ש
ב.41) כג,
הנעלם.42) במדרש – ב) (קכב, פרשתנו ריש
אוה"ת 43) – בנאה רבי ד"ה סתי"ח. הרשב"א שו"ת ראה

ואילך. סע"ב קיט, פרשתנו
הסוד,44) ע"ד הוא כלל בדרך הזהר שפירוש שאף ולהעיר,

כבנדו"ד. הדרוש, ע"ד כמו שהם פירושים גם בו יש דתורה, נסתר
יב.45) כא, וירא
וש"נ 46) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק
ה.47) כג, משפטים
פל"זֿח.48) תניא ראה
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מבוגר, הי' האחד מוהלים: שני בין לבחור צריכים היו הצמחֿצדק, מנכדי א' אצל לבריתֿמילה –
הי' והשני ידע], למילה השייכים הענינים את אבל, בכולם, לא או [בכולם האריז"ל בכתבי ידיעה בעל
הצעיר, את ליקח הצמחֿצדק והורה מהמבוגר. פשוט יותר הרבה אבל המילה, באומנות מומחה צעיר,

החיתוך פעולת הוא שהעיקר אּפשניידן")zeinybaבאמרו, גשמיות אין ּפשוט .49("מ'דארף ַָ

חובת  או ה', ויראת ה' אהבת כמו הלבבות, חובת שהם מצוות גם אלא מעשיות, מצוות רק ולא
שיורגשו מצוותן – היחוד האמנת מצות כמו inybdהמוח, xyaa והמוח הלב .50של

עצם" תדשן טובה "שמועה שבגשמיות כשם מזה: בגמרא 51ויתירה כמסופר טובה 52, בשורה ששמיעת
טוב" לי אלקים ד"קרבת שההרגש ה', באהבת גם צ"ל כך הגוף, בגשמיות שינוי להיות 53גרמה צריך ,

שהיראה  אלא בלב, אפילו או במוח כיווץ שנעשה בלבד זו לא ה': ביראת וכן הגוף. בבשר גם ניכר
הגוף. בבשר גם ניכרת

דבר: כל לנו שהראו – הנשיאים מהנהגת לדבר דוגמא להביא ויש

יוהכ"פ  או ר"ה בתפלת – פחדך" תן "ובכן לאמירת הגיע שכאשר הזקן, רבינו אודות הסיפור ידוע
ורק  התיבה, לסיים יכול הי' לא פחד שמרוב כיון פח... פח... אמירת כדי תוך הרצפה על התגלגל –

"פחדך". התיבה: סיים זמןֿמה לאחרי

הצמחֿצדק  אדמו"ר מכ"ק דוגמא עם 54ועוד והתוועד פעם ישב לנשיאותו הראשונות שבשנים ,
כוס  אחת, כוס "ניינציקער"), כאן הנקרא ביותר חריף (משקה "קאוויט" שנקרא משקה ולקח ַחסידים,
המשקה. פעולת עליו ניכרת היתה ולא מצחו, על ידו העביר זמן, וכעבור שלישית, כוס למזוג וצוה שני',

מפיגו" פחד קשה ו"יין פחד, עליו שנפל עד הוי' בגדולת שהתבונן הסביר, שהיראה 55ואח"כ היינו, ,
המשקה. פעולת הגוף מן סרה ידה שעל כך, כדי עד הגוף, בשר על פעלה

כידוע  – לאהבה בנוגע אמן 56ועד"ז מאמירת בגופו שמן הי' מטשערנאביל נחום מנחם ר' ָשהרה"צ
שנמשך  עלמיא", ולעלמי לעלם "מברך שהוא רבא", "שמי' הוי', בגדולת כשהתבונן כי, רבא, שמי' יהא
גם  שפעל עד כך כל ותענוג באהבה נתעורר אזי הגשמי, העשי' בעולם גם ובכללם העולמות, בכל

בגופו. שמנונית

‡È רומז ש"שרה" הזהר פירוש לפי – בקולה" שמע שרה אליך תאמר אשר "כל מ"ש לבאר יש עפ"ז .
הגוף: על

כך, כדי עד הגוף, מעלת תתגלה ולעתיד בהעלם, ה"ז שעכשיו אלא, בהגוף, היא הכוונה עיקר
הגוף  מן ניזונית תהי' .57שהנשמה

הבא" העולם מעין הזה בעולם הקב"ה "הטעימן שהאבות אצלם58וכיון נרגש הי' ,sebd zlrn גם
אליך תאמר אשר "כל הנשמה) על (שרומז לאברהם נאמר ולכן הנשמה, עלdxyלגבי שמע sebd(שרומז (

בקולה".

***
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כ"ק 49) אגרותֿקודש .14 ע' קפו חוברת "רשימות" ראה
רלב. ע' ח"ז שליט"א אדמו"ר

ה'ש"ת 50) סה"מ ואילך. ב רצ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ואילך. 112 ס"ע

ל.51) טו, משלי
ב.52) נו, גיטין
כח.53) עג, תהלים

(54.189 ס"ע תרצ"ז סה"ש גם ראה
וצע"ק*.55) א. יו"ד, ב"ב עיין
יום"56) ב"היום (נעתק קצט ע' תרע"ח נ. ס"ע תרס"ט סה"מ

תמוז). טו
ואילך).57) צז ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

וש"נ. רלא. ע' ח"ד מלוקט סה"מ
הנ"ל.58) בנאה רבי ד"ה וראה ואילך). סע"ב (טז, ספ"ק ב"ב

.499 'r d"kg y"ewl d`x ± df oipra h"ewyd (*
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·Èהיא הכוונה שעיקר לעיל האמור .sebda– לצבא שבגיוס בהבחינות ההנהגה בסדר גם מודגש ,
למצב בנוגע היא הבחינה אם iptebdשעיקר כי עצמו, מצד הנשמה) (מצב הנפשי במצב להתחשב מבלי  ,

שוטה... של הסימנים להם שיש אלה בכלל אינו הנפשי מצבו מצד שאם כך, הגופני, למצב גם שנוגע מה
וכו'" הקברות בבית "הלן לצבא.59(כמו אותו לוקחים אזי – בריא הוא והגוף ,(

לפעמים  אדרבה, אלא לצבא, בהגיוס נוגע אינו עצמה מצד הנשמה שמצב בלבד זו שלא ולהוסיף,
כמאמר  חסרון, גם דגופא".60ה"ז חולשא דנשמתא "תוקפא

מהפס"ד  גם היינו,61ולהעיר ארץ", דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל "כל
כמארז"ל  דגופא, חולשא גם ובמילא דנשמתא, תוקפא אצלו נעשה תורה עול קבלת שהתורה 62שע"י

הבהמית. נפש כח שמתשת – ותושי' האלקית, לנפש – עוז ותושי'", "עוז נקראת

בנוגע תנאי נאמר לא כו'") ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל ("כל הנ"ל דקבלת onfdl[בהפס"ד
ואם  מוחלט, דבר זה אין יומייםֿשלשה, בעוד לצבא לילך לו קראו כבר אם שאפילו כך, תורה, עול

– עצמו על ארץ eiykrיקבל דרך ועול מלכות עול ממנו יעבירו אזי תורה, עול ֿ63.[

הו  שכן לפי הגופני, המצב אלא הנפשי המצב כ"כ נוגע לא בגשמיות לצבא שבקריאה הדבר א וטעם
ברוחניות, ied'הסדר ze`ava:

העיקר" הוא "המעשה בפועל, המעשה היא המצוות דקיום העבודה ולא 64עיקר הגוף, עם שקשור ,
המעשה  ללא הכוונות כל מכוין שכאשר (ס"י) לעיל כמוזכר הנשמה, עם הקשורה הרוחנית הכוונה כ"כ
לצבא  אותו לוקחים כוונות, ללא אפילו בפועל, במעשה המצוה כשמקיים משא"כ י"ח, יצא לא בפועל ,

ה'.

ברוחניות, שענינו הקברות", בבית "הלן כמו, שוטה, של סימנים שהם מהדברים להזהר רק צריכים
בבית  ללון הגוף את מניח אזי למעלה, עולה כשנשמתו בלילה, אבל בתומ"צ, עוסק היום שבמשך

מתים  שנקראים הקליפות מקום לו"65הקברות, שנותנים מה כל "המאבד ועד"ז ברוחניות,66, שענינו ,
לו  שנותנים – עול וקבלת הביטול כח – מ"ה בחי' .67שמאבד

‚È:הישיבה לתלמידי במיוחד נוגע זה ענין .

להם שיהי' כדי עצות לבקש ובאים שמחפשים תלמידים התורה.wygישנם בלימוד

אם  לצבא ללכת חשק לו יש אם שואלים שלא – בגשמיות לצבא הלקיחה מסדר זה על וההוראה
אלא, לצבא), ילך ואז חשק, לו שיהי' עד זיך", "אויסשלאפן לנוח, לביתו יחזור חשק, לו אין (ואם ָלאו
יש  אם נוגע שלא – ברוחניות לצבא בנוגע ועד"ז חשק. לו אין אם גם לצבא הולך בריא, רק הוא אם

מתוך התורה) לימוד – (ובנדו"ד עליו המוטל את לעשות צריך אלא הנשמה), עם (שקשור חשק zlawלו
ler.

יש עול קבלת מתוך התורה בלימוד – חשק:dlrnואדרבה מתוך התורה לימוד לגבי

הסיפור  לו 68ידוע והשיב ללמוד, חשק לו שאין כך על והתאונן להצמחֿצדק נכנס החסידים שא'
– חשק לך שאין – כן אם xacdהצמחֿצדק: aehאני אעשה מה ,wyg il yiy!ללמוד

תרס"ו  בהמשך המבואר ע"פ – בזה המעלה69וההסברה באים dribicגודל דוקא שעי"ז בתורה,
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סע"ב.59) ג, חגיגה
וראה60) .63 ס"ע תש"ט קמ,סה"מ ושם ב. קפ, בזח"א עד"ז

ב.
מ"ה.61) פ"ג אבות
ב.62) כו, סנהדרין ה. פל"א, ויק"ר ב. טו, בשלח מכילתא

קנט, ע' ריש ח"ד מלוקט סה"מ ואילך. סע"א סז, יתרו תו"א וראה
שם. ובהנסמן

(המו"ל).63) לצבא הגיוס לפני שעמד לא' המוסגר מאמר
מי"ז.64) פ"א אבות
פכ"ב.65) פי"ט. תניא ראה
רע"א.66) ד, חגיגה
ובכ"מ.67) סע"ג. צא, מסעי ד. ג, ויקרא לקו"ת ראה
א.68) תשעה, ח"ד לקו"ד
ואילך).69) עח (ע' שרה חיי דש"פ גו' זקן ואברהם ד"ה



iyz'd"`יח elqk g"dan ,dxyÎiig t"y zgiy

שעז"נ  עדן, "אינון70לבחינת לו", למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא דחוכמתא"oiwgcc"עין .71למלה
יצטרך כזה שבמצב כיון ללמוד, חשק לו שאין כך על לשמוח צריך xzeiולכן, rbiizdl התורה בלימוד

lerמתוך zlaw.'כו עדן דבחינת להעילוי לבוא יוכל ועי"ז ,

בלימוד, חשק לו שיהי' עצות ומבקש שמחפש שתלמיד ("א xzeenונמצא, נפלאה אפשרות ַעל
בחלקו: שנפלה מעגלעכקייט") ַגעוואלדיקע

גאר  און שטארק, ניט וויל און ניט, וויל ("ער ללמוד רוצה ואינו חשק לו שאין לכך "זכה" ַָהוא
מוותר  ואעפ"כ, עדן, לבחינת ולזכות ויגיעה, עול קבלת מתוך ללמוד באפשרותו יש ובמילא ַשטארק"...),

ללמוד! חשק לו שיהי' מבקש... זה ותמורת הענינים, וכל "עדן" עדן", "גן על

ללמוד , חשק מבקש כאשר –el epzi לפי לכאו"א ונותן ומטיב, טוב הוא הקב"ה כי, שמבקש, מה
המצודות  כמ"ש ותאוותו, הפסוק 72רצונו חי73בפירוש לכל ומשביע ידיך את "לפיoevx"פותח ,"epevx

ezee`ze,שילמד הוא העיקר כי ללמוד, חשק  לו יתנו ללמוד, חשק לו שיהי' ותאוותו שרצונו וכיון ,"

אדמו"ר  מו"ח כ"ק במאמר המבואר יהי'74[וע"ד אופן באיזה נוגע שלא – הרע מן ליציאה בנוגע
הרע], מן היציאה שתהי' הוא העיקר כי הדבר,

– חשק מתוך וילמד שנה, חצי חדשיים, חודש, שיעבור לאחרי מתוך xqgiאבל, היגיעה ענין אצלו
הצמחֿצדק). אודות הנ"ל (כסיפור חשק לו שיש זה על יתאונן... ואז עול, קבלת

„È ת"ו הקדושה מארצנו שבאו הישיבה לתלמידי בנוגע מיוחדת הדגשה ניתוסף זה ובכל .75:

ישראל) מארץ לצאת אסור זאת (ולולי ישראל מארץ לצאת מותר בשבילם שרק היחידים מהדברים
" הוא, לארץ, dxezלחוץ cenll"76 מארץ לצאת להם והורה האחריות את עצמו על הרבי לקח ובנדו"ד, ,

שהרשיון  נמצא, התורה, בלימוד ח"ו אצלם חסר אם הרי, שכן, וכיון תורה, ללמוד בשביל ישראל
דין. ע"פ בתקפו אינו ישראל מארץ  להיציאה

ÂË,מחו"ל והן מא"י הן התמימים, תלמידי כל – לכל השוה הרבי, כלפי האחריות ברגש ענין ועוד .
הרבי: אל המקושרים ולכל

הסיפור  לקיים 77ידוע שיש באמרו, תחילה, התחבא אותו, לאסור שכשבאו הזקן, רבינו אודות
מונקעס 78מש"נ  שמואל ר' החסיד יעץ השני', בפעם וכשבאו זעם", יעבור עד רגע כמעט לרבינו 79"חבי

מונקעס: שמואל ר' לו השיב בדבר, סכנה שיש הזקן רבינו וכשאמר עמהם, ילך אלא יתחבא שלא הזקן
את  יהודים מאלפי שלקחתם היתכן – לאו ואם בכם, לפגוע יוכלו לא – "רבי" הנכם אם ממהֿנפשך,

בגשמיות  ?!...80ה"געשמאק" ַ

בשביל  – מה? בשביל בגשמיות, ה"געשמאק" את יהודים אלפי אצל – עכ"פ מיעט או – לקח ַהרבי
וגו'" אביך אלקי את "דע אלקות, לידיעת להגיע מתקיים 81שיוכלו שלא באופן היא ההנהגה אם ובמילא, ,

הפועלֿיוצא. ללא וכו' ה"געשמאק" לקיחת נשארת המכוון, תכלית
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ג.70) סד, ישעי'
ב.71) קל, פרשתנו זהר
האט 72) ("ער מאוד החזיק אדמו"ר מו"ח שכ"ק ָלהעיר,

סיבה), איזו מצד יודע (אינני המצודות מפירוש געהאלטן") ַזייער
המצודות  פירוש עם תהלים השיעור לפעמים לומדים שהיו וסיפר,

וש"נ). .8 ע' תש"ו סה"ש (ראה
טז.73) קמה, תהלים
(74.(83 ע' תש"ח (סה"מ תש"ח כסלו די"ט
ס"ע 75) ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה תמוז ה' מכתב גם ראה
שסב).

ה"ט.76) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
תשנ,77) ח"ד לקו"ד שם. ב ובהערה פט"ו ח"א רבי בית ראה

– מנחם תורת גם וראה .21 ע' .5 ע' ד חוברת "רשימות" א.
.171 ע' ח"א התוועדויות

כ.78) כו, ישעי'
(גליון 79) תשנ"ג אלול כ"ג חב"ד" "כפר – אודותיו ראה

וש"נ. .28 הערה 67 ע' תרפ"ט סה"ש ואילך. 80 ע' (587
וכו'"80) בקילעא הישן "כל ממארז"ל – לזה יסוד להעיר ויש

ב). סג, (עירובין
ועוד.81) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
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ÊË.הרבי אל גם נוגעת חסידים של שההנהגה לידע צריכים בכלל .

דין  בעלמא חיותו בחיים האחרון מרֿחשון בכ"ף שאמרו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של ,82במאמר
לעד  סמוכים הזהר 84פר"ת 83ד"ה מאמר מביא חילוק 85, ישנו כלל שבדרך היינו, עזר", דא סמך "אבל

העזר  ע"י התחדשות בו שנעשה הוא ועזר יותר, יפול שלא אותו שסומך הוא שסמך לעזר, סמך בין
העליון. את סומך שהתחתון עזר, כמו היא שהסמיכה הזהר מפרש כאן אבל והסיוע,

(עליון). הרבי אל גם נוגע התחתון) (הנהגת שלנו ההנהגה שאופן – אלינו בנוגע בזה והענין

מּפאלטאווע 86וכידוע  הרי"מ החסיד אודות לו 87הסיפור ואמר מהר"ש, לאדמו"ר ליחידות שנכנס ַָ
כשהיו  חסידים, וסיים: בעבודה. שעוסקים חסידים אבל, חסידים, ישנם רבי כשישנו מהר"ש: אדמו"ר

הרבי  את מחזקים היו בעבודה, מעשה ואנשי .88חסידים

נוגעת  שלהם שההנהגה כיון הרבי, אל המקושרים החסידים של האחריות גודל מובן אל ומזה גם
רשאי  שאינו בעצמו" "חובל בבחינת רק לא זה הרי ח"ו, בלתיֿרצוי באופן מתנהג שכאשר כך, הרבי,

חייב  שהוא באחרים" "חובל בבחינת גם אלא פטור, נשמה 89אבל הוא שה"אחרים" בנדו"ד, ועאכו"כ ,
ביותר. גדולה היא האחריות שאז וכו ', וכו' כללית

***

ÊÈ– השבוע פרשת שבהתחלת שנים" ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על .
חז"ל  ובת 90דרשו . . כ' כבת ק' בת לעצמו, נדרש אחד שכל לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך :

ז'". כבת כ'

האדם: לעבודת בנוגע בזה הרמז לבאר  ויש

כולל  מהם אחד שכל כפי הנפש כחות עשר בכל העבודה ושלימות דגמר הזמן הוא – שנה מאה
מאה  מספר הוא כולם שכללות לעשר, .91ומתפרט

(כידוע  דגדלות מוחין לו שיש לאמיתתו גדול בתור העבודה מתחילה שבו הזמן הוא – שנה עשרים
למכור  יכול אינו שלכן שנה), עשרים בגיל נעשית אמיתית וגדלות שונים, זמנים ישנם דקטנות שבדין

שנה  עשרים בן שיהא עד אביו תורה 92בנכסי תלמוד בהלכות הזקן רבינו פוסק וכן עשרים 93, שבגיל
הוא  ואז בתלמוד, שנים חמש גם אלא) במשנה, שנים וחמש במקרא שנים חמש רק (לא כבר ישנם שנה

לרדוף" עשרים ("בן לרדוף פרנסה.94הזמן אחר (

ברוחניות  הוא שכן משום הוא, גשמית, פרנסה אחר לרדוף צריך שנה עשרים שבן הדין טעם –
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שנה 82) תשעים מלאת יום השתא, מרֿחשון כ"ף לקראת
ממאמר  העתקה שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אדנ"ע, כ"ק להולדת

(המו"ל). ברבים ללמוד ע"מ זה*
(83– ח) קיא, (תהלים זה בפסוק המאמר להתחלת הטעם

משום  – (45 ע' תש"ל (סה"מ תש"ל לעד סמוכים בד"ה נתבאר
על  בקאּפיטל הוא זה ופסוק להולדתו, הסמ"ך שנת התחילה ַשאז

(המו"ל). "סמוכים" ֿ סמ"ך באות והתחלתו הא"ב סדר
ואילך.84) קמח ס"ע פר"ת סה"מ
א.85) לה, ח"א
ואילך.86) סע"א לז, ח"א לקו"ד
וש"נ.87) .17 הערה 11 ע' תש"ו סה"ש – אודותיו ראה
אמר 88) וחד  פרנס לפי דור אמר "חד א: יז, מערכין להעיר

דורו". לפי פרנס

ב.89) צ, ב. פג, ב"ק
ובפרש"י 90) (רפנ"ח) פרשתנו ריש (מב"ר עה"פ פרש"י

שם). ומת"כ
שרה 91) חיי ויהיו בד"ה נת' – א קכג, פרשתנו זהר ראה

בביאורי  – וכו' הגהות (ועם ואילך מח ע' תקס"ו (סה"מ תקס"ו
אדמו"ר  מאמרי ואילך)). ע ע' שרה חיי פ' א כרך להצ"צ הזהר
הזהר  ביאורי ואילך. קלא ע' ח"א התורה פרשיות על הזקן
ועוד. ואילך. ב קלא, שרה חיי לפ' בהוספות האמצעי לאדמו"ר

רע"א 92) ב, במדבר לקו"ת כה. שער סוף ע"ח א. קנו, ב"ב
כו'"). שנה עשרים שרה חיי בענין "ועיין (ושם:

סוס"א.93) פ"ג
ספ"ה.94) אבות

.a"iyz oeygÎxn s"k z`xwl xe`l `vie ,xn`nd zqtcd dzgcp zepey zeaiq iptn (*
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כמ"פ  המבואר 95(כמדובר וע"ד רוחנית. לפרנסה בנוגע התורה) מפנימיות נלקחים דתורה בנגלה שהדינים
תשוקה 96בחסידות  בהגוף גם נעשית בהמאכל, שנמצא קדושה לניצוץ משתוקקת שהנשמה שכיון
להמאכל.

החינוך  התחלת זמן הוא – שנים .97ושבע

ד"מאה  העבודה לשלימות לבוא שכדי – ז'" כבת כ' ובת כ' כבת ק' ד"בת הרמז לבאר יש ועפ"ז
חטא" "בלא יהי' העבודה בגמר שגם כ'", כבת ק' ד"בת באופן צריך 90שנה" העבודה, בהתחלת כמו

יהיו  לא דגדלות, מוחין אצלו נעשים שאז שנה עשרים בן בהיותו שגם ז'", כבת כ' "בת תחילה להיות
שמצווים  מה ועושה משלו, דעות לו שאין ז' בן כמו יתנהג אלא דעות"), ("אייגענע משלו דעות לו

עליו.

דגדלות  מוחין לו] שיש חושב ולכן לו, להיות צריך עכ"פ [או לו ויש שנה, עשרים בן שהוא מי גם
דנפשי' אליבא אבל – לעצמו לשער צריך אחד כל דרכים"). ("אייגענע משלו דרכים לעשות לו אין –

ולהשלים. למלא צריך זה וענין ממנו, תובע הי' שהרבי ענין איזה –

***

ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת .

של ענין היא חסידית אדמו"ר gixהתוועדות מו"ח כ"ק הריח 98(כדברי מן נהנים מעשה בשעת ,(
ולאח"ז  וכיו"ב, ענין, באיזה קושיא מהסרת נהנה זה ווארט", גוט "א ששמע נהנה זה שמעק"), א ַַָ("מ'גיט 
באופן  גם שיהי' אלא בלבד, ריח של באופן ישאר שלא היא, הכוונה – לפועל. בנוגע מאומה נשאר לא

ממש. פועל לידי שיבוא היינו, ושתי', אכילה של

המדובר. על וישכחו "טשאלנט"... לאכול הביתה ילכו ותיכף לשתים, קרוב כבר היא ָהשעה

כתיב  שביו"ט כידוע הגשמה, פועלת אינה שבת סעודת ולא 99– קאמר חגיכם "פרש חגיכם", "פרש
שבתכם" בפרשתנו 100פרש אור בתורה שזוהי101(כמבואר אלא עוד ולא ,(devn צריך ובמילא ,

הרמב"ם xecidaלקיימה כלשון ומשקה 102, ביותר שמן באופן"תבשיל טוב ומה כדאיתא letkמבושם", ,
פעם 103במדרש  סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק – כפול". דשבתא עיסקא בשבת 104ש"כל לאכול מנהג אודות

אריינגעטאן") ("אינגאנצן לגמרי שקוע להיות יכול ובמילא, – וכו'. בשר מיני שני דגים, מיני ַַָשני
הרבי  של מפתגם ראי' לו ויש הרמב"ם, פס"ד דתורה, נגלה ע"פ ראי' לו שיש באמרו, שבת, בסעודת
השיעור, לידע וכדי מצוה"... ל"הידור גם שיעור להיות צריך שבנדו"ז היא, האמת אבל, וכו'.

מצטער zeeydlכדאי אפילו או מהן נהנה הגוף שאין במצוות ההידור עם שבת עונג במצות ההידור את
מהן!...

הי' ענין איזה לעצמו יצייר אחד שכל – כאמור  – לפועל בנוגע הדברים נקודת את איפוא לזכור  יש
אותו. ויעשה לעשות, עליו מצווה הרבי

אל  הרבי יוליכנו דידן בעגלא אזי – לעשות עליו מצווה שהרבי הדבר את יעשה אחד כל וכאשר
השלימה. הגאולה
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(95.(23 ע' (לעיל סי"ג השואבה בית שמחת שיחת ראה
וש"נ.

ג).96) (כה, סקצ"ד טוב שם כתר ראה
טושו"ע 97) שם. ובקו"א בתחלתו לאדה"ז ת"ת הל' ראה

סשמ"ג. או"ח ואדה"ז
בקונטרס 98) י"ל – ה'שי"ת הסוכות חג אסרו שיחת

בסה"ש  ולאח"ז .102 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה שמע"צֿשמח"ת

.(382 ע' תש"י
ג.99) ב, מלאכי

ב.100) פח, זח"ב
ואילך.101) ג טו,
ה"ז.102) פ"ל שבת הל'
בתחלתו.103) צב מזמור תהלים מדרש
(104.182 ע' תש"ח סה"ש ראה
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ËÈ אדמו"ר מו"ח כ"ק של משיחה העתקה ישראל) (מארץ לכאן הגיעה עוד 105. בהיותו (שנאמרה
" הרבי: אמר ובה השלימה, הגאולה אודות dfdברוסיא) xacd 'idi inia...!"

אינו  אלה, ספורים בחדשים בהוה, והמצב עכשיו, גם בתקפם הם בימיו) תהי' (שהגאולה הרבי דברי
מארז"ל  ע"ד ישראל, את שופט הוא עכשיו שגם כיון הפסק, חשוב 106חשוב ה"ז ממנו" "יראים שכאשר

ישראל" את שפט ש"הוא .107כמו
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5

(105.(126 ע' .122 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז כסלו מי"ט
עא.106) רמז שופטים יל"ש ה"ח. פ"א סוטה ירושלמי

לא.107) טז, שופטים ס'

אגרות קודש•

 ב"ה,  כ"ב מרחשון, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הנהלת אגודת חב"ד תל אביב

שלום וברכה!

הד"ש על ידי הרבני הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהר"ש שי' גורארי' בטח נתקבל.

ועל של עתה באתי לעוררם על דבר הנחיצות והאפשריות לנצל את חדש כסלו לענין הפצת 
רעיון חסידות חב"ד בחוגים היותר רחבים, כמובן בתכנית מסודרת.

ולכאורה מהנכון הי' שפעם אחת תהי' התועדות גדולה ויתקבצו כלם במקום אחד, ובלילות 
בינתם אשען לסדר הדבר  ואל  ובחוגים שונים.  יתחלקו לסדר התועדויות במקומות רבים  האחרים 

באופן היותר מתאים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

גם לצעירי אגו"ח כתבתי ע"ד הנ"ל, ובודאי יתאימו את עבודתם ופעולותיהם באופן שישלימו 
אחת לרעותה.

מוסג"פ קונטרס לכ' מרחשון שהו"ל ימים אלו.

 ב"ה,  כ"ו מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ידוע, אשר רפואה מתקנת מכאן ולהבא )כתובות עד, ב( אבל אפשר גם לעקור את כל ]הענין[ 
מעיקרו )ראה חולין מח, א. שו"ת צפנת פענח ח"א סי"ד(. והנה הגוף חיותו ובריאותו תלוים בנפש, 
אברים  רמ"ח  כנגד  מ"ע  רמ"ח  וכמרז"ל  בתומ"צ,  תלוים  הישראלי  איש  של  הנפש  ובריאות  וחיות 
שס"ה מל"ת כנגד שס"ה גידים )זהר ח"א קע, ב( שאין זה רק דמיון במספר, אלא אדרבה מפני שייכות 

הענינים זל"ז משתוים הם במספרן )ראה תניא פרק נ"א(.

והנה ברפואת האדם ברוחניות, רפואת הנפש, שמזה משתלשלת רפואת הגוף, ישנם ג"כ שני 
האופנים, אם רק תיקן המצב מכאן ולהבא, או עקירת הדבר מעיקרו והוא אם ע"י עבודה מיראה 
או מאהבה )יומא פו, א(, אשר ע"י עבודה מאהבה לא נשאר גם רושם ממצב הבלתי מתאים הקודם 
ברוחניות, וחוזרים לאיתנם בגשמיות וברוחניות, לאיתן שבגוף ע"י גילוי איתן שבנשמה )ראה קו"א 

בתניא ד"ה וצדקה כנחל, לקו"ת ר"פ ראה, ד"ה אנכי נותן לפניכם היום ברכה(.



כב

       


 הפסוק שנה על  נכתב  "לכך  רש "י: מפרש  שנים ", ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי "ויהיו
שהרי  חטאה , לא  כ ' בת  מה  לחטא , כ ' כבת  ק ' בת  לעצמו. נדרש  אחד  שכל  לך  לומר  וכלל , כלל  בכל 
"שני  התיבות  על  רש "י מפרש  ֿ כך  ואחר  ליופי". ז' כבת  כ ' ובת  חטא . בלא  ק ' בת  אף  עונשין, בת  אינה 

לטובה ". שוין "כולן - שרה " חיי 

לעיל  המדובר  ֿ פי הדרשות ועל  ששתי מובן מקרא ", של  "פשוטו - ֿ לראש  לכל  - מפרש  שרש "י ,
מהפסוק : מוכרחות  - לטובה " שוין ו"כולן כו'" כ ' כבת  ק ' "בת  - רש "י שמביא 

שמזה  בכתובים ), כרגיל  (שלא  "שנה " פעמים  ג ' שנאמר  מזה  - כנ"ל  הוא  כו'" כ ' כבת  ק ' "בת  הלימוד 
לעצמו  ו"כלל " ענין הוא  ו"שבע ") "עשרים " ("מאה ", מהם  אחד  שכל  בעשרים מוכרח  שיש  המעלה  :

למדים  בפסוק , יחד  הובאו הכללים  שג ' וכיון יופי. - היא  שנים  בשבע  והמעלה  חטא ", "בלא  - היא  שנה 
ז'". כבת  כ ' ובת  כ ', כבת  ק ' "בת  מזה : זה 

כבר  (שהרי הן מיותרות  שבפשטות  שרה ", חיי "שני מהתיבות  - הוא  לטובה " שוין "כולן והלימוד 
- שרה " חיי "שני בתיבות  הפסוק  כוונת  וזוהי שוין", ש "כולן למדים  ומזה  שרה "), חיי "ויהיו נאמר 
שההשתוות  לומר , בהכרח  לטובה , בודאי היה  שרה " חיי מ "שני שחלק  וכיון ביחד . שנותיה  כל  שכולל 

"לטובה ". - היא  שוין") ("כולן השנים  כל  של 

שכל  במילא  כבר  יודעים  לטובה ", שוין ש "כולן שרה " חיי מ "שני שלמדים  כיון להבין: צריך  אבל 
וכלל "? כלל  בכל  "שנה  לומר  הפסוק  צריך  ולמה  וב "יופי", חטא " "בלא  היתה  שנותיה 

הענין  נכלל  שוין") "כולן (שבזה  שב "לטובה " הכרח  אין לבד  שרה " חיי שמ "שני תירצו, במפרשים 
חטא " ו"בלא  "יופי"ד "יופי" לגבי גם  היא  "לטובה ", לגבי שישנה  הוכחה  אותה  מובן: זה  אין אבל  .

עונשין) בת  אינה  שנה  כ ' לפני (שהרי חטא " "בלא  בודאי היה  שרה " חיי מ "שני שחלק  כיון חטא ": ו"בלא 
נאמר  הרי שנה , ז' לפני ילדים  אצל  בכלל  הוא  שכן לכך  נוסף  (שכן, מראה וב "יופי" יפת  אשה  "כי

חטא " "בלא  היו שנותיה  שכל  לומר  צריך  כן על  - שוין" ש "כולן למדים  שרה " חיי ומ "שני את "),
וב "יופי"?

בכתוב  מפורש  הרי - ליופי בנוגע  שוין" ש "כולן לומר  אפשר  איך  יותר : חזקה  בלותי וקושיא  "אחרי
היופי  היפך  "בלותי", של  זמן אצלה  היה  ֿ כן, ואם  עדנה ", לי ?היתה 

 בהקדם זה  לעיל ויובן הסדרה :המדובר  לכל  שייך הסדרה  ששם  ,
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בהוספות )* ונדפסה (באידית), שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגהה
ציוני איזה עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 336 ע' ח "ה ללקו"ש

מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה המו"ל , ע"י  מ "מ 
פרשתנו.1) ריש
(2) בתחלתה נח  ש"פ חמ "א שיחת התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע'
שנה3) "כי  הרמב"ן קושיית מתורצת משמע "ובזה לחלק  שנה 

אלא  כן , ס "ל רש "י  גם  כי  שפירש- וכמו  מהשני , אחד כלל שלמדים 
ממ "ש הרא "מ . הוא מהשני  אחד  כלל  שלימוד  מפרש שהוא (אלא

עם אחד  (והו"ע שרה חיי  ומלשוןשני  לטובה ), שוין  כולן  הלימוד
משמע  שנה רש"י  שנכתב מזה הוא כו' כ ' כבת ק' בת שהלימוד 

הענינים  שני  לערב רש"י  הוצרך  הרא"מ  פי ' (דלפי  וכלל  כלל  בכל 
גם  להדיא מוכח  וכן האורה), בלבוש עליו שהקשה וכמו יחד ,

רש"י ). בדברי  כן שמפרש הרמב"ן מדברי 
שם.4) רא"מ 
יא.5) יב, לך  לך 
יב.6) יח , וירא
כ '7) כבת ק' דבת מזה הכריח  שם לחטא,ברא"מ  אלא  אינו

נוסף אבל , - ליופי. לא בהלימוד אבל  גם קשה שפירושו מה על 
כבת ק' ע"ז בת שהעיר (וכמו למחצה היקש אין שהרי  כ ',

הענינים, בכל  ששוין מוכח  שוין" "כולן מהלימוד  בעצמו),
בפנים. כמבואר

שרה  "ותצחק שהרי  לחטא, בהנוגע גם קשה עד "ז ולכאורה
טו). (יח , בזה הרמב"ן כפי ' שי "ל  אלא שם). (וירא בקרבה"

הוא8) להתירוץ, זו שבשיחה ד ',ההקדמה בסעיף המבואר
הם שרה (הצדיק) חיי  רוחניים.אשר אשר חיים הסברה

זמני גם (ברוחניות) כי  לטובה", שוין ד "בלותי ") הזמן (גם "כולם
יש בהם גם כי  לטובה, הם שישנה הירידה סכ "א (כדלהלן מעלה

באתכפיא שביאור מעלה אלא הצדיקים). עבודת - אתהפכא על 
- שנותי ' בכל  אשר ולהבין, להסביר קשה כי  מספיק, אינו זה

בית ש  האשה "ותוקח  ה), טז, לך  (לך  עליך " ד "חמסי  הזמן כולל 
ביחד  - וכיו"ב העקידה בבשורת ומיתתה טו), יב, (שם פרעה"

היא - וכיו"ב ו) כא, (וירא אלקים" לי  עשה "צחוק מדת עם
באה  וע"ז טובים). שכולם בזה שוין לפרש, (ומוכרח  הטובה
מחילוק  שלמעלה בחינה הם שרה" חיי  "שני  אשר ההקדמה

במדת גם שוין שנותי ' כל  אשר מובן, שעפ"ז הטוב דרגות,
שאין בדוגמת הנ"ל ), בסעיף (כדלהלן    

רבבה. או אחד  עליו יוסיפו באם
התוועדויות 9) - מנחם (תורת בתחלתה לך  לך  ש"פ שיחת

.(213 ע' חמ "א



כג         

הסדרה  שכל  כיון הרי הסדרה , ב )התחלת  (תיבה  מצד  רק  הפרשה  שם  נקבע  שבפשטות  ֿ פי ֿ על  אף 
שרה "), "חיי פרשת  של  "שביעי" נקרא  הסדרה  סוף  שגם  - שרה  חיי - בפרשתנו (וכמו זה  בשם  נקראת 
ֿ ושלום , חס  "מקרה " שייך  לא  ובתורה  בתורה , שם  שזהו כיון זה , לשם  שייכת  הסדרה  שכל  ראיה  זו הרי

"מקרה ". אין העולם  בעניני שאפילו מזה  ֿ שכן במכל 

תורה  של  שמות  אינם  הסדרות  ששמות  לומר , ,ואין

בגמרא - נתפרשו  שבתנ"ך , הספרים  המסכתות שמות  שמות  וגם  בגמרא . מהם  כמה  (כמו מצינו
דברכות " "מילי או דאבות " הוא "מילי בזה  הפירושים  שאחד  , או אבות  במסכת  שכתובים  "מילי" :

כלים " "אשריך  (כמו ובמשנה  בפירוש ) מסכתות  כמה  ובהתחלות  ברכות , על במסכת  מלמדים  והם  ,(
וכו' בש "ס  חז"ל  בדברי ברור  מצאנו לא  הסדרות  שמות  אבל  המסכתות . כל  -.שמות 

מסויים , בשם  יום  שלושים  שהוחזק  שמי שטרות , לכתיבת  בנוגע  שמצינו ממה  זאת  ללמוד  יש  שהרי
תורה  דין ֿ פי על  שמו זה  ֿ ידי הרי על  שנקרא  בשם  ואפילו בלבד , יום  שלושים  במשך  שנקרא  שם  ואם  ,

ומורי  גדולי ֿ ידי על  בשנים  מאות  כן שנקראים  הסדרות  שמות  - תורה  ֿ פי על  שם  נעשה  ֿ יהודים , אינם 
תורה .ישראל  ֿ פי על  - בתורה  חלקים  אותם  של  השמות  שהם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ,

מבטאים  אלו ששמות  לומר , בהכרח  התורה , גדולי ֿ ידי ועל  תורה  ֿ פי על  הם  הסדרות  ששמות  וכיון
הסדרה . (כל ) של  התוכן את 

האמצעי  ואדמו"ר  הזקן אדמו"ר  ֿ ידי על  ונתבאר  והמגיד , ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  פירוש  לפי ,ובפרט 

ימי - כל  כולל  חודש  ראש  אשר  כסלו, חודש  ראש  מברכים  שבת  הוא  זה  ֿ קודש  השבת  שיום  ולהעיר 
הגאולה החודש  ויום  המגיד , של  ההילולא  יום  שבהם : , ויום ההולדת  יום  בו, יט  - הזקן אדמו"ר  של 

בו  יו"ד  - האמצעי אדמו"ר  של  הגאולה  ויום  בו, טי"ת  - האמצעי אדמו"ר  של  -ההילולא 

הפסוק  זה ,על  בשם  הנקרא  הדבר  את  (המחיה ) הנפש  הוא  שהשם  שמו", הוא  חיה  "נפש 
הסדרות . תוכן פנימיות  מבטאות  הסדרות  שמות  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

" שרה "חיי בשם  הנקראת  לפרשתנו, בנוגע  להקשות  יש  ֿ זה  ֿ פי הפרשה על  כל  שתוכן בשעה  בה  -
" עם  לכאורה  קשור  הפכו:אינו עם  אדרבה , אלא  שרה ",

(ב ) שרה . וקבורת  אבינו, אברהם  ֿ ידי על  המכפלה  מערת  קנין (א ) ענינים : ג ' אודות  מסופר  זו בסדרה 
קטורה " ושמה  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  (ג ) יצחק . שרה :נשואי מיתת  עם  כולם  קשורים  אלו ענינים  וג ' .

(קבורה ). מיתתה  לאחרי שנעשה  ענין ובשביל  שרה , מיתת  אחרי אבינו אברהם  קנה  - המכפלה  מערת 
המכפלה ; מערת  קניית  אודות  אברהם  יחשוב  בחיים , היתה  ששרה  זמן שכל  מצינו ולא 
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זו).10) (משיחה ואילך  57 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה
ואילך .11) ב יד , ב"ב
(12.4 הערה שם לקו"ש ראה
א.13) ל , ב"ק
מילי14) לענין ר"ח  פי ' (וכן שם הרשב"א חידושי  ר"ן.

דאבות).
בסופה.15) כלים מסכת
(16. תצוה בואתה להיות "חל  (מגילה בפשטות תשא" בכי  .

לתחלת  שהכוונה לדחוק יש אבל  הסדרה, שם היינו ושם) ב כט ,
. מות אחרי  "וקורא ב): מ , (סוטה פרש"י  וראה היום. .קריאת

לחודה ראשונה "אח "מ "פרשה דמפרש משמע - קאמר".
ואכ "מ .שבמשנה במדרשים. בכ "מ  יל "ע כן הסדרה. כל  שם - שם

ס"ג .17) סק"כ  אה"ע ס"ג . סמ "ט  חו"מ  שו"ע ב. קסז, ב"ב

בסדר 18) סדרות. כמה שמות נמצאו (קרה"ת) רס"ג  בסידור
אצלנו). מאשר שינוים (ובאיזה כולם - שברמב"ם תפלות

תורה 19) אור לסופה). (קרוב שמות פ' יוסף יעקב תולדות
וייצר  ד "ה בראשית תו"ח  ג . מא, בהר לקו"ת ג ). (ד , בראשית פ'

פ"א. ח "ב תניא גם וראה ואילך . פ"י  ה"א
נקרא20) ושבת שלכן החודש, תחילת ולא חודש,

בכללם. ור"ח  שלאחריו השבוע ימי  כולל  ר"ח  שלפני 
תורת21) עם ללחום פניהם "שמו ותלמידיו כאשר

(מכתב תלמידיו" בבואו ותלמידי  מברדיטשוב להרלוי "צ אדה"ז
).*מפ"ב 

יט .22) ב, בראשית
ואילך .23) 145 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה
א.24) כה,

(    . המו"ל.



כד        

הזמן עם  הקשור  ענין הוא  - יצחק  שגרמה העקידה נשואי זו היא  העקדה  בשורת  והרי ,
ֿ זה  שלאחרי בפסוק  מיד  רש "י שכתב  כמו שרה , ;מיתת 

לזמן שייך  - קטורה " ושמה  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  יצחק ואילו "ויוסף נישואי - ובכלל  .
רק  להיות  יכול  היה  וגו'", -אברהם  מזה  ההיפך  היה  בחיים , היתה  ששרה  זמן כל  שרה ; מיתת 

גו'" האמה  ."גרש 

שרה  מיתת  עם  הוא  גם  קשור  גו'", שרה  חיי "ויהיו הסדרה , של  הראשון הפסוק  אפילו מזו: ויתירה 
(כנ"ל ) רש "י שמפרש  כפי שרה , מיתת  עם  כבר  קשור  וירא  פרשת  סיום  מיתת (ואפילו ש "נסמכה  הטעם 

הוא  הכתוב  תוכן שהרי יצחק "), לעקידת  נעשה שרה  ֿ הכל " ה "סך  וחישוב  שרה , חיי שני של 
הקודש ' ב 'אגרת  כדאיתא  דוקא , המיתה  כל בשעת  עבד  אשר  כו' מעשיו "כל  עולים  ההסתלקות  שבעת 

חייו". ימי

" של  ֿ הכל  לסך  ששייך  (בדוחק ) נפרש  הראשון לפסוק  בנוגע  אם  הסדרה ואפילו כל  הרי שרה ",
שרה "? "חיי בשם  הסדרה  כל  נקראת  ולמה  מזה . ההיפך  לכאורה , היא ,

: בזה והביאור 

הקודש ' הזוהר ב 'אגרת  מאמר  מבחיוהי",מובא  יתיר  עלמין בכולהו אשתכח  דאתפטר  "צדיקא 
ואהבה  יראה  אמונה  רוחניים , חיים  הם  זה ) ביאור  שייך  שבשניהם  - אשה  או (איש  הצדיק  שחיי ומבאר ,

יחיה " באמונתו "וצדיק  שכתוב  לחיים "(כמו ה ' "יראת  ," חיים ימצא  וחסד  צדקה  "רודף  ,' וג ,(
" ואדרבה : ההסתלקות , לאחרי גם  ישנם  אלו הגוף .ענינים  הגבלת  מתבטלת  אז כי מבחיוהי",

" נקראת  הפרשה  שכל  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי אמיתת ועל  הם  שבסדרה  הנ"ל  הסיפורים  שג ' כיון - שרה "
מבחיוהי". "יתיר  נעשית  הסתלקותה  לאחרי אשר  שרה , של  החיות 

: ובהקדמה

בגמרא  רגליו".איתא  על  ומעמידתו עיניו מאירה  נמצאת  כו', (בתמי') כוסס  חיטין חיטין מביא  "אדם 
דוקא . האשה  ֿ ידי על  נעשה  אדם ", ל "מאכל  ראויים  שיהיו העולם , עניני של  והזיכוך  שהבירור  והיינו,

הבית " "עקרת  האשה  נקראת  בעלה "ולכן רצון עושה  כשרה  ש "אשה  אמת  הן ." מי אבל  ,
זו הרי - בעלה " רצון בפועל ) בעשיה  הבית .(ממשיך  מעניני מנותק  שהבעל  כיון דוקא , כשרה 

מן שלמעלה  בדרגא  היה  אברהם  ושרה : לאברהם  בנוגע  גם  היה  אמר וכך  ולכן ישמעאל העולם . "לו
על  הביט  שאברהם  כפי כי לפניך ", מדריגישמעאל יחי' מצד  , יחיה "ישמעאל  גם  הרי ,".

לו  אמר  שהקב "ה  לאחרי בריתיואפילו את  אמרה "והקימותי כששרה  הנה  דוקא , יצחק ) (עם  "
אודות  על  אברהם  בעיני מאד  הדבר  "וירע  אזי יצחק ", עם  בני עם  הזאת  האמה  בן יירש  לא  כי גו' "גרש 

כפיבנו" כי , זו מזו: ויתירה  אברהם . בבית  להישאר  צריך  ישמעאל  גם  היה  ישמעאל , על  הביט 
יצחק . עם  "יורש " אפילו יהיה  שישמעאל  מקום  נתינת  היתה 

הבית . מן לגרש  צריך  מי את  ידעה  הבית , עקרת  שרה , דוקא 
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כ ).25) (כב, וירא ס"פ רש"י 
ב.26) כג ,
ב.27) צב, ב"ק
יו"ד .28) כא, וירא
בעומר 29) הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור גם וראה זך . סי '

ואילך ). סע"ב (דש, הצבת אתה סד "ה
שם.30)
ב.31) עא, ח "ג 
ד .32) ב, חבקוק
כג .33) יט , משלי 
כא.34) כא, שם
א.35) סג , יבמות

ע'36) ח "ב נ"ך  אוה"ת א. קנד , זח "א ב. פע"א, ב"ר ראה
ואילך . תתנח  ע' תתעא.

סע"ב.37) סו, נדרים וראה פ"ט . תדא"ר
יח .38) יז, לך  לך 
ב 39) (כרך  פרשתנו באוה"ת (נדפס בנאה ר' ד "ה ראה

קרוב  ֿ ב"ב) ב"מ  למסכתות הצ"צ ובמאמרי  רע"א) תמה, בהוספות
רוצה  הי ' לא כ "כ , רעה לתרבות שיצא יודע הי ' "שאלולי  לסופו:
לא  רק וחשוב, הגון הוא גם שיהי ' סבור הי ' אלא להחזיקו, כלל 

א). יב, מתו"א (ולהעיר כיצחק"
ביראתך ".40) "יחי ' שם: פירש"י  ראה
יט .41) שם,
ֿ יא.42) יו"ד  כא, וירא



כה         

הביאור - גם  הגמרא וזהו הפסולת במאמר  להפריד  ברישיה ", ליה  מעיינא  "קא  (דוקא ) ששרה  ,
אברהם היוצאת  -של 

ליצחק " לו אשר  כל  את  אברהם  "ויתן ולכן אברהם , על  גם  זאת  פעלה  ירושה והיא  בתורת  ,

המוריש  במקום  שעומד  ועד  הכל , מתנות "(שיורש  (רק ) אברהם  נתן גו' הפלגשים  "לבני ואילו ,(,
להם " מסר  טומאה  "שם  - להם  נתן מתנות  איזה  מזה : -ויתירה  להם  שייך  שמלכתחילה  ענין שזהו ,

לך " נתנו ."משלך 

 הזהר בביאורי המבואר  גם  בנביאות וזהו מאברהם  גדולה  היתה  ששרה  ֿ פי הטעם  ֿ על  אף  -
ושרה  (איש ) ה "משפיע " אברהם  היה  שבגשמיות  לכך  הסיבה  (שהרי משרה  למעלה  היה  שאברהם 

הענינים  ברוחניות  הוא  שכן לפי - היא  (אשה ), עמד ה "מקבל " שאברהם  זה  מצד  הנותנת : שהיא  לפי - (
רוח  בקול  - בקולה  "שמע  לו: ואומרים  לשרה , טפל  היה  ב "נבואה " הנה  מהעולם , הבדלה  של  במדריגה 

שבה " .הקודש 

וקטנים  הקודש , רוח  בעלי היו שלא  הצדיקים  גדולי שמצינו מה  שם , הזהר  בביאורי מבאר  ֿ זה  ֿ פי ועל 
דאתגליא ". "עלמא  לבחינת  צדיק  של  בשייכותו תלויה  הקודש  רוח  כי הקודש , רוח  בעלי שהיו מהם 
בעלי  יהיו לא  דאתכסיא ", "עלמא  לבחינת  רק  השייכות  ונשמות  ביותר  גבוהות  שנשמות  להיות  יכול  ולכן

הגילוי  בבחינת  שאינם  לפי הקודש , .רוח 

" והם  דוקא , שרה  של  בהשפעתה  באים  הנ"ל  הסיפורים  שג ' יובן ֿ זה  ֿ פי על  :"

לעיל  (והאמהות )דובר  שהאבות  לבנים ", סימן אבות  "מעשה  החידוש בענין תורה . למתן הכנה  פעלו
חיבור  לעליונים ", יעלו לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו לא  ש "העליונים  הגזירה  ביטול  - הוא  ֿ תורה  מתן של 
פעלו  לא  שמצוותיהם  ֿ פי ֿ על  אף  האבות , של  המצוות  ממעשה  התחילה  לזה  וההכנה  וגשמיות . רוחניות 

הגזירה . ביטול  קודם  להיותם  ֿ תורה , מתן שלאחרי המצוות  כמו העולם  בגשמיות  ֿ כך  כל 

לאמהות : האבות  בין חילוק  יש  ובזה 

היתה  האבות , ֿ ידי על  שנפעל  כפי הגשמיים , בדברים  ֿ כך  אחר  גם  שתישאר  באופן הקדושה  המשכת 
השייכת  שהיתה ב "גשמיות " בגשמיות ) קדושה  שהמשיכה  האבות  של  (המצוה  מילה  מצות  וכמו .

דאבוה " כרעא  ש "ברא  בנו, של  מגופו בחלק  או אבינו, אברהם  של  מגופו כספו בחלק  מקנת  של  או ,
ֿ פנים  ֿ כל  .על 

הימנה : מחוץ  גם  מהעולם , בחלק  הקדושה  המשכת  נפעלה  שבאמהות ), (הראשונה  שרה  ֿ ידי על  ואילו
מערת  את  אבינו אברהם  קנה  שרה  (לאחריבגלל  ושרה  לעפרון, שייכת  המערה  היתה  בתחילה  המכפלה ;

ש "הסתלקותה , פעלה  כנ"ל ) יתיר ", "אשתכח  לו"שאז היתה  "תקומה  עפרון", מרשות שדה  שיצא  ,
"ארץ  ונעשה  ".גוי
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באריכות.43) הנ"ל , בנאה ר' ד "ה ראה
א.44) נח , ב"ב
יקר 45) בכלי  כאן. בעה"ת רבותינו וראה ה. כה, פרשתנו

שרה". רצתה כך  כי  בניו, מכל  נחלה "העביר שם:
עה"פ.46) הארוך  הטור פי ' ו. פס"א, ב"ר ראה
א.47) קנט , ב"ב ראה
כדמוכח 48) לישמעאל , בנוגע גם מדבר והכתוב - ו. שם,

בני  "באו א: צא, מתנות".בסנהדרין אברהם נתן .
כאן). ואוה"ח  הרד "ק מפי ' (ולהעיר

במקומו.49) פירש"י  שם. סנהדרין
עירובין.50) מס' סוף המשנה לשון
ב.51) יג , פרשתנו - האמצעי  לאדמו"ר
שם.52) רש"י  פי ' יב. כא, וירא אגדה מדרש
ס"ב 53) תרפ"ו הדבקים ואתם ד "ה ב. ג , דרמ "צ ראה

רכד ). ע' תרפ"ו .205 ע' תשי "א (בסה"מ 

החסידים54) א' של למענה  המקור  גם אם וזהו השאלה על  -
מה  - לאו ואם לו, יש - רוה"ק צריך  רבי  אם רוה"ק: לרבו יש
מבה"ח  שרה, חיי  ש"פ שיחת גם (ראה הקודש מרוח  להתפעל  יש
וש"נ). .(86 ע' ח "ב התוועדויות - מנחם (תורת ס"ו תשי "א כסלו

מוגה. בלתי  מהנחה -
חמ "א 55) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ו וירא ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך ). 240 ע'
ד "ה 56) - א  צב, כתובות  פרש"י  ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד . אלם יונת א. ג , יבמות - מקמי  תוד "ה כבעל .
א. קנד , של "ה פי "ז. הבריאה עולם שער עמה"מ  פ"א. שכ "ג 

ועוד . כז. ע' ח "ג  "התמים"
הערה 57) 241 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.49
ח .58) פנ"ח , ב"ר במקומו. פירש"י  יז. כג , פרשתנו



כו        

אתננה " לך  כי ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  "קום  נצטווה  אברהם  שגם  ֿ פי ֿ על  לא ואף  זה  הרי -
לבניו  כח ' 'נתינת  היה  אלא  בפועל , כיבוש  בגדר  חלק היה  של  בפועל  כיבוש  נפעל  שרה  ֿ ידי על  דוקא  ;

בקולה ",מ  "שמע  בענין לעיל  שנתבאר  מה  ֿ דרך  על  אברהם , ֿ ידי על  זה  נעשה  שבפועל  (אלא  ישראל  ארץ 
אברהם ).ש  על  זאת  פעלה 

 שהיא וכנ"ל  שרה , עם  קשור  זה  ענין שגם  יצחק , נישואי - שבסדרה  השני לסיפור  בנוגע  הוא  וכן
יצחק . רק  נשאר  ובמילא  (כנ"ל ), האמה " בן יירש  ש "לא  אברהם  על  פעלה 

לבניו  בנים  שיהיו צריך  אלא  בנים , לו שיש  מספיק  שלא  הוא , ורביה  דפריה  .הדין

בנים  להם  שהיו קטורה  ובני ישמעאל  את  גם  לו היו אברהם  - בפשטות  שרה .גם  ֿ כן ֿ שאין מה  ,

אשר  כל  את  אברהם  ש "ויתן מסופר  ששם  גו'", אברהם  "ויוסף  שבסדרה , השלישי לסיפור  בנוגע  הוא  וכן
מתנות " אברהם  נתן גו' הפלגשים  "ולבני ליצחק ", שרה לו של  ההשפעה  ֿ ידי על  היה  שזה  -. כנ"ל ,

. הסיפורים משלשת  אחד  מכל  והן הסדרה , מכללות  הן - היא  בעבודתינו מהנ"ל  ההוראה 

שרה "): "חיי (שנקראת  הפרשה  מכללות  ההוראה 

להפריע  צריכים  לא  לעשותו, שצריך  ענין כשמגיע  הגוף . הגבלות  להיות  צריכים  לא  ה ' בעבודת 
וכו'. לישון רצונו עייף , רעב , הוא  הגוף : חשבונות 

בפועל . העבודה  שלימות  תכלית  גם  וזוהי העבודה , בהתחלת  תיכף  הוא  - זה  על  ההסכם 

אביך "וכנ"ל  ומבית  וממולדתך  מארצך  ֿ לך  "לך  היא : מההגב שההתחלה  לצאת  רצונות ,- לות ,
אביו  מבית  שקיבלם  או בהם  שהורגל  אלו והן שמתולדתו אלו הן טבעיים , .וענינים 

ידי  שיוצא  מי ישנו - בפועל . אלא  לחוד , במחשבה  רק  לא  להיות  צריך  גו'" מארצך  ֿ לך  ד "לך  והענין
כמאמר  מחשבה , הוא  יהודי של  ענינו (שהרי שבמחשבתו בכך  מחליט חובה  במחשבה ") עלו "ישראל 

המעיינות  הפצת  - (כולל  הכוונה  נשלמת  לא  לבד  בזה  אבל , מהגבלותיו. שייך לצאת  זה  שאין כיון ,(
לגוף  אפילו שייך  זה  אין - מזה  ויותר  בהגבלותיו.לזולת . נשאר  פועל , לידי שבא  בשעה  כי ,

אראך " אשר  הארץ  "אשר "אל  - ֿ כך  אחר  רק  לו יראו זאת  ללכת ; לאן יודע  אינו אפילו הוא  :;"
הקב "ה . שולח  שאליה  ה "ארץ " אינם  אביך " ו"בית  "מולדתך " ש "ארצך " רק  יודע  הוא 

ומבית  וממולדתך  "מארצך  לצאת  צריך  אראך " אשר  הארץ  "אל  להגיע  שבכדי בלבד  זו לא  מזה : יתירה 
שם  מלעבוד  אותו המונעים  שונים  נסיונות  לו יש  - הארץ  אל  בואו לאחרי אפילו לפעמים , אלא  אביך ",

באברהם  שהיה  וכמו בארץ "עבודתו. רעב  "ויהי אזי כנען, לארץ  הגיע  שכבר  שלאחר  , והוכרח ,
זמן. למשך  משם  לצאת 

לו  אין שליחותו, ממקום  זמן למשך  לילך  הוכרח  שבגללם  כך  כדי עד  הם  שהמניעות  בשעה  ואפילו
הרבי  בשליחות  הלך  גם  הוא  הענינים : שני את  שהרוויח  (בחשבו מזה  רצון שבע  לא להיות  גם  והוא  ,
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יז.59) יג , לך  לך 
הערות 60) 254 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת ראה

.112 ֿ 113
ס"ו.61) ס"א אה"ע שו"ע א. סב, יבמות
(62- אשה דויקח  המפרשים לפי  בתורת ובפרט  לא היינו

פלגש. ולא לה, אשה דין שהגר או פלגש,
מדגיש 63) - קטורה" גו' אברהם "ויוסף הסיפור והתחלת

דאפיל  ליצחק, הפלגשים בני  שבין ההבדל  יותר זו עוד  לבני  ו
מחוץ  בהיותה גם א) כה, בראשית (פירש"י  כו ' פתחה שקטרה

בני  היו ושלא אברהם, שרה)לבית מתה כבר (שהרי  שרה
הקצה. אל  הקצה מן ונפלינו בכ "ז -

דין 64) בעלמא שרה בחיי  אשר אף כי  הסתלקותה, לאחרי 
נוסף  - הרי  יד ), כא, (וירא וישלחה" הילד  ואת שכמה על  "שם
לשעה, רק זה הי ' (ב) מעצמו, אברהם זאת עשה לא (א) אשר על 

בזמן  וישמעאל  שם. רש"י  - הגר זו (קטורה חזרו שניהם כי 
ליצחק  ישמעאל  שבין ההבדלה כל  - ג ) כב, וירא רש"י  - העקידה

אז נתחדש ולא המצאם, במקום רק הי ' -אז יירש" "לא
נכסים. קיבל  לא יצחק גם עדיין, שהרי 

התוועדויות 65) - מנחם (תורת בתחלתה לך  לך  ש"פ שיחת
ואילך ). 213 ע' חמ "א

לך .66) לך  ר"פ
אביך 67) ובית מולדתך  מארצך  באים אלו הגוף שעניני 

פט "ז, (במדב"ר כו'" גבורים מגדלת ארץ "יש וכמרז"ל : כפשוטם,
"האב  כב), פ"כ , (במדב"ר כו'" גבורים שמגדלין מעינות "יש יב),

מ "ט ). פ"ב (עדיות כו'" לבן זוכה
יונתי68) לד "ה ביאור שה"ש לקו"ת וראה ד . פ"א, ב"ר

ואילך ). ד  (יז, בחגוי 
יו"ד .69) יב, שם



כז         

כמו זאת  לעשות  עליו אלא  שם ), להישאר  תפעל צריך  לא  שליחותו ממקום  הזמנית  יציאתו ואז, ,
" באברהם  שכתוב  כמו - ואדרבה  ירידה , ממצרים "בו כנען אברם  מארץ  שעה ) (לפי שיציאתו ,

עליה  בו פעלה  .למצרים ,

 צריכה במה  אבל  הגוף . בהגבלות  להתחשב  אין ה ' שבעבודת  - מהסדרה  הכללית  ההוראה  וזוהי
הסיפורים : משלושת  ההוראה  באה  זה  על  - העבודה  להתבטא 

העולם  בעניני גם  לפעול  (א ) אלא  עצמו, עם  בפעולה  להסתפק  לא  - היא  מיהודי הנדרשת  העבודה 
יהודי  עוד  לעשות  צריך  שיהודי מה  (ב ) המכפלה ), מערת  מקנין שהיהודי (ההוראה  באופן להיות  צריך  -

להטפיח " מנת  על  "טופח  בבחינת  יהיה  שגם השני היינו, ,.( יצחק מנישואי (ההוראה  יהודי עוד  יעשה 

 מחבר הרי - ו'ושוב ') 'רצוא ' (זמן, "שנה " נפש . שנה  עולם  בבחינות : גם  הם  - הסדרה  הוראות  כללות 
ונפש " מ )"עולם  נכלל  גם  אחד (ובמילא  שזמן - לטובה " שווין "שכולם  "שנים " "שנה " הפרשה  והוראת  -

לטובה . ששווין עד  ולטובה , השני, על  (משפיע ) מלמד 

הוראות  ב ' ל "נפש ". בנוגע  - השני ומהסיפור  ל "עולם ", בנוגע  כנ"ל , היא , הראשון מהסיפור  ההוראה 
 טו ד "ועשה  בקו השלישי.הם  מהסיפור  - מרע " ד "סור  בקו ההוראה  באה  כן ולאחרי ב ".

ובהקדמה :

הפסוק  בחסידות על  מובא  תעשה ", אשר  בכל  אלקיך  הוי' כלים "וברכך  לעשות  צריך  שיהודי ,
צריך  כלים , בעשיית  הצורך  למרות  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  הוי'. ברכת  תומשך  שבהם  הטבע , בדרך  כלים  לפרנסה ,
און  ("פארטרונקען מושקע  להיות  צריך  לא  ובמילא  בלבד , "כלים " רק  הם  העיקר , הוא  זה  שלא  ַלידע 
בכדי  וכו', אונאה  משמץ  להיזהר  הוי', תורת  ֿ פי על  להיות  צריכים  שהכלים  (ופשוט , בזה . ַפארזונקען")

הוי'). לברכת  ראויים  כלים  שיהיו

ברשיעי, (ולא  עצמו את  שמעמיד  כפי בו, תלוי זה  הרי - הכלים ? בעשיית  ההתעסקות  היא  כמה  עד 
עסקינן  ֿ ושלום , ):חס 

אחד  לפרק  זמן ישאר  שבקושי עד  בעסק , היום  כל  מושקע  שיהיה  באופן עצמו את  להעמיד  ביכלתו
ערבית  אחד  ופרק  חובת שחרית  ידי לצאת  בכדי רק  בעסק  שיעסוק  באופן עצמו את  להעמיד  וביכלתו ;

אומנתו" "תורתו - היום  כל  ואילו "כלי",ה "תעשה ", אלא  אינו תעשה " אשר  ד "בכל  שהענין דכיון ,
עיקר . אינה  שבזה  הכמות  הרי

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  על  (לאחר וכמסופר  ותיכף  כסף , לסכום  זקוק  שהוא  למישהו אמר  שפעם  - ותוכנו -
לך  נותן הייתי הרי רגע , ממתין היית  אילו לו: ואמר  הסכום , עם  אחריו רץ  הלה  לדרכו. פנה  אמירתו)
זקוק  שהוא  אמר  ולכן - תעשה " אשר  "בכל  צוה  שהקב "ה  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  לו והשיב  אתר ? על  הכסף  את 

יותר . טובים  בדברים  עסוק  הוא  - זה  על  להמתין אבל  הכסף ; לסכום 

מתנות ":וזוה  אברהם  נתן גו' הפלגשים  "ולבני - השלישי מהסיפור  ההוראות  אחת  י

בכך  די אבל  הפלגשים "), ("בני העולם  עניני עם  גם  במגע  ובאים  "תעשה ", להיות  שצריך  אמת  הן
דבר  אפילו שרוצים , כמה  לתת  אפשר  למטה : שיעור  אין במתנות  והרי בלבד , "מתנות " להם  שנותנים 

לנפשיה " נייחא  ליה  ש "עביד  מפני היא  מתנה  שנתינת  אף  (שהרי ביותר  שחייב קטן באופן זה  אין הרי ,
לו]. לתת  כמה  - ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  לו, שיתנו לתבוע  יכול  אינו שהלה  ֿ שכן ומכל  משהו, לו
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א.70) יג , שם
זו).71) משיחה (גם ואילך  59 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה
(ח "ד )72) לקו"ד  (ראה ורבי ' פרי ' א).שזהו"ע תשמו,
ועוד .73) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל  לשון
א.74) סה, חוקת לקו"ת וראה ב. ב, ראש עטרת
יח .75) טו, ראה פ'
ואילך .76) פ"ב להצ"צ) (בספהמ "צ מצורע תגלחת מצות

ובכ "מ . ואילך . כג  יז. מאמר ומעין קונט '
וש"נ.77) א. ו, יומא ראה
ב.78) צט , מנחות
א.79) יא, שבת
ומועדים80) התורה על  יחזקאל  דברי  א ראה לח , וישב עה"פ

ואילך ). כו ס"ע תשנ"ט  (הוצאת
א.81) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה



כח        

" לתת  צריך  צריך היכן הכחות , ועיקר  הזמן עיקר  שלו, ה "קבע " את  כלומר : "ליצחק ". - לו" אשר 
עולה  - "יצחק " לעניני קדושה .למסור  עניני - לה ' כליל  ,

" "ליצחק ", בחי' מזה  נעשה  זו, בהנהגה  מתנהגים  אלקים "וכאשר  לי לקיום עשה  שזוכים  ועד  ,
פינו".היעוד  שחוק  ימלא  "אז

***

 שעבר השבוע  של  החול  ימי ומתעלים  נכללים  יום בשבת  בכל  אומרים  ולכן ראשון. מיום  החל  ,
"בשבת " הפירוש  והרי הלאה , וכן בשבת ", שני "יום  בשבת ", ראשון יום  "היום  ראשון) (מיום  בשבוע 

הרמב "ן  שכתב  (וכמו ב "שבת " - גם  אלא  הפשוט , כפירוש  "בשבוע ", רק  לא  - "היום הוא  שבאמירת 
לקדשו" השבת  יום  את  "זכור  המצוה  מקיימים  כו' בשבת " ראשון נמנים יום  השבוע  ימי שכל  היינו, ,(

בשבת . היא  שלהם  והשלימות  שהעליה  כיון הבאה , שבת  לחשבון

וכמאמר  בראשית . בשבת  היה  בראשית  ימי ששת  ושלימות  שגמר  הבריאה , בתחילת  מיד  היה  וכך 
הראשון רז"ל  ביום  שנברא  החלק  רק  לא  - כולו העולם  הנה  השבת , יום  עד  שבת ": - חסר  העולם  היה  "מה 

נשלם  בשבת  ורק  "חסר ", היה  - הששי ביום  כולל  שנברא  מה  כל  "העולם ", אלא  וכו', השני ביום  או
מהבריאה . חלק  כל 

- לעצמם  החול  בימי מזה : ויתירה  שלהם . בשבת  נשלמים  החול  שימי ושבוע , שבוע  בכל  הוא  וכן
לשבת , הכנה  הם  אלא  תכלית ; אין

אלא  נפרדים , ענינים  ב ' הם  ו"שבת " החול " ש "ימי שסבורים  ֿ עסקים  בעלי כטעות  לא  המוסגר : [מאמר 
לכך  להתכונן עליו שבת "), חסידישער  ("א  חסידית  שבת  אצלו שתהיה  רצונו אם  בזה : זה  קשורים  ַהם 
יהודיים  החול  ימי ששת  אצלו שיהיו בכדי גיסא : לאידך  כן וכמו ראשון. מיום  החל  החול , ימי בששת 
לא  דיה  שתהיה  כך , כל  מרובה  במידה  בשבת  עבודתו לעבוד  עליו - תורה  ֿ פי על  בהנהגה  ("אידישע "),
בשבת , מאשר  יותר  קשה  בהם  (שהעבודה  שלאחריו הימים  עבור  גם  תספיק  אלא  בלבד , השבת  עבור  רק 

יומין" כולהו מתברכין "מיניה  בבחינת  דחול ), בעובדין עסוקים  לא  שבשבת  כאן]כיון עד  .

רז"ל  על וכמאמר  שבאה  התכלית  בשביל  היא  - "טרחא " בשבת ": יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי
היא  כאן שבת " ב "ערב  הכוונה  (והרי שבת  ערב  על  נאמר  ולכן התכלית . אינה  עצמה  הטרחא  אבל  ידה ,

ראשון  מיום  כבר  להתחיל  צריכה  לשבת  שההכנה  כיון שעבר , השבוע  ימי כי לכל  "שטרח ", הלשון (
" וזהו שלאחריהם . בשבת  אלא  עצמם , בהם  אינה  החול  ימי ששת  של  האדם התכלית  בשבת ":

הענינים  את  ממנו) חלק  - מבשרו ובשר  דם  נעשה  שזה  עד  (לוקח , הטרחא ."אוכל " ֿ ידי על  שנפעלו

 עשרים השני, יום  גם  ישנו - הזה  השבת  ביום  ונכללים  שעולים  - שעבר  השבוע  של  הימים  בין
ֿ עדן. נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  של  הולדת  יום  במרחשון,

ליום  ששייכת  בתורה  הפרשה  ֿ ידי על  גם  יכולים  היום , של  מהותו על  שלישי לעמוד  עד  משני -
שרה  חיי .בפרשת 

זו) (שבפרשה  גו'" זקן "ואברהם  הפסוק  בגמרא על  איתא  ,." היה בישיבה  ויושב  זקן אבינו "אברהם 
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ב).82) כו, (תולדות ברש"י  הובא ב"ר
ו.83) כא, וירא
א.84) לא, ברכות ב. קכו, תהלים
א.85) מא, בהר לקו"ת א. יו"ד , נח  תו"א ראה
ח .86) כ , יתרו
במקומו.87) מב"ר ב. ב, בראשית עה"ת בפי ' רש"י 
א.88) פח , ב. סג , זח "ב
סע"א.89) ג , ע"ז
רשימות 90) א. טז, ביצה ראה ס"י . סרמ "ב אדה"ז שו"ע

(סק"ו). ב סח , לתהלים הצ"צ
ואילך .91) 27 ע' תש"ב סה"ש ראה

היתה92) - כתר"א - הולדתו  בשנת מ "ח גם  דכ ' הקביעות
אשר  ,158 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש וראה חיי . לפ' השני  ביום
ימי שבמשך  המאורעות מרומזים אדם, נולד  שבו השבוע בפרשת

חייו.
היתה - תר"ם תמוז די "ב הקביעות כי  שם, לתקן יש ולכאורה

בלק. פ' ב' .ביום שם: בין צ"ל  פנחס און בלק פרשות די  .
.. די  ברית. דער געווען און געווארן וראה . שם. להלן (ועד "ז . ָ

ד ', סו"ס מהד "ב אדה"ז היא שו"ע הקדושה נפש כניסת
מילה). במצות

א.93) כד ,
ב.94) כח , יומא



כט         

כבר  נאמר  זה  ענין שהרי כפשוטו, ל "זקן" רק  הכוונה  שאין מוכרח  עצמו מהפסוק  שגם  [ולהעיר ,
זקנים " ושרה  "ואברהם  זה : לפני פעמים  כמה  זקן"בתורה  "ואדוני , נאמר גופא  זה  בפסוק  וגם  ;

כפשוטו]. "זקן" מלבד  נוסף  לענין היא  "זקן" בתיבת  הפסוק  שכוונת  לומר  ובהכרח  בימים ". "בא  ֿ זה  לאחרי 

כיון ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  לכ "ק  שייכות  כבר  רואים  תמימים ובזה  תומכי ישיבת  את  .יסד 

:עדן ֿ נשמתו אדמו"ר  כ "ק  עם  קשור  זה  בפסוק  ענין עוד 

הפסוק  בן,על  לו שהיה  ומאחר  בן, בגימטריא  עולה  "בכל  רש "י: מפרש  בכל ", אברהם  את  "ברך 
אשה ". להשיאו צריך  היה 

(סעיף  לעיל  מקרא ".כאמור  של  "פשוטו ֿ לראש  לכל  רש "י מפרש  בחיוב א ), מובן: אינו ובפשטות 
אשה  להשיאו לבנו האב האב  אם  ֿ מינה  נפקא  אין מה , מובן אינו ֿ כן, ואם  לא . או בכל , ומבורך  עשיר 

גו'" עבדו אל  אברהם  ל "ויאמר  בכל " אברהם  את  "ברך  מקדימה  שידוך שהתורה  לחפש  (אליעזר )
אשה . להשיאו צריך  היה  ולכן בן, בגימטריא  ש "בכל " רש "י, מפרש  ולכן ליצחק ?

כבר  מסופר  ֿ לך  לך  בפרשת  בן. לאברהם  שהיה  הקודמות  מהסדרות  יודעים  כבר  מובן: אינו עדיין אך 
"והנה  נתבשר  שאברהם  מסופר  וירא , בפרשת  ֿ כך , אחר  יצחק ; בנו לו שיולד  לאברהם  הבטיח  שהקב "ה 

אשתך " לשרה  בן"בן לאברהם  שרה  "ותלד  ולהלן: , בין שאירעו פרטים  כמה  מסופר  ֿ זה  ולאחרי ;
בן? לו היה  שאברהם  - ברמז אלא  בפירוש , ולא  - התורה  כאן מחדשת  מה  ֿ כן, ואם  בנו. ליצחק  אברהם 

בזה : והביאור 

היה  והוא  המעלות , כל  בו היו "בכל ": בבחינת  היה  לאברהם , שהיה  שהבן כאן, מספרת  התורה 
אברהם . של  ענינו כל  - אברהם  של  ה "בכל "

:"'גו עבדו אל  אברהם  ל "ויאמר  ההקדמה 

את  שולח  אברהם  היה  לא  - אשה  להשיאו מחוייב  ובמילא  בן, היה  שלאברהם  העובדה  עצם  מצד 
מולדתי" ואל  ארצי "אל  החוחים "אליעזר  בין "כשושנה  שהיתה  רבקה , את  משם  לקחת  .דוקא ,

מבשלוחו" יותר  בו ש "מצוה  כיון בע וגם : שיקיים  היה  מוטב  אשה , ויחפש  לבנו האב  חיוב  את  צמו
ולמרחקים ; אליעזר  את  לשלוח  ולא  במקומו, לבנו

"בכל ", היה  שיצחק  בגלל  אליעזר אלא  את  ושלח  ביותר , אברהם  השתדל  לכן - אברהם  של  ענינו
אבי" ומבית  ממשפחתי לבני אשה  "ולקחת  בצוותו רחוק  כל למקום  של  הדורות  המשך  שיהיה  בכדי .
אביו  ומבית  ממשפחתו השידוך  להיות  הוכרח  אברהם , של  .ענינו

: בזה ביותר ) תמוה  (לכאורה  ענין עוד 

כאן התורה  רומזת  - אברהם  של  ה "בן" היה  שיצחק  זה  !ענין

בתניא  איתא  לגימטריאות  חילופים בנוגע  גם  והתמורות . החילופים  מענין יותר  בריחוק  שהם  ,
ומקבלים  שבתורה , מאמרות  בעשרה  בפירוש  נזכרו שלא  הנבראים  שלכן, - ירידה  של  ענין הם  ותמורות 
הם  וכדומה ), ב "ש  בא "ת  מתחלפות  מאמרות  דעשרה  שהאותיות  (כפי האותיות  מחילופי רק  חיותם 

חיותם  שמקבלים  מהנבראים  פחותה  ֿ כן,במדריגה  ֿ פי ֿ על  אף  אבל  - עצמן מאמרות  שבעשרה  מהאותיות 
האותיות  בחילופי רק גם  ישנו בגימטריאות , ֿ כן ֿ שאין מה  בירידה ). שהם  כפי (אלא  האותיות  מבחי' ישנו
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יא.95) יח , וירא
יב.96) שם
זקן 97) שהוא ז"א, ופ"ו, - שנים ל "ו בן אז שהי ' לרמז, ויש

בלקו"ת  (הובא קדושים פ' להאריז"ל  בל "ת וכמש"כ  חכמה, שקנה
ב). יא, שה"ש

א.98) כט , קידושין
ב.99) שם, פרשתנו

יו"ד .100) יח ,
ב.101) כא,

ד .102) שם, פרשתנו
ויק"ר103) ד . פס"ג , ב"ר ב. פ"ב, שהש"ר ב. ב, כג ,שה"ש

כ ). כה, (תולדות לקמן רש"י  וראה א.
א.104) מא, קדושין
מ .105) שם, פרשתנו
"והנה 106) ו): (כה, בפרשתנו רמב"ן  כו'ראה לקח  אברהם

הברית". נכרת עליו כי  יצחק זרע רק שומר איננו כי  כו' שלח  לא
וברד "ק. שם בבחיי  ועד "ז

ספ"ז.107) ח "ב



ל        

בכך  רק  נרמזת  האבן), נתהווה  (שממנו "ב "ן" העולה  לשם  ד "אבן" השייכות  (למשל : ומספר  החשבון
באבן). גם  וכן אורות , נ"ב  ישנם  ב "ן שבשם 

"בן" שהוא  כלל  בו נראה  לא  שבגילוי ענין על  מורה  שזה  - בן" בגימט ' עולה  "בכל  בענין מובן ומזה 
לאברהם . שייכות  להם  אין שבגילוי בענינים  גם  - "בכל " זיכוך  שפעל  יצחק , של  גדלותו וזוהי אברהם . של 

של ופירוש  שלימותו אברהם : של  ענינו כל  היה  שיצחק  הקודם , הפירוש  עם  קשור  "בכל ", בתיבת 
"אברהם " שנקרא  בכך  היתה  המוןאברהם  "אב  הניצוצות "בה "א , את  גם  שמברר  היינו ,

ועניןשבהקליפות  ;." בכל" - יצחק  ידי על  נשלם 

:עדן ֿ נשמתו אדמו"ר  לכ "ק  בנוגע  זו בפרשה  נוספת  שייכות  וזוהי

"בכל ", שהיה  (יצחק ), בבן ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  את  ברך  הקב "ה  - בכל " אברהם  את  ברך  "והוי'
בהם  ניכר  שלא  בענינים  אפילו ועד  תחת , בעומק  הנמצאים  בענינים  גם  וזיכוך  בירור  שפעל  כזה  בן היינו,

- "בכל " היה  זו בעבודתו וגם  (אברהם ). ליהדות  שייכות  להם  שיש  אביו.כלל  של  ענינו

:בעבודתינו מהנ"ל  ההוראה 

מתחילים  ֿ ישראל  בני אצל  כי בישיבה ". ויושב  "זקן - להיות  צריך  ֿ לראש  בתורה .לכל  הענינים 
לתורה  עולה  - עד  עדי ובנינו חתונתו לפני העליה חתן בעת  נעשה  בת  או בן להולדת  שברך " "מי ;

מהתורה . "לקחת " יש  הענינים  כל  את  וכן לתורה ,

- בימים " "בא  להיות  שצריך  - זקן") ("ואברהם  מהתורה  ש "לוקחים " שהענין אומרים , כן ולאחרי
לפעול  שיש  והיינו, אליו), באים  הימים  ולא  בימים ", "בא  הכתוב : לשון (וכדיוק  הימים  בתוך  לבוא 

"ימים " - ו)זמן ב (מקום  המוגדר  ובעולם  בימים , לפעול ולהמשיך  צריך  אלא  מספיק , זה  אין ועדיין .
ליהדות . (עדיין) שייכות  להם  אין שבגילוי בענינים  גם  אלקות  להמשיך  - "בכל " גם 

 יושב - "זקן דאברהם  מהענין באים  ו"בכל " בימים " ד "בא  ההוראות  הנה  לעיל , כמדובר 
בישיבה ".

- תמימים  תומכי שתלמידי מובן, ביחוד ומזה  עליהם  - נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שייסד 
עצמם , עם  בעבודה  להסתפק  לא  היינו, ו"בכל ", בימים " ד "בא  הענין בעולם  לפעול  האחריות  מוטלת 

יתברך . לו לדירה  כולו, העולם  "בכל ", לעשות  אלא 

***

.'גו שרה  חיי ויהיו ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 במאמר) לעיל  ולא האמור  הדמיון, בכ "ף  רק  הוא  ז'" כבת  כ ' ובת  כ ', כבת  ק ' ד "בת  שהענין (
גם  אלא  הענינים , ברוחניות  רק  לא  הוא  - מהתחלקות ) שלמעלה  שרה ", חיי "שני (כמו ש "שוין" באופן

וכמדובר  הענינים , חלק בפשטות  לפי והן שבתורה  הסוד  חלק  לפי הן ומכוון מתאים  רש "י שפירוש 
שבתורה : הפשט 

בגדר  היתה  כ ' שלאחרי גופא  הא  שהרי שוין", ש "כולן לומר  אפשר  אי - ו"יופי" חטא " ל "בלא  בנוגע 
המוכשר  שדבר  בסכך , הדין (ובדוגמת  ירידה  זה  הרי בפועל , כן היה  לא  כאשר  גם  חטא ), (על  עונשין של 
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ובפרש"י .108) ה יז, לך  לך 
שם 109) ואילך . ד  פ, שם תו"ח  ב. יג , א. יא, לך  לך  תו"א

שרה. חיי  ר"פ
בניך 110) וכל  סד "ה סוסרפ"ב. או"ח  ומג "א לבוש ראה

79 ס"ע תרפ"ט  סה"מ  סע"ב. יט , ח "א קונטרסים (סה"מ  תרפ"ט 

וש"נ. .7 ס"ע ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ואילך ).
(תורת 111) תשכ "ב כסלו מבה"ח  שרה, חיי  ש"פ שיחת ראה

ואילך . 201 ע' חל "ב התוועדויות - 774מנחם ע' ח "ג  לקו"ש
.1194 ע' ח "ד  שם ואילך ).

(112.(262 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת בסופו



לי         

לסכך  פסול  הוא  הרי בפועל , נטמא  שלא  אף  טומאה , שהזמן לקבל  גופא  הא  ליופי, בנוגע  הוא  וכן .(
בגדר  הוא  ז' ירידה .שלאחרי זה  הרי - ז' כבת  כ ' שבת  ולומר  לשלול  וצריך  היופי, היפך  של 

(כיון הדמיון בכ "ף  ז'", ו"כבת  כ '" "כבת  רק  אומרים  בהיותה ולכן גם  וביופי חטא  בלא  היתה 
ממש . ששוין באופן זה  אין אבל  ק '), בת 

: מזה יתירה 

גם  ירידה  של  זמן אצלה  היה  - ליופי בנוגע  כי: והחטא , היופי בענין שוין" "כולן לומר  אפשר  אי
"בלותי" - שרה "בפועל  "ותכחש  שרה ", "ותצחק  - לחטא  ובנוגע  . רש "י פירוש  וכפשטות  , וכמובן .

שכתוב  ממה  לעיל גם  המדובר  להפירוש  את ", מראה  יפת  אשה  כי ידעתי נא  עינים ","הנה  ה "מאור  בשם 
לומר  אפשר  אי זה  זמן על  ֿ כן, ואם  ו)שרה . ב (אברהם  בפועל  ירידה  היתה  מצרימה  לבוא  שהקריב  שבשעה 

הדמיון. בכ "ף  "כבת ", אפילו

כי  לטובה , היו) שכולן בכך  היא  שלהן (וההשתוות  שוין כולן שרה ", חיי  "שני נאמר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
עבודת  על  באתכפיא  מעלה  שיש  כיון לטובה , הם  הירידות  גם  הנה  ירידות , של  זמנים  שהיו אף 

"טובה ".הצדיקים  הם  גם  ולכן הכוונה , נשלמת  הירידות  ֿ ידי על  ש (גם ) ונמצא , ,

מהתחלקות  שלמעלה  העצם  בחינת  על  רק  לא  שקאי שרה ", חיי ב "שני ענין עוד  ניתוסף  ֿ זה  ֿ פי ועל 
במאמר  בהתחלקות (כנ"ל  שבאים  לאחר  גם  אלא  ,( כולם שרה ", חיי "שני הם  הרי בפנימיות  הנה  ,

לטובה ". שוין "כולן הכוונה  שמצד  כיון אחד , בכלל 

(שלמעלה  עול ' ה 'קבלת  שענין ֿ דרך  ועל  בשוה , גם  היא  השנים  שבכל  שהטובה  - בזה  יותר  עמוק  פירוש 
פנימיים , כחות  וכו'.מהתחלקות  מצוות  התרי"ג  בכל  ואתהפכא , באתכפיא  בשוה  הוא  האמיתי) הטוב 

:בעבודתנו מזה  וההוראה 

נצבים  פרשת  שבת  במאמרי תשרי דובר  הכתוב וחודש  בפירוש  ,'גו כולכם  היום  נצבים  "אתם 
- כולכם " "נצבים  (א ) ענינים : ב ' להיות  צריך  ה ' שבעבודת  מימיך ", שואב  עד  גו' שבטיכם  ראשיכם 
ֿ מקום  מכל  מימיך , שואב  עד  מראשיכם  פרטיים , כחות  שישנם  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, העצם , שמצד  העבודה 

גו'" "ראשיכם  (ב ) תשרי. דחודש  העבודה  וזוהי העצם . מצד  שהם  כפי זה  כחות הרי שמצד  העבודה  -
תשרי, לאחרי השנה , בכל  העבודה  שזוהי לדרכו"פרטיים , הלך  "ויעקב  ֿ כן,כאשר  ֿ פי ֿ על  שאף  אלא  .

התכללות . יש  הפרטיות  בעבודות  שגם  תשרי, שבחודש  העצם  שמצד  העבודה  אז גם  פועלת 

המצוות  שבכל  הכללית  הכוונה  ענינים : ב ' מצוה  בכל  יש  ֿ זה  ֿ דרך  לקיים ועל  - לטובה ) (שוין
מיוחדת  המשכה  ממשיכה  מצוה  שכל  מצוה , שבכל  פרטית  והכוונה  העליון, .רצון

הכוונה  מצד  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  השנה , דראש  העבודה  מצד  רק  שלא  - האדם  בעבודת  מהנ"ל  ההוראה  וזוהי
המצוות , של  הפרטיות  הכוונות  מצד  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  השנה , דכל  העבודה  מצד  גם  אלא  שבמצוות , הכללית 

לטובה " שוין "כולן סוף  סוף  הנה  התחלקויות , כמה  בהם  שיש  הפרטיות אף  העבודות  ֿ ידי שעל  כיון ,
בתחתונים דוקא  יתברך  לו דדירה  הכוונה  .נשלמת 
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וש"נ.113) רסתרכ "ט . או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
"ואני114) יז): (פמ "ח , ב"ר וראה טו. שם, יב. יח , וירא

נסים". מלעשות זקנתי 
הרמב"ן.115) כפירוש ודלא
(116- מנחם (תורת סי "א לך  לך  ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(221 ע' חמ "א התוועדויות
פכ "ז.117) תניא ראה
העצם 118) המשכת כי  זב"ז, תלויים הפירושים ושני 

דוקא  עכשיו הבירורים עבודת ע"י  הוא מהתחלקות שלמעלה
דוקא. שבהתחלקות פנימיים בכחו' שהיא מתו"ח ), לעיל  (כמובא

לא 119) - תשכ "ד  אלול  כ "ח  נצבים, דש"פ נצבים אתם ד "ה
) לע"ע לידינו ).הגיע

(120- מנחם (תורת פ"ט  דר"ה ב' דיום היום זה ד "ה

וילך , דש"פ המעלות שיר ד "ה ואילך ); 12 ע' חמ "א התוועדויות
כתר  ד "ה ואילך ); 22 ע' (שם ואילך  פ"ב תשרי  וא"ו שובה, שבת

ואילך ). 72 ע' (שם דחה"ס ב' דיום לך  יתנו
נצבים.121) ר"פ
(122.43 ע' תרצ"ו סה"ש וראה ב. לב, ויצא - הכתוב לשון

ואילך . 266 ע' ח "כ  ואילך . 259 ע' חט "ו בלקו"ש ונתבאר וש"נ.
ועוד . ואילך . 367

תקעו 123) לד "ה ביאור ראש עטרת ב). (נו, פמ "א תניא ראה
ואילך ). ב (נח ,

בהערה .124) 1196 ע ' ח"ד לקו"ש  גם ראה 
במדב"ר 125) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈ¯˙ÂÒÎ ÌÈ‡¯ ‰ÎÂ˙Â "‰¯˘ ÈÈÁ" ‰˘¯Ù‰ Ì˘

רבות  פעמים כבר שדובר הפרשות,1כפי שמות על
הוא  כך שמה, בתוך מקופל פרשה כל של שתוכנה

תוכן  לכל רומז שרה" "חיי שהשם בפרשתנו, גם הדבר

הפרשה.

הפרשה תמוה: על dlekהדבר מדברת אינה

" בתקופת שאירעו להיפך:iigמאורעות אלא שרה",
lk שרה מות לאחר אירעו הפרשה .2מאורעות

פטירת  לאחר הוא האירועים של זמנם רק ולא

שרה": מ"חיי ההיפך היא משמעותם גם אלא שרה,

מערת  קניית על מסופר הפרשה של הראשון בחלק

בשביל אברהם עלֿידי הענין zxeawהמכפלה שרה.
בפרשה  שבסיומו 3השני ורבקה, יצחק נישואי הוא

הפסוק  "ומשמתה 4נכתב – אמו" אחרי יצחק "וינחם

באשתו" מתנחם השלישי 5הוא הענין ויותר, כך, .
וההמשך 6שבפרשה  אשה..." ויקח אברהם "ויוסף –

ההיפך  הוא זה כל אשר ישמעאל...", תולדות "ואלה
(חיי  שרה של מצדה שהרי שרה", "חיי של המוחלט

" להיות צריך בנה"..."yxbשרה) ואת הזאת .7האמה

הפרשה  כל של שתוכנה איפוא, לומר, ניתן כיצד

שרה"? "חיי הוא

.·
˙ÂÂÓ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ Ì˙ÂÈÁˆ Y ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈÈÁ‰

ידוע  הוא: לכך המובא 8ההסבר על הפירוש
אף 9בגמרא  בחיים זרעו מה מת... לא אבינו "יעקב

בחיים": הוא

נצחיים  חיים הם האמיתיים ואלה 10החיים ,

החיים  מקור שהוא בה', הדבקים אצל רק אפשריים
ככתוב  האמיתי, הוא 11והנצח אמת אלקים "והוי' :

ו"אתם חיים, אלקיכםmiwacdאלקים .miig"...12בה'

נצחיים, חיים יעקב חיי של שהיותם מובן מזה
את רואים כאשר ניכרת קדושה, של את mzeigvpחיים ,

גם  כאשר הגוף, מן הנשמה צאת לאחר גם המשכם
לחיי  שוים זרעו חיי – בחיים" "זרעו יותר מאוחר

יעקב.

שרה" "חיי לגבי גם מובן חיי 13כך מתגלים מתי :
בעולם  חייה לאחר גם ניכרת השפעתם כאשר שרה?

והקדושה הטוב עניני כאשר ממשיכים dlyהזה,
ל"חיי  להחשב שנותיה קכ"ז יכולות אז רק להתקיים.
של  האמיתיים החיים לשמם, הראויים חיים – שרה"

אמנו. שרה

נישואי  על המספר בפרשה שהחלק מובן זה לפי
של  התנהגותו כי הפרשה, לשם מתאים ורבקה יצחק
בהתאם  היא בחיים), (זרעה שרה של בנה יצחק,
נשא  שאותה רבקה של התנהגותה גם וכך לחייה,
– אמו" שרה האהלה יצחק "ויביאה ככתוב לאשה,

אמו" שרה היא לשרה 14"והרי המיוחדים שהענינים ,
בעיסה  מצויה ברכה לערבֿשבת, מערבֿשבת דלוק (נר

האהל  על קשור רבקה.15וענן עלֿידי כך אחר נמשכו (
שרה" "חיי של ונצחיותם אמיתותם מתגלים אז .16רק

ענין  רק מובן זה הסבר לפי שהרי בכך, די אין אך
הרי  לכך ובנוסף האחרים, הענינים ולא בפרשה, אחד
על  אלא הנישואין, עצם על מדובר אין הפרשה ברוב
אליעזר  שבשליחות והדיבורים המאורעות פירוט
שכנועם  ולבן, לבתואל סיפורו רבקה, עם (פגישתו

וכו'). זה לשידוך
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ועוד.1) ואילך. 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ואילך.2) 338 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ואילך.3) א כד,
פל"ב.4) פדר"א וראה וברש"י. סז שם,
העקידה 5) לאחרי לאברהם בא אשה, ישא שיצחק ההרהור עצם וגם

ל"ותמת  הביאה העקידה ובשורת כ). כב, וירא פרש"י ג. פנ"ז, (ב"ר
ב). כג, פרשתנו (פרש"י שרה"

ואילך.6) א כה,
יוד.7) כא, וירא
וש"נ.8) ואילך. 463 ע' לקמן ראה – לקמן בהבא
ב.9) ה, תענית

"מים10) ההלכה: פ"ח miigוע"ד (פרה המכזבין נהרות שולל – "
מ"ט).

יוד.11) יוד, ירמי'
ד.12) ד, ואתחנן
בי'13) אתדבקת ולא וסלקת ונחתת שרה אתת ב: קכב, זח"א ראה

הוו  דילה דא ועל בחיין אתדבקת כו' ולבעלה לה עלאין לחיין זכתה כו'
חיין.

וברש"י.14) סז כד, פרשתנו
טז.15) פ"ס, ב"ר שם. פרש"י
בהקדמה.16) פרשתנו בחיי מרבינו להעיר
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.‚
‰ÙÂÒ ÏÚÂ ˙Á È·Ï Ì‰¯·‡ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

‰˘¯Ù‰ Ï˘
בחלק  שגם לכך ההסבר עלֿידי יובנו, הדברים
ומתן  במשא דוקא היא ההרחבה הפרשה, של הראשון

מערת  קניית על ועפרון חת לבני אברהם שבין
המכפלה.

לבני  אברהם דברי תחילת על הסבר: דורש זה ענין

עמכם" אנכי ותושב "גר – חז"ל 17חת "אם 18אומרים :
תושב 19תרצו  אהיה לאו ואם גר מן 20הריני ואטלנה

הזאת" הארץ את אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר .21הדין
מובן: לא ולכאורה

מערת  את לקחת היה יכול שאברהם כיוון א)

הדין" "מן הרבה 22המכפלה כלֿכך השתדל מדוע ,
מלא" וב"כסף אותה, לו ימכרו חת הוא 23שבני ומדוע ,

גר"? "הריני אומר

הדין", "מן זאת לקחת אברהם היה יכול כיצד ב)

היתה  אז לאברהם. שייכת היתה לא עדיין אז והלוא
העתיד dghadרק "לזרעך24על :oz` הארץ את

הזאת"?

אותו  "ויקברו על הפרשה: של סופה על קשה כן
וישמעאל" בחז"ל 25יצחק זאת 26נאמר מביא ורש"י ,27,

יצחק 28"מכאן  את והוליך תשובה ישמעאל שעשה
לחזרה  התורה רומזת מדוע להבין: וצריך לפניו".
(לאחר  אברהם קבורת בעת רק ישמעאל של בתשובה
בחיי  כבר בתשובה חזר ישמעאל אשר בעוד פטירתו),

באברהם"29אברהם  שנאמר טובה "שיבה וזוהי ,30?

.„
‰¯˘Ï Ì‰¯·‡ ˙Â„ÏÂ˙ ÔÈ· Ï„·‰‰

בין  ההבדל את תחילה להבין יש זאת להבין כדי
לשרה  תולדותיהם:31אברהם בענין

יצחק, של אביו רק היה לא – בפשטות – אברהם
אומרים  אף וחז"ל ישמעאל, של גם ש"בנך 32אלא

לישמעאל. וגם ליצחק גם מתאים אהבת" אשר יחידך
יצחק. לפני לו נולד ישמעאל יתרֿעלֿכן:

גם  אלא ישראל, עם רק לא יצא מאברהם כלומר,
"אב  עליו אומר אף והקדושֿברוךֿהוא אחרות, אומות

נתתיך" גויים "33המון הוא ,a`"העולם .34לכל

בלבד. יצחק של אמו שרה היתה זאת, לעומת
בלבד  ישראל לעם קשר יש לה .35כלומר,
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ד.17) כג,
ו.18) פנ"ח, מב"ר עה"פ. פרש"י
כת"י 19) ובכמה ביתא. מארי לאו ואם גר רציתם אם לפנינו: בב"ר

ביתא. מארי לאו ואם דייר רציתי אם אלבעק): תיאדור הוצאת ב"ר (ראה
מארי  הריני לאו ואם עמכם כגר הריני רציתם אם לרש"י: המיוחס ובפי'

כו'. שכך בעלֿכרחכם בית
הדין.20) מן אטלנה לאו ואם וב': א' בדפוס
ז.21) יב, לך
לבוש 22) רע"ב, (רא"ם, רש"י ומפרשי החזקוני כפי' – כפשוטו

וכ"ה  .(24 הערה (וראה בארץ חלק לו הי' שכבר עיי"ש) ועוד. האורה
328 ע' ח"ה לקו"ש (וראה קנין דהוי א) (ק, בב"ב הדיעה לפי בפשטות
– ובארוכה ואשריהן. ד"ה שם ובפרש"י ב נג, ע"ז וראה .(97 הערה
ואילך). א (ג, ה"א פ"א תרומות הל' צפע"נ וראה ט. דרוש דרכים פרשת

עה"פ.23) עה"ת ש"ך ראה
"לזרעך24) הכתוב שהביא מפרש"י משמע הזאת"`ozכן הארץ את

"לזרעך יח) טו, (שם הכתוב שהביא כבמדרש (ראה izzpולא הארץ"* את
איתא  כב) (פמ"ד, בב"ר הנה – שם עה"פ וגם ה"א). פ"ב חלה ירושלמי

הקב"ה של הקב"ה dyrn"מאמרו של "אמירתו – שם בפרש"י משא"כ ,"
eli`kלבנך שם: מת"י (ולהעיר עשוי'". שם).`ozהיא רמב"ן וראה .

"לזרעך הכתוב רש"י הביא לא למה סו"ס להקשות: izzp[ואין
אמירת  חת לבני אמר שאברהם מסתבר לא פשש"מ דע"פ י"ל, כי גו'"?

" izzpהקב"ה jrxfl כאילו הקב"ה של דאמירתו זרע) לו שהי' (לפני גו'"
לאחר  שאפילו וק"ו ובמכש"כ אצלם יתקבל לא זה כי – עשוי' היא

(ב"מ  אברהם של בנו שאינו הדור ליצני אמרו יצחק א.שנולד פז,

ע' לקמן בארוכה וראה תולדות)]. ר"פ בפרש"י הובא ג. תולדות תנחומא
ואילך. 84 ע' ח"ל לקו"ש ואילך. 218

ט.25) כה,
ג.26) פס"ב, ב"ר וראה סע"ב. טז, ב"ב
עה"פ.27)
כאן.28) רש"י לשון
פרש"י 29) ז. פנ"ט, ב"ר ח. שם, פרשתנו ת"י שם. בגמרא כמפורש

ג. א. כב, וירא פרש"י וראה טו. טו, לך
כאן.30) פרש"י סיום
רבי 31) ד"ה אוה"ת – וחסידות) הקבלה (בלשון ראה – לקמן בהבא

ואילך. ד קכה, פרשתנו תו"ח ואילך. ב תמב, ואילך. א קכ, פרשתנו בנאה
תרפ"ו  הדבקים ואתם ד"ה ב. יג, פרשתנו לאדהא"מ מביאוה"ז ולהעיר

ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש פ"ב. תיש"א) (סה"מ
עה"פ 32) – ופרש"י ב"ר תנחומא, פל"א. פדר"א ב. פט, סנהדרין

ועוד. ב). כב, (וירא
ה.33) יז, לך
ומשמע 34) ספנ"א. ב. פמ"ט, ב"ר וראה א. יג, מברכות שם. פרש"י

רמב"ם  ה"ד. פ"א בכורים ירושלמי וראה כפשוטו. הגוים כל על שהוא
שיהי' "בכדי הרי לגרים הכוונה אם גם [אבל ועוד ה"ג. פ"ד בכורים הל'
ההשפעה  ע"י כ"א בעצמו זה שיהי' א"א כו' עצמו מגייר העו"כ הנכרי
זאת  ומשפיע להם האב שהוא באה היא ומאברהם מלמעלה לו שנמשך

שם)]. (אוה"ת להם"
יח,35) (קדושין מומר" "ישראל הי' יצחק של בנו שעשו להעיר

ואילך. 205 ע' לקמן בארוכה ראה – ישמעאל משא"כ רע"א).

d`xe .iepiya eh ,bi jlc aezkd ± dppz` jrxfle jl :aeh lkyae .i"yxa `aedy aezkdl dpeekd dxe`kle ."z`fd ux`d z` dppz` jrxfl" :aeh gwl yxcna (*
.my yxcnd iyxtn



ireaydלד cenild xefgn t"r ± dxyÎiig zyxt ± zegiyÎihewl

אברהם  עבודת בין גם ההבדל קיים לכך בדומה
שרה: לעבודת

אלקות פרסם "הקריא lklאברהם אדם, בני סוגי
ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו 36אברהם

רגליהם  לאבק המשתחוים ערביים של בלא 37ואפילו ,

אם  השפעתו, תחת כך אחר גם יישארו אם התחשבות
לאו.

באמצעות  שבאה האלקית ההשפעה זאת, לעומת
לצד  ראוי, למקום רק היתה יצחק) (משנולד שרה

בס  שרמוז (כפי בנאה הקדושה. ר' על ומוסבר 38יפור

החסידות  בספרי ).39בהרחבה

אברהם. של בנו ישמעאל, לגבי גם התבטא זה דבר

" התבצע) (ודברה עליו אמרה הזאת yxbשרה האמה
עם  בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי בנה ואת

על  אברהם בעיני מאד הדבר "וירע אשר בעוד יצחק",

בנו" .40אודות

הדבר  "וירע ולכן לכולם, אלקי שפע הוריד אברהם

לשלחו" לו "שאומרת – בנו" אודות על .41מאד...
ביקש  הוא "לו 42יתרֿעלֿכן: התמלאה) (ובקשתו

לפניך" יחיה .43ישמעאל

שרה  בעיני ביחס 44אך ערך שום לישמעאל אין

" להיות וצריך כי yxbליצחק, בנה ואת הזאת האמה

יקבל  שהוא ייתכן לא – בני..." עם יירש... לא
יהודים. עם יצחק, עם ביחד רוחני שפע מאברהם

.‰
ÔÈ·Ï ‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ ÔÈ· ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„Â˜‰

¯ÊÚÈÏ‡ ˙ÂÁÈÏ˘
שלוש  לכל המשותפת הנקודה הוא זה ענין

כדלהלן: שבפרשתנו, הפרשיות

אדם  של קבורתם מקום היתה המכפלה מערת
אין 45וחוה  זה לפי האנושי. המין כל יצא שמהם ,

דוקא  מיוחד קשר שום לכאורה, המכפלה, למערת
לישראל.

רבים  מאמצים השקיע שאברהם רואים, זאת בכל
האבות  שלושת נמצאים ושם שרה, לקבורת אותה וקנה
לכך  הוכחה זוהי ליהודים. רק שייכת והיא והאמהות,

וחוה  אדם בצאצאי העיקר הם ולשאר 46שישראל ,
כלפיהם. חשיבות אין האומות

על  בסיפור יותר, נעלה ענין בפרשה מובא כך אחר
על  רק איננה ישראל של רוממותם אליעזר: שליחות
על  גם אלא לאברהם, קשר כלל להם שאין עמים פני

אליו: מסויים קשר להם שיש אלה פני

ומשקה  "דולה שהיה נאמר אברהם עבד אליעזר על
לאחרים" רבו של השליחות 47מתורתו על בסיפור ואף ,

הקב"ה  לו שהראה הרבים הנסים על התורה מספרת
הסיפור  ומהרחבת אברהם, של שליחותו למילוי עד

חז"ל  אבות 48לומדים בתי עבדי של שיחתן ש"יפה
זאת כל ולמרות בנים...". של didמתורתן leki `l

כי  אליעזר, של בתו עם בנו יצחק את לשדך אברהם
בברוך" מדבק ארור ואין ארור ואתה ברוך .49"בני

אליעזר, של מעלותיו בכל התחשבות ללא כלומר,
אלא  יותר, נמוכה בדרגה רק הוא אין ליצחק ביחס הרי

"ברוך". לעומת כ"ארור"

.Â
‰Ê ÔÈÚ· ˙ÙÒÂ ‰‚¯„ Y ‰˘¯Ù‰ ÛÂÒ

דרגה  ומציינת התורה מוסיפה הפרשה ובסוף
היא  ישראל של שחשיבותם זה, בענין יותר עוד גבוהה

פני על שהתולדות eizeclezאפילו באופן אברהם, של
מקום. כלל תופסים אינם האחרים

אשה  ויקח אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר
נאמר  לו...", "ותלד קטורה", את 50ושמה אברהם "ויתן

el xy` lk מתנות אברהם נתן הפלגשים... ולבני ליצחק
epa wgvi lrn mglyie"...51,ישמעאל בני לגבי גם כך .
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ז.36) פמ"ג, ספל"ט. ספנ"ד. ב"ר ואילך. סע"א יוד, סוטה ראה
ואילך. 132 ע' לעיל וראה ד. פמ"ט,

ד.37) יח, וירא בפרש"י הובא ב. פו, ב"מ ראה
רע"א.38) נח, ב"ב
(39.31 בהערה שצויינו במקומות ראה
יא.40) כא, וירא
שם.41) וירא פרש"י
יח.42) יז, לך
כמה 43) עלן אשתדל לא כו' ידענו לא אברהם ב: רה, זח"א ראה

אוה"ח  וראה א. לב, ח"ב כו'. ישמעאל לו דאמר ישמעאל על דאשתדל
כו'. לומר אפשר עוד כו'. שרה שתלד לצד יט: יז, לך

אברהם.44) מבחי' למעלה ששרשה לפי שזהו שם אוה"ת ראה
פרשתנו 45) בפרש"י הובא ספ"כ. פרד"א א. יג, סוטה א. נג, עירובין

ב. כג,
כשברא 46) שם): הליקוטים (ובס' לב תהלים להאריז"ל בל"ת ראה

ישראל  נשמות אלא היו לא בו שנכללו הנשמות כל אדה"ר את הקב"ה
לעולם. יוצאין האומות היו לא חוטא הי' לא ואם

ב.47) טו, לך פרש"י ב. כח, יומא
מב.48) כד, פרשתנו פרש"י ח. פ"ס, ב"ר
ט.49) פנ"ט, מב"ר לט. כד, פרשתנו פרש"י
כו'.50) שרה רצתה כך כי שם: יקר כלי וראה הֿו. כה, פרשתנו
עה"פ.51) אוה"ח א. צא, סנהדרין וראה



לה ireayd cenild xefgn t"r ± dxyÎiig zyxt ± zegiyÎihewl

ישמעאל "תולדות שהם `mdxaלמרות oa זאת בכל ,"
הגר ילדה "אשר ומדגישה התורה מוסיפה zixvndמיד

zgty"תולדותיו 52שרה וכל ישמעאל, של מציאותו –
ה  הדורות כל סוף ללא עד שרה", שפחת "ילדה... יא

שרה  בן ליצחק כלל .53השוואה

בתשובה  החזרה בתורה רמוזה מדוע מובן זה לפי
את  ש"הוליך בכך אברהם, לקבורת בקשר ישמעאל של
היה  שבגללו ישמעאל, חטא עיקר לפניו": יצחק
טענתו  היה הגר, עם ביחד לשלחו מוכרח אברהם

שנים" פי ו"נוטל ה"בכור" הכיר 54שהוא לא הוא .

והיורש  יורש, שאיננו בלבד, השפחה בן שהוא באמת,
הגבירה" "בן יצחק הוא אמרה 55האמיתי שאכן כפי ,

כי בנה ואת הזאת האמה "גרש yxiiשרה `l האמה בן
יצחק". עם בני עם הזאת

בענין  דוקא (א) בתשובה חזרתו רמוזה לכן
במעשה, ניכר שאז אברהם, פטירת לאחר הקבורה,

שהוא  בזה דוקא (ב) ליורש. עצמו מחשיב איננו שהוא
בכך  והודה באמת, הכיר הוא יצחק, את אז הקדים

הוא בן yxeidשיצחק והוא בקבורתו, החייב ,
.56השפחה 

"חיי  שמה, לבין שבפרשה הענינים בין הקשר זהו
עבודתה  של ההשפעה מודגשת בם שהרי ,57שרה",

יצחק  שבין ההבדל גילוי האמיתיים: ה"חיים"
לאֿיהודים. לבין יהודים בין לישמעאל,

.Ê
"Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ‡È‰ ÈÂ‚‰ ˙Â‡ÈˆÓ

מציאות  כל הוא: זה לענין יותר עמוק הסבר
היא  העולם, אומות כולל צבאיהם וכל והארץ השמים

ישראל" 'ישראל'.58"בשביל היא הבריאה מטרת כל ,

אין  בריאתם, כוונת את מגשימים הם אין אם לכן,
לקיומם. סיבה

משמעותן  את האפשר, בדרך להסביר, ניתן זה לפי
נח  בני מצוות שבע ענין59של אינן אלה מצוות :ipta

onvr כדי התורה. ובשביל ישראל בשביל הן גם אלא ,
בעולם  ולהשרות ומצוות, תורה לקיים יוכלו שישראל
להיות  העולם צריך העולם, מן הנעלה האלקי האור את
שבע  באמצעות נעשה וזה לכך, ומוכן ראוי "לשבת",

סדר הוא שמהותן נח, בני העולם.aeyieמצוות

המצוות, משבע אחת על נח בן עובר כאשר לפיכך,
מציאות, ביטול מיתה, חייב lcadהוא `ll איזו על

עבר  איננה 60מהמצוות למציאותו הסיבה כל כי ,
אין  וכאשר ישראל", "בשביל אלא עצמה, בפני כמטרה

מאבד הוא תפקידו, את מבצע היסוד linn`הוא את
בעולם. לקיומו

דבר  היה צריך מציאותו, מתבססת כך שעל וכיוון
אברהם, – הראשון היהודי לגבי כבר ניכר להיות זה
שלושת  בכל שרה", "חיי בפרשת מודגש זה ענין וגם

כדלהלן. עניניה,

.Á
"Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ÌÈÈÂ‚‰ Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ

בדברי  הדבר מודגש הפרשה של הראשון בחלק
לאו...": ואם גר הריני תרצו אם ותושב... "גר אברהם

למוסרה  בכוונה הקב"ה עלֿידי נבראה ישראל ארץ
להם" נתנה ש"ברצונו הקודם רצונו ,61לישראל.

למען  הוא העולם, נטלה 62לאומות "ברצונו של הכוונה
ארץ  של חלק שלכל באופן, זה כל לנו". ונתנה מהם

היה jxceישראל onf לישראל למסירתו ארץ 63משלו :
רק  לישראל להינתן צריכה היתה בכללותה ישראל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

תולדות 52) "ואלה שנאמר זה מיותר. דלכאורה א"מ פשוטו דע"פ
לאברהם  הקב"ה הבטחת שנתקיימה לספר שבא בפשטות מובן ישמעאל"
אבל  יח), שם, רמב"ן (וראה גו'" שמעתיך "ולישמעאל כ) יז, (לך
ובפרט  מיותרת, לאברהם" שרה שפחת המצרית הגר ילדה "אשר ההוספה

ידוע. כבר שכ"ז
תולדות.53) ר"פ ורשב"ם רמב"ן יב). (כה, עה"פ מרשב"ם להעיר
פ"ו 54) סוטה תוספתא יא. פנ"ג, ב"ר ראה יוד. כא, וירא פרש"י

ה"ג.
ראה 55) וכו'. רעה לתרבות שיצא הענינים שאר והביא גרם שזה וי"ל

יא. ט. שם, פרש"י
הגבירה.56) לבן כבוד חלק האמה בן כאן ג: פס"ב, ב"ר ראה
שרה 57) השפעת מצד זה הי' הרי אברהם, ע"י נעשו שבפועל דאף

ע"י  הי' שבפועל אלא שרה בציווי שהי' דישמעאל השילוח וכמו עליו,
אברהם.
ד.58) פל"ו, ויק"ר וראה בראשית. ר"פ פרש"י

ואילך 59) 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה – לקמן בהבא
וש"נ. (ועוד).

מלכים 60) הל' רמב"ם ב. נח, סנהדרין ראה שמים. בידי או אדם בידי
.61 הערה 158 ע' שם לקו"ש וראה יג. לד, וישלח עה"ת רמב "ן ספ"ט.

בראשית.61) ר"פ פרש"י
לכנען 62) קדישא ארעא אתייהבית לא אי א: פג, זח"א ראה

וראה  דקב"ה. ועדבי' חולקי' ארעה הות לא בה וישלוט בקדמיתא
הטעם  הפשט דרך וע"פ ואילך. 11 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה
תשל"ט, בראשית פ' מוצש"ק שיחת ראה – להם מתחלה נתנה שהקב"ה

על  ורבו שממה הארץ תהא שיהי'שלא עד כט) כג, משפטים (ע"ד כו' יך
בארוכה. עיי"ש ישראל, עם

שבהערה 63) תרומות (הל' בצפע"נ במש"כ ביאור להוסיף יש עפ"ז
בעי  מתחילה מ"מ מוחזקת דא"י "דאף למפרע", זכו כיבוש "דלאחר (22

למפרע". מוחזקת נעשית ואח"כ גמור קנין
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עליך  "תרבה להיות עלול היה לכן (קודם יהושע בזמן
השדה" באמצעות64חית (yeaik65 המכפלה מערת .

עלֿידי  שרה) (לקבורת לאברהם לעבור צריכה היתה
חת קנייתה  .66מבני

הריני  תרצו "אם באומרו אברהם כוונת היתה זאת
הקב"ה  לי שאמר הדין מן אטלנה לאו... ואם גר,
את  ממלאים הם אם הזאת": הארץ את אתן לזרעך
המכפלה  מערת את הקב"ה להם נתן שלשמה הכוונה

והוא גר", "הריני אז לאברהם), למכרה אותה dpwi(כדי
"בשביל  שהוא העולם, תכלית לגבי גם (וכך מהם.

dxezd בני ברשות תחילה נמצאה המכפלה מערת :"
מוסיף וזה לקנותה, צריך היה ואברהם dxeza67חת,

עפרון" משדה קיחה "קיחה של לימוד מיוחד, 68ענין

ועוד).

מן  "אטלנה אזי למכרה, רוצים הם אין אם אך
הדין":

שלשמו  התפקיד את ממלאים אינם הם כזה במקרה
הזמנית  בעלותם תתבטל ולכן ברשותם, המערה נמצאת

הדין": מן "אטלנה ואז המערה, על

של  ועבודתה כוחה – שרה" ל"חיי קשור זה (כל
אברהם "ויקם הפסוק שמציין כפי eznשרה, ipt lrn

xacieחת בני להלן)xn`lאל שיוסבר כפי גר...", ,

.Ë
‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ È‡Â˘È· Ì‚ ‡Ë·˙Ó ‰Ê ÔÈÚ

גם  מתבטא ישראל" "בשביל האומות של קיומם
יהודי, שנולד הראשון יצחק, נישואי – השני בענין
לאליעזר, שארעו הניסים על והפירוט ההרחבה ורבקה:
גרמו  שדבריו כך ועל ולבן, לבתואל סיפורו על
מראה, זה כל הדבר", יצא ש"מה' בכך להכרתם
– ויצחק אברהם הם המאורעות כל של שהתכלית

ישראל" .69"בשביל

זאת, לעכב בתואל רצה כאשר dlhaיתרֿעלֿכן:
"ובתואל 70מציאותו  למען היא מציאותו שכל כיוון ,

רבקה" את מתבטלת 71ילד ולפיכך ליצחק, שתינשא ,
זאת. לעכב מנסה הוא כאשר מציאותו

.È
˜ÏÁ· Ì‚ ‡Ë·˙Ó ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‚¯„· ‰Ê ÔÈÚ

È˘ÈÏ˘‰
התורה  שבפרשה: השלישי הענין לגבי גם וכך
האמה", "בן הוא שישמעאל רק כאן מדגישה איננה

" של שמציאותו zgtyבנה – מכך יותר אלא שרה",
האמה": "בן שהוא בכך תלויה

נפל", אחיו כל פני "על הסיפור בסוף הנאמר על
חז"ל  משמת 72אומרים ישכון, אברהם מת שלא "עד :

כך: בפנימיותו הענין את להסביר יש נפל". אברהם

שהוא  בכך הכרתו שהיא בתשובה, ישמעאל חזרת
אברהם  תפלת עלֿידי נגרמה לעיל, כאמור האמה", "בן

"יחיה – לפניך" יחיה ישמעאל .jz`xia"73"לו

ישכון, אברהם מת שלא "עד של המשמעות זוהי
בהתנהגותו  אברהם חי עוד כל נפל": אברהם משמת
אברהם  בתפילת ישמעאל נאחז עוד כל ישמעאל, של
האמיתית  שמציאותו וחש ביראתך", יחיה ישמעאל "לו
יש  – "ישכון" של במצב הוא אזי האמה", "בן היא
הוא  כאשר אברהם", "משמת אך למציאותו. מקום

מתבטלת. מציאותו – "נפל" אזי מאברהם, מתנתק

.‡È
ÈÈÁ"Ï ¯Â˘˜ "Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ÌÈÈÂ‚‰ ÌÂÈ˜

"‰¯˘
ענין "בשביל dfגם היא לאֿיהודי של שמציאותו ,

הנקודה  היא ולכן שרה, לעבודת דוקא קשור ישראל",
שרה": "חיי בפרשת העיקרית

"dxezaנאמר שם על הוא אברהם המון `aשהשם
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כב.64) ז, עקב
להיות65) עתידים וקדמוני קניזי cizrlוקני dyexi,טו לך (פרש"י

הבתרים. בין בברית ביחד לאברהם ניתנו שכולם אף ספמ"ד). ב"ר יט.
וראה 66) יט. לג, (וישלח בשכם יעקב קנה אשר השדה חלקת ועד"ז

יכולין  העולם אומות שאין מקומות משלשה אחד זה ז: עט, פ' ב"ר
ובית  המכפלה מערת הן ואלו בידכם הן גזולים לומר ישראל את להונות

כו'). יוסף של וקבורתו המקדש
יא. מז, לד. מו, ויגש הגדול מדרש פכ"ו. (פדר"א ממחז"ל ולהעיר
וברד"ק  לשרה, גושן ארץ נתן דפרעה כט) מו, ויגש בעה"ת רבותינו
ראה  ישראל. ערי בתוך נבלעת והיא כו' אומר ובדרש טז): (יא, יהושע

ואילך. 440 ע' לקמן שם. לפדר"א רד"ל שם. בעה"ת רבותינו
תתסט,67) ה כרך ויצא באוה"ת ונתבאר (הובא הה"מ מתורת להעיר

הוציא  לא שעדיין התורה אותיות אחריו השאיר אבינו שיעקב "לפי א)

אצלו  שנשארו האותיות לו ליתן יעקב אחר לבן רדף ולזאת מלבן אותם
ואילך. 280 ע' לקמן וראה האותיות". באלו בתורה אחת פרשה וניתוסף

בתחלתה.68) קדושין
שהי'69) שע"י ע"ז נוסף כי – התורה" "בשביל בהכוונה הוא ועד"ז

אמר  שאליעזר הסיפור (כל בתורה פרשה ניתוסף להסכמתם צריך
עבדי  של שיחתן "יפה (והדרשה) הכללי הענין נתחדש עי"ז הנה לפניהם),
כפולה  אליעזר של פרשה שהרי בנים של מתורתן המקום לפני אבות

.(48 הערה לעיל (נסמן כו'" בתורה
נ 70) כד, פרש"י יב. פ"ס, ועוד.ב"ר ה.
כג.71) כב, וירא
ספס"ב.72) מב"ר פרשתנו סוף פרש"י
שם.73) לך פרש"י
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יש  ("אב") בעולם השפעתו מצד כלומר, נתתיך". גויים
קשר  אין 74לו זו ומסיבה גויים". ל"המון להבדיל, גם,

קיומם  ושכל לעצמם, קיום להם שאין באומות מורגש

ישראל". "בשביל הוא

" מלשון היא שרה זאת, היא dxxyלעומת – "

כל" על אצל 75"שרה מורגש שרה של ענינה מצד .
ולכן  מציאותם, על שולטים שישראל העולם אומות

לישראל. - ויורשיה לשרה "משרתים" הם

.·È
ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‡·˘Î ‡˜Â„ "‰¯˘ ÈÈÁ" ˙ÂÓÈÏ˘

‰˙¯ÈËÙ ¯Á‡Ï
הפרשה  עניני אמנם, לשאול: עדיין ניתן לכאורה,

מספרים  הם זאת בכל אך שרה, עבודת את מבטאים

מתאימים  הם אין ולכן פטירתה, שלאחר התקופה על
חיתה  שהיא השנים לקכ"ז – שרה" "חיי לשם לגמרי

dfd mlera.ופעלה

"חיי  פרשת שבעניני העיקר את הוא: לכך ההסבר

בעבודתה  שרה פעלה פטירתה, לאחר שאירעו שרה",
שכל  בעולם שיורגש הזה, בעולם חייה שנות בקכ"ז

ישראל". "בשביל הוא קיומו

ודוקא  בהסתר, הדבר היה פעולתה שבעת אלא,
גילוי. לידי בא הוא פטירתה לאחר

כידוע  קיים, שהדבר שהנשמות76(כשם בענין ,oba
ocr זיו" הוא השכינה" ש"זיו השכינה, מזיו נהנות

ממש" ועבודתן dfdתורתן mlera הוא שהגילוי אלא ,

עדן). בגן יותר, מאוחר

באה  היא כאשר הוא בעבודה השלימות שיא והרי

בהרחבה  פעם שדובר כפי והגילוי 77בגלוי, השכר על
ששלימות  אלא נפרד, צדדי, ענין זה שאין הבא, בעולם

meiwa בגלוי השפעתם עלֿידי היא הזה בעולם המצוות

הבא. בעולם

עבודת  מתגלה שבהם הפרשה, שעניני מובן, לפיכך

"שני  קכ"ז של השלימות הם – שרה" "חיי הם שרה,

שרה". חיי

.‚È
‰Ï‡ ÂÈÓÈÏ ‰˘¯Ù‰ ÔÓ ‰‡¯Â‰

הפרשה  בתחילת ואכן הוראה, הוא בתורה ענין כל
אלה: לימינו וברורה פשוטה הוראה יש ובסופה

המכפלה  שמערת ישמעאל, בני טוענים כאשר
תשובה  בפרשה יש אברהם, בני שהם מפני להם שייכת
של  המכריע הרוב של שמוצאם לכך בנוסף ברורה:
ארץ  ובתוך ישראל, לארץ השכנות שבמדינות הערבים

מישמעאל `eppiישראל, כידוע, לישמעאל 78, שגם הרי ,
קנה  שאברהם כיוון המכפלה, למערת קשר אין עצמו

לקבורת של dxyאותה יורשו כאמור, איננו, וישמעאל ,
שהיא  איפוא, ומובן שרה, של לא ובודאי אברהם,

יצחק, שרה, של לבנה רק כל rxfleשייכת (לא יצחק
ליעקב).79יצחק  רק –

שישמעאל  בתקופה הפרשה: מסוף נלמד נוסף דבר
אל  פראיות, ותביעות בטענות ובא "פרא" נעשה
רק  צריך מכך. ולהתרגש ח"ו, ממנו לחשוש ליהודים
הגר  ילדה "אשר היא שמציאותו האמת, את לו להזכיר

dxyהמצרית zgty חושב הוא ושכאשר לאברהם",
אחיו  כל פני "על אזי עצמאית, למציאות עצמו את

נפל".

לכן, לאֿיהודים. גם מאמינים שבכתב בתורה
ליהודים, להיות, שצריך כפי ברור, הדבר יהיה כאשר
בלשון  אך מתאימה, בצורה ללאֿיהודים זאת ויסבירו
כלפי  ח"ו נחיתות ירגישו ולא וגלויים, ברורים ותוכן
אלה  כלפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, אומות

ישמעאל, כבני עצמם את שמחשיבים

יחושו  הם גם כי יהודים, על הלחץ יפסיקו אזי
חזי" ש"מזליה עלֿידיֿזה היא 80(במיוחד שטובתם (

לגבולותיה, ישראל ארץ בתוככי המכפלה, שמערת
חת" בני "לעיני הגלות, בזמן גם ובגלוי, לגמרי, תהיה

יהודים. של ברשותם –

(e"lyz ,d"lyz dxy iig t"y zgiyn)
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א.74) קה, משבת ולהעיר
כט.75) יא, נח פרש"י וראה א). יג, (מברכות טו יז, לך פרש"י
ב).76) (נב, פל"ט תניא

(2 שכר (1 לענין הוא שם שבתניא שכר dnypdlואף (1 הרי – בג"ע
יתיר  כו' אשתכח דאתפטר "צדיקא (2 כו', בגילוי שלימות יותר ענינו

ז"ך). סי' (אגה"ק המעשה" העולם בזה "גם ב) עא, זח"ג (ראה מבחיוהי"
ואילך.77) 245 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש
(בסופו).78) מ כז, תולדות ראב"ע ראה
א.79) לא, נדרים
וש"נ.80) א. ג, מגילה
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הפסוק  מבית 1על לקחני אשר השמים אלקי "ה'
אבינו  אברהם אמר שאותו מולדתי...", ומארץ אבי
השמים  אלקי "ה' המילים את רש"י מצטט לאליעזר,

ומפרש  אבי", מבית לקחני ואלקי 2אשר אמר "ולא :
הוא  עכשיו לו: אמר ואשביעך... אמר ולמעלה הארץ,
הבריות, בפי שהרגלתיו הארץ ואלקי השמים אלקי
אלקי  ולא השמים אלקי היה אבי מבית כשלקחני אבל
היה  לא ושמו בו מכירים עולם באי היו שלא הארץ,

בארץ" .3רגיל

את  להסביר היא רש"י שכוונת נראה בפשטות
שבפסוק הפסוקים, שבין להבדל נאמר dfהסיבה לא

נאמר  שלפניֿזה בפסוק ואילו הארץ", "ואלקי
השמים אלקי בה' ux`d"ואשביעך iwl`e כך ועל ,"

לו "אמר רש"י ואלקי eiykrמסביר השמים אלקי הוא
הארץ...".

להבין: יש זה לפי אך

רק  נאמר זה שבפסוק בזה רק הוא השינוי א)
"אלקי  גם נאמר "למעלה" ואילו השמים" "אלקי
את  גם הפסוק מן רש"י מצטט אפוא, ומדוע, – הארץ"

"ה'" "ואשביעך 4המילה הקודם: בפסוק גם שכתובה ,
'da"5?

"אשר  הפסוק המשך את מצטט הוא מדוע ב)
אבי" מבית לשאלה?6לקחני כלל קשור אינו אשר ,

מפני זאת מצטט הוא בפשטות eixacאמנם,

השמים  אלקי היה אבי מבית כשלקחני אבל – בהמשך
כפי  מובן, אינו כשלעצמו זה פירוש אך ולא...",

להלן. שיבואר

הארץ", ואלקי אמר "ולא רש"י מפרט מדוע ג)

צריך היה רש"י לעין? הנראה דבר זהו ligzdlוהרי
רש"י  מדברי אמר...". "ולמעלה במילים: דבריו

דעה שיש "אלקי היהjixvyמשתמע, כאן לכתוב

ואלקי  אמר "ולא בתמיהה, שואל, הוא ולכן הארץ",

זו ותמיהה אמר".zxabznהארץ", "ולמעלה משום

כאן  להיכתב היה שצריך שהמחשבה לומר, ואין

מתעוררת הארץ" כן wx"ואלקי לפני כתוב שכך משום
הארץ" ואלקי אמר "ולא והמילים "ואשביעך", בענין

להבין  שקשה לכך בנוסף שהרי, יותר, זאת מבארות

זאת, לכתוב היה צריך רש"י אלו, במילים החידוש מהו
בסדר אלקי jetdלפחות בה' ואשביעך אמר "למעלה :

מאוחר  מתעוררת זאת ועקב הארץ", ואלקי השמים
הארץ" ואלקי אמר לא "וכאן השאלה .7יותר

על מצביע רש"י באופן mewndד) כתוב שבו

אמר "ולמעלה באמרו ואילוjriay`e"8שונה, ,iepiyl
רק  רומז הוא הארץ", "ואלקי נאמר כן שלפני עצמו,

המילים  את כפולה: תמיהה וזוהי "וגו'". באמרו
רש"י  אין השאלה, מתעוררת שלגביהן הארץ", "ואלקי

שאינה  "ואשביעך" המילה את ודוקא כלל, מצטט

סימן  ולכאורה, מצטט? הוא לשאלה, כלל קשורה
"למעלה  רש"י אמר אילו לחלוטין: מיותר זה לפסוק

הוא  פסוק לאיזה מובן היה הארץ" ואלקי גם אמר

פסוקים  ארבעה ענין, באותו כתוב הוא כי מתכוון,
כן? לפני בלבד
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ז.1) כד, פרשתנו
י.2) לב, האזינו ספרי ח. פנ"ט, בב"ר הוא זה רש"י לשון כללות

לקמן  המבואר וע"פ ובשינויים. לשון בקיצור אבל קז, רמז כאן ילקו"ש
בזה. לרש"י מיוחד פירוש בפנים

ושני 3) ראשון בדפוס אבל שלפנינו. הדפוסים ברוב הגירסא כ"ה
יותר  והקרוב מהם. אחדים לקמן ונסמנו שינויים. כו"כ ישנם רש"י וכת"י
ראשון  מדפוס יותר מדוייק שהוא וידוע שני, בדפוס הוא שלפנינו לגירסא
דודי") "לכה בעל של (זקנו אלקב"ץ ר"ש עליו וחתום רש"י. כת"י וכמה

ג'. דפוס שזהו שי"א ולהעיר ידו. על שהוגה
של 4) הד"ה שני ובדפוס רש"י. כת"י ובכמה ראשון בדפוס גם כ"ה

ריוח  אין כי שם, וחסר שטה"ד נראה אבל השמים". "אלקי הוא פרש"י
ריוח  שיש שני בדפוס בכ"מ כמו השמים" "אלקי תיבת לפני והפסק

הד"ה. לפני ונקודה

אחת 5) תיבה רק ש(זוהי כיון הל' שמעתיק לומר שאין ופשוט
התיבות  רק מעתיק שרש"י כמ"פ מצינו שהרי השמים", "לאלקי ה)שייכת
אחרת. לתיבה בהמשך באים כ"א בפ"ע ענין שאינם במקום גם שמפרש

וכ"ה 6) לקחני" "אשר רק מעתיק רש"י כת"י ובכמה ראשון בדפוס
זה. גם ליתא אחדים ובכת"י שני ובדפוס שם. האזינו בספרי

בה'7) "ואשביעך דלמעלה הכתוב על פירושו כ' לא שרש"י זה אבל
עדיין  יודעים לא שם כי מובן, וביל"ש), (כבב"ר גו'" השמים אלקי

הענין. מפרש אלא בקושיא מתחיל שאינו בב"ר משא"כ מהשינוי.
"(ואשביעך)8) גם שם מעתיק שכנראה אלא שני בדפוס הוא עד"ז

אלקי  בה' "ואשביעך מעתיק כת"י ובכמה ראשון ובדפוס וגו'". בה'
גם  להעתיק הוצרך למה יוקשה בזה גם אבל הארץ". ואלקי השמים

גו'". "ואשביעך
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שתי  את לפחות להסביר, היה ניתן לכאורה,
בעיקר  היא כאן רש"י ששאלת האחרונות, השאלות

" המילה שבו jriay`eעקב בפסוקנו, אליעזר): (את "
הוא השמים... אלקי "ה' אבינו: אברהם glyiאומר

myn ipal dy` zgwle jiptl ek`ln היה צריך ,"
פעולת  על כאן מדובר כי הארץ", "ואלקי גם להיכתב

ואילו dhnlה' משם". לבני אשה "ולקחת בענין
אמר כך jriay`e"למעלה על מדובר שם – "...

ואל  תקח... "לא – אליעזר את השביע שאברהם
" היה אשר – תלך..." eziaמולדתי owf ecar"9 דולה" ,
לאחרים" רבו מתורת להשביעו 10ומשקה היה ודי ,

הדברים  – למעשה והנה, השמים". אלקי "בה'
בענין  הארץ" "ואלקי הוסיף אברהם הפוכים:

בפסוק זאת אמר ולא בכך df"ואשביעך", יש שבו ,
לכאורה? צורך,

שעדיין  לכך [בנוסף שהרי כך, זאת לפרש קשה אך
צריך  זה לפי הרי דלעיל], האחרות השאלות נותרות

פ  (בתחילת להביא רש"י סיום היה את ו)בעיקר ירושו
לבני  אשה ולקחת לפניך מלאכו ישלח "הוא הפסוק
"וגו'", במילה הפסוק להמשך לרמוז לפחות או משם",

השאלה. מתבססת בעיקר כך על כי

.‚
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ודיוקים  פרטים מספר להבין יש כך על בנוסף
רש"י: של והסברו בתשובתו

בפשטות, כמובן היא, בפירושו רש"י כוונת אם א)
השמים  "אלקי נאמר שלפניֿזה – הניסוח שבהבדלי
רצה  – השמים" "אלקי רק נאמר ועתה הארץ" ואלקי
שהרגלתיו... ש"עכשיו... ההבדל, את להדגיש אברהם
רש"י  מוסיף מדוע מובן אין – כשלקחני..." אבל

"el xn` באופן הסברו את מתחיל ואינו עכשיו..."
הארץ" ואלקי השמים אלקי הוא "עכשיו ישיר

ובמדרש  ב'ספרי' שמופיע כפי לא 11וכדומה, ששם
לו". "אמר כתוב

שאת  היא, רש"י שכוונת מובן לו" "אמר הביטוי מן
הארץ..." ואלקי השמים אלקי הוא "עכשיו של הענין

הבדל  באמצעות רק לאליעזר אברהם הסביר לא

אמר  אשר מפורשים דברים באמצעות אלא הניסוח,
לאליעזר. כאן

" רש"י: לשון מהרחבת גם מובן בפי eizlbxdyכך
מכירים עולם באי היו שלא אבל... ושמו eaהבריות,

אברהם אם בארץ". רגיל היה ההבדל `xnלא את רק

את  לבאר רש"י היה צריך הארץ", "ואלקי לגבי בניסוח
ואלקי  השמים אלקי הוא "עכשיו – בלבד ההבדל

ולא  השמים אלקי היה אבי מבית כשלקחני אבל הארץ

שדברים  מובן וההרחבה הניסוח מן – הארץ" אלקי
היכן `xnאלו (א) מובן: לא זה ולפי במפורש. אברהם

(ב) אליעזר, אל דיבר שאברהם בפסוק בכלל נרמז
את  לאליעזר אמר שאברהם לומדים מנין – ובמיוחד

הללו? הדברים פרטי

אבי  מבית כשלקחני "אבל ואומר ממשיך רש"י ב)

חשוב  ומדוע הארץ", אלקי ולא השמים אלקי היה

אמנם, אבי"? מבית "לקחני כאשר זה שהיה לציין
אלקי  "ה' נאמר שבו הפסוק, בלשון משתמש רש"י

`iaהשמים zian ipgwl xy` אברהם דברי כוונת אך ,"

את  למנות בכוונתו – לחלוטין שונה היא בפסוק אלו
מבית  "לקחני הקדושֿברוךֿהוא לו שעשה הטובות

כך  משום ואשר לי..." דיבר ואשר מולדתי ומארץ אבי

`ed"...מלאכו "ישלח אינה 12בודאי זו וכוונה –
הניסוח  הבדלי של להסבר כלל .13קשורה

רק  רש"י אומר "עכשיו" של התקופה לגבי ג)
האחרת  התקופה לגבי ואילו הבריות", בפי "שהרגלתיו

לא  ושמו בו, מכירים עולם באי היו "שלא רש"י מוסיף
בארץ" רגיל של 14היה התקופה לגבי גם ולכאורה, .

הענין  של הניגוד את להוסיף היה צריך הוא "עכשיו"

וכדומה eizxkdyהראשון: עולם, באי .15אצל
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ב.9) כד, פרשתנו
ב.10) טו, לך פרש"י
בסתמא 11) הוא שבספרי להעיר אבל .2 בהערה שנסמנו מ"מ ראה

כו'" לבריותיו אותו הודעתי שלא "עד וביל"ש ובב"ר אברהם). דברי (לא
לאליעזר. אמירה הי' שזה מפורש אינו שם גם אבל אברהם). דברי (שהוא

כאן.12) וחזקוני רד"ק רשב"ם, ראה אבל
"אלקי 13) הי' שלא הזמן מדגיש שאינו ובב"ר בספרי שהוא וכמו

אברהם. פעולת ע"י הי' שזה – כ"א שנתפרסם והזמן הארץ"

הסיום 14) ליתא רש"י כת"י ובכו"כ שני ובדפוס ראשון בדפוס
בארץ". רגיל הי' לא "ושמו

מתחלה 15) – הפוך בסדר לפרש לרש"י הו"ל לכאורה צלה"ב: גם
בכתוב אתר, על שאמר אבי dfמה מבית דכשלקחני השמים" אלקי "ה'

בכתוב מש"א ולאח"ז כו', ולא השמים אלקי הוא f"ptlהי' עכשיו "אבל
ההדגשה  עיקר דזהו הבריות" בפי שהרגלתיו הארץ ואלקי השמים אלקי

קעג). ה"א קלא. (ה"א רש"י כת"י בב' וכ"ה כאן.



ireaydמ cenild xefgn t"r ± dxyÎiig zyxt ± zegiyÎihewl

בביטוי כאן מתבטא רש"י "באי ycgד) בפירושו
dfÎiptlמהתבטאותוdpeyaעולם", ynn."הבריות"

"בארץ"! שלישי בביטוי דבריו את ומסיים

לגבי  "הרגלתיו", רש"י אומר ה"בריות" לגבי ה)
– עולם" "באי לגבי רגיל", היה לא "שמו – "בארץ"

בו". "מכירים

.„

¯ÊÚÈÏ‡Ï Ì‰¯·‡ È¯·„ ˙‡ ¯‡·Ï È"˘¯ ˙ÂÂÎ
Â˙‰ÈÓ˙ ˙‡ ÌÈÚÂÓ‰

תמיהה  ולבאר להקדים יש זאת, כל להבין כדי
קשור בכלל  כיצד זה: רש"י בפירוש ,o`klכללית

ליצחק, שידוך אודות אליעזר עם אברהם דברי בהמשך
הארץ... ואלקי השמים אלקי הוא "עכשיו של הענין
אלקי  ולא השמים אלקי היה אבי מבית כשלקחני אבל

הארץ"?

את  אברהם השביע כאשר הוא: לכך ההסבר
אשר  הכנעני מבנות לבני אשה תיקח לא "אשר אליעזר
תלך...", מולדתי ואל ארצי אל כי בקרבו יושב אנכי
הכנעני  מבנות באשה מעוניין אינו שאברהם מובן,

יושב ש"אנכי למרות יצחק, הם eaxwaעבור – "
זאת  בכל אך להשפעתו, ונתונים לאברהם קרובים

מ"ארצי באשה דוקא אברהם הסיבה izcleneמעוניין ."
ממשפחתו  שבהיותם המעלה משום היא, לכך הפשוטה
יותר, זכים כשלעצמם, יותר טובים הם אברהם של

אברהם  של לתכונותיו יותר .16וקרובים

ללכת  האשה תאבה לא "אולי אליעזר: שאל כך על
הארץ אל בנך את אשיב ההשב z`viאחרי... xy`

myn שאברהם משם", יצאת "אשר מקום שזהו כיון :"
וכאשר  לשם. בנך" את ש"אשיב היה מתאים שם, חי
שמה" בני את תשיב פן לך "השמר לו: ענה אברהם
יותר  גדולה תמיהה אליעזר אצל להתעורר היתה צריכה
שהוא  משם", "יצאת אשר המקום אם ממהֿנפשך: –

ומולדתו  שיש ארצו כך כל נעלה הוא אברהם, של
לשם  ישוב לא מדוע – משם דוקא ליצחק אשה לקחת

?17יצחק 

נמצא  שבו המקום יותר חשוב אם שני, ומצד
מהשגחתו dzrאברהם ילך שיצחק מעוניין הוא ואין ,

מולדתו  שהוא מקום אל אפילו אברהם של והשפעתו
שהוא  מי על אברהם של שהשפעתו כיון אברהם, של
מדוע  – "ארצו" של מהמעלה יותר מכריעה "בקרבו"
יושב  "אנכי אשר הכנעני" "מבנות אשה יקח לא

eaxwa?"

לאליעזר  משהו אמר שאברהם לומר אפוא הכרחי
מפורש  הדבר שאין למרות זו, תמיהה לתרץ כדי
ואלקי  אמר "ולא בפירושו רש"י כוונת וזוהי בפסוק.
מובן  מזה (א) וגו'": ואשביעך אמר ולמעלה הארץ,
שהענין  מובן (ב) ובמילא זו, לתמיהה השיב שאברהם
חשוב  כשלקחני..." אבל אלקי... הוא "עכשיו של

אליעזר. של שליחותו למהות

.‰

Â¯·Ò‰ Ô‰ "ı¯‡‰ È˜Ï‡Â ÌÈÓ˘‰ È˜Ï‡" ÌÈÏÈÓ‰
¯ÊÚÈÏ‡Ï Ì‰¯·‡ Ï˘

הוא: לכך ההסבר

אשר  השמים אלקי "ה' למילים מתייחס רש"י
את  אלקים ש"ברא שמזה ומדייק, אבי" מבית לקחני
ואלקי  אמר "ולא זאת ולמרות הארץ" ואת השמים
נאמרו  לא השמים" "אלקי שהמילים מובן, הארץ",
הזכרת  עקב הנאמר לקדושֿברוךֿהוא סתמי כשבח

קונה 18שמו  עליון "אֿל לכן קודם לנאמר בדומה ,
וארץ" השבח 19שמים את לומר עליו היה אז כי –

הארץ". "ואלקי כולל בשלימותו,

כאשר  למעלה, גם "ואשביעך...": אמר ולמעלה
שהדברים  כיון הרי הארץ", ואלקי השמים "אלקי נאמר

" בענין בתוך jriay`eנאמרים ה' שם בהזכרת אשר ,"
שבח  בדברי להפסיק מתאים אין ולפיכך 20שבועה –

ש"וגו'" ההכרח נובע מזה כי "ואשביעך", רש"י מצטט
בלבד. שבח אינו הארץ) ואלקי השמים (אלקי

והן  כאן, השמים" "אלקי שהן לומר, הכרחי אלא,
"למעלה", הנאמר הארץ" ואלקי השמים "אלקי
הוא  בכך אשר לאליעזר, אברהם דברי לתוכן חשובים
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(16.256 ע' ח"ו לקו"ש כאן. יקר כלי וראה
יצא17) שיצחק רצה שלא אברהם של דטעמו לומר בכלל l"eglדאין

עולה  שהוא ידע שיצחק פשיטא הרי כי תמימה, עולה שהוא מפני הוא
ב כו, (תולדות מצרימה לרדת דעתו הי' ובכ"ז והוזקק i"yxtaeתמימה, (

(והודעה) מובן `fלציווי – הזאת" בארץ גור גו' מצרימה תרד ש"אל
ואילך. 241 ע' לקמן בארוכה וראה זה. איסור עדיין הי' לא אז שעד

אי"ז 18) השמים אלקי שמ"ש (ומכיון "ה" תיבת גם מעתיק ולכן
כאן). לדוד במשכיל וכ"כ ה'. רק שיאמר מספיק הי' הרי לשבחו בשביל

יט.)19 יד, לך
דמכיון 20) – בהשבועה חומר להוסיף בשביל שנאמרו מסתבר לא

(כנ"ל  לזה צריך הי' לא (ואשביעך) וכו' ביתו זקן עבדו את שהשביע
לי השבעה כג): (כא, ובוירא בכ"מ.miwl`aס"ב). ועד"ז לא. ותו –
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לכתוב  רש"י צריך ולכן דלעיל, התמיהה את הסביר
"el xn` לימו זה אין – אלא " בלבד, לשינוי והסבר ד

לאליעזר. אברהם שהסביר דברים הם אלה

אמר  הוא בתחילה – בלשונו שינה שהוא וכיון,
השמים" "אלקי ועתה הארץ" ואלקי השמים "אלקי
של  הסברו רמוז זה שבשינוי מובן, הרי – בלבד

לאליעזר: אברהם

הארץ  ואלקי השמים אלקי הוא עכשיו לו "אמר
מדוע  התמיהה נמנעת ובכך הבריות", בפי שהרגלתיו
הכנעני  מ"בנות ליצחק אשה לקחת רוצה אברהם אין
ש"עכשיו" למרות כי בקרבו". יושב אנכי אשר

גם o`kהקדושֿברוךֿהוא הוא אברהם, של במקומו ,
האלקות  את פירסם שאברהם עלֿידיֿזה הארץ" "אלקי
המקום  בנות על הדבר השפיע לא עדיין אך בעולם,
ההשפעה  כי יצחק, עם להשתדך ראויות היותן כדי עד

" באופן רק עדיין itaהיתה eizlbxdy ענין – הבריות"
בהתנהגות lbxd"itaשל שינוי היה לא אך הבריות",

ובמעשה.

ולא  השמים אלקי היה אבי מבית כשלקחני "אבל
לא  ושמו בו מכירים עולם באי היו שלא הארץ, אלקי
אל  יצחק את להביא אין שני מצד בארץ ": רגיל היה
"ויקרא  אברהם, של השפעתו כי אבי", "בית של הארץ

עולם" אֿל הוי' בשם "אלקי 21שם גם להיותו עד ,
רק  היתה בפי", "הרגלתיו של באופן ולפחות הארץ",

xg`l מבית כשלקחני "אבל אבי". מבית ש"לקחני
"בית  של המקום ולכן – בארץ" רגיל היה לא אבי...

השמים "אלקי שבו מקום ונותר היה אלקי le`אבי"
היה 22הארץ" לא ו"שמו בקדושֿברוךֿהוא, הכירו לא ,

ux`a libx."

.Â

˙ÂÙÂ˜˙· '‰· ‰¯Î‰‰ ÔÈÚ· È"˘¯ ÔÂ˘Ï È˜ÂÈ„
˙ÂÂ˘‰

התארים את רש"י משנה כך כדי כדלעיל.eke'תוך
רש"י  בפירוש מילה כל כמה עד שוב כאן ורואים

oihelgl zwiiecn.

לפי  ולהסביר בקיצור, לפחות להקדים, יש כך לשם
לקרוא הוחל "אז הפסוק על –23ה'"myaהסדר:

קראוi"yxמפרש לחולין, ה' בשם dfשהשתמשו mya
ולאלילים. לאדם

שם "ויקרא הפסוק mlerה'myaעל lÎ`"24 מפרש
i"yx,mdxa`yש"לא שידעו, עליהם ilynהשפיע

שאמר מי משל אלא mlerdאכלתם dide העולם – "
העולם". ל"אלוקה שייך

לעיל האמור כל מובן:לפי

אנוש מימי אך myאתerciא) הקדושֿברוךֿהוא,
היו לא כלומר, לחולין, אותו אז.mixiknהפכו בו

חשבו  אברהם, של "ויקרא" פעולת לפני ב)
היה ilynש" לא ששמו ומובן, דבר. בכל וכך אכלתם",

libx.'וכדו חבירו של או האדם של היה דבר כל כי ,

"אלקי שהוא הכירו ממילא "באי minydג) אך ,"
היו לא eaהעולם", mixikn25 אברהם דברי לפני ,

ש" חשבו הם – "ויקרא" – אכלתם",ilynאליהם

היו לא ו"בארץ" ה"שמים",milibxד) אודות לדבר
היה לא שמו גם אתlibxולכן שהכירו למרות ,eny,

השמים". "אלקי

אותו  גם אלא "שמו", את רק לא הרגיל אברהם ה)
"אלקי של מצב כדי עד הרגלתיו, –ux`dעצמו, "lka

ש" להם אמר הוא (1 וכדומה elyn(2אכילה אכלתם"
להם "ekxaאמר –ita."

רש"י  אומר בחרן" עשו אשר "הנפש הפסוק על ו)
הם26אותם xiibשהוא כלומר, .ea exikd לגבי ואילו .

ש"הרגלתיו רק נאמר הם itaה"בריות" אין אך ,"
mixikn.'בה

.Ê

Â˙„Â·Ú ÔÈ·Ï Ô¯Á· Ì‰¯·‡ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰
Ï‡¯˘È ı¯‡·

הוא: הענינים בפנימיות לכך ההסבר

אברהם  שגרם החידוש להבין: יש לכאורה,
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וראה 21) ה. יב, לך מפרש"י ולהעיר שם. וכפרש"י לג. כא, וירא
.31 הערה לקמן

ויל"ש:22) וב"ר מהספרי דפרש"י והשינוי החילוק מובן כ"ז וע"פ
ד" אברהם שעשה החידוש רק מפרש ועל ekilndבהנ"ל השמים על

בפי' עסוק ולא שם), (ב"ר לבריותיו" אותו "הודעתי שם) (ספרי הארץ"
בא  שלא "עד בסתמא נאמר ולכן שלפנינו, בהכתובים אברהם דברי

אבינו שלא mlerlאברהם "עד שם) (ספרי כו'" מלך הקב"ה הי' לא כו'

eizeixal eze` izrced.(שם (ב"ר כו'"
כו.23) ד, בראשית
לג.24) כא, וירא
מזה)25) (ויותר אצלו מקרבו יט): יח, (וירא פרש"י ע"פ ובפרט

מזה) (ויותר .exikneויודעו
ובפרש"י.26) ה יב, לךֿלך
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"אלקי  גם הוא שהקדושֿברוךֿהוא הוא, "עכשיו"
כך, ואם תמיד. היה הוא השמים" "אלקי כי הארץ",

הוא "עכשיו ומאריך: בלשונו רש"י כופל `iwlמדוע
minyd היה אבי מבית כשלקחני אבל הארץ... ואלקי

אומר  הוא ואין הארץ", אלקי ולא השמים אלקי
כשלקחני  אבל הארץ אלקי גם הוא "עכשיו בקצרה

הארץ" אלקי היה לא אבי ?27מבית

הוא  לכך בחוץ28ֿההסבר אברהם היה כאשר :
מבחינת  העלם של באופן דרגתו היתה בחרן, לארץ,

אב – "אברם" שמו אז היה לכן מלשון mxהחכמה, ,
שהיא  "חרן", של המהות וזוהי והעלם. רוממות
ול"המשכה" להשפעה מפריע שהוא "גרון", בגימטריא

המדות. אל השכל מן

שנגרמה  בהשפעה גם היה לכך לעולם בדומה
אורות  תוספת "המשיך" שהוא עבודתו, באמצעות
עד  ירדה לא ההשפעה אך ב"אצילות", למעלה

הזה. ולעולם בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות

"לךֿלך  לו אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר רק
אל וממולדתך... לארץ ux`dמארצך הגיע והוא "

אל  המוחין מהעלם והשפעה ירידה היתה אז ישראל,
ארץ  בבחינת – למלכות עד ירדו 29המדות, ואז .

גם  ב"אצילות", "המשיך" שאברהם הנוספים, האורות
הזה. ולעולם בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות למטה

הוא "עכשיו שרק לכך הסיבה מובנת זה `iwlלפי
minyd"הארץ אבי 30ואלקי מבית "כשלקחני ואילו ,

ב"בית  גם אמנם, הארץ". אלקי ולא השמים אלקי היה
בעולם  האלקות בפרסום אברהם עסק בחרן אך 31אבי" ,

לא  המוחין, העלם בבחינת דרגתו היתה שאז כיון
הארץ". "אלקי שיהיה כך על בעולם פעולתו השפיעה

כשלקחני  "אבל אברהם לדברי ההסבר גם וזהו
גם  כי הארץ". אלקי ולא השמים אלקי היה אבי מבית

של  בענין עבודתו באמצעות אברהם גרם אבי" ב"בית
אך  באצילות. אורות תוספת להמשכת השמים" "אלקי

לא  זו השפעה הארץ", אלקי "ולא של במצב זה היה

הזה. לעולם ירדה

.Á

Â˙ÂÈ‰· Ì‰¯·‡ ˘„ÈÁ "ÌÈÓ˘‰ È˜Ï‡"· Ì‚
Ï‡¯˘È ı¯‡·

הוא  "עכשיו אברהם דברי את להבין ניתן זה לפי
minyd iwl` אלקי" של בענין גם כי – הארץ" ואלקי

מה  לעומת "עכשיו" של בתקופה חידוש היה השמים"

כן: לפני שהיה

"אלקי  גם יהיה שעכשיו אברהם של השפעתו

גם  ירדו ב"אצילות" שלמעלה שה"המשכות" הארץ",
בריאהֿיצירהֿעשיה  ידי 32לעולמות על התאפשרה ,

תוספת  ל"אצילות". שמעל החכמה העלם של התגלות

אברהם ש"המשיך" היתה dfÎiptlהאורות ב"אצילות"
אך  ההשתלשלות". ב"סדר מלכתחילה שנקבע כפי

מארצך  "לךֿלך הקדושֿברוךֿהוא לו אמר כאשר
מחרן  יצא והוא לכך, הכח לו וניתן וממולדתך..."

אז ישראל, עלֿידיֿזה dlbzpלארץ רם", ה"אב

וחיבור  קשר נוצר מכך, שלמעלה ההעלם בו ש"נמשך"
עבודת  ידי ועל ה"נאצלים", לבין ה"מאציל" בין

שנקבע  מכפי יותר ב"אצילות" אורות נוספו אברהם

ההשתלשלות". ב"סדר

שג  שחידש יוצא, השמים", "אלקי של הענין ם

" מאשר eiykrאברהם יותר נעלה באופן היה ,"
התוספת  מפני ואדרבה, אבי". מבית "כשלקחני

בהמשכה  השמים", "אלקי של לענין שנגרמה

"אלקי של הענין התחדש ",ux`dשב"אצילות",
בעולמות  גם יתגלה האצילות עולם של שההעלם

למטה. עד בריאהֿיצירהֿעשיה,

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

הי'27) "לא רש"י מכת"י בא' מהגירסא השמים `l`להעיר אלקי
הוא  עתה "אבל (15 הערה (דלעיל רש"י כת"י ובב' הארץ" אלקי ולא

הארץ". אלקי
(28– אדה"ז מאמרי ואילך א יא, לך תו"א ראה – לקמן בהבא

לך  אוה"ת א. צ, ואילך. ד פג, לך תו"ח ואילך. ה' ע' הר"פ הנחות
אברהם  מעלת בתורה נאמר לא למה השאלה (בביאור ואילך א תתרעה,
הערכיםֿ בספר בפרטיות וראה לא"י). שבא עד אורחים מאכיל שהי'

וש"נ. אברהם. ערך ח"א חב"ד
רא"ש 29) ב. מ, ברכות אמר תוד"ה וראה ועוד. ב. יא, שם תו"א

דהמליכו  מלכות כמו הוי אברהם דאלקי (ועוד) כאן רבעה"ת (סכ"ג). שם

כו'.
דאלקי 30) השייכות ואילך) א (תשצ, עה"פ כאן מאוה"ת להעיר

אברהם. ועבודת ורבקה יצחק לנישואי הארץ
מגייר 31) אברהם – בחרן עשו אשר הנפש "את נאמר מזה ויתירה

ובפרש"י). ה יב, (לך כו'"
בה"א  אברהם שנקרא אחרי "כי ע"א ריש יב, מתו"א להעיר אבל
וכמ"ש  כו' ניצוצות להעלות יכול הי' מל'... בבחי' התגלות המשיך שעי"ז

" תיבת (ומשמיט כו'" עשו אשר הנפש ע'oxgaואת ח"י לקו"ש וראה .("
.14 הערה 89

(32.28 שבהערה ואוה"ת תו"ח ראה
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הגזירה, ביטול לפני זה שהיה כיון זאת, למרות
ירדו  והעליונים לעליונים, יעלו "התחתונים שאז

תורה  במתן התחדש אשר ענין גם 33לתחתונים", הרי ,
היתה  ישראל לארץ מחרן ביציאתו אברהם עבודת אם

תורה  במתן לתחתונים עליונים שבין לחיבור ,34הכנה
ולעליה לשינוי אברהם של עבודתו גרמה mzednaלא

שבהם  הבריות ושל העולם עניני של 35של מצב שיהי' ,
זאת  עשה הוא אלא הכרה, של באופן הארץ" "אלקי

הבריות". בפי "הרגלתיו של באופן רק

(a"lyz dxy iig t"y zgiyn)

•
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וש"נ.33) ג. פי"ב, שמו"ר
ב.34) פז, תו"ח ג. יא, שם תו"א וראה ב. תרפז, לך אוה"ת ראה
ובכ"מ.

יעקב 35) שאצל עצמם האבות ביחס גם ,31 שבהערה לקו"ש וראה
עבודתו הי' אברהם.xexiaדוקא משא"כ לקדושה, עולם עניני

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מרחשון, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

שלום וברכה!

בזמן  ובפרט  ע"ד הפעולות במשך חדש תשרי,  גדולה קראתי הדו"ח שלהם  ובשמחה  בנועם 
שמחתנו. כן יתן וכן יוסיף ה' לימים יבואו להיות מעלין בקדש, מעלה אחר מעלה.

ועל של עתה באתי לעוררם ע"ד הנחיצות היותר גדולה להשתמש בחדש כסלו להפצת שיטת 
החסידות חב"ד. ובפרט בהימים שמיו"ד כסלו, י"ט כסלו ואילך, ולסדר הדברים בפירסום המתאים, 
והעיקר להשתדל בכיבוש הנוער, ולא רק הנוער החרדי בלבד, אלא גם זה שלעת עתה אינו חרדי עדיין, 

הנמצא לע"ע בחוצה.

אפשר שימים אלו תוגמר כאן העתקת חוברת י"ט כסלו ללשון הקדש, ואז תושלח לכם. אבל 
בטח גם במחניכם יש למצוא בקל מעתיק המתאים, ואז אין כדאי לחכות להעתקה הנשלחת מכאן, 

אשר אפשר שתתאחר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וקיום ברכת נשיאנו להיות נרות להאיר.

מוסג"פ קונטרס לכ' מרחשון שהו"ל בימים אלו.



מד

בראשית נ, ה – אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת 
תקברני  שמה  כנען  בארץ  לי  כריתי  אשר  בקברי 

ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה

קסט

רמזים למאחז"ל )סוטה יג, א( "שהקיפו כתרים לארונו 
של יעקב", במ"ש "בקברי אשר כריתי" יש בו אותיות 

"כתר"

מ"ש יעקב בקברי אשר כריתי לי, נאמר לשון כר.

הוא, כי כר הוא בחי' כתר כמ"ש בקהלת יעקב מע'1 

כר, וע"ש ג"כ במע'2 כרמל ע"ש וכו'.

גם בכרית"י יש אותיות כת"ר, והיינו ג"כ מה שאיתא 

במסכת סוטה3 שהקיפו כתרים לארונו של יעקב )והובא 

שייך5  תפארת  יעקב  כי  האטד(  גרן  בפסוק4  בפרש"י 

לכתר וכו'. והיו ל"ו, כתרים כדאיתא6 שם.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ח

1( וז"ל: כר הוא סוד אריך וכו', ונודע דאריך הוא קוצו של יוד דהוי"ה, 

כר במילוי כ"ף רי"ש גימטריא “זהו הקוצו של היוד דהוי"ה" במכוון.

2( וז"ל: כרמל הוא בחינת אריך אבא ואמא – כתר חכמה בינה ע"ש.

3( יג, א ויבואו עד גרן האטד וכי גורן יש באטד, א"ר אבהו מלמד 

שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד וכו'.

4( בראשית נ, י.

5( וכידוע דתפארת הוא קו האמצעי העולה עד פנימיות הכתר, ראה 

שיחות  לקוטי   .112 עמוד  תש"י   .115 עמוד  תש"ט  המאמרים  ספר 

חלק ב עמוד 303. ועוד. ראה בפנים בתורת לוי יצחק הביאור עפ"י 

קבלה. 

6( ראה סימן קע.

בעבר  אשר  האטד  גרן  עד  ויבאו   – י  נ,  בראשית 
ויעש  מאד  וכבד  גדול  מספר  שם  ויספדו  הירדן 

לאביו אבל שבעת ימים

קע

רמז שהקיפו ל"ו כתרים לארונו של יעקב )סוטה יג, א(

גורן  וכי  האטד  גרן  עד  ויבואו  סוטה7  במס'  איתא 

יש באטד א"ר אבהו מלמד שהקיפוהו כתרים לארונו 

של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד וכו' תנא שלשים 

וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב. )והובא בפרש"י 

בפסוק גרן האטד(.

הוא, כי אטד בכפל8, א' פעמים ט' – ט', ט' פעמים 

ד' – ל"ו וכמ"ש במ"א מזה בס"ד.
תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד ח

* * *

חנטיא  וחנטו  ספדניא  ספדו  בכדי  וכי  ה:  בתענית 

וקברו קבריא.

אמר הלשון, וכי, בכדי.

וכי מספר ל"ו
בכדי מספר ל"ו.

והיינו מה של"ו כתרים הקיפו ארונו של יעקב.

קברו9 קבריא בגי' כתר עם הכולל.
שם עמוד י

7( סוטה יג, א. 

ט   × א  מתחלה  "אטד",  מתיבת  ואות  אות  כל  כופלים  פירוש:   )8

)1 × 9( = 9, ואח"כ כופלים ט )9( × ד )4( = 36, ל"ו. וראה לעיל 

סימן קסט.

9( קברו )גי' 308( + קבריא )313( = 621, וכן תיבת “כתר" )620( + 

עם הכולל = 621.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dpyd y`x(iyiy meil)

ïðéãáò`vnp ,miylyd meia yceg y`x did m` ixdy ,wtqn ©§¦¨
did m`e .zn`a aeh mei `ed xyr dyng meik mipen ep`y dny
dyyk mipen ep`y meidy ixd ,cg`e miyly meia yceg y`x
mibdep okle ,izin`d aeh mei `ede ,xyr dyng zn`a `ed ,xyr
dyecw bedpl yi ,dpyd y`x ly aeh meia oke .dyecw mdipya

la` ,ixyz yceg ly ipye oey`x meiaøñéaøàdrax` mei - ©§¥©
,ycegl xyrïðéãáò àìoi` dpyd y`xa oke ,aeh meik wtqn Ÿ©§¦¨

y`x edfy miyyeg oi`e ,lel`a dryze mixyra dyecw mibdep
:`xnbd dywn .dpydénð ãáòéìåaøñéaøàoke ,wtqn aeh mei §¦£¥©¦©§¥©

aeh meik lel`a dryze mixyr mei z` mb dyrp dpyd y`xa

yeygl yi ixdy ,wtqnì äeøqç àîìcyceg,áày`x z` erawe ¦§¨©§¨§¨
,a` ycegl miyly meia lel` ycegäeøqçåmbìyceg,ìeìà §©§¨§¡

,miyly meia dpyd y`x `edy ixyz yceg y`x z` erawe
lel` ycegl dryze mixyr `edy mixeaq ep`y meiy `vnpe
oiprl oke .dpyd y`x `ed zn`a ,[a` yceg z` epxairy zngn]
,xc` yceg z` mbe hay yceg z` mb exqigy yeygl yi ,oqip
yceg z` epxairy zngn] oqipa xyr drax`k mipen ep`y meide
.gqt ly oey`x aeh mei `ede ,xyr dyng zn`a `ed [hay

.wtqn aeh meik df meia mb bedpl ongp ax jixvd `l recne
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שישי עמ' ב



מה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 

שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ימי  לכל  שרה  חיי  ויהיו  בפסוק  רמז  תוכן:  א. 
"בקרית  יתמו  ומתי  ישראל,  על  שיעברו  הצרות 

ארבע" רמז לשעבוד ד' גליות, ועוד רמזים בזה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
ושי"ן  ישראל,  על  שעברו  הצרה  ימי  כל  הן  אלו  שרה,  חיי 
וצד"י מתחלפין כמן יצחק ישחק. וכל הגלויות, גלות מצרים 
בית שני, מכלל הצרות  ימי  כל  וכן  זה  וגלותינו  בבל  וגלות 
ועל כן לא עלו  ועד סופו לא היו בשלוה.  היו, כי מתחלתו 
המיוחסין מבבל וגלות ירושלים אשר בספרד, כי ידעו כולם 
ידיעה ברורה כי הימים ההם מימי הגלות הן, ואמרו מוטב 
נשב במקומינו ולא נגלה גלות על גלות. וימי הגליות כולם 
וששים  ומאה  אלפים  השנים  מנין  כל  עולים  שני  בית  עם 
ושב"ע  שנ"ה  ועשרי"ם  שנ"ה  מא"ה  חשבון  כמנין  שנה, 
שני"ם, והעשרים שנה היתרים הם נכנסים בעשרים שבטל 
התמיד קודם החורבן1 כי פעמים רבות בטל קודם החורבן. 

נמצא שכל אלו שני חיי הצרה.
יתמו  ומתי  הצרות.  כל  ויתמו  יכלו  שאז  שרה,  ותמת 
בקרית ארבע, אחר שיעברו קורות שעבוד ארבע מלכיות 
את  ואספתי  ב(  יד,  )זכרי'  בה  דכתיב  ומגוג  גוג  ומלחמת 
כנען,  בארץ  חברון  היא  למלחמה.  ירושלים  אל  הגוים  כל 
יוסף  בן  משיח  יהרג  ההיא  ובעת  הגוים  כל  שם  שיתחברו 
יב(  יב,  )זכרי'  דכתיב  ולספדו  לבכותו  ישראל  כל  ויבואו 
ויבא  הה"ד  וגו'  לבד  משפחות  משפחות  הארץ  וספדה 

אברהם לספוד לשרה ולבכותה.

)ע"פ   1290 שני,  בית   420 בבל,  גלות   70 מצרים,  גלות  שנה   400 החשבון:  ביאור   )1

דניאל יב, יא( מעת הוסר התמיד עד סוף הגלות, סה"כ 2180. חשבון המלים בפסוק 

עולים 2160, והעשרים העודפים הם השנים של ביטול התמיד שהיו לפני החורבן.

יצחק  תולדות  ואלה  באברהם,  נאמר  מה  זה  כל  אחר 
המאורעות  כל  אחר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן 
וקוראות הזמן ותולדותיו ישמח ה' במעשיו, וישמח ישראל 
בעושיו, וישמחו השמים ותגל הארץ, וישמח הר ציון ותגלנה 
בנות יהודה, ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם 
על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ואז ימלא 

שחוק פינו ולשונינו רנה, אמן כן יהי רצון.
תורת המנחה

כה, יח –וישכנו מחוילה עד שור אשר על 
פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל

ויבנה  דוד  בן  דכשיבוא  בפסוק  רמז  תוכן:  ב. 
בהמ"ק השלישי יהי' נפילה לבני ישמעאל

עה"פ על פני כל אחיו נפל יש לדקדק מש"כ "כל", למה 
שיהי'  מה  כאן  דמרומז  וי"ל  נפל,  אחיו  פני  על  כתיב  לא 
באחרית הימים, דהנה בב"ב )טז( איתא דברכת בכל מכל 
יעקב  דברכת  נמצא  ע"ש,  ויעקב  יצחק  אברהם  כנגד  כל 
הר  קראו  דאברהם  )פח(  ובפסחים  "כל",  בתיבת  מרומז 
דזה  שם  ובמהרש"א  ע"ש  בית,  ויעקב  שדה  קראו  יצחק 
נחרבו,  שני  ובית  ראשון  דבית  מקדשות,  בתי  ג'  כנגד 
משא"כ בית שלישי הוא נצחי המרומז ב"בית" שהוא נצחי 

בניגוד להר ושדה ע"ש.
דורש  הטורים'  דה'בעל  הכתוב  דיוק  דזהו  לומר  ויש 
סמיכת סוף פ' חיי שרה על פני כל אחיו נפל עם פ' תולדות 
ואלה תולדות יצחק, לומר כשיפול ישמעאל משם בן דוד 
יהי'  וזהו מה שאמר הכתוב דנפילת ישמעאל  יצמח ע"ש, 
בית  יהי'  דאז  השלישי,  בהמ"ק   – יעקב(  )כנגד  "כל"  ע"י 
ישמעאל,  לבני  נפילה  ויהי'  עולמים  ולעולמי  לעד  נצחי 

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר.
פרי דוד

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

bexz`a mikled m` ,df oecip :zeiyewd izy z` `xnbd zvxzn
,dhiwl xg` e` dhpg xg`àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -,àéðúc ©¨¥¦§©§¨

âBøúà ,íéð÷æ äMîç íeMî ãéòä ñBîìeèáà ,éñBé éaø øîàmikled ¨©©¦¥©§§¥¦¦£¦¨§¥¦¤§
eaøçàonfì Búèé÷ìoipr,øNòîzrawp ely xyrnd zpy ,xnelk ©©§¦¨§©£

,ezhiwl onf itleøîàå àLeàa eðîð eðéúBaøå`l` ,eixack `ly §©¥¦§§¨§¨§

bexz`a mikledì ïéa øNòîì ïéa Búèé÷ì øçà.úéòéáL ©©§¦¨¥§©£¥¦§¦¦
:`xnbd dywndéîL øëc ïàî 'úéòéáL'ixaca xkfed ike - §¦¦©§©§¥

welgl minkg e`a ok zngny ,ziriaya bexz`d oic qenleha`
.dhiwl xg` ea mikled ziriay oiprl mby xnele
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום ראשון עמ' א

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

,mdilr xiarn `l` ,eizecndéãäa eîe÷z àìewcwcz l` - Ÿ§©£¥
,eixg`,'òLt ìò øáòå ïBò àNð' øîàpL,eyxceïBò àNBð éîì ¤¤¡©Ÿ¨§Ÿ¥©¤©§¦¨
øáBòìlr.òLt §¥¤©

weqtd jynda xn`p(my)ì'øa àçà éaø øîà .'Búìçð úéøàL ¦§¥¦©£¨¨©©¦©¨©
,àðéðçk md el` mixacäéìàonyd wlgd `idy ,yak ly £¦¨©§¨

,eay gaeyndeåmle`õB÷yida,dlek z` lek`l xyt` i`e §¨
lr xaere oer `yep d"awdy oinegpz ixac o`k yiy s` ,xnelk

wx `l` mlekl z`f oi` la` ,rytì'ìëì àìå 'Búìçð úéøàL ¦§¥¦©£¨§Ÿ§¨
Búìçðwx `l` ,l`xyi lkl oer `yep d"awd oi`y ©£¨
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dxyמו iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn g"i oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈL Ú·LÂ∑,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

לעצמֹו נדרׁש אחד ׁשּכל ל ּכבת לֹומר מאה ּבת , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

לחטא  ׁשהרי עׂשרים חטאה, לא עׂשרים ּבת מה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ענׁשין  ּבת עׂשרים אינּה ּובת חטא, ּבלא מאה ּבת אף , ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ליפי  ׁשבע N¯‰.ּכבת ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְִֶַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ,` jxk g"nyz zegiyd xtq)

ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה א)מאה (כג, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּנפׁש: ּכֹוחֹות לכל רמז ּכאן ׁשּיׁש החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹואר
"עׂשרים  מּקיפים); (ּכֹוחֹות ותענּוג רצֹון – ׁשנה" ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"מאה
ׁשנים" "ׁשבע הּמֹוחין); עיקר ּובינה, (חכמה מֹוחין – ְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

הּמידֹות. ׁשבע –ִֶַַ
ּכֹוחֹות  ּבכל העבֹודה ׁשלימּות על מֹורה זה ׁשּמסּפר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ּכּמּובן, ּבאברהם ּגם קּיימת היתה זֹו ׁשּׁשלימּות ואף ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש.

חּייה. ימי ּבמסּפר ואף ּבׂשרה ּביטּוי לידי ּבאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא

מעל  היה עצמֹו מּצד אברהם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבטעם
" ּבחינת העֹולם, – ׂשרה ואילּו רעיֹון". מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

– העֹולם ּגדרי ׁשהם והּמקֹום, הּזמן ׁשֹורׁש מלכּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנּוקבא,
ּומּכיון  העֹולם. ּגדרי ּבתֹו ענייניו את ּופעלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָהמׁשיכה
ּדירה  מּמּנּו לעׂשֹות ּדוקא, ּבעֹולם היא העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשעיקר
ּבחּיי  העבֹודה ׁשלימּות נרמזת לכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא,
להיֹות  צריכה ּבעֹולם העבֹודה ׁשּגם לכ רמז ּדוקא, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׂשרה

הּנפׁש. ּכֹוחֹות ְֶֶַָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUA deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ועׂשרים  ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבתחילת
"מה  ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו אסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָראתה
ׁשחיתה  ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא:

מדינֹות" קכ"ז על ותמלֹו - ג)קכ"ז פנ"ח, .(ב"ר ְְְִִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

ׂשרה  ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָהּיתרֹון
ׁשּמּצד  ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּוא,
וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות יׁשנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּטבע
הבּדל  ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי

לזמן. זמן ְְִֵַַּבין
ּבקכ"ז  ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּתּוּות

אסּתר: מלכה ׁשעליהן ְְְֲִֵֵֶֶֶָָמדינֹות
ּד"מפּוזר  ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבני
ּומאה  ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומפֹורד

ועד  מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמדינה".
ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזקן",

ּכלׁשֹונֹו" ועם יב־יג)ועם ג, אסתר .(מגילת ְְִַָָ
ּגֹוד  מפּוזרים וזהּו יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶָָָָּבמקֹומֹות
נׁשמתֹו־עדן  הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - המסירּות־נפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבענין

ד) קכ, בהוספות אור ּבסּכנה (תורה יׂשראל ׁשהיּו הּימים ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ׁשּכל
ּכּולם  היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש המן, ּגזירת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני
ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבבחינת
ולא  להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו וׁשעה ׁשעה ּבכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּכי
מהם  אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹור

חס־וׁשלֹום"! חּוץ ְֲֶֶַַָמחׁשבת
לקכ"ז  ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
"ּכּולן  - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמדינֹות

לטֹובה". ְִָָׁשוין

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äðL íéøNòå äðL äàî (à)oFWl ¥¨¨¨§¤§¦¨¨§
llM lkA dpW aYkp Kkl ,i"Xx©¦§¨¦§©¨¨§¨§¨
Wxcp cg` lMW Ll xnFl llkE§¨©§¤¨¤¨¦§¨
,`hgl mixUr zaM d`n zA ,Fnvrl§©§©¥¨§©¤§¦§¥§
azM oke .itil raW zaM mixUr zaE©¤§¦§©¤©§Ÿ¦§¥¨©

mdxa` iIg ipWA('f d"k oNdl): ¦§¥©¥©§¨¨§©¨

ïéàåiIg ipWA ixdW ,oFkp df FWxcn §¥¦§¨¤¨¤£¥¦§¥©¥
l`rnWi(f"i wEqR mW)ipWM xn`p ¦§¨¥¨¨¤¡©¦§¥

mieW Eid `le ,deWA mdxa` iIg©¥©§¨¨§¨¤§Ÿ¨¨¦
dUre rWx dNgYn did la` ,daFhA§¨£¨¨¨¦§¦¨¨¨§¨¨
wNgl dpW dpW iM ,cFre .sFQA daEWY§¨©§¦¨¨¨¨§©¥
la` .ozFeWdl Wxcp EPpi`e ,rnWn©§¨§¥¤¦§¨§©§¨£¨

mipWe dpW dpWdnE .`Ed oFWNd KxC ¨¨¨¨§¨¦¤¤©¨©
dAx ziW`xaA Exn`X('` g"p)d`n zA ¤¨§¦§¥¦©¨©¥¨

`N` oM EWxC `l ,`hgl mixUr zaM§©¤§¦§¥§Ÿ¨§¥¤¨
xn`e xfgW ,oFWNd xEYIniIg ipW ¦¦©¨¤¨©§¨©§¥©¥

,dxUEWxCi `le .ozF` deWde ollMW ¨¨¤§¨¨§¦§¨¨§Ÿ¦¨§
:mdxa`A oMa dxez ¥§©§¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a jxk y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
א)ׁשנים" ּכבת (כג, כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְִִֵֵַַַַַָ

ז'".
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים ת"ת ׁשבע הל' (ראה ְְִִֶֶַַַַַַָָ
סשמ"ג) או"ח טושו"ע בתחילתו. הּזמן לאדה"ז הּוא - ׁשנה עׂשרים ;ְְִֶַַָָ

"מֹוחין  ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּבֹו
קנ ּדגדלּות" ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְִֵַַָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם הּוא (אבות - ׁשנה מאה ; ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

העבֹודה ּוׁשלימּות ּדגמר שם)הּזמן אבות .(ראה ְְְֲִֵַַַָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב כ'"והּנה, ּכבת ק' ׁשּגם "ּבת - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּבגמר
עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבתחילת ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיה

ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי ז'"אמנם ּכבת כ' "ּבת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
(ּגיל  ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא אינֹו ("אייּגענע עׂשרים), מּׁשּלֹו פֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
(ּגיל  לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדרכים"),

ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים מה ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשבע),

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑ ׁשם ׁשהיּועל ענקים ארּבעה ¿ƒ¿««¿«ְֲִֵֶַַָָָָ
על  אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשם:

ׁשּנקּברּו זּוגֹות ד' ואׁשּתֹו:ׁשם איׁש אדם (ב"ר)ׁשם ְְְְִִִֵֶָָָ
ולאה  יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם .וחּוה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ

Ì‰¯·‡ ‡·iÂ∑ ׁשבע מּבאר.‰¯NÏ „tÒÏ «»…«¿»»ְִֵֶַƒ¿…¿»»
d˙k·ÏÂ∑ ׂשרה ו מיתת לפי נסמכה יצחק, לעקדת ¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

העקדה  ּבׂשֹורת לׁשחיטה,ׁשעלֿידי ּבנּה ׁשּנזּדּמן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא ּומתה ּפרחה וכמעט מּמּנה .נׁשמתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íäøáà àáiå (á)x`An ,i"Xx oFWl ©¨Ÿ©§¨¨§©¦¦§¥
cnFr didW xnFl df oi`e .raW¤©§¥¤©¤¨¨¥

aEzMX dOn mW(h"i a"k lirl)aWIe ¨¦©¤¨§¥©¥¤
dxU didY Ki` iM ,raW x`aA mdxa ©̀§¨¨¦§¥¨©¦¥¦§¤¨¨
mW KldW xnFl dpEMd la` ,oFxagA§¤§£¨©©¨¨©¤¨©¨
`aE ,dxU zzinA rnWe ,FMxvl mFIA©§¨§§¨©§¦©¨¨¨
oFWlE .DzMale Dl cRql mXn¦¨¦§Ÿ¨§¦§Ÿ¨§

EpizFAx('d g"p x"a).`A dIxFOd xdn ©¥¥©©¦¨¨
axd FazMW WxcOd itl `Ed okei"Xx) §¥§¦©¦§¨¤§¨¨©©¦

(o`M:DznWp dgxtE dcwrA drnW iM ¨¦¨§¨©£¥¨¨§¨¦§¨¨
äàøpäåDA d`ESd dzidW dcwrA §©¦§¤©£¥¨¤¨§¨©©¨¨¨

xC did mW iM ,raW x`aA¦§¥¤©¦¨¨¨¨
dNgzA aEzM ok iM ,xfg mWe`"k lirl) §¨¨©¦¥¨¦§¦¨§¥

(b"laW x`aA lW` rHIemW `xwIe r ©¦©¥¤¦§¥¨©©¦§¨¨
xn`e ,mlFr l` 'd mWA(mW)xbIe §¥¥¨§¨©¨©¨¨

,miAx mini miYWlR ux`A mdxa ©̀§¨¨§¤¤§¦§¦¨¦©¦
ux`A `EdW raW x`aA FzExB `Ede§¥¦§¥¤©¤§¤¤
oM lre ,dcwrA dEhvp mWe ,miYWlR§¦§¦§¨¦§©¨©£¥¨§©¥
ux`W ,mini dWlW KxCA ddẄ¨©¤¤§¨¨¦¤¤¤
EN`W ,milWExin dwFgx miYWlR§¦§¦§¨¦¨©¦¤¦
aEzM ok iM ,`Ed dcEdi xdA oFxag¤§§©§¨¦¥¨

('f 'k rWFdi)FaEWaE .milWExil aFxwe , §ª©§¨¦¨©¦§
FnM ,xfg raW x`al dcwrd on¦¨£¥¨¦§¥¤©¨©§

xn`PW(h"i a"k lirl)l` mdxa` aWIe ¤¤¡©§¥©¨¨©§¨¨¤
raW x`A l` eCgi EklIe EnwIe eixrp§¨¨©¨ª©¥§©§¨¤§¥¨©
zFxFdl ,raW x`aA mdxa` aWIe©¥¤©§¨¨¦§¥¨©§

oM m`e .mipW FA aWie mW aMrzPW¤¦§©¥¨§¨©¨¦§¦¥
did `l iM ,onf FzF`A dxU dzn `lŸ¥¨¨¨§§¨¦Ÿ¨¨
dxC dxUe raW x`aA xC mdxa ©̀§¨¨¨¦§¥¤©§¨¨¨¨

:oFxagA§¤§
ïëå,raW x`aA clFp wgvi iM d`xp §¥¦§¤¦¦§¨©¦§¥¤©

dNgY aEzM iM('` 'k lirl)rQIe ¦¨§¦¨§¥©¦©
oiA aWIe abPd dvx` mdxa` mXn¦¨©§¨¨©§¨©¤¤©¥¤¥
Klnia`e ,xxbA xbIe xEW oiaE Wcẅ¥¥©¨¨¦§¨©£¦¤¤
aFHM Liptl ivx` dPd eil` xn`̈©¥¨¦¥©§¦§¨¤©

aW LipirA(e"h mW)ux`A mW aXizpe , §¥¤¥¨§¦§©¥¨¨¨¤
aEzM oMW ,raW x`aA `idd`"k lirl) ©¦¦§¥¤©¤¥¨§¥

(a"kKlnia` xn`Ie `idd zrA idie©§¦¨¥©¦©Ÿ¤£¦¤¤
,xn`l mdxa` l` F`av xU lkitE¦Ÿ©§¨¤©§¨¨¥Ÿ
EzxkIe ,xxBn eil` EkldW aEzM oi`e§¥¨¤¨§¥¨¦§¨©¦§§
iM d`xY oke .raW x`aA zixAd mẄ©§¦¦§¥¤©§¥¦§¤¦
ziAn DzF` E`ivFd xW`M xbd̈¨©£¤¦¨¦¥
dkld wgvi z` lnBd mFiA mdxa ©̀§¨¨§¦¨¥¤¦§¨¨§¨

raW x`A xAcnA(c"i `"k lirl)mXW , §¦§©§¥¤©§¥¤¨
rqp miAx mini xg` la` ,mixc Eid̈¨¦£¨©©¨¦©¦¨©
dxhtpe oFxagl `aE miYWlR ux`n¥¤¤§¦§¦¨§¤§§¦§§¨

:zwCSd mẄ©©¤¤
ìáàxnFl Ep` oikixv WxcOd itl £¨§¦©¦§¨§¦¦¨©

dcwrd onfA dxUe mdxa` iM¦©§¨¨§¨¨¦§©¨£¥¨
e oFxagA mixC EiddnE ,dEhvp mW ¨¨¦§¤§§¨¦§©¨©

z` mdxa` `VIe iWilXd mFIA xn`X¤¨©©©§¦¦©¦¨©§¨¨¤
eipir('c a"k lirl)xdd Fl dlbp `l iM , ¥¨§¥¦Ÿ¦§¨¨¨

dide ,iWilXd mFId cr midl` cng̈©¡Ÿ¦©©©§¦¦§¨¨
milWExi iaiaqA KlFd minId ipWA¦§¥©¨¦¥¦§¦¥§¨©¦
mdxa`e ,Fl zF`xdl oFvxd did `le§Ÿ¨¨¨¨§©§§©§¨¨
,oFxagl FnFwnl aW `l dcwrd xg ©̀©¨£¥¨Ÿ¨¦§§¤§
mFwn raW x`A l` dNgY Kld la £̀¨¨©§¦¨¤§¥¤©§
mWe ,FQp lr d`cFd zzl FNW lW`d̈¥¤¤¨¥¨¨©¦§¨
xn`X inE .`aE dxU zzinA rnẄ©§¦©¨¨¨¦¤¨©
x`An xn`W inE `A dIxFOd xdn¥©©¦¨¨¦¤¨©¦§¥

:cg` mrh lMd `A raW¤©¨©Ÿ©©¤¨
éôìeaWIe aEzMd xn`X dn df §¦¤©¤¨©©¨©¥¤

raW x`aA mdxa`a"k lirl) ©§¨¨¦§¥¨©§¥

(h"idcwrd on FaEWA iM Fpipr didi ,¦§¤¦§¨¦§¦¨£¥¨
xAwl Kld mXnE ,raW x`A l` aẄ¤§¥¤©¦¨¨©¦§Ÿ
xfg cIn dxEaTd xg`e ,dxU z ¤̀¨¨§©©©§¨¦¨¨©
.mipW mW aXizpe ,raW x`al¦§¥¤©§¦§©¥¨¨¦
,cg`M raW x`A oipr aEzMd milWde§¦§¦©¨¦§©§¥¤©§¤¨
x`aA mWe ,dxEaTA xRq ok ixg`e§©£¥¥¦¥©§¨§¨¦§¥
xn`W FnM ,dwax z` wgvi `Up raW¤©¨¨¦§¨¤¦§¨§¤¨©

abPd ux`A aWFi `Ede(a"q c"k oNdl). §¥§¤¤©¤¤§©¨

miWxtnd lM zrC dfe,r"a`xde ,i"Xx) §¤©©¨©§¨§¦©¦§¨

(w"cxdexg` mFwnA did mdxa` iM §¨©©¦©§¨¨¨¨§¨©¥
:mXn `aE¨¦¨

éôìemW ,ld` dxUl did iM iYrC §¦©§¦¦¨¨§¨¨Ÿ¤¨
oke ,diptl dizFdn`e zcnFr¤¤§©§¤¨§¨¤¨§¥

aEzM(b"l `"l oNdl)ld`aE awri ld`A ¨§©¨§Ÿ¤©£Ÿ§Ÿ¤
dxU dPde .zFdn`d iYW ld`aE d`l¥¨§Ÿ¤§¥¨£¨§¦¥¨¨



dxyמח iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i oey`x meil inei xeriy

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,אחרת מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ֵֵֶֶֶֶַ
הריני  ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָונתיּׁשבּתי
ׁשאמר  הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגר.

את  אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הארץ לי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
לבית ∑‡Œ˙ÊÁ˜·¯.הּזאת" קרקע .הּקברֹות אחּזת ַֹ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑ ימנע מ)ּכמֹו:,לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«ƒƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdxa` qpkpe ,Dl xW` ld`A dzn¥¨¨Ÿ¤£¤¨§¦§©©§¨¨
:DzF` cRql eirxn zGg` mr ld`ÄŸ¤¦£ª©§¥¨¦§Ÿ¨

BàoFWl didIW`aIexxFrzPW xn`l ¤¦§¤§©¨Ÿ¥Ÿ¤¦§¥
ligzde dGd cRqdl mdxa ©̀§¨¨©¤§¥©¤§¦§¦
ligznE xxFrzn lM iM ,FzFUrl©£¦¨¦§¥©§¦
oFWl dfe .dil` `A `xTi dk`lnA¦§¨¨¦¨¥¨¥¤¨§¤¨
EpipXW FnM minkg ixacA lBxnª§¨§¦§¥£¨¦§¤¨¦

cinzA(b"n c"t)DA giPde Dxbl Fl `A §¨¦¨§¨¨§¦¦©¨
otCl Fl `A ,o`Mn zFrlv iYW§¥§¨¦¨¨©Ÿ¤

mxn`e ,uwrl Fl `a ,zil`nVdzFxFkA) ©§¨¦¨¨Ÿ¤§¨§¨§

(.'koke ,FGd dCOd icil iz`A `l ip £̀¦Ÿ¨¦¦¥©¦¨©§¥
aEzMA(c"i a"k zFnW)`AW ,FxkUA `A ©¨§¨¦§¨¤¨

xEarA DzF` dUre `idd dk`lOl©§¨¨©¦§¨¨¨©£
.FxkU§¨

àìål` zxg` xirn `AW ipirA okYi §Ÿ¦¨¥§¥©¤¨¥¦©¤¤¤
xiMfn did ok did EN`W ,oFxag¤§¤¦¨¨¥¨¨©§¦
Wxtn aEzMd dide ,mFwOd FzF`©¨§¨¨©¨§¨¥
mFwOn `aIe mdxa` rnWIe"©¦§©©§¨¨©¨Ÿ¦¨

:"ipFlRb dxez §¦
.íënò éëðà áLBúå øb (ã)did ¥§¨¨Ÿ¦¦¨¤¨¨

,zFxaw iYA mdl zFidl bdpOd©¦§¨¦§¨¤¨¥§¨
cg` dxEaw dcUE ,eizFa` zial Wi ¦̀§¥£¨§¥§¨¤¨
xn` mdxa` dPde .mixBd lM ExAwi¦§§¨©¥¦§¦¥©§¨¨¨©
`le zxg` ux`n xB ip` ,zg ipA l ¤̀§¥¥£¦¥¥¤¤©¤¤§Ÿ
ux`A zFxaTd ziA izFa`n iYlgpd¦§©§¦¥£©¥©§¨¨¨¤
iM ,mkOr aWFY ip` dYr dPde ,z`Gd©Ÿ§¦¥©¨£¦¨¦¨¤¦
EpY okle ,z`Gd ux`A zaWl iYvtg̈©§¦¨¤¤¨¨¤©Ÿ§¨¥§
cg`M mlFr zGg`l il zFidl xaw¤¤¦§¦©£ª©¨§¤¨

xn`W ipRnE ,mMn,EpYWTAW EaWg ¦¤¦§¥¤¨©§¨§¤¦¥
aWgp Lpi` FzF` Epre ,dpYnA DzF`¨§©¨¨§¨¥§¤§¨
,Kln dY` la` ,aWFze xbM EpipirA§¥¥§¥§¨£¨©¨¤¤
Epgp`e Epilr midl`d Lkilnd¦§¦§¨¡Ÿ¦¨¥©£©§
ziA lM gTY ,Ll micar Epznc`e§©§¨¥£¨¦§¦©¨¥
,mW Lzn xawE FA uRgYW zFxaTd©§¨¤©§Ÿ§Ÿ¥§¨
Wi` iM ,mlFrl xaw zGg`l Ll didie§¦§¤§©£ª©¤¤§¨¦¦

:LOn Edrpni `l EPOnd dxez ¦¤Ÿ¦§¨¥¦§

úà øa÷ì íëLôð úà Lé íà (ç)¦¥¤©§§¤¦§Ÿ¤
.éðôlî éúîxAw` `l ip` ,Fnrh ¥¦¦§¨©©££¦Ÿ¤§Ÿ

mkpFvx m` la` ,xg` xawA izn¥¦§¤¤©¥£¨¦§§¤
Fl WIW oFxtrA il ErbR izn xAw`W¤¤§Ÿ¥¦¦§¦§¤§¤¥
ziA Fl DPpi`e ,EdcU dvwA dxrn§¨¨¦§¥¨¥§¥¤¨¥

:mdl `id dcUl iM ,eizFa` zFxaw¦§£¨¦§¨¤¦¨¤
.éðôlî íòèåoM EUrY `l m` iM §©©¦§¨©¦¦Ÿ©£¥

,Fnrh didi F` .oFx`A EPxAw ¤̀§§¤§¨¦§¤©£
xdnl Kixv ip`e iptl `Ed xW` izn¥¦£¤§¨©©£¦¨¦§©¥

:Fxawl§¨§
.éì eòâôe íòèåxiWr oFxtr did iM §©©¦§¦¦¨¨¤§¨¦

xn` xW`M ,cAkpeLpiaE ipiA §¦§¨©£¤¨©¥¦¥§
,`id dnxMnl cFakl Fl didi `le ©¦§Ÿ¦§¤§¨¦§Ÿ

il`rxfId zFap oiprM ,eizFa` zlgp©£©£¨§¦§©¨©¦§§¥¦
(`"k '` mikln oIr)mdxa` Kld `l oM lr , ©¥§¨¦©¥Ÿ¨©©§¨¨

WTaE ,dcVd xign Fl zFAxdl eil ¥̀¨§©§§¦©¨¤¦¥
KxC FxEarA ErBtIW xird iWp`n¥©§¥¨¦¤¦§§©£¤¤

:cFaMh dxez ¨
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(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåøL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

:øá÷-úfçàì©«£ª©¨«¤
i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה אחר:ּבית ּדבר ««¿≈»ֲִִֵַַַַַָָָָ

נג)ּבזּוגֹותׁשּכפּולה  ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ ּכל אׁשּלם ְְֶָ¿∆∆»≈ֲֵַָ
לארונה: אמר ּדוד וכן כא)ׁשויּה. א הימים "ּבכסף (דברי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

."מלא  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 62 'nr ,i wlg zegiy ihewl itÎlr)

?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

את  לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה ט)מערת ּופירׁש(כג, , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י
. . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּנה,
הארץ  את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּטלּנה

ותושב)הּזאת" גר ד"ה ד כג, יכֹול (רש"י היה ׁשּבאמת והיינּו, . ְְֱֶֶֶַַָָָֹ
"ּכל  לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלקחת

ּדוקא. ְְַָָָׁשויּה"
הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר קכח,ויׁש (ח"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמצרים א) נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשרק
יאּות  ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה א ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָחינם",
ויגיעה  עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּכפּום

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי אפׁשר ְְְְְְְְִִֶַַָָָוהׁשּתּדלּות
עבֹודה  ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולכן

הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבלי
ׁשאדם  ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּומּזה
ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשּיׁש
הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניּתנה הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָואם־ּכן
החלק  את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,
את  עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּגיע

ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ּכן ׁשויּה, רּוח ּכל את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הׁשּתּדלּות  על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּקדּוׁשה,

"חינם". ולא ְִִִָָֹויגיעה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 60 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

`ln sqkA dxrnd zIpw§¦©©§¨¨§¤¤¨¥

ּלי  יּתנּנה מלא ּבכסף . . הּמכּפלה את־מערת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויּתן־לי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל ט.אׁשּלם (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

ּבכסף  לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה
לנּו מֹוסיף ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלא",

מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהבנת
ׁשּמּוכן  אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשויּה: ּכל ְְֵַָָָלׁשּלם
ירּוׁשלים  את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדכמֹו
רצה  לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹמארונה,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות

כד) כא, א הימים והעלֹות (דברי לה' ל אׁשר אּׂשא לא ְְֲֲִֶֶַַָֹ"ּכי
ׁשּיכּות  ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ׁשרצה חּנם", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולה
את  סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמקֹום

וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל ְְֲִֵֶַַָָָֹֹזכּותֹו
הּמכּפלה  מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־ּדר־זה
ׁשהרי  הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּבכסף

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה לֹו (וכדפירש אמר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד) כג, לעיל ּכדי רש"י מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לגמרי. הּמערה מן זכּותֹו את ְְְְְִֵֵֶַַַָָלסּלק

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è)mrhe.il dPpYie .il oYieaWg`W §©©§¦¤¦§¦§¤¨¦¤¤§Ÿ
`ln sqkA m` ,dpYnM DzF`¨§©¨¨¦§¤¤¨¥
oFWl xiMfd `l oM lre .EPOn dPgT ¤̀¨¤¨¦¤§©¥Ÿ¦§¦§
minE ipxAWY sqMA lk` oke ,dxikn§¦¨§¥Ÿ¤©¤¤©§¦¥¦©¦

il oYY sqMA(g"k 'a mixaC)miOdW , ©¤¤¦¤¦§¨¦¤©©¦
F` ,sqM mdA oY` dpYnA mipYPd©¦¨¦§©¨¨¤¥¨¤¤¤
oM xiMfdl oFWNd KxC `EdW¤¤¤©¨§©§¦¥

:zFxiknA¦§¦

.äìtënä úøòîziA ,i"Xx oFWl §¨©©©§¥¨§©¦©¦
xg` xaC .eiAB lr dIlre©£¦¨©©¨¨¨©¥

zFbEfA dlEtMW(:b"p oiaExr)oFkp EPpi`e . ¤§¨§¥¦§¥¤¨
xW` oFxtr dcU :xn` aEzMd iM¦©¨¨©§¥¤§£¤

dlRkOA(f"i wEqR oNdl)mW `Ed dPde , ©©§¥¨§©¨¨§¦¥¥
Kxv oi`e ,dcVd FA xW` mFwOd©¨£¤©¨¤§¥Ÿ¤
.zFnFwOd mWl mrh WTal§©¥©©§¥©§

dAx ziW`xaaE('g g"p)ltMW Exn` ¦§¥¦©¨¨§¤¨©

mc` lW FznFw `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¤¨¨
mYrC lre .DkFzA FxawE oFW`xd̈¦§¨§¨§©©§¨
mlFrn oM `xwp `Edd mFwOd lM did̈¨¨©¨©¦§¨¥¥¨
incA oFxtr iM ,Fnrh Erci `l mde§¥Ÿ¨§©£¦¤§¦§¥
oi`W FYrC lr lMd Fl xkn dcVd©¨¤¨©©Ÿ©©§¤¥

:xaw mẄ¤¤
äpäåxMnl wx WTan did `l mdxa` §¦¥©§¨¨Ÿ¨¨§©¥©¦§Ÿ

dcVd dvwA `id iM dxrOd Fl©§¨¨¦¦¦§¥©¨¤
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(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם  ׁשהיה ,ׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגדּלה  עלה לֹו, צרי.B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ∑ ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ
מּמלאכּתן  לׂשרה ּבטלּו חסד לגמל .ּובאּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒִֵַָ

ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל אם לׁשמע א" ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו "ש דוני ∑Èz˙.אּתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒ

נתּתי  והלואי אצלי, הּוא מּוכן .ּכבר לּבלע"ז, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר ּבין את ואתֿמת(ב"ר),הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ieFl xn` `Ede ,oFxtrl dcVd x`X §¦¨¥©¨¤§¤§§¨©
dcVd Fl oYIW dnxn F` xqEn KxC¤¤¨¦§¨¤¦¥©¨¤
mc`l okYi `l iM ,Fa xW` dxrOde§©§¨¨£¤¦Ÿ¦¨¥§¨¨
zGg`l dxrOd Fl didYW EdFnM cAkp¦§¨¨¤¦§¤©§¨¨©£ª©
gnU mdxa`e ,xg`l didi dcVde xaw¤¤§©¨¤¦§¤§©¥§©§¨¨¨©
xiMfdW minCA lMd dpwe KkA§¨§¨¨©Ÿ©¨¦¤¦§¦

:Fli dxez

(àé)mrhe.iOr ipa ipirldPd xn`l §©©§¥¥§¥©¦¥Ÿ¦¥
mircFId mde ,dPd mrd lM̈¨¨¥¨§¥©§¦
,dxfgl F` dxitkl WEgY l`e micre§¥¦§©¨¦§¦¨©£¨¨
`id LNW iM dYrn mW Lzn xawE§Ÿ¥§¨¥©¨¦¤§¦
dUr `l mdxa`e .aEWl lkE` `le§Ÿ©¨§©§¨¨Ÿ¨¨
`ln sqMd rxRW ixg` mB iM ok¥¦©©£¥¤¨©©¤¤¨¥

mniwde dxrOaE dcVA dNgY wifgd¤¡¦§¦¨©¨¤©§¨¨§¥¦¨
xrW i`A lke xird ipA ipirl FzEWxA¦§§¥¥§¥¨¦§¨¨¥©©
,mW mi`vnPd mixBde mixgFQd ,xird̈¦©£¦§©¥¦©¦§¨¦¨

:DzF` xaw oM xg`eai dxez §©©¥¨©¨
.éðòîL eì äzà íà (âé)m` ,FxErW ¦©¨§¨¥¦¦¦

m` FnM Fpipre ,iprnWY m` dY ©̀¨¦¦§¨¥¦§¦§¨§¦
,oiprd ugpl ltMd `aE ,iprnWY dY ©̀¨¦§¨¥¦¨©¥¤§Ÿ©¨¦§¨

il` dxEq ipc` dxEq FnM(g"i 'c mihtFW), §¨£Ÿ¦¨¥©§¦

dY` aFh aFhd(d"k `"i mW)xn`le oke , £©¨¨§¥§¥Ÿ
xn`l eilr(f"i a"l a"idc)dp` ip`e oke , ¨¨¥Ÿ§¥©£¦¨¨

`a ip`('l f"l oNdl)izi`xe ,ip` iziptE , £¦¨§©¨¨¦¦£¦§¨¦¦
ip`(b"iÎa"i 'a zldw)mNM dcrd lk iM . ¨¦Ÿ¤¤¦¨¨¥¨ª¨

miWcw('b f"h xAcOA).oiprd sECx mNM , §¦©¦§¨ª¨¦¨¦§¨

lrp KFxU cre hEgn m` iYrC lr oke§¥©©§¦¦¦§©§©©
gT` m`ec"i lirl)(b"khEgn m` FxErW , §¦¤©§¥¦¦¦

:Kl xW` lMn gT` lrp KFxU cre§©§©©¤©¦¨£¤¨
Bà,Yxn` xW`M dY` m` ,xn`iŸ©¦©¨©£¤¨©§¨

,oiprA mieW LAle LiRW xnFlM§©¤¦§¦§¨¦¨¦§¨
mdig` mdl Exn`Ie oke .iprnWY m`e§¦¦§¨¥¦§¥©Ÿ§¨¤£¥¤

mY` dn('g g"i mihtFW)oFWNl dnFce , ¨©¤§¦§¤©¨
ikp` dG dOl iYrC lr dGdd"k oNdl) ©¤©©§¦¨¨¤¨Ÿ¦§©¨

(a"km` xn`W qElwp` zrC df ilE` ,©¤©©ª§§¤¨©¦
ipFvx dUrYW ,Eaih il ciar Y ©̀§¨¦¦¦¤©£¤§¦

:Yxn` xW`Mci dxez ©£¤¨©§¨
(åè)mrhe.sqM lwW z`n rAx`lr §©©©§©¥Ÿ¤¤¤¤©

ilE` ,oM deW `idW qElwp` zrC©©ª§§¤¦¨¨¥©



ני dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i ipy meil inei xeriy

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ
עׂשה,לפי  לא מעט ואפּלּו הרּבה פז)ׁשאמר (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר
ׁשּׁשקל  מקֹום קנטרין,ויׁש ׁשהן ּגדֹולים, יהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז  .צנטיאר"ש ְַַ

ß oeygxn h"i ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑לֹו היתה ׁשּיצא ּתקּומה , «»»¿≈∆¿ְְֶָָָָָ

ליד  הדיֹוט "וּיקם מּיד מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
העץ  וכל ּבֹו אׁשר והּמערה למקנה הּׂשדה לאברהם ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr ,dl jxk zegiy ihewl)

עפרֹון ׂשדה יז)וּיקם (כג, ְְֵֶַָָ
מל ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה (רש"י)ּתקּומה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

אברהם, ׁשל לרׁשּותֹו ׁשּנכנס על־ידי ּתקּומה היתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּׂשדה
ּכאׁשר  :ּכ הרּוחנית ּבעבֹודה ואף ׂשרה. קבּורת קֹודם ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָעֹוד
ּבׁשליחּות  לׁשם ׁשהּגיע ׁשּפׁשּוט מקֹום, לאיזה ּבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָיהּודי

לדעת  עליו – ארץ־יׂשראל" מּמּנּו "לעׂשֹות ּכדי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאלֹוקית
מצוה, איזֹו ּבֹו ׁשּקּיים לפני עֹוד זה, ּבמקֹום הּמצאֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעצם
הדיֹוט, מּיד יציאה – ּותקּומה עלייה הּמקֹום על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּפֹועל

יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהּוא העניין עצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעל־ידי

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑ ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוהקנהּוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oM miaEvw dinC EidW xnFl dvẍ¨©¤¨¨¤¨§¦¥
axA bdpOd ok iM ,`Edd mFwOA©¨©¦¥©¦§¨§Ÿ
itl aEvw dcU xign zFidl zFvx`d̈£¨¦§§¦¨¤¨§¦

EpizFAx ixackE .FzCn(.f"t n"a)oFxtr ¦¨§¦§¥©¥¤§
mdxa`e ,lFcB xwiA FpFvxM minC avẅ©¨¦¦§§Ÿ¤¨§©§¨¨
.liCbde FpFvxM dUre rnW FAl zacpA§¦§©¦¨©§¨¨¦§§¦§¦

hWRd KxC lrelwW z`n rAx` ux` §©¤¤©§¨¤¤©§©¥Ÿ¤¤
sqMeizFa` F` oFxtr KkA DzF` dpTW ¤¤¤¨¨¨§¨¤§£¨

:mipFncTdfh dxez ©©§¦
(èé)mrhez` mdxa` xaw ok ixg`e §©©§©£¥¥¨©©§¨¨¤

dlRkOd dcU zxrn l` FYW` dxÜ¨¦§¤§¨©§¥©©§¥¨
.orpM ux`A oFxag `id 'FbeaW iM §¦¤§§¤¤§¨©¦¨

xEarA ux`de mFwOde dcVd x`al§¨¥©¨¤§©¨§¨¨¤©£
oFxtre zg ipA dxiMfd dWxRd lk iM¦¨©¨¨¨¦§¦¨§¥¥§¤§
`Ed iM sFQA xiMfd Kkitl ,iYgd©¦¦§¦¨¦§¦©¦

orpM ux`A,l`xUi ux` `id xW` §¤¤§©©£¤¦¤¤¦§¨¥
rAx` zixwA dWxRd zNgzA xn` oke§¥¨©¦§¦©©¨¨¨§¦§©©§©
x`al df lke ,orpM ux`A oFxag `id¦¤§§¤¤§¨©§¨¤§¨¥
mWe l`xUi ux`A dzn zwCSd iM¦©©¤¤¥¨§¤¤¦§¨¥§¨

:orpM zFgRWOn miYgd iM ,dxAwp¦§§¨¦©¦¦¦¦§§§©©

eéôìFpi` miaEzMd mrh iM iYrC §¦©§¦¦©©©§¦¥
orpM ux` `id iM xiMfdl `N ¤̀¨§©§¦¦¦¤¤§©©
xbIe xn`W ipRn iM ,miYWlR ux` `lŸ¤¤§¦§¦¦¦§¥¤¨©©¨¨
miAx mini miYWlR ux`A mdxa ©̀§¨¨§¤¤§¦§¦¨¦©¦

(c"l `"k lirl)`idd ux`A eixEbn lke , §¥§¨§¨¨¤¤©¦
E xxB lgpe xxbAmXnE raW x`a ¦§¨§©©§¨§¥¤©¦¨

iM xiMfd oM lr ,mWl oFxagnE oFxagl§¤§¥¤§§¨©¥¦§¦¦
xdA aWFId iprpMd ux`A `Ed oFxag¤§§¤¤©§©£¦©¥¨¨
zxMfPd miYWlR ux`A `l ,`Edd©Ÿ§¤¤§¦§¦©¦§¤¤
dxrOd ricFdl sFQA siqFde .mdxa`l§©§¨¨§¦©§¦©©§¨¨



dxyנב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i ipy meil inei xeriy

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה היה "ּבּכל" ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', להּׂשיאֹוטרּיא אּׁשה צרי. ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,`xnn ipR lr dlRkOd dcUA `idW¤¦¦§¥©©§¥¨©§¥©§¥
:dil` rcFPd mXd dGW¤¤©¥©©¥¤¨

äázëðåiCqg ricFdl dWxRd z`f §¦§§¨Ÿ©¨¨¨§¦©©§¥
didW mdxa` mr mXd©¥¦©§¨¨¤¨¨
mW xEbl `A xW` ux`A midl` `iUp§¦¡Ÿ¦¨¨¤£¤¨¨¨
,"ipc`" Fl oi`xFw Eid mrd lke ,cigIde§©¨¦§¨¨¨¨§¦£Ÿ¦
,lFcbe xU didW oM mdl xn` `l `Ede§Ÿ¨©¨¤¥¤¨¨©§¨
dide LnW dlCb`e Fl mIw eiIgA mbe§©§©¨¦¥©£©§¨§¤¤§¥
.'d zlgpA dxAwpe dzn FYW`e ,dkxA§¨¨§¦§¥¨§¦§§¨§©£©
zxEaw mFwn EpricFdl dvx iM cFre§¦¨¨§¦¥§§©
cAkl miaIg Epgp` xW`A zFa`d̈¨©£¤£©§©¨¦§©¥
.miWFcTd EpizFa` zxEaw mFwn§§©£¥©§¦

Exn` EpizFAxe(.f"h a"a)on df mBW §©¥¨§¤©¤¦
mFwn WTAW mdxa` lW zFpFiqPd©¦§¤©§¨¨¤¦¥¨
dpTW cr `vn `le dxU z` xAwl¦§Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¨©¤¨¨

:FzF`
àìåmdxa` iAx ixacl mrh iYrci §Ÿ¨©§¦©©§¦§¥©¦©§¨¨

ux` zlrn ricFdl xnF`W¤¥§¦©©£©¤¤
Fl mIwl cFre ,mizOle miIgl l`xUi¦§¨¥©©¦§©¥¦§§©¥
dlrO dn iM ,dlgp Fl zFidl mXd xaC§©©¥¦§©£¨¦©©£¨
ux` l` dPkilFi `l iM dfA ux`l̈¨¤¨¤¦Ÿ¦¤¨¤¤¤
lr mdxa`l mXd xacE ,Dxawl zxg ©̀¤¤§¨§¨§©©¥§©§¨¨©

:FrxfA wx mIwzpe did ux`d lMk dxez ¨¨¨¤¨¨§¦§©¥©§©§
.íéîia àa ï÷æ íäøáàå (à)xfg §©§¨¨¨¥¨©¨¦¨©

dAQd ricFdl oM xn`l aEzMd©¨¥Ÿ¥§¦©©¦¨
,FCar z` riAWd DxEarAWiM xn`e ¤©£¨¦§¦©¤©§§¨©¦

m`W FAlA aWge c`n owf Fnvr d`ẍ¨©§¨¥§Ÿ§¨©§¦¤¦
xfgi mxh ilE` ,FYclFn ux`l glWi¦§©§¤¤©§©¤¤©£Ÿ
okle ,FnlFr ziA l` Fl Kli ,gilXd©¨¦©¥¥¤¥¨§¨¥
xg` wgvi Kli xW` FCar z` riAWd¦§¦©¤©§£¤¥¥¦§¨©©
,Fl xW` lkA lWFOd `Ed iM ,Fzvr£¨¦©¥§¨£¤

:orpM zFpAn dX` Fl gTi `NW¤Ÿ¦©¦¨¦§§©©
úéLàøááedAx('e h"p)o`M :Exn`lirl) ¦§¥¦©¨¨§¨§¥

(`"i g"idpwf(o`M)DA WIW ¦§¨¨¤¥¨
DA oi`W dpwf oNdlE zikElkl¦§¦§©¨¦§¨¤¥¨

iM Wxtl Evxi .zikElklminIA mi`A ¦§¦¦§§¨¥¦¨¦©¨¦
iM ,dpwGd iniA miligznmi`AdxFn ©§¦¦¦¥©¦§¨¦¨¦¤

mixrXA mi`Ad FnM ,cnFr onf lr©§¨¥§©¨¦©§¨¦

dN`d('a 'f dinxi)owf didW xn` o`ke , ¨¥¤¦§§¨§¨¨©¤¨¨¨¥
Lig` `A FnM ,minIA `A xaMW ,c`n§Ÿ¤§¨¨©¨¦§¨¨¦

dnxnA(d"l f"k oNdl): §¦§¨§©¨

.ìka íäøáà úà CøamiqkpE xWrA ¥©¤©§¨¨©Ÿ§¤§¨¦
lM z`fe ,mipaE mini Kx` cFake§¨Ÿ¤¨¦¨¦§Ÿ¨

mc`d zCng(`xfr oA`)aEzMd xiMfde . ¤§©¨¨¨¦§¤§¨§¦§¦©¨
xqg `l ,lMA mlW did iM xn`l df¤¥Ÿ¦¨¨¨¥©ŸŸ¨¥
ElgpIW Fpal mipA d`xIW izlEf xaC̈¨¨¦¤¦§¤¨¦¦§¤¦§£

:dfl dE`zd okle ,FcFakE Fzlrn©£¨§§¨¥¦§©¨¨¤
eðéúBaøìeExn` .`ltp oipr dfAa"a) §©¥¨¤¦§¨¦§¨¨§

(:f"hmdxa` z` KxA 'de©¥©¤©§¨¨
,lMAFl dzid `NW xnF` xi`n iAx ©Ÿ©¦¥¦¥¤Ÿ¨§¨

,Fl dzid zA xnF` dcEdi iAx ,zA©©¦§¨¥©¨§¨
lMaE Fl dzid zA mixnF` mixg £̀¥¦§¦©¨§¨©Ÿ
Fl dzid `NW xi`n iAx WxC .DnW§¨¨©©¦¥¦¤Ÿ¨§¨
did `l iM dkxal Fl Ffe ,mdxa`l zA©§©§¨¨§¦§¨¨¦Ÿ¨¨
,mixEx`d orpM ipal wx d`iVdl lFkï§©¦¨©¦§¥§©©¨£¦
mW carY oM mB Fvx`l dPglWi m`e§¦¦§§¤¨§©§©¥©£Ÿ¨
zEWxA dX`d iM ,mzFnM dxf dcFar£¨¨¨§¨¦¨¦¨¦§
Frxf `vIW uRgi `l mdxa`e ,DlrA©£¨§©§¨¨Ÿ©§Ÿ¤¥¥©§
s`e ,ux`l dvEg FYW` dxVn xWMd©¨¥¦¨¨¦§¨¨¨¤§©
WxC dcEdi iAxe .dxf dcFar cari iM¦©£Ÿ£¨¨¨§©¦§¨¨©
`l `YxA ENt`C ,Fl dzid zA iM¦©¨§¨©£¦§©¨Ÿ

`pngx dixqg(.`"nw mW)dkxAd `ide , £¨¥©§¨¨¨§¦©§¨¨
,lMAEcngi xW` lM Fl did iM ©Ÿ¦¨¨¨£¤©§§
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ּבּימים ּבא זקן א)ואברהם (כד, ְְִֵַַָָָָָ
ּבזקנה, ואינֹו ּבימים ּבימים, ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

זקנה ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה – ּכאן רּבה)אבל (מדרׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

חכמה" ׁשּקנה זה אּלא זקן "אין – לב)"זקן" הינּו(קידושין , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּתֹורה. ׁשּלֹומד ֵֶָָָאדם

ויֹום  יֹום ׁשּבכל אדם ימיו, ּכל עם הּגיע – ּבּימים" ְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"ּבא
הּמצוֹות. ּבקּיּום ועֹוסק ְְְִִֵֵַּפֹועל

הּוא  לנפׁשֹו; ׁשלמּות האדם רֹוכׁש הּתֹורה לימּוד ְְְְִֵֵֵַַַָָָָעל־ידי
על־ידי  ואילּו על־ידּה. ּומתעּלה הּתֹורה חכמת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
מאיר  הּוא ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמלּוּבׁשֹות הּמצֹות, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָקּיּום

העֹולם. ּגׁשמּיּות את ְְִֵֶַַָָּומזּכ
ואילּו העצמית; הּׁשלימּות את מסּמלת "זקנה" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולפי־זה:

(העֹולם). הּזּולת ּתיקּון את – ּבּימים" ִִֶַַַָָָָ"ּבא
ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל "יׁש הּמדרׁש: ׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזהּו
ואינֹו ּבנפׁשֹו, ׁשלמּות ּבקנית ורק א עֹוסק הּוא – ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּבימים"
הּוא  – ּבזקנה" ואינֹו "ּבימים סביבתֹו; את להאיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמׁשּתּדל
ׁשֹוכח. הּוא עצמֹו על ואילּו ּבלבד, העֹולם ּבהארת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסק
אברהם  – זקנה" ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה ּכאן, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"אבל

ּבׁשלמּות. מהם אחד ּובכל הּקוים, ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעסק

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבן ּבגימטרּיא עֹולה א)ּבּכל, כד, (רש"י ְְִִֵֶַַָֹ
אברהם  את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלרׁש"י
לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּכל"

אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין אּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלהּׂשיאֹו
להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻלא.

ִָאּׁשה.

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑"זקן" נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא .לפי ¿«≈ְְִֶַָָ
ÈÎ¯È ˙Áz∑(לח ּבידֹו(שבועות ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ««¿≈ƒְְְִִִִֶֶַָָָֹ

והּמילה  ּתפּלין, אֹו ּתֹורה ספר ּכגֹון: מצוה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָחפץ
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה

ּונטלּה. עליו והיה (חביבה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מילת  קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ
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ירכי: ּתחת יד ּבידֹוׂשים־נא ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֽֽֽ
מצוה ׁשל רש"י)חפץ ובפירוש ב. (כד, ְִֵֶֶָ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם (יומא והּנה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ב) ּבמצוה כח, הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון, צרי ואם־ּכן ,ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹ

ֶֶַאחרת?
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, פרשת ויּובן אור (תורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

היום) בעצם המתחיל' 'דיבור ׁשּקּים לך־לך מּכיון ּדלכאֹורה ,ְְִִִֵֵֶָָ
ּבמצות  המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל אבינּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻאברהם

ה'? ׁשּצּוהּו עד ִִֶַָָמילה
ׁשּלאחרי  להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּתן
לא  רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה
קׁשר  ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹירדּו

לא  ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבין
ׁשהיתה  (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
לאחר  מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק היתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבחפץ
הּמצוה  קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאפׁשר

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻולכן
קדם  האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשֹונה
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּתן
אברהם  ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻונהּפ
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבקּיּום
על־ אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹּבגׁשמּיּות
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָידי

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«
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לבני  אּׁשה ולקחּת ּתל ואל־מֹולדּתי אל־ארצי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּֽֽכי
ד)ליצחק: (כד, ְְִָֽ

אברהם  ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשליחּות
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָאת

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
היא  האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשליחּות

את  לקרב לעׂשֹות ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, לתֹורה יהּודים ְְְְְְִִִִִֶַָָָעֹוד

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ב)ׁשּבּׁשמים, יט, הּמלּמד (סנהדרין "ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאת

אף  "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
ּבעֹולם" מקֹום נח)ׁשל פרשת סוף רש"י על (ּפרּוׁש ּכמֹו־כן , ְֵֵֶַָָָ

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.'äa EòéaLàå (â)mdxa`l iE`x did §©§¦£©¨¨¨§©§¨¨
gTi `NW FpA wgvi z` dEvIW¤§©¤¤¦§¨§¤Ÿ¦©
FpFvx did la` ,orpM zFpAn dX ¦̀¨¦§§©©£¨¨¨§
FYgRWnE Fvx` l` eiIgA glWl¦§Ÿ©§©¨¤©§¦§©§
F` eiIgA oM zFUrl card riAWde§¦§¦©¨¤¤©£¥§©¨
mipR lM lr Kxvd okle ,FzFnA§§¨¥ª§©©¨¨¦
Kxvde ,mW zkll carl riAWdl§©§¦©¨¤¤¨¤¤¨§ª§©
ipal dX` gTY `NW LEvn ip` xn`lŸ©£¦§©§¤Ÿ¦©¦¨¦§¦
Fl gTze ivx` l` KlYWe orpM zFpAn¦§§©©§¤¥¥¤©§¦§¦©

.ia` ziAn dX ¦̀¨¦¥¨¦
ïåéëå`l ,df lr card z` riAWdW §¥¨¤¦§¦©¤¨¤¤©¤Ÿ

rcFi iM xaC wgvi z` zFEvl Kxvdª§©§©¤¦§¨¨¨¦¥©
lre eia` oFvx lr xari `NW FA¤Ÿ©£Ÿ©§¨¦§©
did iM ,FCar z` riAWdW drEaXd©§¨¤¦§¦©¤©§¦¨¨
okYi mB .zn`A wgvil rcFp oiprd̈¦§¨©§¦§¨¤¡¤©¦¨¥
eiqkp lr qERFxhFR` card didW¤¨¨¨¤¤©§©§¨¨
ligpie FpFvxl wgvi `iVIW FzF` dEve§¦¨¤©¦¦§¨¦§§©§¦

mrh dfe ,oM zpn lr eiqkp FzF`lWOd §¨¨©§¨¥§¤©©©¥
Fl xW` lkA: §¨£¤

.õøàä éäìàå íéîMä éäìàWFcTd ¡Ÿ¥©¨©¦¥Ÿ¥¨¨¤©¨
ux` idl` `xTi `Ed KExÄ¦¨¥¡Ÿ¥¤¤

aizkcM ,l`xUi(e"k f"i a"n)Erci `l ¦§¨¥§¦§¦Ÿ¨§

aEzke .ux`d idl` hRWn z`a"idc) ¤¦§©¡Ÿ¥¨¨¤§¨
(h"i a"llrM milWExi idl` l` ExAcie©§©§¤¡Ÿ¥§¨¨¦§©

cFr cFq dfA Wie ,ux`d iOr idl ¡̀Ÿ¥©¥¨¨¤§¥¨¤
mXd zxfrA EPaYk`(d"k g"i `xwIe oIr). ¤§§¤§¤§©©¥©¥©¦§¨

wEqRA la`('f)ipgwl`l ia` ziAn £¨©¨§¨©¦¦¥¨¦Ÿ
F` oxgA did iM ux`d idl` FA xn`p¤¡©¡Ÿ¥¨¨¤¦¨¨§¨¨

Exn` oke .miCUM xE`A(:i"w zFAzM)xCd §©§¦§¥¨§§ª©¨
,Dl` Fl oi`W inM dnFC ux`l dvEgA§¨¨¨¤¤§¦¤¥¡Ÿ©
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נה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i ipy meil inei xeriy
ּומצֹות  מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ללכת ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
עד  השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ְְְְְֲִִֵַַַָָּכדי

לאביהם  יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם יפעל יהּודי אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּגם
ִֶַַָׁשּבּׁשמים.

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒ

אמר  ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: "ואׁשּביעולא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ואלהי  הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹֹוגֹו'".
ּכׁשּלקחני  אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהארץ",
הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי היה אבי, ְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמּבית
רגיל  היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

‡·È.ּבארץ  ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ מאּור ֶָָƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒֵ
ÈÏŒ¯ac.ּכׂשּדים  ¯L‡Â∑ ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ְִַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶָ

ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ו'להם' ו'לֹו' 'לי', ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעלי",
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון הּתרּגּום (מפרׁשים ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד 'עלֹוהי',)להׁשּתּמׁש 'עלי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ו'לֹו' 'לי' לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ'עליהֹון'.
ותרּגּום  'אליהם', 'אליו', 'אלי', אּלא: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָו'להם',

אמירה ׁשּלה  אצל אבל 'עּמהֹון', 'עּמיּה', 'עּמי', ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ו'להם' ו'לֹו' 'לי', לׁשֹון ÈÏŒÚaL.נֹופל ¯L‡Â∑ ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒ

הּבתרים  .ּבין ְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ּכׁשּלקחני  . . הארץ ואלקי הּׁשמים אלקי הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעכׁשו
הּׁשמים אלקי היה אבי ז)מּבית כד, (רש"י ֱִִִֵֵַַָָָָֹ

אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה הּׁשמים עד ׁשאלקּות היינּו , ְְֱֱִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבא  העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב
עבֹודה  ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאברהם

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשל
הּוא  ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ הּיֹום־יֹום, חּיי ּפרטי ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהעֹולם,

אלקי הּיֹום־יֹום הארץ ּגם חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות לפרסם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיא,

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי ֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּוא

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ä)mrhe.dX`d da`z `l ilE` §©©©ŸŸ¤¨¦¨
lMn DA xAc` xW` dX`d̈¦¨£¤£©¥¨¦¨
diE`xd F` ,mW xW` miWPd©¨¦£¤¨¨§¨

:wgvile dxez §¦§¨
.ézãìBî õøàîe éáà úéaî (æ)oFWl ¦¥¨¦¥¤¤©§¦§

,i"Xx,ia` ziAn.oxgnux`nE ©¦¦¥¨¦¥¨¨¥¤¤
,iYclFnl`" oM m` .miCUM xE`n ©§¦¥©§¦¦¥¤

xE` didi "KlY iYclFn l`e ivx ©̀§¦§¤©§¦¥¥¦§¤
rxf axrzIW dlilg dlilge ,miCUM©§¦§¨¦¨¨¦¨¤¦§¨¥¤©
xn`i ilE` .rWFRd mg ipaA WcTd©Ÿ¤¦§¥¨©¥©©Ÿ©
,mW lW FrxGn mW dgRWn Fl didW¤¨¨¦§¨¨¨¦©§¤¥
xAC xW`M Kld oxgl card la £̀¨¨¤¤§¨¨¨©©£¤¦¥

ux` iM axd aWgi ilE`e .eipc £̀Ÿ¨§©©§Ÿ¨©¦¤¤
"iYclFn" la` ,miCUM xE` FYclFn©§©§¦£¨©§¦
xB xW` ux` "ivx`"e ,iYgRWn `id¦¦§©§¦§©§¦¤¤£¤¨

.DÄ
ìëåxn` o`kA iM ,milhA mixaC dN` §¨¥¤§¨¦§¥¦¦§¨¨©

,mXn ipal dX` YgwleiM cFre §¨©§¨¦¨¦§¦¦¨§¦
xzFi orpM ux`A cnr miAx minï¦©¦¨©§¤¤§©©¥
xEarA Fvx` oxg `xTY dOle ,oxgn¥¨¨§¨¨¦¨¥¨¨©§©£
l`e ivx` l`" la` .mini DA xBW¤¨¨¨¦£¨¤©§¦§¤
mW iM ,iYclFn mXW ivx` ,"iYclFn©§¦©§¦¤¨©§¦¦¨
xakE ,mlFrn eizFa` Eid mXnE cnr̈©¦¨¨£¨¥¨§¨

x`Azp('` a"i ,g"k `"i lirl)ziW`xaaE . ¦§¨¥§¥¦§¥¦

dAx(b"i h"p),ia` ziAnlW FziA Ff ©¨¦¥¨¦¥¤
,eia``nEiYclFn ux.izpEkW Ff ¨¦¥¤¤©§¦§¨¦
ïëzéåmrh didIWl`e ivx` l` §¦¨¥¤¦§¤©©¤©§¦§¤

,iYclFniM ,iYgRWnE ivx` ©§¦©§¦¦§©§¦¦
wx uRgi `l Fvx` iWp`A mB©§©§¥©§Ÿ©§Ÿ©

oke ,FYgRWnAipal dX` Ygwle §¦§©§§¥§¨©§¨¦¨¦§¦
,mXnl` fnx.ia` ziAnxn`i oke ¦¨¨©¤¦¥¨¦§¥Ÿ©
card('n wEqR oNdl)ipal dX` Ygwle ¨¤¤§©¨¨§¨©§¨¦¨¦§¦

xn`e .ia` ziAnE iYgRWOn(`"n mW) ¦¦§©§¦¦¥¨¦§¨©¨

card didW F` .iYgRWn l` `az iM¦¨Ÿ¤¦§©§¦¤¨¨¨¤¤
:Fl ErnWIW mcAkl oM xnF`¥¥§©§¨¤¦§§

.éì øac øLàå,iMxvl ,i"Xx oFWl ©£¤¦¤¦§©¦§¨§¦



dxyנו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iyily meil inei xeriy

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ מּבנֹות אּׁשה לֹו וקח ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ
אׁשּכל  סא)רא ּוממ ענר, B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ ˜¯∑ ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹ'רק',
לחזר  .סֹופֹו ֲַֹ

(è)åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
:äfä øácä-ìò Bì òáMiå©¦¨´©½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn 'k iyily mei ß

(é)Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¸̈§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר),ּגמּלים מּׁשאר היּו נּכרין ƒ¿«≈¬…»ְְִִִִַָָָ

זמּומין  יֹוצאין ּבׂשדֹות ׁשהיּו ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר) מּתנה ׁשטר ֲִֵ¿»¬…»¿»ְַַָָ

ליצחק  לֹו,ּכתב אׁשר ּכל לֹועל לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

לרדת  אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל, האמּור ּפי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
היתה  ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָלחּוץ־לארץ
ׁשהּוא  ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ"ּכׁשֹוׁשּנה
לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹהיה

ּביניהם. והּיחּוד החיּבּור היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי־כן

ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור
ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו
היה  וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדרּגה
הּגיע  אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ׁשאברהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקֹודם
ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדרּגתֹו

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט  ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â dBaƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯dBaי  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa dBa¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mikEnQd mdle Fle il lM oke ,ilr FnM§¨©§¥¨¦§§¨¤©§¦
oi`W ,lr oFWlA miWxtn xEAC lv ¥̀¤¦§Ÿ¨¦¦§©¤¥
eil` il` `N` xEAC oFWlA ltFp¥¦§¦¤¨¥©¥¨
,oFdnr diOr iOr mnEBxze ,mdil £̀¥¤§©§¨¦¦¦¥¦§
.mdle Fle il ltFp dxin` lv` la £̀¨¥¤£¦¨¥¦§§¨¤
dOn di`x `iad awri `vIe zWxtaE§¨¨©©¥¥©£Ÿ¥¦§¨¨¦©

mW aEzMX(e"h g"k oNdl)iYxAC xW` z` ¤¨¨§©¨¥£¤¦©§¦
:okl mcw xAC `l awri mr ixdW ,Kl̈¤£¥¦©£ŸŸ¦¥Ÿ¤¨¥

ïéàåEp`vn dPd iM ,zn` dGd wENgd §¥©¦©¤¡¤¦¦¥¨¨
(c"l a"l zFnW)z` dgp Kl dYre §§©¨¥§¥¤

ExAcie ,Kl iYxAC xW` l` mrd̈¨¤£¤¦©§¦¨©§©§
zinx` KlOl miCUMd('c 'a l`IpC), ©©§¦©¤¤£¨¦¨¦¥

xAC xW`M xdn mYca`de mYWxFde§©§¨§©£©§¨©¥©£¤¦¤
Kl Lidl` 'd('b 'h mixaC)dxin`d oke . ¡Ÿ¤¨§¨¦§¥¨£¦¨

mdipWA(b"i 'b zFnW)FnX dn il Exn`e ¦§¥¤§§¨§¦©§
e .mdl` xn` dnKl iYxAC xW` z` ¨Ÿ©£¥¤§¥£¤¦©§¦¨

Ll oY`W dYr Ll iYxn`W FWExR¥¤¨©§¦§©¨¤¤¥§
:LzF` Kxa`e LrxflE ux`d z`g dxez ¤¨¨¤§©§£©£¨¥§

áMî úéwðå (ç).úàæ éúòdWxd `l §¦¦¨¦§ª¨¦ŸŸ¦§¨

la` ,orpM zFpAn dX` Fl zgwl FzF`¨©©¦¨¦§§©©£¨
eipirA aFHd 'de ,xEhR `Ed didIW¤¦§¤¨©©§¥¨
zFpAn dX` Fl gwe azM i"Xxe .dUri©£¤§©¦¨©§©¦¨¦§
md miprpM m`e .`xnnE lMW` xpr̈¥¤§Ÿ©§¥§¦§©£¦¥
,orpM rxGn mdW zn`aE ,Fl dlilg̈¦¨¤¢¤¤¥¦¤©§©©

xnF` aEzMdW(b"i c"i lirl)`xnn ¤©¨¥§¥©§¥
.xpr ig`e lMW` ig` ixn`d̈¡Ÿ¦£¦¤§Ÿ©£¦¨¥

dAx ziW`xaaE(`"i h"p)Exn``l xW` ¦§¥¦©¨¨§£¤Ÿ
dX` gTzorpM zFpaA Fxidfd ,'Fbe ¦©¦¨§¦§¦¦§§©©

xn` mdilr iM ,`xnnE lMW` xpr̈¥¤§Ÿ©§¥¦£¥¤¨©
,FAxwA aWFi ikp` xW``l `Ed iM £¤¨Ÿ¦¥§¦§¦Ÿ

miAx miOr iM ,iprpMd lkA aWFi did̈¨¥§¨©§©£¦¦©¦©¦
FzixA ilrA dN` lr xidfd la` ,Eid̈£¨¦§¦©¥¤©£¥§¦

la` .mixg`d lr oMW lkeziTpe §¨¤¥©¨£¥¦£¨§¦¦¨
,izraXnmdxa`e ,xEhR `Ed didIW ¦§ª¨¦¤¦§¤¨§©§¨¨

rnWIW wiCSd wgviA rcFId `Ed©¥©§¦§¨©©¦¤¦§©
l` Fl Klie mdA xdGIWe eia`l§¨¦§¤¦¨¥¨¤§¥¥¤

:miOrd xzie hFll F` l`rnWi¦§¨¥§§¤¤¨©¦
ïëzéåiM,z`f izraXndnl fnx §¦¨¥¦¦§ª¨¦Ÿ¨©§©

xn`X,mXn ipal dX` YgwleiM ¤¨©§¨©§¨¦¨¦§¦¦¨¦
`le ,lMd lr drEaXd dzid ilE`©¨§¨©§¨©©Ÿ§Ÿ

:Fl xn` xW`l fnxidX` gTz `l ¦§Ÿ©£¤¨©Ÿ¦©¦¨
.iprpMd zFpAn ipalmrh dfe,z`f ¦§¦¦§©§©£¦§¤©©Ÿ

F` oini lr dpt`e card xn` KklE§¨¨©¨¤¤§¤§¤©¨¦
l`ny lr(h"n wEqR oNdl)xn` `le , ©§Ÿ§©¨¨§Ÿ¨©

:"il daEW`"h dxez ¨¨¦
.Bãéa åéðãà áeè ìëå (é)i"Xx oFWl §¨£Ÿ¨§¨§©¦

Fl xW` lM Fl azMW ,dpYn xhW§©©¨¨¤¨©¨£¤
oke .mYA Fl glWl EvRwIW icM§¥¤¦§§¦§Ÿ©¦¨§¥

dAx ziW`xaA(e"h h"p)zrclE .iwiziiC ¦§¥¦©¨§¥¦¦§©©
aEzMX dn Ff('d d"k oNdl)mdxa` oYIe ©¤¨§©¨©¦¥©§¨¨

wifgdW xnFl ,wgvil Fl xW` lM z ¤̀¨£¤§¦§¨©¤¤¡¦
`NW FzxihR zrWA miqkPA FzF`©§¨¦¦§©§¦¨¤Ÿ
lrn mgNWie xn`W FnM ,FA Exrxri§©§£§¤¨©©§©§¥¥©
didY oM m`e .ig EPcFrA FpA wgvi¦§¨§§¤©§¦¥¦§¤

zkWFn dgiwNd zNneipc` aEh lke ¦©©§¦¨¤¤§¨£Ÿ¨
,FciAdxUr card gTIe ,F` ,FciA gwl §¨¨©§¨©¦©¨¤¤£¨¨

:KlIe FciA eipc` aEh lke miNnB§©¦§¨£Ÿ¨§¨©¥¤



נז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iyily meil inei xeriy
הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכמבֹואר
ׁשל  ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
לאחרי  היתה עֹולם", א־ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם,
מה־ּׁשאין־ּכן  רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאברהם
ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו

הּנעלית. ְְֲֵַַַָּבדרּגתֹו
יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי  על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדנֹוסף
ׁשּבעת  ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבריתי
אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשידּו

העקידה. ּדענין העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֵֶַַָָָּגם
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדהּנה,
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמבֹואר
וׂשמחה  "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהיׁשחט,
מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - ֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָכּו'"

העקידה. לאחרי יצחק ְְֲֲִֵֵֶַָָָׁשל
העילּוי וכ  ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

צעד  ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנפעל
ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ּבני־יׂשראל מזּכירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוׁשעל
הּיֹום  לזרעֹו יצחק "ועקידת ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאֹומרים
ּבכל  אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ולא ּתזּכֹור", ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּברחמים
ּובימי  העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָיֹום
ּולאחרי  לפני־זה מֹוסיפים ּתחנּון) ׁשאֹומרים (ּבימים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהחֹול
לבני־ יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

כּו'. יצחק ּדעקידת הּזכּות את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָיׂשראל
אברהם  ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגה הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּולאחרי

ׁשהרי  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאת
ׁשּלכן  יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ּבּזמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגם
ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנאמר

."ל ּכדאי חּוצה־לארץ ְְְֵֶַָָָואין
ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָודוקא
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיינּו,
ּדוקא  ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּמקֹום

ליצחק. ְְֱִִָָהביאּוה
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזאת
הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
- אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו - ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאליעזר

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה ְְְִִִֶַַַָָָָָָלקחת
מּדת  הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוכל
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד,
אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאֹודֹות
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ"ּדּמׂשק
ׁשליחּות  אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הּיסֹוד  היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּקׁשּורה
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, יׂשראל עם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלבנין
לקחת  אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע"

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק ְְְִִִֶַָָָָָאּׁשה
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה הּׁשידּווענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָוהּניׂשּואין
רבקה  נלקחה לכן - (ּב"ן ) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון וחיּבּור ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָיחּוד

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

הּתפילה  ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו, את ׁשמסּים טרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוד
"הקרה  הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָוהּבּקׁשה

הענינים  ּכל את לֹו נֹותן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, זמין". -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבמזּומן

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»
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aEHd lM iM ,oiprde ,miNnB dxUr£¨¨§©¦§¨¦§¨¦¨©
zFpCbnE zFxR mdd mipiOA dNrnde§©§ª¤©¦¦¨¥¥¦§¨
,eipFc` ziaA F` wUOcA `vnPd lMn¦¨©¦§¨§©¤¤§¥£¨



dxyנח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iyily meil inei xeriy
" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםלחּכֹות ּכלה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

הענין  יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
קֹודם  ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּד"ויהי
הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את לסּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּיסּפיק
ּכללּות  ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
הּוא  הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה אֹוהבי" ּד"אברהם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה
הּיהדּות  ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמתנהג
הענין  יקּוים לכן קֹודם עֹוד הּנה - חּוצה] הּמעינֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהפצת
- ּד"לפני" ּובאֹופן ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּד"הקרה

"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", ְְִִִֵֶַַָָ"ּפנים

ּוביחד  "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָּובפׁשטּות
אׁשר  "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּמֹו
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹגֹו'
ּביחד  העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּבנערינּו
ונסּתר  ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", "ׁשלימּות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעם
ּומֹוצאים  לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּדתֹורה,
הכנה  ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ּבׁשלימּותּה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹקרֹובה
ּכלה  ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכל

ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלדּבר"

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְִֵֶֶֶָ
ּולׁשֹון  אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחסדים,

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ ְְְֵַַַַָָ»≈«

לי לׁשֹון  'הֹודע ÒÁ„.ּבּה'ּתחּנה, ˙ÈNÚŒÈk∑ אם ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ִ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת מּמׁשּפחּתֹו "ּתהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

.(ב"ר)
ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליה אמר אׁשר הּנערה יד)והיה (כד, ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" סוטה "וּתל) ְְֵֶַַַַַַָָָָ

ב) הּמהרׁש"א:יב, וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלּמד
ּגּבי  וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"לפי

ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהליכה
ּבתבת  וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמקראֹות

"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, ּכהּנערה "העלמה" ואחר ," ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
"והיה עצמֹו, זה ּבענין מג)"העלמה נאמר, .(פסוק ְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

ÔÚÎיד  ÈÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dgpn EkilFde miNnBd `Vn Egwl̈§©¨©§©¦§¦¦§¨
oke .mciA(b"k d"n oNdl)mixng dxUr §¨¨§¥§©¨£¨¨£Ÿ¦

ExSwi zF`xwOde .mixvn aEHn mi`UpŸ§¦¦¦§¨¦§©¦§¨§©§
:oaEOA mpFWl`i dxez §¨©¨

.÷çöéì Ecáòì zçëä dúà (ãé)Ÿ¨Ÿ©§¨§©§§§¦§¨
`idW Fl `id diE`x i"Xx oFWl§©¦§¨¦¤¦
lW FziaA qpMl diE`xE micqg zlnFB¤¤£¨¦§¨¦¨¥§¥¤

.mdxa`,rc` DaEdpigY oFWl ©§¨¨¨¥©§§¦¨
.ipc` mr cqg ziUrW DA ipricFd¦¥¦¨¤¨¦¨¤¤¦£Ÿ¦
DzF` zn`A iM iYrci xn`i oM m`e§¦¥Ÿ©¨©§¦¦¤¡¤¨

xWwp Fpi`e .wgvil LCarl YgkFd©§¨§©§§§¦§¨§¥¦§¨
:dtï¤
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עליֹון  ּדחּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל ייּתכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי
יֹותר נעלה ּבאֹופן ּוׁשלמה ותחּתֹון מׁשה אצל מאׁשר ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו

"ּבעל  מביא - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָיֹום־ההּולדת"

ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון  רּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"ּתני
ּכלה  טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
לדּבר  ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה והּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלדּבר
ויהי  ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל להתּפּלל ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּככּלֹות
ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּוב'נזר
ׁשהם  ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹמּכל־מקֹום
נענה  ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ּככּלֹותם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנענּו

כּו'". לדּבר ׁשּכלה ְִֵֶֶֶַָטרם
לֹומר  ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּומקׁשה
ׁשהּוא  ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּתפּלת

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר קֹודם ְֲִֶֶַַָָָנענה
עליֹון  חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוביאּור
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָותחּתֹון.
את  לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּמקֹום
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחיּבּור
מאחר  ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹירדּו
קֹודם  היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביטּול
ּדחיּבּור  הענין נפעל אליעזר ׁשאצל יּתכן אי - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
ּוׁשלמה  מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעליֹון

מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

"הּׁשֹולח  ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבהמׁשכת
ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרתֹו
ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ההמׁשכה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָהיינּו
ּבכל  ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ירּוץ  מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. עֹולם ּובכל ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָמדריגה
לפי  ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדברֹו",
הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוהי
ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּולמעלה
ּתיכף  למּטה נמׁש הּוא הרי למעלה, נפעל הענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ְִִִַּומּיד,
ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
מּסדר  ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתפילתם
מׁשה  ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד נענּו ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,
היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכן

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת
טרם  ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָואף־על־ּפי־כן,
הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכלה
ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ׁשעיקר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָּכּידּוע
ׁשּיהיה  ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
על־ידי  זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת אֹורח", ְְְְִִִֵֶַַַָָ"לרּוץ

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ְְְְִִִֶַַָָָׁש"יׂשיׂש
על  קאי ּכגיּבֹור" "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכּמבֹואר
ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבחינת
המבֹואר  על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּגבּורה
ּתגּבֹורת  מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבנֹוגע

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהעצמּות,
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
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dÚ„È∑היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

מּמקֹום  עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָמׁשּמרֹות
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד .אחר, ְִִִֵֵֶַַָֹ
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,dMln Fl dcli xW` xn` la` .xqEn¨£¨¨©£¤¨§¨¦§¨

:dxiaBd oA `EdW xnFlfh dxez ©¤¤©§¦¨
.dúàø÷ì ãáòä õøiå (æé),i"Xx oFWl ©¨¨¨¤¤¦§¨¨§©¦

.Dz`xwl miOd ElrW d`xW itl§¦¤¨¨¤¨©©¦¦§¨¨
dAx ziW`xaaE('e 'q)DCk `NnYe ¦§¥¦©¨©§©¥©¨

,lrYeon zF`NnnE zFcxFi miWPd lM ©¨©¨©¨¦§§©§¦
cIn miOd DzF` E`xW oeiM Ffe ,oird̈©¦§¥¨¤¨¨©©¦¦¨

Y` `Ed KExA WFcTd Dl xn` ,Elr̈¨©¨©¨¨©§
oM EwCwCW d`xp .Kipal dkxA oniq¦¨§¨¨§¨©¦¦§¤¤¦§§¥

oFWNn,lrYe DCk `NnYexn` `NW ¦§©§©¥©¨©¨©¤Ÿ¨©
qPd Dl dUrpe ."`NnYe a`WYe"©¦§©©§©¥§©£¨¨©¥



dxyס iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iyily meil inei xeriy

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי ׁשתּיתן  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן , ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, לׁשֹון «¿«ְְְְְְִִִֵֵַָָ
ּדֹומה: לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי (תהלים 'הּמערה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל לּמות (ישעיה הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
הּגמּלים ∑‰M˜˙.נפׁשֹו" ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, (ישעיה לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ
ׁשממה"ו) על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה ּומתּבהל מׁשּתֹומם ְִֶָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ

אם  יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראה
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
ׁשי"ן  יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין "מׁשּתאה", ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדּברת
מּגזרת  "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

"מׁשּתֹולל" נט)"ׁשאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְִִִֵֵַָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻ"וּיׁשּתֹומם"

ו) ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּגזרת

ונאלם  נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשם
ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְַַַַַָָ

ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְֲִִֵֶַַָֹ
ּבהּול  ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְֲִֵָָָָָָָָָּכׁשעה
"וגברא  ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָּובעל
"ההצליח  לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהי",
ׁשתּיה  לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ,ה' ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף dÏ.ׁשתּיה ׁשאין ‰‡zLÓ∑ ְְִִֵֶֶֶֶָָƒ¿»≈»
ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם הּוא",(לעיל אחי לי "אמרי ְְְִִִִִֵֶָָָ

כו)ּוכמֹו: לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְֲִִֵַַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ יׂשראל לׁשקלי "ּבקע רמז ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת", ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aEzM ok ixg` iM dpFW`xd mrRA©©©¨¦¨¦©£¥¥¨
.a`WYexn` mdl xRQWM carde ©¦§©§¨¤¤§¤¦¥¨¤¨©

(d"n wEqR oNdl)ird cxYeilE` ,a`WYe dp §©¨¨©¥¤¨©§¨©¦§¨©
:Epin`i `lgi dxez Ÿ©£¦

éðLe áäæ íæð Léàä çwéå (áë)©¦©¨¦¤¤¨¨§¥

.äéãé ìò íéãéîöxqgi dGd aEzMd §¦¦©¨¤¨©¨©¤¤§©
gTIe" xn`IW Kixv didW ,dUrOd©©£¤¤¨¨¨¦¤Ÿ©©¦©
ipWE DR` lr oYIe adf mfp Wi`d̈¦¤¤¨¨©¦¥©©¨§¥
iM xnF` ip` KklE ."dici lr micinv§¦¦©¨¤¨§¨£¦¥¦

FWExRipWE adf mfp Wi`d gTIe ¥©¦©¨¦¤¤¨¨§¥

micinvEidIWxn`Ie ,dici lrDlzA §¦¦¤¦§©¨¤¨©Ÿ¤¨©
.Y` ineil` dxn`W ixg`el`EzA zA ¦©§§©£¥¤¨§¨¥¨©§¥

ikp`lr micinSde DR` lr mfPd mU ¨Ÿ¦¨©¤¤©©¨§©§¦¦©
o`M xQg la` ,mdl xn` xW`M ,dicï¤¨©£¤¨©¨¤£¨¦¥¨

:miAx zFnFwnA oke .dpizPdbk dxez ©§¦¨§¥¦§©¦



סי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iriax meil inei xeriy

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑ׁשאלּה - לּה ׁשּנתן ,לאחר «…∆«ƒ«¿ְְֶַַַָָָָ
ׁשהצליח  אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּדרּכֹו ּדבר לינה ∑ÔÈÏÏ.הקּב"ה ׁשם 'לין' ,אחת, ְַַָָ»ƒִִֵַַָָָ
לינֹות  ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְְִִַָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn `"k iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּמׁשּמׁשים  וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהייתי
ּבּדבר  מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּבראׁש

מברר  ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּפׁשּוט
מדּבר  הּוא ּבאיזה .ונּכר ְְְִֵֵֶַָ

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים הּבת ּדר ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב לאּמּהת אּלא .מּגדת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑ רץ מה ועל רץ, .?לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»



dxyסב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:,לׁשמרן ∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ (ב"ר)אלילים מעבֹודת. ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ
'ּכי' ּכמֹו:ּובלׁשֹון מט), וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד ְְְִִִִֶַָֹֹ

מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאמרּו
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, .ּבארּבעה ְְְְְִִֶַָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äúéaä Léàä àáiå (áì)xfril` ©¨Ÿ¨¦©©§¨¡¦¤¤
.`Ad Wi`d `EdgYtie ¨¦©¨©§©©

.miNnBdmr dUrW ,oal lr xfgi ©§©¦©£Ÿ©¨¨¤¨¨¦
oYIe ,mdiNnB gYtie xqEn KxC eigxF`§¨¤¤¨©§©©§©¥¤©¦¥
ilbx ugxl min ozpe `FRqnE oaY¤¤¦§§¨©©¦¦§Ÿ©§¥
iM .FY` xW` miWp`d ilbxe xfril ¡̀¦¤¤§©§¥¨£¨¦£¤¦¦
ozFPd `Ed xfril` didIW `Ed wFgẍ¤¦§¤¡¦¤¤©¥
oke .eiWp` ilbxe eilbx ugxl min©¦¦§Ÿ©§¨§©§¥£¨¨§¥
EkWnIe mixgFq mipicn miWp` ExarIe©©©§£¨¦¦§¨¦£¦©¦§§

xFAd on sqFi z` ElrIe(g"k f"l oNdl), ©©£¤¥¦©§©¨

mixMfPd eig` lr xfFg "EkWnIe" iM¦©¦§§¥©¤¨©¦§¨¦
l` `aiv xn`Ie oke .oFW`xd wEqRA©¨¨¦§¥©Ÿ¤¦¨¤
z` KlOd ipc` dEvi xW` lkM KlOd©¤¤§Ÿ£¤§©¤£Ÿ¦©¤¤¤

lk` zWaitnE LCar dUri oM FCar©§¥©£¤©§¤§¦¤Ÿ¥
KlOd ipAn cg`M ipglW lr'h a"y) ©ª§¨¦§©©¦§¥©¤¤

(`"i:oM miAxe ,ceC ixaC mde ,§¥¦§¥¨¦§©¦¥
.íélîbä çzôéå ïéðòåixqEn gzRW §¦§©©§©©©§©¦¤¨©§¥

mkilFdl bdpOd iM mx`Ev©¨¨¦©¦§¨§¦¨
mixEbg miklFd EidW F` ,mixEWw§¦¤¨§¦£¦
oFWNM ,mdilr xW` daMxOd aWFnA§©©¤§¨¨£¤£¥¤©¨

gYtnM xbg lNdzi l`(`"i 'k `"n), ©¦§©¥Ÿ¥¦§©¥©
Kx`Ev ixqFn igYRzd('a a"p dirWi): ¦§©§¦§¥©¨¥§©§¨

é"MøådidW mdNW mnf xiYd azM §©¦¨©¦¦¨¨¤¨¤¤¨¨
zFcUA Erxi `NW mdiR mzFq¥¦¤¤Ÿ¦§¦§

dAx ziW`xA oFWlE .mixg`('g 'q) £¥¦§§¥¦©¨
dinxi iAxe `pEd iAx ,mdinnf xiYd¦¦§¨¥¤©¦¨§©¦¦§§¨

Eid `l ,`A` iAxA `Ig iAxl l`Ẅ©§©¦¦¨§©¦©¨Ÿ¨
minFC Epia` mdxa` lW eiNnB§©¨¤©§¨¨¨¦¦
.'Eke xi`i oA qgpR iAx lW FxFngl©£¤©¦¦§¨¤¨¦§
i` iM ,mnGd gEYR xYql dl`W Ffe§§¥¨¦§Ÿ¦©©¨¨¦¦
iAx lW FziaA zEciqgd didIW xWt ¤̀§¨¤¦§¤©£¦§¥¤©¦
lW FziAn xzFi lFcB xi`i oA qgpR¦§¨¤¨¦¨¥¦¥¤
iAx lW FxFng xW`ke ,Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦§©£¤£¤©¦
xOYWdl Kixv EPpi` xi`i oA qgpR¦§¨¤¨¦¥¤¨¦§¦§©¥
eilral mixEq`d mixaCd on¦©§¨¦¨£¦¦§¨¨
mdxa` lW eiNnB oMW lM ,Flik`dl§©£¦¨¤¥§©¨¤©§¨¨
dpE`i `l iM ,mnnfl Kixv oi`e ,Epia`̈¦§¥¨¦§¨§¨¦Ÿ§¤

:oe` lM wiCSlbl dxez ©©¦¨¨¤



סג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iriax meil inei xeriy

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריללכתאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑ היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' À«…≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ
לֹולאליעזר לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאברהם
ארּור  ואּתה ,ּברּו מּדּבק 'ּבני ארּור ואין ,'ּבברּו. ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk jxk zegiy ihewl)

אּת מלאכֹו מ)יׁשלח (כד, ְְִִַַָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק "יׁשלח ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לפניׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ויבטיח קׁשיים מּלכּתחּלה יכין ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

–להׁשּפיע לפני ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והכרח  ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעליו

" ולֹומר ויעזר אּתלׁשּנֹות אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע ְְְִֵֶַַֹלֹו

(àî)ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְִִִַַָָָָ

ׁשל  ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּקפצה
ׁשהרי  ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעבדי

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּדיצחק  הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהענין
ְְִָורבקה 

הּפרׁשה  ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבֹואר
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשל
ּדחיּבּור  הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּׁשידּו
היא  ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ְְְְְִִִִִִַַַַָָויחּוד
ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ּב"ן), ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ְְְֵֵָָָָָּביֹותר,

מ"ה  ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי
ּפרטי  ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּוב"ן

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה אבל הענין ּכללּות ּבלבד, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדיחּוד
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ההתחלה ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיינּו,
ּבחינת  המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתגּבֹורת
עם  קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאליעזר

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBa¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ  È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

(מא  ÈkÊ È‰z ÔÎa נ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

(מב  ˙È˙‡Â נ"יÈ˙È˙‡Â(‡ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«



dxyסד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iriax meil inei xeriy
ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשידּו
ּבאֹופן  ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה, הענין ּגֹודל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּצד

היה  אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּד"עד
ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ּכלה ּד"טרם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהענין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 179 cenr ,f wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' .34 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KxCd zvitwA KxSd©Ÿ¤¦§¦©©¤¤

אל־העין הּיֹום מּכאן ואבא ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום ְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֽ
הארץ לֹו רש"י)ׁשּקפצה ובפירוש מב. (כד, ְֶֶָָָָ

על־ּפי  ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻויׁש
הענינים: ְְִִִִָָּפנימּיּות

"למה  ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאֹודֹות
ׁשהּׁשֹוׁשּנה  ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
על־ידי  ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּגדלה
ּבין  ּגדלה רבקה ּכמֹו־כן מים. הם ּגם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהׁשקיתּה
מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם להֹוציאּה ּוכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻרׁשעים,
היתה  ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָוכאׁשר
רׁשעים  מּבין להֹוציאּה האפׁשרּות נֹוצרה להּנׂשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָראּויה
ׁשלח  ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאּלּו

קפצה  הכי ּומּׁשּום מּׁשם, להֹוציאּה אליעזר את אברהם ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמּיד
ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלֹו
והּיֹום  יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָולכן
להׁשאיר  ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבאתי",
"ּתׁשב  אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע אפילּו ׁשם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
ׁשּנעׂשה  היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּנערה

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,הּדר קפיצת - נס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלֹו
ּכׁשֹוׁשּנה  הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לּבנים: סימן אבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה
את  ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
אחד  רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגאּולה,
ּומּיד  קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֻמיּתר.

ּתב  צדקנּו.אחרי־זה מׁשיח על־ידי הּגאּולה א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 99 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)©

zFa` icar lW ozgiU zlrn©£©¦¨¨¤©§¥¨

ז"ל  חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
מב) כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה ָָ"יפה (בראשית

ׁשל  ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׂשיחתן
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאליעזר

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, מּיראת (ברכות חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ה'יראת  – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשמים",
אבל  הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמים'
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכׁשּמדּבר
ׁשּתהיה  ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה ְְִִַָָלֹו
ׁשל  "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּטעם

אבֹות": ְֵַָעבדי
ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, אּלא (ברכות ׂשיחה "אין ְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּתפּלה",
,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ּכחֹותיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ההצלחה. לֹו מבטחת ְְַַַַָָָֻאז
רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות (פסחים עבדי ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ב) –פח, ּונצּורֹות ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם .ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין

יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻאזי

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑"ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם", ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»



סה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני לׁשֹון טרם ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַָ

"טרם  ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹהוה,
ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים (איוב ּכּליתי". ְְְְִִִִִִֵֶַָָ

אּיֹוב",א) יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"ּכי
אֹומר  ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: .היה ְְְִֶַַָָָָָָָ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ להׁשיב וקפץ היה, רׁשע «««»»¿≈ְְִַָָָָָָ
אביו  ‡EÈÏ.לפני ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן ְִִֵָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ

ּדבר  ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהגּון,
(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ׁשּמֹודים ּבׂשֹורה מּכאן .(ב"ר)טֹובה על «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(äî)mrhe.DnkW lr DCke z`vi dwax dPdelr s` DnW Fl dciBd dNgYn F` ,DnW z` rnW DziaA FzFidA iM §©©§¦¥¦§¨Ÿ¥§©¨©¦§¨¦¦§§¥¨¨©¤§¨¦§¦¨¦¦¨§¨©©
:xMfp `NW iRen dxez ¦¤Ÿ¦§¨



dxyסו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iying meil inei xeriy

ß oeygxn a"k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑'לינה' אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא, «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הּוא היה? היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ
לעּכב  רֹוצה והמיתֹוהיה מלא ּובא ,.ÌÈÓÈ∑,ׁשנה ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒָָ

כה)ּכמֹו: נֹותנין (ויקרא ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְְִִִֶֶָָָֻ
ּבתכׁשיטים  עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלבתּולה,

נז) BNÚ¯.(כתובות B‡∑ ּתאמר עׂשרה ואם חדׁשים, »ְֲֳִִַָָָֹ
מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ימים"

מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא .ואם ְְְִִִֵֶֶֶָֹֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨
i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑ מּׂשיאין ׁשאין מּדעּתּהמּכאן אּלא האּׁשה .(ב"ר)את ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין נז)ׁשאין כד, נקט (רש"י ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלׁש ּבת אז היתה ׁשרבקה אף כה,"האּׁשה", תולדות (רש"י ְְִִֶַַָָָָָָָֹ

ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). רׁש"י (שם, ּכתב ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אדם  ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמדקדק
ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלבּתי

אּלא  ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות אין ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט
ּומּכירים  ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבטבעֹו
(ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשיו
ּכן  ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה,

"אּׁשה". ּכבר ְְִָָָָהיתה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים מעצמי אינכם אם ואף ,. «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ



סז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iying meil inei xeriy

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְֵַַַָ
ארּבה  "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברכה

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָאת
אחרת  מאּׁשה .ולא ְִֵֶֶַָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ הגר להביא ׁשהל ƒ¿≈««…ƒְִֶַָָָָ
ׁשּיּׂשאּנה אביו רבה)לאברהם ı¯‡a.(בראשית ·LBÈ ְְִִֶֶַָָָָָ≈¿∆∆

·‚p‰∑:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב מּׁשם (לעיל "וּיּסע «∆∆ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה וׁשם אברהם ׁשּור", ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר: הּבאר, ּברד"היה .ּובין ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר) ּתפּלה ּכמֹו:לׁשֹון קב), ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ הדּור אֹותֹו ותוהא ,ראתה «≈∆∆ƒ¿»ְְֲָָָָָ
ותמהה ( אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ

לארץ לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ארכיני. ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹולא

כב) ב לארץ,(שמואל מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", ְְְִִֵֶֶַַַָָָ"וּיט
לֹו: לז)ודֹומה יּוטל"(תהלים לא יּפל אם "ּכי ּכלֹומר , ְְִִִֶַָֹֹ

הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äéúøòðå ä÷áø í÷zå (àñ)xRq ©¨¨¦§¨§©£Ÿ¤¨¦¥
zEWx EpzPW xg` iM aEzMd©¨¦©©¤¨§§
mdxa` care DzwipinE dwax KlYW¤¥¥¦§¨¥¦§¨§¤¤©§¨¨
dizFxrp d`xwe dwax dnw ,eiWp`e©£¨¨¨¨¦§¨§¨§¨©£¤¨
ixg` dpklYe miNnBd lr dpaMxYe©¦§©§¨©©§©¦©¥©§¨©£¥

,Wi`d:mdiptl KxCd dxFn `Ed iM ¨¦¦¥©¤¤¦§¥¤
.KlIe dwax z` card gTIe mrhe§©©©¦©¨¤¤¤¦§¨©¥©
on Fz`v ixg` iM ,FzEfixfA xRql§©¥¦§¦¦©£¥¥¦
gwl ,eixg` miWPd lM dpklYe xird̈¦©¥©§¨¨©¨¦©£¨¨©
DPOn cxRi `l FOr dwax z` card̈¤¤¤¦§¨¦Ÿ¦¨¥¦¤¨

kn lMn DxnWlmdxa` iAxe .lFW §¨§¨¦¨¦§§©¦©§¨¨
dwax mr KlFd didW Fnrh iM xn`̈©¦©£¤¨¨¥¦¦§¨
rbtE wgvi `AW cr WiBxd `le§Ÿ¦§¦©¤¨¦§¨¨©

:FAaq dxez

.éàø éçì øàa àBaî àa (áñ)xn`i ¨¦§¥©©Ÿ¦Ÿ©

,i`x igl x`A `FAn dYr `A wgvi iM¦¦§¨¨©¨¦§¥©©Ÿ¦
EN`W .dOW `AW igl x`An aXW¤¨¦§¥©©¤¨¨¨¤¦
d`xp did "i`x igl x`An `A" xn`̈©¨¦§¥©©Ÿ¦¨¨¦§¤
iM Wxtl Kxvd KklE ,mW xC didW¤¨¨¨¨§¨ª§©§¨¥¦
x`A l` `AW Fz`iAn Fxirl aW `Ed¨§¦¦¦¨¤¨¤§¥
ux`A aWFi `Ed iM ,drW itl i`x igl©©Ÿ¦§¦¨¨¦¥§¤¤

:Fxirl xfFge abPd©¤¤§¥§¦
,ïëzéåzFid xEarA`FAndidW ,xFwn §¦¨¥©£¡¦¨¤¨¨

mFwOd l` cinY KlFd wgvi¦§¨¥¨¦¤©¨
xEarA dNtY mFwn Fl `Ed iM ,`Edd©¦§§¦¨©£
ux`A aWFi `Ede ,K`lOd mW zF`xd¥¨¨©©§¨§¥§¤¤
qElwp` mBxY oke .mXn aFxw abPd©¤¤¨¦¨§¥¦§¥ª§§

.idFzinn `z`̈¨§¦¦
ìòåmBxYW ,raW x`A `Ed FYrC §©©§§¥¤©¤¦§¥

"xEW oiaE Wcw oiA"('` 'k lirl), ¥¨¥¥§¥

"cxA oiaE Wcw oia"E(c"i f"h lirl)mwx" , ¥¨¥¥¨¤§¥§©
mFwn `Edd mFwOd oM m`e ."`xbge§©§¨§¦¥©¨©§
wgvi dPde .dNtzl iE`x mdxa` lW ¥̀¤©§¨¨¨¦§¦¨§¦¥¦§¨
zxg` xir l` `idd x`Ad on `Ä¦©§¥©¦¤¦©¤¤
zFptl `vie ,Fxir KxcA dzid xW £̀¤¨§¨§¤¤¦§¨¨¦§
eiadF`e eirx mr dcVA gEUl axr¤¤¨©©¨¤¦¥¨§£¨
,dwaxe card z` `vnE ,mW xW £̀¤¨¨¨¤¨¤¤§¦§¨
D`iaie ,Fxir l` eCgi mNM Eklde§¨§ª¨©§¨¤¦©§¦¨

:FO` dxU dld`dbq dxez ¨Ÿ¤¨¨¨¦
.÷çöé úà àøzå (ãñ),i"Xx oFWl ©¥¤¤¦§¨§©¦

dWIAzpe xEcd FzF` dz`ẍ£¨¨§¦§©§¨
wEqRd iM WxR mdxa` iAxe .EPOn¦¤§©¦©§¨¨¥©¦©¨

iM ,mCwn oFxg`d,card l` xn`Ye ¨©£ª§¨¦©Ÿ¤¤¨¤¤
dxFYA miAxe ,card l` dxn` xakE§¨¨§¨¤¨¤¤§©¦©¨
,mdn E`vOIW zn`aE .FYrC lr oM¥©©§¤¡¤¤¦¨§¥¤



dxyסח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iying meil inei xeriy

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«
i"yx£Òk˙zÂ∑"וּתּקבר" ּכמֹו: וּתתּפעל, "וּתּׁשבר לׁשֹון ,". «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה והרי "ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ
ּדגמת  ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה אּמֹו,היא ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּבת  מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
על  קׁשּור וענן ּבעּסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּו,האהל  רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, (בראשית ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
‡Bn.רבה) È¯Á‡∑ אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

אצלּה הּוא ּכרּו מתנחם קּימת, הּוא ּומּׁשּמתה , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבאׁשּתֹו ְְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr ,eh jxk zegiy ihewl)

אּמֹו ׂשרה האהלה יצחק סז)ויביאה (כד, ְְֱִִִֶַָָָָָָֹ
נר  היה – קּימת ׁשּׂשרה זמן ...ׁשּכל אּמֹו: ׂשרה ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאהלה
וענן  ּבעיסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדלּוק

חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו; – ּומּׁשּמתה האֹוהל; על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָקׁשּור
(רש"י)

הּנס  את אצלּה ׁשראה לאחר לאּׁשה רבקה את לקח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈwסז  ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒe dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁ¯e ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

axrl KxhvIW ,oFkp EPpi` o`kA la £̀¨§¨¥¤¨¤¦§¨¥§¨¥
dipir z` dwax `VYe ,zF`xwOd iYW§¥©¦§¨©¦¨¦§¨¤¥¤¨
in card l` xn`Ye wgvi z` `xYe©¥¤¤¦§¨©Ÿ¤¤¨¤¤¦

dfNd Wi`dEpz`xwl dcVA Kldd ¨¦©¨¤©Ÿ¥©¨¤¦§¨¥
lrn lRYe ipc` `Ed card xn`Ie©Ÿ¤¨¤¤£Ÿ¦©¦Ÿ¥©

:qMzYe sirSd gTYe lnBd©¨¨©¦©©¨¦©¦§¨
,ézòãìeKlFd Wi` dwax zF`xA §©§¦¦§¦§¨¦¥

hxIW dcVA Dz`xwl¦§¨¨©¨¤¤¨©
iM drci ,mzOrl dcVA Klde KxCd©¤¤§¨©©¨¤§ª¨¨¨§¨¦
F` mFlWl `xwle mzF`xl `A `Ed¨¦§¨§¦§Ÿ§¨
KxcM dzUr ,oEll FziA l` mqipkdl§©§¦¨¤¥¨¨§¨§¤¤

:rpvdA cnrl miWPd xqEn©©¨¦©£Ÿ§¤§¥©
.ìîbä ìòî ìtzå,i"Xx oFWl ©¦Ÿ¥©©¨¨§©¦

,ux`l Dnvr dhinWd¦§¦¨©§¨¨¨¤
KCk `p iHd FnM ,zpikxz`e FnEBxzM§©§§¦§§¦©§©¦¨©¥

(c"i wEqR lirl)cxIe minW hIe ,ipiMx` , §¥¨©§¦¦©¥¨©¦©¥©
('i g"i miNdY)lRi iM Fl dnFce .oikx`e , §¦¦§©§¥§¤¦¦Ÿ

lhEi `l(c"k f"l mW)`l ux`l dHi m` , Ÿ¨¨¦©¤¨¨¤Ÿ
qElwp` zrC oi`e .rwxTl riBi©¦©©©§©§¥©©ª§§
,ux`l lnBd on Dnvr dhinXdW¤¦§¦¨©§¨¦©¨¨¨¨¤

lnBd lrn zltFp `id dPd oM m`W¤¦¥¦¥¦¤¤¥©©¨¨
oFWl lM oke ,eilrn dHn `l ,WOn©¨Ÿª¨¥¨¨§¥¨§
la` .calA cg` cvl diHd "dpMxd"©§¨¨©¨¨§©¤¨¦§©£¨
zakFx `id xW` lnBd lrn iM FzpEM©¨¨¦¥©©¨¨£¤¦¤¤
dipR aqdl cg` cvl Dnvr zHd eilr̈¨¦©§©§¨§©¤¨§¨¥¨¤¨

:EPOn¦¤
eäîëåeixg` ux onrp d`xIe iYrcl §¨Ÿ§©§¦©¦§¤©£¨¨©£¨

Fz`xwl daMxOd lrn lRIe©¦Ÿ¥©©¤§¨¨¦§¨
mFlWd xn`Ie(`"k 'd a"n)Fpipr oi`W , ©Ÿ¤£¨¤¥¦§¨

z`xwl daMxOA Fnvr liRWdW wx©¤¦§¦©§©¤§¨¨¦§©
Fl l`Wl ux`A did xW` uxd̈¨£¤¨¨¨¨¤¦§Ÿ

xn` oke .mFlWA(e"k mW)Ktd xW`M §¨§¥¨©¨©£¤¨©
:Lz`xwl FYaMxn lrn Wi ¦̀¥©¤§©§¦§¨¤

BàqElwp` lv` didilnBd lrnFnM ¦§¤¥¤ª§§¥©©¨¨§
LCqg minW lrn oke ,"lnBd lr"©©¨¨§¥¥©¨©¦©§¤

('d g"w miNdY)d Ffke ,mXn didi `l ,m"O §¦¦§¨©¥Ÿ¦§¤¦¨
owfe mini lEr cFr('k d"q dirWi)oke , ¨¦§¨¥§©§¨§¥

minXd lrn xW` miOd('c g"nw miNdY). ©©¦£¤¥©©¨¨¦§¦¦

ax mr dPde FnM `Ed hWRd KxC lre§©¤¤©§¨§§¦¥©©
eixg` KxCn mikld(c"l b"i a"y)oke , Ÿ§¦¦¤¤©£¨§¥

:miAxdq dxez ©¦
.Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå (æñ)©§¦¤¨¦§¨¨Ÿ¡¨¨¨¦
mrhe .miAx EdFnke ,KnqPd xqg̈¥©¦§¨§¨©¦§©©
wgvi bdPW cFaMA xRqi iM ,aEzMd©¨¦§©¥©¨¤¨©¦§¨
Ehp `l dxU dzOW zrn iM ,FO`A§¦¦¥¥¤¥¨¨¨Ÿ¨
zxg` dX` `aY `l Exn` iM DldŸ̀¨¨¦¨§Ÿ¨Ÿ¦¨©¤¤
xW`ke .zcAkPd dxiaBd ld` l ¤̀Ÿ¤©§¦¨©¦§¤¤§©£¤
`Edd ld`d l` D`iad dwax d`ẍ¨¦§¨¥¦¨¤¨Ÿ¤©

:Dgwl mWe DcFakl¦§¨§¨§¨¨
äæåmrh,mgPIe dad`IedidW fnxi §¤©©©¤¡¨¤¨©¦¨¥¦§Ÿ¤¨¨

EPOn wgxe FO` lr c`n xrhvn¦§©¥§Ÿ©¦§¨©¦¤
Fzad`A FYW`A mgPW cr mgpn§©¥©¤¦©§¦§§©£¨
aEzMd xiMfIW mrH dn iM ,DzF`¨¦©©©¤©§¦©¨
WxR qElwp`e .FYW`A Wi`d zad ©̀£©¨¦§¦§§ª§§¥©

dld`d wgvi d`aie`id dPdedxU ©§¦¤¨¦§¨¨Ÿ¡¨§¦¥¦¨¨
,FO`ipRn iM ,dad`d xiMfd okle ¦§¨¥¦§¦¨©£¨¦¦§¥

mgpe Dad` diUrn oFxWke Dzwcv¦§¨¨§¦§©£¤¨£¥¨§¦©
dAx ziW`xaA ExiMfd Kke .DA(e"h 'q) ¨§¨¦§¦¦§¥¦©¨

diEvn dkxA dzid dxU dzn `NW cr©¤Ÿ¥¨¨¨¨§¨§¨¨§¨
:dQrA` dxez ¨¦¨
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ׁשרבקה  מּכאן ׁשּבת". לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק "נר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ניׂשּואיה. קֹודם עֹוד ׁשּבת נרֹות להדליק ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנהגה
ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת אז היתה כ)רבקה כה, בראשית ,(פרש"י ְְִִַָָָָָָ

הּנר! הדלקת מצות את קיימה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואף־על־ּפי־כן
אברהם־ היה וּדאי אּמנּו, ׂשרה ּפטירת לאחר מּזאת: ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתרה
ּכל  את אברהם קּיים (ׁשהרי ׁשּבת ּבערב נרֹות מדליק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
ׁשל  לביתֹו הּגיעה ּכׁשרבקה זאת, ּובכל ּכּולּה), ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּתֹורה

נרֹות. הדליקה היא ּגם – ְְִִִֵַַָָָאברהם
על־ידי  ׁשּבת־קֹודׁש נרֹות הדלקת לענין ּגדֹול חיזּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּכאן

ׁשלֹוׁש. מּגיל ּכבר יׂשראל ְְְִִִֵָָָּבנֹות

מה  יּובן הּנ"ל לאֹור לּבנֹות". סימן – אמהֹות ְְֲִִֵַַַַַָָָָו"מעׂשה
זה  ּבסדר הּניסים ׁשלֹוׁשת את ּכאן ּומפרט מֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשרׁש"י

ְַָּדוקא:
נרֹות  להדליק מתחילה היא ,חינּו לגיל מּגיעה ילּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
היא  קצת, עֹוד מתּבּגרת ּכׁשהיא יֹותר, מאּוחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבת־קֹודׁש.
ּבעיסה  עֹוסקת הּׁשאר ּובין הּבית, לעבֹודֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמצטרפת
לאחר  יֹותר, עֹוד מתקּדם ּבׁשלב חּלה. מצות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקימת
ׁשּנרמזה  הּמׁשּפחה, טהרת מצות את מקימת היא ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָניׂשּואיה,

הּׁשכינה). 'ענן' לידי מביאה טהרה (ׁשהרי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָּב'ענן'

ã ycew zegiyn zecewp ã

האדם  ּבעבֹודת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְֲִִַַַַָָָָָהענין
"מין  ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְִִִֵֵַַַַַָּכללּות
ּתֹורה  ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין ֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעילאין"

ְִּומצֹות.
"מן  ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהּנה,
מּלמעלה  המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו והּמצֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָלמּטה.
וענינם  כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם־הּזה
ּגׁשמי  ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהעלאה
צותא  מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(ּתחּתֹון),

ּבחינת - מּזה ּולמעלה העליֹון, רצֹון עם חיּבּור ּבעל וחיּבּור, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ָָהרצֹון.

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועבֹודת
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלחּבר

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
צריכים  - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר
הֹוראת  את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלכל־לראׁש

זֹו. מצוה לקּים ּכיצד ְְִֵֵַַַָָהּתֹורה
אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָועל־ּדר־זה
ּוגמילּות־חסדים  ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ְְֲִִִִֵֶָָָָָּתֹורה
הּתפילה  עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ּכללּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּזהּו
ּתפילה  ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ(ׁשענינּה
חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ּגמילּות־חסדים, ּבכלל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהיינּו
למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּמּובן
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּבאֹופן ּוכמאמר להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הענין  את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּד"ּברכּו
חלק  - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו הארץ"), ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּד"אבדה

הּמצֹות. ְִִִַמּקּיּום
ׁשעל־ידי־זה  ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּובפׁשטּות:
ּכאׁשר  ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָידע
ולא  לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּלימּוד
וזה  רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ׁשעל־ ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ההקּדמה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
הּוא  הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָידי־זה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ּפנים מגּלה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכדבעי,
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות על־ידי ּכעפר והרי נפעל ּתהיה" לּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּוצב "סּולם ׁשהיא הּתפילה, ׁשּזהּוארצהעבֹודת גֹו'", ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ
הּתֹוכן  (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה הענין ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה  הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכללי

("ונפׁשי ּביֹותר העילּוי ּכעפר מּטה נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
נעלית  לדרּגה מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּד"מאן
ּולמעלה  ׁשּמּסביבֹו, הענינים ּכל מּמציאּות למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּביֹותר,

העֹולם. מציאּות ְְִִָָָמּכללּות
ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר תרס"ו ּבהמׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָוכּמבֹואר
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנֹוגע
ּבמעׂשה  יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָׁשעל
(ׁשּמא  ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,
על־ידי  ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי יכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ּכל  (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּיראה
הּמסקנא  את להּסיק הּתֹורה) ּבלימּוד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּׁשקלא־וטריא

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּנכֹונה
ּבעבֹודת  ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה

לימּוד  ּכאׁשר - לדבר האדם נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ֶָאחד.

ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָעל־ּפי־זה
מעלה  ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולה
ּדחיּבּור  הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה החיּבּור ְְְְְִִִִַַָָָָָּומּטה,
הם  וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּוב"ן). מ"ה ְְַַַּבדּוגמת
ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּובפרט
- ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיכת
יכֹולה  היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלקּים
נברא  ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּדר־זה
ּכפי  יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ"ּבׁשביל

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהם
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ׁשל  ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבני  את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּבני־יׂשראל  על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
לבני  הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את (צו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

הּודגׁשּבׁשלימּותּה ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה אּׁשה", "ילּוד ּדבׂשר־ודם, ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָהענין

ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָואפילּו
נא  "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּיּטֹול  צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ּתחת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיד

כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידֹו
מּטה  ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז אֹומרת, זאת -ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָומעלה,
ּכללּות  ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכתֹוצאה
וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהענין

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ּכללּות -ְְִֶַָָָָ
הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדיצחק
ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליעזר

" לדּבר".טרםׁשּנענה ּכלה ְֲִֵֶֶֶַַָָ

ß oeygxn b"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, נזּדּוגה זֹו ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הגר א)זֹו כה, (רש"י ָָ
אברהם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָאבינּו
על  ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ּבמּכל־ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומּובן,
ּכיצד  וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאנׁשי

לא  ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ׁשהגר הּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיּתכן
רׁש"י  אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהצליח
הּתֹורה  לּה קֹוראת ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
נאים  מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"קטּורה",

ְִֶֹּכקטרת.

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ ראׁשי .(ב"ר)אּמֹות ׁשם «ƒ¿ƒֵֵָֻ
הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָוהּתרּגּום
ּכן  ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון 'למּׁשירין' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּפרׁש
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
"חֹומת  ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּבראׁשם

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאנ
וסכּת" "ורחצּת מן ּבעלי ∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒֲֵֵַ

ּבאהלי  איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים ְְְְְְֳֳִִִִִֵֶַַָָָָָאהלים
אֹומר: הּוא וכן ל)אּפדנֹו, א עלּֿפני (שמואל נטּוׁשים "והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַ

ּבזֹו זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן .ּכלֿהארץ", ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íénàìe íLeèìe íøeMà (â)oFWl ©¦§¦§ª¦§
FnEBxze ,zFO` iW`x mdW i"Xx©¦¤¥¨¥ª§©§
oFWl mr FaXil oi` qElwp` lW¤ª§§¥§©§¦§
qElwp` xaQW d`xp ile .`xwOd©¦§¨§¦¦§¤¤¨©ª§§

AmxEX`iklFd zFxIW zFpgOd mdW §©¦¤¥©©£©¨§¥
zgx` xn`W FnM ,xirl xirn KxC¤¤¥¦§¦§¤¨©Ÿ§©

mil`rnWi(d"k f"l oNdl)oFWNn F`Ur , ¦§§¥¦§©¨£¨¦§
ilbx dfg` FxW`A(`"i b"k aFI`)`l , ©£ª¨£¨©§¦¦Ÿ

eixEW` crnzmiNdY)(`"l f"lxaqe . ¦§©£¨§¦¦§¨©
AmWEhNmdW mild`A mipkFXd mdW ¦§¦¤¥©§¦§Ÿ¨¦¤¥

EpMWi mFId ,dnc`d ipR lr miWEhp§¦©§¥¨£¨¨©¦§§
iM ,xg` mFwnA xgnlE `Edd mFwOA©¨©§¨¨§¨©¥¦
,miAx zFnFwnA ExnEi o"EPde c"nNd©¨¤§©§¦§©¦
`Edd mFIa EcwRIe ,dMWpe dMWl FnM§¦§¨§¦§¨©¦¨§©©

zFkWPd lr miWp`(c"n a"i dingp):dGnE . £¨¦©©§¨§¤§¨¦¤
dWEhp axg(e"h `"k dirWi).dWEhl FnM ¤¤§¨§©§¨§§¨

A xn`emiO`N.miI` oFWlA "oebplE" §¨©¦§ª¦§©§¨¦§¦¦
zNnEEidiE`x didW ,dfA FzF` dxxFr ¦©¨§¨¨¤¤¨¨¨

xn`W FnM xn`IW(b"i 'i lirl)mixvnE ¤Ÿ©§¤¨©§¥¦§©¦
miadl z`e minpr z`e micEl z` clï©¤¦§¤£¨¦§¤§¨¦

:migYtp z`e§¤©§ª¦
úéLàøááedAx('d `"q)l`EnW iAx ¦§¥¦©¨©¦§¥

lr s` xn` ongp ax xA©©©§¨¨©©©
oixBY oixn`e opinBxzn op`C aB©©£¨§©§§¦¨§¨§¦©¨¦



עי dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyiy meil inei xeriy

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑ ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

לֹו נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּדאתיקי' לֹו ׁשאמר , ְֵֵֶַַַָָָָָ
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר) ּכתיב אּלא ,חסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש
ּבסנהדרין ּפלגׁשים  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד  ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

ׁשם  מסר רּבֹותינּו: צא)להם טמאה מה .(שם אחר: ּדבר ְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּׁשּנּתן

מהם  להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן .הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה חטא ּבן ּבלא חמׁש, ּכבן ׁשבעים ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFO` iW`x mNM ,miO` iW`xe oicRle§©¨¦§¨¥ª¦ª¨¨¥ª
Eid iM ,iYWxRW FnM oiprde .od¥§¨¦§¨§¤¥©§¦¦¨

miUFr oinBxzndmixEX`oixBY ©§©§§¦¦©¦©¨¦
on oiUFr Eide ,KxC iklFdmiWEhl §¥¤¤§¨¦¦§¦

mixrFA miadl ipR mdipR ,rWx iWp ©̀§¥¤©§¥¤§¥¤¨¦£¦
z`e FYWxgn z` WFhll on ,miciRlM§©¦¦¦¦§¤©£©§§¤

Fz`('k b"i `"y)il eipir WFhli ,f"h aFI`) ¥¦§¥¨¦¦

('hongp ax xA l`EnW iAx xn`e ,§¨©©¦§¥©©©§¨
mpi` oM mBxzl EbdPW iR lr s`W¤©©¦¤¨£§©§¥¥¥¨
x`Y mW mdA oi` ,zFO` iW`x `N ¤̀¨¨¥ª¥¨¤¥Ÿ©

:xaCd Kke ,llMc dxez §¨§¨©¨¨
.íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå (å)§¦§¥©¦©§¦£¤§©§¨¨
Fl xn`PW xEarA ,hWRd KxC lr©¤¤©§¨©£¤¤¡©

(a"i `"k lirl),rxf Ll `xTi wgvia iM §¥¦§¦§¨¦¨¥§¨©
Flv` eiWp lM Eid ,xg` rxfA `lŸ§¤©©¥¨¨¨¨¤§
,miWpl zFaWgp Eid `l ,miWbliR¦©§¦Ÿ¨¤§¨§¨¦
zgtW xbd iM ,eiWxFIA orxf oi`W¤¥©§¨©§¨¦¨¨¦§©
dxEhw la` ,dzid FWbliR dxÜ¨¦©§¨§¨£¨§¨
dgtW dzid m`e .Fl gwl dX`l§¦¨¨©§¦¨§¨¦§¨
xnF` did `l Wblitl dgwlE FziaA§¥§¨¨§¦¤¤Ÿ¨¨¥

`xTY wx ,"dxEhw DnWE dX` gTIe"©¦©¦¨§¨§¨©¦¨¥
.iYWxRW mrHd ipRn aEzMA WbliR¦¤¤©¨¦§¥©©©¤¥©§¦

minId ixacaE(a"l '` '`)ipaE aEzM §¦§¥©¨¦¨§¥
:mdxa` WbliR dxEhw§¨¦¤¤©§¨¨

äpäåzFpAn dX` Fl gwl mdxa` §¦¥©§¨¨¨©¦¨¦§
dzidW xn`Y m`e ,orpM§©©§¦Ÿ©¤¨§¨
`l dPd ,miYWlR ux`n F` zixvn¦§¦¥¤¤§¦§¦¦¥Ÿ
xW`M FYclFn l`e Fvx` l` glẄ©¤©§§¤©§©£¤

dUrrxf wx xnFW EPpi` iM ,FpaA ¨¨¦§¦¥¤¥©¤©
`NW ,cFre .zixAd zxkp eilr iM ,wgvi¦§¨¦¨¨¦§©©§¦§¤Ÿ
zA dxEhw dX` gTIe" aEzMd xn`̈©©¨©¦©¦¨§¨©
ux`n ixvOde iYWlRd F` iEgd ipFlR§¦©¦¦©§¦§¦§©¦§¦¥¤¤

eUr iWpA xn` xW`M "zipFlRe"k oNdl) §¦©£¤¨©¦§¥¥¨§©¨

(c"liM calA DnW xiMfd la` ,ozlEfe§¨¨£¨¦§¦§¨¦§©¦
dUri oke ,DqEgiA xSwe ziprpM `id¦§©£¦§¦¥§¦¨§¥¥¨¤
qEgIA ciRwi `NWM miAx zFnFwnA¦§©¦§¤Ÿ©§¦©¦

.odNW¤¨¤
éìeàåDzFid xEarA WbliR `xTY §©¦¨¥¦¤¤©£¡¨

m`e .micard zgRWOn dgtW¦§¨¦¦§©©¨£¨¦§¦
`l dil` `aE FziaA dgtW dzid̈§¨¦§¨§¥¨¥¤¨Ÿ

aEzMd KxC oi` iM ,DqEgi xiMfi©§¦¦¨¦¥¤¤©¨
dRlfA oiprM onW wx zFdO`A xiMfdl§©§¦¨¦¨©§¨¨¦§¨§¦§¨

:ddlaE¦§¨
é"MøåmiWbliR ,dAzkA miWp azM §©¦¨©¨¦¦§ª¨¦©§¦

miWpA xn`cM dAzkA `NW¤Ÿ¦§ª¨¦§¨©§¨¦
oixcdpqA cecC miWblitE(.`"k)oi`e . ¦©§¦§¨¦§©§¤§¦§¥

`N` WbliR `xTY `l iM ,oM xaCd©¨¨¥¦Ÿ¦¨¥¦¤¤¤¨
dAzMd iM ,oiWECw `lA `idWM§¤¦§Ÿ¦¦¦©§ª¨
oixcdpqA `qxBde ,mixtFq ixaCn¦¦§¥§¦§©¦§¨§©§¤§¦
la` .oiWECwe dAzM `la WbliR¦¤¤§Ÿ§ª¨§¦¦£¨
mdl E`Vi xW`M gp ipA mBW xWt ¤̀§¨¤©§¥Ÿ©©£¤¦§¨¤
mibdFp Eid dlirAA ohRWnM miWp̈¦§¦§¨¨©§¦¨¨£¦
DpFvx xW`e ,oYnE xdn odl aYkl¦§Ÿ¨¤Ÿ©©¨©£¤§¨
DzF` glWIe WbliR mdl didYW¤¦§¤¨¤¦¤¤©¦§©¨

W`MmilgFPA dipA Eidi `le dvxi x ©£¤¦§¤§Ÿ¦§¨¤¨©£¦
lre .mElM Dl azFM did `l ,FNW z ¤̀¤Ÿ¨¨¥¨§§©

EpizFAx zrC('c `"q x"a),xbd `idW ©©©¥¤¦¨¨
:i`Ce WbliR `id dPdf dxez ¦¥¦¦¤¤©©

.òáNå ï÷æ (ç)zFl`Wn lM d`xW ¨¥§¨¥©¤¨¨¨¦§£
raUE oke ,daFh lM raUe FAl¦§¨¥©¨¨§¥§©



dxyעב iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k ycew zayl inei xeriy

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה לפניו מּכאן יצחק את טֹובה והֹולי ׂשיבה והיא , ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבאברהם" ׁשּנאמרה טֹובה ׂשיבה כה,"והיא שרה חיי (פרש"י ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבוּדאי ט) טֹובה", "ׂשיבה ׁשּזֹוהי אֹומרת ׁשהּתֹורה וכיון ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ועד אמיּתית, ּתׁשּובה זֹו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֻהיתה
ב) פו, הּקֹודמת,(יומא מציאּותֹו ּכל לגמרי ׁשּנׁשּתּנתה ,ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אּׁשה  ׁשּמקּדׁש ּגמּור רׁשע ׁשאפילּו ּבהלכה, ׁשּמצינּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכפי
ּבלּבֹו, ּתׁשּובה הרהר אם ּגמּור, צּדיק ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעל־מנת

ב)מקּודׁשת מט, .(קידושין ְֶֶ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑נחמֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ֲִ
יד)אבלים.ּתנחּומי ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתירא  לאברהם, הּברכֹות את ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יצחק  את מּמּנּו.,לבר יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ייטב  אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר:

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא .ּבעיניו', ְְֵֵַָָָָ

ß oeygxn c"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה סדר אחר זה .לדתן, ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mini(h"k d"l oNdl),minIA FWtp draVW , ¨¦§©¨¤¨§¨©§©¨¦
,xaC minId FA EWCgIW dE`zi `le§Ÿ¦§©¤¤§©§©¨¦¨¨
daiUA znIe cecA xn`PW oiprkE§¦§¨¤¤¡©§¨¦©¨¨§¥¨

cFake xWr mini raU daFhh"k `"idc) ¨§©¨¦¤§¨
(g"k:

àeäådCnE ,miwiCSA mXd iCqg xERq §¦©§¥©¥©©¦¦¦¨
,zFxzFnA EE`zi `NW mdA daFh¨¨¤¤Ÿ¦§©§¨
dYzp FAl ze`Y mdA xn`PW oiprM§¦§¨¤¤¡©¨¤©£©¦¨©¨

FN('b `"k miNdY)x`WA xn`PW FnM `le , §¦¦§Ÿ§¤¤¡©¦§¨
sqM rAUi `l sqM ad` miWp`dzldw) ¨£¨¦Ÿ¥¤¤Ÿ¦§©¤¤Ÿ¤¤

('h 'dFA Exn`e ,(b"i '` dAx zldw)mc` oi` §¨§Ÿ¤¤©¨¥¨¨
Wi ,FciA eizFe`Y ivge mlFrd on `vFi¥¦¨¨©£¦©£¨§¨¥
Fci dbiVd ,miz`n dE`zn dpn FciA§¨¨¨¦§©¤¨©¦¦¦¨¨
,zF`n rAx` zFUrl dE`zn miz`nl§¨©¦¦§©¤©£©§©¥

:sqM rAUi `l sqM adF` xn`PW¤¤¡©¥¤¤Ÿ¦§©¤¤
úéLàøááedAx('b a"q)WFcTd Exn` ¦§¥¦©¨¨§©¨

mdl d`xn `Ed KExÄ©§¤¨¤
oYl cizr `EdW oxkU oYn miwiCSl©©¦¦©©§¨¨¤¨¦¦¥
mde draU mWtpe ,`Ad mlFrl mdl̈¤¨¨©¨§©§¨§¥¨§¥
EWxtE dfA minkgd ExxFrzp .mipWi§¥¦¦§§©£¨¦¨¤¥§

xnF`W aEzMdraUed`xOA ©¨¤¥§¨¥©©©§¤
:FGdh dxez ©

ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå (è)©¦§§Ÿ¦§¨§¦§¨¥
.åéðadAx ziW`xA oFWl('b a"q) ¨¨§§¥¦©¨

lFg dn`d oA o`Moal cFaM w ¨¤¨¨¨¥¨§¤
:dxiaBdi dxez ©§¦¨

.éàø éçì øàa íò ÷çöé áLiå (àé)©¥¤¦§¨¦§¥©©Ÿ¦
F` ,`Edd mFwOd l` aFxẅ¤©¨©
Fld` dhp iM xn` ,xir EPpi`W xEarA©£¤¥¤¦¨©¦¨¨¨¢

:x`Ad lv`ai dxez ¥¤©§¥



עג dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k ycew zayl inei xeriy

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם "ּבפצחיהֹון", ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ
יׁשמעאל  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ליחס ּבר ּכדי ? ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהם
מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמת

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּפרׁשת (ּכמֹו ּבסֹוף הביאֹו ורׁש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נאמרה ∑ÚÂ‚iÂ.)ּתֹולדֹות  אּלאלא .ּבצּדיקים ּגויעה ְ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן, וכל (שופטים ועמלק "ּומדין »»ְְְֲִֵַַָָָָ
נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבני

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן יׁשּכן",(לעיל כלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן". אברהם, מת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעד
ָָ"נפל":

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

çñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìàòîLé éiç éðL älàå (æé)aFxTd §¥¤§¥©¥¦§¨¥©¨
ipaA xRqi aEzMd iM hWRd KxcA§¤¤©§¨¦©¨§©¥¦§¥
,mdiIg xRqnE mzFclFY miwiCSd©©¦¦§¨§©¥©¥¤
`le .Kxai miwiCv rxf iM ricFdl§¦©¦¤©©¦¦§Ÿ¨§Ÿ
,awrIn xzFi dig iM ,eUr ini xRq¦¥§¥¥¨¦¨¨¥¦©£Ÿ
`le ,awri zFnA xERQd mlWp xakE§¨¦§©©¦§©£Ÿ§Ÿ
xiMfd xaMW ,eUr iIg dN` xfgl dvẍ¨©£Ÿ¥¤©¥¥¨¤§¨¦§¦
WxcnaE .mdl iE`xd mFwOA eizFclFY§¨©¨¨¨¨¤§¦§©
minrh l`rnWi ini xERqA EpizFAx©¥§¦§¥¦§¨¥§¨¦

miAx(.f"i dNbn oIr)didW mdAW oFkPde . ©¦©¥§¦¨§©¨¤¨¤¤¨¨
KxcM FA xRqe daEWY lrA wiCv©¦©©§¨§¦¥§¤¤

:miwiCSd©©¦¦
.òåâiådrieB dxn`p `l ,i"Xx oFWl ©¦§©§©¦Ÿ¤¤§¨§¦¨

`xnBaE .miwiCSA `N`(:f"h a"a) ¤¨©©¦¦©§¨¨
mdA xn`p lEAOd xFC `de EWwd¦§§¨©©¤¡©¨¤
ux`d lr Unxd xUA lM rebIe ,drieB§¦¨©¦§©¨¨¨¨Ÿ¥©¨¨¤

mc`d lke 'Fbe(`"k 'f lirl)xW` lM , §§Ÿ¨¨¨§¥Ÿ£¤
rebi ux`A(f"i 'e lirl)drieB uxznE . ¨¨¤¦§¨§¥§¨¥§¦¨

drieBd iM ,mzpEM .opixn`w dtiq`e©£¦¨¨©§¦¨©¨¨¨¦©§¦¨
,oixEQi `laE ai`kn ilg `lA dzin¦¨§ŸŸ¦©§¦§Ÿ¦¦
iWp`e miwiCSd `N` Dl oikFf oi`e§¥¦¨¤¨©©¦¦§©§¥
`le rbx FnM mikEtdd lEAOd xFC©©©£¦§¤©§Ÿ
lre ,xAcn izn oke ,mici mdA Elg̈¨¤¨©¦§¥§¥¦§¨§©

Epig` rebA drieB mdA xn` oMxAcOA) ¥¨©¨¤§¦¨¦§©©¥©¦§¨

('b 'kFpFrA reb `l cg` Wi` `Ede oke ,§¥§¦¤¨Ÿ¨©©£
('k a"k rWFdi)FpFr FzF` zind `NW , §ª©¤Ÿ¥¦£

zRmr oM aEzMd xiMfIWM la` ,m` ¦§Ÿ£¨§¤©§¦©¨¥¦
,znIe F` sq`Ie zNnM dziOd oFxkf¦§©¦¨§¦©©¥¨¥©¨¨

:miwiCSd zzinl fnxY¦§Ÿ§¦©©©¦¦
ìeïBLdAx ziW`xA('a a"q)znIe rebIe §§¥¦©¨©¦§©©¨¨

mdxa`('g wEqR lirl)iAx xn` , ©§¨¨§¥¨¨©©¦

mipFW`xd miciqgd irN` xA dcEdi§¨©¦¨¦©£¦¦¨¦¦
dxUrA mirn ilgA oixQizn Eid̈¦§©§¦¨¢¦¥©¦©£¨¨
iAx ,wxnn ilgdW xnFl mFi mixUraE§¤§¦©¤©Ÿ¦§¨¥©¦
drieB FA dxn`PW in lM xnF` dcEdi§¨¥¨¦¤¤¤§¨§¦¨

Exn` mWe .mirn ilgA zn(e"h `"l x"a) ¥¨¢¦¥©¦§¨¨§
rebi ux`A xW` lke(f"i 'e lirl):wnvi , §Ÿ£¤¨¨¤¦§¨§¥¦§Ÿ

äàøéåFxUA wnd ,mlv` drieB zNOW §¥¨¤¤¦©§¦¨¤§¨¨¥§¨
eilbx lr cnr `Edec"i dixkf) §Ÿ¥©©§¨§©§¨

(a"io`kA mBxYW qElwp` zrC oke .§¥©©ª§§¤¦§¥§¨
cibpz` oFWlM ,sElrd `Ede ,cibpz`e§¦§§¦§¤¨¦§¦§§¦

gRz`e(.h"l oixcdpq)dXng mNWi lFki , §¤§©©§¤§¦¨§©¥£¦¨
micibp(:f"q w"a)FnM ,lEAOA oM xn`pe . §¦¦§¤¡©¥©©§
xn`W(b"k 'f lirl),mEwid lM z` gnIe ¤¨©§¥©¦©¤¨©§

,zEnie Wlgi xabM ,znIe rebIe xn`pe§¤¡©©¦§©©¨¨§¤¤¤¡©§¨
:miwiCSA dzin `idegi dxez §¦¦¨©©¦¦



עד

יום ראשון - י"ח מרחשון
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד מרחשון
פרק כ, 

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חיי־שרה

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 



עה oeygxn g"i oey`x mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ח ראשון יום
אגרת כח  ,gnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,296 'nr cr:'åëå

miwicv zzina mby ,miwicv zzinl zekiiyd owfd epax xiaqi oldl

xe`l jyeg jetdl mlera rityne "lret"d dfk dlrp xe` jynp

:owfd epax oeylae .xecd oeer lr zxtkne

úàæ úòãeî ,äpäå21,,xacd reci ixde -"àaà"c,"dnkg" - §¦¥©©Ÿ§©¨
'eë éðéîMä ìfnî ÷ðBé¥¦©¨©§¦¦
mingxd zecn b"iay -
oky) "zelfn" ze`xwpd
dleki myn dkyndd
ly ote`a wx zeidl

,("zexry"e "lfn"àeäå§
,"ãñç øöBð" ïewz- ¦¥¤¤

zecn b"ia aezky itk
mingxd22cqg xvep" :

,"mitl`l¯ "øöBð"¥
àéäå ,"ïBöø" úBiúBà¦¨§¦

ïBöø úò23älbúnä ¥¨©¦§©¤
éelb úðéçáa øéàîe¥¦¦§¦©¦
úòa ,ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨§¥
,ïBéìò é÷écö úøéèt§¦©©¦¥¤§
,äáäàa 'ä éãáBò§¥§©£¨
'äì íLôð úøéñîa¦§¦©©§¨©
úéøçLå úéáøò íäéiça§©¥¤©§¦§©£¦
-ìòL ,òîL úàéø÷a¦§¦©§©¤©
ïéî" íéìòî eéä äæ-éãé§¥¤¨©£¦©¦
-"àaà"ì "ïéá÷eð§¦§©¨

"ànà"å"dnkg") - §¦¨
("dpia"e,òîL úàéø÷a¦§¦©§©
òeãikytpd zexiqny - ©¨©

`id ,rny z`ixw ly
,"dpia"le "dnkg"l "o"n z`lrd"c äøBz ãeîìúa ïëå)- §¥§©§¨§

dxez,(à÷ôð äîëçîixd ,"dnkg"n d`a dxezd - ¥¨§¨¨§¨
,"dnkg"l "o"n z`lrd" on mb ea yi dxez mcenila-éãé-ìòå§©§¥

"ïéøëeã ïéî" úðéça íéãøBéå íéëLîð eéä äædkynd) - ¤¨¦§¨¦§§¦§¦©©¦§¦
,(dlrnln,"ãñç øöBð" ïewzîzlawne zwpei xen`ky - ¦¦¥¤¤

,epnn "dnkg",íúøéèôa éelb úðéçáa íéøéànä íä íäå§¥¥©§¦¦¦§¦©¦¦§¦¨¨
z`ixw'a mytp zexiqn ici lr zekynp eidy zekyndd -
,mzxiht zrya ielb ote`a zexi`n - dxezd cenilae 'rny

åéiça BLôð äìîòL íãàä ìîò ìkL òãBpk"lrt"e - ©©¤¨£©¨¨¨¤¨§¨©§§©¨
øzñäå íìòä úðéçáa äìòîìxzqene mlrp x`yp dfy - §©§¨¦§¦©¤§¥§¤§¥

,dlrnlúòa ähîì äìòîlî éelb úðéçáa øéàîe älbúî¦§©¤¥¦¦§¦©¦¦§©§¨§©¨§¥
.Búøéètly "o"n z`lrd" elrty zekyndd lk ,okl ixd - §¦¨

ly ote`a df iptl eidy ,mdly dxezd cenile rny z`ixw
zrya ieliba dhnl zexi`ne zelbzn - dlrnl xzqde mlrd

.mzxiht"ãñç øöBð" ïewz úøàä éelb éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦¤¨©¦¥¤¤

ïúøéèôa,oeilr iwicv ly -" øéàîíìBòî 'ä ãñç- ¦§¦¨¨¥¦¤¤¥¨
,(dqeknd mlerd) "`iqkz`c `nlr"níìBò ãò`nlr"l - ©¨

,(dlebnd mlerd) "`ilbz`c"åéàøé ìò24úBòeLé ìòBt"e , ©§¥¨¥§
"õøàä áø÷a25úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëì , §¤¤¨¨¤§©¥©£©©©©©§

,cifna eyrpy zexiar -
úBtì÷ LBìLî ïäL¤¥¦¨§¦
ähîlL úBàîhä©§¥¤§©¨

,dâpîze`a "dbep"ny - ¦Ÿ©
odilry bbeya zexiard

mixtknzepaxw,éôì§¦
øöBð"c ìfnL- "cqg ¤©¨§¥¤¤

`a"äàîéúñ àçn"î- ¦Ÿ¨§¦¨¨
"xzkay dnkg"éøà"cC ©£¦

,íéøeøaä øB÷î "ïétðà©§¦§©¥¦
oiprl gekd `a myn -
owzle xxal ,mixexiad
zxiay ly jyegd z`

,milkdàëtäúàå§¦§©§¨
àëeLçjtdzne - £¨

- jyegdúøéáLc¦§¦©
àøBäðì íéìkä,xe`l - ©¥¦¦§¨
.ïewzä íìBòcdf okl - §¨©¦

mi`ad zepecfd lr xtkn
,ze`nhd zetilw yelyn
dpezgzd dbixcnd ody
ici lr dzyrpy xzeia

.milkd zxiay-äî©
ìòL úBðaøwa ïk-ïéàM¤¥¥©¨§¨¤©
ïðéàL ,çaænä éab©¥©¦§¥©¤¥¨

,úBââMä ìò àlà íéøtëî,bbeya eyrpy zexiard lr - §©§¦¤¨©©§¨
ïäL,ze`a -L úéîäaä Lôð úeøabúäî`id dzeig- ¤¥¥¦§©§¤¤©¤¡¦¤

"äøBz éèewì"a áeúkL Bîk ,dâpn,l"fix`dl -úLøt ¦Ÿ©§¤¨§¦¥¨¨¨©
äëîñð ïëìå .àø÷iå,mixn zyxt -äøt úLøôì- ©¦§¨§¨¥¦§§¨§¨¨©¨¨

,dnec`à÷åc:epze` cnll -."'eëå äøt äî",zxtkn - ©§¨©¨¨§
oky ,zxtkn miwicv zzin mb jkote`zzin ly dxtkd

.lirl xaqenk ,dnec` dxt ly dlertd ote`k `ed miwicv
èe÷ìéáe,iperny -úàhç éî" àñøébä éðéîL úLøt §©§¨¨©§¦¦©¦§¨¥©¨

:"'eëådn") "dxt" mewnay `l` ,xn`n eze` `aen my - §
dnl xzei mi`zn df ,"z`hg in" my aezk ("zxtkn dxt
yely lr zlrete zxtknd dxtd oipr ,oky .lirl xaqedy

yeciw" oipr ixd `ed - ze`nhd zetilwindxtay "z`hg
ly oipr `id mipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l)d`lrd

`edy "z`hg in yeciw" m`Îik -dkynd"oeilrd ycw"n
.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr
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ùã÷ä úøâà
äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî

ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå
òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä
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ובכ"מ.21. פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, התיקון"23.תשא ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא
כבפנים. שליט"א אדמו"ר כ"ק יז.24.תיקן קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד



oeygxnעו h"i ipy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ט שי יום
אגרת כט  ,296 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå

.èëzilrpd dlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,ef ycewd zxb`a

z` mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind

oeilrd oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd

"dnkg"n dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly

mieedzn df oevxne) dxezay

lkezy dnypl miyeald

dpikyd eif zelbzd "lawl"

xwira dlbzn - (ocrÎobay

dtÎlray dxezay zeklda

z` zexidaa ze`hand -

.zeevnay oeilrd oevxd

dìòa úøèò ìéç úLà"¥¤©¦£¤¤©§¨
."'eëilyna weqt edf -1.

dleyn dxezy myk
d`x" jxcÎlr ,dy`l
xy` dy`d mr miig

"zad`2epinkg mixne` -
l"f3znkg lr aqen dfy

o`k mb jk - dxezd
`id "lig zy`" zernyn

epyie ,"lig zy`" ly oiprd epyi dnvr dxezay ,"dxez"
"lig zy`"dy ,weqtd zpeek efe ,"ligd zy`" ly "dlra"
dxez ly zekldd lr aqen df oldl xiaqiy itky) dxezay
z`xwpd ,azkay dxezl ,"dlra"l "dxhr" `id - (dtÎlray

."lig zy`"d ly "lra"àúéàmi`ven ep` -'ã ÷øt àøîba ¦¨©§¨¨¤¤
älâîc4"'eë óìç àâúa LnzLàãe" :aezky dn lr - ¦§¦¨§¦§©¥§©¨¢¨

"zea`"a5zxne` - (mlerdn) gwlp (dxezd) xzka ynzynd
:dlibn zkqna `xnbd jk lräðBML éîa LnzLnä äæ"¤©¦§©¥§¦¤¤

."'eë äøBz ìL døúk ,úBëìämilnd my qxeb epi` g"ad - £¨¦§¨¤¨
`idy itk `qxibd z` lawn owfd epax j` ,"dxez ly dxzk"
oldl ."dxez ly dxzk" milnd mr ,eply `xnba z`aen

:"dlibn"a my `xnbd zxne`äðBMä ìk ,eäiìà éác àðz"¨¨§¥¥¦¨¨©¤
."'eë Bì çèáî úBëìä"dlibn"a my .`ad mler oa `edy - £¨ª§¨

eli`e ."mei lka" dtqedd ila - "zekld dpeyd lk" aezk
dcp zkqn meiqa6,"mei lka zekld dpeyd lk" `ed oeyld

dynl dkld `ziixa dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne

b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn7gewl) owfd epax yxtn
i"yxn8dkld zeweqte zexexa zekld" epiid "zekld"y (

."dyrnléøöå"àâz" íLa úBëìää eàø÷ð änì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨¦§§©£¨§¥©¨
à÷åc "úBëìä" äðBMä änì ,íâå ?"äøBz ìL døúë"å§¦§¨¤¨§©¨¨©¤£¨©§¨

,"'eë Bì çèáî`edy - ª§¨
,`ad mler oaøàL àìå§Ÿ§¨
?äøBz éøác`l recn - ¦§¥¨

in mbx`y cnely
enk ,dxezay mipiprd

?dcb`e yxcn ,`xwnïëå§¥
eðéúBaø øîàî ïéáäì§¨¦©£©©¥

úBçðîc àé ÷øôa ì"æ9: ©§¤¤¦§¨
íãà äðL àì elôà"£¦Ÿ¨¨¨¨
úéøçL ãçà ÷øt àlà¤¨¤¤¤¨©£¦

,BúáBç éãé àöé ¯ "'eë- ¨¨§¥¨
.dxez cenlz zevna
my zxne` `xnbd
zevn miiw icedi eze`y
dxezd xtq yeni `l"

"jitn dfd10dnne ,
epi` df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdydaeg,

dxez cenll daeg zlhen dpey`xd dricd itly ,xazqn ixd
wxt wx dxez cnle leki epi` edyinyk ,jkl hxt) mipnfd lka

,(ezaeg ici `vi - ziaxr cg` wxte zixgy cg`Bðéà änìå§¨¨¥
?äøBz éøác øàLa BúáBç éãé àöBéoeyld -wxt""cg` ¥§¥¨¦§¨¦§¥¨

a xaecny dxenzeipyndfa ,`eti` ,recn ,dtÎlray dxez ,
,`xwn enk ,mixg` dxez ixaca `le ,ezaeg ici `vei `ed `wec

?dcb`e yxcn
,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12 ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨

éøö ìàøNiî íãàìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C ¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨
â"éøz,613 -,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöî- ©§©¦§©¨§©£¨¨¦©£¤

on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal zyely md dl`
lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd

ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥
,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨

ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ראה

ב.9. ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' ‰·ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰·˘באופן כשהכל אפילו מספיק באגה"ק ˘·È‡„Âואין (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â¯‰מוסיף שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו אח"כ ÈÚÂ˜¯ההכרח, שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -
ריש „¯·Ôוז"מ תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

וכ"ה  "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, בדפוסי:



עז oeygxn h"i ipy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

b"ixz ly dyrne xeaic ,daygn mdy miyeal dyly ziwl`
iyeala ixd xqg - zeevnd b"ixza xqg m`e ,dxezd zeevn
ytpdy gxkdd on - mixqg miyeal eidi `ly icke ,ytpd

diyeal f`y ,dxezd zeevn b"ixz lk miiwz,zenilya md
ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§

Cìîa14lr zelhend - ©¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤

ìàøNé ìk àéöBî- ¦¨¦§¨¥
,el` zeevn meiwaék¦

'eë ílk úeììk àeä15, §¨ª¨
z` ekeza llek `ed -
eneiwae ,l`xyi ipa lk
ixd ea zeielzd zeevnd
ipa lky eli`k df
j` ,oze` eniiw l`xyi
gxkdd on zeevnd x`y
z` miiwz dnyp lky
leblbay oeeike ,olek
zeevn miiw `l `ed cg`
gxkdd on - zeniieqn
leblba mrt cer `eaiy
zeevnd miiwl ick ipy
,mcewd leblba el exqgy

,'ekeíòhäåon recn - §©©©
,zeevnd b"ixz lkn miyeald el eidiy gxkddéãk àeä§¥

Léaìäì,zeevn ly miyeala -úBçëå úBðéça â"éøz ìk §©§¦¨©§©§¦§Ÿ
,BLôðaL"`ipz"ay 'c wxta jkl `xew owfd epaxy itk - ¤§©§

,zeevn iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa` b"ixzúçà©©
.'eë äøcòð àì äpäîzg` lkl yeal mey xqgi `ly - ¥¥¨Ÿ¤§¨¨

.ytpd ly zegekde zepigad b"ixznCøöå çøëä ïéðò øeàáe¥¦§©¤§¥©§Ÿ¤
,elà íéLeáì,dl` miyeal ytpl eidiy gxkdd on recn - §¦¥
øäfa øàáî16çeø LôpL úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , §Ÿ¨©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§¤¤¤©

ì øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaL äîLðeíeL §¨¨¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨§
óBñ-ïéà ,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì àøáð¦§¨§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ¥

.àeä-Ceøadl leki epi` ,leab lra `edy `xap -mey biy ¨
oi` xe`"y itk dfy .leab ilae "seq oi`" `edy `xeaa dbyd

meyl didzy xyt` i` - llka zenlern dlrnl `ed "seq
,ea dbyd `xapCøaúé BøBàî 'ä øéàä øLà éøçà íâå- §©©£¥£¤¥¦¥¦§¨¥

ddx`,exe`n calaìzLä úðéçáa ìéöàäåúBâøãî úeìL §¤¡¦¦§¦©¦§©§§©§¥
,äâøãî øçà äâøãî ,úBaø,dbixcnn dhnl dbixcn - ©©§¥¨©©©§¥¨

íéîeöîö úðéçáa¦§¦©¦§¦
íéaø íéLeáìe íéîeöò£¦§¦©¦

íéîeöòåmiax miyeal - ©£¦
lr xzeia minilrnd
,eze` mixizqne xe`d

,ïç éòãBéì íéòeãéä- ©§¦§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

,(dlawdíéàø÷ðå§¦§¨¦
"äaø àøãà"a17íLa §¦§¨©¨§¥

,"úBøòN"myk - §¨
dzeig dxryy
milekiy cr ,znvnevn
yibxdl ilan dze` fefbl
zeigd jk - a`k mey
ici lr zkynpd
z`xwp ,minevnvd
dkynd xnelk ,"zexry"
,xzeia znvnevn

áéúëãëeaezky enke - §¦§¦
ìàiðãa18øòNe" : §¨¦¥§©

"'eë à÷ð øîòk dLàø,oal xnvk od ey`x zexrye - ¥¥©£©§¥
,ixd ,"zexry" mya ze`xwpd zekynd dlrnl opyiy ,xnelk

,minevnvd lk ixg` mbBà Lôpä äìëé àì ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ¨§¨©¤¤
ìañîì äîLðe çeøäleaql -øBàä ÷úîe áBè ék ,øBàä ¨©§¨¨§¦§©¨¦¨Ÿ¨

,'eëå`xapd geka oi`y efk zewizne dfk aeh ,xnelk - §
,oldl xiaqiy itk - zewizndn reebiy ilan "mlaw"lBîk§

áeúkL19ì ,"'ä íòða úBæçì" :úeáøòå úeîéòð ïBL ¤¨©£§Ÿ©§§¦©£¥
áeúkL Bîk ,õ÷ ïéàì íeöò âeðòúå úe÷éúîe20æà" : §¦§©£¨§¥¥§¤¨¨

úBçöçöa òéaNäå ,'ä ìò âpòúú21,"'eë`ed "zegvgv" - ¦§©©©§¦§¦©§©§¨
ì,"àîö äçö" ïBL`nv `l` ,deexp epi`y oe`nv -cinz §¦¥¨¨

,iteqÎoi` `ed beprzd oky ,xzeiløäfa áeúkL Bîk22ïéàå , §¤¨©Ÿ©§¥
dçëa,dnypd ly -,úBçöçvä úeáøòå úeîéòpä ìa÷ì §Ÿ¨§©¥©§¦©£¥©©§¨
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ùã÷ä úøâà
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
ù"îë 'åëå øåàä ÷åúîå áåè éë øåàä ìáñîì äîùðå
âåðòúå úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòð ïåùì 'ä íòåðá úåæçì
òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
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דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו הלכותיהן,·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד
'נפש'". שם כתב -.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

כו"". במלך התלויות ˘ËÈÏ"‡:14.מצות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מוציא הוא שהמלך המלך מצות לבד ועד"ז Â·ÈÚ¯מצות .

ע"י וכה"ג כהנים מצות ואפי' א): (סט, יוהכ"פ גלגול".Â·ÈÚ¯בלקו"ת ˘ËÈÏ"‡:15.או ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- שם) בתו"א "(וכ"ה
כהנים  מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל כולם"וכה"ג". כללות ד"הוא י"ל ואולי
כללות  הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק

ב.16.כולם". רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג ד.19.ז, כז, יא.20.תהלים נח, ‡„ÂÓ"¯21.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."הצחצחות ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א תו"א ב.22."ראה רי, ח"ב
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כ' שלישי מרחשון יום
,hnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ øåà äðäå,298 'nr cr:ãç àìåë

d÷zøpî àöz àlL,dly zelabendn -å`l -ìhaúú ¤Ÿ¥¥¦©§§¨§¦§©¥
øðk dúeàéönîlhad -.ä÷eáàalecbd xe`d z`tn - ¦§¦¨§¥©£¨

xe`d cvn jk - ze`ivna ixnbl xpd xe` lha ,dwea`d ly
,dze`ivnn dlha ytpd dzid zewiznde beprzd ly lecbd

øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©
ìzLz Bîöò äæìL ¤©§¦§©§¥

Bæéà epnî CLnúå§¦¨¥¦¤¥
Cøãa ,úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§¤¤

ìzLääâøãî úeìL ¦§©§§©§¥¨
íéîeöîöa äâøãî øçà©©©§¥¨§¦§¦
äpnî àøaiL ãò ,íéaø©¦©¤¦¨¥¦¤¨
on d`ay dx`ddn -

,xe`d,àøáð ãçà Leáì§¤¨¦§¨
,äæ øBà úeäî ïéòî¥¥¨¤

Léaìäìz` df yeala - §©§¦
,äîLðe çeø Lôpä©¤¤©§¨¨
àeäL äæ Leáì Cøãå§¤¤§¤¤
ìëez ,äæ øBà ïéòîdnypd -äæ øBà åéfî úBðäì ¥¥¤©¥¨¦¦¤

,dúeàéönî ìhaúz àìå ,BâéOäìeyealdy oeeik ,oky - §©¦§Ÿ¦§©¥¦§¦¨
,xe`d z` "lawl" ytpl gek wiprn df ixd ,df xe`n `a

ypd dleki ,"`xap" ixd `ed yealdy oeeikeyalzdl dn
iptn ,df xe`a ze`ivna lha epi` envr yealde ,df yeala
df xe`n `a ixd `edy
iyeal md dl`e - envr

,zeevndäàBøä ìLîëå§¦§©¨¤
úéLLò Cøc LîMa©¤¤¤¤£¨¦
Bîëe ,'eëå äøéàîe äkæ©¨§¦¨§§

áeúkL23äLî àáiå" : ¤¨©¨ŸŸ¤
,"'eë ìòiå ,ïðòä CBúa§¤¨¨©©©

,"ipiq xd lr -LaìúpL¤¦§©¥
Cøc äàøå äìòå ïðòa¤¨¨§¨¨§¨¨¤¤

,'eëå ïðòäoprdy - ¤¨¨§
dynl yealk yniy
miielibd "lawl" lkeiy

,ipiq xd lráeúkL Bîk§¤¨
.èëøå éø óc 'á ÷ìç øäfa©Ÿ©¥¤©§

íLa àø÷pä ,àáì ãéúòì íé÷écvì æeðbä äæ øBà ,äpäå§¦¥¤©¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ©¦§¨§¥
,"úBçöçö"å "'ä íòð",beprz ly oe`nv -,'ä ìò âpòúäì Ÿ©§©§¨§¦§©¥©

"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò úBàî 'ã"å24, §¥¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨
seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd ze`n rax`e -

"ztqkp25miwicvdy ,
,mda mibprznBîk§

áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥
"'eë óñk ì÷LÎlry - ¤¤¤¤

mzernyn ,dlaw it
rax` ,`id zipgexd
sqek ly zenler ze`n

,miwicvl beprzeLé äpä¦¥¥
Ba,df xe`a -úBìòî©£

,ãàî úBaø úBâøãîe©§¥©§Ÿ
,dBáb ìòî dBáâcr - ¨©¥©¨©

zg` dbixcny dnk
cer dpyi ,ddeab didz
,dpnn dlrnl dbixcn
úèòeî äøàä Cà©¤¨¨¤¤
øçà äâøãî úãøBiä©¤¤©§¥¨©©

,äæ Leáì àøáì äâøãîxyt`nd lirl xkfpd yeald - ©§¥¨¦§Ÿ§¤
,xe`d z` lawl dnypläðBøçàä äâøãî úðéçaî àéä¦¦§¦©©§¥¨¨©£¨

L"äðBöéçä äâøãî" íLa úàø÷ðå ,äæ øBàa`l - ¤§¤§¦§¥§¥©§¥¨©¦¨

,cala zeipevigd `l` ,xe`d ly zeiniptd-Cøc "íéøBçà"å©£©¦¤¤
Lc÷î øôña ïiò) á ãenò çø óc øäfa áeúkL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨©Ÿ©©©©¥§¥¤¦§©

Cìî27å (sc -.'eë øàzLàc äîe :á ãenò éødnne - ¤¤§©©§¦§¨©
epax xiaqi oldl .dnypl miyeald mixvep df xe`n x`ypy
xe`d zeipevigy ,owfd
mikynp dpnny
oevxdn df ixd ,miyeald
zeipevig `xwpd oeilrd
itk - oky ,beprz iabl
`ed oevx - oldl xiaqiy

.beprzd zeipevig,äpäå§¦¥
Lé íãàä úîLðaL Bîk§¤§¦§©¨¨¨¥
âeðòzä çk däŸ©©©£
LiM änî úâpòúnL¤¦§©¤¤¦©¤¥

epnî âðò dì28Bîk , ¨Ÿ¤¦¤§
Lãç ìëN úìkNäî¥©§¨©¥¤¨¨

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
dpian mc`d znypyk
`id ,ycg ilky oeirx
x`yn oke ,jkn zbprzn

,mda bprzn mc`dy mixacìL íéøBçàå úeiðBöéç úðéçáe§¦©¦¦©£©¦¤
daL âeðòzä úðéçáe çk,ytpay -ïBöøä çk úðéça àéä Ÿ©§¦©©©£¤¨¦§¦©Ÿ©¨¨

eðéäc ,äöBø àeäM äî äöBø àeäL ,daL29BðéàL øác ¤¨¤¤©¤¤§©§¨¨¤¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçáîù àì íà ä÷åáàá øðë äúåàéöîî ìèáúúå
äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã

øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
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יח.23. כד, ב.24.משפטים קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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עט oeygxn `"k iriax mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א רביעי יום
אגרת כט  ,298 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,pw 'nr cr.íãàä

.âeðòzä Côä øòväL ,øòöytpd oi` xrv `edy xac ,okl - ©©¤©©©¥¤©©£
el yiy iptn df ixd ,ea dvex mc`y xac ,xnelk .ea dvex
zeipevig `edy oevxd ly zeiniptd `ed beprzy ixd ,ea beprz

.beprzd iablàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìLî-Cøc-ìò äëëå§¨¨©¤¤¨¨§¥¨
ïBöøä ,ìBëéák ,ïk íb©¥¦§¨¨¨
àéä àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨¦
úeiðBöéç úðéça§¦©¦¦
âðò" úðéçáì íéøBçàå©£©¦¦§¦©Ÿ¤
"'ä íòð"å "ïBéìòä̈¤§§Ÿ©
ïéîìò"å "úBçöçö"å§©§¨§¨§¦

cíéøkæpä "ïéôeqë §¦¦©¦§¨¦
.ìéòìmd dl` lky - §¥

eli`e ,oeilrd bperd
zeipevigd `ed oevxd
mixne` ep`yke ,dfn
`ed dnypl yealdy
"zeipevig"e "miixeg`"n
ixd - oeilrd bperd
oevxdn `a yealdy

,oeilrdL íâäoevxd - £©¤
,oeilrd bperde oeilrdíä¥

,ãeçiä úéìëúa íéãçéî§ª¨¦§©§¦©¦
BðBöøe Cøaúé àeäL¤¦§¨¥§
íãàä ïBöøk àìå ,ãçà¤¨§Ÿ¦§¨¨¨

,íBìLå-ñçly epevxy - ©§¨
mr cg` xac eppi` mc`
gek m`Îik ,ytpd mvr

jexa yecwd mr cg` xac ixd `ed oeilrd oevxd j` ,ytpdn
,`ed,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

ììk íäéðéa ïBéîc ïéàåoevxd oial mc` ly epevx oia - §¥¦§¥¥¤§¨
oevxd oial beprzd oia wlgl mileki ,`eti` ,cvik .oeilrd
?zeipevig - oevxde ,oevxd zeinipt `ed beprzy xnele ,dlrnl

ìk äøBz äøac ïë-ét-ìò-óàíãà éða ïBL30ì ,ïæàä CkL ©©¦¥¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤
ì äìBëiM äî,ävìîe ìLîa òîLd`eeydae -úîLpî ©¤§¨¦§Ÿ©§¨¨§¦¨¦¦§©

,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå âeðòzä çkî äìeìkä íãàä̈¨¨©§¨¦Ÿ©©©£§¨¨§©¨§¨§©¦¨§
ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt `ed beprzd mc`ay myke -

,dlrnl mixne`äæéà ìékNî íãàLkL ,Leça äàøpëå§©¦§¤§¤§¤¨¨©§¦¥¤

Bì ãìBð íéðt-ìk-ìò òâø dúBàa éæà ,àìôð Lãç ìëN31 ¥¤¨¨¦§¨£©§¨¤©©¨¨¦©
ììkî ,BìëNa àìôð âeðòzd`xn df ixd -àeä âeðòzäL ©£¦§¨§¦§¦§¨¤©©£

LaìnL ÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦§¦©©¥¤§©¨§¨©¤§ª¨
beprzdìëOä Lébøî íãàäLëe ,äîëçå ìëN úðéçáa¦§¦©¥¤§¨§¨§¤¨¨¨©§¦©¥¤

dâéOnL eðéäc ,äîëçå§¨§¨§©§¤©¦¨
éæà ,áèéä dðéáîe§¦¨¥¥£©
úðéça ïk íb Léâøî©§¦©¥§¦©
Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨

÷ð ïëìå .äîëçaúàø ©¨§¨§¨¥¦§¥
íìBò" íLa äðéa úðéça§¦©¦¨§¥¨

LBãwä øäfa "àaä32, ©¨©Ÿ©©¨
àéäL"dpia" -úðéça ¤¦§¦©

íò äîëçä úelbúä¦§©©¨§¨¦
,da Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨¨
-ïâa íé÷écvä íéâéOnL¤©¦¦©©¦¦§©

íéìékNîe ïãò- ¥¤©§¦¦
,zelkydúeiîéðôa¦§¦¦

àúéøBàc ,äøBzä©¨§©§¨
à÷ôð äîëçî33,dxez - ¥¨§¨¨§¨
,"dnkg"n d`aàúéøBàå§©§¨

éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãç34:Îyecwde dxez - ©

xac lkd `edÎjexa
cg`35zeinipta oaen ixd ,

dbydd ote`a ,dxezd
dbiyn my ,ocrÎobay

dnypdzedn,zewl`d
l"pk zeinipt `edy beprzixd dl yi - (epiax w"k ztqed) -

on ,z`f lawl dzlekia didiy icke ,"seq oi` xe`"a dbyd
xiaqi oldl .lirl xaqenk ,zeevnd iyeall wwcfdl gxkdd
ick ,dnypl miyeal od zeevny dnl sqepay ,owfd epax
mb od ,zewl`n dx`dde eifd ly ielibd "lawl" lkezy
mr (xzkd zbixcn) xzeia dpeilrd dbixcnd z` zexagn
"micenr" od jkae ,devnd ziyrp mday miinybd mixacd
ly xzeia oezgzd mr ziad ly xzeia oeilrd z` mixagnd
mixacd mr xzkd zbixcn zexagn zeevnd jk oky ,ziad

.zeevnd ly miinybd

ïBéìòä ïBöø ,äpäå§¦¥¨¨¤§
àø÷ðå äpëî àeä-Ceøä§ª¤§¦§¨

úîàä éîëç éôa- §¦©§¥¨¡¤
,milaewnøúk" íLa§¥¤¤

ê"øú Báe ,"ïBéìò,620 - ¤§
'eëå øBà éãenò36.xzk - ©¥§
,j"xz `ixhniba,Leøt- ¥

mixacd zernyn dn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øòö åðéàù øáã åðééäã äöåø àåäù äî äöåø àåäù
ë"â ä"á ñ"à øåàá î"ãò äëëå .âåðòú êôéä øòöäù
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
'úé àåäù ãåçéä úéìëúá íéãçåéî íäù íâä ì"ðä
àìå äéðéî àì å"ç íãàä ïåöøë àìå ãçà åðåöøå
äøåú äøáã ë"ôòà ììë íäéðéá ïåéîã ïéàå äéúö÷î
ìùîá òåîùì äìåëéù äî ïæàä êëùì à"ðá ïåùìë
ïåöøäå âåðòúä çëî äìåìëä íãàä úîùðî äöéìîå
ìéëùî íãàùëù ùåçá äàøðëå 'åëå äðéáäå äîëçäå
ãìåð ô"ëò òâø äúåàá éæà àìôð ùãç ìëù äæéà
äìòîì àåä âåðòúäù ììëî åìëùá àìôð âåðòú åì
'éçáá ùáåìîù ÷ø äîëçäå ìëùä 'éçáî äìòî
åðééäã äîëçå ìëùä ùéâøî íãàäùëå äîëçå ìëù
âåðòúä 'éçá ë"â ùéâøî éæà áèéä äðéáîå äâéùîù
á"äåò íùá äðéá 'éçá úàø÷ð ïëìå äîëçá ùáåìîä
âåðòúä íò äîëçä úåìâúä 'éçá àéäù ÷"äåæá
íéìéëùîå ò"âá íé÷éãöä íéâéùîù äá ùáåìîä
àúééøåàå à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúä úåéîéðôá

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäåéîëç éôá àø÷ðå äðåëî ä"á ïåéìòä ïåöø
ê"øú åáå ïåéìò øúë íùá úîàäøåà éãåîò
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oeygxnפ `"k iriax mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

?oeilrd oevx ody zeevn iablíéãenò LiL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¥©¦
ìBãb äîBç úéáa37íLàøå ,õøàa íéávð ,,micenrd ly - §¥¨¨¦¨¦¨¨¤§Ÿ¨
,äø÷za øaçîly oeilrd z` mixagn micenrdy ixd - §ª¨©¦§¨

,ziad ly oezgzd mr ziadøúk" ìLî-Cøc-ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨¤¤
àeä ,àeä-Ceøa "ïBéìò¤§¨
úâøãî úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©©§¥©

,äîëçä`id "dnkg"e - ©¨§¨
dpeilrde dpey`xd ixd
,zeiniptd zexitqd ly

àeäå,"xzk" -lîïBL §¦§
,"úøúBk"iehia - ¤¤

j"pza38,øézëî àeäL¤©§¦
éwîeïéçnä ìò ó ©¦©©Ÿ¦

íäL ,LàøaLoigend - ¤¨Ÿ¤¥
md ,y`xaúBðéça§¦

ïBöøå .úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©§¨
äæoigenn dlrnly - ¤

,c"agâ"éøúa Laìúð- ¦§©¥§©§©
,613'æå äøBzä úBöî¦§©¨§

íaøL ,ïðaøc úBöî¦§§©¨¨¤ª¨
úBöî ïä ílëk§ª¨¥¦§

.úBiNòîlr zeyrpd - ©£¦
ici,miinyb mipipr

"diyr"ixd md "dyrn"e
xzeia dpezgzd dbixcnd

,envr diyrd mleraíâå§©
zeevnd -úBéeìzä©§

øeaãaoze` miniiwny - §¦
cenil enk ,xeaica
,dnecke xeaica dxezd
ipgex ixd `ed xeaice
ly oipr xy`n xzei

,dyrnïì àîé÷ àä39- ¨©§¨¨
ep` miwqet ixdåéúôN úîé÷ò"c,xeaicd zrya -éåä`ed - ©£¦©§¨¨£¥

íâå ."äNòîzeevnd -ála Bà äáLçna úBéeìzäenk - ©£¤§©©§©©£¨¨©¥
,dnecke 'd z`xie 'd zad`éîLbä íãàì äðzð äåönä éøä£¥©¦§¨¦§¨¨¨¨©©§¦

,à÷åc äfä-íìBòaL,inyb mler `edy -äøéça ìòa àeäL ¤¨¨©¤©§¨¤©©§¦¨
,'eëå áBèì Bááì úBhäì,aeh `ll melyeÎqg e` --äî §©§¨§§©

éøö ïéà ¯ óeb àìa äîLpä ïk-ïéàM.äæ ìò dúeöì C ¤¥¥©§¨¨§Ÿ¥¨¦§©Ÿ¨©¤
íéávð ,íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìò ïä úBönäL ,àöîðå§¦§¨¤©¦§¥©¤¤¨¨§¨©¦¦¨¦

mixagne -ãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä ,úBìònä íeøî¥©©£¨¨¤§¨©
íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìò ïäå .úéøîçä Bælä õøàä- ¨¨¤©¨©¨§¦§¥©¤¤¨¨§¨©¦

mdy,ïéìeìç,miptan -Bà íãàä úîLð ïéLéaìîe ïéôéwnL £¦¤©¦¦©§¦¦¦§©¨¨¨
BLôð Bà Bçeø,zeevnd iyeala -Cøãå ,úBönä íi÷nLk ©§§¤§©¥©¦§§¤¤

elà íéãenò,zeevnd ly -ãò BlL äîLð-çeø-Lôpä ïéìBò ©¦¥¦©¤¤©§¨¨¤©
,úBìònä íeø,zebixcnde -.'ä úà íéiçä øBøöa øøöì ©©£¦§Ÿ¦§©©¦¤

Leøtzeevn ici lr icedi xywzn zewl` ly dbixcn efi`a - ¥
-aìîe úBøeøö úBéäì,øúkä øBàa úBLdbixcnd - ¦§§§ª¨§©¤¤

,zelylzyd xcq ly xzeia dpeilrdïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§
"'ä íòð"a úBæçì eìëeé äæ Leáì éãé-ìòå ,àeä-Ceøä§©§¥§¤§©£§Ÿ©
äìòîlL "úBçöçö"å§©§¨¤§©§¨

úìònîzbixcne - ¦©£©
Búeiîéðt ïäå ,øúkä- ©¤¤§¥§¦¦

zeinipt ,xzkd xe` ly
ixnbl dlrnl `id xzkd

,zelylzyd xcqnìò©
íâäå) .ìLî-Cøc¤¤¨¨©£©
,øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
úeiîéðt ïä úBönäL¤©¦§¥§¦¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø̈¨¤§¨
mixne` ep` o`k eli`e -
,xzkd zeipevign ody

,oevxd zeipevigäpä¦¥
úàæ úòãeîreci - ©©Ÿ

,xacd,ïç éòãBéì- §§¥¥
gdnkpznkg) dxzq

(dlawdúBðéça éeaø¦§¦
ìëa LiL úBâøãîe©§¥¤¥§¨
äâøãîe äðéça§¦¨©§¥¨
änk ,äMã÷ä úBâøãnî¦©§¥©§ª¨©¨
,"íéðô"ì "íéðt" úBðéça§¦¨¦§¨¦
- zeiniptl zeinipt -
,zg` dpiga iably

`id dipyd dpigadcer
xzei,'eke zeiniptänëå§©¨

"íéøBçà" úBðéça§¦£©¦
,"íéøBçà"ìdpigay - ©£©¦

"miixeg`" xzei `id zg`
zexnl ,dipyd xy`n

,"miixeg`" z`xwp dpiga dze` mby.('eëå õ÷ ïéàì,ixd - §¥¥§
,o`k xaecn dzece` ,oeilrd oevx zeinipt zpiga iably
ea ,xg` mewnay zexnl ,cala "zeipevig" zeevn ze`xwp
oevxd "zeinipt" ze`xwp od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn
icenr (620) j"xz od zeevny ,xn` ixd ,miptÎ lkÎlr .oeilrd
df iptl xn`y dnl m`ez df cvik ,dxe`kl ."xzk" ly xe`
b"ixzl ,oze` zebviin zeevndy miyeald (613) b"ixz zece`
opaxc zeevn 'fy oldl owfd epax xiaqi ?ytpd zegek
zeaygp `l` ,onvrl zeevn opi` (j"xz xtqn zenilynd)
`ed okle ,ze`a od odny (`ziixe`c) dxezd zeevnn wlgk

xz md ytpl miyealdy ,xne`oday zeevnd b"ixzn) (613) b"i
oeylae .ytpd zegek b"ixz yialdl (opaxc zeevnd mb zellkp

:owfd epaxéðôa úBöî úBáLçð ïðéà ïðaøc úBöî 'æ ,äpäå§¦¥¦§§©¨¨¥¨¤¡¨¦§¦§¥

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

ùã÷ä úøâà
äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå

øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá
úâøãî 'éçáî äìòîì àåä ä"á ïåéìò øúë î"ãò

úøúåë ïåùìî àåäå äîëçäé÷îå øéúëî àåäùìò ó
ùáìúð äæ ïåöøå ã"áç 'éçá íäù ùàøáù ïéçåîä

äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå
ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä

úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù
æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà

à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù
àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò

úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä
åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷
óñåú àì øîàð øáë éøäù ïîöò éðôá úåöî úåáùçð
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פי oeygxn a"k iying mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ב חמישי יום
,pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò

,ïîöò,zecxtp zeevnk -øîàð øák éøäL40,"óñú àì" :- ©§¨¤£¥§¨¤¡©ŸŸ¥
,zeevnd lräøBzä úBönî úBëLîðå úBàöBé ïä àlà¤¨¥§§¦§¨¦¦§©¨

øtñîa ïäa úBìeìëe§¨¤§¦§©
,â"éøz- (613) - ©§©

â"éøz Léaìäì(613) §©§¦©§©
-LôðaL úBçëå úBðéça§¦§Ÿ¤§¤¤

äîLðe-çeøly -,íãàä ©§¨¨¨¨¨
xn` ixd miptÎlkÎlr -

miyialne mitiwnd "oilelg micenr" enk od zeevndy ,lirl

,zeevnd z` miiwnd mc`d ly ytp e` gex e` ,dnypd zpiga
cr ely - dnype gex ,ytp - o"xpd zeler "micenr"d ici lre
,xzeia zedeabd zelrnl
zeyaelne zexeyw zeidl
ici lre ,xzkd xe`a
zeleki od df yeal
"'d mrepa zefgl"
dlrnly "zegvgv"e

dfe ,"xzk"nzeinipt."xzk"d

ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc" :(á§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨

,'eë àLeáì äàlò àåéæc(zeevnd) miaehd miyrndy - §¦¨¦¨¨§¨
xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn ,mc`d dyery

,"oeilr xzk" zbixcnn
."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå§¨¥§Ÿ©§
`edy itk - dfeg `ede -
"'d mrep"a - my miiqn
mdy ,"zegvgv"ae

.xzkd zeiniptíâäå©£©
éøéî íúäczexnle - §©¨©§¥

xaecn ,xdefa ,myy-ïâa§©
,ïBzçzä ïãò¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî¦¦§©£¦©¨

ealdy ixd -mpi` miy
ly dlrnde oiprd cvn

oevxxaecnk ,oeilrd
zlrn cvn m`Îik ,lirl

,"dyrn"dïãò-ïâa ìáà£¨§©¥¤
íä íéLeálä ïBéìòä̈¤§©§¦¥

àúeòøî,oevxdn -àaìc äðeëå,ald ly -àúéøBàa ¥§¨§©¨¨§¦¨§©§¨
,àúBìöe,dltzae dxeza -íL øäfa áeúkL Bîkwlga - §¨§¤¨©Ÿ©¨

'a,(éø óc)dyrnn miyeal dnypl xak yiy ixg`y - ©
,oeilrd ocrÎobl dler `id - oezgzd ocrÎoba zeevndéøä£¥

äðekä,miyeald mi`a dpnny -äøBza B÷ñò úðek àéä ©©¨¨¦©¨©¨§©¨
ìììkî ïk-íb àéä äøBz-ãeîìz úåöîe ,'ä úáäàî dîL ¦§¨¥©£©¦§©©§¨¦©¥¦§©

éåä åéúôN úîé÷ò"c ,úBiNòî úBöî`ed -,"äNòî ¦§©£¦©£¦©§¨¨£¥©£¤
éîc øeaãk åàì øeäøäå41,epi` (dxezd zeize`a) xedxd - §¦§¨§¦¨¥

,xeaicl dnecBcáì øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå42ïëå , §¥¥§¥¨§¦§§©§¥

.älôza`le ,dltzd zeln `wec xeaica `hal gxkdd on - ©§¦¨
epyi dltza mbe dxeza mby ixd ,cala oda xedxdd witqn
dpeekde ,"dyrn"l zaygpd miizty zniwr ,"dyrn"d oipr
mb md - dpeeka dltzne dxezn miyrpy miyeald mby ,`id

n miyeal okdyrn
xe`n mi`ad zeevnd

,xzkd,íb äîedxizie - ©©
,efnìò äðekä úìòî ék¦©£©©©¨¨©

äNòîe øeacädn - ©¦©£¤
dlrnl `id dpeekdy
dpeekny ,dyrne xeaicn
ocrÎobl miyeal miyrp

,oeilrdãvî dðéà¥¨¦©
,'eë dîöò-cvn ©§¨

`idy dnvr dpeekd
ly dcearde dlrnd
Îyecwdl dzad`a ytpd

,`edÎjexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
zeevnd dyrn ly oipra xy`n - dad`e dpeek ly ipgex

,inyb dyrn `edyíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz" - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
.íL ïiò ,úeëéøàa çì ÷øt à ÷ìçdx`ddy ,xaqen my - ¥¤¤¤©£¦©¥¨

d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd oeilrd oevxdn
;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a dxi`nd dx`ddl
ÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx `ed df lcad xy`e
ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala mby ixd ,mipt
,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md ,dltze dxezay
.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a dpnny ,oeilr xzk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïäá úåìåìëå äøåúä úåöîî úåëùîðå úåàöåé ïä àìà
ï"øðáù úåçëå 'éçá â"éøú ùéáìäì â"éøú øôñîá

.íãàä

ïåðéàã (á"ò è"ëøã) éãå÷ô 'ô ÷"äåæá ù"æå
øá ãéáòã ïéáè ïéãáåòàååéæã àøåäðî éëùî ùð

íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä úáäàî

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
éë íâ äîå äìôúá ïëå åãáì øåäøäá ç"é àöåé åðéàå

ìò äðååëä úìòîäîöò ãöî äðéà äùòîå øåáãä
à"÷ìá ù"îë 'åë ïåéìòä ïåöø úøàä ãöî àìà 'åë

ç"ìô à"ç.ù"ò úåëéøàá
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א.40. יד, ב.41.ראה כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות



oeygxnפב b"k iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ג שישי יום
,300 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd
edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
.dtÎlray dxez ly

:owfd epax oeylae
,úàæ úòãeî äpäå- §¦¥©©Ÿ

,reci ixdïBöø äpä ék¦¦¥§
àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨

â"éøza Laìîä(613) ©§ª¨§©§©
äøBzaL úBöî¦§¤©¨

,áúëaLzeevndy itk - ¤¦§¨
oday ,azkay dxeza od
oeilrd oevxd yaeln

,`edÎjexaàìôî àeäª§¨
,íìòðå øéîè äqëîe§ª¤¨¦§¤§¨
àlà älbúî Bðéàå§¥¦§©¤¤¨

,ät-ìòaL äøBzaon - ©¨¤§©¤
mircei dtÎlray dxezd
oeilrd oevxd edn xexiaa
epaxy itk ,ef devnay
dnbecd cin `ian owfd
rax` .'eke oilitz zevnn
owfd epiaxy zepeyld
`lten" :oda ynzyn

:zewelg izyl owlgn `edy dn oke ,"mlrpe xinh dqekne
(e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend e"`ea "dqekne `lten"
z`f xiaqn - dipy dwelg `ed "mlrpe xinh"y xnelk ,"mlrpe
b"ixzy iptn dfy ,(`ipzd lr zexrda) "wgvi iel ihewl"a
zeevn ,(recik) 'ied mya zeielz azkay dxezay zeevnd

"d"e"a dyrÎzeevne 'ied my ly "d"i"a dyrzÎ`l43'ied mye ,
xn`nk ,"`xwp" `le "azkp" ixd44ip` azkp ip`yk `l"

mlrl" ,iÎpc` mya `l` 'ied mya `l `id d`ixwdy ,"`xwp
oevxd `wec azkay dxezay dn edfe .dnlrd oeyln "aizk
azke) "azkp" wx `ed ,mlrp `ed 'ied myy enk mlrp oeilrd
el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl mlrd `ed
rax` cbpk ("mlrpe xinh dqekne `lten") zepeyld rax` od
"dqekne `lten" ,zewelg izya zewelg ode ,'ied my zeize`
xinh"e 'ied my ly d"i cbpk "dqekne `lten" :"mlrpe xinh"e
,("wgvi iel ihewl"a jiynn `ed) xnelk ,d"e cbpk "mlrpe

'ied my ly zeize`d `ed oeilrd oevxdy`lirlc(dlrnly)

,(dhnly) `zzlc 'ied my `idy azkay dxeza yaeln `ede
mb) 'ied my ik ,"mlrpe xinh dqekne `lten" oiicr `ed okle
dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza
ielibae "`xwp" 'ied myy
`edy ,iÎpc` my ici lr

`xwpÎlkÎlr .(iÎpc`a
oeilrd oevxd ixd ,mipt
azkay dxeza `edy itk
,mlrpe dqekn `ed
dxeza wx dlbzne

,dtÎlrayúåöî Bîk§¦§©
,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz§¦¦©¤¤¨¨
äøBza øîàpL¤¤¡©©¨

áúëaL45ízøL÷e" : ¤¦§¨§©§¨
eéäå Eãé ìò úBàì§©¨¤§¨

éðéò ïéa úôèèì,"E §Ÿ¨Ÿ¥¥¤
íeúñ øîàî àeäå§©£¨¨
Løt àlL ,íìòðå§¤§¨¤Ÿ¥©

éà áeúkä,øL÷l äîe C ©¨¥©¦§Ÿ
ïëéäå ,"úBôèBè" eäîe©¨§¥¨

éðéò ïéa" àeäìò"å "E ¥¥¤§©
äøBz äLøtL ãò ,"Eãé̈¤©¤¥§¨¨

ät-ìòaL46éøvL ,C ¤§©¤¤¨¦
ãiä ìò ãçà úéa øL÷ì¦§Ÿ©¦¤¨©©¨
eéäé íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò íéza 'ãå§¨¦©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦¦§

,à÷åc íéòaøîe ,ãaòî øBòîl xy`a `ed xen`d lk -dn ¥§ª¨§ª¨¦©§¨
,xeywlà÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa íéøM÷îe47,df - §ª¨¦¦§¤§Ÿ©§¨
xy`adna,xeywlïélôzä úiNò úBëìä éèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥¦§£¦©©§¦¦

,ät-ìòa eøîàpL,dtÎlray dxeza -àéä "Eãé ìò"å ¤¤¤§§©¤§©¨¤¦
ãiä ók àìå à÷åc òBøfä48éðéò ïéá"e ,àìå ã÷ã÷ äæ "E ©§©©§¨§Ÿ©©¨¥¥¤¤¨§Ÿ§Ÿ

çönä49.z` gipdl mikixv okid mewnl xy`a `ed df lk - ©¥©
dna xexiaa zrcl mixen`d mipicd ihxt lk ,oilitzd
miiwi icediy oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn

a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devnzeklddxez ly
.`wec dtÎlrayäNò-úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥

úBLøôîe úBòeãéå úBéeìb ïðéà ¯ äNòú-àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤¥¨§¦§Ÿ̈
øîàpL äNòú-àì úåöîk ,ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà¤¨©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ©£¤¤¤¡©

"äëàìî äNòú àì" :úaLa50Løt àìå ,dxezay ieeiva - §©¨Ÿ©£¤§¨¨§Ÿ¥©
,azkayät-ìòaL äøBzáe ,äëàìî àéä äî51Løtúð- ©¦§¨¨©¨¤§©¤¦§¨¥

xaqeníéðáà ìeèìè àìå ,úBòeãéä úBëàìî è"ì ïäL¤¥§¨©§§Ÿ¦§£¨¦
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ùã÷ä úøâà
äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù
ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
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.43:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ובכ"מ פקודי ר"פ לקו"ת בארוכה א.44."ראה נ, ח.45.פסחים ו, ב 46.ואתחנן לד, מנחות ראה
מקומות. ובכו"כ ˘ËÈÏ"‡:47.ואילך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פוסקים ובשאר הי"ד פ"ג תפילין הל' רמב"ם ‡„ÂÓ"¯48."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."מקומות בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אדמו"ר 50."כהציץ כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות
ח). טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה "לא שצ"ל: ובכ"מ.51.שליט"א שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת ראה



פג oeygxn b"k iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.úBãák úBøB÷åopaxcn `l` dxezd on xeq` df oi`y -52, §§¥
dk`ln ezeyra xzei rbiizi mc`de ,dcak dk`ln efy zexnl
lka - zek`lnd h"l ly zeniieqn zek`ln ziiyra xy`n ef
ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y dk`lnd `id ef `l z`f

lehlh `le" :"`ipz"a o`k
zeciak zexewe mipa`

calef `qxibl m`zda ,"
mipa` lehlh mby ixd
`ed zeciak zexewe
df xac ,dxezd on xeqi`
dnl m`zda `ed
zyxta xne` o"anxdy

xen`53ly "dyr"dy ,
jke) aehÎmeia "oezay"
`ed (zay ly "zeayz"
mpi`y mixac lr mb
`l` ,zek`lnd h"ln
zek`ln ezeyray iptn
zeay mc`l oi` el`
- zek`lnd h"ln dgepne
ly "dyr"a zellkp od
mb xaeq jk ,"oezay"

"dpyn cibn"d54`ede ,
eyexita my yxtn
m"anxd mby ,oey`xd

lnr mda yiy mixacdn "zeayz" dxn` dxezdy ,jk xaeq
(dk`ln z`xew dxezdy dn) dk`ln md oi`y zexnl (dribi)
zexnl ,"dk`ln lk dyrz `l" ly dyrzÎ`ld epyi dilry
xazqn "dpyn cibn"dn la` ,ef `xaq jixtn "dpyn mgl"dy

miyxtnd mpyi .jk55,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd izyy ,
inlyexiay zwelgna zeielz ode56mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,

mipy yye jcy xevwz mipy yy") ziriayay "dyr"dy
("dyr - dyr llkn `ad e`le ,ziriaya `le ,jnxk xenfz
iabl mb zeidl jixv jky) e`l mdilr oi`y mixac iabl `ed
llka mpi`y mixac lr `ed "zeayz" ly 'dyr'dy ,zay
ddbdd d`a jkl m`zda .("dk`ln lk dyrz `l" ly e`ld

zeciak zexewe mipa` `le" :"`ipz"a o`kcala,xaeq iqei 'xe ."
,e`l mdilr yiy mixacd lr wx `ed ziriay ly "dyr"dy
m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr oi`y mixacd eli`e

dy ,zay iabl mb xacd jk ixd jkldyrwx `ed zay ly
mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l eilr yiy dn lr

.opaxcn wxïäa àöBiëådyrzÎ`lle oilitz zevnl dneca - §©¥¨¤
,zay lyBöî ïéa ,úBönä ìk ïäúBöî ïéa äNò-ú ¥¨©¦§¥¦§£¥¥¦§

úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî àìå úBîeúñ ïä ,äNòú-àìŸ©£¤¥§§Ÿ§Ÿ̈§¦
éëä íeMîe .ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà,okle -áéúk ¤¨©§¥¨¤§©¤¦¨¥§¦

,aezk -ät-ìòaL äøBz ìò57,"Enà úøBz Lhz ìà" : ©¨¤§©¤©¦Ÿ©¦¤
øäfa áeúkL Bîk58ìkL Bîk ìLî-Cøc-ìòL íeMî , §¤¨©Ÿ©¦¤©¤¤¨¨§¤¨

íéìeìk ãìeä éøáà¥§¥©¨¨§¦
íìòäa áàä útèa§¦©¨¨§¤§¥
ezàéöBî íàäå ,ìBãb̈§¨¥¦©
ãìå dúãéìa éelb éãéì¦¥¦§¥¨¨¨¨

ç"îøa íìL,248 - ¨¥¦§¨
ä"ñLe íéøáà,365 - ¥¨¦§¨

,íéãébdpia"d ixd efy - ¦¦
dpzip"y "dxizi

"dy`a59zelbl gekd ,
- mlrda lelk didy dn

,mly ote`aLnî äëk̈¨©¨
dtÎlray dxez z`xwp -

zxez"jn`oky ,"ìk̈
ç"îø(248) --úBöî §¨¦§

ä"ñLe äNò(365) - £¥§¨
íéàa äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦
éelbä ìà íìòääî¥©¤§¥¤©¦
,ät-ìòaL äøBza©¨¤§©¤

àø÷c déLéøå- §¥¥¦§¨
l`e" weqtd ly dlgzdd
- "jn` zxez yehz

éáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr -äøBz §©§¦©¨¦¨¦©¨
,áúëaLzxez" z`xwpd -"jia`,äàlò äîëçî à÷ôðc- ¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨

,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,okyúàø÷pä©¦§¥
" íLa,"dìòa úøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà- §¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤©§¨

,ef zxb` ziy`xa `aenkúàø÷pä ät-ìòaL äøBzä ék¦©¨¤§©¤©¦§¥
Bîk ,äaøä úBìéç úãîòîe äãéìBnä ,"ìéç úLà"¥¤©¦©¦¨©£¤¤£¨©§¥§

áeúkL60àlà "úBîìò" éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà úBîìòå" : ¤¨©£¨¥¦§¨©¦§¥£¨¤¨
"úBîìBò"61,,xtqn ila zenler -úBëìä ålà,dxezay - ¨¥£¨

,àðaLç ïBì úéìc,xtqn odl oi`y -áeúkL Bîk §¥ª§¨¨§¤¨
íéðewza62,,xdef ipewiza -ïlëå,zekldd lk -úðéça ïä ©¦¦§ª¨¥§¦©

,áúëaL äøBza íìòpä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelbokl - ¦§¨¤§¨©¤§¨©¨¤¦§¨
daxd dcinrn `id oky ,"lig zy`" dtÎlray dxez z`xwp
epax xiaqi oldl .dtÎlray dxezay zeaxd zekldd ,zeliig
mixne` l"f epinkgy dn lr ,zxb`d zligza l`yy dn ,owfd

l `id dpeekdy "'eke `bza ynzy`ce"zekldly "dxzk" ,
oke ,dxez ly dxzk ze`xwp `wec "zekld" recn - dxez

dpeyy df `wec recnzekld`ad mler oa `edy el ghaen
?dxezay xg` oipr `le `wec zekld recn -ïBéìòä ïBöøe§¨¤§
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מרחשון  כ"ד קודש שבת יום
אגרת ל  ,`pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî ì,302 'nr cr:ì"ãå

úìònî äìòî äìòîì àeä àeä-Ceøazbixcne -äîëç ¨§©§¨©§¨¦©£©¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -ïéçnä ìòL äøèòå øúk Bîëe ¦¨¨§¤¤©£¨¨¤©©Ÿ¦

,LàøaL`ed xzkd jk -dlrnl`idy "dnkg"dn ¤¨Ÿ
,oigen"å "àâz" íLa úBëìää eàø÷ð ïëììL døúë ¨¥¦§§©£¨§¥©¨§¦§¨¤

,"äøBzzekldd ,oky - ¨
ly ielibd odoevx

,xzk `ed oevxe ,oeilrd
úBëìä äðBMä"å§©¤£¨
ïa àeäL Bì çèáîª§¨¤¤

,"àaä íìBòoipr ici lr xy`n xzei ,`wec "zekld" - ¨©¨
,dxeza xg`BlL äîLð-çeø-Lôð úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§¤¤©§¨¨¤

:ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøamiyealdy - ¨¨¨¤§¨©¦§¨§¥
,zeevnd md `ad mlera dnyplielibeoeilrd oevx

ixd `ed zeevnay
oday ,`wec zeklda
dn zexidaa `hazn
oeilrd oevxd `ed

.zeevnay

.ìdpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp zncewd

`ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba) epzi dpy

" oipr mb dwcva rbep ji` xiaqnaex,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

avwend mekqd z` zzle

itk ,zeaexn zepizpa

dlrnd hexhexta xiaqdy

oniq ycewd zxb`a jkay

,"lecbd oeayg"d mbe ,(`"k

oeaygl zetxhvn zepizpdy

dlrnl lret df xy`e ,lecb

xewn ,"zeliv`c zekln"a

.zenlerd lk

úàæ úòãeî,reci ixd - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥
,åéìò ìàBL àeä-Ceøa-LBãwä ¯ àa àì ãçà íBéå úñðkä©§¤¤§¤¨Ÿ¨©¨¨¥¨¨
Îyecwd cg` mei `a `le" `id epiptly `xnbd oeyl ,ab` -
qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce ,"ea li`yn `edÎjexa
z` `le xn`nd "okez" z` wx `ian `edy e` ,`xnba zxg`

,ynn epeyløîàpL2."'eëå 'ä àøé íëá éî :jyndd itke - ¤¤¡©¦¨¤§¥§
dbep oi`e mikyg jld xy`" ,`iapd - "ecar lewa rney" :my

,`id dpeekd my `xnbd yexitl m`zday ,"elmrt eze`ay
`l dkildd m`) zqpkd zial `a `le jyeg ly mewnl jld
yexitl m`zdae .("mikyg" df f`y - devn xac myl dzid
jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd ,j"pza miyxtnd
zial `ealn) rpnidl jixv did `l okÎitÎlrÎs`e ,dxve
oryie 'd mya ghai" weqtd meiq itk eilr did `l` (zqpkd
mby ,ef zxb`a xaecnl mb df oipr qgiil yie ,"eiwl`a
aeh xacn rpnidl epevxa yi z`f llbae ,xzei dyw avndyk
oryie 'd mya ghai" zeidl ixd jixv - exar mipnfa dyry

,"mikyg" ly avna mb "eiwl`a,úBönä ìëa ïëåe`l - §¥§¨©¦§
jk `l` ,`xnbd dpc eay ,zqpkd ziaa dltzd oipra `wec
`ede devn xac zeyrl libx mc` didy zeevnd lka mb xacd

,ezeyrn rpnpìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä úåöî èøôáe¦§¨¦§©©§¨¨¤§¨§¤¤¨
úBönä3.`idy ixd - ©¦§

,dltzd zevnn mb dlecb
ziaa dltz iabl m` ixd
Îzg`Îlr ,jk - zqpkd
jk xacdy dnkeÎdnk
`ed m`ay ,dwcv iabl
- ozep epi`e zzl libx
ÎjexaÎyecwd eilr l`ey

,'eke `edéìa àéäL íâä£©¤¦§¦
,íBìLå-ñç øãð- ¤¤©§¨

exary mipya ezpizpy
,melyeÎqg xcp ila dzid
,minrt dnk eze` miyery xac lka zeidl jixv ixd jky

cinz jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp ila ezeyrl4,
íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk ïë-ét-ìò-óà5àì ¯ ©©¦¥¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨Ÿ

äúàé,ie`x `l -,Lãwa úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðì- ¨£¨§©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨©Ÿ¤
dfÎiciÎlr hrnle ,zegt zzl- "ycw" zpigan dkyndd z`

,dwcvd oipr iciÎlr "zekln"a - ycew zpigan jynpyøLàî¥£¤
,íãànî Léøôäì äðL écî eìbøä øák`xwp sqk - §¨ª§§¦¥¨¨§©§¦¦§Ÿ̈

dpyna oey`xd yexitd itl ,"jc`n"6dpeekdy zeidl lekie ,
,"c`n" ly ote`a `ed eiabl sqky inl mb `idçeø úBéçäì§©£©

,ïBäéîøbî ïBäì úéìc íéàkãðå íéìôLmdlyn mdl oi`y - §¨¦§¦§¨¦§¥§¦§¨¥
mikgn `l` ,mdlyn mdl oi`y l`xyi ux` iiprl dpeekd -

,mdl zglypd dkinzl"úìôBpä ãåc úkñ" úðéça àéä¦§¦©ª©¨¦©¤¤
,'eëåmb xacd jke ,zelbd onfa l`xyi ux` z`xwp jk - §

zxb`"a xkfpk) jk z`xwpy ,"zeliv`c zekln"a ,yxeya
,(`"k oniqe 'c oniq "ycewdíîBøìe íîB÷ì,dze` -,'eëå §¥§¥§
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äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð

àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá
:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð

úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ
ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì

åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù
ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä

íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù
úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà

úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî
úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה"א.3.ישעי' פ"א פאה ירושלמי ב. ט, סר"ג.4.ב"ב יו"ד כו.5.שו"ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ע"פ

א.6. נד, ברכות



פה oeygxn c"k ycew zay mei Ð l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éåäîìly zecg`zdd didzy -.'eëå ãçàa ãçàiabl - §¤¡¥¤¨§¤¨§
zecg`zd "zlret" dwcvy ,xacd zernyn l`xyi zenyp
dlrnl zexitqd iable ,icedi mr icedi ly zexagzde
(oezgzd cegid) "d`zz `cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn

,zeklnd zxitq ly
xewne yxey dyrpd
didi ,zenlerl
"cg`"d mr zecg`zda
(oitp` xirf) "`"f" ly
dfe ,zenlern dlrnly
ÎjexaÎyecwd ly cegid
,dpikyy ,dpikyde `ed
,"zeliv`c zekln"
"`"f" mr zcg`zn
.zenlern lcaene yecwd
äNònä áø éôì ìkäå§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

,'eëåxaqedy itk - §
zxb`"a hexhexta
dpyiy ,`"k oniq "ycewd
mekqd ozna dlrn
,zeax zepizpa ,dwcvl
zexnl ,zg` dpizpa `l
,mekq eze`a xaecny
xne`y itk ,ixdy

m"anxd7lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn df xac
oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd cegid dyrp dpizp
eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk mb xen` dfy ,o`k
`edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef dpy xear mb milyi ,ahei
owfd epax z`f lly xak ixd - dywd avnd llba zzl wiqtn
ly avn olvilÎ`pngx didyk mby ,f"h oniq "ycewd zxb`"a

epax f` xn` okÎitÎlrÎs` ,"milke`e mieel"aeh `l" owfd
ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y "mytpl miyer

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyi d`ad dpyayaex
azk owfd epaxy dnl m`zda mb dne ,ef dpya "dyrnd
"l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a
dpxqgzy ixd - yceg icn zegtdÎlkl e` reay icn didz

.miycg e` zereay mze` ly zepizpd,ïBaLçä éôìeitk - §¦©¤§
oeayg" didiy xacd rbepy ,oldl xiaqiylecbz` jiynnd ,"

dlrn dpyi ixdy ,`id dpeekdy zeidl leki ,'eke "'ied lecb"
oeaygalecb,mitl`a e` ze`na enk ,lecb `ed mekqdyk -

,'eke "xzk"a `ed "d`n"y ,xzei dpeilr dbixcnn jiynny xac
oeaygdn ixd xqgi - zzl libx didy mekqdn zigti m` ixd

dlecb.ì"æø øîàîk8úôøèöî äèeøôe äèeøt ìk" : §©£©©©¨§¨§¨¦§¨¤¤
,"'eëå ìBãb ïBaLçì:`id "lecb oeayg"a zernynde -Cøc-ìò §¤§¨§©¤¤

ì"æø øîàî9"eðéäìà øéòa" àeäLk ¯ "'éåä ìBãb" éúîéà : ©£©©©¥¨©¨§¤§¦¡Ÿ¥
,'eëå,xeaicd mler ,"zekln"a xi`ne yalzn 'iedyk ,xnelk - §

,miza daxdn zakxen xirdy myk ,oky ,"epiwl` xir" `xwpd

ekeza llek "xeaicd mler" jk ,zeax mipa`n miakxen mizade
xtqa "mipa`" ze`xwp zeize`) mitexive zeize` daxd

(dxivi10zelcb dlbn dfe ,mi`xapde zenlerd mieedzn odny ,
,'iedàéä,"epiwl` xir" ,zeliv`c zekln -íB÷îe úðéça ¦§¦©§

ïBaLçä11,oeayg ,oky - ©¤§
mdy mixaca jiiy ixd
- zewlgzdae dlabda

d "zekln"exewnd `i
leab ilra mi`xapl
,zewlgzd dpyi mday

áeúkL Bîk12éðéò" :C §¤¨¥©¦
."ïBaLça úBëøa- §¥©¤§

lr zexen "x`a"e "dkixa"
,"zekln",ïeëîäådna - §©§ª¨

iciÎlry mixne`y
,dwcva "lecb oeayg"
xira 'ied lecb" dyrp

`ed ,"epiwl`ék ,òãBpk©©¦
"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl mc`d zexxerzda
Îa `hazndúëLîä©§¨©

äNòîa ãñçå ïç íéiç©¦¥¨¤¤§©£¥
áBhä ïBöøa ä÷ãvä©§¨¨¨¨©

úBôé íéðt øáñådyrp - §¥¤¨¦¨
,"àìéòìc àúeøòúà"didiy ,dlrnl zexxerzd -'éåä øàé ¦§¨¨¦§¥¨¨¥

íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøå ãñçå ïç úëLîäå úøàä àeä ,åéðẗ¨¤¨©§©§¨©¥¨¤¤§¨¤§¥©¥©©¦
ø÷ç ïéà Búlãâì øLà ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà13ììk äâOäå- ¥¨£¤¦§ª¨¥¥¤§©¨¨§¨

zbydn dlrnl `id oky ,zelbzda dppi` ezlecby ixd
"`edÎjexa seqÎoi`" zlecb jyniz - mi`xapdúðéça ìà¤§¦©

"íéîìBò ìk úeëìî Eúeëìî"14,lkl yxeye xewn - ©§§©§¨¨¦
,zenlerd,àéìbúàc àîìòz`xwpy itk - "ielbd mler"d - ¨§¨§¦§©§¨
,"zekln"úBìëéää ìëaL íéàeøaä ìk äiçîäzenler - ©§©¤¨©§¦¤§¨©¥¨
å íéðBéìòzenler -,ïBaLçå øtñî úðéçáa ïäL ,íéðBzçú ¤§¦§©§¦¤¥¦§¦©¦§¨§¤§

áeúkL Bîk15."déðeLnLé íéôìà óìà" :oeayga mdy ixd - §¤¨¤¤£¨¦§©§¥
dwcvd oipr iciÎlry ixd ,miptÎlkÎlr .mitl` sl` ly leabe
oi`" `edy "'ied lecb"dy ,"lecb oeayg" dyrp ,zeti mipt xaqa
xewne yxey `idy ,"zekln"a "oeayg"a jynii ,leab ila "seq

.leabe oeayg ilra mi`xapdL ,"ìBãb ïBaLç" eäæådyrp - §¤¤§¨¤
ä÷ãvä äNòî" áø éãé-ìòÎl `iand -,"íBìLenk - ©§¥Ÿ©£¥©§¨¨¨

aezky16zxb`"a xaqenk ,"mely dwcvd dyrn dide" :
,a"i oniq "ycewdCeúîe øaçîä øác àeä "íBìL" Leøt ék¦¥¨¨¨©§©¥§©¥

,àìéòì íéîMä äö÷ ïäL ,íéiëôä úBåö÷ 'á,dlrnl - §¨¨§¦¦¤¥§¥©¨©¦§¥¨
,"ø÷ç ïéà Búlãâìå" úðéça"seq oi`" `idy dbixcne dpiga - §¦©§¦§ª¨¥¥¤

,dbydn dlrnle,àzúì íéîMä äö÷ezpiga ,dhnl - §¥©¨©¦§©¨
xyr lkay dpezgzd dbixcnde dxitqd `idy "zekln"d

,zexitqdìeáb úðéça ,äiNò-äøéöé-äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦©§
:ïéánì éãå ,øtñîe¦§¨§©©¥¦
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היום יום . . . פו

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פז היום יום . . . 

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ
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היום יום . . . פח

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה כו' מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, ובטח במשך זמן זה קבל כבר את כל הקונטרסים והמכתבים המצורפים 
אליהם.

... בקשר עם חדש כסלו הבע"ל, כדאי לעשות את ההכנות הדרושות בשביל לנצל את ימי החגים 
וההתועדות די"ט כסלו, ויו"ד כסלו, וימי חנוכה באופן המתאים ובפרסום הראוי.

ד( אפשר אשר ימים אלו תוגמר פה העתקת חוברת י"ט כסלו ללשון הקדש, ואז יושלח לו טופס 
אחד ע"מ להדפיסו על אתר ולשלחו למקומות הדרושים אבל כמובן אין זה מספיק, כי צריכה להיות הכנה 
גם במקומות הרחוקים על ידי שימצא אנשים המתאימים לדרוש ע"ד פרשת החג, וצריך הי לסדר זה עם 
מוהר"ש שי' מטוסאוו, שיודיע איש איש ]ל[מכריו ולהמושפעים שלו ע"ד הנ"ל בהוראות כלליות ע"ד מה 
לדבר והעיקר ע"ד פעולות ממשיות שאפשר לדרוש מהם, הן בריכוש תלמידים עבור "אהלי יוסף יצחק" והן 

בשביל חיזוק.

ה( נשלח להרב טלידני שי' סעט של שדי חמד בתור תשורה בשביל השתתפותו בהמוסדות שלנו, 
וכשיקבל בטח יודע מזה ותקותי שיהי' עי"ז ג"כ סיוע לתוספת אומץ מצדו בעבודתנו.

ו( במ"ש בענין הדפסה במכ"ע שלהם שימצאו כאן מי שיעתיק לצרפתית, הנה קשה למצוא זה בכאן 
ביותר, ומהראוי שימצא על אתר מומחה לזה, אף אם נצרך לזה איזה הוצאה ע"ד הרגיל כדאי לעשות את 
זה, ויכול לשלוח לכאן העתקה קודם שיודפס, ובמילא יוכלו לבחון את ההעתקה גם כאן. מובן הדבר שבאם 
ימצא מעתיק שיש לו שייכות אל העתון הרי אז המעתיק עצמו יהי' מעונין שידפיסו בהעתון את מאמרו, 

ומעורר הנני עד"ז ביחוד עתה, כי כדאי שיהי' עכ"פ מאמר אחד בעתונים ג"כ ע"ד י"ט כסלו הבע"ל.

ז( בטח זוכר ע"ד ענין הספרים ובפרט אלו של חברה דובבי שפתי ישנים וגם ספרים רבים למאד אשר 
נדפסו בעיר ג'רבה )בקבלה וגם בשאר מקצועות התורה(, ואין מזרזין אלא למזורזין.

... בטח סידר ג"כ את סדר דש"מ החדש, וצריך לאט לאט לפרסם סדר זה ג"כ באותן המקומות 
שיש שלו השפעה שם, כמובן בהזכרת שם מייסד תקנה זו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, וש"מ חדש טבת הוא 
יום המוכשר לזה כיון שזהו בין י"ט כסלו לחנוכה, אשר י"ט כסלו הוא ר"ה למאור החסידות היא פנימית 
התורה, ונס חנוכה הי' ג"כ בשמן שזהו רזין דרזין דאורייתא ונמצא בפך שהי' חתום בחותמו של כהן גדול 

המקודש בישראל, דער רבי פון דעם דור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, וברכה והצלחה בעניניו הפרטים ג"כ.

מצו"פ הקונטרס לכ' חשון שי"ל זה עתה.
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ה'תשפ"ב  חשון י"ח ראשון יום עניים  ובמתנות כהונה במתנות מובטחת זכייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ïäéìò Léøôî ãöék¥©©§¦£¥¤
BúBàì øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øNòî Bà äîeøzä Léøôî©§¦©§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥§
,epnî ìhì ïéìéâø eéä íàå ;íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäkä©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§¦¨§¦¦¦Ÿ¦¤

éøö Bðéà ¯ íäì àlà ïzé àlL ìéâø àeäå.øçà éãé ìò úBkæì C §¨¦¤Ÿ¦¥¤¨¨¤¥¨¦§©©§¥©¥
לכהן והמעשרות התרומות  את  לתת  רגיל המלוה  כאשר 

אחר ידי על  להם  להקנותם צריך אינו  ממנו, שלוו  הלוי  או

ממילא  בהם זוכים  הם  עבור אלא  כתשלום בחזרה בהם  זוכה (והוא

בהנחההחוב) מלקבלם מתייאשים  והלויים הכהנים  שאר כי ,

היחידים  הזוכים  הם  הלווים  וממילא  ללווים, יתן (רש"י שבטח 

א) ל, אתגיטין להם לתת  הבית  בעל  של שהרגילות ועוד .

ואסור בכך  להמשיך  כהבטחה  נחשבת ומעשרותיו  תרומותיו 

מהתחייבותו בו לחזור  ב)לו  קכג, ב"ב .(תוספות

ה"ג)ובירושלמי פ"ז הרי(גיטין השני : הטעם  על הקשו

לומר אפשר  ואיך לעניים , הניתן מעשר על גם  מדובר במשנה 

ממילא ! במעשר  העני  זוכה  הרגילות שמחמת 

שמורה ולוויה  כהונה  במתנות  למלך': ה 'משנה  ומבאר 

אך  אותם . לתת  לוי או  כהן  לאיזה  להחליט הזכות  לבעלים 

שאר אין המלוה  של  מכירו  הוא  העני  אם  גם  עני, במעשר 

לבעלים הנאה טובת  בו  אין כי  ממנו, דעתם  מסיחים  העניים 

הבית . בעל  של  כורחו  בעל וליטול  לבוא  יכולים העניים  אלא

פסק וכן  זו, לקושיא  חששו  לא  בבלי בתלמוד אך

ממילא . זוכה  לו , לתת  רגיל  אם  עני, במעשר  שגם  הרמב "ם,

למלך': ה 'משנה ומבאר 

ברמב "ם ה"י)מבואר  פ"ו, עניים מתנות זוכים(הל' שהעניים 

עני במעשר  רק  הבית  בעל של כורחו  בעל עני  במעשר 

הנאה טובת  יש  בבית  המתחלק במעשר  אך בגורן, המתחלק 

מסוג במעשר מדובר  שכאן ויתכן  לתת , למי להחליט לבעלים 

זה .

אברהם ' בסופו)וה 'דבר בהגהה א סי' דברי(ח"א את  מבאר

אחר : באופן הירושלמי

בעל  על  באיסור  תלוי שהדבר  התוספות  ביאור  לעיל הובא

ומעשרותיו תרומותיו את  לתת  מהבטחתו בו  לחזור הבית 

למתנות ולוויה  כהונה  מתנות בין לחלק  יש  זה  ולפי  ללווים ,

כעין יש  עולמית  שכהונתם  ולויים  כוהנים  שלגבי  עניים ,

שאין עני לגבי אך לעולם , להם  לתת  הבית  בעל מצד הבטחה 

לו לתת  להמשיך הבטחה  אין  שיעשיר  ואפשר  עולמית  עניותו

לעולם .

יעשיר לא  שאם  הבטחה  שייכת  בעני גם  הבבלי  לדעת  אך

הבית לבעל  אסור  בזה  גם  ולכן המתנות , את  לו  לתת  ימשיך 

ממילא . זוכה והעני  בו  לחזור 

ה'תשפ"ב  חשון י"ט שי יום אסורים? דברים לאכול לעניים מותר האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úà ìéëàäì øzîª¨§©£¦¤
.éàîc íéçøBàä úàå íéiðòä̈£¦¦§¤¨§¦§©

הנמצאים לאורחים  או לעניים  היתר  מכאן שלמדו יש 

וכן מדרבנן, אסור  דבר  כל  לאכול  אחר, מזון  להם  ואין בדרך

ה 'מרדכי' מדברי תתל)נראה  סי' זרה שמריה(עבודה רבינו בשם 

ואין בדרך  שהולך למי עכו"ם  פת להתיר  זה  דין  על שהסתמך

ישראל. פת ידו  בהישג 

לבני בפסח קטניות בגזירת  זאת סמך  על  להקל שרצו ויש 

עניים  בגדר הם הציבור  כלל כאשר בצורת  בשנת  (ראה אשכנז

קכח) סי' ד, תנינא ומשיב שואל .שו"ת

צדק ' ה'צמח נו)אולם  סי' שהתירו(או"ח וכתב  זאת , שלל

דמאי רק  לאכול wcvaלעניים  mdl ozipydשקנה עני אך ,

להתיר מקום אין  זה ולפי לעשרם , חייב דמאי של פירות 

כצדקה . ניתנו לא שהרי  הדחק בשעת  גם  קטניות  אכילת 

לצורך  בשמיטה  קרקע עבודת לעבוד להתיר שדן מי  ויש 

מדרבנן, רק היא  הזה  בזמן  שמיטה  מצות  שהרי עניים , מאכל

דמאי איסור  שהותר כשם  עניים  לצורך זאת  להתיר יש  כן ואם 

נו) סי' ג, יהושע דבר שו"ת .(ראה

יהושע' ב 'דבר כך על  שהתירו(שם)וכתב מצאנו  שלא  ,

בעצמותו האסור  דבר חפצא')לעניים דבר('איסור רק אלא 

סיבה אין שלמעשה  דמאי, פירות כגון  האדם , על  האסור

אלא מעשרים  הארץ עמי רוב  שהרי  מעושרים  שאינם  לחשוש 

ואת לעשר , חיוב  האדם  על  חכמים הטילו שמכל ֿמקום 

בפסח קטניות  לגבי וכן זו, מחובה  פטרו הסוברים העניים  (לדעת

לעניים) הותרו הם על שאף אסרו אלא עצמן מחמת  איסורן שאין

באיסורים אולם חמץ, לאכילת  שיבוא  מחשש לאוכלן  האדם 

האדם הצלת  לשם  ולא  עצמם  מחמת  שנאסרו  מדרבנן 

הם והרי  לעשירים עניים  בין  לחלק  אין  עתידי , ממכשול 

אדם . לכל אסורים 

ה'תשפ"ב  חשון כ' שלישי יום בחו"ל  ישראל ארץ פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥
...íéìBãbä ïéáeøçäå ,íéìBãbä íéøîzä ...õøàä úBøtî¦¥¨¨¤©§¨¦©§¦§¤¨¦©§¦

.äéøeñáe ìàøNé õøà ìëa éàîc ïéøOòúî¦§©§¦§©§¨¤¤¦§¨¥§§¨
ישראל  מארץ שהם  שידוע  פירות  משנה': ה 'כסף  ופירש 

חוצה יצאו אם אבל  ובסוריא , ישראל  בארץ רק  מתעשרים 

תרומות בהלכות הרמב "ם  שכתב  כמו מתעשרים , אינם לארץ 

הכ"ב) פטורין(פ"א לארץ  חוצה שיצאו ישראל ארץ  "פירות  :

שגמר בתנאי  וזאת המעשרות ". ומן  התרומה  ומן החלה מן

הכרי) מירוח - ובתרו "מ העיסה , גלגול  - (בחלה המלאכה 

ישראל  בארץ  מלאכתן נגמרה  אם  אבל לארץ, בחוצה  נעשה 
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נפקע  אינו שוב  החיוב , עליהם  חל הל'וכבר למלך משנה (ראב"ד,

שם) .תרומות

יו "ט' ה 'תוספות  כך על מ"א)והקשה פ"ב במקור(דמאי :

במשנה  ישראל (שם)ההלכה  מארץ  שהם  שידוע שפירות  נאמר

דמאי mewn"מתעשרין  lka הרמב "ם ופירש  שם)", (במשנה

הרי ולכאורה , לארץ " בחוצה  בין  ישראל בארץ  "בין שהכוונה 

ישראל  ארץ  שפירות  תרומות , ובהלכות  כאן  לדבריו  סתירה  זו

לחו "ל  המעשרות !mixehtשיצאו  מן

המפרשים  שם)וביארו  דמאי מהרי"ח חדושי שם, אנשי :(תוס'

חייבים לארץ  בחוצה  שגם  המשנה  בפירוש  הרמב"ם  כוונת

למקומות אלא  ממש  לארץ' ל'חוץ  אינה  דמאי של במעשרות 

ונחשבים ולחוץ , מכזיב  היינו בהם , החזיקו לא  בבל  שעולי

הנמצאים שהפירות  ואף  בהם . החזיקו מצרים  שעולי אף  חו"ל

הדמאי  מן פטורים  ג)שם  בהלכה כאשר(כאמור רק  זה הרי

מארץ שבאו  שידוע  פירות  אבל  האלו, מהמקומות  הם  הפירות 

דמאי. של במעשרות  חייבים  - במשנה  מדובר  ובזה - ישראל

ב 'ארץ דמאי לעשרן  מחייב  הרמב "ם  זו  בהלכה  אבל

ממש  לארץ ' ב'חוצה  ואילו ובסוריא ', עולי ישראל שגם (מקומות

בהם) החזיקו לא כמומצרים בחו "ל, נעשה  המירוח כי  פוטר ,

ומתמרחים לחו "ל היוצאים  שפירות תרומות  בהלכות  שביאר 

פטורים . - שם 

ה'תשפ"ב  חשון כ"א רביעי יום זמנו? כמה – 'אונן'

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äæéà¥¤
áiç àeäL íéáBøwä ïî ãçà ìò ìaàúnä äæ ?ïðBà àeä¥¤©¦§©¥©¤¨¦©§¦¤©¨
,äøBzä ïî ïðBà àeä ¯ ãáìa äúénä íBéáe .íäéìò ìaàúäì§¦§©¥£¥¤§©¦¨¦§©¥¦©¨
áèéiä ,íBiä úàhç ézìëàå" :øîàpL ,íäéøácî ïðBà ¯ äìélìå§©©§¨¥¦¦§¥¤¤¤¡©§¨©§¦©¨©©¦©

.øzî äìélìå øeñà íBiä ,"'ä éðéòa§¥¥©¨§©©§¨ª¨
התורה ? מן ה'אנינות ' נגמרת אימתי 

אונן)ברש "י  ד"ה ב טו, נקבר(זבחים שלא זמן כל – "אונן כתב 

למשנה  בפירושו הרא"ש  כתב  וכך מי"ב)המת ". פ "ה שני :(מעשר

מותר  זה , ולפי לפניו". מוטל שמתו זמן  כל  נקרא (מן "אנינות 

מדבריהתורה) ואילו  הקבורה . לאחר  מיד שני  מעשר לאכול

משמע התורה" מן אונן  הוא  המיתה  "וביום  כאן הרמב "ם

היום . סוף עד  נמשך  'אונן ' שדין

שמת האיש  הוא  "אונן הרמב "ם : כתב המשנה  בפירוש  אך

אונן יהיה  קבורתו וביום  אבילות , עליו ויתחייב מת  לו

xawpמדאורייתא `ly onf lkהרמב "ם לדעת  גם  כי  ומכאן ."

במהדורת אמנם , הקבורה. לאחר  מיד  שני מעשר  לאכול  מותר 

המשנה  לפירוש  קאפח תשכ"ג)הרב  הרמב "ם(ירושלים, כי מעיר 

המלים את  הרמב"ם  מחק  ובכתב ֿהיד  זה  מפירושו בו  חזר 

נקבר". שלא  זמן  "כל

הרבי  ח'תתצט)ולדעת אגרת כג, קודש שהרמב "ם(אגרות למרות

פליטת בזה  היתה "לא  - במשנה פירושו  על  קולמוס  העביר

הפסק  אם  כי וכיו "ב , הקולמוס)הקולמוס  והעברת הכתיבה של (בין

דוקא בהם  נכנסה  המשניות  דפוסי  כל  שהרי  כנראה , זמן כמה

באופן המשניות  פירוש  ונלמד הא', המשנה  של  הגירסא 

בפירוש הרמב "ם דעת  האמורה  גירסא "לפי היינו  כזה ",

בזה". רש "י כדעת  שלו המשניות 

מעשר בין  הרבי מחלק  המשניות, בפירוש  גרסתנו ולפי 

ממנו " באוני אכלתי מ"לא נלמד ואיסורו קדשים  שאינו שני 

קדשים לבין  הקבורה , עד  רק  היא  הרמב "ם , לדעת  ו 'אנינות ',

חטאת  מ"אכלתי נלמד  שהאיסורmeidשאיסורם  ובהכרח ,"

ב 'יד  להלכה  הובא  לא  זה  חילוק  אולם, המיתה . יום כל נמשך

תכופות שלפעמים  הרמב "ם , כללי  פי "על וזאת  כאן , החזקה '

בש "ס". בפירוש  הובאו  שלא כיון  חדשים , דינים  כותב  אינו

ה'תשפ"ב  חשון כ"ב חמישי יום חמץ  ובמכירת שני מעשר בפדיון הערמה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øzîª¨
Bzáe Bðáì íãà øîBà ?ãöék .BøNòî ïBéãt ìò íéøòäì§©£¦©¦§©©§¥©¥¨¨¦§¦
Eì äãôe ,elàä úBònä úà Eì àä' :éøáòä Bcáòìe ,íéìBãbä©§¦§©§¨¦§¦¥§¤©¨¨¥§¥§

éñBé àlL éãk ¯ 'øNònä ïäa.Lîç ó ¨¤©©£¥§¥¤Ÿ¦Ÿ¤
להיפטר כדי 'הערמה' לעשות  שמותר  זו  בהלכה  מבואר 

את כשנותן  שהרי  שני, מעשר  בפדיון החומש  מתשלום 

הפדיון, לאחר  הפירות את  לו  שיחזיר  עליו  סומך לבנו  המעות 

מהחומש . להיפטר כדי  רק  היא  הנתינה  וכל

הפסח, קודם  לגוי  חמץ  מכירת ענין נפוץ  לכך בדומה 

וממכר מקח לצורך אינה המכירה שמטרת  לכל שידוע  למרות

הגוי הפסח ולאחר  יראה ", "בל מאיסור  להיפטר  כדי  רק  אלא

ליהודי. החמץ את  יחזיר 

מעשר לגבי רק  נאמר 'הערמה ' שהיתר  שחידשו יש  אולם 

הירושלמי דברי פי על  אחרים , בדינים  ולא  פ"ד שני  שני (מעשר

כלומר :ה"ג) ברכה ". בו שכתבו מפני  עליו ? מערימין  "למה 

שניתן היינו אלוקיך ", ה ' ברכך "אשר  נאמר שני במעשר 

לפדותו לכתחילה  אף  מותר  ולכן האדם, ולתועלת  לברכת 

דינים בשאר  אולם  החומש, תשלום  את  שיחסוך  באופן

מצוה  לבטל כדי 'הערמה ' להתיר אין שו"ת מדאורייתא (ראה

לג) סי' או"ח אפרים .בית

שאר לגבי גם  כך  לנהוג  מותר  הפוסקים רוב  לדעת  אך

צדק ' ה 'צמח וכתב  מדאורייתא , מט)דינים  סי' שבמעשר(או"ח

ניכרת ההערמה  שם  כי מהפסוק מיוחד  להיתר הוצרכו שני 

המעות  את ונותן  מאחר לכך dpznaיותר, כוונתו  שאין  וניכר 

אולם אליו, יחזרו בהן שייפדו שהפירות כדי  אתxkenykאלא 

ניכרת ההערמה אין  לגוי מאכל)החמץ  דברי למכור עשוי אדם (שהרי

לכך. מהפסוק  מקור צריך  ואין לכתחילה  מותר  זה  הרי ולכן

הקנין שהרי  חיסרון  שום  אין  חמץ  במכירת  כי  שביארו ויש 

שבכוונת בכך ומה  הגוי, לבעלות  עובר  והחמץ  כדין נעשה 

הוצרכו שני  ובמעשר הפסח, לאחר  בחזרה  לקבלו  המוכר



צי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שכוונתו משום  ההערמה  את  להתיר כדי מהפסוק  ללימוד

ynegd ztqez zevnn envr xehtlרשאי אדם  אין ולכתחילה 

ללימוד  הוצרכו ולכן ממצוה , להיפטר כדי  פעולה לעשות 

מותר הדבר שני במעשר  שאף  ס"י)מהפסוק  תמח סי' האלף .(מגן

ה'תשפ"ב  חשון כ"ג שישי יום שני  מעשר מכסף שנקנתה בהמה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
BðéàL énî ,äåàz øNáì äiçå ,íéîìL éçáæì äîäa ç÷Blä©¥©§¥¨§¦§¥§¨¦§©¨¦§©©£¨¦¦¤¥
,øbzä ïî ç÷Blä ìáà ...ïélçì øBòä àöé ¯ ÷c÷ãî Bðéàå ,øbz©¨§¥§©§¥¨¨¨§ª¦£¨©¥©¦©©¨

.ïélçì øBòä àöé àìŸ¨¨¨§ª¦
בירושלים , שני מעשר בכסף שלמים לקרבן  בהמה  הקונה 

שלמים בקדושת  והן שני מעשר בקדושת  הן נאכל הבשר

הי"ט). פ"ז לעיל עוף(רדב"ז או  חיה  שני  מעשר  בכסף  קונה ואם 

לשלמים  ראויים  שאינם  היינו תאוה', 'בשר  ה"ב)של פ"ז ,(לעיל

בלבד. שני מעשר  בקדושת נאכל הבשר 

בקדושת נתקדש  לא  והעוף  החיה  או  הבהמה  עור  אבל

מעשר בקדושת  מדמיו ולאכול למוכרו  צריך ולא  שני, מעשר

בירושלים  שם)שני  ורע"ב מ"ג פ"א שני .(מעשר

ה"ג)ובירושלמי פ"א "כשהמוכר(מע"ש נאמר  זה שדין אמרו 

שווי את  יודע ואינו בזה המתעסק סוחר  שאינו היינו  הדיוט",

בקדושת נתקדש  לא  ולכן  בחינם, ללוקח  ונותנו העור דמי

את היודע  סוחר היינו  אומן ", המוכר  היה  אם "אבל שביעית ,

הבהמה תמורת שמקבל שני  המעשר  ובדמי  העור, דמי שווי

"הלוקח  הרמב "ם  כתב  כך  על העור, שווי דמי את  כולל הוא 

לחולין". העור  יצא  לא  - התגר  מן 

משנה ': ה 'כסף והקשה 

כש(שם)הירושלמי גם  הדין  שכך  סוחרdpewdמוסיף  הוא 

הוא והרי הבהמה, לדמי ומצרפו  העור  דמי  שווי  את  שיודע

רק זה  דין הרמב "ם  כתב ומדוע  שני , מעשר  בקדושת  נתפס 

ה סוחר ?xkenלגבי שהוא 

הפנים ' ה 'מראה זעירא)ומבאר  ר' ד"ה שם :(ירושלמי

מקפיד  הוא  הרי העור , מחיר  מה  ויודע  סוחר המוכר כאשר 

דמי את מקבל הוא  שתמורתה הבהמה  למחיר  להוסיפו

רק שייך וזה  לחולין", העור יצא "לא  ולכן  שני המעשר 

אבלxkenב העור , עבור  תשלום  לקבל אם  dpewdהקובע 
פרטי את  קובע  אינו המוכר  שנקב המחיר  את  שמשלם

הקונה אין העור  על  תשלום  גובה אינו המוכר  ואם  התשלום,

שני. מעשר  קדושת  עליו  חלה  לא ולכן  זאת , לשנות יכול

ה'תשפ"ב  חשון כ"ד קודש שבת ח  לכהן אין כהונה?מתי במתנות לק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBðzî íéøNòå òaøà©§©§¤§¦©§
äúøëð ïlk ìòå ;äøBza ïéLøôî ïlëå ,íéðäkì eðzð äpäk§ª¨¦§©Ÿ£¦§ª¨§Ÿ̈¦©¨§©ª¨¦§§¨
,äpäka ÷ìç Bì ïéà ¯ ïäa äãBî BðéàL ïäk ìëå .ïøäàì úéøa§¦§©£Ÿ§¨Ÿ¥¤¥¤¨¤¥¥¤©§ª¨

.äðzî Bì ïéðúBð ïéàå§¥§¦©¨¨
משנה ': ה 'כסף הקשה 

שמעון רבי ב)לדעת  קלב, מודה(חולין שאינו כהן "כל

dcearaשאומר" רש "י ופירש  בכהונה ", חלק  לו אין  -

משה אלא קרבנות  לו להקריב  המקום  ציווה  שלא  בלבו ...

מודה 'שאינו  וכתב  הרמב "ם  שינה  ומדוע  מלבו ". ',odaבדה 

מודה  שאינו בכהן  שמדובר  dpedkהיינו , zepzna?

פארדו הר "ד ב)ומבאר  פיסקא קרח רב, דבי :(ספרי

פירש  לא  רש"י)הרמב "ם  היא(כפירוש הכהן הודאת  שאי

כן אם  שהרי  - קרבנות  להקריב  ציוה  לא  שהקב "ה  באומרו

שאין ובוודאי הבא , לעולם  חלק לו  שאין אפיקורס  הוא הרי 

כהונה ! במתנות חלק  לו

מודה  שאינו  'כהן של ענינו הוא כך לדעתdcearaאלא  :'

שיעבדו הוא  כהונה  במתנות  הכהנים  לזכיית  התנאי  הרמב "ם

נכרתה כולן "ועל שהוסיף  וזהו  כתיקונה . המקדש  עבודת  את 

ברית בכריתת  לכהנים  ניתנו  המתנות  כלומר , לאהרן ". ברית 

יעבוד  לא  אם אך כתיקונה, תהא  במקדש  שעבודתם  ובתנאי 

כך, ובין  כך  בין ניתנו שהמתנות  ויאמר כתיקונה העבודה  את 

- הברית  את  שיקיים  בתנאי רק  ניתנו  שהמתנות  מודה ' ו 'אינו

מתנה". לו נותנין  ואין  בכהונה  חלק  לו  "אין

חמדה ' סק"ה)וה'כלי קרח מבאר :(פרשת

שאינו היינו בעבודה" מודה  שאינו  "כהן הרמב "ם  לדעת

וכפי במקדש , כעבודה  נחשבת כהונה  מתנות שאכילת  מודה 

חז "ל א)שדרשו  עג, את(פסחים אתן מתנה  "עבודת  הפסוק  על 

תרומה אכילת  "עשו  – כהונה]כהונתכם " מתנות בגבולין[ושאר

המקדש". בית  כעבודת 

"נשבעין לקיים את המצוות", אף שגם בלאו הכי "מושבע ועומד מהר-סיני הוא", כיוון שעל-ידי השבועה נותנים לו כוח נעלה יותר.
משיחת שבת פרשת חיי-שרה, ה'תשט"ז
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי 5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף,6) שנשתייר שמה למפרע הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי על שאף שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע.8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע.9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.·˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב
חוב  בפירעון עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן

והעני. הלוי על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,
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עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו
הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון

שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק
פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.
בסלע, סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב
חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח הסכים שאביהם פי על ואף
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי

חוב  לפרוע חייבים אינם והם חוב, לבעל משועבדים
החוב. נפקע הרי קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי שבידו במעות ה 

ומכיוון  עני ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

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



xyrnצד zekld - mirxf xtq - oeygÎxn g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם, שלו  לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע ומקום כמקח, זה שהרי הבית,
פי  על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה
גם  ישמע מהחליפין ששמע שמי העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח. כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף שהוא שכיוון
לפטרם  אפשר איך כי רב, עיון צריכים דבריו ממעשרות,

זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡Â ,71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.·ÈÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙B¯t‰2˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯O3ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ -4¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ"ז בדמאי המשנה בפירוש רבינו כתב כן
אין 3) שלכתחילה ואףֿעלֿפי מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ"ט להלן ראה תרומה, "מפני 4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.·Ï·Ë5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡7˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -8ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë10LÈ¯ÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

Ï·haL ¯OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי להלן במשהו,6)משמע אוסרו שהטבל
(פט"ו  לתקנו אפשר שהרי מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני

ו). הלכה אסורות מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי 9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ"ג בחלה הדברים ומקור שנתערב. הטבל כמות
98 עמ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ"ה ובתוספתא (כסףֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»
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צה xyrn zekld - mirxf xtq - oeygÎxn g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ

BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»
Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ

- ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ï·h‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·h‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ"ה. שם ותוספתא שם, בדמאי משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע"פ
המעורב  שאיסור לפי ואחד), במאה צורך ואין ברוב, בטלה
חרל"פ  הגרי"מ שכתב מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ אחרון בקונטרס

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב' שם דמאי במשנה
שם. יוםֿטוב' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק שני ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב) הלכה תרומות מהלכות פ"ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי"ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י פרק מציעא בבא (ירושלמי בגמרא
אומר  אני מאה, נוטל אני אומר אתה אם יוסי ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21- ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡22‡ÈˆBÓ - ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈

˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïe·h‰ ¯OÚnaL ¯OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ -«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב. הלכה למעלה

.ÂÏ·Ë28Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL29Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
¯OÚnk30¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯OÚÓ ‰‡Ò33- LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

¯OÚÓ34‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
¯OÚn‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ï·h‰36,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«
ÏaËpL ¯OÚÓ37Ún„Ó ¯OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe¯˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«

BnÚ ‰˙ÏÚL Ï·Ë ÏL ¯OÚÓ39‰È‰ .40¯OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯B˜ - Ï·h‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈

Ï·haL41ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe Ï·h‰ LÈ¯ÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏ·Ë42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ï·h‰ ‰È‰ÈÂ ;¯OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44ep¯kÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓe¯z46„Á‡ ¯OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ Ï·Ë ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
Ï·Ë ‰‡Ó ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ¯eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa e·¯Ú˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ¯‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk ¯OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ"ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ"ע כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב.38) שהתרומות רבינו שדעת ואף
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ"מ כנ"ל, בתערובת,
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מקדשתן, הטבל של תרו"מ בה שישנה המעשר, הרמת הרי
תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי

רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ"ב נוטל טבל, וצ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק' של תרומ"ע אחד, טבל, של צ'
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי הטבל, של תרומ"ע

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב. של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי 44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף
החשבון  לפי המעשר מן מעשר שהרי ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק'48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק, והראב"ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck ¯OÚ ¯OÚ ÏL ˙B¯eL ¯OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰¯eMÓ ˙Á‡ „k Ú·˜Â ,52ÏÚ ¯OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙Bi·Á ÈzL ÏËB -55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ·¯ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח.50) משנה שבכל 51)שם יין כדי של רבוע כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע אלא עכשיו,
וראה  ט. הלכה בסוף להלן משמע וכן אחר, ממקום להפריש

יב. הלכה פ"ז יין.על53)למעלה כדי תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף ידוע, היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב כמות

רבינו  שדעת ואף לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק לקבוע הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ"ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ"ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסףֿמשנה טו, הלכה מע"ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ"ד שני מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ·˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰¯eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ60Úa¯‡Ó ˙Bi·Á Úa¯‡ ÏËB - ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰¯eLa dÚ·˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈

ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÏËB - ‡È‰ ‰¯eL63dÚ·˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»
‰¯eL ÈˆÁa64- ‡È‰ ‰¯eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ

ÔBÒÎÏ‡a ˙B¯eL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙È·Á ÏË È¯‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»
.LÈ¯ÙÓe ·¯ÚÓe ,‰¯eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי איזו לכתחילה קבע לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי שיין ונמצא ומערבן,
מעורב. השורות חצאי השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע.64) השורות חצאי עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ·˜66„Îa ¯OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
·¯ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB - ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.¯OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïe·b ÏÎa e˜„·e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe6ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ,7ÈL ¯OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ ¯OÚÓe8Ï‡¯OiÓ ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ10¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ11È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס ווין כת"י לפי פי"ג סוף סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט, ביומא וגמרא פ"ח, סוף שני מעשר משנה

א. גדולה 3)מח, בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט, ברכות ראה צדוקי, נעשה ולבסוף
תנאים  וב'תולדות משנה' ב'כסף ועי' שם). שני, מעשר

בסופו. הצדיק, שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי) (פרק המשנה לפירוש
הצדיק. שמעון אחר היה לא - החשמונאי) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק ששמעון כשם כי כוונתו כי ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא , וגם
הדת  לצרכי לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



צז xyrn zekld - mirxf xtq - oeygÎxn g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וראה  המקדש, לבית מחוץ גם תקנות ולתקן העם של
[יוחנן 5)להלן]. ששלח "לפי שם: ובגמרא בתוספתא

רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס"ק יד סי' השולחן' 'פאת ועי' שם, פ"א (רע"ב הכרי

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע"ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ"י מיתה, עליו חייבים אין
הי"ט, אסורות מאלכות מהל' בפ"י וראה מ"א, פ"ד שם
בפי"ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב"ז

והט"ו]. חכמים.8)ה"ח, לדעת מ"ג, פ"ד בדמאי הוא כן
א. יז, ומכות ב פד, בנדרים עמי 9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ, כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי,12)הם, דא פירש: דמאי, ערך ב'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי זה כלומר,

סוטה. מס' סוף ב'ירושלמי'

.·eÈ˜˙‰Â13LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL ¯OÚÓe16ÂÈÏÚa È¯‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ï·‡ ;18- ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
¯OÚÓ BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ21˙B¯OÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ"א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני 17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ"ב בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יטֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ"י
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י ובהגהות אי, ד"ה ב'תוספות' –
ללוי  לתתם צריך יהא שהרי להפרישם, נתחייב אם הפסד,

ונותן.19)ולעני. מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק ועני, לוי שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי הלוי 22)זה, כלומר,
עני. מעשר והעני ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈ¯ˆ -24È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜ÏL25¯ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó ¯eOÚ27¯OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי ולא כחכמים מ"ג, פ"ד אינו 25)דמאי

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי"ד. סוף שני מעשר מהל' פ"א כדי 28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי שני מעשר בהפרשת יזלזלו שלא

שלמעלה  ואףֿעלֿפי שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני, מעשר על הארץ עמי שנחשדו כתב (ה"א)
עני, למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב זה
מאכלות  מהל' (פ"י בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני
שמעשרים  הארץ עמי רוב על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס). (ר"י הם

.„¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ -30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

¯zÓ CÎÈÙÏ32Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני, ומעשר מעשר תרומת רק [הזכיר
שאינו  עני, ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט. ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ"ע), ה"ט,
סי' או"ח בשו"ע כמפורש חמץ, ביטול על מברכין שאין

ס"ב]. א.30)תלב כג, ודאי 31)שבת אביי, "אמר שם:
דדבר  ספק ברכה, בעי רבא דדבריהם ברכה. בעי לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ עמי רוב אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף אלא אביי, על חולק
פי"ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ"ג ועי' (כסףֿמשנה).

מ"ד.32)ה"כ]. פ"א שצריך 33)דמאי במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ"ד  וראה שם, בשבת (רש"י ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙B¯t‰35‰Ê :¯ÓB‡Â ,36¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ ¯OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M¯40¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ"א.34) פ"ה שאינו 35)דמאי כתב שם, המשנה בפירוש
(ועיי"ש  בכרי מקום בקביעת לו ודי להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי ויתכן בתוי"ט).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי ראשון, מעשר לפני מעשר
מעשר  לקבוע יכול שהיה ואף שם'). אנשי ('תוספות
הזה  הטורח וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ"ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי 37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף
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למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב'תוספות' ט. ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י מח.
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק שלא, סי' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני  לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי שאינו לפי

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ"י ה"א, בפ"ח למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסףֿמשנה שם, איש' ב'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט"ו]. פי"ב להלן עוד [וראה הסמוכה

.Â¯zÓe42ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB¯„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰47LÈ¯ÙÓ - «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L ‰Êa LiL49L ¯OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני מעשר הקדים "אם מ"ד: פ"א בדמאי
לעשות  מותר שם, ב'ירושלמי' יוחנן רבי ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח"כ שני למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי ואילו בדיעבד, שרק שמשמע
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני, למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ"ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי
שני  מעשר לו הקדים אם אף בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי ב'תוספות אם 44)(ראה ודאי, בטבל אבל
פי"א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני מעשר הקדים

הי"ג). שני מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב'ירושלמי'
ראשון  במקום הכרי) של בדרומו או בצפונו =) שני ליקבע
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני מעשר
שאול  בר יוסי רבי התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני וקבע צא ליה, אמר פירי. אריסיה ליה אייתי
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני לקבוע שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ"ה 46)וראה שם
הי"ב 47)מ"א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ

עיי"ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני למעשר "ראשית" שנקראת

('ירושלמי' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אףֿעלֿפי
הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51B¯·Á ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï ¯znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ -.B˙eL¯aL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ"א.50) פ"ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ"י  (להלן עםֿהארץ אצל להתארח שאסור ואףֿעלֿפי
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ"ב). פ"ב שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי, פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי'

יוחנן. רבי מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú63È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי, מפריש כיצד כלומר, מ"ה. פ"ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי"ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידיֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי

(רדב"ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב לפי שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק פישל) הערי מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק שהרי אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט), פ"א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈ¯ˆÂ65¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆
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˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈ¯ÙiL68¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי 65) בשם ז) שבהלכה דמאי (בדין ה"א שם 'ירושלמי'
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני אתמול שהתניתי התנאי כפי והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי בשם ה"ה, שם אףֿעלֿפי 67)'ירושלמי'
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי, עליו שאין שטבל

הי"ט). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי'

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ"י להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא ועי'

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ71¯ÓB‡ -72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ"ב. שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן שבת, מערב והתנה  בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאףֿעלֿפי
לומר  אפשר שהיה אףֿעלֿפי בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי,
התירו  לא ה"ח), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי
למפרע, הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני אף זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני כן, לעשות יכול אינו ודאי,

ה"ב. ופ"ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙¯‚B¯b ÏË77‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z - ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL ¯OÚÓe79‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈

הכוס,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אףֿעלֿפי לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ"ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט, פ"ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב

שם. שם', אנשי ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי על ואף מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי כדלהלן, הבית, בעל משל

פ"ז 79) למעלה ראה "התשע". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי
רבי  כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי  רבי בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי יוסי.

תנאֿקמא. דברי (פ"ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ ליברמן הוצאת

.·ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL ¯OÚÓ84,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯86¯ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ"ד.83) פ"ב שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני

ע"פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט.). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ"ו להלן וראה יוחנן). רבי לדעת

שם.86) ו'ירושלמי' פ"ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê ¯OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı¯‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

¯OÚÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡97„‚k ,ÈL ¯OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ"ז.90) פ"ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,
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חבירו. ענבי עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי"א.97) למעלה וראה "תשע", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי,98) וחציה ודאי מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני חבירו וחלק כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי
מהל' פ"א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי עם שעירבו קודם ודאי,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק למפרע שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי"ד, פ"ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות

וצ"ע. ה"כ, שם תרומות

á"ôùú'ä ïåùç-øî è"é éðù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.‡˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".

בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.·ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»
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מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.Â¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי

הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»

„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆
Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה

שי  עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע
וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

·È.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף
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שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.‚Èı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי. אצל או הארץ עם

.‡ı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.·Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ,

וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות
חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף

בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.Â¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר

לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני
שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.ÊÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
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‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…
¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈

.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה

דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם
ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה

שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי ,

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם
אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.‡È˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.·ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס"ק
הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
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מעושרים. שאינם בספיחי 76)בדברים החליפה שמא
שמיטה  מהלכות בפ"ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ"ח (שם השביעית על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה

ט]. הלכה פי"ב להלן וראה תמצא 77)י) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי, של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י, ס"ק יב סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי בדפוס
וכו'. ולפיכך יח),82)שכתב: הלכה (פי"ג להלן וראה

דמאי. תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור
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פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על
בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.„Èı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
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פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,
וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,
ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל

אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז
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שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות
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בשבת, פיו על לאכול מותר אם ממה־נפשך, להבין: וצריך
ועוד, שבת. במוצאי הפירות אותן את יאכל לא למה
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צריך  שבת למוצאי פירות נשארו אם שרק משמע מלשונו
מאותן  נשאר לא אם אבל בשבת, שאכל ועל עליהם לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צריך אינו שבת למוצאי הפירות

בזה. הטעם ומה
בשני  לפרש יש אלו פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא  ששואלים ומה התירו, שבת כבוד שמפני א: אופנים.
להקפיד  מבלי פירות מהם שלוקחים יחשבו שלא כדי רק
שאימת  מפני אמת אומר שאכן ב: עישורם. על ולשאול
החשש  מפני הוא למוצ"ש אוכל שאינו ומה עליו, שבת
חששו  לא עצמה ובשבת עליו, שבת אימת שאין לאחד

עליו. שבת אימת שאין מאחד הרחוק לחשש
צורך  שיש היינו הדעות, כשתי פוסק שהרמב"ם ונמצא
כבוד  טעם והן שבת אימת טעם הן יחדיו, הטעמים בשני
לאימת  שבנוסף מכיון הפירות, מן לאכול מותר ולכן שבת,
חוששין  אין שבגללו שבת, כבוד של הטעם גם ישנו שבת,
שלא  כיון במוצ"ש משא"כ שבת, אימת להם שאין למיעוט
למיעוט. גם לחשוש יש שבת, כבוד של הטעם כבר שייך
שאז  שבת למוצאי הפירות מאותן כשנשארו ועל־פי־זה
שאכל  מה על גם המעשר חיוב מגלגלין לעשרן, צריך

בשבת.
(gi oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

רפ"ה.2) ותוספתא מ"א פ"ד עםֿהארץ,3)דמאי כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף הוא וכן

רע"א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב'ירושלמי'4)נאמן
אלא  עםֿהארץ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח], שוגג

(5- תנאי לו היה שאם שבת. מערב תנאי לו היה לא וגם
ה"ז  פ"ט למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי'). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי' ה"ד, שבת מהל' בפ"ה שכתוב כמו ודאי, לילה שהוא
ג). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף שם בלשונו היטב
הט"ו). פכ"ג (שם הדמאי מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב'ירושלמי' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני  הכ"ו), יוםֿטוב מהל' (פ"ד וביוםֿטוב והי"ד) ה"ט
ה"ט), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי"ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ, חוצה וחלת לארץ חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי"ב), בכורים מהל' (פ"ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי"ב שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי הגרע"א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע כבהלכה שבת, במוצאי לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואףֿעלֿפי
- הי"ז) (להלן עםֿהארץ וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין

בשבת  מלאכול ימנע שלא כדי כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואףֿעלֿפיֿכן ה"ח), עדות מהל' פי"א (כסףֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי שם, 'ירושלמי'

רבי  של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמיֿהארץ

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי  תשמורו שבתותי "את ל): יט, (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח, מצוה ו'יראים' ו, סי' (סמ"ק
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב ומכיון כד). עמ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ על שבת
קובע  יוםֿטוב שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב גם שהרי הכ"א), פ"ה למעלה (ראה

הכ"ב]. שם המלך' ב'שער כתב וכן כנ"ל,
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שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט ורבינו שבת". מוצאי
את  מעשרים השמשות שבין לפי אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי של השמשות בין ואף לד.), (שבת הדמאי
המשניות  בפירוש וראה מ"ז. פ"ב שבת חדשים' ('תוספות
הערי  מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב'משנה שם, בדמאי

.(1 הערה 72 עמ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי'
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח"כ שאוכל לארץ חוץ כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ' כפשוטה'

רבי 19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני
רבינו  ופסק הקודמת. הלכה וראה שם, ב'ירושלמי' יוחנן
שאימת  "מפני הנ"ל שלטעם אף ולכן שם, הדעות כשתי
לפי  - שבת במוצאי גם לאכול לו היה עםֿהארץ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני ש"התירו השני הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא אףֿעל21ֿ)'ירושלמי'
('ירושלמי' נפרדים ימים כשני ודינם הן, קדושות ששתי פי

ה"ה). עירובין מהל' ופ"ח שם.22)שם, 'ירושלמי'
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני [ואףֿעלֿפי שם.

מפריש  אני חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי לעשות
כלום, בדברי אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום
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מפריש  הריני חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי חול,
אין  - הי"ב) יוםֿטוב מהל' (פ"ו שני ביוםֿטוב ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי, כאן אבל (עיי"ש), שני ביוםֿטוב
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב
ומיד  כלום", בדברי אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני וביוםֿטוב כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL B¯·Á ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï·‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««
‰‡‰ epnÓ ¯„pL Èt27‡Ï - BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…

È‡Óc ¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואףֿעלֿפי מ"ב. שם,
שם: המשנה בפירוש כתב וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי, "שבועות ב: פ, בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע
90 עמ' פישל הערי מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ"ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואףֿעלֿפי בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי - אֿב) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ"ט כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי "אמר שם: 'ירושלמי'
החברה  לחזק כן לעשות "שצריך שלום". דרכי משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי בשבת 28)משום עםֿהארץ על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי מפני אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב"ז). ועי' יוםֿטוב', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁL e‰eÈ‡¯e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙B¯tÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32¯ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡ - ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«

˙ÓÈ‡ Ck ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
Úenc34.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ƒ«¬≈∆¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

פ"ה.29) ריש שם ותוספתא מ"א, עם30ֿ)שם היינו
ההלכה  בסוף כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי שתרומת פ"ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט"ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי 33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע". שהיה זה והתקנתי והוצאתיהו אותו והפרשתי

וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי על שנפלה כגון והיינו
פי  על שנפלה תרומה "סאה מי"א) פ"ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס "י
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי על שנפלה תרומה

לפני 34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אףֿעלֿפי כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב) פ"ט (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ -36¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓe¯z40˙B¯OÚÓe41- ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
¯OÚÓ43‰‡¯ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ"ד שם ו'ירושלמי' פ"ג, שני מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני, מעשר הפריש, - ללוי ליתנו שחייב ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי, תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי ללוי, נותנו בדפוס 40)שהרי
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי:
לוי  שבן [שכשם (כסףֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט"ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ"ט למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמיֿהארץ עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני, ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי ראשון, מעשר כדין שני, ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ"ז (למעלה למאה תשעה אלא שני מעשר מפריש

שני. ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי אינו - למעלה) [צ"ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני, ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאףֿעלֿפי
אנפשיה  "שווינהו שני", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב"ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני. התרומות ואף הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו
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.Â¯ÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי 46) ולא (כחכמים פ"ה שם ותוספתא מ"ה, פ"ד דמאי
שהוא 47)יוסי). וממי נאמן, שהוא "ממי במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי  המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ"ה שם ב'ירושלמי' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט ואףֿעלֿפי המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט"ז  ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב: במה
שהוא  בוודאי הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי אצל שקנה להתברר שיכול אףֿעלֿפי
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי"ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי אחר ולחפש לטרוח צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח כי ולשקר לו המצוי מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח ואףֿעלֿפי

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח

.ÊÒÎp‰51¯ÈÚÏ52„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53¯Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ -58‰Ê È¯‰ - ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È¯‰ - ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ

שם.51) ותוספתא מ"ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי' עמיֿהארץ אדם בני לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ"ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי ובדפוס הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני  לעיר], הנכנס [על עליו להקל כדי זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב'ירושלמי' הוא
מעיד  שחשוד ואףֿעלֿפי נפש". חיי מפני באכסנאי הקלו

על  במעיד אלא זה אין - הי"ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח' 'אור ועי' הגרע"א,

ה"א). וכן 60)פ"י שם. שב'ירושלמי' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף שלי. ד"ה - ב כז, כתובות ב'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח שהוא
כאן  "מי שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב').
מפרשים, יש בשם כתב - ב נו, בכתובות ורש"י ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי"ש. תחת נפש 63)טובה חיי משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰69˙BÓe¯˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙B¯OÚÓe70˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעםֿהארץ להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי הם, מעשרים עמיֿהארץ שרוב

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ"ח עליהם עמיֿהארץ שנחשדו
פי"א  ולמעלה שלי, ד"ה כד. כתובות ב'תוספות' ועי' ה"י,

כנ"ל.72)הי"ב). לרבים, הידוע

.ÈÔÈ¯nÁ‰73˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,76BÈ‡ - ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי ולא כחכמים מ"ז, שם חמורים. מוליכי
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי.74)עמיֿהארץ. מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי ושל מתוקן אינו שלי ישן, חבירי
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי הראשונה, הבבא השמיט
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב גם שמשבחו אףֿעלֿפי
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי"ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע"פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י אחר במקום ואני כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש
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ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי לרוב המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי' אחרת" מעיר להתפרנס הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק כגון
שכלי  כגון והכא מכר, אומנות כלי בידו נושא אינו להצניע
שלמוכרה  סהדי דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט למה וא"כ בשכלי) ד"ה שם: (רש"י שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי' שפסק נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי שאין אף לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי ושמא כלל.
מהל' שבפ"כ ואף ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב הי"א, ביאה אסורי
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי"ז, בכורות מהל' בפ"ב
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י) ובסוף בכסףֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב, הערה כנ"ל בעםֿהארץ מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב ועי' נח. בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס"ק יז סי' השולחן' ('פאת הי"ז

.‡È¯ÎBn‰78‡È¯eÒa ˙B¯t79¯Ó‡Â80ı¯‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
¯OÈ¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .82- ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85¯OÚÏ ·iÁ -86‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L87Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡È¯eÒa88Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓ ·¯ ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È·‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי"א.78) פ"ו נכבשה 79)דמאי אשר הארץ "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י
ה"ג). תרומות מהל' פ"א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ.80) ישראל 81)המוכר ארץ פירות שעל דמאי.
פי"ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף דמאי, לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץֿישראל מארץ83ֿ)פירות שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי הדמאי, מן אותם פוטרים היינו שותק היה ואם
(פירוש  דמאי" להוציא חייב אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב - הראב"ד ולדעת (רע"ב), באים"

שם. להלן רדב"ז לי 85)ועי' שיש שלי מקרקע כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק, היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי, בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי'
כפשוטה' ב'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין

.·ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91¯‰ -Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ ·B¯˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰93ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט על "נאמנים מ"ב: פ"ח פאה עמיֿהארץ.
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט). פ"ב (שם 'ירושלמי'93)העני.92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט יזֿיח) ב, (רות הכתוב מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי עני, מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני, במעשר כן כמו שני, מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב"ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי עני, מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי' הששית 95)על או השלישית השנה
עני. מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ -101ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ"ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט נזכרו לא הרי הפת". על ולא הקמח על נאמנין
ורע"ב  בר"ש (ועיי"ש עני במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי יוםֿטוב'). ו'תוספות
והא  עני. למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף: כאן כתב שהרי ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט שהכל אומרים ויש שם'). אנשי
מתנות  מהל' (פ"ו בבית המתחלק עני מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח לו שנתן יתכן ה"י), עניים

שנתחייבו 100) [ואףֿעלֿפי השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי עלֿידיֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי  אומרים אנו - הי"א) פ"ב (שם הפאה" שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט שנותן
קמח  עשיתים ואני לי ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב וכן נאמן, - ב'ירושלמי' שלפנינו הנוסחא לפי -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט וכאן המשנה. בפירוש
ב'פאת  קורקוס, בר"י (עי' ב'ירושלמי' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב'תוספתא איש' ב'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני דרך שאין
קמח. ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ
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ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈
ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ

‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ
Ûew È˙ÈÊ ÏL ¯ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«

¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏM·Ó ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈
B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa C¯c∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»

ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ
È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף.107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני)109) מעשר =) להוציא אדם בני ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי הם
תרומות  מהל' פ"ב למעלה וראה מ"ט, פ"ג חלה שלמה'

דבר 111)הי"ג). לטחון או לדרוך שאיֿאפשר "לפי
המשנה). (פירוש מ"ד.112)מועט" שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח מועט, שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף, בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע
אני  לומר: גם נאמן היה לא כך, לי נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡¯119Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpL120-ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;124B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL ¯OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ"ב.117) סוף שנטל 119)עםֿהארץ.118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני ומעשר הי"ב) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג עם122ֿ)ראשון,
תרומת 123)הארץ. על נאמן לוי בן כן ה"א, פ"ט למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע שהוא לוי, בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אףֿעלֿפי מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ.124)ראה לוי קורקוס 125)בן [ר"י
ופירש: השני", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק:
כמו  שני, מעשר לעשר צריך הלוי) מן =) ממנו "שהלוקח
רבינו  דברי שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי כשבן למעלה, שכתב למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי, מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני,
שהרי  ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אףֿעלֿפי

כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ"א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני, ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס שלא וכיון ללוי,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי בן אבל שני, מעשר
איש']. 'חזון ועי' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı¯‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï·‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óe¯z ¯kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

¯OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È·¯˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136¯eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï·‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
B¯ˆ‡139‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
¯OÚÓ144Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ, פירות ליקח שמותר
כדלהלן.127)דמאי. בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי 129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי ב. כט, בכורות
מלח". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ: בע"ז כת"י 131)(רש"י אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי כדלהלן, שני, מעשר כלומר,

יוםֿטוב' ('תוספות ה"ב פ"א למעלה כמפורש לזרים,
מ"ט). פ"ד ב.134)בכורות כט, שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי שני, למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ"ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט"ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני,
לזבוני 145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב: ל, בבכורות

במר  רש"י] - הירך שעל הכליות [חלב דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י] - טהור חלב [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי
('תוספות  קנס משום בו יש שמעון לרבי שגם הרי ליה".
כאן  יש שהרי זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי שם). יוםֿטוב'
ואם  שני, מעשר או תרומה כלל עירב לא שמא ספיקא: ספק
גם  שהרי בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני מעשר וגם תרומה
שני  מעשר מהל' ובפ"ו ה"ב, תרומות מהל' בפי"ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי"ש הי"ד,
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.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»
‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«

ı¯‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı¯‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :¯Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆
BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆

ÔÓ‡ -153- ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t el‡ :¯Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ
BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿

e¯‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף מאיר, כרבי ולא כרשב"ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח"כ "סתם - מאיר כרבי סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב. הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ"ט למעלה ראה ספק, אלא ודאי, חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי תוספתא 152)כלומר,

פ"ה. שהוא 153)דמאי משלו חלק על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני והראב"ד ה"י. למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס. משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈ¯ÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

¯BÎa ¯Oa ¯Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙¯eL - «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â161‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ"ב.155) תרומות ב.156)תוספתא נד, בגיטין כאביי
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי רבי שהרי כרבא, ולא
הט"ו). המוקדשין פסולי מהל' פי"ט (כסףֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי שלא בטעות וטוען 158)ונשחט
בכדי  ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ, לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי בהל' כתב וכן

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ë éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.‡¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ

ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי המדבריות".3)אף התאנים ממיני "מין
גרוע.4) פרי המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים
גופני",7) "שלהי שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם
הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח כלומר,9)הדקל

הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי בישולם, נגמר לא עדיין
החמץ. כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף. הוא

שבדמאי. הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"
ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע הוא

משמע  יח, הלכה ד פרק שלמעלה ואף יהודה. בארץ רק
בחצר. המשומר בכסבר רק זהו במעשר, חייב שכסבר

הוודאי.12) מן גם פטורים שהרי דווקא, לאו "דמאי"
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ מעם שהלוקח ב, הלכה ט

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב ממקום היינו
בדמאי. אפילו לעשר חייב שאז

.·˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה

הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי.23)כאן מן ואף

.‚˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
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גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם
והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים

המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא
לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
כן  לא שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
לחוצה  שיצאו ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים

לארץ.39)לארץ. חוצה של 40)של באורז נתערב "שמא
ישראל". לארץ 41)ארץ קרובה שהיא פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה ביותר.42)שהחזיקו לבן שהיה

.ÂÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

- ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ ¯BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף

הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈
¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם
מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.È‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון
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שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.‚È˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו

.„ÈÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים

לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו
ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא

בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.ÂË‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.ÊË·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו

.ÊÈÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי.89)דמאי של ובין דמאי של בין
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על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט ונשתייר הגוי,
תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין

שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת
הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.ÁÈB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף
הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו

הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו
ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו

הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים

-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.‡ÎÁ‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ˙ ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון
אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,

אףֿעלֿפי  שניה, ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם
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השני)". אל אחד מכלי ולהריק לפנות דרכם = ) אילין
יב.9) הלכה תרומות מהלכות ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה

שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.·‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.ÂÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ

מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה אף40ֿ)קנה כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯OÚÓ - ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי
הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה

מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
משנהֿ (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי
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מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (· .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ¯OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…

ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ¯OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
¯OÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ5Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z6ÔÈLÈ¯ÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

ipy xyrn oiyixtn dpy lka oey`x xyrn oiyixtny xg`"
."ipr xyrn oiyixtn ziyye ziyily dpyae 'ek

מחוייבת, ההפרשה סדר על שההקפדה משמע מלשונו
להבין, וצריך אחר. באופן להיות יכולה בפועל הנתינה אבל
הנתינה  ולא ההפרשה הוא העיקר המעשרות בשאר הניחא
אבל  טבל, מגדר התבואה את מוציאים ההפרשה על־ידי כי
שהעני  להיות צריך העיקר צדקה נתינת שגדרו עני במעשר
לבדה  שההפרשה לומר אפשר ואיך לו, הצריך את יקבל
כאשר  שגם זה, בדין החידוש שזהו אלא עיקרי. ענין היא
הפרשת  של חיוב ישנו עניים, בו שאין במקום נמצא
להפריש  שצריך לצדקה בנוגע מובן ועד"ז עני. מעשר

כשימצאנו. לעני ימסור ואח"כ לצדקה מממונו
שגם  אחר, יהודי על בהשפעה היינו רוחנית, בצדקה גם כך
עצמו  את ולהכין להיערך חייב בדעת, עני בסביבתו אין אם
אחר  יהודי על לפעול יוכל הראשונה שבהזדמנות כדי
העני  את לחפש להשתדל גם שיש ומובן המתקבל. באופן
מצרפה  הקב"ה טובה ש"מחשבה ומכיון לו, ולעזור
ההפרשה, את אצלו כשיש ועל־אחת־כמה־וכמה למעשה",
הנתינה  את גם לקיים שיוכל סיבות כמה הקב"ה לו מסבב

בפועל.
(h"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ"ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ"א  למעלה ראה הנתינה, לפני שהוא אףֿעלֿפי ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב: כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף מעשר להפריש צריך
ובשנה  שני", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה
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כדלהלן. עני", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית
פ"ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן

פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'
שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני, משנות 6)ממעשר

ובפ"ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה
ה"ג. מעשר מהל'

.·È¯L˙a „Á‡a8˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a12L‡¯ ‡e‰ Ë·La ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰19- «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈ¯Ù »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆

e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ22Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב, השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי: בדפוס
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב.) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ"ב בשביעית כגון
ה"ט. שמיטה מהל' בפ"ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי.12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ"ב: שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי "ירקות", השמיט
כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח, להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני כל ולא וקטניות,

פרי. גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז
ראוי  זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ"ב (למעלה יזרע אם לצמיחה

בתשרי.16) ההלכה 17)אחד ראה עני, מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני. בשנה בקרקע שנשרשו בין 20)אף
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי 21) ועי' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי פרי כל
להרמב"ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי רומי, בדפוס

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
- ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב"ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה  ב:25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט אילן שכל
שם  ברש"י והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני ראה פ' ב'ספרי' [עי'
כב]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב גשמים מי (הם מים רוב על שגדילין
על  שגדילין כל אף שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף מים כל
גן  סתם הירק", כגן ברגלך "והשקית י) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י) - בהשקאה דרכו הירק
שחרובי  וסובר חולק והראב"ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי, פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו
ה"ט, מעשר מהל' פ"א למעלה וראה צלמונה, מחרובי

ה"ו. תרומות מהל' ובפ"ב

.„B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡¯ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31¯Ó‚Â32ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב, שם בברייתא הוא וכן ב. יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי עלֿידי
ה'ירושלמי'). ע"פ תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי, בישולו
ה"ח). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜¯Èk ‡e‰34ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈ·LÏ35?„ˆÈk .36¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««
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Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי
ג.). (קידושין כירק מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב'תוספות' ועי' שם, רש"י (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי"ב  שמיטה מהל' בפ"ד להלן וראה (רדב"ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק שדינו שאע"פ

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף
עני. מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי

.Â‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע כלומר, לשביעית,
ועי' איש'). וב'חזון ולשביעית, ד"ה סוף יד: שם ב'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ"ב עני.41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi·‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B -44È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
Ë·La47LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

¯Á‡ ¯OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ"ו, פ"ד (מעשרות הצלף של הפרי עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק שם) ור"ש
תרומות  מהל' (פ"ב ממעשרות פטורים שבצלף, האחרים

מהל'43)ה"ד). פ"ה למעלה רבינו בדברי ונזכר אילן. מין
שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי'

וחומרי  אילן חומרי עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף פ"ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי הלל, בית לדברי שאפילו רבינו וסובר לעני",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי' (כסףֿמשנה. הוא ספק מעשרות לענין

קצב). ס"ק שלא סי' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא

שום  אין בשבט, טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק

במקום  ("אחר" בשבט" טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני) מעשר ב, מעשר =) ב מעשר כתוב [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני.49)לתיקון מעשר כדין
עני.50) מעשר בתורת

.ÁÊ¯‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚¯t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57È¯ˆn‰58ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡¯59BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ -60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ ¯OÚÓe Ì¯B˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

È¯t‰ ¯Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי"ז הוא
מ"ז. פ"ב לשביעית המשנה ובפירוש רש"י, ד"ה - א

(שם).52) מי"ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח זרעוני
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות
אחרים. מאפה מיני ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי

שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי נקרא כן
שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני וכולם שומשמים.

ה"ב. כנ"ל בתשרי, השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת
אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב. יג,

מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,
עני. מעשר או נתונים 57)שני שגרגריו מזון צמח

פאסולי"ס. ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,
רבי 58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל

אם  אבל זרע, ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי. שמעון
ה"י, (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק דינו - לירק זרעו

הי"א). שמיטה מהל' בפ"ד הוא שמעון 59)וכן ורבי
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב לו מותר כלומר,
שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני
ה"ד), תרומות מהל' בפי"ג (למעלה רבינו פסק שהרי לערב,
שמעון  כרבי ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי, גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי)

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
שליש, הבאת אחר הולכים המצרי שבפול רבינו כתב (ה"י)
כיון  לזרע, שבזרעו לפי כאן, שכתב ממה סתירה ואין
ראוי  הוא שמאז הפרי, גמר זה הרי בישולו, לשליש שהגיע
הראב"ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ"ב למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈ¯q‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈ¯OÚ˙Ó - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
¯·ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ L·ÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡¯ Ì69ÔÈ¯OÚ˙Ó - ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי ולא כחכמים מ"ט, שם "ענין 63)שביעית
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ויוציאו  יצמחו הארץ מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע וצ"ע המצרי, פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע "כיון שם: וב'ירושלמי' (שם). הארץ" מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי, משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח לומר, הייתי
מים. מהם שנה 70)למנוע שהיא הבאה, השנה לפי

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰L È¯ˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡73- ˜¯ÈÏ BÚ¯Ê , ƒ¿»¿∆«ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿»»

‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó74Ú¯ÊÏ BÚ¯fL B‡ ,˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê . ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»»∆¿»¿∆«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ75B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ - ¿»«»»¿»»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»

BÚ¯Ê ÏÚ76Ì‡ :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï . ««¿…≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»ƒ
¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê77˙ÚLa B˜¯ÈÂ , ¿»¿∆««¿ƒ¿«≈¿∆»«ƒ»ƒ¿«

L‡¯ ÈÙÏ epnÓ ËwlL ‡e‰Â .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï¿ƒ»ƒ¿∆ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈…
‰M‰78ÔÈa - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ epnÓ ËwÏ Ì‡ Ï·‡ ; «»»¬»ƒƒ≈ƒ∆««…«»»≈

Ï BÚ¯Ê .‡a‰Ï ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È·LÁÂ Ú¯Ê ¿»≈«¿ƒ¿«≈¿«»¿»¿∆«¿»«
˜¯ÈÏ ÂÈÏÚ79Bz·LÁÓ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -80˜¯ÈÏ BÚ¯Ê . »»¿»»¿ƒ«««¬«¿¿»¿»»

Ú¯ÊÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ81ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ú¯Ê ˙·LÁÓ ÔÈ‡ -82, ¿»«»»¿∆«≈«¬∆∆∆«»»»»
˙Bi¯‡ LÏL epnÓ ÚÓ Ôk Ì‡ ‡l‡83‡È·‰L ‡e‰Â . ∆»ƒ≈»«ƒ∆»¬ƒ¿∆≈ƒ

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈÏL84LÈÏL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒƒ¿≈…«»»¬»ƒ…≈ƒ¿ƒ
˙B¯‡lÓ ÚÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡l‡85 ∆»¿«¬»««ƒ∆…ƒ¿«ƒ∆¡

ÔÈˆˆ˜ Blk ‰OÚÂ Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê .˙Bi¯‡ LÏL epnÓƒ∆»¬ƒ¿»¿∆«¿»»À¿»ƒ
‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ÌÈ¯eÓb86,¯·ÚLÏ ¯OÚ˙Ó BÚ¯Ê - ¿ƒƒ¿≈…«»»«¿ƒ¿«≈¿∆»«

B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa B˜¯ÈÂ87ÔÈ¯eÓ‚ ÔÈˆˆ˜ ‰OÚ B˙ˆ˜Ó . ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»»»¿»ƒ¿ƒ
‰OÚ ‡Ï B˙ˆ˜Óe88e¯Ó‡L ‰Ê -89B¯b ¯·Bˆ :90 ƒ¿»…»»∆∆»¿≈»¿

ÏÚ B˜¯ÈÓe B˜¯È ÏÚ BÚ¯fÓ ¯OÚÓ ‡ˆÓÂ ,BÎB˙Ï¿¿ƒ¿»¿«≈ƒ«¿«¿»ƒ»«
BÚ¯Ê91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ"ב שביעית ב'ירושלמי' ברייתא
כפשוטה'. וב'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב. בהשגה כאן הראב"ד שכתב מה וראה ה"ח. למעלה
הזרע,73) אגב בטל ירקו ואף שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע. היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק, אגב מתבטלים הזרעים ואף לקיטתו. כשעת

לירק. כתב 75)שחשב הרי כן, לא שאם לירק, אף כלומר,
מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע כלומר,

ומתעשר  לירק, הוא המצרי פול של שעיקרו מפני הירק אגב
ראש  לפני שליש כשהביא זה וכל קורקוס). (ר"י להבא

כדלהלן. לפני 77)השנה, שליש הביא לא הרי עיון: צריך

הפרי. נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם
לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי ב. השגה בראב"ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי  לתקן איש' 'חזון בעל מציע רבינו, בדברי הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע, זרעו אם ר"ה לפני שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט אם אבל ר"ה. לפני ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק. רק כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף

לירק. רק היתה שמחשבתו הירק, לזרע.81)אגב רק
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח אלאֿאםֿכן לירק, שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע. מוכח שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק. ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב'ירושלמי': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק ואף כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף.
כדלעיל. שליש, רק ולא לגמרי, הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע אלא הזרע, אגב מתבטל הירק
מצרפם, המשותף גידולם גדל, לא עוד שהזרע שכיון לגמרי,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע. שזרעו כיון מתבטל, והירק
בראב"ד. ועי' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק לגמרי,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע מקצת אם כלומר,
ב.89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע שמקצת שכיון
ב'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב הירק מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙B¯t92‰iL ‰L93˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙ÈÚÈ·¯a ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

·¯‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ïk‰97¯eÓÁ ÈL ¯OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È¯‰L99Ô‰L ˙B¯t ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ ¯OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈ¯ÙÓ - ˙ÈLÈÏL ˙B¯t B‡ Ì‰ ‰iL ˙B¯t Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ

מי"א.92) פ"ב שני.93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני. מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי  הראב"ד שהבין כפי באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב, ביטול שייך לא שא"כ שני רבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי"א). אסורות מאכלות מהל' (פ"ח פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי לחוד, שני מעשר שמפריש
תנאי, על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני, מעשר
של  ואם שני. מעשר יהא הם, שני מעשר שנת פירות אם
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כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני, מעשר יהא עני, מעשר שנת
שלמעלה  ואף כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני,
זה  מספק, לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף של
בביאור  וראה מספק, לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס"ק שלא סי' יו"ד שו"ע מפורש 98)הגר"א בן
מ"ג. פ"ד ידים ועוד 99)במס' מקום, הבאת טעון שהוא

הי"ז. בפ"ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.·ÈÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ¯eËt‰ Ïk100ÔÓ ¯eËt - »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101·iÁ - ÔBL‡¯a ·iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌ¯Bz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ -103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

Ì¯Bz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z105‰Ê ¯OÚÓ ¯OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ -107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.¯OÚÓ BÈ‡ - ‰Ê ¯OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
כב)101) יד, (דברים ראה פרשת שב'ספרי' ואףֿעלֿפי

על  רמב"ן (ועי' התורה מן בירק נוהג שני שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ"ג דעת וכן שם), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אףֿעלֿפי קעב), (מצוה
ב'ירושלמי' הרי - דרבנן אלא בירק נוהגים אינם עני
ושם  שב'ספרי', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ"א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי זה על חולק
להלכה  שתפס שם, ה'ירושלמי' מדברי ונראה מדבריהם",
ב. לט, פסחים בבבלי נראה וכן יהודה. בן איסי כדעת
אינו  בירק שני שמעשר הרי דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י ועי' מדרבנן, אלא
איש'. וב'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ"ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני מעשר כלומר,

מעשר  מהל' בפ"א רבינו כתב כבר ראשון, מעשר ולגבי עני.
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני, או שני אפילו 107)כלומר,

ה"ב. שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙B¯t108Ì„˜ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
¯OÚÓÏ eÚ·wiL109Ì„˜ È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ Ú·B˜ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
¯OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï·‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ ¯OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ"ב (שם [ב'ירושלמי'
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי הי"ט, מעשר מהל' פ"ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע הוא מעשר, תרומת
בכרי  אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה  מעשר), שם
בתרומת  גם חייב הוא (שהרי אסור הכל דברי - שנתמרח

הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי  מותר הכל דברי בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ"א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני  הפריש ואם מירוח, לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב מירוח,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי אלא מירוח), לפני טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב'פני מ"ח, פ"א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואףֿעלֿפיֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב, שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים
גם  בטל, לא ואףֿעלֿפיֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב,
קובעת  היא למפרע, מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ"ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי"ט), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע, מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ"ד פ"ב מעשרות במס' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב (כלומר, לשני שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני, במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני
שני  זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי, (באכילת מותר אמר את ושני) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע לפני

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי' מדברי רבינו דברי שמקור נמצא
כנ"ל. הם, פשוטים כי השמיט הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי אין פירושו שלפי שם, ברידב"ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני הופרשה והתרומה
כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד

ה"ג. מעשר מהל' בפ"ג מהל'111)הנזכרים בפ"י ראה
שם. משנה' וב'כסף ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ112ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó113‰Ó‰a ¯BÎ·k ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116e·iÁ117ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡È¯eÒa118ÌÈLÈ¯ÙnL ÈL ¯OÚnL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ·e ¯ÚL ı¯‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt -120ÔÈ‡È·Óe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÂÈÓc121e·iÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿

el‡ ˙BÓB˜Ó123¯OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL ¯OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«
ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆
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ה"א.112) פ"ב כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב מביאין 114)באופן שאין

ואףֿעלֿפי  ה"ה). בכורות מהל' (פ"א לארץ מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי דגן, מעשר
לארץ, בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ, מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ פירות כגון לארץ, בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ, מירוחם לאחר לארץ לחוצה שיצאו
בכסףֿמשנה  (וראה לארץ בחוצה אף במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי"ג למעלה ורדב"ז
וזהו  לארץ, מחוצה אותו ומביאים שני במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני מעשר למדו ובזה לארץ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב מדרבנן כי ויתכן

מחוצהֿלארץ.115) אותו מביאין שאין לפי
ה"ה.116) פ"ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי' שלא

הבאה. חיוב בלי הפרשה פ"א 119)לחייב למעלה ראה
ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני מעשר מביאין ואין

הי"ז. פ"ב שם וראה העמים, מארץ טמא הוא שהרי
כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון

מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא
וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער

ה"ג. מעשר מהל' פ"ט שני.125)למעלה מעשר על

á"ôùú'ä ïåùç-øî à"ë 'ã íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר

בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו
לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח פרשת ובספרי

הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.·‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
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,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ
e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»

.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא  י בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות

.Â¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר
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י 44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו
"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.

.·ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון

כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס
באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר ,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם
ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל

שם.

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,

ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
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כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם
אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא

אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן
בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,

מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום
החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם

בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,
מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,

.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,
לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף
הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות
לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה,

ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,
מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג : ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.·elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
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הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה
להגרע"א.

.‚e¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי

לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. לפדותו,22)שם. שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני. מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי"ד ואף

אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"

חכמים. דברי

.ÂÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא

ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה
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.ÁÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

ד.46)להלן. פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי שהוא שני, למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב.48)כתרומה, משנה פ"א דמאי
נאכל 49) "תני שם: ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר
הרי  לעםֿהארץ, שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי". משנה טומאה. בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎ¯ca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLe¯ÈÏ60¯zÓe .61ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎ¯ca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

Òe¯Ùa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ63Ï·‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚kÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰65Ï·‡ ;66epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»

B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי מחמת יוחנן 63)בדמאי, "ר' שם: ירושלמי
גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם

התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אם  אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,

כנגדו. דמאי 65)אוכל של שני במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי, אףֿעל69ֿ)בדרכים.68)של
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.ÈÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע

יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם
קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
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חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡È¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות

שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי

.·ÈÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,

צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא
מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,

השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,
בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל

יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה
הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".
פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).

ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה
שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף
בטעם. ש"אין 113)שהשביח שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", השבח - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב"ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי

הוא 118) וכן רביעי". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י

.ÊËÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈
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˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈

ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה

נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי
ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152¯Á‡153¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם
שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
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יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
ובלחםֿ במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה

.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166¯zÓ -167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס

האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא
שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈ·LBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓb‰173˙È·a ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈
˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈ¯·c Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה

י). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני 177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח שהוא למי

בו  שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני  מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים  מתנות
(פ"ה  לגוי שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני

.·Î‡Ï178˙B¯t‰ ˙‡ ÏÚ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆
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ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙‡·‰ ÏÚ ÈL ¯OÚnÓ ¯ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯Èa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן

.‚Î¯ÓB‡184ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈

B˙ÎÈÒ ¯ÎOa ‰Ê187. ∆ƒ¿«ƒ»

וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס
פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב

שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה

אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.‡‰ˆB¯‰2ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt - »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4¯ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :6˙Áz7˙B¯t‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:¯Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯È ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי ולא יוסי כרבי מ"ז, פ"ד שני מעשר
יוסי" כרבי הלכתא יוסי, ורבי יהודה "רבי ב: מו, ובעירובין

כדלהלן.3)(רדב"ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח
שבזמן 4) ה"ב, פ"ב למעלה וראה הי"ח. להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי רבי נחלק שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי, בדפוס
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי האלו".
השמטה  שזוהי ברור אבל שני. מעשר של ופירות שני

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



ipyקל xyrn zekld - mirxf xtq - oeygÎxn `"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שני, מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב, ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב בתשובת וראה אחרות. מעות על שני מעשר
קלז. סעי' שם ביו"ד יוסף' ה'ברכי שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי, "אמר ב: כו, בתמורה
מהל' בפ"ז וראה חילול). לשון =) דאחולי" ולישנא וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני
ובפ"א  קידושין), (לענין ה"ח אישות מהל' שבפ"ג ואף
אינו  שאם רבינו כתב גירושין), (לענין הי"א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט קידושין, לשם הכסף נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני, מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
בפדיון  שאף (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק שיהא צריך שני מעשר

הרמב"ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח
ה"ג). פ"ז (להלן הארץ מן וגידוליו אדם

.·˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙B¯Á‡11˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÏLe¯Èa13‡ÏÂ .14,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ƒ»«ƒ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ
‡ÏÂ15Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ¿…ƒ«»∆«»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ

˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס)11) נוסחת (לפי פ"ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר
פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ"ד שני (מעשר ב'ירושלמי'
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני מעשר
הרי  החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי' דברי ומפרש רבינו, על חולק (והראב"ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי). של שני במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע רבי "אמר ה"ג: פ"ד שני
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי שיש פירות על מחוללין הן הרי לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ"ב
במחלל  מדובר הרי שם - בלבד כסף על אלא שני מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף, חיה בהמה על פירות
שאמרו  מה וכן (כסףֿמשנה). כסף על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב שאם - ב מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב הראשונות 12)על אבל
ראב"ד. ועי' שני.13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי' שם, שני שם:15)מעשר ב'ירושלמי'
מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני מעשר פודין "אין

ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל
רעה, היא חברתה לגבי אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
בבאֿ ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס. מהר"י ראה שם, וברשב"ם פג: [כן 16)בתרא

על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף צורה, בו שאין כסף על
אלא  שני מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL ¯OÚÓ18C¯·Ó -19eLc˜ ¯L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ21- ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
¯OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :C¯·ÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Î¯a CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני 17) מעשר =) "ודאי ה"ד): פ"א (דמאי 'ירושלמי'
מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי)
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף) על פירות =) כסף על כשפודה כלומר: שני".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף.18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ"א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט"ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט ה"ב),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי "תני שם: 'ירושלמי'
ברכה". טעון שאינו במרחץ, דמאי

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
¯OÚÓ24ÔÈÂL ‰nk :ÔÈ¯ÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙B¯t≈Àƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈
‰fa˙È ‡lL È„k ,¯OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני, פ"ד: ראש שני מעשר 'ירושלמי'
עצמך  הגע בעי, שאול רבי חולין. לשם אלא שני לשם שני
וראה  כן". אפילו - שני? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי"א. פ"ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס הוא ירוד שני מעשר פירות
את  מבזה זה הרי אלו", שני מעשר פירות שוים "כמה

ראב"ד. ועי' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa .˙B¯Á‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡¯‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆
ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡¯‰ [B‡31Ì‡Â .32¯·Ú »ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«

.ÔÈÏlÁÓ el‡ È¯‰ - ÏlÁÂ¿ƒ≈¬≈≈¿À»ƒ

מ"ב)27) פ"א (דמאי ששנינו ממה רבינו דברי מקור
על  נחושת כסף, על כסף אותו ומחללים וכו' "הדמאי
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מינכן. כת"י - כסף על [ונחושת נחושת על כסף נחושת,
בדמאי  שרק הרי הפירות". על ונחושת ה"ח] להלן וראה

(כסףֿמשנה). בוודאי ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק בשעת אף ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי בדפוס חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק. יותר שיוצאות כסף, ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק ובשעת
(מעשר  כסף של סלע על נחושת של מעות לפרוט שהתירו
(ראה  הדרך משאוי מחמת אלא זה אין מ"ח), פ"ב שני
כשעת  זה והרי הפורט), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י
על  תמה להרמב"ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק.
כאן  אין שכתבנו מה ולפי הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי
רבינו  בדברי משנה' ה'כסף שפירש מה ולפי כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי"ד פ"ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף של סלע לו
על  כסף מחלל כדין הדחק, בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב כיון זהו הי"ג) פ"ה (להלן זהב על כסף
אבל  בשוק, הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק, מצויה שנחושת כיון כסף, על נחושת
וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק, בשעת אלא כסף על לחללה

איש'. שאמרו 32)ב'חזון "כל ה"ג: פ"ב מע"ש 'ירושלמי'
מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי מחללין, בדמאי

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…

‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
¯OÚÓ ‰˜38ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï·‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»

˙B¯t‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

בדמאי 33) שרק שם, בדמאי נראה וכן מ"ה. פ"א שני מעשר
שם  וב'ירושלמי' בוודאי, ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ"א סוף
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי מחללו, אתה מקום בקירוב - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ
הט"ו. שם.35)פ"ז להלן וראה (כסףֿמשנה). במזיד

והט"ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני, מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי ולא כחכמים ב. מ, סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי רב חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י מעשרותיו"
שאינם  ועוף לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי"ב), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,

ראשונה' ב'משנה ועי' הט"ז. שם להלן רבינו שכתב כמו
מ"ו. שם שני ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל

לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
˙LÁ44Ôk Ìi˜iL ‡Ï .45ÁÂ¯ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,46 ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«

ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂ ¯ÊÁÈÂ47. ¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

מ"ו.42) פ"ב ה"ב.43)שם פ"ו להלן שהן 44)כגון
הדחק. בשעת התירו ולכן בשוק, יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף שיתחלל הוא שני מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני). בידו.46)ד"ה מצויות כסף מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק. בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי בשם כהן בר בא כרבי ה"ה. כנ"ל כסף, או
וראה  יוחנן. רבי בשם חגי כרבי ולא ה"ג, שם בירושלמי

שם. וברש"י שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙B¯t‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙B¯t‰53ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ"ב.48) פ"א ראה 49)דמאי הדחק, בשעת  שלא אף
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי נוסף רומי, בדפוס
ודאי  שבמעשר בה"ה, למעלה כתב ולכן כסף". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף על נחושת מחללין אין
סופרים' ב'דקדוקי וראה מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן

מאיר.52)שם. כרבי ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא
בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח וכדין שם. כרש"י ולא ויחזור, ד"ה - ב נה,
והט"ו. ה"א פ"ז להלן מקום, בריחוק נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח מעליו להקל כדי אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט"ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55¯OÚÓ ˙B¯t56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï - LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63¯Ó‡pL] ;·˙k B‡ ‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
z¯ˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆

ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על
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(שם). מחולל זה הרי על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף, אלא פודה אינו מטבעות
ברדב"ז. וראה ה"ב), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי'
שלו 59) שאינו שני מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח). הלכות פ"ה (להלן חומש מוסיף בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ"י  וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף

ה"ב. ערכין מהל' ובפ"ז הט"ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי דוסא כרבי ולא עקיבא, ורבי כחכמים ב.
פ"א. שני מעשר ובתוספתא שם, ב'ספרי' וראה

כדלהלן.62) כסף, של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי יא): כח, בסוגרים 64)(שמות המוקף

רומי. בדפוס אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח, שאינו הסלע "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי
בדיעבד  אף ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף ונראה כלום. עשה לא
מהפסוק  נלמד זה גם שהרי כלום, עשה לא נחושת, של

רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ"ד שני מעשר 'ירושלמי'
שלא  פרוטה, חצי על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל  יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה

כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי כסף, מטבעות

כאן 70)(כסףֿמשנה). אין מזה וחוץ שם. 'ירושלמי'
צורה, בה שיש כסף של במטבע המדובר שהרי אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
משנה' ב'כסף וראה כסף, מדין למעטן אין מפרוטה,

ורדב"ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡·e73¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú - ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt - ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ"א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי'
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע
וראה  כאסימון" יונתן, רבי בשם יוסי רבי שלטונה), שתחת

שם. הש"ס המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב כן
ידוע. לא חז"ל בדברי ומקורו תוספתא 75)שם.

שם. שמתו,76)ו'ירושלמי' רומי מלכי של מטבעות כגון
יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא

של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני צורתם, את פסלו
הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל

פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:¯Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«

E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»
B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח, ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
ובבא81ֿ) ו'ירושלמי' ראה, פרשת 'ספרי' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף שם ב'ירושלמי' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי 83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח בכדי מעות

.·È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙È·aL87CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב.85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי
להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן

שם  בתוספתא שהרי לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קיימין דבריו בדיעבד

הי"ז. סוף תרומות מהל' פ"ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ - e„·‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי 89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ"ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·ËÏ··a ‡È¯92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע "מעות אברבנאל: [בכת"י
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי', התוספתא לפי רבינו, דברי
על 92) לא אותו מחללין "אין פ"א): שני (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ"א (שם וב'ירושלמי' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב. יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי
המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי כאן שאף =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות
של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב: צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין
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בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י פירש וכן וכנ"ל. בבבל,
ובכסףֿמשנה]. בראב"ד ועי' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂË¯ÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב.93) לז, ועירובין פ"ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע.95)אחרים. ולא ומשיפרוט, משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊË¯Ó‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע האב אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו

.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -100Ì‡ Ï·‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡Â Ú·»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»

˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי ולא כחכמים פ"ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב'תוספתא וראה בידו, המסוימות

נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי"ז. פ"ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ"ג למעלה ראה מקום, קבע שלא לפי הפרשה כאן

ה"ח. "מעות".101)תרומות רומי: בדפוס

.ÁÈÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt -103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
Ë¯Bt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב. פ"ב למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסףֿמשנה). ב נב, בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ"ב.104) פ"ד בשווי 105)מע"ש מעות על כלומר,

כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא
"מפני  דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי' ברכה" בו שכתוב
וראה  שם, משה' ('פני הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו

שם'). אנשי חילול 107)ב'תוספות עבור חולין של מעות
ורע"ב). ר"ש ועי' שם, המשנה (פירוש שני מעשר של סלע

פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע נותן

קורקוס). ובר"י המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב. למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ"ב

.ËÈ‰˙È‰112‰¯ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ -120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב.112) נב, ודף א. נב, שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי שם. במשנה, שמעון כרבי

מכי  מהל' ה"י.בפי"ב דסגי 115)רה הוא מילי "והני שם:
סופרים' ('דקדוקי אחד ובכת"י יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי"ף וכן הדחק", ידי על דנפיק מילי, "והני שם):

הי"ב. שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי שם שמשמע ואף רש"י)".
הוא  וכן שם, ב'תוספות' כריב"ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ. רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב'שיטה

ה"ב.117) פ"ד שני מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע על החסרה הסלע חילל כלומר:
לגבי  כפירות היא הרי השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע

כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף,

.ÎÔÈ‡121‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ - ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈ¯bz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈ·ÎBk128elÙ‡ .¯OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt -130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«

ÔBL‡¯131Lc˜‰‰ ÔÓ ¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ"ג.121) שם ותוספתא שם, שני "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי"א למעלה וראה פ"ב. סוף ובדמאי כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי"ח). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה

ב.123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב'ירושלמי' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי שלמה'). ('מלאכת יוסף הר"ר הגיה וכן אחד". פי
שם', אנשי 'תוספות ועי' לכך, כשר המעשר בעל גם כי יתכן
שבהקדש  רבינו כתב ה"ב, ערכין מהל' שבפ"ח ואף שם.
דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף בשלשה, פודין
מרויח, נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי שני מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
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שם). סנהדרין ('מאירי' זלזול חשש כאן
שכשיעור 125) לפי ערכו, יודע לא להפסד ש"כשהתחיל

המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד
תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף שם שני מעשר וב'ירושלמי' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב'ירושלמי' רבי 129)שנפשטה "בעי שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס ומטילין שלשה ירמיה,
שמע, תא ידועים). המעשר דמי כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני מעשר פודין נשיו ושתי איש
לט.) (כתובות פפא רב (אשת סוראה אבא ובת פפא רב כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י. - לעצמה עושה והיתה
(כסףֿ בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח. ולא שם, ב'מאירי' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני, מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע
אדם  וכל ה"א) פ"ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח היא הרי אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס שרבינו וכנראה שני". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח הבעלים
בזמן  אלא לפתוח, הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני, במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ"ה (ראה
וברדב"ז]. בראב"ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין

.‡ÎÔÈ‡133¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ¯ÚMk139ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני מעשר פירות "המוליך מ"א: שני במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע ו"המוליך"
ב]. המניח ד"ה ג. חולין ב'תוספות' [וראה רדב"ז). ועי' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,
(רדב"ז),137) מפסידן להוליכם, כדי הוצאות הוציא ואם

הסמוכה. הלכה בסוף שם.138)וראה 'ירושלמי'
במסקנה.139) שם הוא פני 140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום

.·ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
- eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÈÚ‰ ¯ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
שני, מעשר ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,
ניכוי  בלי חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב
או  ישרה בדרך לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות.
הזול  ממקום או לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך
והוצאות  לירושלים, הפירות את כמוליך דינו היוקר, למקום

.(758 עמוד כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך

á"ôùú'ä ïåùç-øî á"ë 'ä íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האשה 1) ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר

מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר והפודה
מעשר  כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר

הכסף. על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ B¯OÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa -3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰M¯Èa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏ·Ëa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆
‰MÓÁ Ô˙B - ‰Úa¯‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«

.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,B¯OÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי  לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר
והרי  המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה
מאיר  שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.·‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL ¯OÚÓ ˙„tL8dÈ‡ - ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
B¯OÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ -9ÔÎÂ .10Ì‡11¯OÚn‰ ˙B¯t ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני 10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף
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שני 11) מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
אחת  חומשין, שני עליהן מוסיף פודן כשהוא לשלמים,

למעשר". ואחד שני,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,
עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על

הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ - «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯w‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף בשוגג,

.„ÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23BÈ‡ - ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
כרב  רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי.
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר
רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו

והחומש 17) פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר
מבחוץ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל

שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי

ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי מעשה 23)עליו, בכתבֿיד
הירושלמי. וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח:

התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון
שני  מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
אמרו  ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא
"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש,

פדיון". בלא לירושלים חוץ

.‰¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈

BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic - ‰Ëe¯t ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«
¯Ó‡iL27;˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ

.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,
עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין

אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ¯˙BÈa ¯OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï - «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.¯OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות.
שני  מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו,

.Êa‰ ÏÚa¯ÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30¯Á‡Â ,31ÚÏÒa ¯ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa -««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰Ëe¯Ùe ÚÏÒa ¯ÓB‡ ¯Á‡Â ,ÚÏÒa ¯ÓB‡ ˙Èa‰32- ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

אבין  רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓ34¯ÓB‡ ?„ˆÈk .B¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏe ÌÈÏB„b‰ Bz·Ïe B·Ï Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,¯OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

משנה  כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י מדברי [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:
שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה

מתנה. זו הרי - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï·‡39Bz·Ïe B·Ï ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
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ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»
B„Èk41‰Ê ÈL ¯OÚÓ Ì‡ ,‰i¯·Ú‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆

ÂÈ¯·c - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈ¯Á‡Ï42Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏ·Ëa ‡e‰Lk ‰zÓ ¯OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈ¯ÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :Ô˙Bp‰ ¯ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם

.‡ÈB·e ·‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt - [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL ¯OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dB·bÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ -48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
פי  על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו,

לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.·ÈÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.‚ÈÌÙ¯ˆÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ50·‰Ê È¯È„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ÔÙ¯ˆ Ì‡Â .ÔÙ¯ˆÓ - Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

על 51) לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא
כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,

אין 54) שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
כסף  וכשמחלל הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין
מחללין  שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף
שמאי  ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף

.ÂËÏÚ ¯OÚÓ ˙B¯t ÌÚ ¯OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ ¯zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56¯È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙B¯ta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

¯È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï - ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ¯È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙B¯t ¯È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ ¯Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ - ˙BÚÓ ¯È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

כסף  כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה
חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,
(שאין  מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין
ושני  כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי בפני לחללם שקשה
עצמם.58) בפני לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף. על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכאן 1) ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן.
או  שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט'
ושל  ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,e¯ft˙pL ¯OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3¯OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó -4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ

ÔÈlÁ ¯‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«
„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»

ÔÙÁÂ ÔÏÏ·e e¯ft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È¯‰ - «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ

ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,¯OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÏ·p‰Â ,ÈL ¯OÚÓÏ -12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ -13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ¯OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ

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



קלז ipy xyrn zekld - mirxf xtq - oeygÎxn a"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯OÚn‰ ˙BÚÓ È¯‰ - ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה פ"ב שני רבי 3)מעשר "אמר שם: ירושלמי
למעשר") לקט שלקט "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר",
השני  על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני" מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי ראה

ביחד.9) שני וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב

רע"ב). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי עיון: צריך

כמפורש  הדחק, בשעת אף נחושת, על נחושת או כסף על
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד ו למעלה

כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק, שהדבר מפני כאן
כתב  רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י: בביצה תוספות

.·ÚÏÒ17- e·¯Ú˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡È·Ó18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:¯ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ ¯¯Ba Ck ¯Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆

‰Ùi‰ ÚÏq‰ ¯ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»
.¯OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף. של
לקחת  יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח ישכח
שם  לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף על כסף אדרבה שהרי
(למעלה  הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק,

קורקוס. בר"י וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ"ד היא שמא
שני. מעשר של

.‚¯ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È¯‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ¯OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד פי 22)שם אומר מעשר שאני רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר של המנה אלא
שוודאי  דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי  מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי אחד בכיס אבל וחכמים),
אחד  בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס,
ומנה  מונח מנה הכל דברי כיסין בשני אבל מחלוקת,
בשני  שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל".
שרב  ואף חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי
על  שם שהקשו מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא

וכן  מחלוקת. אחד בכיס ולא האומר ובמאירי, ברש"י הוא
לא  שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח.
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא
(וראה  בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל

הם.

.„¯Ó‡29ÈL ¯OÚÓ ÒÈk :ÂÈ·‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
¯OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰ - ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ¯‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ"ה שם שני,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב שהרי

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם אומר
בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון

כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL ¯OÚÓ :BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k ,37ÂÈ¯·„ È¯‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח.33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח ממנו ניטל כלומר,
שומע. שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,
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לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ"ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.Âe¯Ó‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ·‡ ÏL ÈL ¯OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È¯‰ Lw·Ó¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

¯OÚÓ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ È¯·c . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי 41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר"
בהגהות  ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי הרמ"א,

.Ê¯ÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈ·Ï44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
ÌÈ¯ÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ¯·„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י.43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב כלומר,
אףֿעלֿפי 45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא

זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי  (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL ¯OÚÓ BÎB˙aM52- '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa¯˜ - '˜ .‰Óe¯z53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa¯˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ"ה, שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר
יוסי. כרבי להלן.51)ולא וראה חרס. ואין 52)של

הם  שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני

שם). אנשי (תוס' ש"דמי 53)כן חולין. עצמו, הכלי אבל
כל  גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל

יהודה.54)המשנה). כרבי ולא כחכמים שכלי 55)שם,
להקדיש. אדם בני דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

ההלכה. כל על ה 57)מוסב על ופחדו שגזרו מצוות

הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב
(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב לעולם, בכך הורגלו

ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰59·‰Ê È¯È„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLe¯È È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL ¯OÚÓ el‡ È¯‰ - ¯OÚÓ Ba ·e˙ÎÂ Ò¯Á64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La66Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚¯a67¯OÚÓ Ïk‰ -68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב נוסחאות ובקצת ב, משנה פ"ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי לפני ולא מעשר 60)שם), ירושלמי

כן  לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני
לפום  שני, (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן
- הזהב" על או הזה הכסף על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי  ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא,
עם  זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי רש"י

שם.63) שני וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי הוא החרס
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי שם. המעות 66)שקלים שרוב
הן. חולין מי 67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף המעות, בין "מעשר",
הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ -70˙BÚÓ ÔÈ‡È·Ó ÌÚ‰ ·¯ ˙˜ÊÁL ;¯OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â ¯OÚÓ71- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈ¯aÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף
תאוה 71) אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח ברש"י וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני  שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות
וכאן  ספק, (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי
מיד  נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע
על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
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בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"
לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף אומרים: ואין

(רשב"ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות

א). רבי 74)סעיף בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם מציעא
אדם  יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל הערי מכון ובמשנת

זק"ש. הגרמי"ל

.‡È‰·z76‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
¯OÚÓ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È¯‰ - ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

¯OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ - ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ -81. ¿∆¡»Àƒ

שם.76) בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב כלומר,

חולין. רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח יותר מניח חולין, שהמניח אףֿעלֿפי

המעות  רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום
בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא

מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית
ובסוף 81) כאן, ברדב"ז וראה חולין. המעות שרוב כיון

רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי"ק  ברם שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב:
מעשר  אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר

(כסףֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.·È‡ˆÓ82- ‰Óe¯z ˙B¯ÙÏ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈa ˙B¯t »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
·B¯wÏ eÏtÈ83È¯ÓÁk eÏÎ‡È - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ÔÈeÚËe ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ :Ô‰ÈL84·¯Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe¯˙k - LÓL85˙‡·‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈ¯eÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«
¯OÚÓk - ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו
מהלכות  ופט"ו וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר
פירות  להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה
מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו
התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר

נראה  וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן
בסוף  רבינו (שכתב מ"א פ"ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב"ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי"א
ז. ב.85)הלכה הלכה פ"ז הלכה 86)שם פ"ב למעלה

ה. הלכה ופ"ג א.87)א, משנה סוף פ"ז שקלים
פב.88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL ¯OÚÓ89e·¯Ú˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90- «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא

שכאן  לפי שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב
ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ"ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה
קדשי  של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה
חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ˙B¯t92ÏÎ‡È - ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰¯‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.¯OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96e·¯Ú˙97ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»
ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLe¯Èa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È¯‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k100.‰¯‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
הוא  הרי המעשר, את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים
מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ"ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ"ב (למעלה לפי 95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי: בדפוס

ביכורים  מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו פסק וכן טו. הלכה
זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
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להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו
אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.ÂËÚ¯Bf‰101- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰ - ÒkiL Ì„˜ BÚ¯Ê . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈ¯Ê ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של
שמעון  רבי בשם אימי רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס
של  וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר שני

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו ירושלמי 104)שיש
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות

המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,
איסור  "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב).
הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני מעשר דין שהרי

שם. תרומות

.ÊËÈL ¯OÚÓ108?e¯Ó‡ ¯OÚÓ ‰ÊÈ‡a .·¯a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È¯‰LÌLÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110¯LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÒÎpL ¯Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈

ÏË·e ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓÂ ;‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈
˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,·¯a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן,

שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות, שנפלו כיון
הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק, למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו
ס"ק  קב סימן ליו"ד בפריֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח. שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מדברי  נראה שם, למעלה שהרי עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו
לפי  פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
מעמוד  לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין

ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:
בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)

לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו

שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט"ו.114)כלומר,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

תרומות  לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים
חוץ  בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף
בה  ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים

חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום.

.‡˙B¯t2˙BÁ˜Ïp‰3ÔÈcÙ ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa4 ≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a5‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓË6; ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

eÏÚÈ ‡l‡7ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰8. ∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

wegixa oictp opi` ,ipy xyrn sqka zegwlpd zexit"
."milyexia elk`ie onvr od elri `l` ...mewn

מהלכה  העולה לקונו, האדם בעבודת ההוראה לבאר ויש
ניתן  אחד שמצד קצוות, שני חיבור רואים שני, במעשר זו:
עיר  בירושלים לאוכלו יש השני ומצד הבעלים, לאכילת
בעלים  אכילת היינו, ה'". יבחר אשר "המקום - הקודש
ישנה  גופא ובזה הרוחניות. בתכלית מצוה אכילת שהיא
תוכל  לא כי הדרך ממך ירבה "כי הטבע בדרכי התחשבות

גו  שהתורה שאתו כלומר כו'", בכסף "ונתתה אז "'
הגבלה  ישנה אעפ"כ והגבלותיו. הטבע בלבושי מתחשבת
אין  שני, מעשר בכסף פירות כבר נלקחו שאם אחת:

בירושלים". ויאכלו עצמן הן "יעלו אלא שוב לפדותן
בדרך  כבר נעשה שהדבר שאף היא, בזה הביאור ונקודת
הטבע. בלבושי יותר עמוק ולהורידו להוסיף אסור הטבע,
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה האדם עבודת גם כך
וישתכל  שיבין אפשר "אי שהרי כו'", בריא הגוף "היות
הברכות  כל את ה' נותן ולכן כו'", וחולה רעב והוא בחכמות
ההוראה  באה וכאן רויחי, ומזוני חיי  בבני המצטרך בכל
הטבע  בדרכי יותר לעומק ענייניו את עוד להוריד שלא
בתכלית  ית', מאתו הברכות כל עם להישאר אלא

והקדושה. השלימות
(`"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מ"ה.2) ופ"א מ"י, פ"ג שני לירושלים,3)מעשר חוץ
הט"ו. ולהלן ה"ו, פ"ד למעלה ראה כן, לעשות ואסור

כדלהלן.4) יהודה.5)מדרבנן, כרבי ולא כחכמים שם,
ייפדה".6) שנטמא, מעשר בכסף "הלקוח שם: במשנה

ההלכה  בסוף ראה הטומאה, באב רבינו אותה ופירש
נטמאו.7)הסמוכה. לא להם 8)אם אמר שם: במשנה

שהוא  שני במעשר אמרתם אם לא, לחכמים): יהודה (רבי
בלקוח  תאמרו מקום, בריחוק טהור) (כשהוא בטהור נפדה
ופירש  מקום". בריחוק בטהור נפדה שאינו מעשר בכסף
– א לח, בפסחים וראה הכל", לדברי "וזה שם: רבינו
וראה  שם. הש"ס ובגליון יהודה, רבי ד"ה סוף ב'תוספות'
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פירות  שפדה כיון דבר: של וטעמו ה"ח. פ"ד למעלה עוד
וכיון  לירושלים, הכסף להעלות לו היה כסף, על המעשר
כאילו  חכמים עשאום פירות, בכסף לקח אלא כן עשה שלא
לו  התירו ולא הסמוכה), בהלכה (וראה בירושלים קנאם
ד"ה  ה"ד, פ"ד איש' וב'חזון ברדב"ז, וראה שוב . לפדותם

ובלקוח.

.·‰Ê9¯ÓÁ10¯OÚÓ ÛÒÎa Áe˜Ïa11¯OÚÓ ˙B¯tÓ ∆…∆¿»«¿∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈
ÔÓˆÚ12Ì‡Â .13‡ÓË14Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏÂa15- «¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿««À¿»ƒƒ¿≈∆

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈ16. ƒ»¿≈»¿ƒ»«ƒ

בכסף 9) הנלקחים פירות שאין למעלה. הנזכר בדין כלומר,
להלן. הנזכר בדין וכן מקום, בריחוק נפדין מעשר

ב:10) מח, בזבחים שאמרו למה רבינו כיוון זה, בלשון
כלום  אהבה, בר אדא לרב ליה קשיא הא רבינא, "אמר
דרב  בריה זוטרא מר ליה אמר העיקר, מן חמור טפל מצינו
מקום  (בריחוק נפדה דהוא מעשר והרי ולא, לרבינא, מרי
וכו'" נפדה אינו מעשר בכסף לקוח ואילו בפ"ד), כנ"ל

שמח'). טפל.11)('אור לו.12)שהוא כעיקר שהם
כן 13) ללוקח אף בעי, יונה "רבי ה"ה: סוף שם 'ירושלמי'

נפדים  שאינם מעשר, בכסף פירות בלוקח האם (כלומר,
הטומאה, באב נטמאו אם בין חילקו כנ"ל, מקום, בריחוק
בוולד  נטמאו אם לבין מקום, בכל ונאכלים שנפדים
בפירות  שחילקו כמו בירושלים, ויאכלו יפדו שאז הטומאה,
מנא, רבי אמר לא). או הי"ב, בפ"ב כנ"ל עצמן, מעשר
תופס  והלוקח ה"ט) שם כנ"ל (מדבריהם, תופסת מחיצה
ראה  בירושלים, הפירות לקח כאילו שעשאוהו (מדבריהם,
אלאֿאםֿכן  תופסת, (שאינה במחיצה שנאמר כשם למעלה),
בלוקח". נאמר כך הטומאה), באב המעשר פירות נטמאו

וברידב"ז. שמח' ב'אור בכסף 14)וראה שלקח הפירות
שלפנינו 15)מעשר. ולגירסא זו. מילה ליתא רומי, בדפוס

לטומאה), ראשון (כלומר: הטומאה ולד שאין הכוונה,
הי"בֿיג, בפ"ב וראה מדרבנן, אלא לטומאה שני עושה

ופירות 16)ובהערות. טהורים, הפירות התורה שמן שכיון
חכמים  החמירו כנ"ל, מקום, בריחוק נפדים אינם טהורים

מקום. בקירוב ויאכלם שיפדם שלהם, בטומאה אף

.‚ÔÈ‡17Ì„‡ ÏÎ‡Ó ‡l‡ ¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï18 ≈ƒ¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»
ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL19ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,20,ı¯‡‰ ÔÓ ∆ƒ»ƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆

Ë¯t‰ ÔB‚k21ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa :‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¿«¿»«¿…»«»«»»«…««ƒ
.¯ÎM·e«≈»

תאוה 17) אשר בכל הכסף "ונתתה ב: כז, בעירובין ברייתא
אשר  ובכל פרט. ובשכר, וביין ובצאן בבקר כלל. נפשך,
אלא  דן אתה אי כלל, ופרט כלל וכלל. חזר נפשך, תשאלך
גידולי  (כלומר, מפרי פרי מפורש, הפרט מה הפרט. כעין
קרקע". וגידולי מפרי פרי כל אף קרקע, וגידולי גידולין)

ושכר)18) יין וצאן בקר =) בתורה המפורש הפרט שהרי
שני  שמעשר הי"א, פ"ג למעלה וראה אדם. מאכל הם
קלֿוחומר  כן ואם ממנו, קדושה פקעה אדם מאוכל שנפסל
בקדושתו, ולקדשו שני מעשר בכסף אותו ליקח שאין הוא
ב'ספרי  הוא וכן מ"ה). פ"א (שביעית המשנה בפירוש ועי'
תשמח) רמז שלח, פ' שמעוני' ב'ילקוט (הובא זוטא'

עיסת  וכו' חייבת אינה חיה של כו' עריסותיכם "ראשית
ונקחית  וכו' בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים הכלבים
הרועים  אין ואם אוכלין, טומאת ומטמא מעשר בכסף
נא, בנדה אמרו [וכן וכו'". בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין
אוכלין, טומאת בדין תלויה מעשר במעות שלקיחה - ב
ושאינו  מעשר, בכסף נלקח אוכלין, בטומאת שהמיטמא
(וראה  מעשר בכסף נלקח אינו אוכלין, בטומאת מיטמא
אוכלין  בטומאת מיטמא אינו והרי אם). ד"ה שם ב'תוספות'
מהל  בפ"א ראה בהמה, מאכל ולא אדם, מאכל 'אלא

הי"ד]. ובפ"ב ה"א, אוכלין מן 19)טומאת שניזונים
המחובר. מן שאוכלות בהמות, כמו הוא 20)הקרקע,

הנ"ל. בברייתא הנזכר מפרי", פסק 21)"פרי שרבינו הרי
"ריבוי  ולא וכלל", ופרט "כלל שדרשו הנ"ל, כהברייתא
להלן  וראה שם. בגמרא קודמת (כברייתא וריבוי" ומיעוט

ה"ח.

.„ÁÏÓÂ ÌÈÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ22, ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¬≈«ƒ»∆«
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók23ı¯‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,24. ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆

‡ÏÂ25ÔÈ‡L ˙B¯t ‡ÏÂ ,Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ¿…≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ26¯˜·Ï ÔÈÓBc ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»

Ô‡ˆÂ27. »…

מ"ה.22) פ"א שני מעשר במס' וכן ב. כו, עירובין משנה,
להלן  ראה (רדב"ז), מעורבין והמלח כשהמים אף והכוונה

ובהערות. ה"י מברכים 23)בסוף שהרי מאכל, שהם אף
מ:). (ברכות ויקרא 24)עליהם פרשת תחילת 'ספרא'

שהוא  דבר כל אלא לי אין וכו', וכלל ופרט "כלל ז) (הלכה
ופטריות". כמהין יצאו קרקע, וגידולי הארץ וולדות וולד
רבי  לדעת ה"ג פ"א שני מעשר ב'ירושלמי' הוא וכן
א. כז, בעירובין גם כן מפורש הגר"א ולדעת ישמעאל.

שהרי עיי" צ"ע אבל רנשבורג. מהר"ב בהגהות ש
וכן  ופטריות, ככמהין דינם שדגים מפורש שם ב'ירושלמי'
מערבים  שאין - א כח, שם בבבלי הגמרא במסקנת הוא
שמח'). ו'אור ראשונה' ('משנה זאת השמיט ורבינו בהם,
ציר  שהוא במורייס, שמערבין ה"ח להלן שכתב [ומה
ראה  יין, גם בו כשמעורב היינו דגים, קרבי בו שמעורבים

ב]. כט, זרה ועבודה א. ו, שני,25)בחולין מעשר מס'
בדרך.26)שם. ירקבו והם 27)אלא הארץ, מן שגדלים

טעם  שזה מקום בשום נזכר שלא ואף קיימא. ובני תלושים
ממה  רבינו, זאת למד שם'), אנשי ב'תוספות (ראה משנתנו
ומלח", מים "הלוקח של הדין גם זו במשנה שנסמכה
גם  זהו כן, אם וכלל, ופרט מכלל זאת למדו שם ובעירובין

המשנה. בפירוש ועיי"ש במשנה. המנויים ליתר טעם

.‰L·c‰28;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â «¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
ÈÏecb Ô‰ È¯‰ ,Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»ƒ≈«¿«¬≈≈ƒ≈

.‰ÈÏec‚ƒ∆»

הי"ח.28) ופ"ב ה"י, פ"א שני מעשר בתוספתא מפורש כן
את  כונסין שהדבורים לפי הוא שהטעם הרדב"ז וכתב
ואינו  בכוורת, אותו ומקיאין פיהן בתוך העשבים מן הדבש
מאכלות  מהל' בפ"ג רבינו שכתב כמו גופן, מתמצית
מן  אוכלים הדבורים גם הרי מזה, וחוץ ה"ג. אסורות
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מדברי  נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי לקרקע, המחובר
רבינו.

.Â„Óz‰29ÛÒÎa Á˜Ï BÈ‡ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú , «∆∆«∆…∆¿ƒ≈ƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ30Á˜Ï - ıÈÓÁ‰MÓe ; «¬≈ƒ¿≈∆¿«ƒƒ∆∆¿ƒƒ¿»

¯ÎLÎe ÔÈÈk31BÁ˜Ï .32- ıÈÓÁ‰Â ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú ¿«ƒ¿≈»¿»«∆…∆¿ƒ¿∆¿ƒ
.¯OÚÓ ‰»̃»«¬≈

הענבים 29) פסולת היא "התמד, מ"ג. שם, שני מעשר מס'
חומץ" ונעשה ידוע זמן אותם ומניחים מים, עליהם שנותנין

המשנה). למדו 31)שם.30)(פירוש - ב כז, בעירובין
"ובשכר". המילה מייתור רבה 32)זאת "אמר שם: חולין

קנה  - החמיץ ולבסוף מעשר בכסף שלקחו תמד אבוה, בר
הוא  דפירא למפרע מילתא איגלאי טעמא: מאי מעשר,
וחילול  נגמר, לא שעדיין אלא החרצנים, כח במים (שנכנס
לעולם  מחמיץ היה לא בחרצנים יין היה לא שאם הוא, טוב

רש"י)". -

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓe36‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ; »»»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»

ÛÒÎa Á˜ÏÂ ‚eÊÓ ÔÈÈk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«¿»»¬≈∆¿«ƒ»¿ƒ¿»¿∆∆
¯OÚÓ37. «¬≈

מעשר.33) בכסף נלקח אינו החמיץ, שלא עד שתמד
א.34) צז, ודף ב. צו, מדות 35)בבאֿבתרא שלש

מים. של ממה 36)מסוימות יותר שמצא ואףֿעלֿפי
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ"ב וראה החמיץ. שלא אף

.ÁÈ·ÏeÏ38ÔÈ„¯Ê39ÔÈ·e¯Á‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ -42e˜ÈzÓiL ¯Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï -44Ï·‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

¯Bw‰Â49¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï -50. ¿«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

הי"ג.38) פ"א שני מעשר הענפים 39)תוספתא קצוות
ע"י  אותם אוכלים והיו קנה. מין והם הזרדים, של הרכים
לעוקצין  המשנה בפירוש וראה מלח. במי או בחומץ כבישה

מ"ד. החרובים.40)פ"ג של הלולבים כלומר,
אדם.41) בידי (כלומר, בכבישה הלולבים) (של "טעמם

(פירוש  עפיצותן" ותסור מתמתקים), אינם מעצמם אבל
להלן. וראה שם). אינם 42)המשנה, מרירותם שמחמת

אבל  החרובים. של בלולבים דוקא זה וכל לאכילה, ראויים
מעשר. בכסף ונלקחים הם, אדם מאכל עצמם, החרובים

ה"ג. פ"א למעלה כנ"ל.43)וראה אדם, לא 44)בידי
קנה  והמתיקו, המתיקו שלא עד "לקחם כאן רבינו כתב
אמרו  שלא תמד, לענין ה"ו סוף למעלה שכתב כמו מעשר",
אלא  להחמיץ, שעמד למפרע הדבר שנתברר בתמד, אלא כן
אלא  מתמתקים שאינם כאן אבל הדבר, נגמר לא שעדיין
ובפי"ח  למפרע". מילתא "איגלאי לומר שייך לא אדם, בידי
פ"ט  שבת במס' התוספתא לפי רבינו כתב ה"ו, שבת מהל'
והחרובין  זרדין "לולבי (120 עמ' פ"ח צוקרמנדל ד' (לפי
גדי". פי כמלא ומשימתיקו כגרוגרת, – ימתיקו שלא עד
הם  ימתיקו שלא עד כאן: שכתב ממה להיפך כתב הרי

הרי  ומשימתיקו ה"א) (שם כגרוגרת ששיעורו אדם אוכל
[וראה  ה"ג). (שם גדי פי כמלא ששיעורו בהמה כאוכל הם
אנונימי  מפירוש שהביא רוקח' 'מעשה ספר בהקדמת
רב) בי מהר"י שזהו קבעו ישראל" "פרדס הוצאת (ברמב"ם
וזה  שם), עה בהערה קצת (הובא שם רבינו דברי שעל
ראויין  ואינן מתוקים, אינן בתחילתם "החרובין שם: לשונו
ראויים  שהם ואפשר בהמה, למאכל ולא אדם למאכל לא
אףֿעלֿ שימתיקו, ואחר כגרוגרת. שיעורם לפיכך לרפואה,
ברוב  אותם אוכל ואין הואיל אדם, למאכל ראויין שהם פי
אין  זה ולפי גדי". פי כמלא שיעורן לפיכך הבהמות, אלא
שמשימתיקו  כאן שכתב ומה רבינו, בדברי סתירה כל
למאכל  גם ראויים שהם משום היינו מעשר, בכסף נלקחין
שלא  "עד שם: כתוב ששון, כת"י הרמב"ם ובספר אדם.
"עד  כלומר גדי", פי כמלא ימתקו שלא ומי כגרוגרת, ימתקו
אדם, כאוכל הם הרי להמתקה, ראויים אבל ימתקו", שלא
אלה  כלומר, ימתקו", שלא "ומי בכגרוגרת, עליהם וחייבים
סוף  כן, ואם גדי". פי "כמלא - להמתקה ראויים שאינם
תחילת  אבל כאן, רבינו לדברי סותרים אינם הדברים
בכסף  קנייה שלעניין לומר שאין ליישב, קשה הדברים
ראוי  שיהיה ולא אוכל, יהא קנייה שבשעת צריך מעשר
בסוף  להלן שכתבנו ממה נסתר זה שהרי המתקה, לאחר
מס' כפשוטה' ב'תוספתא וראה "קור". בענין זו הלכה

שם]. שני, שם.45)מעשר בצל"46)תוספתא, "מין
שם). ועוקצין מ"א, פ"ז שביעית המשנה, (פירוש

כמין 47) עגול קטנית והוא "מין קטנה, כמעה ורחב עדשה
וטוב  מתוק ונעשה פעמים שבע אותו ששולקין עד מאד מר
ד"ה  כה: ביצה (רש"י סעודה" בקינוח למטעמים שיאכל עד

ולענין 48)תורמוס). שם), שבת, (הל' שבת לענין הוא כן
הט"ו). שם אוכלין טומאת (הל' אוכלין טומאת

דבר,49) לכל כעץ הוא הרי "הקור מ"ז: פ"ג עוקצין משנה,
מס' בתוספתא הוא וכן מעשר". בכסף נלקח שהוא אלא
לבן  עץ והוא דקל, ראש "הוא והקור ה"יד. שם שני מעשר
ואוכלין  יבשה גבינה בדמות הדקל מעלי אותו כורתין רך,

שם). המשנה, (פירוש אדם" בני ואףֿעלֿפי 50)אותו
(ראה  דבר" לכל כעץ הוא ש"הרי טומאה, מקבל שאינו
לאכילה  ראוי הוא וטיגון שליקה שעלֿידי כיון - למעלה)
וצאן, מבקר גרוע אינו ה"י), שם אוכלין טומאת בהל' (ראה
ובישול, שחיטה עלֿידי אלא לאכילה ראויים אינם הם שאף
למעלה  וראה שם). הרא"ש, (פירוש מעשר בכסף ונלקחים

וחרובין. זרדין לולבי לענין זו בהלכה

.ËÌBk¯k‰51Á˜Ï BÈ‡ -52‰‡¯ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,53. ««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡¯Óe ÁÈ¯ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ54 ¿≈…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ

ÔÈ‡ - ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡Â¿≈»«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»
ÌÈÓOa ÈL‡¯ ,CÎÈÙÏ .¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï55 ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ

ËLw‰Â ÔÈÏtÏt‰Â56˙ÈzÏÁ‰Â57ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ58ÏÎÂ ¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…
.¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ - el‡a ‡ˆBik«≈»≈≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

יד)51) (ד, השירים בשיר שנאמר מה והוא שם. תוספתא
זאפראן. לו וקוראים וכרכום". מעשר.52)"נרד בכסף

('תוספתא 53) לאוכלין צבע לתת כדי בו משתמשים
ובתוספתא: לנוי. באגרטל אותו שנותנים או כפשוטה'),
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את  רבינו והשמיט למראה". אלא טעם, בו שאין "לפי
ולא  לטעם שהוא דבר אפילו שלדעתו, כיון הרישא,
להלן. שכתב כמו מעשר, בכסף נלקח אינו לאכילה,

שאני 54) "יכול :(78 עמוד (סוף ראה לפרשת תנאים מדרש
תלמודֿלומר: והפלפלין, חריע וחלות וכו' הקושט מרבה
לאכילת  כל [אף גופו, לאכילת אלו מה וכו', ובצאן בבקר
ריח  או לטעם אלא גופן, לאכילת שאינן אלו יצאו גופו].

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה "צמחי 55)שבהן".
הבושם, קצות לומר, רצונו בשמים. ראשי נקראים הבושם
וכיוצא  וכו' ונרד הבושם ואגוז והקנמון הקנה כגון וזה

שם). המשנה, (פירוש הצמחים" בושם,56)באלו מין
א. ו, בכריתות בברייתא נזכר חריף.57)והוא פרי מין

שם. המשנה ובפירוש מ"ו, פ"ב זרה בעבודה וראה
ועושין 58) אותו ושוחקין תוכו) =) לבו שמוציאין "זה

המשנה, (פירוש בטעמם" בו ומשתמשים עוגות ממנו
כרבי  פסק ורבינו כפשוטה'. ב'תוספתא וראה שם). עוקצין
וכמו  עקיבא, כרבי ולא מ"ה, שם בעוקצין נורי בן יוחנן
שם  אוכלין טומאת בהל' וראה ב. נא, בנדה וגמרו שנמנו

ה"ו.

.È˙·M‰59˙Á˜Ï dÈ‡ - ‰¯„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ , «∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
¯OÚÓ ÛÒÎa60Ì‡Â ;61CÓÎÏ62‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆

·¯Ú .¯OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï - dÙeb ÏÎB‡63ÌÈÓ ≈»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ
ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

¯OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ
ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â66. ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

הי"ב.59) תרומות מהל' בפט"ו ראה "אניס", הוא
הקודמת.60) בהלכה הנזכרים אלו ככל שם. נדה,
שם.61) ומי 62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב'ערוך' ראה "כותח". גם ונקרא חלב,
יוסף.63) רב של מימרא ב. כז, הנזכר 64)עירובין

אותו  שלוקחין הי"ח), ופ"ב ה"י, פ"א שני (מעשר בתוספתא
[וראה  שם). כפשוטה' ב'תוספתא (וראה מעשר בכסף
אם  אלא אמורים הדברים שאין שכתבנו, כג בהערה למעלה

יין]. בו אף 65)עירב מהם, לוקח אינו שמן בלי אבל
שם. ובהערות ה"ד, למעלה וראה מעורבים, כשהם

הריני 66) לו, ואומר איסר, חצי לבדו השמן ששוה "פירוש,
בחינם" והמלח והמים באיסר, לבדו השמן מאצלך קונה

שם). עירובין, (ר"ח

.‡ÈÔÈ‡67ÔÈÁ˜BÏ68ÈtÓ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓe¯z ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï ¯eÒ‡Â ,75ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Â ¯OÚÓ ˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡ˆÓ77. ƒ¿»¿«≈¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

שמעון.67) כרבי ולא כת"ק מ"ב, פ"ג שני מעשר
וה'משנה 68) אין, ד"ה עו. זבחים (רש"י כהנים אפילו

להלן. וראה מדעתו). כן כתב המעשר.69)ראשונה' של
"מפני 70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של

"וכשם  אמרו: שם ב'ירושלמי' אבל אכילתו", ממעט שהוא

וכו'. באכילתה ממעט הוא כך באכילתו, ממעט שהוא
וראה  ומאכילתה". מאכילתו ממעט שהוא מפני תני, אשכח

שם. במשנה שלמה' שם.71)ב'מלאכת 'ירושלמי'
ה"ב.72) תרומות מהל' פ"ז למעלה ראה טבילתם. אחר
הט"ו.73) הטומאות אבות מהל' ולא 74)פי"ב שטבל

ה"ד. סוף פ"ג למעלה ראה שמשו, ה"ה.75)העריב שם
ה"א.76) פ"ב קדשים 77)למעלה מביאין שאין וכשם

מהל' בפ"ו וראה באכילתן. ממעטין אין כן הפסול , לבית
הי"ב. סוף המוקדשין פסולי

.·ÈÔÈÁ˜BÏ78ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
¯OÚn‰79ÌÈ¯ÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L ,80‰BL‡¯a .81 ««¬≈∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»

,ÈL ¯OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰»¿ƒ¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ
ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ¯·‰Ï È„k82ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa e¯Êb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈

Ï·‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈÁ˜BÏ - ÛBÚÂ ‰iÁ83ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,84. «»»¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

בכל 78) הכסף "ונתת כו): יד, (דברים תורה אמרה שהרי
ושמחת  אלקיך ה' לפני שם ואכלת וגו' נפשך תאוה אשר
'ילקוט  (לפי שם ב'ספרי' זה על ואמרו וביתך", אתה
להלן  ונאמר שמחה, כאן "נאמר תתצז): רמז שם שמעוני'
ושמחת  שם ואכלת שלמים "וזבחת =) שמחה ז) כז, (שם
אף  שלמים, - להלן האמורה שמחה מה אלקיך"). ה' לפני
שם. שני במעשר הוא וכן שלמים", - כאן האמורה שמחה

בהמה  לוקחין שאין שנינו מ"ד, אלא ובפ"ב תאוה לבשר
בלוקח  ומדובר רבינו. בדברי כדלהלן שלמים, לזבחי
מטעם  וחיה, בהמה קונים אין לה מחוצה אבל בירושלים,

הט"ז. ולהלן ה"ו פ"ד למעלה ראה על 79)אחר, וחלו
המעשר. וקדושת השלמים קדושת הקדושות: שתי הבהמה

הי"ט. להלן אוכלי 80)וראה ממעט שאינו ונמצא
זה  אין המזבח, גבי על נקטרים שהאימורים ומה המעשר.
מים  כעירב בבשר, האימורים דמי הוא מבליע אלא מיעוט,
(להלן  עורו גב על בקר וכקונה ה"י), (למעלה ושמן ומלח
הרי  צ"ע, אבל שם). פ"ג ישראל' 'תפארת – ה"א פ"ח
כן  ואם אחד, ולילה ימים לשני אלא נאכלים אינם השלמים
שביעית  כבפירות המעשר, אכילת זמן ממעט הוא הרי

שם. שלמה' ב'מלאכת וראה שם 81)דלהלן. 'ירושלמי'
לבשר  בהמה לוקחין אומרין היו "בראשונה ה"ב: סוף פ"א
לא  לומר חזרו המזבח. גבי מעל אותה מבריחין והיו תאוה,
רבי  בשם ירמיה רבי וכו', עופות אפילו חיה אפילו יקחו
ירעו  שלא ועופות) (חיה אותן גזרו יצחק רב בר שמואל

ליר  (מחוץ עדרים עדרים אבל אותן ה"ו, פ"ד כנ"ל ושלים,
משנה' ב'כסף וראה כדלהלן)". ועוף חיה קונים בירושלים

שם. הפנים' כהונה 82)וב'מראה מתנות יפסידו שלא
המזבח. על כשמקריבים ליתן חולין.83)שצריכין לאכלן

עופות  שלוקחים - א כח, בעירובין אחת ברייתא וכדעת
שני. מעשר הנ"ל.84)בכסף הגזירה, בכלל ואינם

.‚ÈÔÈ‡85ÈÙÏ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L86¯‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב.85) פ"ג שם השביעית 86)'ירושלמי' פירות את
אינו  שני מעשר כסף ואילו השמיטה. שנת שלאחר בשנה
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ה"ג). פי"א (להלן הרביעית בשנה אלא בפ"ז 87)מתבער
המעשר. אכילת ממעט ונמצא ה"א. ויובל שמיטה מהל'

.„ÈÁ˜Bl‰88˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L89‰˜ ‡Ï - ∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»

¯OÚn‰90ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,91. ««¬≈««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

מ"ה.88) פ"א שני מעשר אינם 89)מס' אלה שכל
כמהין  שגם ואףֿעלֿפי ה"ד. כנ"ל מעשר, בכסף נלקחים
המשנה  כלשון רבינו כתב - (שם) אלה ככל דינם ופטריות

המעשר.90)והשמיטם. קדושת עליהם חלה לא כלומר,
אלא 91) והמלח, המים על המעות שנתחללו כלומר,

בתורה, המפורש כפרט שאינם כיון מהם, הקדושה שפקעה
יצאו  שהמעות כן, רבינו ולמד איש'). ('חזון שם כנ"ל
אמרו: ולא מעשר", קנה "לא שם: המשנה, מלשון לחולין,
שאין  משמע שם, השניה בבא כמו למקומם", דמים "יחזרו
והמעות  המעשר, קנה לא ואףֿעלֿפיֿכן חוזרים, הדמים
ממנה  שנראה ה"ג) תחילת (שם ב'ירושלמי' והסוגיא חולין.
מים  "הלוקח על סובבת אינה למקומם, חוזרים שהדמים
(רדב"ז). וכו'" פירות "לוקח הסיפא על אלא וכו'", ומלח

.ÂËÁ˜Bl‰92:¯OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ96„ÈÊÓa ;97- «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ98Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .99 «¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»

e·˜¯iL „Ú ÌÁÈpÈ -100. «ƒ≈«∆≈»¿

למקומן".92) דמים יחזרו שוגג, פירות "הלוקח שם: משנה,
בירושלים  שהרי לירושלים, חוץ בלוקח רבינו אותה ומפרש
רבינו  וכתב (רדב"ז). פירות לקנות המצוה, עיקר זהו
כן, לעשות אסור שלכתחילה מפני דיעבד, לשון "הלוקח"

ה"ו. פ"ד למעלה שכתב מ 93)כמו שהן ידע עות "שלא
המשנה). (פירוש שני" פירותיו 94)מעשר [המוכר] "ויקח

(שם). טעות,96)המעות.95)שמכר" כמקח שהוא
בהם  לוקח היה לא מעשר, דמי שהם הלוקח יודע היה שאם

שם). (רע"ב הללו המעות 97)הפירות שאלו יודע "שהוא
המשנה). (פירוש שני" מעשר מעות הפקיעו 98)הן שלא

יעלו  אלא ה"א), (למעלה לפדותם אסור אבל המקח, חכמים
בירושלים. רוקח').99)ויאכלו ('מעשה מזבח כלומר,

ה"א. פ"ב למעלה למעלה 100)וראה וראה שם. משנה,
ה"ד. שם

.ÊËÔÈ‡ ÔÎÂ101‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ102ıeÁ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105e¯ÊÁÈ - ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
d¯BÚÂ ‡È‰ ¯·wz - Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â107. ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

ב.101) נח, בקידושין הברייתא תמימה 102)לשון בהמה
שמא  חשש אין ובזה הי"ב). למעלה (ראה שלמים לזבחי
אם  ולפיכך ה"ו), פ"ד למעלה (ראה עדרים עדרים יגדל

בירושלים. ותאכל תעלה - במזיד כן כשם 103)עשה
הקודמת). (בהלכה לירושלים חוץ פירות לקנות שאסור

מ"ו.104) וכתביֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב
הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא

וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ' (קידושין 'המאירי' לפני
וראה  (כסףֿמשנה. בדפוס לפנינו שהוא כמו להיות

.(73 הערה 727 עמ' כפשוטה' שהמקח 106)ב'תוספתא
כנ"ל. בטעות, תקבר 107)היה מקדש, אין "ואם במשנה:

בעורה  שתקבר "ענינה, רבינו: שם ופירש עורה". ידי על
בעורה". אדם יהנה שלא כדי מתה, אם

.ÊÈÁ˜Ï108ÌÈ„·Ú109‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â110ÔÈa , »«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈
‚‚BLa ÔÈa „ÈÊÓa111Ì‡ ,112‰Ê È¯‰ - ¯ÎBn‰ Á¯a ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
¯OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117¯OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È -120Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121- ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ122ÔÎÂ .123˙BÏBÚ ‡È·‰ Ì‡124 «¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
Ôc‚k ÏÎ‡È - ¯OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ125. ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«¿∆¿»

מ"ז.108) גם:109)שם, שם, שלפנינו במשנה
בחילופי  וראה איננה, נוסחאות בכמה אבל "ושפחות".

שלמה'. וב'מלאכת שם אותם 110)גרסאות ליקח שאין
לפי  מעשר, פ"ג בכסף למעלה ראה למאכל, ניתנים שאינם

כמו 111)ה"י. ומזיד, שוגג בין כאן חילקו לא שהרי
מפירושו  רבינו בו וחזר להלן. וראה הקודמות. במשניות

חדשים'. ב'תוספות וראה ב:112)למשנה, נו, קידושין
יחזרו  ואמאי, כנגדן. יאכל לקח אם (במשנתנו), מר "אמר
שם  בתוספתא שאמרו כמו (כלומר, התם כי למקומם, דמיו
בשוגג  בין מום, בעלת בהמה היתה "אם הט"ו: סוף פ"א
בין  טמאין, פירות היו אם למקומם. דמים יחזרו במזיד בין
בהגהות  ועיי"ש למקומם", דמים יחזרו במזיד בין בשוגג
מעשר  ב'ירושלמי' הוא וכן כשברח". שמואל אמר הגר"א)

ה"ג. שם שביד 114)הלוקח.113)שני המעשר, של
העבדים,115)המוכר. על המעות נתחללו שלא ואף

ועבדים  טמאה בהמה ש"הרי במזיד, המקח היה אם אפילו
מתחללין  שני מעשר מעות שאין יודע דאדם וקרקעות
מעות  על המוכר שביד המעות לחלל יכול הוא ואין עליהן",
מכלֿמקום  הי"א), פ"ד (למעלה ברשותו שאינן כיון שבידו
להקל  יבואו שלא כדי חכמים, אותו שקנסו כנגדן, אוכל
איש'. ה'חזון בשם שהעירונו מה ה"חֿט, בפ"ג וראה בכך.

שם.116) בהם.117)משנה, וכיוצא עבדים כגון
כנ"ל.118) במזיד, בין בשוגג בגמרא 119)בין זה אין

בידם, המעות כשאין ומדובר מדעתו. רבינו והוסיפו שם,
ראשונה' 'משנה ועי' להחזיר, אותם כופים - בידם הן שאם

ברחו.121)כנ"ל.120)שם. ולא בין 122)לפנינו
כנ"ל. טעות, מקח שהוא משום בשוגג, במזיד. ובין בשוגג
(שאוכל  דברח "וטעמא ב: נו, בקידושין אמרו ובמזיד,
ונקנסיה  למוכר. קנסינן ברח, לא הא המעות). כנגד הלוקח

כל  מסתברא וכו', בירושלים) כנגדן (שיאכל היכא ללוקח
זה  וכל קנסינן". התם, המעשר) (מעות איסורא דאיכא
פירות  לקח אם אבל וסיכה, ושתיה לאכילה חוץ כשהוציא
בהלכות  כנ"ל לירושלים, חוץ מעשר בכסף ובהמה
אותם  לקחת שאסור אלא לאכילה, ראויים שהם הקודמות,
לאכול  הלוקח את לחייב החמירו לא כנ"ל, אחרת, מסיבה
אם  וכן בשוגג, היה והמקח המוכר כשברח המעות, כנגד
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למקומם, הדמים להחזיר אותו קנסו לא לפנינו, המוכר
במזיד. היה שם.123)כשהמקח "אין 124)משנה, שם:

יולדות, וקיני (כשנטהרו), זבות וקיני זבים קיני מביאין
כנגדם". יאכל הביא ואם שני, מעשר מדמי ואשמות חטאות
בני  שני או תורים שתי (הקינים) "הם שם: רבינו ופירש
אחד  והם בהם, חייבים הם והיולדות) (הזבים שאלו יונה,
בעליהם, אותם אוכלים אין אלו וכל לעולה. ואחד לחטאת
כן  וכמו החטאת, אוכלין והכהנים נשרפות, העולה אבל
קונים  שאין ביארנו, וכבר הכהנים, אותו אוכלין האשם
וכו'". ולשתיה לאכילה הראוי דבר אלא שני מעשר במעות
חטאות, בכלל הוא הרי חטאת, הוא התורים שאחד וכיון

"עולות". כאן כתב ולכן הוא, עולה כשברח 125)והשני
למקומם, הדמים יחזרו קיים, הוא אם אבל מת, או המוכר

כנ"ל.

.ÁÈÁ˜Ï126ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰·e ,128¯O·Ï »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È¯‰ -130‰LÈ¯ÁÏ ¯BL ‰wL ÈÓk131, «¬»¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»

‰˜ ‡ÏÂ132ÌÈÓÏL133Á˜Ï .134ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a135 ¿…»»¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓ ‰Ú˜t - ÌeÓ da ÏÙÂ136, ¿»«»»¿»ƒ∆»¿À««¬≈

d˙B‡ ‰„BÙe137ÔÈ‡Â138Èt ÏÚ Û‡Â .¯OÚÓ ÌÈÓc‰ ∆»¿≈«»ƒ«¬≈¿««ƒ
ÔÎ139BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,140.LÓÁ ÛÈÒBÓ - ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ…∆

מ"ד.126) מן 127)שם, בא אינו הקרבן כי אסור, "וזה
ומן  הבקר מן ב) א, (ויקרא יתברך השם למאמר החיה,

המשנה). (פירוש לשלמים.128)הצאן" הראויה תמימה
הי"ב).129) (למעלה כן לעשות פב,130)שאסור מנחות

רבה. בשם - שאין 131)א שכיון שני, מעשר בכסף
(וקדוש  לחולין" העור "יצא בו אמרו לא כן, לעשות
אלא  לחולין", העור "יצא אמרו שלא שני), מעשר בקדושת
מ"ג), (שם תאוה לבשר חיה או שלמים לזבחי בהמה בלוקח
כדין, שלא בלוקח אבל וכתורה, כדין עשה אלה שבשני
לבשר  ובהמה שלמים לזבחי חיה או לחרישה, שור כלוקח
וראה  לחולין", העור "יצא שלא חכמים קנסוהו תאוה,

שם. ראשונה' ו'משנה קנו".132)רדב"ז "ולא צ"ל אולי
שלמים".133) לזבחי "חיה על מוסב וזה שם. מנחות,
בכסף 134) שלקחן "שלמים ה"ב: סוף פ"ג שם 'ירושלמי'

רבינו  אותה ומפרש מעשר", קדושת מהן פקע מעשר,
ראה  שלמים, לעשותה מעשר מכסף חולין בהמת כשקנה

כדלהלן. כשהוממה, ומדובר לקח 135)להלן. כלומר,
קדושות: שתי עליה וחלו מעשר, מכסף חולין בהמת

שלמים. וקדושת מעשר אותה 136)קדושת קנה [שלא
לפדותה  דעת על לא אבל שלמים, להקריבה דעת על אלא
ממנה]. המעשר קדושת פקעה ולכן חולין, ולאכלה

שהוממו.137) שלמים כדין שלמים, שם:138)מקדושת
בכסף  שלקחן שלמים יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי
המעות) =) חוזרין אין עוד ופדאן, הוממו שני מעשר
פוקעת  המעשר שקדושת שני", להיעשות שהיו לכמות

כנ"ל. פדיה, קודם אף מום, בה שנפל כלומר,139)לאחר
ולא  ראשון בהקדש אלא חומש מוסיפין שאין אףֿעלֿפי
לוי  בן יהושע כרבי ה"ד, ערכין מהל' (פ"ז שני בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב'ירושלמי'
שני, כהקדש היא הרי המעשר, קדושת עם ביחד שחלה

נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמעֿלן
שם  הפנים' ב'מראה (ראה ראשון כהקדש השלמים קדושת

שלמים). מוסיף 140)ד"ה אינו לאחר, פודה אם אבל
שם. ערכין בהל' ראה חומש,

.ËÈÒÈt˙n‰141ÌÈÓÏLÏ ¯OÚÓ ˙BÚÓ142e˜ ‡Ï - ««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
ÌÈÓÏL143˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ; ¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«

‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ144CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ
ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ145‡lL - ÌÈÓÏLÏ «ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…
ÌÈÓÏL e˜146. »¿»ƒ

יוחנן.141) כרבי ולא אמי ורבי אלעזר כרבי א. פב, מנחות
משנה'. ב'כסף שלמים.142)וראה לשם הקדישן כלומר,

שירצה.143) מה כל בהן לקנות שם.144)ויכול מנחות,
ממון  הן שני מעשר מעות שאף [ומכאן הי"ז . בפ"ג וראה
אלה]. רבינו דברי הביא לא - א ז, בפסחים והצל"ח גבוה,

נראה,145) ומכאן פדום. לא שעדיין הפירות כלומר,
כתב  וכן המעשר. קדושת את ומקלישה גורעת שהפדיה

ולקוח. ד"ה סוף ה"ב, פ"ד איש' ודוקא 146)ה'חזון
שקדושת  רוצה אינו שאז לשלמים, המעשר מעות כשהתפיס
בהמה  כשלוקח אבל השלמים, קנו לא ולכן תפקע, המעשר
שוב  המעשר, קדושת שפוקעת כיון לשלמים, מעשר, בכסף
אזי  מתפיס, שכשהוא ועוד, לחול. השלמים קדושת יכולה
ולכן  ייתכן, לא וזה זו, אחר זו לחול צריכות הקדושות שתי
ששתי  לשלמים, בהמה כשלוקח אבל השלמים, קנו לא

ברדב"ז. וראה השלמים. קנו אחת, בבת חלות הקדושות

.ÎÏÎB‡‰147ÔÈlÁ ˙¯B˙a ÈL ¯OÚÓ148elÙ‡ , »≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ
„ÈÊÓa149È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa153.ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ƒ»«ƒƒ≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

שם 147) ב'ירושלמי' הובאה ה"ט, פ"ג שני מעשר תוספתא
ה"א. לירושלים.148)פ"א חוץ 'ירושלמי'149)כלומר,

(שהאוכל  במעות כרבי הלכה חזקיה, בשם זריקא "רבי שם:
למקומן), דמים יחזרו מזיד, בין שוגג בין מעשר, מעות
מעשר, פירות (שהאוכל בפירות גמליאל בן שמעון וכרבן

לשמים). יצעק מזיד, בין שוגג ב'ירושלמי'150)בין
בספרים  הנוסחא וכן לשמים", "יצעק שם: ותוספתא
כתביֿיד  ובכמה קורקוס) (מהר"י רבינו בדברי מדוייקים
(כסףֿ הנכונה הגירסה היא וכך כפשוטה'). ('תוספתא
ורוצה  רומי). בדפוס (וראה הראב"ד. הגיה וכן משנה),
לו, אין אחרת תקנה אבל לו, שימחול מהשי"ת יבקש לומר:
אכל, מעשר כסף ואם בעולם, אינם כבר הפירות שהרי

כדלהלן. קנסוהו, בעין, עדיין בכסף 151)שהמעות שקנה
יצאו  ולא חוב בכסף ששילם או חולין, בתורת ואכלם פירות
ובשני  שם). ה'ירושלמי' על הניר (ספר לחולין המעות
הראשון  שבאופן אלא בעולם, המעות ישנן הנ"ל האופנים
קנסוהו  ולפיכך נתחללו, לא - השני ובאופן נתחללו, -
ראה  במזיד, בין בשוגג בין ומדובר להלן. ראה  חכמים.

המעשר,152)למעלה. בכסף פירות שקנה באופן
לקדושת  שיחזרו א) כפול: קנס כאן יש המעות, שנתחללו
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שני. כמעשר בירושלים ויאכלום שיעלום ב) שני; מעשר
הוא  שדין למעלה), (ראה נתחללו שלא בחוב, שילמם ואם
לירושלים. שיעלם אחד: קנס אלא כאן אין קודם, שהם

יכול".153) "אם בטעות: רומי, בדפוס

á"ôùú'ä ïåùç-øî â"ë 'å íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והלוקח 1) תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר

יין  לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי
שלקחו  צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני מעשר של
כנגדו  אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף
הפירות  ומשך מעשר של פירות הלוקח לחולין. שיצא עד
חולין  פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא
מעשר  לחלל מותר אם ממנה. חוץ מעשר ומעות בירושלים
שהיו  וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים

.‡‰Â‡z ¯O·Ï ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â ¯bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ -5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

¯Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈa¯Ó ¯BÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡6Ï·‡ . ¬ƒ»¿≈»¿Àƒ«¿≈«»»¬»
ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï - ¯bz‰ ÔÓ Á˜Bl‰7. «≈«ƒ««»…»»»¿Àƒ

עשה.2) וכתורה "אמר 3)וכדין א: הלכה שם ירושלמי
לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי
חושב  אינו כי בסחורה, יודע (שאינו הדיוט המוכר כשהיה
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא  שמכר,
מעשר  במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.
הבשר  דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני).
(ולא  עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה והעור),

לחולין)". העור.4)יצאו על מקפיד אינו כלומר,
לפי 5) בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,

כמתנה  הוא שהרי שני, מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא
העור  ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח, בידי

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף שנבלעים 6)המחובר
הבשר. בדמי העור וקרקעות 7)דמי עבדים כלוקח ודינו

טמאה. ובהמה

.·˙BÓe˙Ò ÔÈÈ Èck Á˜Bl‰ ÔÎÂ8Ìk¯cL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò ¯În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¯bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈ¯ˆ12ÈL‡¯ ÁzÙÏ ¯ÎBn‰ ¿Àƒ¿ƒ»»ƒ«≈ƒ¿…«»≈
ÌÈck‰13ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,14‰ˆ¯ Ì‡Â .15 ««ƒ¿≈∆…≈≈««¿«¿Àƒ¿ƒ»»

‰cÓa ¯kÓÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï16Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¿«¿ƒ««¿¿ƒ¿…¿ƒ»»»««¿«
ÔÈlÁÏ17. ¿Àƒ

לחולין.8) הקנקן יצא לא פתוחות, הלוקח 9)אבל אבל
לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום

שבתוכו.10) היין אגב בחינם ונותנו עליו, מקפיד אינו שאז
ומכר 11) תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי כלומר,

הקנקנים  יצאו סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות
שאמרו:12)לחולין. הלל כבית יג. משנה ג פרק שם

שמאי  כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח
היין. את לערות גם שדרכה 13)שהצריכו במקום ומדובר

הוא  פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר
בכסף  משלם והלוקח עליהם, מקפיד שהוא דעתו מגלה

הכדים. עבור גם שיתרבה 14)המעשר כדי זה וכל
שהוא  ונראה הקנקן, כנגד בקדושה יאכל שהרי המעשר,
בפני  העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין

לחולין. יצא שלא כדי תגר.15)עצמו, שאינו המוכר
להונות 16) יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,

פחות  לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את
עבורו. משלם שהוא ממה פותח 17)יין שהוא פי על אף

אין  זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים ראשי פתיחת

.‚˙BÁe˙t ÔÁ˜Ï18˙BÓe˙Ò B‡19Ôk¯cL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t ¯În‰Ï20˜c˜„nL ¯bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈

ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï - B˙¯ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈ·ÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï -23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני 20) אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, שמכירתן

עבור 21)עצמו. גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא
בירושלים. כנגדו לאכול וצריך שמניחים 22)הקנקן,

בתוכו. אף 23)הסלים עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי
הסלים  אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם

תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו

.„Ô˙tÏ˜ e‡ˆÈ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ Á˜Ï»«¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆»¿¿ƒ»»
ÔÈlÁÏ24Ï˙BÁ Á˜Ï .25Ï˙BÁ‰ ‡ˆÈ - ÌÈ¯Óz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒe¯c Ì‡ ,ÌÈ¯Óz ÏL ‰t˜ .27e‡ˆÈ - ¿ÀƒÀ»∆¿»ƒƒ¿»¿

˙Btw‰28ÔÈlÁÏ29ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,30. «À¿Àƒ¿ƒ»…»¿¿Àƒ

תגר.24) הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי
כסלי 26)סל.25) הוא והרי עליו, מקפיד המוכר שאין

וענבים. מחמת 27)תאנים לקופה מחוברות הן שאז
לו. וצריכות בלשון 28)דריכתן, וסיים יחיד בלשון פתח

מקפיד 29)רבים. המוכר ואין לתמרים, הקופות שטפלות
בסוף 30)עליהן. הנזכר התאנים סלי של הכלי כדין ודינן

הקודמת. ההלכה

.‰ÔÈÈ BÏ ‰È‰L ÈÓ31ÈL ¯OÚÓ ÏL32ÏÈ‡L‰Â , ƒ∆»»«ƒ∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
¯OÚÓ B˙B‡Ï ÂÈp˜˜33Ì‰Èt ˙‡ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,34 «¿«»¿«¬≈««ƒ∆»«∆ƒ∆

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï -35ÔÈi‰ Òk .36ÔÎB˙Ï …»»«¬≈∆««¿«ƒ»«««ƒ¿»
Ì˙Ò37¯OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡¯˜ Ì‡ ,38Ì˙Ò ‡lL „Ú ¿»ƒ»»≈¿»»«¬≈«∆…»«

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - Ì‰Èt ˙‡39Ì‡Â ; ∆ƒ∆…»»«¬≈∆««¿«ƒ¿ƒ
¯OÚÓ ‰˜ - ¯OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡¯˜ Ô‰Èt Ì˙qMÓƒ∆»«ƒ∆»»≈¿»»«¬≈»»«¬≈

Ô˜w‰ ˙‡40ÔÈlÁ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˜w‰ CB˙Ï „È˜Ù‰ .41B‡ , ∆««¿«ƒ¿ƒ¿««¿«¿ƒƒÀƒ
ÒkL42ÔÓL ÔÎB˙Ï34¯Èˆ B‡ ıÓÁ B‡44ÏL L·„ B‡ ∆»«¿»∆∆…∆ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÈL ¯OÚÓ45ÔÈa ,46Ì˙qMÓ47‡lL „Ú ÔÈa «¬≈≈ƒ¿»≈ƒ∆»«≈«∆…
ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - Ì˙Ò48. »«…»»«¬≈∆««¿«ƒ

יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שעשאו
שני.33) מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
אם 34) שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

הקנקנים. משאילם,35)ייפתחו רק שהוא שפירש כיוון
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ואחר  קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי ועוד
הפרי  כנגד אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך

לגריעותא. תרתי כאן והרי יין 36)גרידא עתה שהוא
שני. ולא 37)מעשר הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא
אחר.38) יין היין 39)על צריך הסתימה שלאחר אף

מש  אלא שאינו פירש שלא ואף בכל לקנקן, הקנקנים, איל
מעשר  כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת
לקליפתם. מכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות

רמון 40) כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
הוא  פשוט אבל הקליפה. עם הפרי כל את שפודה בקליפתו,
שלאחר  אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין
מקליפות  הוא עדיף שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית

הפירות. מן יפריש 41)שנקלפו (שלבסוף טבל כלומר,
הוסיף  זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה
הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
טבל  יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא
המעשר. לגבי הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ

את 42) המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא
ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של

מעשר". קנה בלי 43)גפם "רימון אמרו: קח: בכתובות
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו

נזכר 44) ולא במעשר, כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא
(תוספתא  שם א מפרק באשגרה אלא שם בתוספתא

זית. שמן בו שעירבו או שהוא 45)כפשוטה). פירש שלא
עדיין. שם קרא ולא הקנקנים שם.46)משאיל שקרא

הקנקנים.47) פי הצריך 48)את כיין אינם  אלו שכל
בקליפתו. פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן,

.ÂBÁ˜lL È·ˆ49¯·wÈ - ˙ÓÂ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
B¯BÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È¯‰ - ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙B¯t ¯‡Lk ‰„tÈ52¯OÚÓ ¯Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ ¯OÚa56eÏÊe‰Â57È¯‰Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa¯‡a ‡ˆBÈ ¯Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ÂÈÏÚ60. »»¿∆¿ƒ»»¿««»≈≈¿Àƒ

- ÔÈÚÓ ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ È¯‰Â ˙BÚn‰ e¯˜e‰¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆»ƒ
ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡61.ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈¿Àƒ

תאווה.49) הקדשים 50)לבשר את פודין "שאין
פי  על ואף "קדש". קרוי שני ומעשר לכלבים", להאכילם
ממי  תאווה לבשר חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב
כשרה  כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו
כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה,
ולכן  בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי לאכילה, ראוי שאינו

עורו. עם לקברו פודה 51)החמירו ואינו לאכילה, שראוי
שחוט. כשלקחו וחומר וקל לכלבים. שהם 52)להאכיל

מחלל 53)נפדים. בירושלים פירות שכשקונה כלומר,
הפירות. על שבדינר המעשר כשיאכל 54)מעות כלומר,

הדינר. כל של בשוויו עשרים 55)פירות היו כלומר,

בדינר. חולין.56)מעות וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא
אכל  אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי כולו, כנגד

ששם 57) ולפי וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
רבינו  דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של באיסור מדובר
זו  בבא השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר

ירושלים. לחומת חוץ להוציאו אסור והשאלה 58)שהרי
וכפי  בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא

עליו שחלל לפני שווה שיאכל שהיה או המעשר, פירות את
המעשר  ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד

חולין.59)נפסד. בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שאם
אחר 60) הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין שכשם

הפדייה. "צריך",61)זמן רבינו כתב לא וכאן יותר, ולא
מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙B¯t63CLÓe ,¯OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙B¯t‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e¯˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„·Ïa66˙È˙a - BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67¯OÚnÏ ¯ÎO‰Â ,68. «∆∆∆¿«»»««¬≈

בירושלים.62) בלוקח דעת 63)והמדובר על חולין של
שבידו. שני מעשר של סלע עליהם לא 64)לחלל ואילו

כדין  במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך
דעת  על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין
הכסף. בנתינת אלא החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות,

בקדושת 65) הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו
שני. למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר,

מקח 66) דין שגבי לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
ובזה  המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר,
שהם  פי על אף הפירות, כל על הסלע קדושת נתפסה
אין  המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים

בכסף. אלא נגמר, המחלל) (שהוא קידושין 67)המקח
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נד:

נתפסים 68) סלעים, שני עתה ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת

.ÁÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˙B¯t CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡ - ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ69ÚÏÒ ‡l‡ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ «¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«
˙Á‡70ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰iL ÚÏÒ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓe ,71Ô˙BÂ ««ƒ»∆»∆«¿ƒ»ƒ«Àƒ¿≈

¯ÎBnÏ72ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â .73‰Ê È¯‰ - «≈¿ƒ»»«≈«»»∆¬≈∆
ÏL ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰iL ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ74 À»ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc75BÏ Ô˙ .76˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ¿«»«∆«∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó - ÌÈzLa e„ÓÚL „Ú ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי
אחד. סלע אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח לעניין שהרי
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סלעים. שני שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה
יכול  אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב נופל הארץ שעם "לפי
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי של אבל
הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי

למוכר.76) כי 77)הלוקח למעשר, השכר כלומר,
מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז שווים שהיו הפירות
בו. לחזור המוכר שיכול אף משיכתו, היא מעשר שפדיית

כמו 78) היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין כלומר,
ואם  במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין
את  ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי לקבל רוצה המוכר
של  בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע
הממון  בקנייני קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני

הרגילים.

.Ë˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ÏL ÌÈzL ÌÈÚÏÒ BÏ Ô˙»«¿»ƒ¿«ƒ∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó - ÚÏÒa ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁL „Ú ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿¿∆««∆»»

‰„t79t - ÈL ¯OÚn‰L .Ì‰ÈÈa ÔÈc‰ ˙cÓe ,B˙i„ »»ƒ««ƒ≈≈∆∆««¬≈≈ƒ¿ƒ»
B˙ÎÈLÓ ‡È‰80. ƒ¿ƒ»

שווים 79) שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע

המשיכה 80) כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת כלומר:
בחולין.

.È˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÈlÁ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÈL ¯OÚÓ81˙BÚn‰ È¯‰ :¯ÓB‡ - «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ Ì‰‰82 »≈¿À»ƒ««≈»≈¿…¿≈»
ÔÓB˜Óa ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ e‡ˆÈÂ ,‰¯‰Ëa83. ¿»√»¿≈¿»«»¿Àƒƒ¿»

ופירש 81) במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
ארץ  ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו

מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙B¯t84¯ÓB‡ - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰86˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙B¯t‰Â ˙BÚn‰«»¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ

הלכה 85)חולין.84) ד בפרק למעלה רבינו שכתב ומה
חולין  של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו,
מעשר  של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ
כן  ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני
את  ונתת וגו' המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי
מקום  בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף

מעשר  מעות אם אבל מקום. בריחוק ולא (=בירושלים)
- לה מחוצה חולין שפירות פי על אף בירושלים, שני
מחוץ  שני מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים,

בירושלים. חולין ופירות כשפירות 86)לירושלים ודווקא
פירות  אם אבל בירושלים, שני מעשר מעות או חולין
מעות  על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר

לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין

.·ÈCÈ¯ˆÂ ÌÈÏLe¯Èa ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙B¯t B¯·ÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆB¯L89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ -≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙B¯t‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙B¯t≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰¯‰Ëa B¯·Á Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,¯OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ

שאסור 87) וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים
שני. מעשר מעות עבורם ובין 88)להוציא בירושלים בין

לה. אחרים,89)מחוצה דברים בהם ולקנות למכרם ולא
שאינו  שני מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם

לאכילה. אלא מעשר 90)עומד בכסף שנקנו פירות כדין
שאף 91)שני. שני, מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

טבל  אם אלא שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי על
שני. מעשר לשם

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na92ÏÚa B¯·Á ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
¯·Á ˙B¯t‰93ÈL ¯OÚÓ ÏL ˙B¯t ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ; «≈»≈∆≈¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

¯·ÁÏ ‡l‡ È‡cÂ ÏL94CÎÈÙÏ .95ÏL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆««∆»¿»≈¿ƒ»ƒ»«»∆
ı¯‡‰ ÌÚÏ Û‡ Ôk ¯ÓB‡ - È‡Óc96ÏlÁÏ ¯zÓe . ¿«≈≈«¿«»»∆À»¿«≈

ÈL ¯OÚÓ97˙B¯t ÏÚ98ÂÈ˙BÚÓ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ99, «¬≈≈ƒ«≈«»»∆¿«¿»
Ì‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â100. ¿≈¿ƒ»∆∆»∆«¬≈≈ƒ≈

של 92) חולין פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
של 93)חבירו. שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם אבל
טומאה.94)וודאי. בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל

של 95) כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא לפי
וודאי. פירותיו.96)מעשר על מחלל פירות 97)כלומר,

דמאי. של שני מעשר ד 98)ומעות פרק למעלה ראה
ב פירות.הלכה על פירות מחללים רבינו שלדעת

(מעות 99) מחללין אומרים, היו "בראשונה שם: במשנה
על  אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של

קודש".100)מעותיו". פודה קודש "ואין

.„ÈBc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ¯OÚÓ ÏL ¯Èc ÁÈpn‰101 ««ƒ«ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¿∆¿
‡l‡ epnÓ ¯‡L ‡lL „Ú ÂÈÏÚ ÏÎ‡L ÔÂÈk - CÏB‰Â¿≈≈»∆»«»»«∆…ƒ¿«ƒ∆∆»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏLa Ï·‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL ¯Á‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ¯‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt epnÓ ¯‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëe¯t ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»

שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו כלומר,
חומש.102) עליו מוסיף בו 103)שאינו יש אם אבל

פירות  עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי ארבעה
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שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי
שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈ¯B‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯B‰h‰ eˆ¯Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ - Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ - ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯B‰h‰L Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È¯‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰¯‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „·Ï·e . ¿»¿»¿»√»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿≈ƒ
.e‰e‡nËÈ ‡lL ,ÏÎ‡na¿«¬»∆…¿«¿

מקבל 104) שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר
שמטמאים  זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם
אל  הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי
ביחד  לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם

טמאים]. חולין וזה טהור, שני מעשר [מכאן 105)זה
שאם  טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל שאם
מעשר  כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו
טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי - טמא שני

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) להאכל, דינו והיכן קודש, הוא רבעי שנטע יבאר

ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי  נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי
לערלה  ר"ה הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי,

וברבעי. בערלה מותרין

.‡ÈÚ·¯ ÚË2‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ·¯ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ"א (פרה שנים ארבע בת נטיעה
וחד  רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו:
ופסק  רש"י) - רבעי בתורת האילן פירות (כל רבעי נטע תני
הפנים  במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש פרשת 3)לברכות, בספרי הוא כן
ב. משנה פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא

ג 4) פרשה קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. פ"ב 5)הלכה למעלה

שם. בספרי הוא כן א. הלכה 6)הלכה פ"א למעלה ראה
הלכה 7)יד. פ"ז פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש שהרי

ב). הלכה פ"ה שני ומעשר צריך 8)ה, שהוא למי כלומר,
ספרי,9)להנתן. "ולשון רבינו: כתב שם, המצוות בספר

ונתנם  הקדשים כל הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש

ומעשר  ופסח ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן,
לבעלים". שיהיו רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה

.·¯OÚÓk ,e‰„Bt - ÈÚ·¯ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈

ÔÈ„Bt12:¯Ó‡pL ;¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«
ÔÈ‡Â .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
¯OÚÓk - ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ -20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי ג, משנה פ"ה שני מעשר
א. הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף ה משנה שם, שני מעשר יוםֿטוב'
בפ"ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ"ה 13)מהלכות שני מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף
בירושלמי  משמע וכן לקרקע". במחובר רבעי) (נטע פודין

ב. הלכה פ"א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה
ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו

כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע"ש פ"ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי נטע הפודה שמע, "תא נד: בקידושין
מני, במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף
מי  הוא), גבוה ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'.
- הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)".
והספרא  הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי מסמדר
מאירי  ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר כבית22ֿ)תוספתא ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי
ג. משנה פי"א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני, מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה
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חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע

.„ÈÚ·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ"ז ופאה שם, שני מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי. מתנות מהלכות בפ"ה ראה

פ"א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ"ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה

ז. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו "לפי 31)מתנות
שם  בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא
(לכרם  לו יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב, הלכה סוף
הלל  ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט רבעי)
אלא  במשנה נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו אומרים,
ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור רבעי שכרם
שני  כמעשר המתנות מכל שפטור משמע לגת", "כולו

שם). לפאה שם, אנשי בשבלים 32)(תוספות שהקדימו
לתרומות  בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור

ה. משנה פ"א

.‰ÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡ - «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים",

שני,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף להלן רבעי 35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני החנויות 38)מעשר לבעלי אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי

שם. רע"ב לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו
צורך  שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה

אומר, יוסי רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי
כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
רבעי  נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי
לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב "אמר שם: בירושלמי מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי  וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ"ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי  עיטור ואין יח). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.Â„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿
ÚÏÒa46ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈ·ˆBwL ¯Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈ¯nÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆
¯ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :¯ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ¯ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ

ÚÏÒa50˙ÈÚÈ·M·e .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈ¯ÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55¯˜Ù‰ ‰È‰56- …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈

.„·Ïa ‰ËÈ˜Ï ¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡≈∆»¿«¿ƒ»ƒ¿«

ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי, פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא בשומא.43)הוא הבקיאים אנשים,
ואחד  תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש
הלכה  פ"ד למעלה ראה שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי
ידועים  הפירות דמי אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ
שני. מעשר לענין שם למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או
אותו  מפרישין שאין כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם
פני  ראה אלאֿאםֿכן חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר,
והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית,
נטע  פירות אבל כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם
על  ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי,
(ראה  כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט, חשבון
ומה  ראשונה). ומשנה יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י
שאין  שני ומעשר רבעי "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו
אלא  ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי אין - ידועים" דמיו
ד"ה  יד: שם תוספות (ועיין רבעי בנטע ולא שני, במעשר
דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח וכן נטע).
גרס  ב. שם ורש"י דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון

דמיהן". שם 44)"שאין ובמשנה "ואומרין", רומי: בדפוס
שם. ראשונה" ב"משנה ראה כמה 45)"ואומר". כלומר,

פירות. עם את 46)סלים פודה אדם היה אלו כלומר,
את  עליהם שהוציאו לפני מחוברים, כשהם הפירות
עם  בהתחשב פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות
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(שם). להוציא שעליו הפירות 47)ההוצאות כמות כלומר,
אחד. סלע זו.48)עבור שם:49)משדה במשנה

לכל 50)"האלו". כן אחד, לסלע מתחילה שאמדו כפי
שישנם. הסלים כמספר וסלע, ה,51)סלע משנה שם

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ
הפירות,52) של הרביעית השנה חלה אם הרבעי, נטע את

הנ"ל.53)בשביעית. ההוצאות ניכוי בלי כלומר,
השנים,54) כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי

שמיטה  מהלכות (פ"ד ואוכל וחובט מעט מעט קוצר אלא
מלקט  אחד שכל לפי כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה
שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש לעצמו
נטע  שהרי הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן
בתוספתא  הוא וכן ב) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי
להקדש  שהנוטע ז הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה
שומרי]. ד"ה פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב

(לא 56)שם.55) השנים שבשאר רבעי פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת

.ÊBÏ ‰È‰L ÈÓ57ÈÚ·¯ ÚË58‰hÓM‰ ˙La59„iL , ƒ∆»»∆«¿»ƒƒ¿««¿ƒ»∆«
‰ÂL Ïk‰60BiˆÏ CÈ¯ˆ -61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba e¯ÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰Ï¯Ú ÈL CB˙a65ÌÈÒ¯Áa B˙B‡ ÔÈiˆÓ -66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈

epnÓ eL¯ÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»
e¯¯t˙È68‡È‰L ,‡e‰ ¯eÓÁ ‰Ï¯Ú ¯eq‡L ;69‰¯eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â74el‡ ÈÚ·¯ ˙B¯tÓ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈
ÏlÁÓ75B˙BcÙÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ¿À»««»»≈∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,¯aÁÓa76. ƒ¿À»¿∆≈«¿

א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי", "כרם במשנה:
רבעי". "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו אלא לציין,
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). אף63ֿ)(פירוש באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד עלֿפי
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים  בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף" הטיט "הוא

הערלה.67) נטע מן (מעשר 68)כלומר, בירושלמי [מקורו
אדמה  בקזוזות אותו מציינים רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני
שהוא  לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
יותר  שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי
במפרשים]. וראה יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר, מיכן"
מציינין  היו רבעי "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי
איכא  אדמה מה אדמה, כי סימנא אדמה. בקזוזות אותו
מינה". לאיתהנויי שרי מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה
היא  הוספה אלא הגמרא, מגוף זה אין כי אומרים יש אבל

פרשת  לשאילתות שאלה (העמק גדולות הלכות מבעל
טז). אות ק שאילתא הערלה.69)קדושים כלומר,

ולהלן 70) י, הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ"י למעלה
למעט  ורוצה כ. הלכה ממנו,פ"י קל שהוא רבעי נטע איסור

בפירוש  (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו
להלכות  המלך שער - ח משנה פ"א לערלה המשנה
התוספות  שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות
אינו  - בהנאה אסור שרבעי והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין
אבל  באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא
שדינו  רבעי, ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר
צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה שני כמעשר
במעשר  שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון
נמצא  אם בין בזה הבדל ואין י), הלכה פ"ג (למעלה שני
שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים

שם). שאלה שהם 71)ובהעמק אדם "בני והם שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על כלומר,72)מדקדקים

שמא  - אדמה בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות
-73)יתפררו. שבוע שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

בתוס' שם קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע "הלעיטהו
והצנועין. הווה 74)ד"ה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני

מה  כל כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם
אפשטיין  להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט.

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט.
(רדב"ז). למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב. בהלכה
לפי  זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי אמר ומי ברשותו. שאינו לפי וזה שלו, שאינו
רבעי  כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח
יוחנן  רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שני אוקמיה מעשר פדות
אע"ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי הוא דידיה לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי
אחיל  מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי
שהפירות  אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי
הפירות  אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק ויש מחוברים,
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פודין  אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול
ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר

.Á„Á‡a77‰Ï¯ÚÏ ‰M‰ L‡¯ È¯L˙a78ÈÚ·¯ÏÂ79. ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe80‰ÚÈË ˙ÚMÓ ?81‰BÓ BÈ‡Â . ≈≈»«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆

‰M‰ L‡¯Ï ‰M‰ L‡¯Ó82‡ ,‡l83ÌBÈ ÌÈLÏL ≈…«»»¿…«»»∆»¿ƒ
Ì„˜ ‰ÚÈËp‰ ËÏwzL ‡e‰Â .‰L ÔÈ·eLÁ ‰La84 ¿»»¬ƒ»»¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…∆

Ì˙Ò ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL85ÏÎÏ ‰ËÈÏw‰ ¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ»¿»
˙B˙aL ÈzL ?˙BÏÈ‡‰86. »ƒ»¿≈«»

וכו'77) השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה" שני "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא
אלא  זה אין - ב) הלכה פ"א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב). עמ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע שהנוטע

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום שלשים וכו'

רש"י)". - ערלה לה,84)שני עולין אין הקליטה "וימי
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח דכמאן
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל

רוקח).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י: שני כלומר,
ש  יום. עשר ארבעה שאינה = הרכבה כל אומר, "ר"י י: ם

שמעון  ורבי יוסי רבי קולטת. אינה שוב ימים, בג' קולטת
לדברי  וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי צריך שבתות, שתי האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב
ובראש  לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי,
להגרמי"ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק

ואילך. קט מע' זק"ש

.Ë„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ - ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙B¯t90‰Ï¯Úa ˙B¯zÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ·¯·92Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡¯ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה

בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם
יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש

ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם
מוסיף  (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
כדלה  השנה, יא.בראש הלכה ערלה.91)לן מאיסור

וטעות 92) ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי" לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ"ל: היא,
"וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון
מדברי  נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
כאילן  הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט

.È„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96¯OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
·‡a97‡e‰ È¯‰ - Ï·Bia ˙È¯ÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰¯OÚ LÏL ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰Ï¯Ú»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו'
ט. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני - יז סוף עד אחד, יום בו, טז סוף עד באב
סוף  עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה:
אב  (שחודש באב ל סוף עד לקליטה. עשר ארבעה הרי כט,
ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט, יח, יז, טז, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב,
הרי  ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים

ח). קטן סעיף הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
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מעשר  (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט הלכה שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ"ע. כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי 106)שני,

שלשים  נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום
שלש  אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי  שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן "רבי ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰¯OÚ LÏLe ‰¯OÚ ÌÈzLe ‰¯OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa¯‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡¯Ó ÈÚ·¯ ÚË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰¯OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי 110)ביובל,
גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר

זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי רבינו זאת למד
זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם:
בשנטע  בשבט), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד

.·È‰MÓÁ „Ú È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La ¯OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰Ï¯ÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa ÌÈ¯·c¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe¿»ƒ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆

.dk¯„ e¯‡a ¯·k¿»≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה
פ"א  ערלה בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס' ראה

הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה).
יח. טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ Ôlk -132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ"א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי  ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה שממנו הפרח
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט, (ויקרא
פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי, אינו בוסר אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין

בלא 118) רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון,

(שם). פרי" אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב, בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי

האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח בין
בירושלמי  יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו

להלן 122)(רדב"ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם
המשנה). פירוש גרגירי 123)- על שהם "הקליפות

וראה  א. משנה פ"ו בנזיר יוסי כרבי ופסק (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי 127)"הפרח" שלהם", "והנץ כתב: ולא

ובביאור  א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי, "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני הענבים גרעיני

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי,
ואמר  בערלה, לצבוע ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי:
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי", רבעי שנטע "לפי
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וכו', לבעליו, ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף שם וראה (שם). בישולו"

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט, אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אילן 1) הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים
גוי  איפכא. או נטעו, ואח"כ הקדישו או למצוה, הנוטע
או  גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב
מטפח. פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.‡Ïk2·iÁ ‡e‰L3ÈÚ·¯ BÏ LÈ - ‰Ï¯Úa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL5¯Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

רבי 2) דברי יוחנן, רבי "אמר ה"א: פ"א ערלה 'ירושלמי'
רבעי". לו אין ערלה לו שאין כל כל 3)ישמעאל, כלומר,

רבינו  כוונת אין אבל רבעי. לו יש בערלה, שחייב אילן
ערלה  שהרי ברבעי, חייב בערלה שחייב מקום שכל לומר,
ורבעי  מסיני, למשה הלכה עלֿפי לארץ בחוץ אף נוהגת
וט"ו). ה"י אסורות מאכלות מהל' (פ"י כלל שם נוהג אינו
ברבעי, אסור בערלה, האסור שכל לומר, כוונתו אין וכן
בערלה  שאסורים דברים נזכרו הי"ג, בפ"ט למעלה שהרי

ברבעי. שרבעי 4)ומותרים רבעי, לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי בהנאה, אסורה ערלה שונים:

למעלה:5)בירושלים. וכן מרבעי", "פטור רבינו כתב לא
אלא  מערלה, נפרד דין רבעי שאין כיון ברבעי", "חייב
דין  כאן יש ממילא בערלה חייב אם ולכן כנ"ל, לו המשך
כלל. רבעי חיוב שייך לא מערלה פטור אם וכן רבעי,

הפסוק.6) מן זאת למדו לא שם ב'ירושלמי'

.·ÚËBp‰7ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡8ÂÈÏÚ BzÚ„Â9‚ÈÒ ‰È‰iL «≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»
BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï10‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt11¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ ·LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk -13Ba ·¯ÚL14·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡ - »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ·¯18‰Ï¯Ú BÏ ÔÈ‡L ÏkL ;19ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ -20. ¿»ƒ∆…∆≈»¿»≈¿»ƒ

יתברך,7) השם "אמר שם: רבינו ופירש מ"א. פ"א ערלה
כשנתכוון  ולפיכך, ערלתו. וערלתם מאכל, עץ כל ונטעתם
בשעת  נתכוון אם אבל בערלה, יתחייב אז לאכילה, בנטיעתו

קורות  ממנו ליקח או לגינה), (גדר סייג שיהיה האילן נטיעת
חייב  אינו טוב'), יום 'תוספות – (להסקה עצים או (לבנין)

שם. ב'ירושלמי' זה וכל נוהגת 8)בערלה". ערלה שאין
אל  תבואו "וכי כג) יט, (ויקרא שנאמר מאכל, באילנות אלא
פריו". את ערלתו וערלתם מאכל, עץ כל ונטעתם הארץ

ה"ט. שם אסורות מאכלות בהל' נטיעה,9)וראה בשעת
אכילת 10)כנ"ל. בשביל נטיעתו עיקר היתה לא כלומר,

('בית  חייב - לעצים גם חישב אם אף כזה שבאופן הפירות,
מאכל). עץ הנוטע ד"ה רצד, סי' יורהֿדעה ל'טור' יוסף'

ה'ירושלמי'. בדברי ה"ז להלן שם.11)וראה 'ירושלמי'
לנטיעתו.12) שנים שלש תוך זמן, שם.13)לאחר
('ספרא'15)באילן.14) נטיעתו משעת לו ומונה בערלה.

שלש  תוך למאכל שחשב שכיון ה"ג), פ"ג קדושים פ'
נטיעה  בשעת למפרע הערלה חיוב חל הראשונות, השנים
ב'חזון  וראה כג. סעיף שם יו"ד בשו"ע המחבר בלשון (ועי'

שם.16)איש'). שלש 17)'ירושלמי' ולאחר כלומר,
איש'). ('חזון כנ"ל למאכל, עליו וחישב חזר שנים

שלש 18) בתוך למאכל עליו חשב אם אבל הרביעית. בשנה
למפרע  שמתחייב אז אומרים אנו שהרי רבעי, לו יש שנים,

שם. וראה כנ"ל, נטיעה, החיוב 19)משעת מחשבת שהרי
מה  על ערלה לחיוב ואין ראשונות, שנים שלש לאחר באה

שם. המחבר בלשון ועי' ההלכה 20)לחול. בראש כנ"ל,
הקודמת.

.‚ÚË21BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL ·LÁÂ ÔÏÈ‡ »«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆
ÏÎ‡ÓÏ22‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â23ÔBzÁz‰ „v‰ ¿«¬»¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿
ÏÎ‡ÓÏ24- ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰ÂÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰Ê ¿«¬»¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»

ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰ÊÂ ,‰Ï¯Úa ·iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L ;¯eËt25- »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi·‡‰ ‰Ï¯Úa ·iÁ26ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa27- «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙B¯zÓ28. À»

שבא 21) המשנה, מלשון שנראה ואף יוסי. כרבי שם, משנה
ששקלוֿוטרו  כיון כמותו, רבינו פסק חכמים, על לחלוק
וברדב"ז, משנה' ב'כסף וראה שם. ב'ירושלמי' בדבריו
טוב' יום וב'תוספות נט, אות שם ליו"ד הגר"א ובביאור
"ואין  שם: שכתב למשנה, מפירושו רבינו בו וחזר שם.

יוסי". כרבי לסייג 22)הלכה שהחיצוני להיפך, והואֿהדין
בשו"ע  וראה כן. לעשות דרך שאין אלא למאכל, והפנימי

רבי 23)שם. קומי בעא יקים, בן "ר"ש שם: 'ירושלמי'
התחתון  צד למאכל, והעליון לסייג תחתון צד נטעו יוחנן,
הדא  היא הדא היא ליה, אמר לסייג. והעליון למאכל
למאכל  הפנימי צד וחשב הנוטע כדין זה דין (כלומר,
זעירא: ר' הקשה ששם ואף וכו'". הנ"ל לסייג, והחיצוני

ג  לסייג, והעליון למאכל תחתון ואת "צד איסור, מתוך דל
עלו  שלא כיון יוחנן, כרבי רבינו פסק וכו'", הכין אמרת
ד"ה  - ב נב, בבאֿבתרא ברשב"ם וראה בתיובתא. דבריו
כלאים  מהל' שבפ"ה ואף ס. אות שם הגר"א ובביאור ופסק,
הרי  מאיסור, הגדל שהיתר רבינו כתב הט"ז, ולהלן ה"ד,
שייך  והולך שגדל שמה במקום אלא אינו זה – איסור הוא
אילן  ואינו לסייג עשוי שיגדל שמה כאן אבל האיסור, בו
יוחנן  שרבי לדבר, וראיה ערלה. איסור בו שייך לא מאכל,
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שכתב  המימרא בעל הוא זו, הלכה של המימרא בעל שהוא
איש'). ('חזון בהט"ז להלן אפילו 24)רבינו כלומר,

מן  גדל שההיתר כיון לאסור, מקום שיש שכזה באופן
יודע  הוא "כיצד שם: וב'ירושלמי' למעלה ראה האסור,
זמורה  מביא יונה, רבי אמר התחתון), מסתיים (היכן

למאכל". ואילך מכאן לסייג, כאן עד עץ.25)ומסיים, מין
ויש 26) קפריסין, הנקרא והוא עלין ממנו יש וכו' "הצלף

אביונות" הנקרא והוא וכו' צרכו כל מבושל פרי ממנו
מ"ו). פ"ד מעשרות המשנה, כנ"ל.27)(פירוש עלין,

הי"ג. בפ"ח ולא 28)וראה עקיבא כרבי שם, מעשרות
עקיבא  כרבי רב פסק - א לו, שבברכות ואף אליעזר. כרבי
בחוץֿלארץ, כמותו הלכה בארץ שהמיקל בחוץֿלארץ, רק
רב  בר כמר פסק רבינו - אסורות הקפריסין אף בארץ אבל
וראה  בארץ. אף עקיבא כרבי כסובר שנראה שם , אשי

יא. אות הגר"א ובביאור ס"ג שם בשו"ע

.„ÚËBp‰29ÌÈa¯Ï30e‰„O CB˙a31;‰Ï¯Úa ·iÁ - «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL32ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡33- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆
¯eËt34. »

יהודה.29) כרבי ולא כחכמים מ"ב, פ"א "ענינו 30)ערלה
כוונתו  אלא לעצמו, ולא שלו בתוך אילנות נוטע אדם שיהא
הצומח  הפרי אותו הפקיר וכאילו כולם, אדם בני שיאכלוהו

שם). המשנה, (פירוש שנטע" אילן 'ירושלמי'31)באותו
בנוטע  אבל שלו". בתוך בנוטע חייב, לרבים "הנוטע שם:
כדלהלן. מערלה, פטור לחכמים אף הרבים, ברשות לרבים

"לכם"32) מהמילה כן למדו - א כג, ודף ב כב, בפסחים
משמע  ליחיד "ונטעתם, שם: אמרו שכן ערלים), לכם (יהיה
כתב  משמע. לא לרבים רש"י), - לנטוע רבים דרך (שאין
ב'ספרא' הוא וכן לרבים". הנטוע את לרבות "לכם", רחמנא

המשנה. בפירוש וראה ה"ד). (פ"ג קדושים שחייב 33)פ'
ישראל 34)בערלה. בארץ גם פוטר יהודה רבי שהרי

בחוץֿלארץ" כמותו הלכה בארץ, המיקל "וכל שם), (משנה
שכנים  הל' שמח' וב'אור איש' ב'חזון וראה לו.). (ברכות
ההלכה  בסוף וראה שם. לפסחים ב'מאירי' הוא וכן פ"ד,

הקודמת.

.‰ÚËBp‰35ÌÈa¯‰ ˙eL¯a36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eL¯a39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈ·iÁ - ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa¿»¿»ƒ¿»ƒ

שם.35) הרבים 36)משנה, לצורך אבל עצמו. לצורך
הקודמת. בהלכה וראה כן. לנטוע דרך שאין מערלה, פטור

כדין 37) דינה זרעים שלענין בקרקע, גוששת שאינה אף
לענין  - הכ"ג) תרומות מהל' בפ"א (ראה נקוב שאינו עציץ

ה"ח. כדלהלן נקוב, כעציץ היא הרי "הצומח 38)אילן,
המשנה). (פירוש אדם" שום נטעו שלא שאז 39)מאליו,

הרבים, ברשות מאליו העולה אבל השדה, בעל של האילן
כוונת  וזוהי בערלה. חייב אינו שהפקר מערלה, פטור
היינו  מאליו", לעולה פרט "ונטעתם, (ה"ב): שם ה'ספרא'
שם, בתוספתא וראה (כסףֿמשנה). כנ"ל הרבים, ברשות

כפשוטה'. פטרו 40)וב'תוספתא לא שם, בערלה שהרי
ישראל  שנכנסו לפני גויים ידי על שניטעו אילנות אלא
חייב  לארץ, משבאו הגויים שנטעו שמה משמע לארץ,
פ"ג  (שם ב'ירושלמי' מפורש וכן ה"ט, להלן וראה בערלה.
אף  תנינן לא ולמה יוסי, רבי קומי בעי יונה "רבי ה"ז):
בחוץ  שנוהגים וכלאים ערלה עם (כלומר, עמהן החלה
נוהג  שהוא דבר אלא מתניתא אתינן לא ליה אמר לארץ),
גויים. בשל גם נוהגת שערלה הרי וכו'". ובגויים בישראל
ב'תוספתא  וראה הי"ג). פ"ב (תרומות בתוספתא הוא וכן
אות  שם הגר"א ובביאור ס"ח, שם ובשו"ע שם, כפשוטה'
בפירוש  שכתב ממה רבינו בו וחזר איש'. וב'חזון לא,

פטור. לעצמו שנטע שגוי נתייאשו 41)המשנה, אם בין
נתייאשו, לא אם ובין שלו, שהוא שגזל, השתיל מן הבעלים

הבעלים. של שהוא

.Â‰ÏBÚ‰42ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43¯eËt -44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .¯eËt - «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

·eMÈÏ Ô‡È·nL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰Ï¯Úa ·iÁ -«»¿»¿»

שמעון 42) רבי בשם יוחנן "רבי ה"א: פ"א ערלה 'ירושלמי'
גרס  רבינו כי (ויתכן חורשין במקום שעלתה גפן יוצדק, בן
רבי  אמר הערלה. מן פטורה קורקוס), ר"י - "טרשין" שם
תמן  בערלה, חייב מאליו העולה והתנינן, נטעה. אפילו יוסי,
חורשין. במקום שנוטעה הכא ברם יישוב, במקום בשנטעה
טפילתה, כדי עושה כשאינה דתימר, הדא ליעזר, רבי אמר
להלן. וראה חייבת". טפילתה, כפי עושה היתה אם אבל

שאילו 43) שלו. שהמקום אף ישוב, בו שאין במקום כלומר,
מקום  הוא אם אפילו מאליו, העולה פטור - הרבים ברשות
רבינו  בלשון הביא משנה' וה'כסף (רדב"ז). כנ"ל ישוב,
למעלה  וראה רדב"ז. הגיה וכן יערות. היינו "חורשין",

ה'ירושלמי'. אין 44)בלשון טובה, הקרקע שאין שכיון
להתעסק  כדאי שאין מועטים פירות אלא מגדלים האילנות
איש'). ('חזון למאכל שאינו אילן כנוטע הוא והרי בהם,

שם.45) או 46)'ירושלמי' טרשים, במקום כלומר,
כנ"ל. כלומר,49)פירות.48)האילן.47)חורשין,

בו. לטפל כדאי גם 50)שיהא מתעסק שהנוטע ואף
ואין  אדם, כל אצל דעתו בטלה שגדלו, המועטים בפירות

מאכל. אילן קרוי זה אילן

.ÊÚËBp‰51‚B¯˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ52·ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰¯BnÏ55‰Ï¯Úa ·iÁ -56LÈc˜‰ .57Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚË58- LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰Ï¯Úa ·iÁ59. «»¿»¿»

שנטעו 51) אתרוג ואמר, הונא רב "חזר שם: 'ירושלמי'
לעצים  פירותיו למשמר בינו מה וכו', בערלה חייב למצוותו
הוא  כך בפריו, רוצה שהוא כשם בערלה), חייב (שאינו
בשביל  נטיעתו עיקר אין (כלומר: [בעצו] (בעצמו) רוצה
בפריו  הוא רוצה הכא ברם ה"ב), למעלה ראה הפירות,
עיקר  (כלומר, [בעצו]" (בעצמו) רוצה ואינו (האתרוג),

הפירות). בשביל אתרוג.52)נטיעתו עץ כלומר,
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העיקר 53) שהלולב המינים, ארבעת של לאגודה כלומר,
"על  עליהם מברכים שכן שמו, על נקראים וכולם שבהם
פ"א) ערלה (הלכות [והרא"ש לז:). (סוכה לולב" נטילת
גרס  כן כי ויתכן חייב" ולאתרוג, ללולב למצוה "נטעו כתב:
[ל]אתרוג  שנטע כגון למצוה, "הנוטע רבינו: בדברי
סוכה  (ראה כעץ אלא אינו שהלולב ואףֿעלֿפי [ו]לולב".
חובתו  ידי יוצא אדם אין שהרי לעצים, כנוטע אינו מ.),
(ויקרא  שנאמר משום פירות, עושה הדקל אם אלא בלולב
(פ"ז  ה'צפנתֿפענח' שכתב כמו תמרים", "כפות מ) כג,
ולפירות, עצים כנוטע הוא הרי כן ואם ה"א), לולב מהל'
- שם) למעלה (ראה חייב אינו זה באופן שגם ואףֿעלֿפי
זה  הרי המצוה, לקיום כתנאי הם האלו שהפירות כיון
ו"אור  עה, עמ' "זמנים" בספרי מש"כ ראה לפירות. כעיקרו

.[31ֿ21 עמ' א' חוברת ב שנה 'ירושלמי'54)המזרח"
המקדש.55)שם. בבית המנורה  שאינו 56)לשמן אף

שעיקר  כיון השמן, את שותה ואינו האתרוג את אוכל
חייב  לאכלו, רוצה שאינו אף לעצים, ולא לפרי נטיעתו

ה"ד.57)בערלה. פ"א שם ותוספתא ה"ג, שם 'ירושלמי'
כג)58) יט, (שם שנאמר משום בערלה, חייב אינו שהקדש

קורקוס). (ר"י "לכם" אינו והקדש ערלים", לכם "יהיה
בשעת 59) שחל הערלה חיוב להפקיע בהקדש כח שאין

שמח' וב'אור ה"ג, שחיטה מהל' בפי"ד וראה הנטיעה.
כפשוטה'. ו'תוספתא

.ÁÚËBp‰60Û‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚ¯ÊÏ ı¯‡k BÈ‡L Èt ÏÚ61ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ , «ƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆
˙BÏÈ‡Ï62. ¿ƒ»

ה"ב.60) סוף שם לינוק 61)'ירושלמי' בכוחם שאין
נקוב. בעציץ אלא מפני 62)מהארץ אמר, יוסי "רבי שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ.

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

¯eËt -65ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
·iÁ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ67ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆

‰‡Èa ˙ÚMÓ - ÌzÚËe68. ¿«¿∆ƒ¿«ƒ»

שנטעו 63) אילן ינאי, רבי בשם יוחנן "רבי שם: 'ירושלמי'
עשר  דכתיב, המעשרות. מן ופטור בערלה, חייב הבית בתוך
לא  בערלה [אבל השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר
בפ"א  וראה חייב]". בבית הנטוע אף ולכן כלל, "שדה" נזכר

ה"י. מעשר מ"ב.64)מהל' פ"א [ונפקאֿמינה 65)שם
לארץ  ויבואו ישראל גליות כל שכשיתקבצו בדורנו, גם
חייב  אינו כולם, ביאת לפני מקודם, נטוע וימצאו ישראל
תרומות  מהל' (בפ"א רבינו דעת כן כי התורה, מן בערלה
ל"ביאת  הכוונה תבואו", "כי שנאמר שבמקום הכ"ו),
חייב, אינו מסיני למשה מהלכה גם כי ויתכן כולכם".
מסיני  למשה מהלכה בערלה חייב לארץ שחוצה אףֿעלֿפי
לארץ  חוצה כי שיתכן ה"י), אסורות מאכלות מהל' (פ"י
מן  חייבת ישראל כשארץ אלא ההלכה, מצד חייבת אינה
אינה  ישראל שארץ כולכם ביאת לפני כן ואם התורה,

גם  מההלכה, חייבת אינה לארץ וחוצה התורה, מן חייבת
חינוך' 'מנחת וראה מדרבנן. אלא חייבת אינה ישראל ארץ

כאן]. ישראל' וב'תפארת ח, אות רמו אפילו 66)מצוה
וחילקו. שכבשו בה"ה.67)קודם למעלה ועל 68)ראה

שבאו  לאחר שנטעו גויים על גם מדבר שהפסוק כרחנו
למה  שנטע, ישראל אלא לחייב בא לא שאם לארץ, ישראל
שיבואו? קודם יטעו איך וכי תבואו", "כי לכתוב הוצרך
דרשו: ה"ב) פ"ג קדושים (פ' וב'ספרא' שם). אליהו' ('שנות
יכול  או לארץ. באו שלא עד גויים לשנטען פרט "ונטעתם,
לומר, תלמוד לארץ. משבאו גוים שנטעו את מוציא שאני
ומצאו  לארץ אבותינו שבאו [עת] (עד) אמרו: מכאן עץ, כל

חייב". - כיבשו שלא אףֿעלֿפי נטעו פטור, - נטוע

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜¯Ò70‰Ï¯Úa ·iÁ -71LÈÂ .72ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ·¯74L„˜ ‡e‰ È¯‰ - BÊ ‰ÂˆÓa ¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆
Ú·¯ ÚËkÈ75.Ï‡¯OÈ ÏL ¿∆«¿»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.69) שייך 70)'ירושלמי' לא מאכל, על בסרק אבל
פירות. לו אין סרק שהרי הי"ד,71)ערלה, להלן כמבואר

אמרו: שם ב'ירושלמי' והנה חדשה. כנטיעה היא שהרכבה
שאין  אףֿעלֿפי סרק, אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב "גוי
השמיט  ורבינו בערלה", חייב - כן לעשות ראוי ישראל
מאכל  אילן הרכבת איסור כתב ולא ה"ה) (פ"א כלאים בהל'
הרכבת  אלא שם, ב'ירושלמי' הנאמר בישראל, סרק, באילן
(פ"א  כלאים ב'ירושלמי' הנאמר מאכל, באילן סרק אילן
כאן  שכתב שמה הרי אלה, בשני להיתר דעתו ואם ה"ז),

נקט. ה'ירושלמי' ולשון דוקא, לאו הוא תרומות 72)"גוי"
יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ט, "כרם 73)פ"ג שם:

(למעלה  שפסק כיון המשנה, מלשון רבינו ושינה רבעי".
רבעי". "נטע ה"א) ה"י.74)פ"ט מלכים מהל' בפ"י ראה

ה"א).75) (למעלה רבעי לו יש בערלה, חייב שהוא שכל

.‡È‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡76¯eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL78¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B¯˜Ú ‡ÏÂ82¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆
¯eËt84.·iÁÂ ,ÚËÂ ¯˜ÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

שלש 76) בתוך פרי שעושה החמות, בארצות ומדובר גרעין.
(רדב"ז). אלא 77)שנים לי "אין שם: וב'ספרא' ענף.

עץ". כל תלמודֿלומר: מנין, ייחור נטע ושקד, אגוז שנטע
לקרקע,78) מחובר אחד שורש אפילו ממנו נשאר ולא

שם. כדלהלן הסלע, אתו נשאר וכשלא הסמוכה, כבהלכה
וראה 79) כדלהלן. חייב, במקומו, נטעו אם אף הרי צ"ע,

מ"ג. פ"א ערלה ראשונה' כנטיעה 80)ב'משנה שהיא
המשנה.81)חדשה. בסוף פשוט 82)שם עקרו, שאם

כנ"ל. ונטעו, חזר אם בערלה, שחייב לכסות 83)הוא כדי
הזעזוע. מן שנוצרו לא 84)הבקעים כאילו הוא שהרי

כשהיה. נטוע אלא כלל, זעזעו

.·ÈÔÎÂ85,„Á‡ L¯L epnÓ ¯‡LÂ ¯˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
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ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,¯eËt - BÚËe BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»

˙BÈÁÏ87¯˜Ú .88ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ Blk89da ÂÈL¯ML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»
‡e‰L ‰Ók BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»

d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL∆¿ƒ»»»ƒ»»»ƒ¿≈»
ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡91¯˜Ú ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -92; ¬»»ƒ…»«¬≈¿ƒ∆…∆¡«

.·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«»

מ"ד.85) מיתון".86)שם, של "כמחט שם: במשנה,
קצותיו  בשתי עץ, או קנה האורגים "אצל שם: רבינו ופירש
דקים  שניים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכים, ברזלים שני
וכו'". אותו כשאורגין הבגד רוחב בו ומותחין כמחט,

נוטעו.87) היה לא אם מ"ג.88)אף "העפר 89)שם,
זה  קראו והם סלע, אותו קורין האילן, עיקר על המתעבה
לחפור, אדם שמעמיק אחר היוצא הקשה שהעפר לפי השם,
שרשיהם  שיימשכו האילנות וממנהג אצלם, סלע נקרא
האילן  סביב שיהיה עד העפר, עליהם ויתעבה הרבה, בארץ
שם). המשנה, (פירוש עקירתו" אחר אפילו האבן, כמו

בעפר.90) סביבותיו למלא בלא לא 91)כלומר, כלומר,
ונטע. ופטור.92)חזר

.‚ÈÔÏÈ‡93ÛÈÏÁ‰Â ı¯‡‰ ÌÚÓ BˆvwL94·iÁ - ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰Ï¯Úa95‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓe .96. ¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

בר 93) שמואל רבי "דאמר פ"א: סוף שביעית 'ירושלמי'
את  (הקוצץ) הגומם יעקב, בן אליעזר רבי בשם וכו' נחמן
מפני  בערלה, חייב כך), נשתייר (אם מטפח פחות  כרמו,
עד  אומרים) וחכמים (כלומר, חכמים דברי העין. מראית
חוששין  אין הקרקע, פני עד (כלומר, הארץ מעם שיגום
כחכמים. רבינו ופסק מערלה)". ופטור העין למראית

וגדל.94) האילן מחדש.95)שחזר כנטוע הוא שהרי
בהי"ט. כדלהלן השרשים, מן החדש האילן ביוצא ומדובר

ה"ח,96) שמיטה מהל' שבפ"ג ואףֿעלֿפי כנטיעתו. שהיא
נשתייר  אם שאף שם, בשביעית שמעון כרבי רבינו פסק
כיון  שביעית, לענין שם - כנטיעה הוא הרי מטפח פחות
כנטיעה  דינו נטיעה, ונקרא קציצה לאחר מאד נמוך שהוא
לענין  אבל אילן. שם עליו ואין בשביעית, חרישה לגבי
ונטיעה  חדשה, נטיעה היא אלאֿאםֿכן לחייב אין ערלה
שם, ה'ירושלמי' על הש"ס בגליון וראה אינה. - חדשה

שם. שמיטה להל' איש' וב'חזון

.„È„Á‡97- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ B‡ ı¯‡a BÎÈ¯·‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
Á˙Ó Ì‡99ı¯‡a CÈ¯·‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆

ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ „a‰ ¯wÚÂ ,¯Á‡ ÔÏÈ‡a B·Èk¯‰ B‡ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ô˜f‰100. «»≈¬≈∆»

הנוטע 97) אחד רבנן, "תנו ב: ט, השנה בראש הוא כן
בעפר  ומכסהו בארץ הזמורות את (כופף המבריך ואחד
שלשים  בחבירו), (אילן המרכיב ואחר בארץ) משריש והוא
ערלה)". שנת (כלומר שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום

על 99)ענף.98) וסיפוק הגפנים, "סיפוק מ"ה: פ"א ערלה
פטור  (כלומר, מותר בארץ, שהבריכן אףֿעלֿפי סיפוק, גבי
מזו  ענף אדם שיקח "הוא, שם: רבינו ופירש מערלה)".
בה. קצתו וירכיב אחרת, בגפן שיגיע עד אותו וימתח הגפן,
וטמנו  הענף לקח אפילו לומר, רצונו בארץ, הטמינו אפילו
זה  ענף קצת שירכיב הוא סיפוק גבי על וסיפוק בארץ.
האילן, בזה האילן זה ענף וקצץ האחר, האילן בזה האילן
ונטעתם, ב'ספרא': ואמר הערלה. מן פטור הענין זה וכל
וכו', הגפנים סיפוק אמרו, מכאן וכו', ולמרכיב למבריך פרט
חייבין  שאין ב'ספרא', שזכר וההרכבה ההברכה וזו מותר.
הטמינו  או באילן והרכיבו ענף פסק אם אבל וכו'. בערלה
שם, השנה לראש בר"ן וראה בערלה". חייב זה הרי בארץ,

מח. אות רצד סי' ליו"ד הגר"א שכיון 100)ובביאור
חדשה. נטיעה זו אין הזקן, לאילן מחובר שהוא

.ÂËÏ„b101„Ïi‰ ‰Ê102¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
¯z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -107. «∆ƒ¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

בקרקע)101) שהבריך (ענף בריכה "וכן שם: ערלה
חוזר  "וזהו פירות". מלאה והיא הזקן), האילן (מן שנפסקה
(פירוש  שנפסקה" משעה מונה ההלכה בתחילת מאמרם על

שם). שכתבו 102)המשנה, הזה, האילן מן שמתח הבד
בתורה  נקרא הוא [וכן הקודמת. ההלכה בסוף רבינו
ראה  וגו'", פורה "ענף - יוסף" פורת "בן כב) מט, (בראשית

רצב]. סי' שם שלמה' נטעו 103)ב'תורה שלא אףֿעלֿפי
עצמו, בפני לאילן זו פסיקה ידי על שעשאו כיון עכשיו,

בהי"ז. להלן וראה חדשה, כנטיעה הוא בהיותם 104)הרי
הזקן. לאילן חלק 106)שם.105)מחוברים כלומר,

העיקר, פסיקת בשעת הפירות שהיו ממה ממאתיים אחד
זה. שיעור משערין כיצד הכ"ב, כלאים מהל' בפ"ה וראה

אבל 107) בטיל. ראשון) (ראשון, קמא קמא אומרים: ואין
מאכלות  מהל' בפט"ו ראה נאסר, לא ממאתיים בפחות

בערלה. האוסר שיעור שזהו הי"ד, אסורות

.ÊË‰cÏÈ108dÎaqL109‰˜Êa110˙B¯t eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈

ÔÈ¯eÒ‡ ‰cÏÈ ÏL114˙‡ ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L , ∆«¿»¬ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆
¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰115. »ƒ»»»

ב.108) נז, בנדרים יוחנן רבי בשם אבהו רבי של מימרא
שנים. שלש לה מלאו לא שעדיין והכוונה

שנים.110)שהרכיבה.109) שלש לה של 111)שמלאו
הזקנה, לגבי היא בטילה פירות, בה היו לא אם אבל ערלה.

להלן. שסיבכוה.הפיר 112)ראה לאחר שבילדה, ות
הפירות 113) שהיו מה כנגד מאתיים יש שעתה כלומר,

הילדה. את שסיבכו מתבטלת 114)בשעה הערלה ואין
ב: מג, בסוטה אבהו רבי שאמר ומה תמיד. כמו במאתיים,
דין  בה ואין בזקינה, ילדה בטלה בזקינה, שסיבכה "ילדה
שם). (ר"ן כלל פירות בילדה שאין המדובר ערלה",

וטפל 115) עיקר שאין תערובת בכל אבל עיקר. שהוא כיון
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בפ"ו  וראה ממאתיים. באחד הערלה מתבטלת בה, שייך
ובהערות. הכ"א תרומות מהל' ובפי"א ה"ו, מעשר מהל'

.ÊÈÔÏÈ‡116¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡a „a epnÓ CÈ¯·‰L ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
- ı¯‡a CÈ¯·‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È¯‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆

‰Ï¯Úa ·iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ117. «¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰BÓe118vM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï‰ÚMÓ ‰Î¯·‰‰ ÔÓ ÁÓ ∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.¯˜ÚpL∆∆¡«

מ"ה.116) פ"א שכתב 117)ערלה מה לגבי כאן והחידוש
בפני  אילן האילן, היה שנעקר לפני שגם שאף בהט"ו,
והבד  לו, טפל הוא הרי הבד, מן חי הוא שעתה כיון עצמו,

שם. כנ"ל מחדש, כנטוע הוא ערלה.118)הרי שנות שלש

.ÁÈÈ¯‰119„a CÈ¯·‰Â ,ÁÓˆÂ ı¯‡a „a CÈ¯·‰L ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«
ÔÓ CÈ¯·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı¯‡a ÁÓvM ‰nÓ „Á‡∆»ƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈ¯ÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ

¯zÓ Ïk‰ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ120Ì‡Â .121 ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

הבדים 120)שם.119) הם שרבים כיון אומרים: ואין
וימנה  לאילן, טפלים יהיו לא שוב זה, אחר זה שהבריכו
מותר. הכל אלא ממנו, שנפסקו קודם אף ערלה שנות

שם.121)

.ËÈÔÏÈ‡122ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰123ÔÓ ¯eËt - ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ
‰Ï¯Ú‰124·iÁ - ÌÈL¯M‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa ˙·iÁ -128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL129ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ì¯k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ133ÔÈBnL C¯„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי 122) קיט.), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי ולא "היכי 123)יהודה א: פב, בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי אמר השרשין. מן דמי והיכי הגזע, מן דמי
- הקרקע מן חוץ האילן כל (היינו, חמה פני שרואה
מתחת  (היינו, חמה פני רואה ושאינו הגזע. מן זהו רשב"ם),
עברו  שכבר באילן ומדובר השרשין", מן זהו שם) - לקרקע
בהי"ג. כנ"ל לקרקע. עד ונקצץ ערלה, שנות עליו

מן 124) כהמשך הוא הרי הגזע, מן יוצא שהוא שכיון
כנ"ל. ערלה, שנות עליו עברו שכבר הקודם, האילן

כנ"ל.125) חדשה, כנטיעה הוא שם,סו 126)שהרי טה
יעקב. בן אליעזר רבי קומה,127)בשם שפל[ת] "שהיא

שם). (רש"י טפח" עד לעולם תגבה מדרבנן.128)ולא
(שם). הערלה שנוח עליה שעברו "והרואה 129)אף

(שם). מותרין" ערלה שפירות אומר פירותיה, שאוכלין
שם.130) כרם.131)סוטה, בתוך או עצמה, בפני
זנב 132) יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי, "והני שם:

כרם  כולו אבל ה"ז), כלאים מהל' פ"ז - קטן כרם (שהוא
רש"י  הוכרח הגמרא דברי פשטות ולפי ליה". אית קלא
לה.) (ברכות רבעי נטע ולא רבעי כרם שלמאןֿדאמר לפרש,

רבינו  אבל אחת, בנטיעה ולא בכרם אלא נוהגת ערלה אין
שתים  או אחת בנטיעה אמורים, דברים "במה וכתב: הוסיף
שתים", כנגד "שתים שאמרו מה ולפי"ז וכו'", שתים כנגד
מראית  משום איסור יש קטן בכרם שגם חידוש, להשמיענו

אחת. בנטיעה וכלֿשכן כרם 133)העין, אומרים, "הכל
(רש"י  זקינה" שהיא ויודעין הכרמים מכל משונה לפלוני יש

שם).

.ÎÔÈÚËB134¯eÁÈ135‰Ï¯Ú ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰Ï¯Ú ÏL‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡138È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ ¯·Ú Ì‡Â .140È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÏL ÊB‚‡ «¬»¿ƒ»«¿»«¡∆»¿»¬≈

¯zÓ ÁÓBv‰141˙BÏÈ‡‰ ¯‡Lk142. «≈«À»ƒ¿»»ƒ»

שם.134) ותוספתא מ"ט, פ"א ענף.135)ערלה
והטעם:136) שנים. שלש לו מלאו לא שעדיין אילן של

(פירוש  העץ" לא הפרי, אלא בהנאה אסור שאינו "לפי
שם). האגוז.137)המשנה, האגוז 138)פרי יטע ואם

זרה  בעבודה וראה האגוז. מן נהנה נמצא פירות, ויצמיח
ד"ה  מה: שם ורש"י ב, נטע שאם ד"ה תוספות - א מט,

נטע. ה"ט.139)שאם שם 140)בפ"י זרה בעבודה
שם  ב'תוספות' וראה מותר, בדיעבד יוסי, לרבי שאף הסיקו,

כפשוטה'. וב'תוספתא ואין, באכילה.141)ד"ה אף
כבסוף 142) מותר, גורם וזה שזה כיון דבר, של וטעמו

הסמוכה. ההלכה

.‡ÎÔÎÂ143˙BiÙk ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡144‰Ï¯Ú ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
È¯Ùk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

¯·c ÏkL146„Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê È¯‰ - ¯zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰Ï¯Ú ˙B¯tÓ147È¯t‰ ÁenvÏ Ì¯‚ È¯‰L ,¯zÓ - ƒ≈»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ
.˙¯zn‰ ı¯‡‰Â ¯eÒ‡‰»»¿»»∆«À∆∆

שם.143) ותוספתא (פירוש 144)משנה תמרים" "לולבי
מאן 145)המשנה). שאל, יצחק "רבי שם: וב'ירושלמי'

יוסי  רבי [ומתרץ], ערלה של כפניות מרכיבין אין תנא
שרבינו  ואף פרי]". משום אסור שסמדר מ"ז, בפ"א [הסובר
הי"ג, בפ"ט כנ"ל מותר, סמדר אלא יוסי, כרבי שלא פוסק
יוסי, כרבי שמשנתנו יצחק כרבי סובר רבינו שאין נראה
ואף  כך). הסוברים שם ב'ירושלמי' (ויש עלמא ככולי אלא
שכיון  לכתחילה, החמירו בהרכבה בערלה, מותר שסמדר
הפנים' ('מראה ערלה כנוטע הוא הרי מאד, ניכר שהדבר

שם.146)שם). זרה, שעבר 147)עבודה מאגוז כלומר,
הקודמת. ההלכה כסוף ונטעו,

á"ôùú'ä ïåùç-øî ã"ë ÷"ù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש
אלא  לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
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פסוקי  מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או ביכורים
הוידוי.

.‡˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL ¯Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

¯OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את
אומר  ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר

שני. שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים.
קודש  הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות

הוידוי. עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון
הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על
במעשר  הוא הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו

שני.

.·ÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני. מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי מצוות

.‚‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)מנחה. - פסח של ראשון טוב ביום "ויתוודה
ונטע  שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי על שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי
טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב, ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום

במנחה)". מתוודה כבר 13)ולכן בא כשהרגל כלומר,

הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק
כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי

שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות,
כ 15)בשביעית. גם 16)שכל.כלומר, רבינו לדעת

התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.„ÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ ¯Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
- ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני אלא

בפני  שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה
מן  הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר

.‰‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa ¯Ó‡21z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa¯ eˆ¯ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó - ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי אבל
וידוי 21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה

ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא אחד 23)ואולי כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.ÂB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :¯Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ -26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי, הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג
למקדש. חוץ התוודה אם בדיעבד

.ÊMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ¯‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ¯ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח. עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.Á˙Óe¯˙e ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
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Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈
¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈

B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס שלא
נטע 31)בזמנו. או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי. ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

דמאי  של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע מקום

.Ë¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏ·˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

לבער.34) שחייב מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.È˙ÚLa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.‡ÈÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ¯ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆

Ú˜¯˜ ·b ÏÚ Ô‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a ¯Ó‡ -47.‰¯ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי:41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע אגב מטלטלי שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע
תמורת  הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא

מעשר.45)הכסף. ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי" "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר

.·ÈÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ‰Ê -∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ -«»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ - ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰Ê - ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙¯Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על
הרי  אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה הבית.50)מעשר בתוך [המתחלק
זה. פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל

"עזיבה"51) שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על [אף
שלא  לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר
עני  מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה
אף  עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק

מדרבנן]. זה, בכלל "נתינה",52)הוא נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא

הוידוי.

.‚ÈCk ¯Á‡Â ¯„q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ ¯L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :¯Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡¯Ï ÈL ¯OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï - ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :¯Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי 54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי

.„È;‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ ¯OÚÓa Èece‰ ¯wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים
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לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי  עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.ÂËÏÚ ÔÈnÓ LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL - ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï B‡È·‰L - È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL - È˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע.61) להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין

לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני  מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
ו  באנינות. באכילה הכשילם מה הרי עבר אם כאן נאמר לא

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני, בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי

.ÊË¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב"ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה

רבינו  השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.ÊÈÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó - ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L¯‚Ó È¯Ú Ì‰Ï LÈ ,ı¯‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא אין כשר,
הרי  אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ

דבר. לכל כבנו הוא

ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL (· .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚ .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ ¯BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ ¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈ¯OÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa¯‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ3Ô¯‰‡Ï ˙È¯a ‰˙¯Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»

Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈
Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח, הלכה פ"ב חלה תוספתא
כתב  מדוע טעם ליתן כדי זה, פרק רבינו והקדים קי:. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב"ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח". ובברית ובפרט בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות
יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט", נתתים". לך ישראל, בני קדשי "לכל ח)
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי רב "כל 4)בשם יט) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב "ואמר קלב:
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי
בכהונה. חלק לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
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בקי  דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי
חסדא  רב היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי רק שלא הרי כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה, חלק לו אין

ובמעשהֿרוקח. בכסףֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,
שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו

חסדא. רב על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב

.·‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8¯L‡ :C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

תרומות 8) מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
¯ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ

Ô‰a16‰¯Bz‰ ÔÓ17.„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ - ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»

˙Á‡ ‰zÓe .ı¯‡Ï19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ - »»∆«»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב. בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי 14)ראה והחלונות
הלכה  סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב
אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח.19)ראה הלכה להלן ראה

.„?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ ¯Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ ¯O·e ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê22¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe ;23È¯ÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡¯OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .Ú¯ˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח,

ובפ"י 22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א ראה
ג. הלכה סוף הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה,

כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר
(פי"ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת

ט). הלכה הקרבנות מעשה בפ"ח 26)מהלכות ראה
הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד שם

ג.28) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה

.‰?ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â30‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈ¯eka‰Â32.ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"י ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א ראה

ב. הלכה ג.32)בכורות הלכה פ"ג להלן

.Â,‰Óe¯z‰ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡¯Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡¯OÈ38ı¯‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓe¯z ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ Ï‡¯OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת
כ. הלכה שם ופט"ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז

א.35) הלכה פ"י ערכין,36)להלן מהלכות בפ"ד ראה
יט. אֿב, הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרי שדה

הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים
יז. הלכה פ"י להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה

(פ"ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, ולא
יז). הלכה תרומות מהלכות

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

¯b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓ¯Á‰Â ,45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

ãycew zegiyn zecewpã

שפודין  הוא חמור פטר פדיון שגדר משמע, פשט פי על
מיד  לכהן שייך חמור שפטר היינו הכהן, מן החמור את
"כל  קורח בפרשת הכתובים מפשטות כדמוכח כשנולד,
יהיה  ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר
בהמה  ופטר אדם פטר הכתוב ממעט שאח"כ אלא לך.."
ונמצא  פדיונם. רק אלא לכהן ניתנים אינם עצמם שהם
לו  ששייך הכהן מיד החמור פדיית הוא חמור פטר שגדר
הל' בצפע"נ אבל אלגאזי. במהרי"ט וכ"כ כשנולד, מיד
רק  חל לא כהונה מתנות "דמצות : כתב ד) (יט, כלאיים

פדיון". לאחר
בהן  שזוכין "החמש כאן הרמב"ם לשון דיוק זהו ואולי
נקט  ולא חמור" ופטר הבן ופדיון כו' מקום בכל הכהנים
על  שחל הוא כהונה מתנות גדר כי חמור", פטר "פדיון
הכהן). מיד אותו לפדות שחייבים (אלא עצמו חמור פטר
(b"deye 39 dxrde 63 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)
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בחוץֿלארץ.40) בין בארץ וקיבה 41)בין לחיים זרוע
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן

א). הלכה פ"ט (להלן ומצות 42)מתנות פי"א. להלן
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ"ח ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ"ו וראה כהנים. חרמי כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ"ט להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.ÁLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙B¯BÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk -49. À»«…¬ƒ

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי בפ"ה 49)שהן ראה

יט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙BzÓ ‰ÓM‰50- Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
È¯ÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51¯ÎÊ Ïk :¯Ó‡ Ô‰·e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.¯ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. אותה.52)הלכה צ"ל:

.ÈÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙·ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï È¯‰L ,‰p‰k È¯ÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

¯BÎa‰Â57‡l‡ B·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓ¯Á‰Â61¯b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,¯ÓLÓ63È¯ÎÊÏ - Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba ¯Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙B¯BÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k È¯ÎÊÏ - ¯BÓÁ ¯ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B·˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל  הלכות שם בפ"י ראה 
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

"כל  יט) יח, (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות
יזֿיח) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי  יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ"ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן

ט. משנה פ"ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור

(רדב"ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ"ה ראה
יטֿכ. בפ"ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) רבי:64)במקומות ליה "אמר קלב. ובחולין
כהן  מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט: בפסחים

לכהנות. אף ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.‡ÈÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :˙BzÓ LÓÁ -66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,69¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â C¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡¯70˙ÈL‡¯ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ"ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ"ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ"ט להלן

יז.69)כ. הלכה פ"י תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.·ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:e¯Ó‡Â ˙¯Á‡ C¯c ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô¯‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na ¯OÚ73ÔÈÏe·ba ¯OÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ"ב חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים.

.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na ¯OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ È¯ÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe«»…∆

שתי 75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌ¯eÓe ,ÌÈ¯eka‰Â ,¯BÎa‰ :ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙B¯BÚÂ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב"ז

קי: קמא לבבא וברש"י ועורות,
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.ÂË,‰lÁÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :ÔÈÏe·ba ¯OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
¯Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .¯b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓ¯Á ‰„O ,¯BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ì¯en‰ Ïk ·LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL Á·Ê ÏkÓ Ì¯en‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚB¯f‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰ ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Ó¯en‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84·eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ì¯en‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק.79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם המורמים
להו 83) חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.ÊËÏk ¯‡a˙z - ˙Ba¯˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba¯˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙È ¯b‰87‰„O ÔÈc e¯‡a ¯·Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
el‡ ˙BÎÏ‰·e .˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba¯˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ¯‡·‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈ¯eka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91¯BÓÁ ¯ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ"י פרק
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק פרק 89)להלן להלן

י.90)ט. פרק יא.91)להלן פרק פרק 92)להלן להלן
יב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי  האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע
המוכר  הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡È·z ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡È·Óe .6Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka7ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡È¯eqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k - ‡È¯eÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLe¯Èa11Ï·‡] .12·‡BÓe ÔBnÚ13[Ï··e14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡ - ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡È·Ó16ÌÈ¯eka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈ¯eka ÔÈ‡ - ı¯‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי' פ"ג, שם ותוספתא מ"ח, פ"ח שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כיֿתבוא וחולין מ"ו, פ"א כלים

חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי. ולא לך המיוחדת משמע,
ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י (ראה לגוי גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב'ספרי' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח לפני "והניחו (שם):
לך  אין מזבח לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח
ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי
בבל  עולי וגם מצרים עולי גם וכבשון ומואב, עמון של היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי  רבי הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ"י: פ"א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב זבת
שלמה' ו'מלאכת (כסףֿמשנה ב'ספרי' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי"ק, בשם
המצוות' וב'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי  מפורש נראה צא), (מצוה ב'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
משנהֿ ובהערות קוק), הרב מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ"יא, סוף פ"ד חלה
איש'. וב'חזון שם, המשנה בפ"א 10)בפירוש וראה שם.

וט"ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי.12) בדפוס אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ"ג) פ"ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב'תוספות' ראה בבל, עולי

רוקח'). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף: בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב. שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ"א ביכורים תוספתא

אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי
ה"גֿד), פ"ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק לארץ, בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אףֿעלֿפי נאכלות, הן בחוצהֿלארץ שהרי
ולהלן  ה"ח, תרומות מהל' פ"ז ראה העמים, ארץ בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י. פ"ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח:), (גיטין אוירה
שתרומה  ואףֿעלֿפי כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי"ז), תרומות מהל' (פ"ב מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב ביכורים, אבל לארץ. לחוצה
דשביעית]. פ"ו סוף ב'ירושלמי' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].

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



קסה mixekia zekld - mirxf xtq - oeygÎxn c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈ¯eÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È·‰ Ì‡Â .23˙Ú·MÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«

.eLc˜˙ ‡Ï - ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ"י.19) מ"ג פ"א של 20)ביכורים וטעמו ח. ח, בדברים
פרי  כל "מראשית ה"ג), (שם ב'ירושלמי' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ", אף וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב המינים בשבעת אףֿעל21ֿ)כאן, וכוסמין
יהושע' ('פני המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע"א - ב לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ"ד: שם בפסוק
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב'ירושלמי' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ"ע. ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי'
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת

.‚ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡24ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙B¯tÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

¯Á·n‰26‡l‡ ;27˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙B·w¯Óe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,30‡Ï - ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ"ג.24) בהרים.25)שם, ב'ירושלמי'26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי זה בכתוב), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי, שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.

מ"י.27) ונוסף 28)שם, רומי, בדפוס אינו המוקף
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב'ירושלמי' אחר. נוסח בשם רוקח' 'מעשה
קדשו, לא אמר יוחנן רבי וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב'ירושלמי'
וזה מ"ה,מנוקבות", (פ"ב בשביעית המשנה פי על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ"א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק עץ בשמן
רוקח' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי

הנ"ל]. כב'ירושלמי' וצ"ל אחר, נוסח 'ירושלמי'30)בשם
"מאבקין, מ"ב) (שם, המשנה עלֿפי מתפרש זה ואף שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק, עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב'ירושלמי'31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס' ובבבלי

(כסףֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈ·ÚÂ34‡ÏÂ] - ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È·‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

ולא 32) ב. קכ, חולין הבבלי וכדעת מ"ג. פי"א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי' כדעת

מי"א. פ"ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי 34)וסוחטם, "דתני שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי מביא, אתה פרי "פרי", יוסף
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י)". - מארצך אשר לכתוב: לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי, "יוסף 36)בדפוס שם: בחלה
שרבינו  ואף ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק

(כסףֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈ·B¯w‰37ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,39˙B¯‚B¯b40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»

ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם
והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את

בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים
גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :¯Ó‡pL ;˙¯ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
¯Èˆw‰43EÈOÚÓ È¯eka44‡È·‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙¯ˆÚ ¯Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

מ"י.42) פ"ד וחלה מ"ג, פ"א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי בו הקרבים הלחם שתי הן
הלחם  שתי כלומר, בשדה". תזרע "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסףֿמשנה).ת 46) ה"א פ"א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח:, (מנחות חובתו ידי יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי"ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ"ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אףֿעלֿפי עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף ('ירושלמי' מ"ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסףֿמשנה). מביא לפני 50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי, נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב'ירושלמי' אמרו וכן
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והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אףֿעלֿפי החנוכה, אחר הפרישם
חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב חנוכה,

שם. ברע"ב עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח. שהקדימו השנה כפירות הם והרי למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט, טו לאחר

הפנים'.52) ב'מראה וראה שם, ב'ירושלמי' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק והראב"ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי, בדפוס

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב)55)'ירושלמי' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ"ה), פ"א

שם).56) ('ירושלמי' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ"ה  בשבט בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב), שני מעשר מהל' ופ"א הי"א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב"ז. ועי' אלא 57)ושם). לי "ואין פד: במנחות
טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע,
אלא  לי ואין מאליו). בשדה הצומח (כלומר, "בשדה"
לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי יג) יח, (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי גם בארצם" "אשר הפסוק

(רדב"ז). הכל

.Á˙B¯Ùe58ÔÈÙzL ÏL59:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב אףֿעלֿגב "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ]ארצך  ב)
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי וגוי, ישראל שותפות אפילו
פ"א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ לגוי קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט"ו). ולהלן ה"י, תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי, עם שותפות שם,

רוקח'). 'מעשה כתב וכן שמח', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ¯‡a63‡È·Ó Ï·‡ .64‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אףֿעלֿפי
סתירה  פי על נקוב, לאינו נקוב בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ אומרת שהאחת ברייתות, שתי שבין
הברייתא  לפי - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ
"שאינו  נקוב, אינו בין גופו בעציץ מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס). (ר"י עיקר כל מביא אינו נקוב בעציץ שאף

רוקח'. וב'מעשה ספר' הספינה 62)ב'קרית סוגי כל
נלמד  זה ואף בארץ. גוששת עץ, ושל חרס של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי שבין הסתירה ע"פ לקיש
ואינו  שמביא עץ של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס, של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי: בדפוס
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ"ל ונראה רוקח'. ב'מעשה
שלא  למעט ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי לדעת שם
ובספינה  בעציץ הגדל ואף ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי"ג. ובפ"ד הי"ג, סוף להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י  ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי בגמרא,

קורקוס).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
B¯·Á68ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M72˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔB¯Á‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

ãycew zegiyn zecewpã

."jznc`n oilecibd lk eidiy cr ,jznc` ixekia xn`py..."

בכיבוש  תלוי החיוב חלות בארץ, התלויות המצוות ברוב
משא"כ  המצוה. חיוב את הגורמים שהם ובחלוקתה, הארץ
בלבד, לארץ בביאה תלוי החיוב חלות ביכורים לגבי
אלא  החיוב חלות גורם אינו בה" וישבת "וירשתה והתנאי
המצוה  קיום כי עליה", דרביע "ארי כהסרת רק שהוא
את  "הבאתי שאומר כמו שדה, לאדם כשיש רק אפשרי
ירושה  לאחר היינו ה'", לי נתת אשר האדמה פרי ראשית
החיוב  חלות אבל בארץ, מבורר חלק לו כשיש שלו וישיבה

וישיבה. בירושה תלוי ואינו לארץ בביאה מיד הוא
(149 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"א.66) פ"א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא
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הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע,
ה"א, ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי
כרבי  ולא הכ"ג) ממון נזקי מהל' בפי"ג רבינו פסק וכן
סבר  שהוא לפי מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ"ב.74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75B¯·Á BÏ76CÈ¯·‰Ï ˙eL¯77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡¯B˜Â83ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי' לא הרבים ברשות [אבל
=) העיר טובי ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי במעמד העיר) נבחרי
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
ברשב"א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני ס.) בבאֿבתרא
רשות  בני אחיל "אחולי כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי"ף לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי שם). (דק"ס שם כתביֿיד בשני
ד"ה  שם ב'תוספות' ועי' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי]. [ונראה שם. ב'ירושלמי' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי"ג]. להלן הראב"ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו

הרי  רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות
קורא, וגם מביא שהוא ופשוט אדמתך". "ביכורי בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס בר"י (ועי' שם ב'ירושלמי' מפורש וכן
הי"ג: בפ"ד להלן שכתב מה על סמך ורבינו כ"י). הראב"ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ המביאין "ושאר

קורקוס). (ר"י הי"ג בשם 80)להלן - ב כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח. שכנים מהל' בפ"י
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב. שם ב'תוספות'

יחשב 83)ב. ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי מהל' בפ"ה

שם  מנה ולא הארץ, את שחלק בשעה יהושע שהתנה תנאים
תנאי  נמנה לא מדוע הקשו - א פב, ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח' וב'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי
אלו  תנאים עשרה הרי נכון: על יישב שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ גם נוהגים

ישראל. בארץ אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.·ÈÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰85ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי"א).85) שם יהודה, כרבי (ודלא מ"ב פ"ב ביכורים
או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע או שליש
מעשר  מהל' בפ"ו וראה תבואה. של קצוב סכום תמורת
וצ"ע. להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי"ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח, דמי כשלקח אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ"י וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי'

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע
מהל' (פ"ח הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי"ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ
Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜¯˜ BÏ LÈ -95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«

„·Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È¯‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈
Ú˜¯˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜¯˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99- ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»

‡È·Ó ‰Ê È¯‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי 92) ולא חכמים (כדעת ה"ב פ"א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני שבקונה ה"ד, פ"ד להלן (וראה קרקע לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע האילן יניקת מעצם חוץ בקרקע

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי 95)שדה קרקע כלומר, מי"א. פ"א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח האילנות, שבסביבות בקרקע
הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
האילנות. שסביב בשטח השימוש זכות את גם מכר

זכות 96) אלא הקרקע, בגוף בעלות קנין לו שאין כלומר,
ראב"ד). ועי' (רדב"ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי

וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,

הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי קורא, וגם
שכתב  מה על סמך ורבינו וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קרקע

עח. הערה למעלה וראה הי"ג, פ"ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙B¯t102Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ103- «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰104BÏ LÈ È¯‰L ,105Ú˜¯˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe106Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈ¯aÁÓ108;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ ¯ÎBÓ - ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ109¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

¯˜ BÏ LÈ È¯‰L‰È˙B¯Ùe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי 101) בעי כהנא, בר בון "רבי ה"ח: פ"א שם 'ירושלמי'
מהו  לקרקע) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
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חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק מן הלוקח אומרים אנו כך
מביא  זה הרי - הקרקע גם קנה ושוב השוק, מן פירות קנה

ורדב"ז). קורקוס (ר"י אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח אחר אפילו

עח.104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי'

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע. קנה לא פירות, שהקונה
הי"ג). (למעלה קרקע לגבי 108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאףֿעלֿפי הלוקח,
ומקורה 109) שם, ב'ירושלמי' אינה לוקח, של זו בבא

מן  פירות שהלוקח שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק, אם כאן כתב ולא

למעלה  כן כתב שכבר דינו, מה הקרקע ולקח הלוקח
ההלכה. בתחילת

.ÂË¯ÎBn‰111dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

לגוי,111) שדהו "המוכר שם: וגרס א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י. תרומות מהל' בפ"א כתב וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע. לו אין שהרי מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי
לגוי), קנין שאין לפי הוא, חייב התורה שמן (אףֿעלֿפי

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי ממנו, וקנה שחזר אףֿעלֿפי – ישראל בארץ

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י 115)ככיבוש וכתב שם.
נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס
לענין  כן כמו הי"א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי, ביד
והראב"ד  מביכורים. פטורים - גוי ביד ביכרו אם ביכורים,
מדרבנן. לחייב [וכוונתו גוי". ברשות שביכרו "אע"פ כתב:
מרחו  אם מדרבנן, חייב במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב"ד]. בהשגת הט"ו מעשר מהל' פי"א ראה הגוי,

.ÊË‰¯L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈ¯eka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב.116) פ"א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי' מדובר
יֿיא) ה"ח, זרה עבודה מהל' פ"ח (ראה שביטלה גוי של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אףֿעלֿפי
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי"בֿיג). מזבח איסורי מהל' (פ"ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב"ז. ועי' הי"ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ"ג

.ÊÈÌÈ¯eka‰120Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
Ì‰È¯·cÓ121‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ"א.120) פ"א פ"ב 121)פאה (שם שבמשנה אףֿעלֿפי
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ"ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב), תרומות מהל' (פ"ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב'ירושלמי' כברייתא רבינו פסק - שם) וברע"ב
חגיגה, 'מאירי' ועי' מ"ג). בפ"ב שלמה' ('מלאכת ה"א פ"ג
שם  זק"ש ניסן הרב ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ"ד.122)עמוד פ"א ב'ירושלמי'123)ביכורים
הכל  אם (אף כל" בכורי כל וראשית "דכתיב, ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈ¯Ù‰124¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
Ô¯hÚ126ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰ -127ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡128·‡ ;‡È·‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡È¯eqÓ B‡ Ôc¯i‰ ¯·ÚÓ129Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰¯‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ¯hÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי"א.124) פ"ג או 125)שם להוסיף שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף לא חייב שאינו הוא ופשוט לעטר.
ב'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ"י שם' הביכורים,126)אנשי "תוספת : מ"י שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי"ש. בדמאי, וחייב מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ העיטור ואם שם), טוב' יום ב'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב"ז שכתב ומה נתמעטה.
בחוצהֿ היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ"י)
הדמאי", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי תמוה - לארץ
כמפורש  הדמאי, על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ ואילו

קורקוס]. בר"י ועי' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי"ג
עקיבא. כרבי הביאם 132)מ"ט, אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ בין חילוק [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„¯BÈ ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
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קסט mixekia zekld - mirxf xtq - oeygÎxn c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e‰„O135‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â136ÌÈ·Ú ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ
ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBn¯ ,e¯kaL137È¯‰ :¯ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈

¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈ¯eka el‡138‡¯wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»
ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ
¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…

ÌL Ì‰Ï ‡¯˜143¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««
eLÏ˙pL144BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈ¯ÙÓ145LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
¯B‰h‰147˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙B¯Á‡148LÈ¯ÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ"א.133) פ"ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב כלומר,
בבבאֿבתרא  ב'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות

שם. למשנה שם' אנשי וב'תוספות א. כלומר,135)פא,
הי"ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע

כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב, שבשמות עשב) (מין גומא הוא

ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי מ"ב). פ"ח לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ"ג מ"ד. פ"ב שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי אין שם, קריאת בלי אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ"ג שם 'ירושלמי'

האדמה, פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי שיהא צריך (כלומר, פרי הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי ולא כתנאֿקמא שם, פ"ג משנה
כנ"ל.142) בגמי, קשרן אלו 143)שלא הרי אמר: שלא

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ"א פאה ב'ירושלמי'
'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח וכו'" ממורח מכרי ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ"ב במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ"ה. פ"ב ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב שמעון רבי ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי לביכורים
וטעמו  (כסףֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י, מעילה

הטמא  מן מפרישים שני ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ"ג הי"דֿטו, תרומות מהל' (פ"ב הטמא על
טמאה  תרומה שהרי לאיבוד, הפרשתם שאין לפי ה"ג), שני
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני, מעשר (הל' לפדיון ניתן שני ומעשר

וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים
להלן.150)להלן. ו'ירושלמי'151)ראה א. עג, יבמות

ה"א. פ"ב ופי"א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה
(שם  כתרומה שהביכורים אע"פ לומר: ורוצה ה"א. שם
כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ"ג ולהלן ה"כ, פט"ו

אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות
שני, למעשר שהוקשו מפני אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי שהם מפני או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי ולא חכמים כדעת מי"ב, פ"ג
גם  כי יתכן זה ולפי שם), ביבמות (עי ' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי
מפורש: שם ב'ירושלמי' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי  שנטמאו, בביכורים אף) = ) אוף יהודה, רבי "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי ובין שני, למעשר
רבינו  שכתב ומה המקדש. כקדשי שהם מפני בטומאה, בהם
שהן  "מפני טעמה: על אלא ההלכה גוף על אינו לי" "יראה
למחוק  שיש כתב שמח' ו'אור (כסףֿמשנה). מקדש" כקדשי

לי". יראה "וכן המילים

.ÎLÈ¯Ùn‰154ewÓÂ ÂÈ¯eka155eÊÊ· B‡156e„·‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e·‚pL B‡157ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158¯Ó‡pL ;159- EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160¯‰Ï Ì‡È·iL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«

˙Èa‰161. ««ƒ

מ"ח.154) פ"א בשרו 155)ביכורים המק נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט), כו, (ויקרא ימקו אתם יב), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב'ירושלמי' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב'. יום 'תוספות ועי' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי ה"ה) פ"ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב) כו, (דברים הפסוק מן שנתמעטו ה"ב),

במ  כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - פד,מארצך" נחות
ה"ט).158)ב]. פ"ד (להלן קורא ואינו ומביאם

מ"ט.159) להעמיד 160)שם, חייב מהבאה, יפסלו שאם
כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר

יוםֿ ('תוספות ה"י שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב').

.‡ÎLÈ¯Ùn‰162- ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי בשם ה"ה, פ"א ביכורים 'ירושלמי'
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygÎxn c"kÎg"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåùç-øî ç"é ïåùàø íåé

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

ושאיסורם 1) למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר
שהוא. במה

.‡¯B‡O2L·„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡4ÏÎa Ô¯eq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯‡O ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôa¯w‰ ÌÚ Ô¯ÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa¯˜ ÌLÏ6¯ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - Ô‰lL ˙·¯Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - „Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa e¯Ó‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי 2) על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם
"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי.4)דבורים. במזבח אלא חייב אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין
כשההקטרה  והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף עצמו בפני דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני במנחות 8)שאור כרבא

אביי  אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי  מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין
דאמרי  כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון.

.·‰ÏÒÙ - ˙¯Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ¯ÈË˜‰10‰˜BÏ -11‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות

ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע
מפני  אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין
היה  אילו שם בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן

משנה). (כסף שבהיכל,10)בריחה" הפנימי המזבח על
יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,

על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח
קטורת  עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L·„ B‡ ¯B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈ¯Ï eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï·‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈ¯Ï - ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰¯Ë˜‰Ï13Ôa¯w‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oa B‡ L·„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ -14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב. אלא 13)עצים, חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15¯OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ È¯ÈMÓ B‡17¯˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
¯ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L·„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
L·kÏ23ÔÈÈe‡¯ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ - «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - Ôa¯˜ ÔÈÈe¯˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰¯Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
¯ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח, בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי
לכהנים". נאכל והשאר המזבח על כולו הקומץ

המנחות.18) כל כשיירי לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי  לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו
ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן
מאי  קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו
כי  רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו
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דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר
עקיבא. כרבי ופסק כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי

המזבח. לגבי קרב ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי
כהונה.22)לכהנים. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי

חטאת  בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו, איכא העוף
מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי רבינו ממה 23)ופסק כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי אף
הרי  לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי  אבל אליעזר לרבי אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות  עקיבא

חייב". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰¯eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï27ÏkÓ ¯·c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
¯Oa ÔB‚k ,‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ È¯ÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È¯‰ - ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL ¯·c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

e¯ÈË˜z Ï·a B˙È¯‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף לדעת
הוא  הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח על דווקא
לדבר  ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש,
גבי  על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי ופסק

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל פי 28)ודבש, על אף
כרבי  ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰29- ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙·¯˜‰ ¯eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰¯B‰h‰ ÔÓ :¯Ó‡ È¯‰L30‰¯B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
·¯˜‰31ÌLk - ·È¯˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙·¯˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e¯‡aL32Ï·‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa ¯·BÚ - ‰¯B‰Ë ‰iÁ È¯·È‡ ·È¯˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
e·È¯˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה

תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש

לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין
יעקב  רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי  משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ:

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי 33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי רבינו ופסק ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי  החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt - Ôa¯w‰ ·È¯˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ ·Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :¯Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

¯Lk Ôa¯w‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
d¯Oa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈa¯Ï ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :e¯Ó‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙¯tÎÓ dÈ‡ -≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :e¯Ó‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי  שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן
לא  קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא

גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי
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.ÁÌ˙Ò d·È¯˜‰Â B¯·Á ˙ÏBÚ ·Bb‰39da e¯tk˙ - «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡40Ï·h‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
¯ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÓ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰¯·Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï·‡ ,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï - ‡È·‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח.45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈ¯eka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡È·Óe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49·BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי 47)בשתי "קודם סח: מנחות במשנה
אחד  נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט
יום  מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ ·¯wL ¯·„ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈

ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈
‰ÙÈ ¯Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡¯˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆

BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ¯·‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ ¯Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«

„Á‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54- ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»
¯Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין
שהרי  מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.),
שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני  הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי  שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש

יג)52) ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים
וזה  יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כאן, משנה
אפשר  אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח בלא
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי מליחה). מצוות לקיים בכדי

מליחה,55) מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח לא אם גם כשר הקרבן אבל

.·È‰˜BÏ - ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa ·È¯˜‰56‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
- ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ¯‰Â ¯Lk Ôa¯w‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa ·kÚÓ58˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב
קרבן? בכל מלקות לחייב לו מנין כן ואם וגו', מלח תשבית

מלח,57) תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע "כן
לעכב". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט

בלבד. הקומץ את (כסף 59)אלא לעכב" ודאי "שמשמע
שהחזיר  מקום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב
וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה
הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,¯eaˆ ÏMÓ - ˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡È·Ó „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ

Ba¯˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL·e .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ
ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61L·k‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡¯·e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…

˙B¯BÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ
ÌÈL„w‰63.ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÁÏBÓ L·k‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ
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˙BÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡¯·e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»
.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙ¯Op‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב דקדק
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי

המלח". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי
למזבח. עליו לעלות כדי מזבח, של לדרומו בנוי

מולחים 63) שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,
בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות

הפרוה. בלשכת אלא המלח,

á"ôùú'ä ïåùç-øî è"é éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי וכן

.‡a¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¯Á·Â ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Á·Â «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL - Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
ÔMÚÓ ÔÈiÓ ‡Ï ÌÈÎÒ ‡È·È5‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ ‡ÏÂ ,6, »ƒ¿»ƒ…ƒ«ƒ¿À»¿……∆∆ƒ¿ƒ»

ÏÏ·È ‡ÏÂ7BÁÈ¯L ÔÓLa8Ú¯ BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ"ג ח. הלכה פ"ב א, הלכה פ"א למעלה ראה
יא. הלכה פ"ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ"ב וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב"ר יוסי "רבי במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואףֿעלֿפי ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב"ר יוסי כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף עליו חולק אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י). למתקן" כדי אותן מעשנים
היין  אותו ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב:
הזה  המום הרבה ואירע מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי"ט  על וההגהה התוי"ט ולפי המערב". ביינות אצלנו
לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פי' רבינו: בדברי צ"ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע), ריח

ט. הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע ריח ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה

.·‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÔÎÂ10‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á· ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ¿≈¬≈««¬»»…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿…
- ÁÏ ‡e‰Lk ÚÈÏ˙‰L ıÚ ÏÎÂ .˙ÚÏBz Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆««¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿∆«

ÁaÊnÏ ÏeÒt11ÌB˜n‰ ˙‡ ¯¯Bb - L·È ÚÈÏ˙‰ . »«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»≈≈∆«»
‰¯È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡È·È ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ

ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב להלן ראה

פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות
לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח", לגבי
– היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי
וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י),
למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"ט מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע בן אלעזר רבי קטז: וזבחים כב. מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף הדיוט, בו נשתמש שלא מזבח מה המזבח, על

הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰·k ÌeÓ ÏÚ·Ï ÌÈÓBc19ÏÚ·k ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

המשנה14ֿ) ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט.15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה ראה
ב.19) הלכה פ"א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי  מ"ה: פ"ד לכתובות הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב
מכת  אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק
לאו  באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ"י  א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰B·l‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙¯L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡ - ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk - CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,C¯Ú ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק: במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה
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ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה
חיים  שעופות לפי שרת", וכלי והלבונה והעצים "העופות
מקבלים  אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי ח), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב
וראה  ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï·‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡ - ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da ¯Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡È·nL ,¯ÓBÏ - ≈«»««»«∆≈ƒ«»

- ˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ - ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙ¯BOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯ÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי
הרי  וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי שהרי לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי אלעזר 29)זה כרבי
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים
מקצת  משמע "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף,
רש"י  (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף יפדנה

שם). צב.32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי בבשר 
ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ט (להלן רבינו כתב

בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב. בזבחים
במקום  במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה
שם  כרש"י ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô¯‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿

[˙B¯‰Ëa ¯‡a˙iL38- ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â Ô¯‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»
- e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿

eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ"י במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים

שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב השילוח ממעיין ממלאין
ומאירי). (רש"י בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי עד במקוה, והשקיען בכלי המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ב עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ"ט  סוף ובירושלמי ח. הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי היו ואם חג, מי אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי שרת" בכלי שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי אנן אף רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י

.ÊÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎ¯Bc - ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈ·kÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈ¯Lk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי "על
את  עושין הם והרי שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני  בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף משקין, מטמא
ואין  רביעי נעשה שלישי אין וכו', שלישי הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ"ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף מהן היוצא המשקין אין
מן  כי אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי 43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי, הטומאה מגע

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚ¯fL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰¯˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ÔÚ¯Ê elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈ¯Ê ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰B·l‰Â47Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰B·l‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»
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לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אףֿעלֿפי
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסףֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי שם), רש"י (ראה מו: ובזבחים
שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי לומר צריך זה, ולפי
– יאכל" לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ח רבינו שכתב ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי יב, הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי הרי – לוקה בכלי שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏM·Ó‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï·‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙È·a ÚeËp‰ Ì¯k ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏ·f‰ ˙È·a59Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„·Ú ‡lL Ì¯k ÔÈÈ B‡61‡È·È ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk - ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק "כשהוא ופירש"י פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי רבינו, ובדברי יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב שהרי השני, כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום, ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק, רבינו חילק שלא זה ומתוך מתוק.
ולא  השמש, מחמת מתוק לבין עצמו מחמת מתוק בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י.

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי  היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי) (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע) ריח
המערב" ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי"ט  שהגיה מה לפי שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי"ט, על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס". דפירי חוליא מאיס, לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק מחלק שלא רבינו אבל במתוק, המדובר רש"י
ודאי, שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף
בו  נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא

לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן
"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים

הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",

השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש
יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, תוספתא 54)בלשון

צז: בתרא בבא גם וראה פ"ט, שזה 55)מנחות תירוש יין
הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה

הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
מגיתו  יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ"ז  ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב
לפי  טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ

ההלכה. בסוף להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע" שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יחֿיט). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ"ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt -64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
‡˙ Èab ÏÚ‰65ÌÈÎÒÏ ÏeÒt dÈÈ -66ÈtÓ , ««≈¿≈»≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÎÒe Á·Ê :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .BÁÈ¯ ‰pzLpL67‰Ó - ∆ƒ¿«»≈¬≈≈∆«¿»ƒ«
‰pzL ‡lL Á·f68epzL ‡lL ÌÈÎÒ Û‡ ,69. ∆«∆…ƒ¿«»«¿»ƒ∆…ƒ¿«

ארס.63) בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח",64) לגבי פסולין מגולין "והמים מח: סוכה משנה

את  יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח) א, (מלאכי שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ על ונתנם הגפן שריגי את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי רב דברי

לזה.67) זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי". פסולים נשתנו, אבל

.‡Èda¯ ‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ70ÌÈhÁ‰ ·¯ eÚÈÏ˙‰ B‡71 …∆∆ƒ¿ƒ»À»ƒ¿ƒ…«ƒƒ
Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt -73- ˙Á‡ ‰hÁ ·¯ ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰74- ÁÓ˜ da ¯‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«

‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם
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פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק נתלעה הללו

מתולעים). רוב מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם
פסולות". - רובן רבי 74)שהתליעו "בעי בגמרא: שם

רש"י, ומפרש תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה
אין  כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב ביטול של
סימן  ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי"ב. להלן ראה אותה, וינפה שיחזור

.·È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È ¯aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt - ˜·‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ¯ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙È·a eÚ¯ÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï·‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏ·f‰ ˙È·a79ÔÏÈ‡‰ ˙È·a B‡80d¯ ‡lL ı¯‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
d„aÚ ‡ÏÂ81- ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡È·È ‡Ï - ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

‰¯Lk82. ¿≈»

קמח.76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י) "אין מש 78)רש"י שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים

ראשונה,81) שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
עושה  והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה
ומניחין  הארץ שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה". סולת
וזורעים  שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה
השדה  אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ (רבינו אותה"
בשנה  שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה
שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל השניה,

ד. הלכה פ"ז להלן על 82)ראה כן אמרו שם במשנה
אבל  האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים מבית המביא
במשנה  מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על
"כיצד  מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם שם

כסףֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא

.‚È¯˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚ¯Êe84È¯‰ - ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈ¯fa ÔÒe‡Ó ‰¯·Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È·‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
¯Lk -87. »≈

הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק, יש בזרעם רק
מאוסים, שהם למזבח, אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי וכתוב

סט.). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי בר 86)שלקט רמי של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי תמוהים, רבינו דברי אבל חמא.
אולי  הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי  שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני היתה ואולי הבהמה.

פ"ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק כל כדין
יב. הלכה

.„ÈÌÈ¯b¯b ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa e¯MpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLe·k91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈ¯ÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈ¯L ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú¯94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk -95˙È·a BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙È·a B‡ ÌÈÏ·f‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï el‡ Ïk - ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי 91)שמן או בחומץ
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י (רש"י ששפכו 92)מלח

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ"ט מנחות תוספתא

משמרי  יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י (רש"י וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח, (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט.הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי  "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Lk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»
L„Á‰ ÔÓ ,ı¯‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡È·iL „·Ï·e , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ

¯ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;¯Á·n‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
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העומר  מן חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ
ישראל, ומארץ החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי
"כל  כי רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י ואילו הזבחים, על גם המדובר כי כתבו, כל)

במנחות. רק שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז 101)בפ"ח ראה
פסח, של שני "ביום כי ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי א, הלכה פ"ח שם ראה
ביום  המוסף על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי בעומר תורה,
אל  תבואו כי י) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה שם), בפיה"מ

ב. הלכה שם ובפ"ח הֿו,

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ë éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡È·Ó ÏeÒt BÈ‡L ¯·c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
¯eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡È·È ‡Ï - ‰ÏBÚ ·iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB ¯e¯‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

¯ÓB‚Â2¯Á·n‰ ÔÓ ‡È·È - Ôa¯˜Ï ‡È·iL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי"א: ולהלן ה"ח, פ"ב למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי לצאת כדי אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה בבינוני, לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי
להביא  חייב ואינו מועטין שדמיו מפני המין שבאותו ביותר

הבינוני". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.·ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡È·Ó :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
·‡BnÓ5ÌÈO·k ÔÈ‡È·Óe ,6ÔB¯·ÁÓ ÌÈ·Á¯ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔB¯M‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡È·Óe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ¯‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁ¯wÓ ÔÈÈ ÔÈ‡È·Óe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡È·Óe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי א.5)בני פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני
רבי 7) וכו', מחברון כבשים ממואב "אילים בברייתא: שם

וב'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה

ורש"י  רבינו (לפי הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם
רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י) בני 9)שם תורים

בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב פו, שם
לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם
זנוח) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס גרס
בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",

(כלומר,13) אלפא תקוע, במשנה, - ב פה, שם
בעבר  רגב להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף=ראשון)

הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Lk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰17·eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡18ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰ el‡·e .19ÏL ˙Bia¯Óa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈL¯Á ÏL21·eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏL·e , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏL·e23ÔÈ¯Êb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡ - ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
ÔaÁ¯ ‰n‡Â Ôk¯‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈ·ÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»

˙B¯B„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט.), תמיד (המפרש, העצים" רוב "כלומר,
ה"ב.15) פ"ו למעלה ראה הדיוט, בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ"ב
מהל' בפ"ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ במשנה: שם
זית". כט:).18)ושל (שם יעקב בר אחא כרב

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב"ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט.). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ"ל:
שמדובר  כט:) (שם בגמרא אמרו וכן (כסףֿמשנה). יערות

פרי. עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ ישוב משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע"ב

שהוא  שמעתי ואני אפרסמון. שמן העושה "עץ שהוא:
ואףֿעלֿגב  צינוב"ר, ובערב פינ"ו, בלע"ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב:24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ"ב ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ של גזירים בשני לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב סב, זבחים

המזבח" על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ"ל:
וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי ופירושו

אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח המערכה מקום כי אף
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פ"ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ"ד: פ"ו בשקלים ששנינו ממה נשמע שכן יותר,
שם  וב'ירושלמי' גזירין". משני יפחות לא עצים, עלי הרי

כאן). המוריה' ב'הר (וראה אמה הוא השיעור כי נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈ¯Êa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ ¯32‰BL‡¯ ‰La ‰„O‰33Ú¯ÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰L·e ,35‰BL‡¯a Ú¯fL ÈˆÁ‰ ¯ ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»
ÌBÈ ÌÈÚ·L ÁÒtÏ Ì„˜ ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ‰BLÂ L¯BÁ - ‰„e·Ú ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»
Ú¯BÊ37ÌÈhÁ‰ ¯¯B·e .38˙‡ ÛL Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆

ÌÈhÁ‰39‰a¯‰ Ô‰a ËÚB·eeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב. פה, שם וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני הבאות

מהל' בפי"ב ראה יחיד, מנחות ותשע ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב'הר וראה ה"א. שם בפ"ב עי' הנסכים,
בלי 32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה שם. רש"י וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני.
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚB·e ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚB·e ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43¯Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡·B‰‰ ·LBÁÂ .‰a¯‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

¯ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „w¯Óe ÔÁBË Ck ¯Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי אמטויי ירמיה, רב "בעי שם:

דקתני  "הא רש"י: ופירש תיקו". מאי. תרי, ואתויי אמטויי
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי, אמטויי היינו אחת, שף
שיפה, חד קרי לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב לחוד הבאה נמי וכן
לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב להחמיר יש נפשטה,

שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,

שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚¯‰ ÔÓ ÌÈ·Ú ‡È·Ó -47ÌÈÓ¯k‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„e·Ú‰48‰La ÌÈÓÚt49C¯B„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙Bi·Áa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆

Û„B BÁÈ¯ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙È·Á‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙È·Á‰ ÈtÓ ‡Ï ‡È·Ó≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈ¯ÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט. פ"ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס כדי כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב
(פ"א  אילנא לאוקמי נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב, פ"ח שבת ב'ירושלמי'
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי תני שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ' טו (סי' "זמנים" בספרי וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי  קידוש דין (שהרי עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי  של מברייתא ופשט צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי  השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב:51)פ"ט, פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י) רש"י פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי  "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב. פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי ודומים היין פני על
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שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין
החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם

האמצעי 57) השליש מן אלא לוקח אינו כלומר, שם. משנה,
שלמעלה  מהקמחין רחוק שהוא מפני מובחר, הוא ששם

שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,
השליש  חצי אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי שם מהברייתא

.Ê·LBÈ ¯aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ·˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
- ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈ¯ÓM‰ ÈepL ‰‡¯iL ÔÂÈk ,˙È·Á‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡Ó ?‡È·Ó È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ¯„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ¯˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È·‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ"ט: מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ"א, פ"ו ועדיות א. ע, וסנהדרין ב. צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט. פ"ו למעלה "אין 62)וראה ב: פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק מכשירין". וחכמים רבי. דברי ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסףֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי לדעת פ"ט, מנחות תוספתא

מדברי  שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק רבינו ואילו רבי, לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי' חכמים, בדברי לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסףֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט
(כסףֿ ה"ט פ"ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
B¯b¯bL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ B¯¯·e ˙Èf‰ L‡¯a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰¯B˜a BÚËe Ck ¯Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ -«∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡È·ea¯Úa74¯b¯b ¯b¯b ¯¯·e ¯ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰ - ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ·¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - Ck ¯Á‡ ‰¯B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰ - ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
- ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck ¯Á‡Â ,Ô·bÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
- ‰¯B˜a ÔÚËÂ ¯ÊÁ .ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««

.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי"ג 66) אמור פ' ב'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,

פעמים 67)ה"בֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי
אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב'תוספות' שליקט היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב, מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח כלומר,

שם, במשנה וכחכמים נוסף, שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי האומר יהודה רבי על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈ¯Á‡Â .77ÈÚÈ·¯‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰È¯Á‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈ·M‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰È¯Á‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ) כט, (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי אמר חסכון? מאי החסכון, מפני
צריך  היה שאילו שם, רש"י ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י, ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי השמן שהוא
ה"י. יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני. אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני 81)דרגה שהוא
שבשלישי.82)שבשני. הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני.85)דרגה השלישי שהוא
שבשלישי.86) השני שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי. שם.89)השלישי זה גם

.ÈÔBL‡¯ ‡l‡ ‰¯BnÏ ¯Lk ÔÈ‡90ÈÚÈ·¯e91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Le92¯Lk ÔÈ‡ - ¯B‡nÏ ˙È˙k :¯Ó‡pL ;„·Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„·Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰¯BnÏ93Ï·‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈ¯Lk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני.91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי במשנה. שם שבשלישי. ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח), (למעלה כתישה עלֿידי נעשו השמנים,

השמנים. ב.93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי
ה"ט.94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL ¯Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ·ÈÁ¯ÈÂ Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
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B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿
ÔÈn‰95‡È·‰ Ï·‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .epnÓ ‡È·iL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ

Ï·‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰·ÏÁÓe B‡ˆ ˙B¯ÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L ¯·c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

·Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,·Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
- ·Ú¯ ÏÈÎ‡‰ .B˙·ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È - ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
- Ì¯Ú ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â ·Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…
ÔÓ LÈc˜È - ¯·c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.¯ÓB‚Â ÈÈÏ ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי "הם

(כסףֿמשנה).

ÁaÊn‰ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«

á"ôùú'ä ïåùç-øî à"ë 'ã íåé

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(· .¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ ¯„Ò (‚ .‰ÏBÚ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈc·È ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ ¯„Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
¯„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (·È .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡È·iL (ÁÈ .˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡¯ Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â ÂÈ¯„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le B˙·„Â B¯„ ¯Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (·Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„·Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈO·k‰ ÔÓe ,¯˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe3‰Bi‰ Èa ÔÓe ,4. ƒ«ƒƒ¿≈«»

כתב 2) וכן התורה. בפסוקי ומבוארים פשוטים דברים הם

קדשים. סדר למשניות היונים.3)בהקדמה ממיני מין
איסורי  מהלכות ג (פרק גדולים הם אם אלא כשרים ואינם

ב). הלכה שאינם 4)המזבח לפי היונה", "בני נקראו
קטנים. בהיותם אלא כשרים

.·˙Ba¯w‰ ÏÎÂ5,„ÈÁÈ ÏL ÔÈa ¯eaˆ ÏL ÔÈa , ¿»«»¿»≈∆ƒ≈∆»ƒ
ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡6ÌÈÓÏLe ,ÌL‡Â ,˙‡hÁÂ ,‰ÏBÚ :7. «¿»»ƒƒ»¿«»¿»»¿»ƒ

חיה.5) התורה 6)מנפש "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר
ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
שהם  חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה הרי השלמים".
אלא  היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לדורות,
ח). משנה ה פרק לזבחים המשנה (פירוש לשעה

לשונו:7) וזה רבינו כתב שם קדשים לסדר בהקדמה
לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת
שאמרנו  "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש
לא  להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת
לומר  רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה
וכאן  וכו', לשלמים דומין שהן לפי והפסח והמעשר הבכור,
שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי
שנקראת  לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי

שלמים.

.‚:Ì‰Â ,„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÈÈÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ≈»¿«»ƒ¿≈
¯OÚn‰Â ,¯BÎa‰Â ,ÁÒt‰8. «∆«¿«¿¿««¬≈

בהמה.8) מעשר

.„ÔÈ‡Â .˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ≈»«»¿≈
ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL ¯eav‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙¯ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯eav‰ ÔÈ‡Â .11 «¿≈ƒ¿≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÛBÚ ‡ÏÂ12. ¿…

כמו 9) השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי מנחת כלומר,
תנופה  לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג, (ויקרא שנאמר
שנה  בני כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים
(שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח
ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ)

צבור 10)וגו'". שלמי "זבחי במשנה נד: בזבחים
נאמרו 11)ואשמות". בתורה הכתובים האשמות שכל

איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל
ליתיה". הצבור 12)בצבור אין עוף קרבן אף כלומר,

ומנחות  ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים.
זאת  למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה.
- קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה
הציבור  ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו

עוף". מביא

.‰ÔÈ„ÈÓz ÈL :Ì‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜13,ÌBÈ Ïk ÏL »¿¿«ƒ≈¿≈¿ƒƒ∆»
˙B„ÚBn‰Â ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ˙B˙aL ÈÙÒeÓe14¯ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ
.¯ÈÚOÂ ¯t Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - ‰¯Ê ‰„B·Úa e¯B‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈ¯ÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ ¯t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈
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Ì‡Â .‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜p‰¯‡La e¯B‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó - ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ«¿«»¿«ƒ¿»«∆¿≈

.¯eaˆ ÏL ¯·c»»∆ƒ

התמיד 13) לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין סוכות,14)של [=שבועות], עצרת פסח,

הכיפורים. ויום השנה ראש עצרת, שעיר 15)שמיני והוא
השעיר  אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף, הפנימי
איל  כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני

המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.Â¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ :Ì‰ „ÈÁi‰ ˙Ba¯˜17.ÁÒt‰Â »¿¿«»ƒ≈«¿¿««¬≈¿«∆«
.˙BÏBÚ ‡È‰Â ,‰i‡¯‰Â .ÌÈÓÏL ‡È‰Â ,‰‚È‚Á‰Â¿«¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

¯b‰ Ôa¯˜Â18Èa ÈL B‡ ;‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ‡e‰Â . ¿»¿««≈¿»ƒ«¿≈»¿≈¿≈
‰ÏBÚ Ô‰ÈLe ,ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ19ÈzL B‡ ; »¿≈ƒ¿≈∆»¿≈

ÌÈÓÏL ˙Á‡Â ‰ÏBÚ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a20¯„Bp‰Â .21B‡ ¿≈««»¿««¿»ƒ¿«≈
·c˙n‰22B‡ ‰ÏBÚÌÚ ÔÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe .ÌÈÓÏL «ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰„Bz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÁl‰23¯ÈÊp‰ ˙Ba¯˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25Ú¯ˆÓ ˙Ba¯˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈ·Ê ˙Ba¯˜Â .28˙B„ÏBÈÂ29, «»¿»»¿»¿»¿¿»ƒ¿¿
‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ Ô‰Â30‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚BM‰ Ôa¯˜Â . ¿≈«»¿»¿»¿««≈¿ƒ¿«…

˙‡hÁ ‡e‰Â ,˙¯k da LiL ‰OÚ˙31˜tzÒ Ì‡Â . «¬∆∆≈»»≈¿«»¿ƒƒ¿«≈
‡È·Ó - ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,33˙B¯·Ú LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡È·nL34È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL ˙‡hÁ‰ ¯Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BlMÓ36¯Ùe .„ÈÁÈ Ôa¯˜ Ô‰ È¯‰ - ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Ba¯w‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰¯Bza Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי 18)מעשר מהלכות י"ג בפרק ראה
ולהסתופף  לברית להיכנס הגוי ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת
שנאמר  ממה ט.) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
אבותיכם  "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר
שנאמר  דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא
עולות  ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות
ממילה  (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו

כישראל). - קרבן גם צריך כריתות 19)וטבילה בברייתא
נאמר  ובישראל לישראל, גר שהושווה פי על שאף אמרו ח:
במקצת, אם כי הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו
בו  שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא
"איזהו  - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
בעולת  שהרי העוף", עולת אומר הוי לה' שכולו דבר
ואמרינן  בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא  שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב
לא  ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב,
רבינו  אבל זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי
שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי".21) "הרי האומר: זו".22)הוא "הרי האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

תודת  זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני ביום שמביא
שני 27) יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים
וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש

העולה". את ישחט ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב
לטהרתם. ואחד 29)השמיני הארבעים ביום שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב
לעולה  אחד יונה בני שני או תורים שתי מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני  או תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני
חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא על 34)בוודאי הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי

בן 36)ספק". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba¯˜ Ïk37˙eÈ¯Á‡·e Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰·„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
·¯˜41Ôa¯˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ - Á·f‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,¯eaˆ Ôa¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÔÓÊ BÏ Úe·wL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע שלמים.38)שלא או עולה זו הרי
זמן.39) להם שקבוע הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח קבוע שהרי
זמן.

.ÁÌÈ¯Îf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47È·e ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰·˜p‰Â ¯Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»
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תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי 47)וגו'". עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
והלאה  השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני  מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן
מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר
הרי  ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B·˜p‰ ÔÓe ÌÈ¯Îf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני 50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני דבר
יחטא  נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים,

.È„·Ïa ÌÈO·k È¯ÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈO·k‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰58˙B·˜pÓe ÌÈ¯ÎfÓ ,59ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ , «»»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ

ÌÈpËw‰60ÌÈÓÏL ‡a ÛBÚ‰ ÔÈ‡Â .61ÌÈpËw‰ .62Ì‰ «¿«ƒ¿≈»»¿»ƒ«¿«ƒ≈
ÌÈÓÈ ˙ÓL ÔaÓ63‰L „Ú64ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz65. ƒ∆¿…«»ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿

BÏ ‰¯aÚ˙ - ‰L ‰¯aÚ˙ Ì‡66¯˜aa :ÌÈÏB„b‰Â . ƒƒ¿«¿»»»ƒ¿«¿»¿«¿ƒ«»»
„Ú - Ô‡v·e ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú -«»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,Ô˜Ê ‡e‰67. »≈¿≈«¿ƒƒ

לזבח 56) קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שנאמר 57)שלמים

קרבנו". עז "ואם יב) "ואם 58)(שם, א) (שם, שנאמר
מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח

אם 59) וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה אם זכר

ייוולד 60) כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים שבעת והיה
בן  הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן
מן  הוא א) ג, שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה

עולה",61)הגדולים. העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
"העוף  ב) הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו

שלמים". העוף ואין כבש 62)עולה, והם הקרבנות, שבכל
שבבקר. ועגל שבצאן, כז)63)וכבשה כב, (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני ג:64)"ומיום משנה א פרק פרה

משנה. יותר ולא שנה", בני במשנה.65)"כבשים שם
בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,
"שנתו  מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר

העולם". מנין של שנה ולא שיעברו 66)שלו עד וכשר
פרה  בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו
בתורה  האמורים שנה בני ש"כבשים חכמים בדעת א פרק
באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד -

לו". נתעברה שנה "ר'67)ונתעברה ב: משנה שם בפרה
ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי
בן  שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר
רבי  שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר
שאין  אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר
המשנה  בפירוש רבינו וכתב הכבוד", מפני זקנים מביאין
מתועבים  הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם:
קרוב  עניינו וכאילו אמיתי מאמר הוא הנה הקרבנות בכל
ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום
שמה  דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו
שכתב  ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אינו  שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו
(משנה  פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר
פרה  מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות למלך

א). הלכה אדומה

.·ÈÈÈÓM‰ ÌBiÓ ÔÈ¯Lk ˙Ba¯w‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ

‰‡Ï‰Â68¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
¯OÚn‰70- ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa Ô·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡L , ««¬≈∆ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

.·È¯˜Ó«¿ƒ

ביום 68) ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
בפירוש  רבינו וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל'
לשון  זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה
ואמר  יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא התורה
ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור
לשמיני  כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו
שהתיר  וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו
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מיום  אלא תקרב לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו
יירצה". "והלאה כאמרו: שלא 69)שלושים, במשנה. שם

להורות  לי", תתנו השמיני "ביום אלא "והלאה", בו נאמר
השמיני. ביום לכתחילה לבכור 70)שמותר "שנשתוו

גם  נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין
וצריך  השמיני, ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים

רבינו. השמיטם למה עיון,

.‚È˙Á‡ ‰ÚL eÙÈÒB‰ Ì‡Â ,ÌÈL„˜Ï ÔÈBÓ ˙BÚL71 »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»»««
‰ÚL e˙Át B‡72B˙ÂˆnL Ôa¯˜ ?„ˆÈk .ÔÈÏeÒt - »¬»»¿ƒ≈«»¿»∆ƒ¿»
‰L Ôa ˙BÈ‰Ï73- ˙Á‡ ‰ÚL ‰M‰ ÏÚ ÛÈÒB‰ Ì‡ , ƒ¿∆»»ƒƒ««»»»»««

ÏÚ ÛÈÒB‰Â ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰L Ôa ‰È‰ elÙ‡ .ÏÒÙƒ¿»¬ƒ»»∆»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«
ÏÒÙ - ‰˜È¯Ê ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁ·f‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú«¿«¿ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ

הוא 71) התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול. הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כגון 72)כשר

ושלושים  שנה היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים
אלא  כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד
התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה

יותר.73) זכר 74)ולא תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר
בקבלה  שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן
לא  הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו

.„ÈB‡ ‰O·k B‡ O·k ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È¯‰ - ÌÈO·k75¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ -77. «ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
„Á‡ ‰iL ‰La ÒkiMÓ ?ÏÈ‡ ‡¯wÈ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆»

ÌBÈ ÌÈLÏLe78‡Ï ¯Lk BÈ‡ ÌÈLÏL ÌBÈa Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿¿ƒ≈»≈…
O·ÎÏ79ÒbÏt ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È¯‰ - Ï‚Ú Ba ¯Ó‡pL81¯t .Ôa - ∆∆¡«≈∆¬≈∆∆»»«∆
ÌÈzL82.ÌÈzL Ôa - [¯ÈÚO .‰L Ôa] - ÌÈfÚ ¯ÈÚO . ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»»»ƒ∆¿«ƒ

.¯ÈÚO ‡¯˜ ‡e‰ ‰iL ‰L Ïk»»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ

בתוך 75) כלומר, שנה", בני "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא בני 76)השנה, "ואילים שם: פרה

יז, (יחזקאל הארץ אילי את כמו קשה, לשון שאיל שתיים",
שנים. שתי בן - קשה כאן אף כא.), ביבמות ראה יג.

פחות.77) עשר 78)ולא שלושה "בן במשנה: שם פרה
איל". זה הרי אחד ויום לאחר 79)חודש כשר, אינו לכבש

יום. שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שם:80)שמלאה
גס, פלג מורכבת, מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי
לגדר  הגיע ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה

הגדרים". בין נשאר אבל י.81)שאחריו, השנה ראש
סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה
ועגל  ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו' שתיים בני

בפחות  אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו
פסולים. כולם לדברי - שנים משתי

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈ¯ÎÊ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ - ¯eaˆ83¯˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈO·k‰85ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ - «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
- „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,¯˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰·˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87¯˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91¯t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
˙Ù¯OÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ

,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡È·nL ¯t -«∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»
Û¯OÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי שעירי כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר
קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב)
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב"ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו'

יב)93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ ¯eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95¯ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ B¯·ÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL96È¯ÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰¯Ê ‰„B·Ú97ÌÏÚ‰ ¯Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÌÈ‡¯˜ ÌÏÚ‰ ¯Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈzL ,˙BÙ¯Op‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ

„ÈÁÈÏ100¯eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף, שהוא

למחנה  מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
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וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם
העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט שבט כל חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו'
שלא  פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר
נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח, כהן משיח,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי
ופר  המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם

.ÊÈ˙BÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙¯ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈO·k ÈLe ˙BÓL‡‰Â ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿»¬»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ∆¬∆∆
„ÈÁÈ ÏL ÌÈÓÏL Ï·‡ .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ»¿≈»»ƒ¬»¿»ƒ∆»ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈ‡¯˜ ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰Â102. ¿«¿¿««¬≈¿«∆«ƒ¿»ƒ»»ƒ«ƒ

העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

.ÁÈÔÓ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOL ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈ¯eÓ‡ ÔÈ‡¯˜p‰103B‡ ¯BL ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
·¯w‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104·ÏÁ BÏÏÎ·e , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆ƒ¿»≈∆

‰·w‰ Èab ÏÚL105Ô‰ÈÏÚL ·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰ ÈzLe ,106 ∆««≈«≈»¿≈«¿»¿≈∆∆¬≈∆
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ ¯L‡ ·ÏÁ‰ ÌÚ107„·k‰ ˙¯˙BÈÂ ,108, ƒ«≈∆¬∆««¿»ƒ¿∆∆«»≈

˙¯˙Bi‰ ÌÚ ËÚÓ „·k‰ ÔÓ ÏËBÂ109‰È‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«»≈¿«ƒ«∆∆¿ƒ»»
‰ÈÏ‡‰ el‡ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ÌÈO·k‰ ÔÈnÓ Ôa¯w‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰¯„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰p¯ÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :¯Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙ¯O ÔÈ¯eÓ‡‰113. »≈ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««ƒ

לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב שם,
הק  את על המכסה אשר החלב כל ואת רב

הן  "ואלו אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
אליהו  רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א:
כדברי  כתב הוא שגם ג משנה א פרק ברכות מלונדריש

הך]. היינו וחלבים שאמורים שם 105)רבינו בתוספתא
כל  "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא
החלב  את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב
שעל  החלב את להביא אומר עקיבא רבי הקבה, שעל

תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים"
פרק  משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה
י"ג  פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז

בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות ויקרא 106)מהלכות
עליהן". אשר החלב ואת הכליות שתי "ואת שם:

הכסלים"107) על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:
חיה  כשהבהמה הכליות שעל "החלב שם: רש"י ומפרש
שתחת  החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא
ובתחתיתו  הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים

חופהו". על 108)הבשר הכבד על היותרת "ואת שם:
כמו  ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות
ד  פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן

ג. שקול 109)משנה "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
על  היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק)
יסירנה  והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח (=אם הכבד
מהכבד  חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש ויהיה
- יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה
ומן  הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך
היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת
מן  היותרת "ואת אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום

וגו'110)הכבד". מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, שם
תמימה". האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב

אשר 111) החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין

עם 112) יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא
יכול  העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
לפנים  ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא
חוליות  עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע העצה". מן
(כסף  השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה,

אהרן 113)משנה). בני אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
המזבח  שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה
ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי

משנה). (כסף ט

.ËÈÂÈL„Á eÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿À∆∆««ƒ∆»√»»
ÈÁ ‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯aÚ ÏL114ÌÚ BaÏÁ ‰ÏÚÓ BÈ‡ - ∆À»«¬ƒƒ¿»«≈«¬∆∆¿ƒ

„·Ïa Bn‡ ·ÏÁ ‡l‡ ,Bn‡ ·ÏÁ115¯aÚ‰ È¯‰Â , ≈∆ƒ∆»≈∆ƒƒ¿««¬≈»À»
.‰È¯·È‡Ó „Á‡k¿∆»≈≈»∆»

כרת.114) חייב והאוכלו הבהמה כחלב שחלבו
נאמר 115) "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא

זכר  (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב
כאן  [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף האשם), הוא
במעי  שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים)

הבהמה).

á"ôùú'ä ïåùç-øî á"ë 'ä íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,

.‡Ôa¯w‰ ÌÚ ÔÈ‡È·nL ˙Ïq‰Â ÔÈi‰2ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ««ƒ¿«…∆∆¿ƒƒƒ«»¿»≈«ƒ¿»ƒ
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ÌÈÎÒ3ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙‡¯˜ dc·Ï ˙Ïq‰Â ,4˙ÁÓe . ¿»ƒ¿«…∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«
‰Ùez ‡Ï ‰eÚË dÈ‡ ÌÈÎÒ5‰Lb‰ ‡ÏÂ6‡ÏÂ ¿»ƒ≈»¿»…¿»¿…«»»¿…

‰B·Ï7ÁÏÓ ‰eÚË Ï·‡ ,8˙Ù¯O dlÎÂ .9ÁaÊÓ ÏÚ ¿»¬»¿»∆«¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰10B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈi‰ Cq˙ÈÂ . «ƒ¿ƒ¿«≈««ƒ««ƒ¿≈«¿≈¿ƒ

L‡‰ ÏÚ11B„È dÈa‚Ó ‡l‡ ,12„BÒÈ‰ ÏÚ ˜ˆBÈÂ13 «»≈∆»«¿ƒ«»¿≈««¿
ÔÈ˙ÈMÏ „¯BÈ ‡e‰Â14. ¿≈«ƒƒ

ואשמו 2) מצורע וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו
ב). הלכה (להלן נסכים ט.3)הטעונין ה. זבחים ראה

ועוד. צו: ופסחים שם) רש"י (ועיין טו: ראה 4)ברכות
ועוד. ח. מנחות קט: זבחים יא. היא 5)שבועות "תנופה

מנחות  המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע שמנענעים
ה). משנה המזבח 6)פ"ה לקרן שמגישין היא "הגשה

והגישו" או המזבח אל והגישה שנאמר מה והוא וכו',
אין  נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות ובמשנה שם). (רבינו
כתוב  לא שהרי בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות
ממה  סא.) ס: (שם בגמרא שנתמעטה בה אין והגשה בה,
הכהן  אל "והקריב ח) ב, (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר
אותה, מיעוט, משמע "והקריבה" המזבח", אל והגישה
בגלל  באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל שבאה

הזבח. בגלל אלא "מנחת 7)עצמה, במשנה נט. שם
בגמרא  זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים
עליה  "ושמת טו) ב, (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם,
לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה"

כל 8) "על יג) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
(דבורא  ויקרא פ' בספרא גם וראה מלח". תקריב קרבנך
טעונה  הסולת, כלומר המנחה, ורק ג). הלכה יד פרק דנדבה
מזבח  איסורי מהלכות (פ"ה מלח טעון אינו היין אבל מלח.

יא). למזבח,9)הלכה נסכים "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן אסור 10)ואין הפנימי המזבח על שהרי

קמח. הערה פ"א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות
האומר 11) שמואל וגם . מט: מח: בסוכה הוא פשוט

האישים", גבי על ומזלפן מביא יין "המתנדב צא:) (זבחים
בשביל  הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב אלא כן אמר לא
רש"י  (עיין המזבח גבי על שמתנסך מודים הכל הקרבן
יין  המתנדב שגם יד), הלכה פט"ז (להלן פסק ורבינו שם),

המוריה). (הר השיתין גבי על כולו דוקא,12)מנסכו לאו
תמידין  מה' פ"י (ראה ידך" "הגבה מח: בסוכה אמרו שלא
מפורש  שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח) הלכה ומוספין
מודים  הצדוקים ואין מסיני למשה הלכה הוא אלא בתורה,
על  ויסוך הוא צדוקי זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה,
קיים  זה חשש אין בתורה, המפורש היין בניסוך אבל רגליו,

להלן). עוד (ראה עליו,13)(כסףֿמשנה). השיג הראב"ד
בספל  אלא היסוד, על יוצק היה שלא שיבוש, "זה וכתב:
מח. בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של

מהלכו  פ"י להלן רבינו ז).ובדברי הלכה ומוספין תמידין ת
חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב והכסףֿמשנה
דבריו  (ולפי היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח, שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי

אם  י), הלכה פ"ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע הוא הרי – ידיו מגביה הוא
היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ"ב למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסףֿמשנה). למעלה ראה המזבח, ביסוד שהיו
יא. הלכה

.·‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„·Ïa16O·k B‡ .„ÈÁÈ Ôa¯˜ B‡ ¯eaˆ Ôa¯˜ eÈ‰ ÔÈa , ƒ¿«≈»»¿«ƒ»¿«»ƒ∆∆
˙„ÏBÈ17ÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡Â18˙BÏBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19 ∆∆¿≈∆…≈»ƒ¿≈

ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï·‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
Ú¯ˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰¯Bza Ì‰ÈkÒ eL¯t˙pL ,24. «¬»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«»

ההלכה.15) המשך ראה העוף, עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ: במנחות
שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח" (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב, (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אףֿעלֿפי

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי צ: בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי העוף, עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי זבח, אינו יטה.ועוף
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק. מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע איני ועדיין וכו', מדבר הכתוב הזבח מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע. חטאת זו "זבח" מצורע. עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי מצורע". אשם זו לזבח" "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
¯„a ‡a‰ ¯·c - ‰·„ B‡ ¯„ ‡lÙÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰·„e25,ÁÒÙe ¯OÚÓe ¯BÎ·e ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ
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‰i‡¯ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :¯Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ:25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע"פ
שם.27) מנחות

.„- ‰O·k B‡ O·k ÈkÒ ?ÌÈÎÒ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa ˙ÏÒ ÔB¯OÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ¯ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ ¯t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»
ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ

ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב "והקריב דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה

עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק שמצינו לפי רש"י), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי לבין כבש נסכי בין (שם)
תלמודֿ (=גדול), שעיר לנסכי (=קטן) גדי נסכי בין יכול
(הובא  ג משנה פ"ה בשקלים הוא וכן בעזים , או לומר

צב.). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי  עם משמש גדי וחוטא. גדי, זכר, עגל, עליהן וכתוב
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי, עליו שכתוב
חוץ  שם) מנחות רש"י – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי רש"י), – האחד" לכבש לזבח "או ה
נסכי  בין נחלק יכול איל, לנסכי כבש נסכי בין (שם) הכתוב
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי כבשה
בכמה, רחלה נסכי רבא, לן "בדיק בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני  סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח עולה בקר בן תעשה "וכי חֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב לה', שלמים או נדר לפלא זבח,
תקריב  ויין ההין, חצי בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח ריח אשה ההין חצי לנסך
תלמודֿ מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי בין הֿו) (שם, הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י),
תלמודֿ עגל, לנסכי פר נסכי בין נחלק יכול כבש, לנסכי
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי עם
שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין
שלמים  או נדר לפלא זבח, או עולה בקר בן תעשה "וכי

ראה  הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'",
יא. הלכה פ"א למעלה

.‰ÌÈÓÏLÏ ÔÈa ‰ÏBÚÏ ÔÈa ÌÈÎÒp‰ Ô‰ el‡35. ≈≈«¿»ƒ≈¿»≈ƒ¿»ƒ
‰f‰ ¯eÚMk36„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ37¯tÒnk :¯Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .Ì¯tÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz ¯L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈
ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆

ÏeÒt - ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Ú¯b Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»
¯ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈ·È¯˜nL ‰ÏBÚ‰ O·kÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆

ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒp‰L41˙ÈLÈÏLa ÏeÏa ∆«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
ÔÓL ÔÈ‰‰42eÏtÎ ‡Ï ,BzÏÒ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»»¿…ƒ¿¿

BÈÈ43ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯ CÒÏ ÔÈÈ ‡l‡ ,[BÓLÂ]44. ≈¿«¿∆»«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

וגו'35) זבח או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) (שם, שכתוב
וגו'". שלמים יותר.36)או ולא פחות שאפילו 37)לא

לכל  נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין קרבנות כמה מביא
צא.). (מנחות ואחד טו,38)אחד (לבמדבר שלח פ' ספרי

את 39)יב). מעכב מיעוטו "עשרון, כז. במנחות משנה
את  מעכב מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו
אמרו: שם ובגמרא רובו", את מעכב מיעוטו השמן רובו,
קרא  אמר טעמא? מאי רובו, את מעכב מיעוטו "עשרון,

מסלתה, ח) ו, היין (ויקרא פסולה. שהוא כל חסרה שאם
מיעוטו  השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב מיעוטו
נדבה  ומנחת (שם). ככה נסכים, דמנחת רובו, את מעכב
שהוא  כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר
שריבה  המנחות "כל פ"ח מנחות בתוספתא וראה פסולה",
חסרה  מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת
וכתב  פסולות" אלו הרי - מחברתה יתירה או מחברתה
(וראה  לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע כי הכסףֿמשנה
שירבה  עד פסול אינו בשמן כי ה"ט, פסוהמ"ק מה' בפי"א

סולת). עשרון לכל שמן לוגין (כג,40)שני ויקרא ראה
שנתו  בן תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב)

לה'". שני 41)לעולה "ומנחתו יג) (שם, שכתוב סולת,
לה'". אשה בשמן בלולה סולת הביא 42)עשרונים וכן

העשרונים  שני כי מנחות, מסכת לפיה"מ בהקדמתו רבינו
מה  פט: במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים
השגת  (ראה ההין רביעית שמן אף ההין, רביעית יין
מפירש"י  תוספת אלא זה אין הנראה כפי – הראב"ד)

משנה). שמנחתו 43)(מרכבת "אעפ"י שם: מנחות משנה
כפולים".. נסכיו היו לא "ונסכה 44)כפולה, (שם) שכתוב

ההין". רביעית יין

.ÂÔ‰L ,BlL ÌÈO·k ‰LÏL ÌÚ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈB¯OÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁ·f‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa O·k Ïk ÌÚ ÔB¯OÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔB¯OÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯e49ÈkÒ ¯‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
·È¯˜n‰Â .ÌÈO·k‰50ÈkÒ BnÚ ‡È·Ó - ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈

ÏÈ‡51BÁ·Ê BÏ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ52. «ƒ¿…∆ƒ¿

ג.45) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א ראה
כבשים 46) שני יקח השמיני "וביום י) יד, (ויקרא שנאמר
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עשרונים  ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
בשמן". בלולה מנחה צא.47)סולת במנחות

ואת 48) העולה את הכהן "והעלה כ ) יד, (שם שנאמר
ובהגהת  הזבח. עם הבאה במנחה אומר הוי המנחה",
באין  "שהן מגיהים: ובאורֿשמח הרמב"ם, על הרש"ש

שלו". הזבחים דֿה)49)בגלל טו, (במדבר שנאמר
שמן. ההין ברביעית בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין
כתובים  שכבר לזבח, או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד"
מצורע, עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש
(מנחות  מצורע אשם זו לזבח" "או מצורע, חטאת זו "זבח"

יין. נסכי טעונים ששלשתן הרי משנה 50)צא.), פ"א פרה
ראה  לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג.

יד. הלכה פ"א בלול 51)למעלה סולת עשרונים שני שהם
למעלה  ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית
ר' לפי כי צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
במשנה  שמבואר מה בפ"ע, בריה פלגס שסובר יוחנן
"או  מהפסוק מיוחד ריבוי משום הוא איל, נסכי עמו שמביא
איל  כנסכי שמביא הפלגס, את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל"
שפלגס  האומר פדא ולבר בפ"ע, בריה אלא איל שאינו אף
עמו  שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק כבש ספק הוא
כל  יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר, איל, נסכי
ההין  ורביעית סולת עשרון הרי כבש הוא ואם שלו, הנסכים
נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין ורביעית שמן
כבש  ספק להיותו נוסף אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה
זירא  ר' לפי כך ומשום לא, או בריה ספק גם הוא איל, ספק
כל  שיהיו הוא, בפ"ע בריה אם ולומר להתנות גם צריך
שלא  ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר (ע"ש נדבה הנסכים
שאין  יוחנן כר' שסובר נשמע להתנות, שצריך כאן מזכיר
ה"ב  פט"ז להלן ראה אבל בפ"ע, בריה ודאי אלא ספק זה
הרי  לא, או נדרו ידי יצא אם ספק שהוא רבינו שפסק
ראה  פדא, כבר אלא יוחנן כר' סובר שאינו מפורש

שם. ולחםֿמשנה בין 52)קריתֿספר כלומר, במשנה. שם
ולפי  שארצה. איזה אמר או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם
ולפי  בפ"ע, בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר'
בריה  ספק או איל, ספק כבש ספק שהוא משום פדא בר
זבחו  לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי
זבחו  לו עולה לא כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי
עולה  היה איל, הוא שמא (ומשום בפ"ע בריה הוא שמא כי
גדול  והביא קטן הנודר כי ה"א, פט"ז להלן ראה זבחו, לו
ה"ב). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא),

.ÊÔÈ‰‰‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰53¯eÚL eÚ„B‰ ¯·Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰a ˙B¯Á‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔB¯OÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

¯ÓÚ‰ ‡e‰55B¯eÚL e¯‡a ¯·Îe .‰lÁ ¯eÚL ‡e‰L , »…∆∆ƒ«»¿»≈«¿ƒ
‰lÁ ÔÈÚa56. ¿ƒ¿««»

כד)53) ל, (שמות שנאמר ממה זאת למדו פט. במנחות
קודש  משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית "ושמן
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי זה יהיה

יב 54) ובהלכה רביעיות", ארבע – "הלוג כי יג, הלכה פ"א
שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם

בקירוב". דינר וחצי דינרין עשירית 55)עשר שהוא

לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ"ו
ובחלה  ב, משנה פ"א עדיות לרבינו בפיה"מ גם וראה טו.

מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף ו, משנה פ"ב

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
¯eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ ¯tÏ ÌÈB¯OÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔB¯OÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la - „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BB¯OÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי"ב להלן פז.58)ראה במנחות משנה
הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,

טז. הלכה המקדש כלי מהלכות שהיו 60)בפ"א כלומר,
כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי במקדש
הראוי  לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א וראה משנה 61)לו.
פח. כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי במשנה, שם

החכמים  לפי זאת נלמד פט. שם ובברייתא יעקב. בן אליעזר
וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני במצורע שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆe¯a63ÔB¯OÚ‰ ·b ÔÈ‡L ,ÏÁ - ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„¯BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜ - ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆe¯·e . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ ·b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆe¯a‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„·Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:e¯Ó‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙¯L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי 63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ. במנחות משנה
שם). (רש"י בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ. היבש מדת המקדש 65)למעט כלי בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפ"ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי שם 67)כי בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי, ר' דברי לפי כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆe¯aa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68¯Á‡ Á·Ê ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡Â ,BnÚ e·È¯˜È -69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«

ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó -71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ: שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח לבירוצי ה
ט.ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש ירוצי

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב: שם ברש"י ועיין משנה). (כסף בלינה"
לא  אם אף פוסלת שלינה הרי אחר", זבח שם שאין לפי

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסףֿמשנה
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לא  שהרי בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאףֿעלֿפי אחר,
וגם  אחר, זבח להם כשאין המדובר רש"י, ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ"ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ"ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י ועיין יב: (שבועות
(שמואלֿ שנאמר כמו קיץ, מלשון והוא מתיקה, מיני סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ הלחם ב) טז, ב
שאינם  מגדים מיני כמו אלא תמידין, לשם שלא אותם

משנה). (כסף הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ ¯Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙B¯BÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח.72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי  בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.·ÈÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75Ô·kÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆

Á·f‰77¯Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba¯˜ Ì„‡ ‡È·Ó ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««
ÌÈÓÈ ‰¯OÚ78¯eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…

,˙¯L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ"ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי  ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ"ו.78) ומנחות פ"ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי
ד"ה  סוף ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט. במנחות משנה
פ"ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡81Ì‡È·È ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL ¯OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈ¯eka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡È·nL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
¯OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡È·È ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב. שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ"ח, ומנחות פ"א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ"א:
שני  ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,

וכו'". נפדו שלא עלי 83)והקדש "הרי שאמר: כגון
פט"ז  להלן וראה פא: (שם המעשר" מן ולחמה היא תודה,

יז). מקום".84)הלכה בכל "ונסכים פב: במשנה שם
"והקריב  ד) טו, (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה
לגבוה  צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב

כלל".

.„ÈÏ‡˜ÊÁÈ ¯ÙÒa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ È¯eÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈
ÌL ÌÈ·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ È¯„ÒÂ ˙Ba¯w‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡È·p‰ ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk -À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰È „ˆÈk L¯Ùe ‰eƒ̂»≈≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ«ƒƒƒ¬À«

ÈLÈÏL ˙Èa ‰aiLk ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa ÁaÊn‰86. «ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ

מה.85) ביחזקאל 86)פרק הפסוק על הקשו מה. במנחות
תמים  בקר בן פר תקח לחודש באחד "בראשון יח) (שם,
יוחנן, א"ר היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת
מילואים  אמר, אשי רב לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה
רבינו  ופסק משה". בימי שהקריבו כדרך עזרא, בימי הקריבו
השלישי  הבית על הם אלו נבואה שדברי ומפרש אשי. כרב
בית  על היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י, מפרש (ולא
נוהגים  שאינם קרבנות הקריבו שני שבבית וכמו שני),
בבית  גם יקריבו כן משה, בימי שהקריבו כמו לדורות,
וברמב"ן  ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). (לחם שלישי

שם. אסתר במגילת

.ÂËÁaÊn‰ ˙kÁa ÌÈ‡ÈOp‰ e·È¯˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa e·È¯˜‰Â ˙B¯B„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈ¯·c88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

L¯ÙÓ ¯L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ ·È¯˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡¯ÊÚ ÈÓÈa e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

È·M‰Ó90Ï·‡ .˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ - ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈ¯·c91eL¯tL ‰¯Bz È¯·c Ì‰92 ¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»∆≈«¿

Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ìe˜ÈzÚ‰L BÓk¿∆∆¿ƒƒƒ∆«≈≈¿ƒ¬≈∆
Ú¯‚Ï ÔÈ‡Â93. ¿≈ƒ¿…«

ז.87) ט.88)במדבר קטן ד.89)מועד מו, ביחזקאל
הקריבו 90) הגולה בני מהשבי "הבאים לה: ח, פרק עזרא

ישראל, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי עולות
חטאת  צפירי ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

לה'". עולה הכל הפסוק 91)שניםֿעשר, על ו. בהוריות
שחטאת  אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל
מה  כעולה, הכל אלא חטאת), צפירי גם היו (הלא עולה?
בסוף, שם ומסיק נאכלת", לא חטאת אף נאכלת, לא עולה
כי  רבינו לפי הדברים וכוונת היתה, שעה הוראת כי

היו. דֿו.92)מילואים הלכות למעלה 93)למעלה ראה
ה. הלכה

á"ôùú'ä ïåùç-øî â"ë 'å íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï eˆ¯L ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰·„a ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔÈ‡È·Ó -3‡B·È ÛBÚ elÙ‡Â . ¿ƒƒ≈¿∆∆≈ƒ¿»»«¬ƒ»
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(ויקרא,2) ב'ספרא' זאת ולמדו ב. קד, מנחות משנה,
"תקריבו  ב) א, (ויקרא הפסוק מן ה"א) פ"ג דנדבה, דיבורא
ובשלמים  שנים". נדבת באה שהיא "מלמד – קרבנכם" את
לה'", שלמים זבח יקריב כי "ואיש כא) כב, (שם נאמר
השותפין. את לרבות ה"ז) פ"ז (אמור ב'ספרא' זה ולמדו

לכל 3) קרבנו יקריב אשר אומר, רבי "תניא, שם: במנחות,
באין  הכל יח) (שם, לה'" יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
באים  אינם ואשם שחטאת מכאן ומשמע בשותפות".
תמורה  - ב ו, הוריות - א נ, ביומא שאמרו ומה בשותפות,
הכיפורים, יום של פר היינו שותפות", של "חטאת ב: טז,

המוריה'). ('הר ציבור של דבר העלם פר שנאמר 4)או
וגו'", והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד) א, (שם
מלמד  "והקריב, ה"א): פ"ח (ויקרא ב'ספרא' מזה ולמדו

שנים". נדבת באה שהיא

.·ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡È·Ó ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ .˙Ba¯w‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„·Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6¯Ó‡pL ,7‡Ï ¯Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»

È¯Îp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„B·Ú „·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒƒ«»¿ƒ««ƒ∆≈¬»
‰¯Ê10ÌÈÓÏL Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .11˙BÁÓ ‡ÏÂ12 »»¬»≈¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ¿…¿»

˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡ÏÂ13˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚ ÔÎÂ . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
È¯Îp‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰·„e ¯„a14ÔB‚k , ¿∆∆¿»»≈¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ¿

˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ15˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚÓ da ‡ˆBiÎÂ «∆∆¿«≈»≈∆≈»»
.‰·„ ÌeMÓ ‡ÏÂ ¯„ ÌeMÓƒ∆∆¿…ƒ¿»»

הגר 5) ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (שם שנאמר
לרבות  "בישראל, ה"א) שם (אמור וב'ספרא' בישראל",

ועבדים". כרבי 6)נשים ולא ב. עג, במנחות עקיבא כרבי
הגלילי. המומין.7)יוסי אלה"8)בפרשת "מכל וגו':

אתה  לוקח מקריב, את אין מומין) מבעלי =) אלה "מכל –
ועי' ה"א, פ"ב זרה עבודה ('ירושלמי' ומקריב" תמימים
"את  שנאמר ומכיון איש). איש ד"ה שם מנחות 'תוספות'
פ"ז  שם ב'ספרא' (ראה עולה היינו ולחם אלקיכם", לחם
אחר. קרבן ולא מקריבים הם עולה שרק ללמוד יש – הי"ב)
שנאמר  ממה זאת למדו ג:) וחולין שם, (מנחות ובבבלי
לכל  קרבנו יקריב אשר וגו' ישראל מבית איש "איש (שם)
איש" "איש לעולה", לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
– כישראל" ונדבות נדרים שנודרים הגויים את לרבות

בלבד". עולה אלא לי אין נחלקו 9)"לעולה, שם, במנחות
סובר  הגלילי יוסי שרבי הגלילי, יוסי ורבי עקיבא רבי
ותודה, שלמים וכן ועצים, ולבונה ויין עופות אפילו שמביא
לי  אין לעולה", לה' יקריבו "אשר וסובר חולק עקיבא ורבי
עוף, ממעט לא עקיבא רבי כי רבינו וסובר בלבד, עולה אלא
ב  פג, זבחים ראה סתם, עולה מכלל יוצא אינו עוף כי
כאן. רוקח' ב'מעשה וראה המוריה'). ו'הר (כסףֿמשנה

אין 10) בישראל כי ואף ונדבות. נדרים ממנו מקבלין
זהו  ה"ד), להלן (ראה לעבודהֿזרה ממוכר קרבנות מקבלים
"מכם  מכם", יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא  שנאמר משום
מקבלים. מגויים אבל המומר", את להוציא כולכם, ולא
להוציא  =) חלקתי "בכם – "מכם" ה.) (חולין חז"ל ודרשו
ולא  ישראל"), מבית איש "איש שם נאמר שהרי המומר, את

מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי גם שכולם, =) באומות
מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי

שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי' ההלכה. בתחילת למעלה
לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות

אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי לדעת ולא הגלילי, יוסי רבי לדעת
מנחה  מביא הגוי אין עקיבא לרבי כי רבינו ודעת למעלה),
וה'תוספות' עכו"ם, שלמי ד"ה שם רש"י כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי שאף בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ"א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני וכותי) גוי של =) מידם מקבלים "ואין מ"ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני
לפני  היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו

ו  חטאות (לפני ונדבות בכותי אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב, אולי לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –

"לכל 14)שם). יח) כב, (ויקרא שנאמר שם. שקלים
וב'ספרא' – ב עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק דרשו ה"א) פ"א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני  – תחטא" כי נפש לאמר, ישראל בני אל "דבר ב)
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס' ראה
- ונידב שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ÌÈÓÏL ‡È·‰L È¯Î16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL ¯„ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡¯OÈÏ18ÔÈÏÎB‡ - Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ¯tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡¯Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k -…≈¿»

העכו"ם,16) שלמי הונא, רב "אמר ב: עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי. עולה דמקרבי, שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ"ד וראה ב. פט, בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח). מעילה

.„‡¯OÈ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈ¯Îp‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜nL ,‰ÏBÚ‰ elÙ‡22ÔÈ‡ , ¬ƒ»»∆¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈
Èk Ì„‡ :¯Ó‡pL .‰f‰ ¯Óen‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ«»«∆∆∆¡«»»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ ·È¯˜È23‡ÏÂ - 'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
¯Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24¯ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙B¯·Ú ¯‡LÏ26˙Ba¯w‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó -27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
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‰·eL˙a ¯ÊÁiL28ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰Â ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»
ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,da Ïb¯‰Â d˙BOÚÏ Úe„ÈÂ29ÔÈa ¿»««¬»¿À¿«»≈¿«¿ƒ≈

ÔB·‡˙Ï30‰¯·Ú d˙B‡Ï Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -31. ¿≈»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¬≈»
ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»ƒ∆¡…≈∆≈¿«¿ƒ

·ÏÁ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa32ÔÈ‡ - ˙‡hÁ ‡È·‰Â ≈¿≈»¿»«¿»«≈∆¿≈ƒ«»≈
.epnÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ∆

בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט, הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף
כולכם, ולא "מכם ב) א, (שם מכם" יקריב כי "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי קרבנות מקבלין אמרו
בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ וכו'
בעבודהֿ המודה כל כי התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחסֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
שם). רש"י ראה בראשית, במעשה הקב"ה שבת לא

ה"ב.22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי בפרהסיא שבת ומחללי
מין 25)כנ"ל. הוא הרי להכעיס, המומר אבל לתיאבון,

ופ"ד  ה"ב, זרה עבודה מהל' ופי"א ה"ט, תשובה מהל' (פ"ג
להלן). וראה ה"י, רוצח אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי ישראל מפושעי קרבנות

מין,29) הוא שהרי לדבר, אין שעליו להכעיס, בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח'. לו 30)ב'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ "מעם אמרו: - ב ה, בחולין

רבי  משום אומר יוסי בן שמעון רבי למומר. פרט כז),
השב  כב) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב יידע אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב לאכול מומר המנונא,
ולרבי  ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי, בשומן
דאילו  כיון יוסי) בן שמעון (רבי סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי שסובר ב. כאן). (כסףֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב). שגגות מהל' בפ"ב (לחםֿמשנה המנונא רב

ה"ז. שגגות מהל' הוא 32)בפ"ג כי ממנו נעלם כלומר,
חלב.

.‰ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï·‡ ;‰Îk ‰OÚÈ Á¯Ê‡‰ Ïk :¯Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ·¯˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
Ì¯tÒÓk „Á‡Ï36ÔÈ‡L ;‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â . »∆»¿ƒ¿»»¿≈»¿¿ƒ»∆≈

Ï‡¯OÈa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ37ÌÈLa ‡ÏÂ ÌÈL‡a ,38. ¿ƒ»∆»¿ƒ¿»≈«¬»ƒ¿…¿»ƒ

ה"ב.33) למעלה (כמו 34)ראה אותם כופין אין כלומר,
מקור  נסכים. להביא פא:) מנחות ראה לישראל, שכופין
אזרח  רבנן, דתנו להא תנא "מאן ב: עג, שם הדברים
נסכים, מביא הגוי ואין נסכים מביא אזרח יג), טו, (במדבר
(שם, ככה תלמודֿלומר נסכים, טעונה עולתו תהא לא יכול
אחרינא  מידי אין, עולה אמר הא עקיבא, רבי ואי וכו'. יב)
=) חברתה" וכל עולה עקיבא, רבי אימא ואיבעית וכו'. לא
מפרשים' כה'יש ומפרש עקיבא, כרבי רבינו ופסק נסכיה).
שאין  אלא לומר בא לא "אזרח" כי שם, מקובצת' שב'שיטה
לישראל  שכופין כמו קרבנו עם נסכים להביא הגוי את כופין
שכתב  כמו מביא, – להביא רצה אם אבל שם), (מנחות
ממדינה  עולתו ששלח הגוי "וכן ה"ג: שקלים מהל' בפ"ד
מתרומת  נסכיהם יביאו נסכים, דמי עמה שלח ולא אחרת
ובנוסחא  נסכים. עמה משלח – רצה שאם הרי הלשכה",
שם, רוקח' ב'מעשה ראה וכו'", ששלח מי "וכן שם: אחרת

כאן. המוריה' ו'הר הלשכה,35)ובלחםֿמשנה מתרומת
פ"ז  סוף המשניות בפירוש וכן שם, שקלים בהל ' ראה
הכוונה  ציבור, משל שאומר מקום "ובכל וז"ל: דשקלים,

הלשכה". מתרומת שיביא העולות 36)בו שכל לעיכובא,
נסכים. טעונות ונלמד 37)וכו' א. צג, מנחות משנה,

בני  – ישראל" "בני ב) א, (ויקרא שנאמר ממה שם, בגמרא
ה"ח. להלן וראה סומכין, העכו"ם ואין סומכין, ישראל

ואין 38) סומכין, ישראל "בני – ישראל" "בני (שם) שנאמר
ה"ח. להלן וראה טז:). (חגיגה סומכות" ישראל בנות

.Â‰Ó‰a ˙Ba¯˜ Ïk39„ÈÁi‰ ·È¯˜iL40‰·BÁ ÔÈa , »»¿¿¿≈»∆«¿ƒ«»ƒ≈»
‰·„ ÔÈa41Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ,42ÔÈiÁ Ô‰Lk43ÔÓ ıeÁ ; ≈¿»»≈¬≈∆¿∆≈«ƒƒ

ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰44ÏÚ B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈¿«∆«∆∆¡«¿»«»«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ba¯˜ L‡¯45Ôa¯˜ ÏkL , …»¿»ƒƒ«¿»»¿∆»»¿»

.¯OÚÓe ¯BÎ·e ÁÒtÓ ıeÁ ,ÚÓLna««¿»ƒ∆«¿«¬≈

(דיבורא 39) ויקרא 'ספרא' ראה הצאן, מן ובין הבקר מן בין
ה"ה). פ"ד קרבנות 40)דנדבה, רוב כי ה"י, להלן ראה

סמיכה. טעונין אינם ומנחות 41)הציבור ה"ג, שם 'ספרא'
ב. א.42)צג, צב, מנחות פ"ב 43)משנה, שם, 'ספרא'

ב. סב, שם ובגמרא א. סא, א. צד, מנחות ומשנה ה"א,
א.44) צב, משנה ה"דֿו,45)שם, פי"ז שם ב'ספרא'

ב. צב, ובמנחות

.Ê‰ÎÈÓÒ ÔeÚË BÈ‡ ÛBÚ‰46ÔÈcL ˙BÚn‰ Ïk ÔÎÂ . »≈»¿ƒ»¿≈»«»∆ƒ»
˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·kL ,‰·„ ÏL ˙B·zÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙BÏBÚ e‡B·È ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡È·Ó BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»
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¯eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»
Ô‰k50¯ÓLÓ ÈL‡ ÏL d¯BÚÂ d˙„B·Ú -51. …≈¬»»¿»∆«¿≈ƒ¿»

העולה",46) ראש על ידו "וסמך ד) א, (ויקרא שנאמר
העוף", לעולת פרט "העולה, ה"ז: פ"ד שם ב'ספרא' ודרשו

ב. כח, בגיטין גם הי"ד.47)וראה ופ"ג ה"ג, פ"ב
ב.48) כ, תמורה שכיון 49)משנה, ומשום שם. משנה,

סמיכה  בהם ואין ציבור, קרבנות הן הרי לתיבות, שנפלו
משלו. נסכים מביא אינו הטעם ומאותו ה"י). להלן (ראה
לעיכובא  שהוא "ככה" יג) טו, (במדבר בהם שכתוב ומכיון

ספר'). ('קרית ציבור משל נסכים מביא בפ"ד 50)– וראה
בא  זה הרי קרבן, לו שהיה כהן כי ה"ז, המקדש  כלי מהל'
קרבנו  של והעור וכו', שירצה יום בכל ומקריבו למקדש

שלו. קרבנו.51)ואכילתו זה שאין משום שם, משנה

.ÁÔÈÎÓBÒ Ïk‰52ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,53„·ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
È¯ÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈

„È ‡Ï - B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ Bc·Ú „È ‡ÏÂ BzL‡56. ƒ¿¿…««¿¿…¿

א.52) צג, מנחות קרבן 53)משנה, אביהם (כשהביא
וראה  ה"ו). שם ופ"ג ה"ה, כפרה מחוסרי מהל' (פ"א עבורם
קטו). מצוה חינוך' וב'מנחת שם, חדשים' ב'תוספות

חרש 54) לכולם: טעם נתנו בגמרא, ושם שלהם. בקרבנות
נתמעטה  אשה שם), (מנחות, הם דעה בני לאו וקטן שוטה
סומכים  ישראל בני ישראל", "בני ב) א, (שם שנאמר ממה
אינו  ועבד ה"ה). למעלה (וראה סומכות ישראל בנות ואין
וסומא, שם. חינוך' ב'מנחת ראה לאשה, שהוקש מפני סומך
פר  על העדה זקני מסמיכת ב'גזירהֿשוה' שם בגמרא למדו
שהרי  בסומא, שאינה טו) ד, (שם ציבור של דבר העלם
אינה  סמיכה כל כן כמו בסנהדרין, להיות ראוי אינו סומא
מה  (שם) נתמעט וגוי שם). המשנה, בפירוש (ראה בסומא
סומכים, ישראל "בני – ישראל" "בני ב) א, (שם שנאמר

ה"ה. למעלה וראה סומכים", הגוים משנה,55)ואין
שם. ב.56)מנחות צג, מנחות

.Ë„Á‡ Á·Ê e‡È·‰L ‰MÓÁ57ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk -58 ¬ƒ»∆≈ƒ∆«∆»À»¿ƒ»»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê59˙Á‡ ˙·a Ôlk eÎÓÒiL ‡Ï ,60ÈÓ . ∆««∆…∆ƒ¿¿À»¿«««ƒ

˙nL61ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ Ba¯˜ ÁÈp‰Â62BL¯BÈ È¯‰ - ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡È·Ó63ÂÈÎÒ ‡È·Óe64. ¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿»»

ה"א.57) למעלה במשנה,58)ראה - ב צג, מנחות
כל  לרבות "קרבנו" ה"א ופי"ז ה"א, פ"ב ויקרא ו'ספרא'
לסמיכה. בקרבן) שנשתתפו חבורה =) חוברין בעלי

ה"ג.59) פ"ו דחובה דיבורא ויקרא, ו'ספרא' שם, תוספתא
דוד'60) ו'חסדי ספר' ('קרית הי"ג להלן ראה חציצה, משום

חוצץ" אינו במינו ש"מין (ואףֿעלֿפי שם). בתוספתא,
בדבר  אלא זה אין – הי"ב) לולב מהל' ופ"ז לז: (סוכה
שאנו  בסמיכה, אבל בלבד, בנגיעה אלא בו צורך שאין
כחו  בכל סמיכה כאן אין הי"א), (להלן כחו" ל"כל צריכים

הקרבן). במשנה.61)על - א צב, אבל 62)מנחות
(פ"ד  תמות בעליה שמתו חטאת שהרי לא, ואשמות חטאות
באשם  מתה, שבחטאת וכל ה"א), המוקדשין פסולי מהל'

הי"ד). (שם שיסתאב עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף שכיון שם. משנה,
ה"ח) (למעלה סומך אינו השליח שהרי כשליח, ואינו סומך
פ"ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ"ח).

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê ¯·„Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ ¯eava ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב, מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני "וסמכו טו)
על  ידיו שתי את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח
המדברה". עתי איש ביד ושלח וגו', החי השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב,
אומר  יהודה רבי שמעון. רבי דברי בשלשה, עגלה ועריפת
רבי  שאמרו: ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי רבינו ופסק בחמשה,
הרי  – מו:) (עירובין יהודה כרבי הלכה שמעון, ורבי יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ"ט ה"ב, מסנהדרין פ"א ב'ירושלמי' אמרו
דברי  ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי דברי נראין רבי, "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי א: צב, במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי גמירי רבינא,

.‡È‰¯ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69- ‰¯ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ¯ÊBÁ70„ÓBÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈

B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰¯Lk B˙ÎÈÓÒ - CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»
BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.¯B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»

CÓÒ - ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני לרצונו אותו "יקריב ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני בפסוק לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני לפניו נדרש

ה'70) "לפני ה"א): (פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ שסמך אע"פ וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק ספר' ב'קרית
להכניס 72)הי"ג. אפשר דסמיכה - א לב, בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף רב אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי מכניס, ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס שאינו אףֿעלֿפי כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק מן למדו - א לב, בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו
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כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.·ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜n·e75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76- ‰‰ML B‡ ¯Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ È¯ÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙·kÚÓ dÈ‡Â ,¯tk - CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

¯tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
זה  אין אחר, במקום ישחט שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף

ולמדו 76)"תיכף". מיד. ישחוט אלא ישהה, שלא היינו
ממה  ה"א) פ"ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף שוחטין, –
הליכת  כדי שהה שאם כל) ד"ה לט. (סוטה ב'תוספות'
הרמ"א  פסק וכן הפסק. הוא בודאי אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק לענין קסו, סי' באו"ח
ג. ס"ק שם והגר"א ג, ס"ק שם במ"א וראה הפת,

היתה 77) שהרי כשרה, הסמיכה – שמח' 'אור לדעת
שלא  לעזרה מחוץ בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף ספר' ה'קרית אבל הי"א), למעלה
לפי  כשרה, אינה שהסמיכה אף כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני  קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע) מזה חוץ שחיטה לסמיכה תיכף עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי"ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב. צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך המובחר.
הדם  "כי יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי  לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈ¯ˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡¯82ÏÚ ‡Ï - ‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ :¯Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰¯‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈ·e ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמעֿמינה חמא, בר רמי "אמר ב: טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ"א הי"א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט. ע"ב), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי, וכתיב ידו, כתיב ידיו", שתי את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב:
אחת). ידו =) אחת הכתוב לך שיפרט שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י מנחות ובתוספתא
זו". גבי על זו ידיו מניח ב.83)היה צג, שם ברייתא,

בעיא 84) שם). (רש"י הלחיים על שסמך וכגון הראש. של
על  ש"ידו ביראה, אבא של מברייתא בגמרא, שם שנפשטה

הצדדין". על ידו ולא רבי 85)ראשו "בעי בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע שתחוץ, מהו מטלית ירמיה,

הזבח". לבין בינו חוצץ

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86- ÌÈL„˜ L„˜ Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe Á¯ÊÓa¿ƒ¿»»»¿«¬»«ƒ«¿≈»»≈¿≈
ÂÈ¯˜88‰cÂ˙Óe ,89˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡hÁ ÏÚ90ÏÚÂ , «¿»ƒ¿«∆««»¬«»¿«

ÌL‡ ÔBÚ ÌL‡91ÔBÚÂ ‰OÚ ÔBÚ ‰cÂ˙Ó ‰ÏÚ‰ ÏÚÂ , »»¬»»¿«»…»ƒ¿«∆¬¬≈«¬
‰OÚÏ ˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï92. …«¬∆∆ƒ««¬≈

א.86) לו, יומא שחיטתן 87)ברייתא, קדשים שקדשי
בית  מהל' בפ"ה וראה ה"בֿג. פ"ה להלן ראה בצפון,

צפון. מהו הט"ז, ובתוספתא 88)הבחירה שם. ברייתא,
קרניו". גבי על ידיו שתי "מניח (1 528 (עמוד פ"י מנחות

שם. ראשונים' ב'תוספת ה,89)וראה (במדבר שנאמר
והתודו  וגו' האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או "איש וֿז)
אצל  הוי דברים דוידוי "ומשמע עשו", אשר חטאתם את
אם  סמיכה, אלא בקרבן מעשה הקרבן לבעל ואין הקרבן,

ספר'). ('קרית יתודה" סמיכה בשעת על 90)כן כלומר,
שגגות, מהל' בפ"א ראה החטאת, מביא שעליו הזה החטא

חטאות. חייבי פירוט 91)פירוט שגגות מהל' בפ"ט ראה
תלוי. אשם חייבי – שם ובפ"ה ודאי, אשם חייבי

שם.92) ביומא עקיבא, כרבי

.ÂË?‰cÂ˙Ó „ˆÈk93ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ :¯ÓB‡94 ≈«ƒ¿«∆≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
CÎÂ Ck È˙ÈOÚÂ95BÊÂ EÈÙÏ ‰·eL˙a Èz¯ÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ - ÌÈÓÏL Ôa¯w‰ ‰È‰ .È˙¯tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98È¯·c ¯ÓB‡ Ï·‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
Á·L99. ∆«

ה"א.93) תשובה מהל' בפ"א כדעת 94)ראה שם, יומא
שהמתוודה 95)חכמים. ה"ה, תשובה מהל' פ"ב ראה

יומא. סוף 'ירושלמי' וראה החטא, לפרט שהרי 96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"בֿד. (למעלה 97)פ"ה שוחטין - שסומכין שבמקום
בו 98)הי"ב). כתוב ולא חטא, על באים אינם שהרי

הוא 99)"ונרצה". וכן שמח'), ('אור לתודה מזמור כמו
הפסוק: על כב) (ל, הימיםֿב לדברי יוסף רב בתרגום
– אבותיהם" אלקי לה' ומתודים שלמים זבחי "מזבחים
אלקי  ה' קדם ומהודן קודשיא נכסת דבחי "דבחין

נאֿנב). עמוד' מז כרך ב"סיני" ליינר (הגר"י דאבהתהון"

á"ôùú'ä ïåùç-øî ã"ë ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
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˙‡ ·È¯˜‰Ï Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia - Ì‰Èa¯»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁ·Ê3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa - BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰·¯˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈ·f‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

ãycew zegiyn zecewpã

meia xn`py ,meia `l` oze` oiaixwn oi` zepaxwd lk"
."'ek mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

הקרבת  הוא יהודי, של ה' בעבודת הקרבנות מעשה ענין
את  ולהביא – לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם – עצמו
שהיה  יצחק כדוגמת לה', קרבן הוא כולו שכל למצב עצמו
היינו  דווקא, ביום להיות צריך גופא ובזה תמימה". "עולה
ח"ו  פוגעת שאינה רק לא זו עבודה כי ובגילוי, באור
ושנים  ימים ואריכות בריאות שמוסיפה אלא בבריאות
תמימה" "עולה שהיה יצחק בדוגמת הרחבה, ומתוך טובות

האבות. מכל יותר ימים והאריך
ח"ו, והסתר העלם היינו "לילה" של מצב נהיה אם ואפילו
הקב"ה  כי בלילה", ואיברים אימורין להקטיר "מותר הנה
חצות  עד רק ולא ליום, ה"לילה" את להפוך ליהודי כח נותן
נוגע  שזה רש"י, כדעת הלילה כל גם אלא הרמב"ם, כדעת
סמוך  הגלות של הלילה דמשיחא, דעקבתא לדרא במיוחד

הגאולה. לבוקר
(el oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק אלא

.·ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜¯ÊpL ÌÈÁ·Ê ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -«¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÔÎÂ .¯ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10È¯·È‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`y minkg exn` ,driytd on mc`d z` wigxdl icke ..."
."zevg cr `l` dlerd ixa`e oixeni`d oixihwn

בפירוש  והרמב"ם רש"י של המפורסמת מחלוקתם והיא
חכמים  שגזרו שמה סבר שרש"י בש"ס, הראשונה המשנה
חלבים  הקטר על לא אבל קריאת־שמע, על הוא חצות עד
על  שגם למד המשניות בפירוש הרמב"ם ואילו ואיברים.

להרחיק  כדי חצות, עד שיהיו חכמים גזרו ואיברים חלבים
העבירה. מן האדם את

מה  שכל מהכלל לכאורה קשה הרמב"ם לשיטת והנה,
ובעניין  לאסור, לחכמים כח אין בפירוש, תורה שהתירה
איך  וא"כ הבוקר", עד הלילה "כל בפירוש תורה אמרה זה

זאת. לאסור חכמים ביד כח שיהיה יתכן
שאמרה  שמה סבר שהרמב"ם בזה, התירוץ לומר ויש
שמצוותן  לגלות לא הוא הבוקר", עד הלילה "כל  תורה
על  עבר לא השחר עמוד עלה שלא עוד שכל אלא בלילה,

ביום. היא המצוה עיקר אבל נותר, איסור
חלב  העניינים: בפנימיות לומר יש זה, מפירוש מהיוצא
היינו  ה'", חלב "כל התורה אומרת כך ועל תענוג, על מורה
לה'. למוסרו עליו הזה, בעולם לאדם שיש תענוג שכל
ביום, הוא ואיברים חלבים הקטר שעיקר הנ"ל על־פי והנה
רק  להיעשות צריכה התענוג שמסירת לומר לאדם אין
העולם, מתאוות התענוג מסירת היינו "לילה", של בעניינים
– ואור יום בענייני היינו ביום, היא המצוה שעיקר אלא
לה'", חלב "כל הציווי ישנו בעיקר שבהם – ומצוות תורה
אל  שחידש, תורה מחידוש לאדם הבא תענוג שגם כלומר
ה' רצון שמקיים מהעובדה רק כי־אם ממנו ליהנות לו

בה. והחידוש התורה בלימוד
(948 cenr 'b wlg y"ewl itÎlr)

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ, ביום מתיריו קרב שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי על

וכו'". והאימורין העולות איברי (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו,

בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש
כי  כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי  חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡ - ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰·È·Á .ÌBia Ïk‰ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

È¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈ¯LkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈
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ãycew zegiyn zecewpã

oixg`n oi` ,dlila mixai`e oixeni` xihwdl xzeny t"r`"
."zrcl oze`

חלבים  שהקטר ומה המקדש, בבית עבודה אין בלילה
המזבח  על אותם שמעלים הוא הלילה, כל כשרים ואיברים
הספיקו  כשלא ורק הלילה, כל מאליהם נקטרים והם

ביום. להקטירם
(48 dxrd 62 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

.„ÌBia ‡l‡ ·¯˜ BÈ‡L ¯·c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â14˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe15¯zÓ - ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡B·Ó ÌÚ Ô·È¯˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ È¯·È‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח, גבי על הקריבות מהמנחות גדול חלק כי
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר

הפנימי.14) המזבח על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,
חינוך  (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח, גבי על קודם 16)כליל מועט זמן
לפני  ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה

המזבח". גבי על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי  כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני הייתה הקמיצה אם רק כי ג, הלכה סוף ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Á·f‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ - ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :¯Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï·‡19ÔÈLc˜˙Ó -20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈla ÔÈ·¯˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿

Ô·È¯˜Óe ÔLÈc˜Ó - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23È¯·È‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ¯ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈

˙BÏBÚ‰24. »

הזבח.18) עם הזבח,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי

שרת.20)ימים. בכלי נתינתם ידי דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות
דאמרת  השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ ¯Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
¯Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜Ïe32¯ÈË˜‰Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡33- ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk ¯Lk - ‰ÏÈla B˙ÂˆnL ¯·„Â ,ÌBi‰ Ïk ¯Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו)

ביום. סמיכה אף ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף
לאפוקי  - ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, הקטרת
צוותו". "ביום לגבי 28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי

דרומית  קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב את שמניף
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני
לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג,

"ביום 31) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי תורת 33)ביומו", "זאת ב) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר

.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙¯L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML ¯·c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈ¯Lk -36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי קנה, של בקרומית קדשים לשחוט הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י 35)כלי קנה" של "צלע
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
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של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי קמיצה בשחיטה, כן
קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ37- ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜¯Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯e‰ ÌÚ40·¯ B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „¯È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

¯‡ev‰41˜¯Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó - ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני 37) בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,
שיקבל  צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט.39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
בר  ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים המזרק.
רש"י  ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי
הוא  הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי
דיבור  עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף במזרק" דם
א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי
זהב  כפורי בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב", "כפורי י)

קינוח. שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È¯‰ ÈÏk‰ ¯ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
¯ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜¯Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜¯Ên‰45ÔÈ‡L ¯ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï - ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡ - ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר

הכלי).44)כה: תוך נגד הכלי, מן (=למעלה הכלי באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי ורק הדפנות, אוויר לתוך הדם

הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא
היה 46) יוחנן מרבי אסי רבי מיניה "בעי שם: בזבחים

מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל
דמי", כמונח לא או דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר
לאו  לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק

.ÈÌLÏ Bz·LÁÓ ‰È‰zL „·BÚ‰ CÈ¯ˆ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Á·f‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL·e ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL - ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯O·e :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„B·Ú‰ Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ ‰ÁÈ·Ê49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Ba¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ51¯‡L „·ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„B·Ú52ÏÏk ·LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈ¯Lk Ô‰ È¯‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים
הפסח  מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת".

משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש בשינוי בין
הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת
ממה 50) הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שתהא  קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי  עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל
לשינוי  עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
ממה  (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם , לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב. שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה
לשם  לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



oeygÎxnקצו 'kÎg"i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי
בשלמים  נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים
לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBz·LÁÓ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Á·f‰ ÌLÏ :ÌÈ¯·„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

B¯ÈË˜iLÂ ,‡e‰ Ce¯a ÌM‰Ï Á·f‰LÂ ,Á·Bf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„·Ïa ÁÈ¯Ï B˙¯Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ¯ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe¯60¯Lk - Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈ¯ˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e¯‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ Bz·LÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה)

זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.
ולניחוח  לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט. ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב כלומר,
לאכילה. צלי לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא

אז  כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ
ריח. בהם אין ניחוח,60)שוב לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן ואם שלמעלה,
הרי  כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק
ושלא  זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם
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á"ôùú'ä ïåùç-øî ç"é ïåùàø íåé
.æë÷ äùò úåöî
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

á"ôùú'ä ïåùç-øî è"é éðù íåé
.æë÷ äùò úåöî
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ּבארץֿיׂשראל. אּלא מןֿהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ë éùéìù íåé
.çë÷ .æë÷ äùò úåöî
ïåùç-øî'ë-ç"ééùéìù-ïåùàøíåé
.áð÷ äùòú àì úåöî

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּכלֿתבּואת את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(d`x zyxt)מעּׂשר ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה אֹותֹו: ין ְְְִֵֵֶַַָָָָ
לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ

(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ
לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה

hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ck)"וכיֿירחק ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל "ואםּֿגאל יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו "ולאֿנתּתי ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
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קצז oeygÎxn b"kÎ`"k iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק אתֿהּמת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

á"ôùú'ä ïåùç-øî à"ë éòéáø íåé
.àð÷ .ð÷ äùòú àì úåöî

― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני הּמׁשנה(my)"לאֿאכלּתי ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

á"ôùú'ä ïåùç-øî á"ë éùéîç íåé
.àî÷ äùòú àì úåöî

.âî÷ .áî÷
― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ
לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,

"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי

(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לאֿתּוכל
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".

א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל (xfegלאֿתּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי וחד". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכלֿחד
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

á"ôùú'ä ïåùç-øî â"ë éùéù íåé
.èé÷ äùò úåöî
ïåùç-øîâ"ë-à"ëéùéù-éòéáøíåé
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

(`yp zyxt)"יהיּו לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות
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oeygÎxnקצח c"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

á"ôùú'ä ïåùç-øî ã"ë ÷"ù íåé
.äë÷ .àì÷ äùò úåöî

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם die`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn) ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם מןֿהּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ
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áé-÷øô ìà÷æçéciÎc

ãéìë úàöBäå:äìBb éàöBîk íäéðéòì áøòá àöz äzàå íäéðéòì íîBé äìBâ éìëk Eäíäéðéòì §¥¨̧¥¤¹¦§¥¬¨²−̈§¥«¥¤®§©À̈¥¥³¨¤Æ¤Æ§¥´¥¤½§¨¥−¨«§¥¥¤−
:Ba úàöBäå øéwá Eì-øúçåéðt àéöBú äèìòa àOz óúk-ìò íäéðéòìäàøú àìå äqëú E £¨§´©¦®§¥−̈«§¥̧¥¤¹©¨¥³¦¨Æ¨£¨¨´¦½¨¤´§©¤½§¬Ÿ¦§¤−

ézúð úôBî-ék õøàä-úà:ìàøNé úéáì EæíîBé äìBâ éìëk éúàöBä éìk éúéeö øLàk ïk Nòàå ¤¨¨®¤¦«¥¬§©¦−§¥¬¦§¨¥«¨©´©¥»©£¤´ª¥¦¼¥Â©¥¹¦¦§¥³¨Æ½̈
(ô) :íäéðéòì éúàNð óúk-ìò éúàöBä äèìòa ãéa øéwá éì-ézøúç áøòáeçéìà ýåýé-øáã éäéå ¨¤²¤¨©«§¦¦¬©¦−§¨®¨£¨¨¬¥²¦©¨¥¬¨−̈¦§¥¥¤«©§¦¯§©§¨²¥©−

:øîàì ø÷aaèéìà eøîà àìä íãà-ïa:äNò äzà äî éønä úéa ìàøNé úéa Eéíäéìà øîà ©¬Ÿ¤¥«Ÿ¤¨¾̈£¸Ÿ¨§¬¥¤²¥¬¦§¨¥−¥´©¤®¦−̈©¨¬Ÿ¤«¡´Ÿ£¥¤½
:íëBúá änä-øLà ìàøNé úéa-ìëå íìLeøéa äfä àOnä àéNpä ýåýé éðãà øîà äkàééðà øîà ¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©¨¦º©©¨³©¤Æ¦´¨©½§¨¥¬¦§¨¥−£¤¥¬¨§¨«¡−Ÿ£¦´

:eëìé éáMá äìBba íäì äNòé ïk éúéNò øLàk íëúôBîáéàOé óúk-ìà íëBúa-øLà àéNpäå «¤§¤®©£¤´¨¦À¦¥µ¥¨¤´¨¤½©¨¬©§¦−¥¥«§©¨¦̧£¤§¹̈¤¨¥³¦¨Æ
:õøàä-úà àeä ïéòì äàøé-àì øLà ïòé äqëé åéðt Bá àéöBäì eøzçé øéwa àöéå äèìòaâéézNøôe ¨£¨¨´§¥¥½©¦¬©§§−§´¦®¨¨´§©¤½©À©£¤̧Ÿ¦§¤¬©©´¦−¤¨¨«¤¨©§¦³

:úeîé íLå äàøé-àì dúBàå íécNk õøà äìáá Búà éúàáäå éúãeöîa Ntúðå åéìò ézLø-úàãéìëå ¤¦§¦Æ¨½̈§¦§©−¦§«¨¦®§¥¥¦̧Ÿ³¨¤Æ¨Æ¤´¤©§¦½§¨¬«Ÿ¦§¤−§¨¬¨«§ŸÁ
:íäéøçà ÷éøà áøçå çeø-ìëì äøæà åétâà-ìëå Bøæò (äøæò) åéúáéáñ øLà£¤̧§¦Ÿ¨¬¤§²§¨£©−̈¡¨¤´§¨®©§¤−¤¨¦¬©£¥¤«

i"yx
(„).éàöåîë:בלע"ז אישוא"ש êì(‰)קומ"א øúç

.øé÷á ירא כי מערה מחתרת דרך שיצא לצדקיהו סימן
הכשדים: מפני בפרהסיא דרך äèìòá(Â)לצאת

.àéöåú:כליך את תוציא éúàöåä(Ê)לכשתחשך éìë
.íîåé äìåâ éìëë מתקן שאני להם מראה הייתי יום יום

גולה: כלי äæä.(È)לעצמי àùîä àéùðä המלך על
נבואה: לשון הזה המשא מראה אני åéðô(È·)צדקיהו

.äñëé:לילה העיר מן בורח שהוא כלימה מחמת
(‚È).åéìò éúùø úà éúùøôå מביתו לו היתה מערה

הקב"ה  עשה מה המערה, דרך ויצא יריחו ערבות עד

גג  על לפניהם והולך כשדי' חיל לפני אחד צבי הביא
המערה  מן צדקיהו וכשיצא אותו רודפים והם המערה

ותפשוהו: יוצא ראוהו יריחו äàøé.בערבות àì äúåàå
את  ועיור משפטים אתו דבר חמת בארץ ברבלה כי

בספר שנא' כמה לבבל הביאו ואח"כ כהעיניו ב (מלכי'

לט ) åéôâà.(È„):ובירמיה  ìëå בו פתר ומנחם שריו.
כנפים: çåø.לשון ìëì äøæà יוחנן הם בלע"ז אפנדר"י

חרבו  השיגתם ושם למצרי' שגלו החיילי' ושרי קרח בן
מצרים: את כשהחריב נבוכדנצר של

cec zcevn
(„).ÍÈÏÎ ˙‡ˆÂ‰Âהיום בעצם  תוציא  שתעשה  הגולה כלי

כלי הוצאת  דרך  בענין ד "ל  גולה כלי שמוציאים כמו לעיניהם
˙ˆ‡.גולה : ‰˙‡Âמקום אל  ממקומך  בערב שוב תצא  ר"ל

‚ÏÂ‰.האחד : È‡ˆÂÓÎאף שיוציאם לגולה  המוציאים כדרך 
היום: יאיר עד ימתינו ולא ÍÏ.(‰)בלילה ¯˙Á לך עשה 

על  לרמז  והוא עצמו את יוציא בו ודרך  הבית  בקיר חתירה 
מערה : דרך העיר מן  שיצא ˙˘‡.(Â)צדקיה  Û˙Î ÏÚכלי את

ומטלטליו : ˙ÈˆÂ‡.הגולה ‰ËÏÚ·תוציא והמטלטלים הכלים 
גולה: הולכי כדרך  המאיר  דבר ביד  קחת  מבלי  החושך  באופל

.‰ÒÎ˙ ÍÈÙ:פניו להראות הבוש ˙¯‡‰.כאדם ‡ÏÂ בכל ל כי 
דבר: יראה  ולא העינים  יכוסה ÙÂÓ˙.הפנים  ÈÎגולים מנהג אתה שתעשה כמו ישראל  לבית למופת  נתתי אותך  כי כן עשה ר "ל 

שעשית: כמו  ויעשו  הם יגלו  ‚ÏÂ‰.(Ê)כן  ÈÏÎÎ:גולה כלי הוצאת דרך היום:ÌÓÂÈ.כענין בקיר·È„.בעצם חתרתי ידי עם
בו : דרך  לצאת  ‡Â¯Ó.(Ë)לצרכי ‡Ï‰השיבות לא  ואתה שאלו הם וכאומר  האלה כדברים עושה אתה מה על אותך  שאלו הלא

שאלתם:‡ÂÓ¯.(È)להם: על  Â‚Â'.תשובה ‡˘Ó‰ ‡È˘‰מה ההוא  הנבואה משא  מרמז עליו המלך הוא  הנשיא  על ר"ל 
וגו': ישראל  בית כל  ואת אותו בירושלים  העיר:·˙ÌÎÂ.שיקרהו בחוצות  ÌÎ˙ÙÂÓ.(È‡)ר "ל  È‡:למופת לכם Î‡˘¯אני

.È˙È˘Ú:הגולים כדרך  Ì‰Ï.ללכת  ‰˘ÚÈ ÔÎ:בשבי גולה  שילכו ומפרש צדקיה:È˘‰Â‡.(È·)וחוזר  המלך  Û˙Î.זה  Ï‡ על
העיר : מן יצא וכך החושך  באופל  מטלטליו הגולה כלי ישא  ועל ·˜È¯.הכתף עצמו את בו להוציא בקיר  חתירה לו יעשו

ברח: בו דרך כי יאמר Â‚Â'.המערה  ¯˘‡ ÔÚÈלבושת לו שהוא בורח כשהוא הארץ עם את בעיניו הוא יראה  לא למען ר "ל 
פניו : יכסה לכן Â‚Â'.(È‚)ולכלימה  È˙˘¯ÙÂ הולך צבי  ונזדמן בו דרך  וברח  יריחו ערבות  עד  מביתו לו היתה  מערה ארז"ל 

ותפשוהו: יוצא  המלך  את  מצאו  המערה לפתח  ובבואה הצבי אחר  כשדים  ורדפו  המערה על  ÌÈ„˘Î.ממעל  ı¯‡ ‰Ï·· לבבל
כשדים: מארץ È¯‡‰.שהיא  ‡Ï ‰˙Â‡Â: בבל את  ראה לא וא"כ  לבבל  הביאו  לא עד  עיניו  את  עיור נ "נ ÂÈ˙Â·È·Ò.(È„)כי  ¯˘‡

לעזר: לו להיות אותו  ‡‚ÂÈÙ.המסבבים ÏÎÂ:אחריהם לרדוף מתערה אשלוף  האויב  וחרב רוח לכל אפזר  חיילותיו צבאות

oeiv zcevn
(‰).¯˙Áבקיר נא חתר וכן חפירה ח)ענין ·˜È¯.:(לעיל

היה·ËÏÚ‰.(Â)בכותל: ועלטה כמו אפלה  חושך (בראשית ענין 

ואות :ÙÂÓ˙.:טו) ביתÔÈÚÏ.(È·)סימן במקום למ"ד בעין  כמו
לכסא ישבת ט)וכן לכידה :Ù˙Â˘.(È‚):(תהלים ·ÂˆÓ„‰.ענין

וחרמים  מצודים  וכן הצדיה מכלי כלי  ז)שם ‡‚ÂÈÙ.(È„):(קהלת
אגפיך  וכל  אתה  וכן לט)כנפיו החיילות(לקמן התפשטות ועל 
כנפיו מוטות וכמ "ש  ח)יאמר כמו‡Ê¯‰.:(ישעיה פיזור ענין

פרש ב)וזריתי ועבר:¯ÁÂ.:(מלאכי ור"ל ‡¯È˜.פאה ריק מל'
תורק שמן וכן  מתיקה חרב וארוקן א)אוציא :(ש"ה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו בבקשת ברכה בעד מר...

הנה לפלא שכמה פעמים עוררתי את אנ"ש שיחיו, שכשמבקשים איזה ענין בעד מי שהוא, הנה 
יודיע ג"כ פרטים בנוגע לגילו, ומצבו המשפחתי, והעיקר מעמדו ומצבו בעניני תומ"צ, ומובן זה ג"כ 
בשכל, כי לכל השפעה צ"ל כלים מתאימים, וכיון שע"פ ההשגחה בא המבקש בקישור אתי - אף שבטח 
שעזרתו יכולה לבוא גם באופן אחר כיון שהקב"ה הוא המשפיע כל הענינים ובפרט לבני ובנות ישראל 
בבני חיי ומזוני דלאו בזכותא - אשר בבית דין - תליא מילתא, אלא במזל - הוא הקב"ה - תליא מילתא 
)ראה הערה האחרונה להשיחה דש"ק מברכים חדש אלול שנדפס בהפרדס דחדש תשרי השתא( -, הרי 
קרוב לומר שהכונה שצריך אני לעוררו על איזה ענין של תומ"צ ובמילא הרי עלי לדעת ממה להתחיל, 

אשר לזה נחוצות ידיעות הנ"ל, ובטח ימלא את זה במכתבו הבא...

מוסג"פ העתק מכתבי לסניפי אגודת נשי ובנות חב"ד במקומות שונים, ומהראוי הי' שיחפש 
תחבולות ועצות איך לסדר ענין זה גם במחנם הט', מובן שבאופן רשמי צ"ל זה ע"י נשים, אלא שהוא 

וב"ד שיחיו יהיו הרוח חיים במהלך העבודה, ולבשו"ט בכל הנ"ל אחכה.



קצט ai wxt l`wfgi - mi`iap

áé-÷øô ìà÷æçéciÎc

ãéìë úàöBäå:äìBb éàöBîk íäéðéòì áøòá àöz äzàå íäéðéòì íîBé äìBâ éìëk Eäíäéðéòì §¥¨̧¥¤¹¦§¥¬¨²−̈§¥«¥¤®§©À̈¥¥³¨¤Æ¤Æ§¥´¥¤½§¨¥−¨«§¥¥¤−
:Ba úàöBäå øéwá Eì-øúçåéðt àéöBú äèìòa àOz óúk-ìò íäéðéòìäàøú àìå äqëú E £¨§´©¦®§¥−̈«§¥̧¥¤¹©¨¥³¦¨Æ¨£¨¨´¦½¨¤´§©¤½§¬Ÿ¦§¤−

ézúð úôBî-ék õøàä-úà:ìàøNé úéáì EæíîBé äìBâ éìëk éúàöBä éìk éúéeö øLàk ïk Nòàå ¤¨¨®¤¦«¥¬§©¦−§¥¬¦§¨¥«¨©´©¥»©£¤´ª¥¦¼¥Â©¥¹¦¦§¥³¨Æ½̈
(ô) :íäéðéòì éúàNð óúk-ìò éúàöBä äèìòa ãéa øéwá éì-ézøúç áøòáeçéìà ýåýé-øáã éäéå ¨¤²¤¨©«§¦¦¬©¦−§¨®¨£¨¨¬¥²¦©¨¥¬¨−̈¦§¥¥¤«©§¦¯§©§¨²¥©−

:øîàì ø÷aaèéìà eøîà àìä íãà-ïa:äNò äzà äî éønä úéa ìàøNé úéa Eéíäéìà øîà ©¬Ÿ¤¥«Ÿ¤¨¾̈£¸Ÿ¨§¬¥¤²¥¬¦§¨¥−¥´©¤®¦−̈©¨¬Ÿ¤«¡´Ÿ£¥¤½
:íëBúá änä-øLà ìàøNé úéa-ìëå íìLeøéa äfä àOnä àéNpä ýåýé éðãà øîà äkàééðà øîà ¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©¨¦º©©¨³©¤Æ¦´¨©½§¨¥¬¦§¨¥−£¤¥¬¨§¨«¡−Ÿ£¦´

:eëìé éáMá äìBba íäì äNòé ïk éúéNò øLàk íëúôBîáéàOé óúk-ìà íëBúa-øLà àéNpäå «¤§¤®©£¤´¨¦À¦¥µ¥¨¤´¨¤½©¨¬©§¦−¥¥«§©¨¦̧£¤§¹̈¤¨¥³¦¨Æ
:õøàä-úà àeä ïéòì äàøé-àì øLà ïòé äqëé åéðt Bá àéöBäì eøzçé øéwa àöéå äèìòaâéézNøôe ¨£¨¨´§¥¥½©¦¬©§§−§´¦®¨¨´§©¤½©À©£¤̧Ÿ¦§¤¬©©´¦−¤¨¨«¤¨©§¦³

:úeîé íLå äàøé-àì dúBàå íécNk õøà äìáá Búà éúàáäå éúãeöîa Ntúðå åéìò ézLø-úàãéìëå ¤¦§¦Æ¨½̈§¦§©−¦§«¨¦®§¥¥¦̧Ÿ³¨¤Æ¨Æ¤´¤©§¦½§¨¬«Ÿ¦§¤−§¨¬¨«§ŸÁ
:íäéøçà ÷éøà áøçå çeø-ìëì äøæà åétâà-ìëå Bøæò (äøæò) åéúáéáñ øLà£¤̧§¦Ÿ¨¬¤§²§¨£©−̈¡¨¤´§¨®©§¤−¤¨¦¬©£¥¤«

i"yx
(„).éàöåîë:בלע"ז אישוא"ש êì(‰)קומ"א øúç

.øé÷á ירא כי מערה מחתרת דרך שיצא לצדקיהו סימן
הכשדים: מפני בפרהסיא דרך äèìòá(Â)לצאת

.àéöåú:כליך את תוציא éúàöåä(Ê)לכשתחשך éìë
.íîåé äìåâ éìëë מתקן שאני להם מראה הייתי יום יום

גולה: כלי äæä.(È)לעצמי àùîä àéùðä המלך על
נבואה: לשון הזה המשא מראה אני åéðô(È·)צדקיהו

.äñëé:לילה העיר מן בורח שהוא כלימה מחמת
(‚È).åéìò éúùø úà éúùøôå מביתו לו היתה מערה

הקב"ה  עשה מה המערה, דרך ויצא יריחו ערבות עד

גג  על לפניהם והולך כשדי' חיל לפני אחד צבי הביא
המערה  מן צדקיהו וכשיצא אותו רודפים והם המערה

ותפשוהו: יוצא ראוהו יריחו äàøé.בערבות àì äúåàå
את  ועיור משפטים אתו דבר חמת בארץ ברבלה כי

בספר שנא' כמה לבבל הביאו ואח"כ כהעיניו ב (מלכי'

לט ) åéôâà.(È„):ובירמיה  ìëå בו פתר ומנחם שריו.
כנפים: çåø.לשון ìëì äøæà יוחנן הם בלע"ז אפנדר"י

חרבו  השיגתם ושם למצרי' שגלו החיילי' ושרי קרח בן
מצרים: את כשהחריב נבוכדנצר של

cec zcevn
(„).ÍÈÏÎ ˙‡ˆÂ‰Âהיום בעצם  תוציא  שתעשה  הגולה כלי

כלי הוצאת  דרך  בענין ד "ל  גולה כלי שמוציאים כמו לעיניהם
˙ˆ‡.גולה : ‰˙‡Âמקום אל  ממקומך  בערב שוב תצא  ר"ל

‚ÏÂ‰.האחד : È‡ˆÂÓÎאף שיוציאם לגולה  המוציאים כדרך 
היום: יאיר עד ימתינו ולא ÍÏ.(‰)בלילה ¯˙Á לך עשה 

על  לרמז  והוא עצמו את יוציא בו ודרך  הבית  בקיר חתירה 
מערה : דרך העיר מן  שיצא ˙˘‡.(Â)צדקיה  Û˙Î ÏÚכלי את

ומטלטליו : ˙ÈˆÂ‡.הגולה ‰ËÏÚ·תוציא והמטלטלים הכלים 
גולה: הולכי כדרך  המאיר  דבר ביד  קחת  מבלי  החושך  באופל

.‰ÒÎ˙ ÍÈÙ:פניו להראות הבוש ˙¯‡‰.כאדם ‡ÏÂ בכל ל כי 
דבר: יראה  ולא העינים  יכוסה ÙÂÓ˙.הפנים  ÈÎגולים מנהג אתה שתעשה כמו ישראל  לבית למופת  נתתי אותך  כי כן עשה ר "ל 

שעשית: כמו  ויעשו  הם יגלו  ‚ÏÂ‰.(Ê)כן  ÈÏÎÎ:גולה כלי הוצאת דרך היום:ÌÓÂÈ.כענין בקיר·È„.בעצם חתרתי ידי עם
בו : דרך  לצאת  ‡Â¯Ó.(Ë)לצרכי ‡Ï‰השיבות לא  ואתה שאלו הם וכאומר  האלה כדברים עושה אתה מה על אותך  שאלו הלא

שאלתם:‡ÂÓ¯.(È)להם: על  Â‚Â'.תשובה ‡˘Ó‰ ‡È˘‰מה ההוא  הנבואה משא  מרמז עליו המלך הוא  הנשיא  על ר"ל 
וגו': ישראל  בית כל  ואת אותו בירושלים  העיר:·˙ÌÎÂ.שיקרהו בחוצות  ÌÎ˙ÙÂÓ.(È‡)ר "ל  È‡:למופת לכם Î‡˘¯אני

.È˙È˘Ú:הגולים כדרך  Ì‰Ï.ללכת  ‰˘ÚÈ ÔÎ:בשבי גולה  שילכו ומפרש צדקיה:È˘‰Â‡.(È·)וחוזר  המלך  Û˙Î.זה  Ï‡ על
העיר : מן יצא וכך החושך  באופל  מטלטליו הגולה כלי ישא  ועל ·˜È¯.הכתף עצמו את בו להוציא בקיר  חתירה לו יעשו

ברח: בו דרך כי יאמר Â‚Â'.המערה  ¯˘‡ ÔÚÈלבושת לו שהוא בורח כשהוא הארץ עם את בעיניו הוא יראה  לא למען ר "ל 
פניו : יכסה לכן Â‚Â'.(È‚)ולכלימה  È˙˘¯ÙÂ הולך צבי  ונזדמן בו דרך  וברח  יריחו ערבות  עד  מביתו לו היתה  מערה ארז"ל 

ותפשוהו: יוצא  המלך  את  מצאו  המערה לפתח  ובבואה הצבי אחר  כשדים  ורדפו  המערה על  ÌÈ„˘Î.ממעל  ı¯‡ ‰Ï·· לבבל
כשדים: מארץ È¯‡‰.שהיא  ‡Ï ‰˙Â‡Â: בבל את  ראה לא וא"כ  לבבל  הביאו  לא עד  עיניו  את  עיור נ "נ ÂÈ˙Â·È·Ò.(È„)כי  ¯˘‡

לעזר: לו להיות אותו  ‡‚ÂÈÙ.המסבבים ÏÎÂ:אחריהם לרדוף מתערה אשלוף  האויב  וחרב רוח לכל אפזר  חיילותיו צבאות

oeiv zcevn
(‰).¯˙Áבקיר נא חתר וכן חפירה ח)ענין ·˜È¯.:(לעיל

היה·ËÏÚ‰.(Â)בכותל: ועלטה כמו אפלה  חושך (בראשית ענין 

ואות :ÙÂÓ˙.:טו) ביתÔÈÚÏ.(È·)סימן במקום למ"ד בעין  כמו
לכסא ישבת ט)וכן לכידה :Ù˙Â˘.(È‚):(תהלים ·ÂˆÓ„‰.ענין

וחרמים  מצודים  וכן הצדיה מכלי כלי  ז)שם ‡‚ÂÈÙ.(È„):(קהלת
אגפיך  וכל  אתה  וכן לט)כנפיו החיילות(לקמן התפשטות ועל 
כנפיו מוטות וכמ "ש  ח)יאמר כמו‡Ê¯‰.:(ישעיה פיזור ענין

פרש ב)וזריתי ועבר:¯ÁÂ.:(מלאכי ור"ל ‡¯È˜.פאה ריק מל'
תורק שמן וכן  מתיקה חרב וארוקן א)אוציא :(ש"ה



eÎdר wxt dingp - miaezk

ä-÷øô äéîçðhiÎgi

çéïéé-ìëa íéîé úøNò ïéáe éì-eNòð íéøtöå úBøøa-LL ïàö ãçà øBL ãçà íBéì äNòð äéä øLàå©£¤Á¨¨̧©£¤¹§´¤À̈´¤º̈ÂŸ¥§ª³§¦¢¦Æ©«£¦½¥̧£¤¯¤¨¦²§¨©−¦
:äfä íòä-ìò äãáòä äãáë-ék ézLwá àì äçtä íçì äæ-íòå äaøäìèéäáBèì éýìà él-äøëæ §©§¥®§¦¤À¤³¤©¤¨Æ´Ÿ¦©½§¦¦«¨«§¨¬¨£Ÿ̈−©¨¨¬©¤«¨§¨¦¬¡Ÿ©−§¨®

(ô) :äfä íòä-ìò éúéNò-øLà ìk¬Ÿ£¤¨¦−¦©¨¨¬©¤«
å-÷øô äéîçðeÎ`

àøúBð-àìå äîBçä-úà éúéðá ék eðéáéà øúéìe éáøòä íLâìe äiáBèå èláðñì òîLð øLàë éäéå©§¦´©£¤´¦§©´§©§©©´§Â¦¨§¤̧¤¨«©§¦¹§¤´¤«Ÿ§¥À¦³¨¦Æ¦Æ¤©´½̈§Ÿ¬©
:íéøòMá ézãîòä-àì úBúìc àéää úòä-ãò íb õøt daáäëì øîàì éìà íLâå èláðñ çìLiå −̈¨®¤©µ©¨¥´©¦½§¨−Ÿ¤¡©¬§¦©§¨¦«©¦§©̧©§©©³§¤Æ¤Æ¥©´¥½Ÿ§º̈

:äòø éì úBNòì íéáLç änäå BðBà úò÷áa íéøéôka åcçé äãòeðåâøîàì íéëàìî íäéìò äçìLàå §¦«̈£¨¬©§¨²©§¦¦−§¦§©´®§¥Æ¨Æ«Ÿ§¦½©£¬¦−¨¨«¨¤§§¨̧£¥¤³©§¨¦Æ¥½Ÿ
:íëéìà ézãøéå ätøà øLàk äëàìnä úaLú änì úãøì ìëeà àìå äNò éðà äìBãâ äëàìî§¨¨³§¨Æ£¦´Ÿ¤½§¬Ÿ©−¨¤®¤¨´¨¦§©³©§¨¨Æ©£¤´©§¤½¨§¨©§¦−£¥¤«

ã(ñ) :äfä øáck íúBà áéLàå íéîòt òaøà äfä øáck éìà eçìLiåäøáck èláðñ éìà çìLiå ©¦§§¬¥©²©¨¨¬©¤−©§©´§¨¦®¨¨¦¬−̈©¨¨¬©¤«©¦§©Á¥©̧©§©©¹©¨¨¬
:Bãéa äçeút úøbàå Bøòð-úà úéLéîç íòt äfäåíéãeäiäå äzà øîà eîLâå òîLð íéBba da áeúk ©¤²©¬©£¦¦−¤«©£®§¦¤¬¤§−̈§¨«¨´À̈©¦³¦§¨Æ§©§´Ÿ¥½©¨³§©§¦Æ

:älàä íéøáck Cìîì íäì äBä äzàå äîBçä äðBá äzà ïk-ìò ãBøîì íéáLçŸ§¦´¦§½©¥²©¨¬¤−©¨®§©À̈¤³¨¤Æ§¤½¤©§¨¦−¨¥«¤
i"yx

(ÁÈ).äùòð äéä øùàå על אוכלים היו ויום יום ובכל
הרבה: וצפרים צאן ושש אחד שור úåøåøá.שולחני

חמש  שנאמר כענין עשויות צאן שש עניינו לפי פתרונו
עשויות כ"ה)צאן א' éì.:(שמואל  åùòð כמו תקון לשון

עשה אשר הבקר יח )ובן íéîé.:(בראשית úøùò ïéáå
סיפוק  שיעור כדי הרבה יין שותים היו ויום יום ובכל

ימים: עשרת äæ.של íòå שהייתי זה מעשה כל ובשביל
כך: כל הוצאות לא íçì.מוציא לפחה הראוי מס של

עבודת  וחזקה כבדה שהרי העם מן שאלתי ולא בקשתי
עליהם: החומה בנין

(‡).äá øúåð àìå:העיר éúãîòä.בחומת àì úåúìã
העיר: בשערי דלתות נעשו מקום íéøéôëá.(·)שלא שם

åðåà.הוא: úò÷áá:הבקעה שם íéáùåç.כך äîäå
שם: להרגני עלי חושבים שהיו מהם äëàìî(‚)הבנתי

.äùåò éðà äìåãâס "א)מבנייני úáùú.העפר:(העיר  äîì
בטלה: המלאכה תהיה äôøà.למה øùàë:הבניין מן ידי

.íëéìà éúãøéå:אליכם ולהועד åøòð.(‰)לדבר úà ע"י
åãéá.נערו: äçåúô úøâàå:ידו על לי שלח אגרת כתב

(Â).äá áåúë:אגרת òîùð.באותה íéåâá לכל שנודע
למרוד: חושבים היהודים וכל שאתה åîùâåהעכו"ם

.øîåà שאומר כאדם ופתרונו הערבי, גשם הוא גשמו
אומר: ופלוני הדבר הוא כך äìàä.לחבירו íéøáãë

כאילו  הוא והרי הוא מסורס ומקרא בה כתוב על מוסב
וגו': נשמע בגוים האלה כדברים בה כתוב נאמר

cec zcevn
(ÁÈ).„Á‡ ÌÂÈÏ: אחד יום  וטובות:·¯Â¯Â˙.למאכל נבחרות

.ÌÈ¯ÙˆÂ: עופות ÌÈÓÈ.מיני ˙¯˘Ú ÔÈ·Âמבין אחד  יום ר"ל 
מאד : להרבה  יין מיני בכל אותם משקה הייתי ימים עשרת  כל

.‰Ê ÌÚÂהעם מן בקשתי לא זה  כל  עם  מרובה  צרכי שהיה אף
הפחה: Î·„‰.לחם ÈÎהיתה החומה ובנין המלך מס עבודת

ספוקם די ולהשתכר במלאכתם לעסוק  יכלו ולא עליהם כבדה
הפחה: לחם  לי  לתת לטובהÂËÏ·‰.(ËÈ)ועוד לי לחשוב

‰Ê‰.ולזכות: ÌÚ‰ ÏÚ:הזה העם טובת בעבור 
(‡).‡È‰‰ ˙Ú‰ „Ú Ì‚מה להסביר  זה  ואמר בשערים  דלתות  העמדתי לא  עדיין ההיא  העת עד  אשר להם נשמע גם ר"ל

הדלתות העמדתי שלא  שמעו כי  אמר לכן עליו, יבואו  הצרים כי בהיכל  עצמו להסתיר  שמעיה  אליו שאמר למטה שנאמר
בעיר : לבוא  המה  Â„ÁÈ.(·)ויכולים ‰„ÚÂÂ: אונו בבקעת העומדת מקום  שם  והוא בכפירים וקבוץ  ועד  ÌÈ·˘ÂÁ.נעשה ‰Ó‰Â

שמה : להרגני חושבים  שהמה לדעת השכלתי הנה שאמר נחמיה מדברי ‚„ÏÂ‰.(‚)זהו  ‰Î‡ÏÓ:הכרחי ודבר  גדול  ÓÏ‰עסק
המלאכה˙˘·˙. תבוטל ממנה ידי ארפה כאשר כי אליכם  וארד  ממנה  ידי  ארפה כאשר המלאכה שיתבטל  כזאת אעשה  למה

וכל : ‰Ê‰.(„)מכל ¯·„Î:'וכו ונועדה  לכה למעלה האמור  ‰Ê‰.בלשון ¯·„Î Ì˙Â‡ ·È˘‡Â:'וכו גדולה  ‡˙(‰)מלאכה
.Â¯Ú:נערו לקרותÂ‡‚¯˙.עם  הרוצה  וכל דברתי  בסתר  לא וכאומר חותם מבלי פתוחה  אגרת  בידו עוד שלח הזה הדבר ומלבד 

ויקרא: ·‰.(Â)יבוא  ·Â˙Î:בה כתוב זה ÚÓ˘.ודבר ÌÈÂ‚·אתם אשר כזאת אומר  גשמו וגם  נשמע  כוכבים העובדי בין
למלך: להם  ואתה  העיר במבצר להתחזק  החומה  תבצר וע "כ  במלך  למרוד  ‰‡Ï‰רוצים ÌÈ¯·„Î.נשמע האלה כדברים ר"ל
האגרת: מדברי זה  וגם כוכבים בעובדי

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰˘Úאותו לעשות וימהר כמו תקון י"ח)ענין  :(בראשית

.˙Â¯Â¯·:ובחירה ברירה מל '
(‡).ı¯Ù:שבירה(·).‰„ÚÂÂויועדו כמו ואסיפה  וועד מל '

המלכים י"א)כל וביטול :˙˘·˙.(‚):(יהושע השבתה מלשון 
.‰Ù¯‡: רפיון יתרÂÓ˘‚Â.(Â)מלשון וכן הערבי גשם הוא

הויה:‰Â‰.יתרו: מלשון הוא

f dpyn iying wxt oixiykn zkqn

„Baçøì ïéa B÷îòì ïéa øBaä úà ããBnä–äæ éøäïzé éëa;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:B÷îòì– ©¥¤©¥§¨§¥§¨§£¥¤§¦ª©¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥§¨§
ïzé éëa,Baçøìe–ïzé éëa Bðéà. §¦ª©§¨§¥§¦ª©

‰Bãé èLt,Bìâø Bà,øBaì äð÷ Bà,íéî Ba Lé íà òãéì–ïzé éëa ïðéà;Ba Lé íéî änk òãéì–äæ éøä ¨©¨©§¨¤©¥©¦¤©¦¥¨§¦ª©¥©©¨©¦¤£¥¤
ïzé éëa.øBaì ïáà ÷øæ,íà òãéìíéî Ba Lé,ïéæzpä–ïzé éëa ïðéà,ïáàaL úàå–íéøBäè. §¦ª©¨©¤¤©¥©¦¤©¦©¦¨¦¥¨§¦ª©§¤¤¨¤¤§¦

ÂçìMä ìò èáBçä,íénì õeç–ïzé éëa;íénä CBúì–ïzé éëa ïðéà.éñBé éaøøîBà:íénä CBúì óà–éëa ©¥©©¤©©©¦§¦ª©§©©¦¥¨§¦ª©©¦¥¥©§©©¦§¦
ïzé,äàBvä íò eàöiL ïekúî àeäL éðtî. ª©¦§¥¤¦§©¥¤¥§¦©¨
Êäðéôqa ïéìBòä íénä,ì÷òáe,úBèBLnáe–ïzé éëa ïðéà;úBãBöna,úBúLøáe,úBøîënáe–ïzé éëa ïðéà; ©©¦¨¦©§¦¨¨¥¤©§¥¨§¦ª©©§¨§¨©¦§¨¥¨§¦ª©

c.ozei ika epi` eagxle ozei ika ewnrl,å÷îåò òãåé êë êåúîå ,íéòéâî ïä äîë ãò äð÷á íéîä íùåø øëéð ,äð÷á øåá ìù å÷îò ããåî íãàùë
:åéøáãë äðåù úåéäì ïåôøè éáø øæçù ,àáé÷ò éáøë äëìäå .íùåøáù ä÷ùîá äöåø åðéà åáçøì ìáà .íùåøáù ä÷ùîá àåä äöåø êëéôì

dyi min dnk rcil.ea:ä÷ùî ìù íùåø êéøö ïéà ,íéî åá ùé íà òãéì ìáà .ïúåé éëá éåä êëéôì ,ïøîàãë ,íùåøáù ä÷ùîá äöåø.oa`ayeøîåìë
:ïéøéùëî ïéàù ,íéøåäè éîð ïáàáù

e.glyd lr haegdãë åúöéçø øçà øåòá äëî:íéîä ïî åøòðì é.glydåèéùôéå íåâøú .çìù àø÷ð äîäáä ïî åúåà íéèéùôîùë àåäù úåîë øåòä
:åçìùàå.d`evd mr e`viy oiekzn `edyïéàå .íéîä êåúá àåäù åìéôàå åðîî æúðù äî øéùëî êëéôì ,ïäá øáçúðù êåìëìä íò íéîä åàöéù ïéåëúî

:éñåé 'øë äëìä
f.lwrd:äðéôñ ìù íé÷ãñá íéñðëðä íéîä íù íéöá÷úîù äðéôñä éìåùá íå÷î.xrip m`:åúéìè øòðîä åîë .ïäéìòù íéîä øéñäì.dtxvlä÷ãáì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

øBaä úà ããBnä,מים של  –B÷îòì ïéaמודד כשהוא בין – ÇÅÆÇÅÀÈÀ
הבור, של  עומקו  מידת Baçøìלדעת ïéa לדעת כשמודד  ובין – ÅÀÈÀ

רחבו, ïzéמידת éëa äæ éøä,מכשירים המידה קנה שעל  המים – ÂÅÆÀÄËÇ
לרצון ; B÷îòìשהם :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác– ÄÀÅÇÄÇÀÇÄÂÄÈÅÀÈÀ

לעמקו , הבור את ïzéהמודד  éëa,מכשירים המידה קנה שעל המים – ÀÄËÇ
על לדעת שיוכל כדי הקנה שעל במים רוצה לעומקו  שהמודד  לפי

הבור , של  העומק מידת את שעליו המים רושם אבלBaçøìeידי – ÀÈÀ
לרחבו, הבור  את ïzéהמודד éëa Bðéà העולים למים צריך שאינו – ÅÀÄËÇ

שנו: בתוספתא מכשירים. אינם הלכך לרצונו . שאינם והרי  הקנה, על 

oetxh iax el xn`":(עקיבא eccnyk(לרבי il dn ewnrl eccnyk il dn
el xn` ?eagxl:(טרפון לרבי  עקיבא dvex(רבי  epi` eagxl eccnyk

myexay dwyna dvex ewnrl eccnyk ,myexay dwynaמודד (שכשאדם
מגיעים, הם כמה עד  בקנה, המים רושם ניכר בקנה, בור  של עומקו 

– עומקם. יודע כך  y"xd.(elומתוך xn`:(עקיבא לרבי  טרפון (רבי 
`nh myexay dwyn `di ok m`,( מכשיר)xedh myexd on dhnlכלומר)

יכשיר)? elשלא xn`:( טרפון לרבי עקיבא lnndy`(רבי dcen dz` i`
lagae dx`eev lr opekn `edy lagae dixg` milerd mind ,ziaga

ozei ika mdy ,dkxvl `edy,(א ד, לעיל  ששנינו  minl(כמו  xyt` i`y
cr myexay dwynl xyt` i` o`k s` ?dixg`l erbiy cr dkezl eltiy

.myexd on dhnl `diy"`aiwr iaxk dpey zeidl oetxh iax xfge וכן
הלכה.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

,íéî Ba Lé íà òãéì ,øBaì äð÷ Bà ,Bìâø Bà ,Bãé èLtÈÇÈÇÀÈÆÇÅÇÄÆÇÄ
ïzé éëa ïðéà אינם בקנה או  ברגלו  או בידו העולים המים – ÅÈÀÄËÇ

שאינו  לפי הוא מכשירים, בלבד  שבנגיעה מאחר  הללו , למים צריך
שמשנתנו  מבארים, יש לרצונו. שאינם ונמצא מים, בבור  יש  אם מרגיש 

לומר צורך שאין  זו", אף זו  "לא בדרך  קנה" או רגלו או "ידו  נקטה
הוא  למים בהכנסתן  מיד  שהרי יותן , בכי  שאינם רגלו או  ידו בפשט

להכשר, שראויים העלאתן ובשעת שהעלן, קודם מים, שם שיש  מרגיש 
רושם  לראות שצריך  קנה, פשט אפילו אלא בהם, צורך עוד  לו אין 

בזריקת  לדעת היה שאפשר  כיון  לצורך , שלא נקרא מקום מכל המים,
המים  ידי על  לידע צריך שאינו ונמצא מים, בו  יש אם לתוכו  אבן

יותן  בכי  המים אין בקנה אף הלכך  אחרונה")שבקנה, òãéìÅÇ.("משנה 
Ba Lé íéî änkלמדוד כדי לבור, קנה או  רגלו או  ידו פשט – ÇÈÇÄÆ

בו, יש  מים ïzéכמה éëa äæ éøä הקודמת במשנה ששנינו  כמו – ÂÅÆÀÄËÇ
עומק  את לדעת כדי המים, ברושם רוצה והוא שהואיל לעמקו, במודד 

מכשירים. שעליהם המים לפיכך íàהמים, òãéì ,øBaì ïáà ÷øæÈÇÆÆÇÅÇÄ
íéî Ba Lé: בבור –ïéæzpä,הבור מן  הניתזים המים –éëa ïðéà ÅÇÄÇÄÈÄÅÈÀÄ

ïzé המים בהתזת רצה שלא מאחר לרצונו, שאינם מכשירים, אינם – ËÇ
במים, החבטה קול  בשמיעת íéøBäèאלא ,ïáàaL úàåכלומר – ÀÆÆÈÆÆÀÄ

למעלה  נראית שהאבן פי על שאף מכשירים, אינם שבאבן  המים שאף

הח  שעל המים דין  אין  המים, כדין משטח הבור למי  חוץ הבולט לק
גורסים: ויש שבבור. המים כדין דינם אלא תלושים, ikaמים mifzipd

,mixedh oa`ay z`e ,ozei,רוצה הוא שבניתזים לפי הטעם, ומבארים
שבאבן  במים ואילו מכשירים; הם הלכך בבור, מים יש אם לדעת כדי 

מכשירים אינם הלכך בניתזים, יודע שהרי רוצה, רבא ").אינו ("אליהו

i p y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

çìMä ìò èáBçä לנערו כדי  כיבוסו , לאחר  העור  על המכה – ÇÅÇÇÆÇ
המים `gly:(eze(מן mihiytny enk ,xriyd mr xerd epiidíénì õeçÇÇÄ

למים, חוץ עליו חבט אם –ïzé éëa,מכשירים ממנו  הניתזים המים – ÀÄËÇ
המים; ביציאת הוא רוצה íénäשהרי CBúì עליו חבט אם אבל  – ÀÇÇÄ

המים, בתוך ïzéכשהוא éëa ïðéà ממנו הניתזים המים אין – ÅÈÀÄËÇ
מים  בו נכנסים שהרי המים, את ממנו להוציא כוונתו שאין מכשירים,

íénäאחרים. CBúì óà :øîBà éñBé éaøעל החובט אף – ÇÄÅÅÇÀÇÇÄ
המים, בתוך ïzéהשלח éëa,מכשירים לחוץ הניתזים המים –éðtî ÀÄËÇÄÀÅ

äàBvä íò eàöiL ïekúî àeäL המים שיצאו הוא שרוצה – ÆÄÀÇÅÆÅÀÄÇÈ
נקיים. מים בו וייכנסו  שבהם, הלכלוך עם שבתוכו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ì÷òáe ,äðéôqa ïéìBòä íénä,הספינה בשולי מקום – ÇÇÄÈÄÇÀÄÈÈÅÆ
הספינה  שבדפני  הזעירים הבקיעים דרך  החודרים המים בו שמתקבצים

כדי(רמב "ם); המים, לתוך  בשלשלת שמורידים העוגן  מפרשים: ויש
הספינה את הספינה,úBèBLnáe(הרא "ש),לעכב את בהם שמניעים – ÇÀ
ïzé éëa ïðéà; לרצונו שאינם מכשירים, אינם –úBãBöna וכן – ÅÈÀÄËÇÇÀ

במצודות, העולים úBøîënáeהמים ,úBúLøáe,בים הפרוסות – ÈÀÈÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ä-÷øô äéîçðhiÎgi

çéïéé-ìëa íéîé úøNò ïéáe éì-eNòð íéøtöå úBøøa-LL ïàö ãçà øBL ãçà íBéì äNòð äéä øLàå©£¤Á¨¨̧©£¤¹§´¤À̈´¤º̈ÂŸ¥§ª³§¦¢¦Æ©«£¦½¥̧£¤¯¤¨¦²§¨©−¦
:äfä íòä-ìò äãáòä äãáë-ék ézLwá àì äçtä íçì äæ-íòå äaøäìèéäáBèì éýìà él-äøëæ §©§¥®§¦¤À¤³¤©¤¨Æ´Ÿ¦©½§¦¦«¨«§¨¬¨£Ÿ̈−©¨¨¬©¤«¨§¨¦¬¡Ÿ©−§¨®

(ô) :äfä íòä-ìò éúéNò-øLà ìk¬Ÿ£¤¨¦−¦©¨¨¬©¤«
å-÷øô äéîçðeÎ`

àøúBð-àìå äîBçä-úà éúéðá ék eðéáéà øúéìe éáøòä íLâìe äiáBèå èláðñì òîLð øLàë éäéå©§¦´©£¤´¦§©´§©§©©´§Â¦¨§¤̧¤¨«©§¦¹§¤´¤«Ÿ§¥À¦³¨¦Æ¦Æ¤©´½̈§Ÿ¬©
:íéøòMá ézãîòä-àì úBúìc àéää úòä-ãò íb õøt daáäëì øîàì éìà íLâå èláðñ çìLiå −̈¨®¤©µ©¨¥´©¦½§¨−Ÿ¤¡©¬§¦©§¨¦«©¦§©̧©§©©³§¤Æ¤Æ¥©´¥½Ÿ§º̈

:äòø éì úBNòì íéáLç änäå BðBà úò÷áa íéøéôka åcçé äãòeðåâøîàì íéëàìî íäéìò äçìLàå §¦«̈£¨¬©§¨²©§¦¦−§¦§©´®§¥Æ¨Æ«Ÿ§¦½©£¬¦−¨¨«¨¤§§¨̧£¥¤³©§¨¦Æ¥½Ÿ
:íëéìà ézãøéå ätøà øLàk äëàìnä úaLú änì úãøì ìëeà àìå äNò éðà äìBãâ äëàìî§¨¨³§¨Æ£¦´Ÿ¤½§¬Ÿ©−¨¤®¤¨´¨¦§©³©§¨¨Æ©£¤´©§¤½¨§¨©§¦−£¥¤«

ã(ñ) :äfä øáck íúBà áéLàå íéîòt òaøà äfä øáck éìà eçìLiåäøáck èláðñ éìà çìLiå ©¦§§¬¥©²©¨¨¬©¤−©§©´§¨¦®¨¨¦¬−̈©¨¨¬©¤«©¦§©Á¥©̧©§©©¹©¨¨¬
:Bãéa äçeút úøbàå Bøòð-úà úéLéîç íòt äfäåíéãeäiäå äzà øîà eîLâå òîLð íéBba da áeúk ©¤²©¬©£¦¦−¤«©£®§¦¤¬¤§−̈§¨«¨´À̈©¦³¦§¨Æ§©§´Ÿ¥½©¨³§©§¦Æ

:älàä íéøáck Cìîì íäì äBä äzàå äîBçä äðBá äzà ïk-ìò ãBøîì íéáLçŸ§¦´¦§½©¥²©¨¬¤−©¨®§©À̈¤³¨¤Æ§¤½¤©§¨¦−¨¥«¤
i"yx

(ÁÈ).äùòð äéä øùàå על אוכלים היו ויום יום ובכל
הרבה: וצפרים צאן ושש אחד שור úåøåøá.שולחני

חמש  שנאמר כענין עשויות צאן שש עניינו לפי פתרונו
עשויות כ"ה)צאן א' éì.:(שמואל  åùòð כמו תקון לשון

עשה אשר הבקר יח )ובן íéîé.:(בראשית úøùò ïéáå
סיפוק  שיעור כדי הרבה יין שותים היו ויום יום ובכל

ימים: עשרת äæ.של íòå שהייתי זה מעשה כל ובשביל
כך: כל הוצאות לא íçì.מוציא לפחה הראוי מס של

עבודת  וחזקה כבדה שהרי העם מן שאלתי ולא בקשתי
עליהם: החומה בנין

(‡).äá øúåð àìå:העיר éúãîòä.בחומת àì úåúìã
העיר: בשערי דלתות נעשו מקום íéøéôëá.(·)שלא שם

åðåà.הוא: úò÷áá:הבקעה שם íéáùåç.כך äîäå
שם: להרגני עלי חושבים שהיו מהם äëàìî(‚)הבנתי

.äùåò éðà äìåãâס "א)מבנייני úáùú.העפר:(העיר  äîì
בטלה: המלאכה תהיה äôøà.למה øùàë:הבניין מן ידי

.íëéìà éúãøéå:אליכם ולהועד åøòð.(‰)לדבר úà ע"י
åãéá.נערו: äçåúô úøâàå:ידו על לי שלח אגרת כתב

(Â).äá áåúë:אגרת òîùð.באותה íéåâá לכל שנודע
למרוד: חושבים היהודים וכל שאתה åîùâåהעכו"ם

.øîåà שאומר כאדם ופתרונו הערבי, גשם הוא גשמו
אומר: ופלוני הדבר הוא כך äìàä.לחבירו íéøáãë

כאילו  הוא והרי הוא מסורס ומקרא בה כתוב על מוסב
וגו': נשמע בגוים האלה כדברים בה כתוב נאמר

cec zcevn
(ÁÈ).„Á‡ ÌÂÈÏ: אחד יום  וטובות:·¯Â¯Â˙.למאכל נבחרות

.ÌÈ¯ÙˆÂ: עופות ÌÈÓÈ.מיני ˙¯˘Ú ÔÈ·Âמבין אחד  יום ר"ל 
מאד : להרבה  יין מיני בכל אותם משקה הייתי ימים עשרת  כל

.‰Ê ÌÚÂהעם מן בקשתי לא זה  כל  עם  מרובה  צרכי שהיה אף
הפחה: Î·„‰.לחם ÈÎהיתה החומה ובנין המלך מס עבודת

ספוקם די ולהשתכר במלאכתם לעסוק  יכלו ולא עליהם כבדה
הפחה: לחם  לי  לתת לטובהÂËÏ·‰.(ËÈ)ועוד לי לחשוב

‰Ê‰.ולזכות: ÌÚ‰ ÏÚ:הזה העם טובת בעבור 
(‡).‡È‰‰ ˙Ú‰ „Ú Ì‚מה להסביר  זה  ואמר בשערים  דלתות  העמדתי לא  עדיין ההיא  העת עד  אשר להם נשמע גם ר"ל

הדלתות העמדתי שלא  שמעו כי  אמר לכן עליו, יבואו  הצרים כי בהיכל  עצמו להסתיר  שמעיה  אליו שאמר למטה שנאמר
בעיר : לבוא  המה  Â„ÁÈ.(·)ויכולים ‰„ÚÂÂ: אונו בבקעת העומדת מקום  שם  והוא בכפירים וקבוץ  ועד  ÌÈ·˘ÂÁ.נעשה ‰Ó‰Â

שמה : להרגני חושבים  שהמה לדעת השכלתי הנה שאמר נחמיה מדברי ‚„ÏÂ‰.(‚)זהו  ‰Î‡ÏÓ:הכרחי ודבר  גדול  ÓÏ‰עסק
המלאכה˙˘·˙. תבוטל ממנה ידי ארפה כאשר כי אליכם  וארד  ממנה  ידי  ארפה כאשר המלאכה שיתבטל  כזאת אעשה  למה

וכל : ‰Ê‰.(„)מכל ¯·„Î:'וכו ונועדה  לכה למעלה האמור  ‰Ê‰.בלשון ¯·„Î Ì˙Â‡ ·È˘‡Â:'וכו גדולה  ‡˙(‰)מלאכה
.Â¯Ú:נערו לקרותÂ‡‚¯˙.עם  הרוצה  וכל דברתי  בסתר  לא וכאומר חותם מבלי פתוחה  אגרת  בידו עוד שלח הזה הדבר ומלבד 

ויקרא: ·‰.(Â)יבוא  ·Â˙Î:בה כתוב זה ÚÓ˘.ודבר ÌÈÂ‚·אתם אשר כזאת אומר  גשמו וגם  נשמע  כוכבים העובדי בין
למלך: להם  ואתה  העיר במבצר להתחזק  החומה  תבצר וע "כ  במלך  למרוד  ‰‡Ï‰רוצים ÌÈ¯·„Î.נשמע האלה כדברים ר"ל
האגרת: מדברי זה  וגם כוכבים בעובדי

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰˘Úאותו לעשות וימהר כמו תקון י"ח)ענין  :(בראשית

.˙Â¯Â¯·:ובחירה ברירה מל '
(‡).ı¯Ù:שבירה(·).‰„ÚÂÂויועדו כמו ואסיפה  וועד מל '

המלכים י"א)כל וביטול :˙˘·˙.(‚):(יהושע השבתה מלשון 
.‰Ù¯‡: רפיון יתרÂÓ˘‚Â.(Â)מלשון וכן הערבי גשם הוא

הויה:‰Â‰.יתרו: מלשון הוא

f dpyn iying wxt oixiykn zkqn

„Baçøì ïéa B÷îòì ïéa øBaä úà ããBnä–äæ éøäïzé éëa;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:B÷îòì– ©¥¤©¥§¨§¥§¨§£¥¤§¦ª©¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥§¨§
ïzé éëa,Baçøìe–ïzé éëa Bðéà. §¦ª©§¨§¥§¦ª©

‰Bãé èLt,Bìâø Bà,øBaì äð÷ Bà,íéî Ba Lé íà òãéì–ïzé éëa ïðéà;Ba Lé íéî änk òãéì–äæ éøä ¨©¨©§¨¤©¥©¦¤©¦¥¨§¦ª©¥©©¨©¦¤£¥¤
ïzé éëa.øBaì ïáà ÷øæ,íà òãéìíéî Ba Lé,ïéæzpä–ïzé éëa ïðéà,ïáàaL úàå–íéøBäè. §¦ª©¨©¤¤©¥©¦¤©¦©¦¨¦¥¨§¦ª©§¤¤¨¤¤§¦

ÂçìMä ìò èáBçä,íénì õeç–ïzé éëa;íénä CBúì–ïzé éëa ïðéà.éñBé éaøøîBà:íénä CBúì óà–éëa ©¥©©¤©©©¦§¦ª©§©©¦¥¨§¦ª©©¦¥¥©§©©¦§¦
ïzé,äàBvä íò eàöiL ïekúî àeäL éðtî. ª©¦§¥¤¦§©¥¤¥§¦©¨
Êäðéôqa ïéìBòä íénä,ì÷òáe,úBèBLnáe–ïzé éëa ïðéà;úBãBöna,úBúLøáe,úBøîënáe–ïzé éëa ïðéà; ©©¦¨¦©§¦¨¨¥¤©§¥¨§¦ª©©§¨§¨©¦§¨¥¨§¦ª©

c.ozei ika epi` eagxle ozei ika ewnrl,å÷îåò òãåé êë êåúîå ,íéòéâî ïä äîë ãò äð÷á íéîä íùåø øëéð ,äð÷á øåá ìù å÷îò ããåî íãàùë
:åéøáãë äðåù úåéäì ïåôøè éáø øæçù ,àáé÷ò éáøë äëìäå .íùåøáù ä÷ùîá äöåø åðéà åáçøì ìáà .íùåøáù ä÷ùîá àåä äöåø êëéôì

dyi min dnk rcil.ea:ä÷ùî ìù íùåø êéøö ïéà ,íéî åá ùé íà òãéì ìáà .ïúåé éëá éåä êëéôì ,ïøîàãë ,íùåøáù ä÷ùîá äöåø.oa`ayeøîåìë
:ïéøéùëî ïéàù ,íéøåäè éîð ïáàáù

e.glyd lr haegdãë åúöéçø øçà øåòá äëî:íéîä ïî åøòðì é.glydåèéùôéå íåâøú .çìù àø÷ð äîäáä ïî åúåà íéèéùôîùë àåäù úåîë øåòä
:åçìùàå.d`evd mr e`viy oiekzn `edyïéàå .íéîä êåúá àåäù åìéôàå åðîî æúðù äî øéùëî êëéôì ,ïäá øáçúðù êåìëìä íò íéîä åàöéù ïéåëúî

:éñåé 'øë äëìä
f.lwrd:äðéôñ ìù íé÷ãñá íéñðëðä íéîä íù íéöá÷úîù äðéôñä éìåùá íå÷î.xrip m`:åúéìè øòðîä åîë .ïäéìòù íéîä øéñäì.dtxvlä÷ãáì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

øBaä úà ããBnä,מים של  –B÷îòì ïéaמודד כשהוא בין – ÇÅÆÇÅÀÈÀ
הבור, של  עומקו  מידת Baçøìלדעת ïéa לדעת כשמודד  ובין – ÅÀÈÀ

רחבו, ïzéמידת éëa äæ éøä,מכשירים המידה קנה שעל  המים – ÂÅÆÀÄËÇ
לרצון ; B÷îòìשהם :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác– ÄÀÅÇÄÇÀÇÄÂÄÈÅÀÈÀ

לעמקו , הבור את ïzéהמודד  éëa,מכשירים המידה קנה שעל המים – ÀÄËÇ
על לדעת שיוכל כדי הקנה שעל במים רוצה לעומקו  שהמודד  לפי

הבור , של  העומק מידת את שעליו המים רושם אבלBaçøìeידי – ÀÈÀ
לרחבו, הבור  את ïzéהמודד éëa Bðéà העולים למים צריך שאינו – ÅÀÄËÇ

שנו: בתוספתא מכשירים. אינם הלכך לרצונו . שאינם והרי  הקנה, על 

oetxh iax el xn`":(עקיבא eccnyk(לרבי il dn ewnrl eccnyk il dn
el xn` ?eagxl:(טרפון לרבי  עקיבא dvex(רבי  epi` eagxl eccnyk

myexay dwyna dvex ewnrl eccnyk ,myexay dwynaמודד (שכשאדם
מגיעים, הם כמה עד  בקנה, המים רושם ניכר בקנה, בור  של עומקו 

– עומקם. יודע כך  y"xd.(elומתוך xn`:(עקיבא לרבי  טרפון (רבי 
`nh myexay dwyn `di ok m`,( מכשיר)xedh myexd on dhnlכלומר)

יכשיר)? elשלא xn`:( טרפון לרבי עקיבא lnndy`(רבי dcen dz` i`
lagae dx`eev lr opekn `edy lagae dixg` milerd mind ,ziaga

ozei ika mdy ,dkxvl `edy,(א ד, לעיל  ששנינו  minl(כמו  xyt` i`y
cr myexay dwynl xyt` i` o`k s` ?dixg`l erbiy cr dkezl eltiy

.myexd on dhnl `diy"`aiwr iaxk dpey zeidl oetxh iax xfge וכן
הלכה.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

,íéî Ba Lé íà òãéì ,øBaì äð÷ Bà ,Bìâø Bà ,Bãé èLtÈÇÈÇÀÈÆÇÅÇÄÆÇÄ
ïzé éëa ïðéà אינם בקנה או  ברגלו  או בידו העולים המים – ÅÈÀÄËÇ

שאינו  לפי הוא מכשירים, בלבד  שבנגיעה מאחר  הללו , למים צריך
שמשנתנו  מבארים, יש לרצונו. שאינם ונמצא מים, בבור  יש  אם מרגיש 

לומר צורך שאין  זו", אף זו  "לא בדרך  קנה" או רגלו או "ידו  נקטה
הוא  למים בהכנסתן  מיד  שהרי יותן , בכי  שאינם רגלו או  ידו בפשט

להכשר, שראויים העלאתן ובשעת שהעלן, קודם מים, שם שיש  מרגיש 
רושם  לראות שצריך  קנה, פשט אפילו אלא בהם, צורך עוד  לו אין 

בזריקת  לדעת היה שאפשר  כיון  לצורך , שלא נקרא מקום מכל המים,
המים  ידי על  לידע צריך שאינו ונמצא מים, בו  יש אם לתוכו  אבן

יותן  בכי  המים אין בקנה אף הלכך  אחרונה")שבקנה, òãéìÅÇ.("משנה 
Ba Lé íéî änkלמדוד כדי לבור, קנה או  רגלו או  ידו פשט – ÇÈÇÄÆ

בו, יש  מים ïzéכמה éëa äæ éøä הקודמת במשנה ששנינו  כמו – ÂÅÆÀÄËÇ
עומק  את לדעת כדי המים, ברושם רוצה והוא שהואיל לעמקו, במודד 

מכשירים. שעליהם המים לפיכך íàהמים, òãéì ,øBaì ïáà ÷øæÈÇÆÆÇÅÇÄ
íéî Ba Lé: בבור –ïéæzpä,הבור מן  הניתזים המים –éëa ïðéà ÅÇÄÇÄÈÄÅÈÀÄ

ïzé המים בהתזת רצה שלא מאחר לרצונו, שאינם מכשירים, אינם – ËÇ
במים, החבטה קול  בשמיעת íéøBäèאלא ,ïáàaL úàåכלומר – ÀÆÆÈÆÆÀÄ

למעלה  נראית שהאבן פי על שאף מכשירים, אינם שבאבן  המים שאף

הח  שעל המים דין  אין  המים, כדין משטח הבור למי  חוץ הבולט לק
גורסים: ויש שבבור. המים כדין דינם אלא תלושים, ikaמים mifzipd

,mixedh oa`ay z`e ,ozei,רוצה הוא שבניתזים לפי הטעם, ומבארים
שבאבן  במים ואילו מכשירים; הם הלכך בבור, מים יש אם לדעת כדי 

מכשירים אינם הלכך בניתזים, יודע שהרי רוצה, רבא ").אינו ("אליהו

i p y m e i
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çìMä ìò èáBçä לנערו כדי  כיבוסו , לאחר  העור  על המכה – ÇÅÇÇÆÇ
המים `gly:(eze(מן mihiytny enk ,xriyd mr xerd epiidíénì õeçÇÇÄ

למים, חוץ עליו חבט אם –ïzé éëa,מכשירים ממנו  הניתזים המים – ÀÄËÇ
המים; ביציאת הוא רוצה íénäשהרי CBúì עליו חבט אם אבל  – ÀÇÇÄ

המים, בתוך ïzéכשהוא éëa ïðéà ממנו הניתזים המים אין – ÅÈÀÄËÇ
מים  בו נכנסים שהרי המים, את ממנו להוציא כוונתו שאין מכשירים,

íénäאחרים. CBúì óà :øîBà éñBé éaøעל החובט אף – ÇÄÅÅÇÀÇÇÄ
המים, בתוך ïzéהשלח éëa,מכשירים לחוץ הניתזים המים –éðtî ÀÄËÇÄÀÅ

äàBvä íò eàöiL ïekúî àeäL המים שיצאו הוא שרוצה – ÆÄÀÇÅÆÅÀÄÇÈ
נקיים. מים בו וייכנסו  שבהם, הלכלוך עם שבתוכו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ì÷òáe ,äðéôqa ïéìBòä íénä,הספינה בשולי מקום – ÇÇÄÈÄÇÀÄÈÈÅÆ
הספינה  שבדפני  הזעירים הבקיעים דרך  החודרים המים בו שמתקבצים

כדי(רמב "ם); המים, לתוך  בשלשלת שמורידים העוגן  מפרשים: ויש
הספינה את הספינה,úBèBLnáe(הרא "ש),לעכב את בהם שמניעים – ÇÀ
ïzé éëa ïðéà; לרצונו שאינם מכשירים, אינם –úBãBöna וכן – ÅÈÀÄËÇÇÀ

במצודות, העולים úBøîënáeהמים ,úBúLøáe,בים הפרוסות – ÈÀÈÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øòð íàå–ïzé éëa.éìBnädôøöì ìBãbä íiì äðéôqä úà C,Bôøöì íéîLbì øîñî àéöBnä,ãeàä úà çépnä §¦¦¥§¦ª©©¦¤©§¦¨©¨©¨§¨§¨©¦©§¥©§¨¦§¨§©©¦©¤¨
íéîLba,BúBaëì–ïzé éëa äæ éøä. ©§¨¦§©£¥¤§¦ª©

ÁúBðçìL ìL àéñ÷,íéðáì ìL àôéMäå–ïzé éëa ïðéà;øòð íàå–ïzé éëa. ©§¨¤ª§¨§©¦¨¤§¥¦¥¨§¦ª©§¦¦¥§¦ª©
Ë÷Bvpä ìk–øBäè,ïéôéfä Lácî õeç,úçtväå.éànL úéaíéøîBà:ìBt ìLå ïéñéøb ìL àt÷nä óà,éðtî ¨©¦¨¦§©©¦¦§©©©©¥©©§¦©©¦§¨¤§¦¦§¤¦§¥

äéøçàì úãìBñ àéäL. ¤¦¤¤§©£¤¨
Èíçì íçî äøòîä,Böì ïðBvîeïð,ïðBöì íçîe–øBäè;íçì ïðBvî–àîè.ïBòîL éaøøîBà:äøòîä óà ©§¨¤¥©§©¦¥§¥¥©§¥¨¦¥§©¨¥©¦¦§¥©©§¨¤

åîúñéå íéîá äøùúù éãë íéá äúåà íéñéðëîå ,äéìàî úò÷áð äùáéá àéäùëù éôì .äîñçìå ä÷æçì ,øçà ùåøéô .åàì íà äëåúì íéñðëð íéîä íà
:äé÷ãñå äéòå÷á.etxvl minybl xnqn:ùàá ïáìúðù øçàì íéî åéìò åàåáéùë ,åîñçìå å÷æçì.ce`:ùàä äìëà åúö÷îù õò

g.zepgly ly `iqw:êåìëìå óåðè ìù øáã åà íéî åéìòù ïåæîä ìò ìåôé àìù ïçìåùä ìò ïéñëîù éåñéë.mipal ly `tiydeìùå àôéù ìù úìöçî
:ïúåé éëá ïðéàù ìúåëä ä÷ìé àìù ìéáùá åîë åìà éøäå .íéîùâä ïî ïâäì íéðáìä ìò íéñëîù éîâ.xrip m` la`:ïúåé éëá äæ éøä ,íçéãäì ïéåëúîù

h.xedh wevpd lk÷ñôð çåì÷äùë ,íäéøåçàì íéãìåñù éðôî ,áéùçã éðäî õåç .øåáéç åðéà ÷åöðã ,øåäè ïåéìòáù äî ,àîè éìëì øåäè éìëî äøòî íà
:äìòîì øàùðä øæåç.mitifd yacnù ,áåùçå áåè ùáã éùøôî úéààáù åîå÷î íù ìò ,éøîàã úéàå .úìåñô åá ïéáøòîå åúåà ïéôééæî åúåáéùç êåúî

éæîìåàùì åøîàéå íéôéæä àåáá åîë .ó(ã"ð íéìäú):.zgtvde:ùáãá úéçéôöë åì äîåãå .å÷éöäì íéìåëéù êë ìë êø àåäå ùáãå çî÷î éåùò ìëàî.dtwnd
:äô÷î éåø÷ éåô÷ àìà äù÷ àìå êø àì åðéàù ìéùáú.oiqixb ly:íéçéøá úåñåøâå úåðåçè íéìåô.milet lye:íéçéøá úåñåøâ ïðéàù úåîéìùiptn

.dixeg`l zcleq `idyïåéìòä éìëáù ïé÷ùîì äìòîì êùîðå ïåúçúä éìëáù ïéàîè ïé÷ùîá åúö÷ äéäù úúåùä ãåîò åúåà øæåç ÷ñôð çåìé÷äùë
:ïåéìòä éìëáù äî ìë àîèîå ,øåäèä

i.mgl mgn dxrnd:ïéàîè ïä åëåúì äøòîù ïåúçú éìëáùå ,íéøåäè åðîî äøòîù ïåéìò éìëáù ïé÷ùîù éøééà éîð éëä.`nh mgl opevnïåúçúù
:áåùç àåä ä÷ùîë íçä ïî äìåòä ïðòäù ,åàîèîå ïðåöä ïåéìòì ìáä äìòî íçädti oezgz ly egeke,ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïåéìò ìùî ìåãâ åîåçù

`xephxa yexit

ïzé éëa ïðéà;בהם רוצה שאינו מכשירים, אינם –øòð íàå– ÅÈÀÄËÇÀÄÄÅ
המים, את מהם להוציא כדי  ïzéאותם, éëa שהם מכשירים, המים – ÀÄËÇ

משם. שיצאו  רוצה שהרי ìBãbäלרצונו , íiì äðéôqä úà CéìBnäÇÄÆÇÀÄÈÇÈÇÈ
dôøöìעציה יתייבשו  שלא במים, לחזקה מפרשים:(רמב "ם);– ויש  ÀÈÀÈ

לתוכה; נכנסים המים אם Bôøöìלבדקה íéîLbì øîñî àéöBnäÇÄÇÀÅÇÀÈÄÀÈÀ
באש; שנתלבן לאחר  במים, לחזקו –ãeàä úà çépnä בקעת – ÇÇÄÇÆÈ

– מקצתה שנשרפה BúBaëìעץ ,íéîLba–el` lkaäæ éøä ÇÀÈÄÀÇÂÅÆ
ïzé éëa:שנו בתוספתא לרצונו. שהם מכשירים, שעליהם המים – ÀÄËÇ

ozei ika ,mgt ezeyrl ;ozei ika epi` ,ezeakl minyba ce`d z` gipnd
אחרונה"), "משנה  m"anxd(עיין wqet oke.(יב יג , אוכלין טומאת (הל'

i y i l y m e i
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úBðçìL ìL àéñ÷ שלא כדי  השולחנות, את בו שמכסים כיסוי  – ÇÀÈÆËÀÈ
לכלוך  או מים שעליהם המזון על  ברטנורא),יפול  àôéMäåÀÇÄÈ(רמב"ם ;

íéðáì ìLכדי הלבנים, את בה שמכסים גֹומא, של והמחצלת – ÆÀÅÄ
והגשמים, השמש מפני  עליהן ïzéלהגין éëa ïðéà שנפלו המים – ÅÈÀÄËÇ

לרצון ; שאינם מכשירים, אינם øòðעליהם íàå שנתכוון אותם, – ÀÄÄÅ
ברטנורא ),להדיחם ïzé(הר"ש; éëa. לרצון שהם מכשירים, המים – ÀÄËÇ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

÷Bvpä ìk,כלי אל  מכלי המעורים משקים של  קילוח –øBäè– ÈÇÄÈ
טהור, העליון שבכלי  מה טמא, לכלי  טהור  מכלי משקה המערה כגון

חיבור הניצוק h),שאין  ,g zexdh oiir)ïéôéfä Lácî õeçדבש – ÄÀÇÇÄÄ
סמיך , משקה שהוא זיף, מעיר וסמיךúçtväåהבא נזיל  מאכל  – ÀÇÇÇÇ

לו ודומה ודבש, מקמח לא ):העשוי טז , בדבש";(שמות "כצפיחית
שאף מפרשים, דבשzgtvdויש שם שהיה ישראל , בארץ מקום שם

מכלי(רמב"ם );סמיך  אותן  מערה שאם חיבור, הוא הניצוק אלו  בשני

מהטעם  העליון, שבכלי  מה הקילוח ידי על  נטמא טמא, לכלי טהור
להלן. ïéñéøbהמבואר  ìL àt÷nä óà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÇÄÀÈÆÀÄÄ

טחונים, פולים של  הסמיך המרק –ìBt ìLå,שלמים פולים ושל – ÀÆ
חיבור , שלה äéøçàìהניצוק úãìBñ àéäL éðtî שבזמן – ÄÀÅÆÄÆÆÀÇÂÆÈ

שלמטה  הטמאים במשקים הנוגע הקילוח סילון חוזר נפסק, שהקילוח
יש העליון. שבכלי  מה כל  ומטמא שלמעלה למשקים לאחוריו ונמשך

דבש של  ניצוק דווקא קמא תנא שלדעת המחלוקת, טעם מבארים
הם  והרי  הרבה, ריר  להם שיש מפני  חיבור, הוא והצפחת הזיפים

פי על אף הלכך  כך , כל  ריר בה אין המקפה אבל  כדבק, נמשכים
על שאף סוברים, שמאי  ובית חיבור. שלה הניצוק אין  סמיכה שהיא

חיבור שלה הניצוק מקום מכל  כך, כל ריר  במקפה שאין ("תוספות פי

אוכלין  טומאת הל' רמב"ם עיין ב: נ, נזיר ותוספות  הגמרא עפ "י טוב" יום

הזיפים  בדבש הוא הטעם שם  הגמרא  שלמסקנת  חדשים , תוספות ועיין ד ; ז ,

ריר). משום  ולא סמיכים  שהם  משום והצפחת

משנתנו  miyxtnd)בארנו  lkk),כותב אחרונה" "משנה בעל  אבל  טומאה. לענין 
לענין שאילו לטומאה, הכשר לענין  המשנה את לפרש נראה היה שיותר 
וכאן ח), פרק (סוף טהרות במסכת זו הלכה נשנתה כבר וטהרה, טומאה
כמו וטמא, טהור  לשון  לנקוט שייך  הכשר לגבי  ואף הכשר , לענין נשנתה
הניצוק  אין הכשר לענין שאף ללמד, המשנה ובאה במסכתנו , מקומות בהרבה
שהמים  משם, הנוטפים המים לקבל הגג  תחת כלי הניח אם כגון חיבור ,
חיבור אינם הגג  שעל והמים ברצון, תלושים שהם לפי מכשירים, שבכלי 

הם. מחוברים שמים משום מכשירים, ואינם חיבור, אינו  שהניצוק להם,
mitifd"בענין  yac":(ב מח, (סוטה בגמרא `מובא ?mitif i`n":opgei iax xn

ea mitiifny yac.(רש"י – ויין. מים בו  מערבים וסמיך  טוב שהוא yixe(מתוך 
aezky enk ,enewn my lr :xn` yiwl:(כג טו , veik`(יהושע ."zelrae mlhe sif"

xne` dz` xaca:(ב נד, xzzqn(תהלים cec `ld ,le`yl exn`ie mitifd `eaa"
:xne` xfrl` iaxe .mdixac mitiifnd mc` ipa :opgei iax xn` ?"mitif" i`n Ð "epnr

"zelrae mlhe sif" :aezky enk ,mnewn my lrעל שמקשה נחום" "חזון (עיין
שאף  להרמב"ם לו מניין  וכן  יוחנן; כר ' ולא לקיש כריש שנקט הרמב"ם

zgtvd.(?מקום שם

i r i a x m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

íçì íçî äøòîäלתוך העליון שבכלי טהורים חמים ממשקים – ÇÀÈÆÅÇÀÇ
התחתון , שבכלי  טמאים חמים ïðBöìמשקים ïðBvîe ממשקים או – ÄÅÀÅ

שבכלי טמאים צוננים משקים לתוך העליון שבכלי  טהורים צוננים

ïðBöìהתחתון , íçîe משקים לתוך  טהורים חמים ממשקים או – ÅÇÀÅ
טמאים, במשנה øBäèצוננים ששנינו  מהטעם העליון, שבכלי מה – È

חיבור; הניצוק שאין  íçìהקודמת ïðBvî ממשקים המערה אבל  – ÄÅÀÇ
שבכלי טמאים חמים משקים לתוך  העליון שבכלי  טהורים צוננים

מעלים àîèהתחתון, התחתון  שבכלי  שהחמים העליון, שבכלי מה – ÈÅ
בזיעת  ששנינו כמו  מטמאתם, והזיעה העליון , שבכלי  לצוננים זיעה

izdw - zex`ean zeipyn
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íçì íçî,ïBéìò ìMî äôé ïBzçz ìL Bçëå–àîè. ¥©§©§Ÿ¤©§¨¤¦¤¤§¨¥
‡ÈúBøBäè äéãé eéäL äMàä,äàîè äøã÷a äñéâîe,äéãé eòéfä íà–úBàîè.úBàîè äéãé eéä,äñéâîe ¨¦¨¤¨¨¤¨§§¦¨¦§¥¨§¥¨¦¦¦¨¤¨§¥¨¨¤¨§¥§¦¨

äøBäè äøã÷a,äéãé eòéfä íà–äàîè äøãwä.éñBé éaøøîBà:eôhð íà.íéáðò ì÷BMäíéðæàî óëa–ïéiä ¦§¥¨§¨¦¦¦¨¤¨©§¥¨§¥¨©¦¥¥¦¦§©¥£¨¦§©Ÿ§©¦©©¦
øBäè ókaL,CBúì äøòiL ãòéìkä.ïéôhðî ïäLk íéáðòå íéúéæ élñì äîBc äæ éøä. ¤©©¨©¤§¨¤§©§¦£¥¤¤§©¥¥¦©£¨¦§¤¥§©§¦

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡äîéðkä éðtî âbì åéúBøt äìònä,ìè íäéìò ãøéå–ïzé éëa íðéà.Cëì ïekúð íà–ïzé éëa äæ éøä.ïìòä ©©£¤¥¨©©¦§¥©§¦¨§¨©£¥¤©¥¨§¦ª©¦¦§©©§¨£¥¤§¦ª©¤¡¨

ïè÷å äèBL Løç,iL áMçL ét ìò óàìhä ïäéìò ãø–ïzé éëa ïðéà;äáLçî ïäì ïéàå äNòî ïäì LiL. ¥¥¤§¨¨©©¦¤¦¥¤¥¥£¥¤©©¥¨§¦ª©¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨
·âbì íeMä úàå úBòéöwä úàå úBcâàä úà äìònä,eðézîiL ìéáLa–ïzé éëa ïðéà.úéa ìL úBcâàä ìk ©©£¤¤¨£ª§¤©§¦§¤©©©¦§¦¤©§¦¥¨§¦ª©¨¨£ª¤¥

:åàîèî åðéàå ïåéìòá úøëéð ïåúçú ìù åúìåòô ïéà ,åðîî íç øúåé ïåúçúäù ô"òà ,íç ïåéìòäù ïåéëù
`i.dxicwa dqibne:äøéã÷áù ìéùáúì äãéáù óëá úëôäî.dici erifd m`:äøéã÷áù ä÷ùîá äòâð åìéàë äéãé åàîèð ,äøéã÷ä ìáäîdici eid

.ze`nh:äøéã÷áù ïé÷ùîì äéãéáù äòéæä ïéá øáçî ìáääù éôì ,äøéã÷ä úàîèðå äéãé úîçî äòéæä úàîèð ,äéãé åòéæä íà.ethp m` xne` iqei 'x
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äøã÷ä êåúì äéãéáù äòéæä ïî ïéôéè åôèð ë"àà äàîè äøéã÷ä ïéà.xedh skay oiidä÷ùî úåéäì áùçåä àìã ,øéùëî åðéàå

:êñð ïéé ïéðòìå äàîåè ïéðòì ä÷ùî úøåú åì ïéà êë øùëä ïéðòì ä÷ùî úøåú åì ïéàù åîëå .éìëä êåúì åúåà äøòéù ãò
e`.dnipkd iptn bbl eizexit dlrndíðëä éäúå ïåùì .úåøéôá íéìãâä íéòìåú('ç úåîù):.jkl oiekzp m`:ìè ïäéìò ãøéù áùçùodl yiy

.dyrn:ïéøùëåî åéä ,äðååëá ìè ïäéìò ïéëôåù åéä íà ïåâë
a.zeceb`d z` dlrnd:÷øé ìù.zerivwd z`e:úåòéö÷ ïéàø÷ð ïäå ,úåìåãâ úåøëë ïéòë ïúåà íéùåòå ùúëîá íéðàúä íéùúåë.epizniy.çåìçì ïåùì

`xephxa yexit

a).המרחץ ,a lirl)כותב למשנתנו):והרמב"ם אמרו (בפירושו "וטעם

vn,`nh mgl ope יתחמם "ניצוק" ייקרא אשר המשקה שעמוד  לפי
החם  הכלי מתוך  הניצוק עם ההבל ויעלה החם, בכלי קצהו בהיות

טמא שב כן  ועל  העליון, בכלי אשר המשקה ויתחמם (dyrpהטמא,
,(`nh oeilrd mb הטמא מן עולה והוא ביניהם, חיבר החם שההבל לפי

הטהור ב ).אל  ז , אוכלין טומאת  הל' גם  øîBà:(עיין ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
íçì íçî äøòîä óà,טמאים חמים לתוך טהורים מחמים – ÇÇÀÈÆÅÇÀÇ

ïBéìò ìMî äôé ïBzçz ìL Bçëåשבכלי המשקים שחום – ÀÙÆÇÀÈÆÄÆÆÀ
העליון, שבכלי  המשקים משל  מרובה שבעליון ,àîèהתחתון מה – ÈÅ

של כוחו  שאפילו  סובר, קמא ותנא התחתון. מן העולה הזיעה מחמת
ומוציא  חם העליון  וגם שהואיל  טמא, אינו  עליון, משל יפה תחתון 

בו . ניכרת התחתון  של ההבל פעולת אין הבל,

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè äøã÷a äñéâîe ,úBøBäè äéãé eéäL äMàä ובוחשת – ÈÄÈÆÈÈÆÈÀÀÄÈÄÀÅÈÀÅÈ
טמאה: שבקדרה התבשיל את שבידה äéãéבכף eòéfä íàמהבל – ÄÄÄÈÆÈ

שבקדרה, שבקדרה.úBàîèהתבשיל  במשקה נגעה כאילו ידיה, – ÀÅ
äøBäè äøã÷a äñéâîe ,úBàîè äéãé eéä את בכף שניערה – ÈÈÆÈÀÅÀÄÈÄÀÅÈÀÈ

טהורה: שבקדרה äàîèהתבשיל äøãwä ,äéãé eòéfä íà– ÄÄÄÈÆÈÇÀÅÈÀÅÈ
שההבל הרי  הקדירה, מן  העולה ההבל מחמת מזיעות וידיה שהואיל

הזיעה את הזיעה מחבר שנטמאה וכיון  שבקדרה, למשקה שבידיה
שבקדרה מה כל את מטמאה היא הרי ידיה, ויש(רמב "ם).מחמת

ידים  מחמת שנטמאו משקים שכן  נטמאה, עצמה שהקדרה מבארים,

חכמים מגזירת כלים אף השני).מטמאים בפירושו הר "ש éaøÇÄ(עיין
eôhð íà :øîBà éñBé מה את מטמאה שבידיה הזיעה אין – ÅÅÄÄÀ

רבי שלדעת הקדירה, לתוך מידיה טיפין  נטפו כן  אם אלא שבקדרה,
עם  שבידיה הזיעה את מחבר  הקדירה מן  העולה ההבל  אין יוסי 

שבקדרה xacnהמשקים iqei iax s` ,y"xd ly ipyd yexitd itle)
ethp ok m` `l` diciay drifd zngn z`nhp dpi`y ,dnvr dxicwa

.(dpnn zetih dilrókaL ïéiä ,íéðæàî óëa íéáðò ì÷BMä– ÇÅÂÈÄÀÇÙÀÇÄÇÇÄÆÇÇ
הענבים, מן  שאינו øBäèשנטף מכשיר , ואינו  טומאה מקבל אינו  – È

משקה, äøòiLחשוב ãò,המאזנים כף מתוך  היין  את –CBúì ÇÆÀÈÆÀ
éìkä.משקה ועשהו  החשיבו כלי לתוך אותו שמשעירה –äæ éøä ÇÀÄÂÅÆ

ïéôhðî ïäLk íéáðòå íéúéæ élñì äîBc היוצא שהמשקה – ÆÀÇÅÅÄÇÂÈÄÀÆÅÀÇÀÄ
עד הכשר , לענין  ולא טומאה לענין לא משקה חשוב אינו  מהם

שהחשיבֹו. מאחר  עליו, משקה תורת שמאז בכלי, שיכניסנו

i y i n g m e i
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äîéðkä éðtî âbì åéúBøt äìònä,בפירות הגדלים התולעים – ÇÇÂÆÅÈÇÇÄÀÅÇÀÄÈ
יתליעו , שלא כדי או התולעים, מהם שיצאו כדי הגג על  ושוטחם

ìè íäéìò ãøéå,המכשירים המשקים משבעת שהוא –éëa íðéà ÀÈÇÂÅÆÇÅÈÀÄ
ïzé לרצ הטל שאין  לפי  טומאה, לקבל הפירות הוכשרו לא íàון.– ËÇÄ

Cëì ïekúð,הטל עליהם שירד  –ïzé éëa äæ éøä הוכשרו – ÄÀÇÇÀÈÂÅÆÀÄËÇ
ïè÷åהפירות. äèBL Løç ïìòä,לגג –áMçL ét ìò óà ÆÁÈÅÅÆÀÈÈÇÇÄÆÄÅ

iLïzé éëa ïðéà ,ìhä ïäéìò ãø,הוכשרו לא –ïäì LiL ÆÅÅÂÅÆÇÇÅÈÀÄËÇÆÅÈÆ
äáLçî ïäì ïéàå äNòî אלא כלום מועילה מחשבתם שאין – ÇÂÆÀÅÈÆÇÂÈÈ

את  מהפכים היו  אם כגון  מחשבתם, על המוכיח מעשה עשו  כן אם

מוכשרים הם הרי כולם, שיתלחלחו  כדי הטל, בשעת (גמרא ,הפירות

תרומות ). ריש ירושלמי א ; יג, מבארים:חולין dyrnויש mdl yiy–

מוכשרים הפירות בכוונה, מים או  טל  עליהם שפכו אם (רמב"ם ;כגון

התוספות  שיטת שזוהי שם , שמבואר  אחרונה ", "משנה ועיין  ברטנורא ;

חשבו אלא בכוונה , שפכו לא אפילו שם  רש "י לפירוש  אבל ב; יב, חולין

חשוב  כן  גם זה  הרי  הטל, עליהם  שירד לגג, הפירות העלאת בשעת 

כמעשה ).

:åðù àúôñåúáåmzzell bbl eizexit dlrnd"(להרטיבם)ixd Ð minybae lha
iax .ozei ika Ð gny m` :minybe lh odilr cxie ,dnipkd iptn olrd .ozei ika df
ika od ixd ,odilr ayige odilr lhd edcer `l` ,genyl `ly xyt` i` :xne` dcedi

.ozei ika opi` Ð e`l m`e ;ozeimzzll bbl md izexit elrdy ohwe dh ey yxg
oze i ika d f ixd Ð minybae lha,minyb e` lh odilr cxie ,dnipkd iptn melrd .

.daygn mdl oi`e dyrn mdl yiy ,ozei ika opi` ,eaygy it lr s`
לא  אפילו לגג, פירותיו המעלה חכמים, שלדעת מהתוספתא, למדים נמצאנו 
הטל, עליהם שירד  לאחר  שמח אם אלא הטל , עליהם שירד  בתחילה נתכוון 

מוכשרים. הם הרי
ברייתא: מובאת א) כב, מציעא (בבא בגמרא Ðברם, gnye odilr lhd edcer"

."ozei ika opi` ,gnyy it lr s` ,eabp .ozei ika df ixd שמח אם שדווקא והרי
ששמח  פי  על  אף שנתייבשו, לאחר אבל  הוכשרו ; הפירות, על  הטל בעוד

הוכשרו. לא עליהם, שירד בטל עכשיו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBcâàä úà äìònä,ירק של  –úBòéöwä úàå שתיקנו תאנים – ÇÇÂÆÆÈÂËÀÆÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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øòð íàå–ïzé éëa.éìBnädôøöì ìBãbä íiì äðéôqä úà C,Bôøöì íéîLbì øîñî àéöBnä,ãeàä úà çépnä §¦¦¥§¦ª©©¦¤©§¦¨©¨©¨§¨§¨©¦©§¥©§¨¦§¨§©©¦©¤¨
íéîLba,BúBaëì–ïzé éëa äæ éøä. ©§¨¦§©£¥¤§¦ª©

ÁúBðçìL ìL àéñ÷,íéðáì ìL àôéMäå–ïzé éëa ïðéà;øòð íàå–ïzé éëa. ©§¨¤ª§¨§©¦¨¤§¥¦¥¨§¦ª©§¦¦¥§¦ª©
Ë÷Bvpä ìk–øBäè,ïéôéfä Lácî õeç,úçtväå.éànL úéaíéøîBà:ìBt ìLå ïéñéøb ìL àt÷nä óà,éðtî ¨©¦¨¦§©©¦¦§©©©©¥©©§¦©©¦§¨¤§¦¦§¤¦§¥

äéøçàì úãìBñ àéäL. ¤¦¤¤§©£¤¨
Èíçì íçî äøòîä,Böì ïðBvîeïð,ïðBöì íçîe–øBäè;íçì ïðBvî–àîè.ïBòîL éaøøîBà:äøòîä óà ©§¨¤¥©§©¦¥§¥¥©§¥¨¦¥§©¨¥©¦¦§¥©©§¨¤

åîúñéå íéîá äøùúù éãë íéá äúåà íéñéðëîå ,äéìàî úò÷áð äùáéá àéäùëù éôì .äîñçìå ä÷æçì ,øçà ùåøéô .åàì íà äëåúì íéñðëð íéîä íà
:äé÷ãñå äéòå÷á.etxvl minybl xnqn:ùàá ïáìúðù øçàì íéî åéìò åàåáéùë ,åîñçìå å÷æçì.ce`:ùàä äìëà åúö÷îù õò

g.zepgly ly `iqw:êåìëìå óåðè ìù øáã åà íéî åéìòù ïåæîä ìò ìåôé àìù ïçìåùä ìò ïéñëîù éåñéë.mipal ly `tiydeìùå àôéù ìù úìöçî
:ïúåé éëá ïðéàù ìúåëä ä÷ìé àìù ìéáùá åîë åìà éøäå .íéîùâä ïî ïâäì íéðáìä ìò íéñëîù éîâ.xrip m` la`:ïúåé éëá äæ éøä ,íçéãäì ïéåëúîù

h.xedh wevpd lk÷ñôð çåì÷äùë ,íäéøåçàì íéãìåñù éðôî ,áéùçã éðäî õåç .øåáéç åðéà ÷åöðã ,øåäè ïåéìòáù äî ,àîè éìëì øåäè éìëî äøòî íà
:äìòîì øàùðä øæåç.mitifd yacnù ,áåùçå áåè ùáã éùøôî úéààáù åîå÷î íù ìò ,éøîàã úéàå .úìåñô åá ïéáøòîå åúåà ïéôééæî åúåáéùç êåúî

éæîìåàùì åøîàéå íéôéæä àåáá åîë .ó(ã"ð íéìäú):.zgtvde:ùáãá úéçéôöë åì äîåãå .å÷éöäì íéìåëéù êë ìë êø àåäå ùáãå çî÷î éåùò ìëàî.dtwnd
:äô÷î éåø÷ éåô÷ àìà äù÷ àìå êø àì åðéàù ìéùáú.oiqixb ly:íéçéøá úåñåøâå úåðåçè íéìåô.milet lye:íéçéøá úåñåøâ ïðéàù úåîéìùiptn

.dixeg`l zcleq `idyïåéìòä éìëáù ïé÷ùîì äìòîì êùîðå ïåúçúä éìëáù ïéàîè ïé÷ùîá åúö÷ äéäù úúåùä ãåîò åúåà øæåç ÷ñôð çåìé÷äùë
:ïåéìòä éìëáù äî ìë àîèîå ,øåäèä

i.mgl mgn dxrnd:ïéàîè ïä åëåúì äøòîù ïåúçú éìëáùå ,íéøåäè åðîî äøòîù ïåéìò éìëáù ïé÷ùîù éøééà éîð éëä.`nh mgl opevnïåúçúù
:áåùç àåä ä÷ùîë íçä ïî äìåòä ïðòäù ,åàîèîå ïðåöä ïåéìòì ìáä äìòî íçädti oezgz ly egeke,ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïåéìò ìùî ìåãâ åîåçù

`xephxa yexit

ïzé éëa ïðéà;בהם רוצה שאינו מכשירים, אינם –øòð íàå– ÅÈÀÄËÇÀÄÄÅ
המים, את מהם להוציא כדי  ïzéאותם, éëa שהם מכשירים, המים – ÀÄËÇ

משם. שיצאו  רוצה שהרי ìBãbäלרצונו , íiì äðéôqä úà CéìBnäÇÄÆÇÀÄÈÇÈÇÈ
dôøöìעציה יתייבשו  שלא במים, לחזקה מפרשים:(רמב "ם);– ויש  ÀÈÀÈ

לתוכה; נכנסים המים אם Bôøöìלבדקה íéîLbì øîñî àéöBnäÇÄÇÀÅÇÀÈÄÀÈÀ
באש; שנתלבן לאחר  במים, לחזקו –ãeàä úà çépnä בקעת – ÇÇÄÇÆÈ

– מקצתה שנשרפה BúBaëìעץ ,íéîLba–el` lkaäæ éøä ÇÀÈÄÀÇÂÅÆ
ïzé éëa:שנו בתוספתא לרצונו. שהם מכשירים, שעליהם המים – ÀÄËÇ

ozei ika ,mgt ezeyrl ;ozei ika epi` ,ezeakl minyba ce`d z` gipnd
אחרונה"), "משנה  m"anxd(עיין wqet oke.(יב יג , אוכלין טומאת (הל'

i y i l y m e i
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úBðçìL ìL àéñ÷ שלא כדי  השולחנות, את בו שמכסים כיסוי  – ÇÀÈÆËÀÈ
לכלוך  או מים שעליהם המזון על  ברטנורא),יפול  àôéMäåÀÇÄÈ(רמב"ם ;

íéðáì ìLכדי הלבנים, את בה שמכסים גֹומא, של והמחצלת – ÆÀÅÄ
והגשמים, השמש מפני  עליהן ïzéלהגין éëa ïðéà שנפלו המים – ÅÈÀÄËÇ

לרצון ; שאינם מכשירים, אינם øòðעליהם íàå שנתכוון אותם, – ÀÄÄÅ
ברטנורא ),להדיחם ïzé(הר"ש; éëa. לרצון שהם מכשירים, המים – ÀÄËÇ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

÷Bvpä ìk,כלי אל  מכלי המעורים משקים של  קילוח –øBäè– ÈÇÄÈ
טהור, העליון שבכלי  מה טמא, לכלי  טהור  מכלי משקה המערה כגון

חיבור הניצוק h),שאין  ,g zexdh oiir)ïéôéfä Lácî õeçדבש – ÄÀÇÇÄÄ
סמיך , משקה שהוא זיף, מעיר וסמיךúçtväåהבא נזיל  מאכל  – ÀÇÇÇÇ

לו ודומה ודבש, מקמח לא ):העשוי טז , בדבש";(שמות "כצפיחית
שאף מפרשים, דבשzgtvdויש שם שהיה ישראל , בארץ מקום שם

מכלי(רמב"ם );סמיך  אותן  מערה שאם חיבור, הוא הניצוק אלו  בשני

מהטעם  העליון, שבכלי  מה הקילוח ידי על  נטמא טמא, לכלי טהור
להלן. ïéñéøbהמבואר  ìL àt÷nä óà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÇÄÀÈÆÀÄÄ

טחונים, פולים של  הסמיך המרק –ìBt ìLå,שלמים פולים ושל – ÀÆ
חיבור , שלה äéøçàìהניצוק úãìBñ àéäL éðtî שבזמן – ÄÀÅÆÄÆÆÀÇÂÆÈ

שלמטה  הטמאים במשקים הנוגע הקילוח סילון חוזר נפסק, שהקילוח
יש העליון. שבכלי  מה כל  ומטמא שלמעלה למשקים לאחוריו ונמשך

דבש של  ניצוק דווקא קמא תנא שלדעת המחלוקת, טעם מבארים
הם  והרי  הרבה, ריר  להם שיש מפני  חיבור, הוא והצפחת הזיפים

פי על אף הלכך  כך , כל  ריר בה אין המקפה אבל  כדבק, נמשכים
על שאף סוברים, שמאי  ובית חיבור. שלה הניצוק אין  סמיכה שהיא

חיבור שלה הניצוק מקום מכל  כך, כל ריר  במקפה שאין ("תוספות פי

אוכלין  טומאת הל' רמב"ם עיין ב: נ, נזיר ותוספות  הגמרא עפ "י טוב" יום

הזיפים  בדבש הוא הטעם שם  הגמרא  שלמסקנת  חדשים , תוספות ועיין ד ; ז ,

ריר). משום  ולא סמיכים  שהם  משום והצפחת

משנתנו  miyxtnd)בארנו  lkk),כותב אחרונה" "משנה בעל  אבל  טומאה. לענין 
לענין שאילו לטומאה, הכשר לענין  המשנה את לפרש נראה היה שיותר 
וכאן ח), פרק (סוף טהרות במסכת זו הלכה נשנתה כבר וטהרה, טומאה
כמו וטמא, טהור  לשון  לנקוט שייך  הכשר לגבי  ואף הכשר , לענין נשנתה
הניצוק  אין הכשר לענין שאף ללמד, המשנה ובאה במסכתנו , מקומות בהרבה
שהמים  משם, הנוטפים המים לקבל הגג  תחת כלי הניח אם כגון חיבור ,
חיבור אינם הגג  שעל והמים ברצון, תלושים שהם לפי מכשירים, שבכלי 

הם. מחוברים שמים משום מכשירים, ואינם חיבור, אינו  שהניצוק להם,
mitifd"בענין  yac":(ב מח, (סוטה בגמרא `מובא ?mitif i`n":opgei iax xn

ea mitiifny yac.(רש"י – ויין. מים בו  מערבים וסמיך  טוב שהוא yixe(מתוך 
aezky enk ,enewn my lr :xn` yiwl:(כג טו , veik`(יהושע ."zelrae mlhe sif"

xne` dz` xaca:(ב נד, xzzqn(תהלים cec `ld ,le`yl exn`ie mitifd `eaa"
:xne` xfrl` iaxe .mdixac mitiifnd mc` ipa :opgei iax xn` ?"mitif" i`n Ð "epnr

"zelrae mlhe sif" :aezky enk ,mnewn my lrעל שמקשה נחום" "חזון (עיין
שאף  להרמב"ם לו מניין  וכן  יוחנן; כר ' ולא לקיש כריש שנקט הרמב"ם

zgtvd.(?מקום שם
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íçì íçî äøòîäלתוך העליון שבכלי טהורים חמים ממשקים – ÇÀÈÆÅÇÀÇ
התחתון , שבכלי  טמאים חמים ïðBöìמשקים ïðBvîe ממשקים או – ÄÅÀÅ

שבכלי טמאים צוננים משקים לתוך העליון שבכלי  טהורים צוננים

ïðBöìהתחתון , íçîe משקים לתוך  טהורים חמים ממשקים או – ÅÇÀÅ
טמאים, במשנה øBäèצוננים ששנינו  מהטעם העליון, שבכלי מה – È

חיבור; הניצוק שאין  íçìהקודמת ïðBvî ממשקים המערה אבל  – ÄÅÀÇ
שבכלי טמאים חמים משקים לתוך  העליון שבכלי  טהורים צוננים

מעלים àîèהתחתון, התחתון  שבכלי  שהחמים העליון, שבכלי מה – ÈÅ
בזיעת  ששנינו כמו  מטמאתם, והזיעה העליון , שבכלי  לצוננים זיעה

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyy wxt oixiykn zkqn

íçì íçî,ïBéìò ìMî äôé ïBzçz ìL Bçëå–àîè. ¥©§©§Ÿ¤©§¨¤¦¤¤§¨¥
‡ÈúBøBäè äéãé eéäL äMàä,äàîè äøã÷a äñéâîe,äéãé eòéfä íà–úBàîè.úBàîè äéãé eéä,äñéâîe ¨¦¨¤¨¨¤¨§§¦¨¦§¥¨§¥¨¦¦¦¨¤¨§¥¨¨¤¨§¥§¦¨

äøBäè äøã÷a,äéãé eòéfä íà–äàîè äøãwä.éñBé éaøøîBà:eôhð íà.íéáðò ì÷BMäíéðæàî óëa–ïéiä ¦§¥¨§¨¦¦¦¨¤¨©§¥¨§¥¨©¦¥¥¦¦§©¥£¨¦§©Ÿ§©¦©©¦
øBäè ókaL,CBúì äøòiL ãòéìkä.ïéôhðî ïäLk íéáðòå íéúéæ élñì äîBc äæ éøä. ¤©©¨©¤§¨¤§©§¦£¥¤¤§©¥¥¦©£¨¦§¤¥§©§¦

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡äîéðkä éðtî âbì åéúBøt äìònä,ìè íäéìò ãøéå–ïzé éëa íðéà.Cëì ïekúð íà–ïzé éëa äæ éøä.ïìòä ©©£¤¥¨©©¦§¥©§¦¨§¨©£¥¤©¥¨§¦ª©¦¦§©©§¨£¥¤§¦ª©¤¡¨

ïè÷å äèBL Løç,iL áMçL ét ìò óàìhä ïäéìò ãø–ïzé éëa ïðéà;äáLçî ïäì ïéàå äNòî ïäì LiL. ¥¥¤§¨¨©©¦¤¦¥¤¥¥£¥¤©©¥¨§¦ª©¤¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨
·âbì íeMä úàå úBòéöwä úàå úBcâàä úà äìònä,eðézîiL ìéáLa–ïzé éëa ïðéà.úéa ìL úBcâàä ìk ©©£¤¤¨£ª§¤©§¦§¤©©©¦§¦¤©§¦¥¨§¦ª©¨¨£ª¤¥

:åàîèî åðéàå ïåéìòá úøëéð ïåúçú ìù åúìåòô ïéà ,åðîî íç øúåé ïåúçúäù ô"òà ,íç ïåéìòäù ïåéëù
`i.dxicwa dqibne:äøéã÷áù ìéùáúì äãéáù óëá úëôäî.dici erifd m`:äøéã÷áù ä÷ùîá äòâð åìéàë äéãé åàîèð ,äøéã÷ä ìáäîdici eid

.ze`nh:äøéã÷áù ïé÷ùîì äéãéáù äòéæä ïéá øáçî ìáääù éôì ,äøéã÷ä úàîèðå äéãé úîçî äòéæä úàîèð ,äéãé åòéæä íà.ethp m` xne` iqei 'x
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äøã÷ä êåúì äéãéáù äòéæä ïî ïéôéè åôèð ë"àà äàîè äøéã÷ä ïéà.xedh skay oiidä÷ùî úåéäì áùçåä àìã ,øéùëî åðéàå

:êñð ïéé ïéðòìå äàîåè ïéðòì ä÷ùî úøåú åì ïéà êë øùëä ïéðòì ä÷ùî úøåú åì ïéàù åîëå .éìëä êåúì åúåà äøòéù ãò
e`.dnipkd iptn bbl eizexit dlrndíðëä éäúå ïåùì .úåøéôá íéìãâä íéòìåú('ç úåîù):.jkl oiekzp m`:ìè ïäéìò ãøéù áùçùodl yiy

.dyrn:ïéøùëåî åéä ,äðååëá ìè ïäéìò ïéëôåù åéä íà ïåâë
a.zeceb`d z` dlrnd:÷øé ìù.zerivwd z`e:úåòéö÷ ïéàø÷ð ïäå ,úåìåãâ úåøëë ïéòë ïúåà íéùåòå ùúëîá íéðàúä íéùúåë.epizniy.çåìçì ïåùì

`xephxa yexit

a).המרחץ ,a lirl)כותב למשנתנו):והרמב"ם אמרו (בפירושו "וטעם

vn,`nh mgl ope יתחמם "ניצוק" ייקרא אשר המשקה שעמוד  לפי
החם  הכלי מתוך  הניצוק עם ההבל ויעלה החם, בכלי קצהו בהיות

טמא שב כן  ועל  העליון, בכלי אשר המשקה ויתחמם (dyrpהטמא,
,(`nh oeilrd mb הטמא מן עולה והוא ביניהם, חיבר החם שההבל לפי

הטהור ב ).אל  ז , אוכלין טומאת  הל' גם  øîBà:(עיין ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
íçì íçî äøòîä óà,טמאים חמים לתוך טהורים מחמים – ÇÇÀÈÆÅÇÀÇ

ïBéìò ìMî äôé ïBzçz ìL Bçëåשבכלי המשקים שחום – ÀÙÆÇÀÈÆÄÆÆÀ
העליון, שבכלי  המשקים משל  מרובה שבעליון ,àîèהתחתון מה – ÈÅ

של כוחו  שאפילו  סובר, קמא ותנא התחתון. מן העולה הזיעה מחמת
ומוציא  חם העליון  וגם שהואיל  טמא, אינו  עליון, משל יפה תחתון 

בו . ניכרת התחתון  של ההבל פעולת אין הבל,

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè äøã÷a äñéâîe ,úBøBäè äéãé eéäL äMàä ובוחשת – ÈÄÈÆÈÈÆÈÀÀÄÈÄÀÅÈÀÅÈ
טמאה: שבקדרה התבשיל את שבידה äéãéבכף eòéfä íàמהבל – ÄÄÄÈÆÈ

שבקדרה, שבקדרה.úBàîèהתבשיל  במשקה נגעה כאילו ידיה, – ÀÅ
äøBäè äøã÷a äñéâîe ,úBàîè äéãé eéä את בכף שניערה – ÈÈÆÈÀÅÀÄÈÄÀÅÈÀÈ

טהורה: שבקדרה äàîèהתבשיל äøãwä ,äéãé eòéfä íà– ÄÄÄÈÆÈÇÀÅÈÀÅÈ
שההבל הרי  הקדירה, מן  העולה ההבל מחמת מזיעות וידיה שהואיל

הזיעה את הזיעה מחבר שנטמאה וכיון  שבקדרה, למשקה שבידיה
שבקדרה מה כל את מטמאה היא הרי ידיה, ויש(רמב "ם).מחמת

ידים  מחמת שנטמאו משקים שכן  נטמאה, עצמה שהקדרה מבארים,

חכמים מגזירת כלים אף השני).מטמאים בפירושו הר "ש éaøÇÄ(עיין
eôhð íà :øîBà éñBé מה את מטמאה שבידיה הזיעה אין – ÅÅÄÄÀ

רבי שלדעת הקדירה, לתוך מידיה טיפין  נטפו כן  אם אלא שבקדרה,
עם  שבידיה הזיעה את מחבר  הקדירה מן  העולה ההבל  אין יוסי 

שבקדרה xacnהמשקים iqei iax s` ,y"xd ly ipyd yexitd itle)
ethp ok m` `l` diciay drifd zngn z`nhp dpi`y ,dnvr dxicwa

.(dpnn zetih dilrókaL ïéiä ,íéðæàî óëa íéáðò ì÷BMä– ÇÅÂÈÄÀÇÙÀÇÄÇÇÄÆÇÇ
הענבים, מן  שאינו øBäèשנטף מכשיר , ואינו  טומאה מקבל אינו  – È

משקה, äøòiLחשוב ãò,המאזנים כף מתוך  היין  את –CBúì ÇÆÀÈÆÀ
éìkä.משקה ועשהו  החשיבו כלי לתוך אותו שמשעירה –äæ éøä ÇÀÄÂÅÆ

ïéôhðî ïäLk íéáðòå íéúéæ élñì äîBc היוצא שהמשקה – ÆÀÇÅÅÄÇÂÈÄÀÆÅÀÇÀÄ
עד הכשר , לענין  ולא טומאה לענין לא משקה חשוב אינו  מהם

שהחשיבֹו. מאחר  עליו, משקה תורת שמאז בכלי, שיכניסנו

i y i n g m e i
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äîéðkä éðtî âbì åéúBøt äìònä,בפירות הגדלים התולעים – ÇÇÂÆÅÈÇÇÄÀÅÇÀÄÈ
יתליעו , שלא כדי או התולעים, מהם שיצאו כדי הגג על  ושוטחם

ìè íäéìò ãøéå,המכשירים המשקים משבעת שהוא –éëa íðéà ÀÈÇÂÅÆÇÅÈÀÄ
ïzé לרצ הטל שאין  לפי  טומאה, לקבל הפירות הוכשרו לא íàון.– ËÇÄ

Cëì ïekúð,הטל עליהם שירד  –ïzé éëa äæ éøä הוכשרו – ÄÀÇÇÀÈÂÅÆÀÄËÇ
ïè÷åהפירות. äèBL Løç ïìòä,לגג –áMçL ét ìò óà ÆÁÈÅÅÆÀÈÈÇÇÄÆÄÅ

iLïzé éëa ïðéà ,ìhä ïäéìò ãø,הוכשרו לא –ïäì LiL ÆÅÅÂÅÆÇÇÅÈÀÄËÇÆÅÈÆ
äáLçî ïäì ïéàå äNòî אלא כלום מועילה מחשבתם שאין – ÇÂÆÀÅÈÆÇÂÈÈ

את  מהפכים היו  אם כגון  מחשבתם, על המוכיח מעשה עשו  כן אם

מוכשרים הם הרי כולם, שיתלחלחו  כדי הטל, בשעת (גמרא ,הפירות

תרומות ). ריש ירושלמי א ; יג, מבארים:חולין dyrnויש mdl yiy–

מוכשרים הפירות בכוונה, מים או  טל  עליהם שפכו אם (רמב"ם ;כגון

התוספות  שיטת שזוהי שם , שמבואר  אחרונה ", "משנה ועיין  ברטנורא ;

חשבו אלא בכוונה , שפכו לא אפילו שם  רש "י לפירוש  אבל ב; יב, חולין

חשוב  כן  גם זה  הרי  הטל, עליהם  שירד לגג, הפירות העלאת בשעת 

כמעשה ).

:åðù àúôñåúáåmzzell bbl eizexit dlrnd"(להרטיבם)ixd Ð minybae lha
iax .ozei ika Ð gny m` :minybe lh odilr cxie ,dnipkd iptn olrd .ozei ika df
ika od ixd ,odilr ayige odilr lhd edcer `l` ,genyl `ly xyt` i` :xne` dcedi

.ozei ika opi` Ð e`l m`e ;ozeimzzll bbl md izexit elrdy ohwe dh ey yxg
oze i ika d f ixd Ð minybae lha,minyb e` lh odilr cxie ,dnipkd iptn melrd .

.daygn mdl oi`e dyrn mdl yiy ,ozei ika opi` ,eaygy it lr s`
לא  אפילו לגג, פירותיו המעלה חכמים, שלדעת מהתוספתא, למדים נמצאנו 
הטל, עליהם שירד  לאחר  שמח אם אלא הטל , עליהם שירד  בתחילה נתכוון 

מוכשרים. הם הרי
ברייתא: מובאת א) כב, מציעא (בבא בגמרא Ðברם, gnye odilr lhd edcer"

."ozei ika opi` ,gnyy it lr s` ,eabp .ozei ika df ixd שמח אם שדווקא והרי
ששמח  פי  על  אף שנתייבשו, לאחר אבל  הוכשרו ; הפירות, על  הטל בעוד

הוכשרו. לא עליהם, שירד בטל עכשיו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBcâàä úà äìònä,ירק של  –úBòéöwä úàå שתיקנו תאנים – ÇÇÂÆÆÈÂËÀÆÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn



bרד dpyn iyy wxt oixiykn zkqn

íé÷åMä–ïéàîè.äãeäé éaøíéçìa øäèî.øîàøéàî éaø:eànè äî éðtî éëå?éðtî àlàìk !ätä ä÷Lî ©§¨¦§¥¦©¦§¨§©¥§©¦¨©©¦¥¦§¦¦§¥¨¦§¤¨¦§¥©§¥©¤¨
íé÷åMä úéa ìL úBúìqäå ïéçîwä–íéàîè.ä÷ìéçä,éðñhäå ñéâøhä–íB÷î ìëa íéàîè. ©§¨¦§©§¨¤¥©§¨¦§¥¦©¦§¨©§¨¦§©¦§¦§¥¦§¨¨

‚äøäè ú÷æça íéöéaä ìk,ìMî õeçä÷Lî éøëBî;úBøt ïänò ïéøëBî eéä íàåíéLáé–úBøBäè.ìk ¨©¥¦§¤§©©£¨¦¤§¥©§¤§¦¨§¦¦¨¤¥§¥¦§¨
äàîè ú÷æça íéâcä.äãeäé éaøøîBà:ätwa àaä éøönä âãå úéúìéà äëéúç,ïéðtñàä ñéìe÷å–elà éøä ©¨¦§¤§©ª§¨©¦§¨¥£¦¨©§¨¦§©©¦§¦©¨©ª¨§§©¨¦§¨¦£¥¥

äøäè ú÷æça.äàîè ú÷æça øévä ìk.øîBì ïîàð õøàä íò ílk ìòå:ïä íéøBäè,õeçäâc ìMî,ïäL éðtî §¤§©©£¨¨©¦§¤§©ª§¨§©ª¨©¨¨¤¤¡¨©§¦¥¦¤¨¨¦§¥¤¥
õøàä íò ìöà dúBà ïéãé÷ôî.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïäL ìk íéî BëBúì ìôpL øBäè øéö–àîè. ©§¦¦¨¥¤©¨¨¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨¤¨©§©¦¨¤¥¨¥

øåôçé àì ÷øô àøîâá åì äîåãå[ç"é óã àøúá àáá]:íéìúåëì äù÷ àðúéî.ozei ika epi`:ìè ïäéìò ãøé íà.zeceb`d lk:÷øé ìùmiweyd zia ly
.oi`nhè ú÷æçá ïä êëìä ,ãéîú ïäá íéùîùîî íéãéäå ,äàîåè ìá÷ì ïéøùëåî ïäå ïçìçìì éãë íéî ïäéìò óìæì íéìéâø íéøëåîäù éôì:äàîåiptn

.dtd dwyn.ïéøùëåî ïä åáå ,ïäéìòù ÷áàä øéñäì éãë äôä ïî àöåéä ä÷ùî ïäéìò úúì íéìéâø íå÷î ìëî ,ïéçì ïäùë íéî íäéìò ïéôìæî ïéàù ô"òà
.íéî ïäá ïéðúåð ïéçìá óàã ,ïéàîè ïéðò ìëá àî÷ àðúìå .íéøåäè øéàî 'øì ,äôä ä÷ùîá íçìçìì ïéìéâø ïéàù íå÷î øéàî 'øì àî÷ àðú ïéá àëéàå

:àî÷ àðúë äëìäå.oi`nh miweyd zia ly zezlqde oignwdïäá íéùîùîî íéãéäå ,úåøùëåî ïäå ïúåà åðçèéù íãå÷ íäìù íéèçä íéúúåìù éôì
:äàîåè ú÷æçá ïä êëéôì ,ãéîú.dwligd:íéðùì ïéòøâ ìë ÷ìçðå äùåúë äèç.qibxh:äùìùì ïéòøâ ìë ÷ìçðù.ibqh:äòáøàì ïéòøâ ìë ÷ìçðùlka

.mewn:íéî åéìò ïéôìæî ìëäù ,íé÷åùä úéáá àìù åìéôà
b.dwyn ixken lyn ueg:ïäéìò äðéâî íúôéì÷ù ,êåìëìä ìò ïéãéô÷î ïéàå ,íäéãé ìò çôåè ä÷ùîù ãåòá íäá íéòâåðù éðôîmdnr mixken eid m`e

.miyai zexitúîêå:íéöéáá åòâéù íãå÷ éîð íäéãé íéáâðî ,úåøéôä úà åôðèé àìù éãë íäéãé íéáâðîù.d`neh zwfga mibcd lkíéøùëåî íäù éôì
:äá íéùîùîî øåäèäå àîèäå ,íéîá.zezl`d zkizgåîùù ùé íå÷îå .úåëéúç úåëéúç åøëîì ïéìéâøù âã ïéî:åúåà ïéøëåîå åúåà ïéãö íùå úåúìà

.ixvnd bce:íéøöîá úåàìî úåôå÷ åðîî ïéàéáîù ãåàî ïè÷ âã.oiptq`d mileweïéà åììä íéðéî äùìùå .èéáùìà åì ïéøå÷å ãàî êø åøåòù âã ïéî
íéîäù éôì ,íéî íäéìò ïéðúåð ïéà ïúúéî øçàì åðééäã ìëåà ïéùòð ïäù øçàìå ,ïúãéö øçà äáåøî ïîæ ïééç ïäù éôì ,íéâã øàùë íúåà ïéøéùëî íéîä

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïúåà ïéãéñôî.d`neh zwfga xivd lk:åá íéùîùîî íéãéäå íéî åá åðúð øéö íúñù.mlek lre,øéö ïéá úåøéô ïéá íéöéá ïéá
:åøùëåä àì øîåì õøàä íò ïîàð.oze` miciwtny iptnïéà äâã ìáà .íéãé÷ôî êàéä ïîàðã åàì éàå ,õøàä íò ìöà ïúåà íéãé÷ôî úåøéôä ìëã

`xephxa yexit

לדרסן, או לייבשן eðézîiLאותן  ìéáLa ,âbì íeMä úàå– ÀÆÇÇÇÄÀÄÆÇÀÄ
באוויר מאליהם ברטנורא);שיתלחלחו  שיעמדו (ר"ש; מפרשים: ויש 

יתקלקלו  ולא ארוך  ïzé(רמב"ם ),זמן  éëa ïðéà אם הוכשרו, לא – ÅÈÀÄËÇ
לרצונו. הטל  שאין  טל , עליהם úBcâàäירד  ìk,ירק של –ìL ÈÈÂËÆ

íé÷åMä úéa,בשווקים למכירה העומדות –ïéàîèלפי – ÅÇÀÈÄÀÅÄ
והרי לחים, הירקות שיהו כדי  מים, עליהם לשפוך רגילים שהמוכרים
הם  הרי בהם, ממשמשים שהכל וכיון טומאה, לקבל מוכשרים שהם

טומאה. íéçìaבחזקת øäèî äãeäé éaø שנלקטו ירק באגודות – ÇÄÀÈÀÇÅÀÇÄ
עליהם  שופכים אין (טריים), לחים עדיין  והירקות שהואיל מקרוב,

הוכשרו. לא שעדיין טהורים, הם הלכך  éëåמים, :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÀÄ
eànè äî éðtî?הירק אגודות את –!ätä ä÷Lî éðtî àlà ÄÀÅÈÄÀÆÈÄÀÅÇÀÅÇÆ

רגילים  מקום מכל מים, עליהם שופכים שאין הלחים, אפילו כלומר –

את  מעליהם להסיר  כדי  הפה מן היוצא במשקה ללחלחם המוכרים
ממשמשים  שהכל  וכיון טומאה, לקבל  מוכשרים אלו אף הלכך האבק,

שאין  במקום מאיר ורבי  קמא תנא ונחלקו  הם. טומאה בחזקת בהם,
הלחים  מאיר  רבי  שלדעת שבפה, במשקה הפירות את ללחלח רגילים

רגילים  בלחים שאף טומאה, בחזקת כולם קמא תנא ולדעת טהורים,
מים. עליהם nw`לשפוך  `pzk dklde.( ברטנורא מפרשים,(רמב "ם; ויש 

ליבשים; לחים בין  הבדל  שאין  יהודה, רבי על  לחלוק בא מאיר שרבי 
dtd dwyn iptn ?e`nih dn iptn ike האגודות קשר להתיר  שדרך  –

טמאים הלחים הירקות אף הלכך הפה, ממשקה ונטמאו ("אליהובפה,

íéàîèרבא "). ,íé÷åMä úéa ìL úBúìqäå ïéçîwä ìk– ÈÇÀÈÄÀÇÀÈÆÅÇÀÈÄÀÅÄ
שיטחנו  קודם במים, לשרותם היינו החיטים, את ללתות שרגילים לפי
הרי בהם, ממשמשים שרבים וכיון  טומאה, לקבל  הוכשרו  והרי  אותן ,

טומאה. בחזקת גרעין ä÷ìéçäהם כל  ונחלק שנכתשו, חיטים – ÇÄÀÈ
לשלושה,ñéâøhäלשניים, גרעין  כל  שנחלק –éðñhäå שנחלק – ÇÀÈÄÀÇÄÀÄ

לארבעה, גרעין íB÷îכל  ìëa íéàîè בבית שלא אפילו – ÀÅÄÀÈÈ
בכתישתם  בהם וממשמשים במים, לשרותם רגילים שהכל השווקים,

רמב"ם ). i(הר "ש; y y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

äøäè ú÷æça íéöéaä ìk ואינן מים, עליהן  שופכים שאין  – ÈÇÅÄÀÆÀÇÇÂÈ
טומאה, לקבל  ä÷Lîמוכשרות éøëBî ìMî õeç שנוגעים לפי  – ÄÆÀÅÇÀÆ

מחמת  ונטמאות אותן, ומכשירים ידיהם, על שהמשקה בעוד  בביצים

úBøBäèמשמוש . ,íéLáé úBøt ïänò ïéøëBî eéä íàå– ÀÄÈÀÄÄÈÆÅÀÅÄÀ
שלא  כדי  במשקה, שנוגעים פעם כל ידיהם את שמנגבים לפי הביצים,

הפירות. את äàîèילכלכו  ú÷æça íéâcä ìk מתים שכשהדגים – ÈÇÈÄÀÆÀÇËÀÈ
טומאה, לקבל אותן המכשירים מים עליהם יש  עדיין  אוכל, ונעשים

טומאה. בחזקת הם הרי  בהם ממשמשים שהכל äãeäéוכיון  éaøÇÄÀÈ
úéúìéà äëéúç :øîBà,חתיכות חתיכות למכרו  שרגילים דג מין – ÅÂÄÈÇÀÈÄ

ätwa àaä éøönä âãå קופות ממנו  שמביאים מאד  קטן  דג – ÀÇÇÄÀÄÇÈÇËÈ
ממצרים ïéðtñàä(ברטנורא),מלאות ñéìe÷å המובא דג מין  – ÀÀÇÈÄÀÈÄ

äøäèמאספמיא, ú÷æça elà éøä זמן חיים אלו שדגים לפי – ÂÅÅÀÆÀÇÇÂÈ
מים, עליהם אין אוכל ונעשים שמתים ולאחר צידתם, לאחר  מרובה
הלכך אותם, מפסידים שהמים משום מים, עליהם נותנים אין  ואף

הם. טהרה ובחזקת טומאה, לקבל  מוכשרים iaxkאינם dkld oi`e
.dcediøévä ìk,הנמלחים מדגים היוצא המוהל –äàîè ú÷æça ÈÇÄÀÆÀÇËÀÈ

בחזקת  הריהו בו, שממשמשים וכיון מים, בו נותנים ציר  שסתם –
ílkטומאה. ìòå,ציר ועל פירות ועל ביצים על  –õøàä íò ÀÇËÈÇÈÈÆ

Bì ïîàðïä íéøBäè :øî,הוכשרו שלא –äâc ìMî õeç– ÆÁÈÇÀÄÅÄÆÈÈ
הוכשרו , שלא לומר  עליהם נאמן  הארץ עם שאין מדגים, חוץ כלומר

dúBà ïéãé÷ôî ïäL éðtî:גורסים המפרשים ורוב –mze`– ÄÀÅÆÅÇÀÄÄÈ
õøàä íò ìöà עם אצל  פירות להפקיד  ונוהגים הואיל כלומר  – ÅÆÇÈÈÆ

נאמן , היה לא שאילו  הוכשרו , שלא לומר  הוא שנאמן  הרי  הארץ,
נאמן  אינו הלכך  אצלו , מפקידים אין  דגים אבל  אצלו? מפקידים היאך

הוכשרו  שלא לומר  הרא"ש ).עליהם על(הר"ש; נאמן שאינו והטעם
הדגים  על הרשתות את מלנער  נזהרים אינם הארץ שעמי  לפי הדגים,

אותם  כי  יודעים, ואינם עליהם, מים יש  הכי שבלאו הם, חושבים כי
הרשתות  את שמנערים וכיון  לרצון, ואינם המחובר מן באו המים
טומאה  לקבל אותם מכשירים עליהם שמפילים המים הרי  עליהם

øBäè(הרא "ש). øéö :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø בו שידוע – ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÈ
טומאה, לקבל הוכשר  ולא בו , מעורבים מים BëBúìשאין  ìôpLÆÈÇÀ

àîè ,ïäL ìk íéîלקבל הציר את מכשירים שהם כל  שמים – ÇÄÈÆÅÈÅ
בו  שממשמשים מאחר  טמא בחזקת הריהו  שהוכשר וכיון  טומאה,

ברטנורא). awri.(רמב"ם ; oa xfril` iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïä ïé÷Lî äòáL:ìhä,íénäå,ïéiä,ïîMäå,ícäå,áìçäå,íéøBác Láãe.íéòøö Lác–øBäè,øzîe ¦§¨©§¦¥©©§©©¦©©¦§©¤¤§©¨§¤¨¨§©§¦§©§¨¦¨ª¨
äìéëàa. ©£¦¨

‰íénì úBãìBz:ïéòä ïî ïéàöBiä,ïæàä ïî,íèçä ïî,ätä ïî,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa íéìâø éî,Bzòãì ¨©©¦©§¦¦¨©¦¦¨Ÿ¤¦©Ÿ¤¦©¤¥©§©¦¥§¦¥§©¦§©§
Bzòãì àHLå.ícì úBãìBz:íéøBähä úBôBòáe äiçáe äîäaa äèéçL íc,ì äæwä íãåäiúL.áìç éî–áìçk, §¤§©§¨©¨©§¦¨©§¥¨©©¨¨©§¦§©©¨¨¦§¦¨¥¨¨¤¨¨

:ïîàð åðéà êëéôì ,åãéá íéãé÷ôî.xedh xiv:ä÷ùî éãé ìò øùëåä àìù åá òåãéù.`nh `edy lk min ekezl ltpy,åúåà íéøéùëî åäù ìë íéîã
:á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìäå .åá íéùîùîî íéãéäù ,àîè åú÷æç øùëåäùîå

c.od oiwyn drayíéìëåà úàîåèá øîàðù éôì(à"é àø÷éå)ïîùäå ïééä úåáøì ïéðî ,íéî àìà éì ïéà ,àîèé íéî åéìò àåáé øùà ìëàé øùà ìëåàä ìëî
äî ,íéî øîåì ãåîìú ,úåøéô éî ìë øàùå íéðåîø éî íéúåú éî ìåëé ,ä÷ùî ìëå éàå .äúùé øùà ä÷ùî ìëå øîåì ãåîìú ,ìèäå íãäå ùáãäå áìçäå
íäì ùéù úåøéô éî ìë øàùå íéðåîø éî íéúåú éî àöé ,éååì íù íäì ïéàù ìèäå íãäå ùáãäå áìçäå ïîùäå ïééä óà ,éååì íù íäì ïéàù íéãçåéî íéî

øîàðù ,ä÷ùî àåäù íãì ïéðî ,'è ÷øô úáùã àúôñåúá åðéðù ãåòå .éø÷à íúñ ùáãã ,éååì íù åì ïéà íéøåáã ùáãå ,éååì íù(â"ë øáãîá)íéììç íãå
øîàðù ,ä÷ùî àåäù ïééì ïéðî .äúùé(á"ì íéøáã)àðù ,ä÷ùî àåäù ùáãì ïéðî .øîç äúùú áðò íãåøî(íù)àåäù ïîùì ïéðî .òìñî ùáã åä÷éðéå

øîàðù ,ä÷ùî(ä"ë äéòùé)øîàðù ,ä÷ùî àåäù áìçì ïéðî .íéðîù äúùî('ã íéèôåù)øîàðù ,ä÷ùî àåäù ìèì ïéðî .åä÷ùúå áìçä ãåð úà çúôúå
('æ íù)øîàðù ,ä÷ùî àåäù ïéòä úåòîãì ïéðî .íéî ìôñä àåìî äæâä ïî ìè õîéå('ô íéìäú),ä÷ùî àåäù óàä éîì ïéðî .ùéìù úåòîãá åî÷ùúå
øîàðù('è äéîøé):íéî åìæé åðéôòôòå.xedh drxv yac:øéùëî åðéàå àîèî åðéàå ,ä÷ùî áéùç àìã.dlik`a xzeneõøù äòøöäå ìéàåä àîéú àìã

íéòøö ùáã ìáà ,éååì íù åì ïéàù àøéúäì àø÷ äééáø íéøåáã ùáã à÷åãã àðéîà êúòã à÷ìñã ,àîè àäé éîð åðîî àöåéä ùáãä ,àîèå àåä óåòä
,ïôåâî åúåà úåöîî ïðéàå ïôåâì ïúåà úåñéðëîù éðôî ,øúåî íéøåáã ùáã åøîà äî éðôîã .øúåîå øåäè äòøö ùáã ì"î÷ ,øúåî àäé àì éååì íù åì ùéù

:ïôåâî åúåà úåöîî ïéàå ïôåâì åúåà úåñéðëî éîð íéòøö ùáã
d.milecb oia:úòáè éôî ïéàöåéä ïé÷ùî.miphw oia:íéìâø éî.dizyl dfwd mce:íéðòðëì åà äéçìå äîäáì åúå÷ùäì åéìò ïéåëúðù äæ÷ää íãin

`xephxa yexit

הרמב"ם לפי  הסיפא את epzpynl).בארנו eyexita),כב (בכורות בגמרא אבל 
היה  אם נפשך , ממה וטהור במים, משיקו הארץ, מעם ציר "הלוקח אמרו : א)

במ  בהשקה מיטהרים המים הרי  מים, הציר  שלרוב מוהל  רובו היה ואם קוה;
ברוב  במיעוטם בטלו  שבו  והמים טומאה, מקבל אינו המוהל  הרי דגים,

שבמשנתנו : יעקב בן  אליעזר רבי  דברי שם מבארים זה ולפי xivהמוהל .
xedh,במים שהשיקו הארץ עם של ציר  כגון –ekezl ltpy,ההשקה לאחר  –

`nh ,ody lk min,למחצה קרוב בצירם מים לערב הארץ עמי  שנחשדו לפי  –
וחזרה  מינו את מין  מצא טהורים, ואפילו שהם, כל מים לתוכו  וכשנפל
הטעם  או  בטלים; ואינם טמאים מים מחצה כאן  והרי המים, טומאת וניעורה
לתוכם  וכשנפלו  בצירם, מים מחצה לערב הארץ עמי שנחשדו משום הוא,
הם  הרי  הציר, על  המים שרבו וכיון מביטולם, המים נתעוררו כלשהם, מים
שהואיל לא, למחצה במחצה אבל טמאים, הם מים ברוב דווקא ואמנם טמאים,
חכמים, גזרו ברוב לפיכך  דרבנן , משקה וטומאת דרבנן , הארץ עם וטומאת
אינה  שבטלה שטומאה סוברים, יש ברם, חכמים. גזרו לא למחצה במחצה
הציר, לתוך  שנפלו  בכגון  יעקב בן  אליעזר  רבי מדבר ולדעתם וניעורה, חוזרת

שהם כל  הארץ עם מי  השקה, megp").לאחר oefg" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïä ïé÷Lî äòáL:טומאה לקבל האוכלים את המכשירים –,ìhä ÄÀÈÇÀÄÅÇÇ
íéøBác Láãe ,áìçäå ,ícäå ,ïîMäå ,ïéiä ,íénäåשנאמר – ÀÇÇÄÇÇÄÀÇÆÆÀÇÈÀÆÈÈÀÇÀÄ

אוכלים לד):בטומאת יא , eilr(ויקרא  `eai xy` lk`i xy` lk`d lkn"
,"`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lke ,`nhi min:חכמים "`xyודרשו

"min eilr `eai והשמן והיין הטל  לרבות מניין מים; אלא לי אין  –
לומר : תלמוד  והדבש? והחלב dwyn".והדם lke"מי אפילו  יכול

לומר : תלמוד פירות? מי כל  ושאר  רימונים מי או –"min"תותים
והדם  והשמן  והיין  הטל אף לואי, שם להם שאין מיוחדים מים מה

ושאר רימונים ומי  תותים מי  יצאו  לואי , שם להם שאין  והדבש  והחלב
לואי  שם להם שיש  פירות, מי כהנים).כל אין (תורת  דבורים ודבש 

למדים  ויש  סתם. דבש הוא נקרא אדם בני  בלשון  שכן  לואי , שם לו 
משקה, נקרא שהוא הללו  מהמשקים ואחד  אחד  כל  על  הכתובים מן

שנאמר משקה? שהוא לדם "מניין  להכשיר : כד):וחשוב כג, (במדבר

שנאמר  משקה? שהוא ליין מניין – ישתה". חללים לב,"ודם (דברים 

שנאמריד ): משקה? שהוא לדבש מניין – חמר". תשתה ענב "ודם

יג): לב , מסלע"(דברים דבש mixeac)."וינקהו yacl dpeekdy ,eyxite)
שנאמר  משקה? שהוא לשמן  מניין  ו):– כה , שמנים".(ישעיה  "משתה

שנאמר משקה? שהוא לחלב מניין  יט):– ד , את (שופטים "ותפתח

שנאמר  משקה? שהוא לטל מניין  – ותשקהו ". החלב (שופטים נאד

לח ): מים".ו, הספל מלא הגזה מן טל mi`xwp"וימץ mleky ixd
dwyn.( ט שבת  אלא (תוספתא אינן הללו  הדרשות שכל  כותבים ויש

מסיני למשה הלכה שהם והעיקר íéòøö,(רמב"ם ).אסמכתות, LácÀÇÀÈÄ
øBäè,מיטמא ולא מכשיר  לא ואינו  משקה, חשוב שאינו  –øzîe ÈËÈ

äìéëàa.דבורים כדבש  – ÇÂÄÈ

y c e w z a y
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כיוצא  תולדותיהם שכן הקודמת במשנה שנימנו למשקים תולדות מונה משנתנו

בהם.

íénì úBãìBz:כמים הכשר  לענין שדינם משקים –ïî ïéàöBiä ÈÇÇÄÇÀÄÄ
ïéòä, העין דמעות –ïæàä ïî, האוזן ריר –íèçä ïî ליח – ÈÇÄÄÈÙÆÄÇÙÆ
ätäהאף, ïî,הפה רוק –íéìâø éî,אדם של  –íéìBãb ïéa ÄÇÆÅÇÀÇÄÅÀÄ

íépè÷ ïéa קטן של  ובין גדול  אדם של  בין  רבא ");– ויש("אליהו ÅÀÇÄ
היוצאים  רגלים מי  ובין  הטבעת מפי  היוצאים משקים בין מפרשים:

האמה ברטנורא),מפי Bzòãì(הר"ש ; àHLå Bzòãì שיצאו בין – ÀÇÀÀÆÀÇÀ
לדעתו  שלא שיצאו  ובין  האדם, של לדעתו הרגלים רבא");מי ("אליהו

שמכשירים  המים, תולדות כל על מוסבה זו שפיסקה מפרשים ויש 
לדעתו שלא שיצאו  ובין אדם של  לדעתו שיצאו  בין  הל'הם (רמב"ם 

ב). י, אוכלין ícìטומאת úBãìBz:כדם שדינן –äèéçL íc ÈÇÈÇÀÄÈ
äiúLì äæwä íãå ,íéøBähä úBôBòáe äiçáe äîäaa– ÇÀÅÈÇÇÈÈÇÀÄÀÇÇÈÈÄÀÄÈ

הקזה  לדם פרט לגוי, או ולחיה לבהמה להשקותו שנתכוון  ההקזה דם
לרפואה אלא ז ).שאינה משנה  המנוי(כלהלן שהדם משמע, ממשנתנו 

המשקים שלמדים dpyna),(zncewdבשבעת כמו חללים, דם היינו
אדם  דם אלא חללים דם ואין  ישתה", חללים "ודם הכתוב: מן

קמד,( שבת  רש"י  ועיין ב; לה, חולין תוספות  עיין אחדים ; מפרשים  לדעת 

לדם א), תולדות הם הקזה ודם שחיטה שדם ללמד , משנתנו  ובאה
כאן: ששנינו  שמה מפרשים, יש  אבל mcחללים. :mcl zeclez

,dfwd mce ...dhigy,בלבד הקזה לדם אלא מתייחסות התולדות אין 
הבהמה  מן השחיטה בשעת השותת הדם היינו  שחיטה דם אבל 

המשקים  בשבעת המנוי  דם עצמו הוא הטהורים, והעופות והחיה

הרישא.(רמב"ם ). אגב רבים, לשון לדם" "תולדות המשנה ונקטה

היא: שהכוונה onyleאו algle mcl zeclez.(" שלמה éîÅ("מלאכת 

izdw - zex`ean zeipyn
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íé÷åMä–ïéàîè.äãeäé éaøíéçìa øäèî.øîàøéàî éaø:eànè äî éðtî éëå?éðtî àlàìk !ätä ä÷Lî ©§¨¦§¥¦©¦§¨§©¥§©¦¨©©¦¥¦§¦¦§¥¨¦§¤¨¦§¥©§¥©¤¨
íé÷åMä úéa ìL úBúìqäå ïéçîwä–íéàîè.ä÷ìéçä,éðñhäå ñéâøhä–íB÷î ìëa íéàîè. ©§¨¦§©§¨¤¥©§¨¦§¥¦©¦§¨©§¨¦§©¦§¦§¥¦§¨¨

‚äøäè ú÷æça íéöéaä ìk,ìMî õeçä÷Lî éøëBî;úBøt ïänò ïéøëBî eéä íàåíéLáé–úBøBäè.ìk ¨©¥¦§¤§©©£¨¦¤§¥©§¤§¦¨§¦¦¨¤¥§¥¦§¨
äàîè ú÷æça íéâcä.äãeäé éaøøîBà:ätwa àaä éøönä âãå úéúìéà äëéúç,ïéðtñàä ñéìe÷å–elà éøä ©¨¦§¤§©ª§¨©¦§¨¥£¦¨©§¨¦§©©¦§¦©¨©ª¨§§©¨¦§¨¦£¥¥

äøäè ú÷æça.äàîè ú÷æça øévä ìk.øîBì ïîàð õøàä íò ílk ìòå:ïä íéøBäè,õeçäâc ìMî,ïäL éðtî §¤§©©£¨¨©¦§¤§©ª§¨§©ª¨©¨¨¤¤¡¨©§¦¥¦¤¨¨¦§¥¤¥
õøàä íò ìöà dúBà ïéãé÷ôî.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïäL ìk íéî BëBúì ìôpL øBäè øéö–àîè. ©§¦¦¨¥¤©¨¨¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨¤¨©§©¦¨¤¥¨¥

øåôçé àì ÷øô àøîâá åì äîåãå[ç"é óã àøúá àáá]:íéìúåëì äù÷ àðúéî.ozei ika epi`:ìè ïäéìò ãøé íà.zeceb`d lk:÷øé ìùmiweyd zia ly
.oi`nhè ú÷æçá ïä êëìä ,ãéîú ïäá íéùîùîî íéãéäå ,äàîåè ìá÷ì ïéøùëåî ïäå ïçìçìì éãë íéî ïäéìò óìæì íéìéâø íéøëåîäù éôì:äàîåiptn

.dtd dwyn.ïéøùëåî ïä åáå ,ïäéìòù ÷áàä øéñäì éãë äôä ïî àöåéä ä÷ùî ïäéìò úúì íéìéâø íå÷î ìëî ,ïéçì ïäùë íéî íäéìò ïéôìæî ïéàù ô"òà
.íéî ïäá ïéðúåð ïéçìá óàã ,ïéàîè ïéðò ìëá àî÷ àðúìå .íéøåäè øéàî 'øì ,äôä ä÷ùîá íçìçìì ïéìéâø ïéàù íå÷î øéàî 'øì àî÷ àðú ïéá àëéàå

:àî÷ àðúë äëìäå.oi`nh miweyd zia ly zezlqde oignwdïäá íéùîùîî íéãéäå ,úåøùëåî ïäå ïúåà åðçèéù íãå÷ íäìù íéèçä íéúúåìù éôì
:äàîåè ú÷æçá ïä êëéôì ,ãéîú.dwligd:íéðùì ïéòøâ ìë ÷ìçðå äùåúë äèç.qibxh:äùìùì ïéòøâ ìë ÷ìçðù.ibqh:äòáøàì ïéòøâ ìë ÷ìçðùlka

.mewn:íéî åéìò ïéôìæî ìëäù ,íé÷åùä úéáá àìù åìéôà
b.dwyn ixken lyn ueg:ïäéìò äðéâî íúôéì÷ù ,êåìëìä ìò ïéãéô÷î ïéàå ,íäéãé ìò çôåè ä÷ùîù ãåòá íäá íéòâåðù éðôîmdnr mixken eid m`e

.miyai zexitúîêå:íéöéáá åòâéù íãå÷ éîð íäéãé íéáâðî ,úåøéôä úà åôðèé àìù éãë íäéãé íéáâðîù.d`neh zwfga mibcd lkíéøùëåî íäù éôì
:äá íéùîùîî øåäèäå àîèäå ,íéîá.zezl`d zkizgåîùù ùé íå÷îå .úåëéúç úåëéúç åøëîì ïéìéâøù âã ïéî:åúåà ïéøëåîå åúåà ïéãö íùå úåúìà

.ixvnd bce:íéøöîá úåàìî úåôå÷ åðîî ïéàéáîù ãåàî ïè÷ âã.oiptq`d mileweïéà åììä íéðéî äùìùå .èéáùìà åì ïéøå÷å ãàî êø åøåòù âã ïéî
íéîäù éôì ,íéî íäéìò ïéðúåð ïéà ïúúéî øçàì åðééäã ìëåà ïéùòð ïäù øçàìå ,ïúãéö øçà äáåøî ïîæ ïééç ïäù éôì ,íéâã øàùë íúåà ïéøéùëî íéîä

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïúåà ïéãéñôî.d`neh zwfga xivd lk:åá íéùîùîî íéãéäå íéî åá åðúð øéö íúñù.mlek lre,øéö ïéá úåøéô ïéá íéöéá ïéá
:åøùëåä àì øîåì õøàä íò ïîàð.oze` miciwtny iptnïéà äâã ìáà .íéãé÷ôî êàéä ïîàðã åàì éàå ,õøàä íò ìöà ïúåà íéãé÷ôî úåøéôä ìëã

`xephxa yexit

לדרסן, או לייבשן eðézîiLאותן  ìéáLa ,âbì íeMä úàå– ÀÆÇÇÇÄÀÄÆÇÀÄ
באוויר מאליהם ברטנורא);שיתלחלחו  שיעמדו (ר"ש; מפרשים: ויש 

יתקלקלו  ולא ארוך  ïzé(רמב"ם ),זמן  éëa ïðéà אם הוכשרו, לא – ÅÈÀÄËÇ
לרצונו. הטל  שאין  טל , עליהם úBcâàäירד  ìk,ירק של –ìL ÈÈÂËÆ

íé÷åMä úéa,בשווקים למכירה העומדות –ïéàîèלפי – ÅÇÀÈÄÀÅÄ
והרי לחים, הירקות שיהו כדי  מים, עליהם לשפוך רגילים שהמוכרים
הם  הרי בהם, ממשמשים שהכל וכיון טומאה, לקבל מוכשרים שהם

טומאה. íéçìaבחזקת øäèî äãeäé éaø שנלקטו ירק באגודות – ÇÄÀÈÀÇÅÀÇÄ
עליהם  שופכים אין (טריים), לחים עדיין  והירקות שהואיל מקרוב,

הוכשרו. לא שעדיין טהורים, הם הלכך  éëåמים, :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÀÄ
eànè äî éðtî?הירק אגודות את –!ätä ä÷Lî éðtî àlà ÄÀÅÈÄÀÆÈÄÀÅÇÀÅÇÆ

רגילים  מקום מכל מים, עליהם שופכים שאין הלחים, אפילו כלומר –

את  מעליהם להסיר  כדי  הפה מן היוצא במשקה ללחלחם המוכרים
ממשמשים  שהכל  וכיון טומאה, לקבל  מוכשרים אלו אף הלכך האבק,

שאין  במקום מאיר ורבי  קמא תנא ונחלקו  הם. טומאה בחזקת בהם,
הלחים  מאיר  רבי  שלדעת שבפה, במשקה הפירות את ללחלח רגילים

רגילים  בלחים שאף טומאה, בחזקת כולם קמא תנא ולדעת טהורים,
מים. עליהם nw`לשפוך  `pzk dklde.( ברטנורא מפרשים,(רמב "ם; ויש 

ליבשים; לחים בין  הבדל  שאין  יהודה, רבי על  לחלוק בא מאיר שרבי 
dtd dwyn iptn ?e`nih dn iptn ike האגודות קשר להתיר  שדרך  –

טמאים הלחים הירקות אף הלכך הפה, ממשקה ונטמאו ("אליהובפה,

íéàîèרבא "). ,íé÷åMä úéa ìL úBúìqäå ïéçîwä ìk– ÈÇÀÈÄÀÇÀÈÆÅÇÀÈÄÀÅÄ
שיטחנו  קודם במים, לשרותם היינו החיטים, את ללתות שרגילים לפי
הרי בהם, ממשמשים שרבים וכיון  טומאה, לקבל  הוכשרו  והרי  אותן ,

טומאה. בחזקת גרעין ä÷ìéçäהם כל  ונחלק שנכתשו, חיטים – ÇÄÀÈ
לשלושה,ñéâøhäלשניים, גרעין  כל  שנחלק –éðñhäå שנחלק – ÇÀÈÄÀÇÄÀÄ

לארבעה, גרעין íB÷îכל  ìëa íéàîè בבית שלא אפילו – ÀÅÄÀÈÈ
בכתישתם  בהם וממשמשים במים, לשרותם רגילים שהכל השווקים,

רמב"ם ). i(הר "ש; y y m e i
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äøäè ú÷æça íéöéaä ìk ואינן מים, עליהן  שופכים שאין  – ÈÇÅÄÀÆÀÇÇÂÈ
טומאה, לקבל  ä÷Lîמוכשרות éøëBî ìMî õeç שנוגעים לפי  – ÄÆÀÅÇÀÆ

מחמת  ונטמאות אותן, ומכשירים ידיהם, על שהמשקה בעוד  בביצים

úBøBäèמשמוש . ,íéLáé úBøt ïänò ïéøëBî eéä íàå– ÀÄÈÀÄÄÈÆÅÀÅÄÀ
שלא  כדי  במשקה, שנוגעים פעם כל ידיהם את שמנגבים לפי הביצים,

הפירות. את äàîèילכלכו  ú÷æça íéâcä ìk מתים שכשהדגים – ÈÇÈÄÀÆÀÇËÀÈ
טומאה, לקבל אותן המכשירים מים עליהם יש  עדיין  אוכל, ונעשים

טומאה. בחזקת הם הרי  בהם ממשמשים שהכל äãeäéוכיון  éaøÇÄÀÈ
úéúìéà äëéúç :øîBà,חתיכות חתיכות למכרו  שרגילים דג מין – ÅÂÄÈÇÀÈÄ

ätwa àaä éøönä âãå קופות ממנו  שמביאים מאד  קטן  דג – ÀÇÇÄÀÄÇÈÇËÈ
ממצרים ïéðtñàä(ברטנורא),מלאות ñéìe÷å המובא דג מין  – ÀÀÇÈÄÀÈÄ

äøäèמאספמיא, ú÷æça elà éøä זמן חיים אלו שדגים לפי – ÂÅÅÀÆÀÇÇÂÈ
מים, עליהם אין אוכל ונעשים שמתים ולאחר צידתם, לאחר  מרובה
הלכך אותם, מפסידים שהמים משום מים, עליהם נותנים אין  ואף

הם. טהרה ובחזקת טומאה, לקבל  מוכשרים iaxkאינם dkld oi`e
.dcediøévä ìk,הנמלחים מדגים היוצא המוהל –äàîè ú÷æça ÈÇÄÀÆÀÇËÀÈ

בחזקת  הריהו בו, שממשמשים וכיון מים, בו נותנים ציר  שסתם –
ílkטומאה. ìòå,ציר ועל פירות ועל ביצים על  –õøàä íò ÀÇËÈÇÈÈÆ

Bì ïîàðïä íéøBäè :øî,הוכשרו שלא –äâc ìMî õeç– ÆÁÈÇÀÄÅÄÆÈÈ
הוכשרו , שלא לומר  עליהם נאמן  הארץ עם שאין מדגים, חוץ כלומר

dúBà ïéãé÷ôî ïäL éðtî:גורסים המפרשים ורוב –mze`– ÄÀÅÆÅÇÀÄÄÈ
õøàä íò ìöà עם אצל  פירות להפקיד  ונוהגים הואיל כלומר  – ÅÆÇÈÈÆ

נאמן , היה לא שאילו  הוכשרו , שלא לומר  הוא שנאמן  הרי  הארץ,
נאמן  אינו הלכך  אצלו , מפקידים אין  דגים אבל  אצלו? מפקידים היאך

הוכשרו  שלא לומר  הרא"ש ).עליהם על(הר"ש; נאמן שאינו והטעם
הדגים  על הרשתות את מלנער  נזהרים אינם הארץ שעמי  לפי הדגים,

אותם  כי  יודעים, ואינם עליהם, מים יש  הכי שבלאו הם, חושבים כי
הרשתות  את שמנערים וכיון  לרצון, ואינם המחובר מן באו המים
טומאה  לקבל אותם מכשירים עליהם שמפילים המים הרי  עליהם

øBäè(הרא "ש). øéö :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø בו שידוע – ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÈ
טומאה, לקבל הוכשר  ולא בו , מעורבים מים BëBúìשאין  ìôpLÆÈÇÀ

àîè ,ïäL ìk íéîלקבל הציר את מכשירים שהם כל  שמים – ÇÄÈÆÅÈÅ
בו  שממשמשים מאחר  טמא בחזקת הריהו  שהוכשר וכיון  טומאה,

ברטנורא). awri.(רמב"ם ; oa xfril` iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïä ïé÷Lî äòáL:ìhä,íénäå,ïéiä,ïîMäå,ícäå,áìçäå,íéøBác Láãe.íéòøö Lác–øBäè,øzîe ¦§¨©§¦¥©©§©©¦©©¦§©¤¤§©¨§¤¨¨§©§¦§©§¨¦¨ª¨
äìéëàa. ©£¦¨

‰íénì úBãìBz:ïéòä ïî ïéàöBiä,ïæàä ïî,íèçä ïî,ätä ïî,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa íéìâø éî,Bzòãì ¨©©¦©§¦¦¨©¦¦¨Ÿ¤¦©Ÿ¤¦©¤¥©§©¦¥§¦¥§©¦§©§
Bzòãì àHLå.ícì úBãìBz:íéøBähä úBôBòáe äiçáe äîäaa äèéçL íc,ì äæwä íãåäiúL.áìç éî–áìçk, §¤§©§¨©¨©§¦¨©§¥¨©©¨¨©§¦§©©¨¨¦§¦¨¥¨¨¤¨¨

:ïîàð åðéà êëéôì ,åãéá íéãé÷ôî.xedh xiv:ä÷ùî éãé ìò øùëåä àìù åá òåãéù.`nh `edy lk min ekezl ltpy,åúåà íéøéùëî åäù ìë íéîã
:á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìäå .åá íéùîùîî íéãéäù ,àîè åú÷æç øùëåäùîå

c.od oiwyn drayíéìëåà úàîåèá øîàðù éôì(à"é àø÷éå)ïîùäå ïééä úåáøì ïéðî ,íéî àìà éì ïéà ,àîèé íéî åéìò àåáé øùà ìëàé øùà ìëåàä ìëî
äî ,íéî øîåì ãåîìú ,úåøéô éî ìë øàùå íéðåîø éî íéúåú éî ìåëé ,ä÷ùî ìëå éàå .äúùé øùà ä÷ùî ìëå øîåì ãåîìú ,ìèäå íãäå ùáãäå áìçäå
íäì ùéù úåøéô éî ìë øàùå íéðåîø éî íéúåú éî àöé ,éååì íù íäì ïéàù ìèäå íãäå ùáãäå áìçäå ïîùäå ïééä óà ,éååì íù íäì ïéàù íéãçåéî íéî

øîàðù ,ä÷ùî àåäù íãì ïéðî ,'è ÷øô úáùã àúôñåúá åðéðù ãåòå .éø÷à íúñ ùáãã ,éååì íù åì ïéà íéøåáã ùáãå ,éååì íù(â"ë øáãîá)íéììç íãå
øîàðù ,ä÷ùî àåäù ïééì ïéðî .äúùé(á"ì íéøáã)àðù ,ä÷ùî àåäù ùáãì ïéðî .øîç äúùú áðò íãåøî(íù)àåäù ïîùì ïéðî .òìñî ùáã åä÷éðéå

øîàðù ,ä÷ùî(ä"ë äéòùé)øîàðù ,ä÷ùî àåäù áìçì ïéðî .íéðîù äúùî('ã íéèôåù)øîàðù ,ä÷ùî àåäù ìèì ïéðî .åä÷ùúå áìçä ãåð úà çúôúå
('æ íù)øîàðù ,ä÷ùî àåäù ïéòä úåòîãì ïéðî .íéî ìôñä àåìî äæâä ïî ìè õîéå('ô íéìäú),ä÷ùî àåäù óàä éîì ïéðî .ùéìù úåòîãá åî÷ùúå
øîàðù('è äéîøé):íéî åìæé åðéôòôòå.xedh drxv yac:øéùëî åðéàå àîèî åðéàå ,ä÷ùî áéùç àìã.dlik`a xzeneõøù äòøöäå ìéàåä àîéú àìã

íéòøö ùáã ìáà ,éååì íù åì ïéàù àøéúäì àø÷ äééáø íéøåáã ùáã à÷åãã àðéîà êúòã à÷ìñã ,àîè àäé éîð åðîî àöåéä ùáãä ,àîèå àåä óåòä
,ïôåâî åúåà úåöîî ïðéàå ïôåâì ïúåà úåñéðëîù éðôî ,øúåî íéøåáã ùáã åøîà äî éðôîã .øúåîå øåäè äòøö ùáã ì"î÷ ,øúåî àäé àì éååì íù åì ùéù

:ïôåâî åúåà úåöîî ïéàå ïôåâì åúåà úåñéðëî éîð íéòøö ùáã
d.milecb oia:úòáè éôî ïéàöåéä ïé÷ùî.miphw oia:íéìâø éî.dizyl dfwd mce:íéðòðëì åà äéçìå äîäáì åúå÷ùäì åéìò ïéåëúðù äæ÷ää íãin

`xephxa yexit

הרמב"ם לפי  הסיפא את epzpynl).בארנו eyexita),כב (בכורות בגמרא אבל 
היה  אם נפשך , ממה וטהור במים, משיקו הארץ, מעם ציר "הלוקח אמרו : א)

במ  בהשקה מיטהרים המים הרי  מים, הציר  שלרוב מוהל  רובו היה ואם קוה;
ברוב  במיעוטם בטלו  שבו  והמים טומאה, מקבל אינו המוהל  הרי דגים,

שבמשנתנו : יעקב בן  אליעזר רבי  דברי שם מבארים זה ולפי xivהמוהל .
xedh,במים שהשיקו הארץ עם של ציר  כגון –ekezl ltpy,ההשקה לאחר  –

`nh ,ody lk min,למחצה קרוב בצירם מים לערב הארץ עמי  שנחשדו לפי  –
וחזרה  מינו את מין  מצא טהורים, ואפילו שהם, כל מים לתוכו  וכשנפל
הטעם  או  בטלים; ואינם טמאים מים מחצה כאן  והרי המים, טומאת וניעורה
לתוכם  וכשנפלו  בצירם, מים מחצה לערב הארץ עמי שנחשדו משום הוא,
הם  הרי  הציר, על  המים שרבו וכיון מביטולם, המים נתעוררו כלשהם, מים
שהואיל לא, למחצה במחצה אבל טמאים, הם מים ברוב דווקא ואמנם טמאים,
חכמים, גזרו ברוב לפיכך  דרבנן , משקה וטומאת דרבנן , הארץ עם וטומאת
אינה  שבטלה שטומאה סוברים, יש ברם, חכמים. גזרו לא למחצה במחצה
הציר, לתוך  שנפלו  בכגון  יעקב בן  אליעזר  רבי מדבר ולדעתם וניעורה, חוזרת

שהם כל  הארץ עם מי  השקה, megp").לאחר oefg" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïä ïé÷Lî äòáL:טומאה לקבל האוכלים את המכשירים –,ìhä ÄÀÈÇÀÄÅÇÇ
íéøBác Láãe ,áìçäå ,ícäå ,ïîMäå ,ïéiä ,íénäåשנאמר – ÀÇÇÄÇÇÄÀÇÆÆÀÇÈÀÆÈÈÀÇÀÄ

אוכלים לד):בטומאת יא , eilr(ויקרא  `eai xy` lk`i xy` lk`d lkn"
,"`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lke ,`nhi min:חכמים "`xyודרשו

"min eilr `eai והשמן והיין הטל  לרבות מניין מים; אלא לי אין  –
לומר : תלמוד  והדבש? והחלב dwyn".והדם lke"מי אפילו  יכול

לומר : תלמוד פירות? מי כל  ושאר  רימונים מי או –"min"תותים
והדם  והשמן  והיין  הטל אף לואי, שם להם שאין מיוחדים מים מה

ושאר רימונים ומי  תותים מי  יצאו  לואי , שם להם שאין  והדבש  והחלב
לואי  שם להם שיש  פירות, מי כהנים).כל אין (תורת  דבורים ודבש 

למדים  ויש  סתם. דבש הוא נקרא אדם בני  בלשון  שכן  לואי , שם לו 
משקה, נקרא שהוא הללו  מהמשקים ואחד  אחד  כל  על  הכתובים מן

שנאמר משקה? שהוא לדם "מניין  להכשיר : כד):וחשוב כג, (במדבר

שנאמר  משקה? שהוא ליין מניין – ישתה". חללים לב,"ודם (דברים 

שנאמריד ): משקה? שהוא לדבש מניין – חמר". תשתה ענב "ודם

יג): לב , מסלע"(דברים דבש mixeac)."וינקהו yacl dpeekdy ,eyxite)
שנאמר  משקה? שהוא לשמן  מניין  ו):– כה , שמנים".(ישעיה  "משתה

שנאמר משקה? שהוא לחלב מניין  יט):– ד , את (שופטים "ותפתח

שנאמר  משקה? שהוא לטל מניין  – ותשקהו ". החלב (שופטים נאד

לח ): מים".ו, הספל מלא הגזה מן טל mi`xwp"וימץ mleky ixd
dwyn.( ט שבת  אלא (תוספתא אינן הללו  הדרשות שכל  כותבים ויש

מסיני למשה הלכה שהם והעיקר íéòøö,(רמב"ם ).אסמכתות, LácÀÇÀÈÄ
øBäè,מיטמא ולא מכשיר  לא ואינו  משקה, חשוב שאינו  –øzîe ÈËÈ

äìéëàa.דבורים כדבש  – ÇÂÄÈ

y c e w z a y
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כיוצא  תולדותיהם שכן הקודמת במשנה שנימנו למשקים תולדות מונה משנתנו

בהם.

íénì úBãìBz:כמים הכשר  לענין שדינם משקים –ïî ïéàöBiä ÈÇÇÄÇÀÄÄ
ïéòä, העין דמעות –ïæàä ïî, האוזן ריר –íèçä ïî ליח – ÈÇÄÄÈÙÆÄÇÙÆ
ätäהאף, ïî,הפה רוק –íéìâø éî,אדם של  –íéìBãb ïéa ÄÇÆÅÇÀÇÄÅÀÄ

íépè÷ ïéa קטן של  ובין גדול  אדם של  בין  רבא ");– ויש("אליהו ÅÀÇÄ
היוצאים  רגלים מי  ובין  הטבעת מפי  היוצאים משקים בין מפרשים:

האמה ברטנורא),מפי Bzòãì(הר"ש ; àHLå Bzòãì שיצאו בין – ÀÇÀÀÆÀÇÀ
לדעתו  שלא שיצאו  ובין  האדם, של לדעתו הרגלים רבא");מי ("אליהו

שמכשירים  המים, תולדות כל על מוסבה זו שפיסקה מפרשים ויש 
לדעתו שלא שיצאו  ובין אדם של  לדעתו שיצאו  בין  הל'הם (רמב"ם 

ב). י, אוכלין ícìטומאת úBãìBz:כדם שדינן –äèéçL íc ÈÇÈÇÀÄÈ
äiúLì äæwä íãå ,íéøBähä úBôBòáe äiçáe äîäaa– ÇÀÅÈÇÇÈÈÇÀÄÀÇÇÈÈÄÀÄÈ

הקזה  לדם פרט לגוי, או ולחיה לבהמה להשקותו שנתכוון  ההקזה דם
לרפואה אלא ז ).שאינה משנה  המנוי(כלהלן שהדם משמע, ממשנתנו 

המשקים שלמדים dpyna),(zncewdבשבעת כמו חללים, דם היינו
אדם  דם אלא חללים דם ואין  ישתה", חללים "ודם הכתוב: מן

קמד,( שבת  רש"י  ועיין ב; לה, חולין תוספות  עיין אחדים ; מפרשים  לדעת 

לדם א), תולדות הם הקזה ודם שחיטה שדם ללמד , משנתנו  ובאה
כאן: ששנינו  שמה מפרשים, יש  אבל mcחללים. :mcl zeclez

,dfwd mce ...dhigy,בלבד הקזה לדם אלא מתייחסות התולדות אין 
הבהמה  מן השחיטה בשעת השותת הדם היינו  שחיטה דם אבל 

המשקים  בשבעת המנוי  דם עצמו הוא הטהורים, והעופות והחיה

הרישא.(רמב"ם ). אגב רבים, לשון לדם" "תולדות המשנה ונקטה

היא: שהכוונה onyleאו algle mcl zeclez.(" שלמה éîÅ("מלאכת 
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ìçnäå–ïîMk,ïîL éãéî àöBé ìçnä ïéàL;éøácïBòîL éaø.øéàî éaøøîBà:ïîL Bnò ïéàL ét ìò óà. §©Ÿ©©¤¤¤¥©Ÿ©¥¦¥¤¤¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥©©¦¤¥¦¤¤
õøMä íc–BøNák,øéLëî Bðéàå ànèî;Bá àöBik eðì ïéàå. ©©¤¤¦§¨§©¥§¥©§¦§¥¨©¥

ÂïéøéLëîe ïéànèî elà:áæ ìL BáBæ,Bwøå,Bòøæ úáëLå,åéìâø éîéîe,únä ïî úéòéáøe,äcpä íãå.éaø ¥§©§¦©§¦¦¤¨§ª§¦§©©§¥¥©§¨§¦¦¦©¥§©©¦¨©¦
øæòéìàøîBà:úøLëî dðéà òøæ úáëL.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:øéLëî Bðéà äcpä íc.ïBòîL éaøøîBà: ¡¦¤¤¥¦§©¤©¥¨©§¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©©¦¨¥©§¦©¦¦§¥

øéLëî Bðéà únä íc.úòìcä ìò ìôð íàå–dãøBb,äøBäè àéäå. ©©¥¥©§¦§¦¨©©©§©©§¨§¦§¨

.algd:íéòøæä úà øéùëî ,äáé÷á åúåà ïéàéô÷îå áìçä íéãéîòîùë äðéáâä ïî ùøôðä íå÷ä àåä.onyk lgende:íéúéæä ïî íéàöåéä íéøåçù íéî
vei lgen oi`y.ony icin `:åáù ïîù éøåéù éðôî øéùëî ìáà ,ä÷ùî áåùç åðéàå àåä úåøéô éî ïåòîù 'øì ,åîöò ìçåîåoi`y t"r` xne` xi`n 'x

,ony ea:øéàî 'øë äëìäå .àîèîå øéùëîå ä÷ùî áåùç åîöò ìçåî.exyak uxyd mcíéöøù äðåîùá áéúëã .äùãòëì ïéôøèöîå(à"é àø÷éå)íëì äæå
:íéòøæä úà øéùëî åðéàå àåä àîè ,àîèä íëì ì"ú ,íéòøæä úà øéùëé ìåëé .åøùáë àîèîù åîã àéáäì ,àîèä

e.mixiykne mi`nhn el`e:ãçàë íéøéùëîå íéàîèîå ,íéàîè ïé÷ùî ïîöò ïäù.af ly eaefáéúëã(å"è íù):àåä àîè åáåæ.ewexe:'åâå ÷åøé éëå
.eilbx inine:åéìâø éîéî úåáøì ,úàæå ,åúàîåè äéäú úàæå.znd on mc ziriaxeáéúëã(è"é øáãîá)åðééä íãàä ùôðå ,íãàä ùôðá úîá òâåðä ìë

áéúëã ,íã úéòéáø(æ"é àø÷éå):ùôðä àåä íãä éë.dcpd mceáéúëã(å"è íù):äúåîë àîè äðîî áæù äî ,äúãðá äåãäå.zxykn dpi` rxf zaky
:éååì íù äì ùéã ,ä÷ùî äáåùç äðéàù.xiykn epi` dcpd mc:øéùëî åðéà àåä íâù úåéðåúçúä ìù íãà äåäã éãéî.xiykn epi` znd mcïåéëã

:àî÷ àðúë ïéøéùëîå íéàîèî åäìåë àìà ,éàðú êðäî ãçë äëìä úéìå .ä÷ùî úøåúî åîã àöé úîù

`xephxa yexit

áìçגבינה ונעשה שנחמץ לאחר  החלב מן  הנשארים המים –aeiqp) ÈÈ
,(algdáìçk;כחלב מכשירים –ìçnäå מן היוצא המוהל  – ÆÈÈÀÇÙÇ

כשמן,ïîMkהזיתים, מכשיר  –ïîL éãéî àöBé ìçnä ïéàL ÇÆÆÆÅÇÙÇÅÄÅÆÆ
שמן , קצת בו  תהיה שלא אפשר שאי  –ïBòîL éaø éøác– ÄÀÅÇÄÄÀ

מכשיר הוא אבל משקה, חשוב אינו עצמו  המוהל שאמנם הסובר,

שבו. שמן  שיורי  ïéàLמפני  ét ìò óà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÇÄÆÅ
ïîL Bnò.ומכשיר משקה חשוב עצמו  המוהל שכן כשמן , דינו  – ÄÆÆ

xi`n iaxk dklde( ג ט, טהרות ànèî.(עיין ,BøNák õøMä ícÇÇÆÆÄÀÈÀÇÅ
בשיעור לטמא בשרו  עם מצטרף b),כעדשה– ,c dlirn oiir)BðéàåÀÅ

øéLëîשנאמר כט ):– יא , השורץ (ויקרא בשרץ הטמא לכם "וזה ÇÀÄ
כבשרו . מטמא שיהא השרץ דם לרבות מכאן  ודרשו  הארץ", על 

לומר: תלמוד  הזרעים? את יכשיר  ואינו mklיכול טמא, הוא לכם –

הזרעים את רא "ש);מכשיר  רמב "ם; כהנים ; àöBik(תורת  eðì ïéàåÀÅÈÇÅ
Báמכשיר ואינו  שמטמא אחר דם מפרשים:(הרא "ש);– oi`eויש 

ea `veik epl ובשיעורו כבשר  מטמא הדם שיהא רבא";– ("אליהו

אחרונה "). "משנה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

האוכלים  את ומטמאים מכשירים טמאים שמשקים מסכתנו, בתחילת שנינו  כבר 
טמאים, שהם משקים מונה משנתנו לרצון. שלא עליהם יפלו  ואפילו כאחד,

כאחד. ומכשירים ומטמאים

ïéøéLëîe ïéànèî elà:כאחד –áæ ìL BáBæשנאמר (ויקרא – ÅÀÇÀÄÇÀÄÄÆÈ

ב): מבשרו,טו, זב יהיה כי איש  ed`"איש  `nh eaef הכתוב לימד – "

טמא עצמו  שהוא הזוב א);על  נה , נידה שנאמר Bwøå(גמרא  (שם – ÀË
ח ): עדשם , וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס בטהור , הזב ירוק "וכי

Bòøæהערב"; úáëLåטמאה בטהור  שאפילו  טז ),– שם , וכל(שם ÀÄÀÇÇÀ
זב; של åéìâøשכן  éîéîeשנאמר ג):– שם , ez`neh(שם  didz z`fe" ÅÅÇÀÈ

,"eaefa: ודרשוz`fe רגליו מימי לרבות שם),– ïî(גמרא  úéòéáøeÀÄÄÄ
únä שנאמר המת, מן דם הלוג ורבע יג ):– יט , הנוגע (במדמבר  "כל  ÇÅ

אומר : הווי שמטמא? אדם של נפש  איזהו  ודרשו : האדם", בנפש במת
דם רביעית ea);זו  miielz mc`d iig mc beld raxy)äcpä íãå– ÀÇÇÄÈ

לג ):שנאמר  טו, כמותה (ויקרא טמא ממנה שזב מה בנדתה", "והדוה

ג). א , כלים  עיין  ב; נד , נידה òøæ(גמרא úáëL :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÆÇ
úøLëî dðéàלואי שם לה שיש  לפי  משקה, חשובה שאינה – ÅÈÇÀÆÆ

ברטנורא). Bðéà(רמב"ם ; äcpä íc :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÇÇÄÈÅ
øéLëî מכשיר שאינו  התחתוניות מן היוצא דם כמו (רמב"ם ;– ÇÀÄ

øéLëîברטנורא ), Bðéà únä íc :øîBà ïBòîL éaø שכיון – ÇÄÄÀÅÇÇÅÅÇÀÄ
משקה מתורת דמו  יצא ברטנורא ),שמת ìôð(רמב "ם; íàå דם – ÀÄÈÇ

úòìcäהמת, ìò,הוכשרה שלא –dãøBb,הדם את ממנה גורד  – ÇÇÀÇÇÀÈ
לאכלו, äøBäèשאסור àéäå.טומאה לקבל הוכשרה שלא לפי  – ÀÄÀÈ

,oerny iaxk `le dixfr oa xfrl` iaxk `le xfril` iaxk `l dkld oi`e
.cg`k mixiykne mi`nhn el` lky ,`nw `pzk `l`

izdw - zex`ean zeipyn

יש 'לחיות' עם פרשת השבוע ופרשת היום מפרשת השבוע, לא רק ללמוד את פרשת השבוע כל יום, אלא 'לחיות' עמה.
היום יום ב' חשוון

תשואות חן על הבשורה טובה מסידור העניין דאחינו בני-ישראל מספרד, ויהי רצון שתהיה זו התחלה טובה לקירוב הלבבות באופן 
דהלוך הוסיף הלוך ואור עד לקיום הייעוד, ועשיתי אותם לגוי אחד וגו' ועבדי דוד מלך עליהם, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו 

אמן.
ממכתב כ"ד מר-חשוון, תש"כ



רז e dpyn iyy wxt oixiykn zkqn

ìçnäå–ïîMk,ïîL éãéî àöBé ìçnä ïéàL;éøácïBòîL éaø.øéàî éaøøîBà:ïîL Bnò ïéàL ét ìò óà. §©Ÿ©©¤¤¤¥©Ÿ©¥¦¥¤¤¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥©©¦¤¥¦¤¤
õøMä íc–BøNák,øéLëî Bðéàå ànèî;Bá àöBik eðì ïéàå. ©©¤¤¦§¨§©¥§¥©§¦§¥¨©¥

ÂïéøéLëîe ïéànèî elà:áæ ìL BáBæ,Bwøå,Bòøæ úáëLå,åéìâø éîéîe,únä ïî úéòéáøe,äcpä íãå.éaø ¥§©§¦©§¦¦¤¨§ª§¦§©©§¥¥©§¨§¦¦¦©¥§©©¦¨©¦
øæòéìàøîBà:úøLëî dðéà òøæ úáëL.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:øéLëî Bðéà äcpä íc.ïBòîL éaøøîBà: ¡¦¤¤¥¦§©¤©¥¨©§¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©©¦¨¥©§¦©¦¦§¥

øéLëî Bðéà únä íc.úòìcä ìò ìôð íàå–dãøBb,äøBäè àéäå. ©©¥¥©§¦§¦¨©©©§©©§¨§¦§¨

.algd:íéòøæä úà øéùëî ,äáé÷á åúåà ïéàéô÷îå áìçä íéãéîòîùë äðéáâä ïî ùøôðä íå÷ä àåä.onyk lgende:íéúéæä ïî íéàöåéä íéøåçù íéî
vei lgen oi`y.ony icin `:åáù ïîù éøåéù éðôî øéùëî ìáà ,ä÷ùî áåùç åðéàå àåä úåøéô éî ïåòîù 'øì ,åîöò ìçåîåoi`y t"r` xne` xi`n 'x

,ony ea:øéàî 'øë äëìäå .àîèîå øéùëîå ä÷ùî áåùç åîöò ìçåî.exyak uxyd mcíéöøù äðåîùá áéúëã .äùãòëì ïéôøèöîå(à"é àø÷éå)íëì äæå
:íéòøæä úà øéùëî åðéàå àåä àîè ,àîèä íëì ì"ú ,íéòøæä úà øéùëé ìåëé .åøùáë àîèîù åîã àéáäì ,àîèä

e.mixiykne mi`nhn el`e:ãçàë íéøéùëîå íéàîèîå ,íéàîè ïé÷ùî ïîöò ïäù.af ly eaefáéúëã(å"è íù):àåä àîè åáåæ.ewexe:'åâå ÷åøé éëå
.eilbx inine:åéìâø éîéî úåáøì ,úàæå ,åúàîåè äéäú úàæå.znd on mc ziriaxeáéúëã(è"é øáãîá)åðééä íãàä ùôðå ,íãàä ùôðá úîá òâåðä ìë

áéúëã ,íã úéòéáø(æ"é àø÷éå):ùôðä àåä íãä éë.dcpd mceáéúëã(å"è íù):äúåîë àîè äðîî áæù äî ,äúãðá äåãäå.zxykn dpi` rxf zaky
:éååì íù äì ùéã ,ä÷ùî äáåùç äðéàù.xiykn epi` dcpd mc:øéùëî åðéà àåä íâù úåéðåúçúä ìù íãà äåäã éãéî.xiykn epi` znd mcïåéëã

:àî÷ àðúë ïéøéùëîå íéàîèî åäìåë àìà ,éàðú êðäî ãçë äëìä úéìå .ä÷ùî úøåúî åîã àöé úîù

`xephxa yexit

áìçגבינה ונעשה שנחמץ לאחר  החלב מן  הנשארים המים –aeiqp) ÈÈ
,(algdáìçk;כחלב מכשירים –ìçnäå מן היוצא המוהל  – ÆÈÈÀÇÙÇ

כשמן,ïîMkהזיתים, מכשיר  –ïîL éãéî àöBé ìçnä ïéàL ÇÆÆÆÅÇÙÇÅÄÅÆÆ
שמן , קצת בו  תהיה שלא אפשר שאי  –ïBòîL éaø éøác– ÄÀÅÇÄÄÀ

מכשיר הוא אבל משקה, חשוב אינו עצמו  המוהל שאמנם הסובר,

שבו. שמן  שיורי  ïéàLמפני  ét ìò óà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÇÄÆÅ
ïîL Bnò.ומכשיר משקה חשוב עצמו  המוהל שכן כשמן , דינו  – ÄÆÆ

xi`n iaxk dklde( ג ט, טהרות ànèî.(עיין ,BøNák õøMä ícÇÇÆÆÄÀÈÀÇÅ
בשיעור לטמא בשרו  עם מצטרף b),כעדשה– ,c dlirn oiir)BðéàåÀÅ

øéLëîשנאמר כט ):– יא , השורץ (ויקרא בשרץ הטמא לכם "וזה ÇÀÄ
כבשרו . מטמא שיהא השרץ דם לרבות מכאן  ודרשו  הארץ", על 

לומר: תלמוד  הזרעים? את יכשיר  ואינו mklיכול טמא, הוא לכם –

הזרעים את רא "ש);מכשיר  רמב "ם; כהנים ; àöBik(תורת  eðì ïéàåÀÅÈÇÅ
Báמכשיר ואינו  שמטמא אחר דם מפרשים:(הרא "ש);– oi`eויש 

ea `veik epl ובשיעורו כבשר  מטמא הדם שיהא רבא";– ("אליהו

אחרונה "). "משנה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

האוכלים  את ומטמאים מכשירים טמאים שמשקים מסכתנו, בתחילת שנינו  כבר 
טמאים, שהם משקים מונה משנתנו לרצון. שלא עליהם יפלו  ואפילו כאחד,

כאחד. ומכשירים ומטמאים

ïéøéLëîe ïéànèî elà:כאחד –áæ ìL BáBæשנאמר (ויקרא – ÅÀÇÀÄÇÀÄÄÆÈ

ב): מבשרו,טו, זב יהיה כי איש  ed`"איש  `nh eaef הכתוב לימד – "

טמא עצמו  שהוא הזוב א);על  נה , נידה שנאמר Bwøå(גמרא  (שם – ÀË
ח ): עדשם , וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס בטהור , הזב ירוק "וכי

Bòøæהערב"; úáëLåטמאה בטהור  שאפילו  טז ),– שם , וכל(שם ÀÄÀÇÇÀ
זב; של åéìâøשכן  éîéîeשנאמר ג):– שם , ez`neh(שם  didz z`fe" ÅÅÇÀÈ

,"eaefa: ודרשוz`fe רגליו מימי לרבות שם),– ïî(גמרא  úéòéáøeÀÄÄÄ
únä שנאמר המת, מן דם הלוג ורבע יג ):– יט , הנוגע (במדמבר  "כל  ÇÅ

אומר : הווי שמטמא? אדם של נפש  איזהו  ודרשו : האדם", בנפש במת
דם רביעית ea);זו  miielz mc`d iig mc beld raxy)äcpä íãå– ÀÇÇÄÈ

לג ):שנאמר  טו, כמותה (ויקרא טמא ממנה שזב מה בנדתה", "והדוה

ג). א , כלים  עיין  ב; נד , נידה òøæ(גמרא úáëL :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÆÇ
úøLëî dðéàלואי שם לה שיש  לפי  משקה, חשובה שאינה – ÅÈÇÀÆÆ

ברטנורא). Bðéà(רמב"ם ; äcpä íc :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÇÇÄÈÅ
øéLëî מכשיר שאינו  התחתוניות מן היוצא דם כמו (רמב"ם ;– ÇÀÄ

øéLëîברטנורא ), Bðéà únä íc :øîBà ïBòîL éaø שכיון – ÇÄÄÀÅÇÇÅÅÇÀÄ
משקה מתורת דמו  יצא ברטנורא ),שמת ìôð(רמב "ם; íàå דם – ÀÄÈÇ

úòìcäהמת, ìò,הוכשרה שלא –dãøBb,הדם את ממנה גורד  – ÇÇÀÇÇÀÈ
לאכלו, äøBäèשאסור àéäå.טומאה לקבל הוכשרה שלא לפי  – ÀÄÀÈ

,oerny iaxk `le dixfr oa xfrl` iaxk `le xfril` iaxk `l dkld oi`e
.cg`k mixiykne mi`nhn el` lky ,`nw `pzk `l`

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: כב בענין:דף דרשה הגמרא מביאה עמלק מלחמת שהוזכרה אגב
ה)כתוב טו א' עמלק(שמואל עיר עד ׁשאּול øîà'וּיבא ,'ìçpa áøiå ֲִֵַַָָָֹ©¨¤©¨©¨©

épî éaø'ה עם מריבה שאול עשה שכביכול הוא, הפסוק ìòפירוש ©¦©¦©
ìçð é÷ñò ש בנחל, שנערפת ערופה עגלה -LBãwä Bì øîàL äòLa ¦§¥©©§¨¨¤¨©©¨

ì àeä CeøaìeàL(ג טו ìîò÷'עּתה(שם úà úékäå Cì והחרמּתם ¨§¨ַָ¥§¦¥¨¤£¨¥ְְֲֶַַ
יֹונק, ועד מעלל אּׁשה, עד מאיׁש והמּתה עליו, תחמל ולא לֹו, אׁשר ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאת

חמֹור' ועד מּגמל ׂשה, ועד וחומר,øîàמּׁשֹור קל úçàשאול, Lôp äîe ְְֲִִֶַַָָ¨©©¤¤©©
הרגה מי נודע ולא בשדה מתה äøBzשנמצאה äøîà(א-ט כא (דברים ¨§¨¨

äôeøò äìâò àáä,לכפרהeìlä úBLôpä ìk במלחמה אנו שהורגים ¨¥¤§¨£¨¨©§¨©¨
änëå änk úçà ìò להניח יש ולכן עליהם, כפרה אנו שצריכים ©©©©¨§©¨

לכפרה. להקריבם שנוכל כדי להרגם ולא אףåהבהמות טענה, íàעוד §¦
íãà[עמלק íàå[-אנשי ,äàèç äî äîäa ,àèç עמלק אנשי ¨¨¨¨§¥¨¤¨§¨§¦

eàèçה  äî íépè÷ ,eàèç íéìBãb,.הבהמות את הרג לא äàöéולכן §¦¨§§©¦¤¨§¨§¨
,Bì äøîàå ìB÷ úa(טז ז äaøä'(קהלת ÷écö éäz ìà' אל כלומר ©§¨§¨©§¦©¦©§¥

הרשעים. על תרחם
å,הכהנים עיר נוב בפרשת âàBãìכן ìeàL Bì øîàL äòLa(יח כב íéðäka'(שם òâôe äzà áñ' והלך §§¨¨¤¨©¨§¥Ÿ©¨§©©Ÿ£¦

והרג הכהנים,דואג עיר בנוב כהנים וחמש Bìשמונים äøîàå ìB÷ úa äàöéלשאול,'äaøä òLøz ìà' ¨§¨©§¨§¨©¦§©©§¥
מדאי. יותר תתאכזר אל כלומר,

ודוד: שאול חטאי בענין מאמר מביאה Lébøîהגמרא àìå éìç àì änk ,àðeä áø øîà ניצול כמה - ¨©©¨©¨Ÿ¨¥§Ÿ©§¦
ודאגה déòéiñמחולי déøîc àøábשהרי עוזרו, בשמים שאדונו אדם -ìeàLחטאaעבירהäúìòå ,úçà ©§¨§¨¥©§¥¨§©©§¨§¨

Bìואילו המלכות, ממנו ונסתלקה במיתה שנענש Bìחטאãåcלרעה, äúìò àìå íézLa שלא לרעה, ¨¦¦§©¦§Ÿ¨§¨
מלכותו. נפסקה

הגמרא: àéäמבררת éàî úçàa ìeàL:הגמרא משיבה עבירה. אותה היא מה -,ââàc äNòî שחטא ¨§©©©¦©£¤©£¨
עמלק מלך אגג את הרג שלא במה ט)שאול טו א' הגמרא:(שמואל שואלת .àkéà àäå גםáBðc äNòî §¨¦¨©£¤§

,íéðäkä øéò:הגמרא משיבה לעיל. áéúkהנזכר ââàc äNònà(יא טו úà(שם ézëìîä ék ézîçð' ¦©Ÿ£¦©©£¤©£¨§¦¦©§¦¦¦§©§¦¤
,'Cìîì ìeàL.נענש לחוד זה עוון שמחמת ומשמע ¨§¤¤

לבאר: ממשיכה eäðéð,הגמרא éàî íézLa ãåcמעשה הוא, אחד דוד äiøeàcחטא ששלחו החיתי ¨¦¦§©¦©¦§§¦¨
מעשהåלמלחמה. הוא שני שבסוף äúñäãעוון שכתוב- וכמו ישראל, את למנות הוסת כד ימיו ב' (שמואל §©£¨¨

שיבוא א) גרם ובכך יהּודה', ואת יׂשראל את מנה ל לאמר ּבהם ּדוד את וּיסת ּביׂשראל לחרֹות ה' אף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ'וּיסף
ישראל. על ֶֶדבר

הגמרא: òáL,שואלת úác äNòî énð àkéà àäå:הגמרא משיבה בעלה. אוריה של בחייו íúä,שלקחה §¨¦¨©¦©£¤§©¤©¨¨
dépéî eòøtà,כך על ונענש ממנו נפרעו -áéúëcלדוד הנביא נתן של התוכחה ו)בדברי יב 'úàå(שם ¦¨§¦¥¦§¦§¤

'íézòaøà ílLé äNákä בארבעת שיענש ארבע, פי ישלם הרש] לכבשת בפסוק [שנמשלה שבע בת על - ©¦§¨§©¥©§©§¨¦
הם, ואלו לוãìéילדיו, שנולד הראשון הילד שמת שבע- יח)מבת יב של ïBðîà,(שם בציויו שנהרג בנו, ¤¤©§

כט)אבשלום יג שנאנסה,øîz,(שם ונהרגíBìLáàåבתו, בו שמרד טו-יח)בנו, .(שם ¨¨§©§¨
הגמרא: dépéîשואלת eòøtà énð íúä,ממנו נפרעו ישראל את שמנה 'הסתה' של בחטא אף הרי -áéúëc ¨¨©¦¦¨§¦¥¦§¦

טו) כד ãòBî'.(שם úò ãòå [ø÷aäî ìàøNéa] (ø÷áä ïî íòá) øác 'ä ïziå':הגמרא íúäמשיבה ©¦¥¤¤§¦§¨¥¥©Ÿ¤§©¥¥¨¨

i"yx

àøáâ ùéâøî àìå éìç àì äîë
äéòééñ àøîãjenq dnk Ð

b`cle zelgl jixv oi`e ,ghaene
`ed jexa yecwdy in ,drx lkn
lykp le`y epivn ixdy .exfra

zg`aeqpewl drxl el dzlre Ð
lykp cece .ezekln lhal ,dzin
.drxl el dzlr `le mizya

äúñäãå äéøåàãzepnl zqedy Ð
`al mxbe ,eini seqa l`xyi z`

.xac mdilrray zac`ay Ð ¤¤
.dilrãìé.oey`xd dpa Ðïåùì

òøä.`aiv itn ,zyeaitn lr Ð
äéðéî åòøôà éàädcna dcn Ð

ezlgp wlgl eciqtd `ed`ede Ð
.zekln zlgp cqtp

המשך בעמור רכר



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dpyd y`x(oey`x meil)

ixd :dziiyew z` `xnbd zniiqnøúa ìéæàc déì zòîL ïàî©§©§§¥§¨¦¨©
äèé÷ì,dhiwl xg` bexz`a mikledy xaeqy eprnyy `ed in - §¦¨

ly xyrnd zpy z` zraewy `id dhiwldy `ziixaa x`eank
edf ixd ,bexz`då ,ìàéìîb ïaøok it lr s`éðz÷y`xy `ziixaa ©¨©§¦¥§¨¨¥

`ed bexz` ly dpyd,èáLmikledy l`ilnb oaxl s`y gkene §¨
x`yk ,hay `ed bexz`l dpyd y`x mewn lkn ,dhiwld xg`

.`ped ax xa dax ixack `lye ,zewxik ixyz `le ,zepli`
:`xnbd zvxznøîzà éëä øîzà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jky jgxk lr ,`ped ax xa dax myaáø øa äaø øîà̈©©¨©©
,÷øék äèé÷ì øçà âBøúà ìàéìîb ïaø øîàc áb ìò óà ,àðeälkn ¨©©©§¨©©¨©§¦¥¤§©©§¦¨§¨¨

mewnBlL äðMä Làøa `ed,èáL.zewxik ixyza `le ,oli`k Ÿ©¨¨¤§¨
*

`ziixaa epipy(:ci)zqpkp ziyily dpy dzid ,'eke bexz` hwil' :
:`xnbd zl`ey .'eke 'ziriaxlíúä àðL éàîdpey recn - ©§¨¨¨

,zewxi iabl oeyldéðz÷c`ziixaa(.ai)y`x mcew hwlnd iabl §¨¨¥
dpyd y`x ixg`e dpydéàîe ,'úéLéìMì úñðëð äiðL äúéä íà'¦¨§¨§¦¨¦§¤¤©§¦¦©

,àëä àðL,bexz` iabléðz÷c`ziixaa(:ci)úéLéìL äúéä íà' §¨¨¨§¨¨¥¦¨§¨§¦¦
.'úéòéáøì úñðëð¦§¤¤¨§¦¦
:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîxwir ab` - ¦§¨©©§¥¨©§©¨

jka ,sqep xac `pzd eprinyd bexz` iabl `ziixaa xen`d oicd
,ziriaxl ziyilyd dpyd dqpkpy ote` hwpycd urâBøúà §¤§

àãé déì àéL÷,miicid yenyn el wifn -déa éLîLîîc éãéiàå ©§¨¥§¨§©§¥¦§©§§¥¥
úéòéáMa àîìò élekea miynynn ziriayd dpyay oeike - ¥¨§¨©§¦¦

meyn ,mze` milhep mleke ,xwtd eizexit ixdy ,mc` ipa daxd
,jkïéðL úìz ãò éøt ïéòè àìxg` cr miycg zexit `iven epi` - Ÿ¨¦¥¥©§¨§¦

ziyily dpy dzidy ote` `ziixad dhwp okle ,mipy yly
ura zexit llk oi` okl mcewy oeik ,ziriaxl zqpkp dhinyl

.bexz`d
*

y`x `edy ,haya xyr dyng z` miaygn cvik dpc `xnbd
:oli`l dpyddépéî àòal`y -,éàpé éaøî ïðçBé éaød ur,âBøúà §¨¦¥©¦¨¨¥©¦©©¤§

,zepli` x`y okedéì øîà .éúîéà BlL äðMä Làø,i`pi iax Ÿ©¨¨¤¥¨©¨©¥
a.èáLl ezpeek m`d ,opgei iax el`ye xfgíéLãçc èáLoipnl - §¨§¨¨¢¨¦

,dpald iycgBàläôe÷úc èáL'hay'e ,dngd ztewz ly hay - §¨¦§¨
ok xnel mrhde ,zah ztewz zligz xg`l mei miyly ligzn df

.dngd gkn dyrp zexitd leyiay meyn `eddéì øîà,i`pi iax ¨©¥
hayl izpeekíéLãçcleyiay meyn ,dpald iycg oipnl - ¨¢¨¦

.ea mb ielz zexitd
*

dì éøîàå ,ïîçð áøî àáø dépéî àòaok l`yy mixne` yie -éaø §¨¦¥¨¨¥©©§¨§¨§¥¨©¦
,éàpé éaøî ïðçBém`äúéäd,eäî ,úøaeòî äðLxeairy oeik m`d ¨¨¥©¦©©¨§¨¨¨§¤¤©

`vnp ,dngd iycgl dpald iycg z` zeeydl ick dyrp dpyd
y`x didi eae ,mipyd lk ly hay mewna `ed oey`x xc`y

.haya `ed dpyd y`x ef dpya mby e` ,zepli`l dpydøîà̈©
íéðL áBø øçà Clä ,déì`ed dpyd y`xy ,zexaern opi`y ¥©¥©©¨¦

`ed dpyd y`xe ,xacd z` epiy `l zxaern dpya s`e ,haya
.haya

*
dpya ezvwne dhinya ezvwn lcby bexz`a dpc `xnbd

:zxg`,äaø øîàurúa ,âBøúàdpyì äñðëpL úéMLdpy ¨©©¨¤§©¦¦¤¦§§¨©
dúéòéáM,ziriaya hwlpe ,ziyiya hpgy -,øNònä ïî äøeèt §¦¦§¨¦©©£

,ziriay zexitk mpicy meyn edfy `xnbd dpiadeïî äøeèôe§¨¦
øeòéaämxral aiig epi`e ,ziriay zyecw el` zexita oi` - ©¦

:sqep oic .dcyd on digl dlky xg`l ziadnåbexz`úéòéáL úa §©§¦¦
úéðéîMì äñðëpL,zipinya ehwlpe ziriaya eizexit ehpgy - ¤¦§§¨©§¦¦

,øeòéáa úáéiçå ,øNòîa äøeètzbdep ziriay zyecwy meyn §¨§©£§©¤¤§¦
oick ,xeriaa miaiige ,xyrnn mixeht md jkle ,el` zexita

.ziriay zexit

éiaà déì øîà`yixa ixdy ,jixaca dxizq yi dxe`kl ,daxl ¨©¥©©¥
mixeht ziriaya ehwlpe ziyiya zexitd ehpg m`y zxn`
eli`e ,dhiwld xg` mikledy rnyne ,ziriay zexitk ,xyrnn
mixeht ok mb zipinya ehwlpe ziriaya ehpg m`y zxn` `tiqa

mpn` ,dhpgd xg` mikledy rnyne ,xyrnnàîìLadn ¦§¨¨
a zxn`yàôéñmixehte dhpgd xg` mikledy ,jixac ly ¥¨

oeike ,df oica zwtzqdy xyt`y oeik ,`iyew ef oi` ,xyrnn
zhwp `ziixe`c wtq `edy,àøîeçìzexitk aiygdl yiy §§¨

,exiwtdl milrad aiige ,ziriaya hpgpd z` mb ziriay
`ny wtqn xeriaa miaiig oke ,xyrnn zexitd mixeht `linne

,ziriay zexitk mpicàlàaàLéøehwlpe ziyiya zexitd ehpgy ¤¨¥¨
y zxn`e el` zexita zlwde ,ziriayaéànà ,'øeòéaä ïî äøeèt'§¨¦©¦©©

ixg` mb zklle xingdl yi xaca wtq yi m` ixde ,ok zxn`
oeik `ed jnrh i`ce `l` ,xeriaa aiigle ,dhiwlìéæ ïðéøîàc§©§¦¨¦

äèðç øúazexitd ehpgy oeike ,dhpg xg` wx i`cea mikledy - ¨©£¨¨
,xeriad on mixeht ziyiya,øNòîa áéiçéz éëä éàzexit oick ¦¨¦¦©©§©£

ziriaya ehwlpe ziyiya ehpgy zexitdy zxn` recne ,ziyiy
xg` mikledy xaeqd l`ilnb oaxl s`e .xyrndn mixeht

.dhiny oiprl `le ,zexyrnd beq oiprl epiid ,dhiwl
déì øîàziyiya ehpgy zexity `ed ok mpn` ,iia`l dax ¨©¥

dhpg xg` mda mikledy oeik xerian mixeht ziriaya ehwlpe
df oi` xyrnn mixeht mdy izxn`y dne ,llk miyecw mpi`e

y oeik `l` ,ziriay zyecw meyn,da ïéLîLîî ìkä ãéixdy ©©Ÿ§©§§¦¨
xyt` i`e ,ziriayd dpya mixwten miqcxtde zecyd lk
mivr s` milrad ly egxk lrae ,mcal bexz`d ivr z` xnyl

,lkl mixwten el`øNòîa áéiçéz úøîà zàåeaiigl xyt` ike - §©§¨§©¦©©§©£
.xyrnn xeht xwtd ixde ,xyrna

:dax lr wlegd zrc z` d`ian `xnbdúa ,øîà àðeðîä áøå§©©§¨¨©©
úéòéáMì úñðëpL úéML,ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz` - ¦¦¤¦§¤¤©§¦¦

íìBòìd dpya lcby ink xac lkl epic -,úéMLxyrna aiige §¨¦¦
mewn lkn ,miynynn lkd ci bexz`a mby s`e ,xerian xehte
,mcia `ed lfb eze` milhepy mc` ipae ,exiwtdl aiig epi`

.xyrna aiige ,xwtdk epic oi` `linneúñðëpä úéòéáL úáe©§¦¦©¦§¤¤
úéðéîMì,zipinya hwlpe ziriaya hpgy bexz`e -íìBòì ©§¦¦§¨
,úéòéáLmikled bexz`ay oeik ,xeriaa aiige xyrnn xehte §¦¦

.zepli` x`yk ,ezhpg xg`
hwlpe ziyiya hpgy bexz` `pepnd axl oiae daxl oiay `vnp
,xyrna eaeig oiprl wx ewlgpe ,ziriay zyecw ea oi` ziriaya
ea yi lkd ixacl zipinya hwlpe ziriaya hpgy bexz`e

:`xnbd dywn .ziriay zyecwøîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¦§¤§¨¥
ïî äøeèt ,úéòéáMì úñðëpL úéML úa âBøúà ,ïBòîL éaø íeMî¦©¦¦§¤§©¦¦¤¦§¤¤©§¦¦§¨¦

,øeòéaä ïî äøeèôe ,øNònäoeik `ed xerian xehty mrhde ©©£§¨¦©¦
,ziyiya dzidy ,dhpgd xg` ea miklede zepli` x`yk epicy

meyn xyrnd on xeht mewn lkneøNòîa áéiçL øác Eì ïéàL¤¥§¨¨¤©¨§©£
,áeiça è÷ìðå áeiça ìãb ïk íà àlàziriaya hwlpy bexz` la` ¤¨¦¥¨©§¦§¦§©§¦

mb miynynn lkd cie ,xyrnn mixeht zexitd lky onf `edy
oi`y s` xyrnn xehte ,xwtdk `ed ixd ,eze` milhepe bexz`a

:sqep oic .ziriay zyecw ea,úéðéîMì úñðëpL úéòéáL úáe©§¦¦¤¦§¤¤©§¦¦
,øNònä ïî äøeètxyrn aeig oi`y eixac zligza x`eanke §¨¦©©£

,aeiga lcbd xaca `l`,øeòéaä ïî äøeèôedzid dhpgdy s` §¨¦©¦
meyn ,ziriayaìãb ïk íà àlà ,øeòéáa áéiçL øác Eì ïéàL¤¥§¨¨¤©¨§¦¤¨¦¥¨©

,úéòéáMa è÷ìðå úéòéáMazniiqn .zipinya ehwlp el` zexite ©§¦¦§¦§©©§¦¦
a x`eand :dziyew z` `xnbdàLéøly,oerny iax ixac ¥¨

,xyrnn xeht ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz`yàéL÷©§¨
àðeðîä áøìaiig ziriaya hwlpe ziyiya hpgy bexz`y xaeqd §©©§¨

a x`eande .xyrna,àôéñhwlpe ziriaya hpgy bexz`y ¥¨
,xerian xeht zipinya,àðeðîä áøì ïéa äaøì ïéa àéL÷ixacly ©§¨¥§©¨¥§©©§¨

.dhpgd onf xg` mikledy oeik ,xeriaa aiig mdipy
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המשך בעמור מה



רט
`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei

'åë äéì úòîù ïàî.dil `xiaq l`ilnb oaxk xfrl` oa y"x `nl` -äéì àéù÷ âåøúà
àãé.ea zeynynn mici bexz`d url dyw -íéùãçã èáù.dpal ly -èáù åà

äôå÷úã.dng ly hay qpkp zah ztewz ly miyly seql ,dng -úøáåòî äðù äúéä
åäî?hay mewna `edy oey`xd xc` e` ,zahl jenqd hay ?d"x izni` -áåø øçà

íéðù.hay enyy in -úá âåøúà äáø øîà
úéùù.ziyya dhpgy -øùòîä ïî äøåèô-

.`zlin dlekc `nrh yxtn dinwlééáà ì"à
àôéñ àîìùáziriay za zxn` `wc -

xyrnd on dxeht zipinyl dqpkpy`nl` -

,dxewt`l aiigine ,ziriay zyecw da dbdp

da zlf`c rnync .xyrndn dxeht `xwtde

xeria oiprle ,ziriay xwtd oiprl dhpg xza

`tiq jd lk ,xeriaa oiaiig zxn`wck inp

ziyy za :zxn`wc `yixl dl `xzqc b"r`

xwtdc xyrnd on dxeht ziriayl dqpkpy

zlf` dhiwl xza `nl` ,ziriay meyn `ed

da `bdp ziriayc e`l i`c ,ziriay oiprl da

dl xht ziriayc `xwtdc ,`xhtn ded `l -

jnr ipeia` elk`e" `zlikna `ipzck ,xyrnn

zlke` dig dn ,"dcyd zig lk`z mxzie

xyrnd on dxehte`l `d .xeht mc` s` -

i` jl `wtqn iwetq :`pin`c ,il `iyw ded

e` ,ziriay oiprl dhpg xza bexz`a opilf`

,`xnegl zlf`e ,xyrna enk dhiwl xza

`ziixe`c `witqe `id `ziixe`c ziriayc

.`xneglàùéø àìàon dxeht da zniiqc -

.`ed `lewc ,xeriadøúá ìéæ ïðéøîàã éàîà
äèðç`pwqne ,jl `wtqn `lc da ol 'rny` -

`hiytc ,`ed `nrh cg `tiq dleke `yixc

.opilf` dhpg xzac jléëä éà,`wtqn `lc -

.ziyy za bexz`a ziriay `bdp `leáééçúú
øùòîá.`ed xwtd e`lc -íéùîùîî ìëä ãé

äáda `bdp `lc dxewt`l aiign `lc idp -

od xwtd zeqcxte zecy lk edin ,ziriay

,ziriayalre ,ecal da xnyp df bexz` oi`e

on xeht xwtde ,ea oiynynn lkd egxk

.xyrndúéùù íìåòì øîà àðåðîä áøaiig -

e`le ,da `bdp `l ziriayc oeikc ,xyrna

`id `klnc `xwtdday lkd ci yenyn -

on dxeht dfk xwtd oi`e lfb `l` epi`

.xyrnd'åë øîåà äãåäé ïá ù"ø éáéúéîikd -

xyrna aiigy jl oi`y `ztqeza dl opiqxb

`tiqae ,aeiga hwlpe aeiga lcb ok m` `l`

lcb k"`` xeriaa aiigy jl oi`y 'iqxb

dizlinc `yixa .ziriaya hwlpe ziriaya

e`ivedy itl ,xyrnc `xehtl `nrh aidi

,dhpg xg` ma ekldy zepli` x`y llkn

'ireny`e ,eixacl mrh ozil wwfed jkitl

oeik ,`ed `klnc xwtd e`lc b"r`c daxk

da oiynynn lkd ci seq seqcon dxeht -

xyrnc `xehtlc .xeriac `xehtl `nrh aidi `tiqe .dhpg xza da opilf`c zepli` x`y oicn diwt` `lc ,`nrh azknl jixhv` `l xeriac `xehtlc ,xyrndopirny` `d -

.aeiga lcb `l dfe ,aeiga hwlpe aeiga lcb k"`` xyrna minkg edeaiig `lc ,`nrhúéòéáùá è÷ìðå úéòéáùá ìãâ ë"àà(dk `xwie) "jvx`a xy` digle jzndal" :aizk ikc -

xeria dpin opitlic.zipinya `le ,aizk ziriaya -àðåðîä áøì ïéá äáøì ïéá àéù÷ àôéñ,xeriaa zaiig zipinyl zqpkpy ziriay zae ,ziriaya ilf` dhpg xza ediiexz `dc -

.ziriayl zqpkpy ziyy zaa `l` daxc` `pepnd ax bilt `l `dcàéä éàðú.ediizeek i`w `pixg` `pze ,ediilr bilt `pz i`d -'åë àéðúãzkqnc `ztqeza 'iqxb ikd -

.ziriayl oia xyrnl oia dhiwl xg` bexz` exnbe `ye`a epnp epizeaxe ,xyrnl dhiwl xg` bexz` mipwf dyng meyn cird qenleha` ,iqei x"` (b"t) ziriayøëã ïàî úéòéáù
äéîù.biltc o`n `ki` `nl` ,epizeax dlr epni`c xn`wc -
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åà,bexz`a el`yc b"r` .ira `w ,haya cg`a ipzwc ,inp 'ipzn` - dtewzc hay

lel`a cg`a ira `l i`n` :`iywe)d"x oeiqa 'ea `ziinwa e` ,dnda xyrnl d"x

.(!jpi`ae ,mgld izyl

íéùãçãze`eaz cbnn" (bl mixac) xn`py ,dngd xg` jled zexitd leyiay b"r`

"ynymbe ."migxi yxb cbnn" (my) aizk p"d -

.dpall oipen mil`xyi

àîìùá?`xneg i`n :dniz - `xnegl `tiq

`xnege ,xyrn oiprl `id `lew ixd

ediiexza `xnegl lif` ded i`e !ziriay oiprl-

:xninl dil ded `zyd la` ,`xneg jiiy ded

:xn`w ikdc l"ie !dhpg xza `tiq `nlya

e` dhpg xzac wtq mrhn elit` `tiq `nlya

dhiwl xza`gipe .xeria oiprl `xnegl zlf` -

minkg eaiigc xg`n ,xyrnd on dxehtc `d

.xiwtdl

ãéaiigzz zxn` z`e ea miynynn lkd

o`nl `l` `nrh i`d hwp `l - xyrna

,xac lkl oli`l dey (a,ci sc) lirl xn`c

'it` ,dhpg xzac ecen edlekc zepli` x`yk

.oiynynn lkd ci mrhn xyrnd on oixeht ikd

mipwf dyng meyn qenleha` xaqc i`nlc

dhpg xg`e xyrnl dhiwl xg` bexz`c

ziriayloiprl oiac ,df mrhl jixv ded `l -

ipre ipy xyrn oiprl oia oyie ycgxza lif` -

epiidc ,qenleha`c onwl izii` mpgae .dhiwl

'ba oli`l dey bexz`c (e"n a"t) mixekac 'ipzn

.cg` jxca wxile mikxc

ïéàùaeiga lcb k"`` xyrna aiigy xac

xyrn ,oyie ycg oiprl - aeiga hwlpe

ipre ipyopilf`e .zg` dpya hwlpe lcb ira `l -

xeht `kde .dhpg xzalkd ci meyn -

.oiynynn

ïéàùlcb k"`` xeriaa aiigy xac jl

i`ne :z"`e - ziriaya hwlpe ziriaya

`d ?`pepnd axl oia daxl oia `tiq dil `iyw

`zlin `dc ,`da y"xc` ibilt i`pz edlek

ziriayl oia xyrnl oia izkec lkac `hiytc

mizife d`eaz ,dhiwl xza wxi ,dhpg xza oli`

"ebdpy mewn" 'tac :`iyw cere .yily xza

lk :diteb oerny iax xn`w (a,`p migqt)

dcinrny .aexk igitqn ueg ,oixeq` migitqd

!zipinya mi`veid ziriay lya oe`b miqp ax

ilin ipd :d`xpeueg ,ziriay ipic x`y oiprl -

`l` `kd ixii` `lc :d`xp cere .xeria oiprln

`nwezine ,yi mrh mey `nye ,`wec bexz`a

gey zepac `idd oerny iaxk `zyd xity

.(`"n d"t ziriay) dipy odly ziriay
epizeaxe
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רי
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei

øçà âåøúà íéð÷æ äùîç íåùî ãéòä ñåîìåèáà éñåé ø"à éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç
äèé÷ìäèé÷ì øçà âåøúà åøîâå àùåàá åðîð åðéúåáøå .úéòéáùì äèðç øçà ,øùòîì

úéòéáùì ïéá øùòîì ïéá,oyie ycg oiprl ,xyrnl dhiwl xg` bexz` dyexit ikde -

ziriayl dhpg xg`e .ziriaxl ziyily e` ziyilyl zqpkp dipy oiprlexwtdl oia -

zqpkpd ziriay zae .zepli` x`yk xerial oia

zipinyl.xyrnd on dxhet `ed dxwtd -

dia lef` reay ipy x`ya xyrn oiprl eli`c

ipy xyrne oyie ycg iabl dhiwl xza opax

min lk lr lcbil ekxcc meyn ,ipr xyrne

oiyecwc `ziinw `zrnya yxtn ikde .wxik

eixac x`yl la` (`,b sc)xza ,oli`l dey -

edl `xiaq `pepnd axe daxe .dhpg

jkld .ziriayl dhpg xza xn`c ,qenleha`k

zipinyl zqpkpy ziriay za,xeriaa zaiig -

on dxeht ziriayl zqpkpd ziyy zae

dax ibilt bltine .dhpg xza lif`c ,xeriad

ax ,`da qenleha`c dizlina `pepnd axe

zaiig xeriad on dxehtc oeik :xaq `pepnd

xaq daxe .`id `klnc `xwtd e`lc xyrna

qenleha` dcene ,oiynynn lkd ci seq seq

.xyrnd on dxehtcúéùù íìåòìzaiig -

.xeriad on dxehte ,xyrnaúéæë åìéôà-

daexe ,hrn `l` ziyya dlcb `l elit`

xkk ziyrpy cr ziriaya dlcbzaiig -

.opilf` dhpg xzac ,lah meynúåëéøá éúù
ã"ñopzck .zetera `l` ltep df oeyl oi` -

gixtn jaey zexit gweld :(`,t sc a"a)

.dpey`x dkixadúåëéøá éúù ïéòëoi`y -

oxn`ck ,mip`z oebk ,zg`k oixnbp eizexit

.oikxt oieyry jezn ,zeiphw iab (a,bi sc lirl)

ïìéà ìáàcg`k oihwlp eizexity -xza -

.eda opilf` dhiwlçåù úåðázkqna yxtn -

.`zxeig ipi`z (`,ci sc) f"rïäìù úéòéáù
äéðùly dipy dpya zbdep odly ziriay -

.`nrh yxtnck ,dhnyùìùì úåùåòù éðôî
íéðùoixnbp oi` ziriaya da mihpegd zexit -

dhpg xza op`e ,dhny ly dipy dpy cr

.ziriay eda `bdpe ,opilf`éì úøîà úàå
àøåñéà`p` .dhiwl xza eda lfinl xeq`c -

.jk ebdp `l` ,xeq`c `picen inpåäì ïðé÷áù
.dinza -äìáé÷ íàmeyn wizyi`c i`de -

i`de ,dlaiw `l m` .aiydl rci `lc

wizyi`cinc `lc ,dil ztki` `lc meyn -

.`ziixe`c ziriayk dia ixeng`l opaxc oli`d zexit xyrn
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åðéúåáøåixaqc ,ziriayl oia xyrnl oia dhpg xg` bexz` :iqxbc zi` - `ye`a epnp

"lefbd alel" 'ta gken `icdac ,d`xp `le (a,ci sc) lirlc `"xk `zyd dl

.xaca zwelgn 'be ,dhiwl xg` opiqxbc (`,n sc dkeq)

éúùwxta opzck .qxhpewa 'itck ,mipeia `l` el`a dkixa oeyl jiiy `lc - c"q zekixa

gweld (`,t sc a"a) "dpitqd z` xkend"

jaey zexityxtl oi`e .dpey`x dkixa gixtn -

dpya minrt izy oreh oli` oi`c meyn jixtc-

oiaexir) "oiqt oiyer" yixa `xiteic ogky` `dc

`lc oeikc dil `iywc meyn :l"i ,edine (`,gi sc

.opaxcn wlgl epl oi` ,giky

ïåâë,mizif hwp mpga - mizifde milwcd

xg` mizife d`eazc w"z eda dcenc

.dhpg xg` `le ,yily

åâäðhwp `wec e`l - dingp iaxk oiaexga mrd

lke mizife milwc oicd `edc ,miaexg

dil jixtcn ,dpya zg` dkixa zeieyrd zepli`

gey zepa `de :z"`e .gey zepan yiwl yix

(a,n sc zekxa) "oikxan cvik" wxta yxtn

`,gq sc zay) "lecb llk" yixae ,`zxeig ipi`z

cg`k ezhiwl :opixn` (mye.dp`z ihernl -

ipi`zl mip`z mzq oia wlgl yiy t"r`e

zepli` aiyg (d"n) d`tc w"ta `d ,`zxeig

`pz `nye !gey zepa aiyg `le ,cg`k ozhiwly

.xiiye

úåðá) "oikxan cvik" wxta - geysc zekxa

ipi`z :dpg xa xa dax xn` (a,n

zkqn yixa rnynck ,`ed rexb ixte .`zxeig

:opzc .ux`d inr mdilr ecygp `lc ,i`nc

zepae oicxferde oinixd oiziyd i`ncay oilwd

(mye `,ci sc) f"rc w"ta rnyn oke .gey

oiqqken odilr etiqed ,ziriay iab opixn`c

,ziriay mda ebdp `l `xwirn la` .gey zepae

w"tac ,`iywe .mdipira aeyg did `ly

aeyg ixt `edy rnyn (mye a,ai sc) zereayc

lk ,mc`l (ray) zepak gafnl uiw zexzen iab

,gey zepa epiide .dcerq gepiwa eze` oilke`y

mc` lk`y ur iab dax ziy`xaa opixn`c

dgey enxby itl ,gey zepa dil exwc oey`xd

ray zepa dil exwc `ki`e .mc`lenxby itl -

"mixcp drax`" wxtae .zelia` ini zray

zepa oda eide dlklkd on xcep iab (`,fk mixcp)

(ray) zepay rcei iziid el` :xn`e (ray)

opgei iaxle .`ed aeh ixtc inp rnyn ,dkeza

oizipznc i`nce ,i`cea elit` i`nc yixa inlyexia xhtcoipin aexy itl ,`wec e`l -

,xwtd mewn `edy mixria lcbd `ed ixtc xninl epivn ded xwtdd on `l` oi`a mpi`

`xwirn ziriay dia ebdp `lc `de .mipenxr oebke ,eply miphw mifeb` oirk aeh `edy t"r` ,xyrnd on xehteopixn`ck mipy ylyl zeyerc meyn `l` ,`ed `zerixb meyn e`l -

ecygp `ly itl i`nca ixhte i`cea aiignc inlyexic yiwl yixl la` .da mihpegy dpya oixnbp mpi` oxwirc oeik ,dhiwl xza `l` dhpg xza eda opilf` `lc ixaq eede ,`kd-

i`ce `d ,ixeyr ira `lc `ed i`nc :opixn`c (a,n zekxa) "n"k" 'ta dizeek q"ydc dizhiye .`ed `zerixb meyn rnynipi`z (`,ci sc) f"rc w"tae mzdc :`iyw cere .ixeyr ira -

md gey zepae ,mip`z mzq od zepale zexegy ,od mip`z ipin dylyc :xnel jixve !zepal mip`z `le zexegy mip`z `l df oi`c 'ixn` (`,fk sc) "mixcp drax`" 'tae ,dil ixw `zxeig

zepa la` .lwlewna dlwlwd oilezy itl gey zepa me`xwe ,f"rc w"tae i`ncc jpd oebk ,zerx mip`zmixcpe zereayc rayzeaehd on `nzqne ,zelia` ini zray enxby ,zeaeyg od -

a`fd :'ixn`c (mye `,g sc) zexekac w"ta gkenck ,eny jky cg` ixt `edy ,e"ie `la "gey zepa oiqqken" f"rc w"ta iqxbc zi`e ."likydl urd cngpe" (b ziy`xa) xn`py ,lk`

ly oiqqken :qxhpewa my 'ite .gey zepa oiqqken :ecbpk mixne` yie .xag epivn `l ryx eze`le mipy rayl ygp .gey zepa zepli`a ecbpke ,mipy ylyl qlcxade xnpde aecde ix`de

,dpy mirayl drt` :mzd xn`w `peeb i`d ike .ygp iab dl iziin ikd`e ,mipy ray cr zexit oreh oi` gey zepa ly oli`d zrihp zrync :l"i cere .ynn gey zepa `le ,gey zepa

mipy ylylc ix`e a`f iab la` ,dpy miray eizexit xnb zry cr ezrihp zryn df aexge .aexg oli`a ecbpke.`kd opixn`ck ,ixt xnb cr ezhipg zryn epiid -ú÷áùzcare opax

.dpyn mzqk dkld dil zi` opgei iaxc ,iieyw`l dil ded dipin `ticr - dingp iaxk

íåùîl"` ded i`c ,zxn`wck ikd l"` `l okl :'it jk il d`xp - dingp iaxk zcare opax zway dil xn`cz`c ,dingp iaxk ciarpe opax opiway ike :yiwl yix el aiyn ded ikd -

.jl `pin`w dingp iaxk zxn`éëådkldc ,`xeq` `ki`c oeik `kde ,`pixcdn `l ciar i`c (a,ek sc) ziprzc `xza wxta rnyn "ebdp" oeylc :dinza - edl opiway ebdp

opaxk`yixa minya` `ax jixacn ,ikd icar dligzklc zvw rnyn ,dcedi iaxc `ail`e d"ak mrd ebdp opgei iax xn`c `d iab (`,bw sc) "migqt iaxr" yixae .ixecd`l ol zi` -

zetqez r"re] `bdpna opilz `l oixeq` ipzc oeikc ,ebdpy mewna dk`ln ziiyra mixeq` (a,a sc) migqtc w"ta i"yx yxity dn mixzeq o`kne .o`k ayiizn oipr lkae .xe`n` xcde

.[xn`e d"c .bw migqt 'qeze ebdp d"c :ap zekxa
gqta
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èáLa øNò äMîç¯øOòúîìøçà ,äøáòL äðM £¦¨¨¨¦§¨¦§©¥©¨¨¤¨§¨©©
èáLa øNò äMîç¯øOòúîìøîà .äàaä äðM £¦¨¨¨¦§¨¦§©¥©¨¨©¨¨¨©

íéøeîà íéøác äna :äéîçð éaø¯éàaìäNBòL ï ©¦§¤§¨©¤§¨¦£¦§¦¨¤¤
?Cúòc à÷ìñ úBëéøá ézL .äðMa úBëéøá ézL§¥§¥©¨¨§¥§¥¨§¨©£¨

áà .úBëéøá ézL ïéòk :àîéà àìàìéàìäNBòä ï ¤¨¥¨§¥§¥§¥£¨¦¨¨¤
÷c ïBâk ,úçà äëéøaììò óà ,ïéáeøçå íéúéæå íé §¥¨©©§§¨¦§¥¦§¨¦©©

èáLa øNò äMîç íãB÷ ïäéúBøét eèðçL ét¯ ¦¤¨§¥¥¤¤£¦¨¨¨¦§¨
ïéøOòúîìíòä eâäð :ïðçBé éaø øîà .äàaä äðM ¦§©§¦©¨¨©¨¨¨©©¦¨¨¨£¨¨

Léø déáéúéà .äéîçð éaøk ïéáeøçaìLé÷ì:ïðçBé éaø §¨¦§©¦§¤§¨¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
çeL úBða¯úBNBòL éðtî ,äiðL ïäìL úéòéáL §©§¦¦¤¨¤§¦¨¦§¥¤

ìLìïäkä àaà éaø déì øîà .÷ézLéà !íéðMä L §¨©¨¦¦§¦¨©¥©¦©¨©Ÿ¥
ì?÷ézLéà éànà :ïäkä éñBé éaøìàîéìàðéîà :dé §©¦¥©Ÿ¥©©¦§¦¥¨¥¨¦¨
ìzøîà zàå ,äéîçð éaø àðà Cì!?ïðaø é¯íeMî ¨£¨©¦§¤§¨§©§¨§©§¦©¨©¦

å !?äéîçð éaøk zãáòå ïðaø z÷áL :déì øîàcìàîé §¨©¥¨§©§©¨©§¨§©§§©¦§¤§¨§¥¨
ìàðéîà÷ :déìzøîà zàå "eâäð" Cì?àøeqéà é ¥¨¨¦¨¨¨£§©§¨§©§¦¦¨

ïðé÷áL eâäð ék ,àøeqéà íB÷îa :déì øîàãìdé ¨©¥¦§¦¨¦¨£¨§¦©¥
¯åìàîéìàðéîà ék :déìàðà C¯ïéáeøç øNòî §¥¨¥¦¨¦¨¨£¨©§©¨¦

zøîà zàå ,ïðaøcì?àúééøBàc úéòéáL é¯àìà §©¨©§©§¨§©§¦§¦¦§©§¨¤¨
Léø dáéLä íà éðäéîz :ïäkä àaà éaø øîà̈©©¦©¨©Ÿ¥§¥©¦¦¡¦¨¥

ìLé÷ì.Bæ äáeLú¯!dáúBà àä !?dáéLä íà¯ ¨¦¦§¨¦¡¦¨¨§¨
aé÷ íà :àîéà àìàìíà ,ïðçBé éaø dìaé÷ àì.d ¤¨¥¨¦¦§¨©¦¨¨¦Ÿ¦§¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dpyd y`x(oey`x meil)

,ef `ziixa :`xnbd zvxznéðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçdxqg - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
qenleha` ,dzepyl yi jke ,milin da siqedl yie dpynd `id

a ,mipwf dyng meyn cirdâBøúàmikledì Búèé÷ì øçàzpy oipr ¤§©©§¦¨§
døçàå ,øNòîdì äèðçoipr,úéòéáLea oi` ziyiya hpg m`y ©£§©©£¨¨§§¦¦

,xeriaa aiige dyecw ea yi ziriaya hpg m`e ,ziriay zyecw
.zipinya hwlp m` s`àLeàa eðîð eðéúBaøå,eixack `ly exn`e §©¥¦§§¨

bexz`a mikled `l`ì ïéa øNòîì ïéa Búèé÷ì øçà.úéòéáLitle ©©§¦¨¥§©£¥¦§¦¦
exn`y `pepnd axe dax lr `tiqdn `iyewd zvxezn df
mixaeq mdy oeik ,dhpgd onf xg` mikled bexz`ay
ax lr `yixdn `iyewd zayein oke .ok xne`d qenleha`k
hpgy bexz`y qenleha` zrcly xaeq `edy oeik ,`pepnd
,xyrna aiig `ed ixd ,xerian xeht ziriaya hwlpe ziyiya
dcedi oa oerny iax lr wlgpe ,ea miynynn lkd ciy s`
zrcl s`y xaeq dax mpn` .xyrnn xeht df bexz`y xaeqd
,xerian xeht okle ,ziriay zyecw ea oi`y xaeqd qenleha`
.xwtd oicne ,ea miynynn lkdy oeik ,xyrnn xeht mewn lkn

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøceäééåøz éøîà ¦§©©¦¨¨§¥¨¦¨§¥©§©§
,ef dkld mdipy exn` -ML úa âBøúàúé,ziyiya hpgy - ¤§©¦¦

úéòéáMì äñðëpL,ziriaya hwlpy -úéML íìBòìmipicd lkl - ¤¦§§¨©§¦¦§¨¦¦
,zexyrna aiige ziriay zyecw ea oi`e ,ziyiya lcbk `ed ixd

oke .dhpg xg` ixnbl mikledy meynéaø øîà ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©©¦
eléôà ,úéòéáMì äñðëpL úéML úa âBøúà ,ïðçBéziyiya lcb m` ¨¨¤§©¦¦¤¦§§¨©§¦¦£¦

wxúéNòðå ,úéfkk lecb ziriaya,ìáè íeMî äéìò ïéáéiç ,økk ©©¦§©£¦¨©¨¦¨¤¨¦¤¤
hpgy oeik ,ziyiyd dpyd oick zexyrna aiig `ed ixd ,xnelk

.ziyiya
*

:oli`a xyrnd zpy zriaw oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ì øNòúî ,èáLa øNò äMîç íãB÷ åéúBøét eèðçL ïìéà ,ïðaøäðL ©¨¨¦¨¤¨§¥¨¤£¦¨¨¦§¨¦§©§¨¨

,äøáòLehpgy oli`e ,dhpgd xg` mikled oli`d zexita ixdy ¤¨§¨
eizexitì øNòúî ,èáLa øNò äMîç øçàäàaä äðL,ef dpyk - ©©£¦¨¨¦§¨¦§©§¨¨©¨¨

.dixg`y dpya wx ehwli m` s` ,ehpg day,äéîçð éaø øîà̈©©¦§¤§¨
íéøeîà íéøác äna,dhpg xg` oli`a mikledy -äNBòL ïìéàa ©¤§¨¦£¦§¦¨¤
äðMa úBëéøa ézL.dpya miinrt zexit `iveny oli`a - §¥§¥©¨¨

lr dywn `id ,dingp iax ixac jynd z` `xnbd `iazy iptl
:`xnbd dywn .epeylCzòc à÷ìñ 'úBëéøa ézL'oeyl ike - §¥§¥¨§¨©§¨

zecle ipy lky zetera `l` dpi` ixde ,zepli`a zkiiy 'dkixa'
.'dkixa' mipekn cgia miclepyàîéà àlàdingp iax ixaca ¤¨¥¨

dyerd oli`a xaecny,úBëéøa ézL ïéòkoi`y oli` xnelk §¥§¥§¥
lkay ,dp`zd ur oebk ,zg` zaa mixnbpe miliyan eizexit
zexitd lk oi`y oeike ,mitqep zexit mixnbpe miliyan mrt
,dhiwld xg` mda ekli `ly minkg exn` zg` zaa mihwlp
`l` ,envr ur eze` zexita zexyrnd oica welig `di `ly ick
xyrnd zpy ,cgi ehpg zexitd lky oeike ,dhpgd xg` ekli

.dey mdly
:`ziixaay dingp iax ixac jynd z` `xnbd d`ianïìéà ìáà£¨¦¨

úçà äëéøa äNBòä,cgi mihwlpe miliyan eizexit lky -ïBâk ¨§¥¨©©§
íéúéæå íéì÷c,ïéáeøçåokle ,dhiwl xg` mda mikledét ìò óà §¨¦§¥¦§¨¦©©¦

,èáLa øNò äMîç íãB÷ ïäéúBøét eèðçLxg`l ehwlpy oeik ¤¨§¥¥¤¤£¦¨¨¦§¨
,haya xyr dyngì ïéøNòúî.äàaä äðL ¦§©¦§¨¨©¨¨

ïéáeøça íòä eâäð ,ïðçBé éaø øîàzaa mihwlpy zepli` x`ye ¨©©¦¨¨¨£¨¨§¨¦
zg`,äéîçð éaøk.dhiwl xg` mda mikledy §©¦§¤§¨

:yiwl yix dywn,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéàdpyna epipy ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
(`"n d"t ziriay),çeL úBða,'gey zepa' ze`xwpd zepal mip`z - §©

,ax onf jynp ura mzlicb onfeïälL úéòéáLd dpya zbdepäiðL §¦¦¤¨¤§¦¨
dhinyl dipyd dpya zehwlpd el` mip`z ,xnelk ,dhinyl

,ziriay zyecwa zeyecwúBNBòL éðtîodizexit z`ììLL ¦§¥¤¦§Ÿ
,íéðMädpya ,mipy yly iptl ehpg dipyd dpya ehwlpy zexite ©¨¦

zg` dkixa miyery zexita s`y ok m` gkene ,ziriayd
opgei iaxk `lye ,dhpg xg` mda mikled ,zg` zaa mihwlpe

.dingp iaxk dklddy xn`y÷ézLéà`le opgei iax wzy - ¦§¦
.yiwl yixl aiyd

÷ézLéà éànà ,ïäkä éñBé éaøì ïäkä àaà éaø déì øîà,opgei iax ¨©¥©¦©¨©Ÿ¥§©¦¥©Ÿ¥©©¦§¦
,eixacl dcen `ede daeyz el oi`y jkn rnynydéì àîéì- ¥¨¥

,yiwl yixl xnel el didúøîà zàå ,äéîçð éaø àðà Cì àðéîà£¦¨¨£¨©¦§¤§¨§©§¨§©
ïðaø éìdywn dz`e ,dingp iaxk mrd ebdpy jl izxn` ip` - ¦©¨¨

dingp iax lr miwlegd minkg zhiy z` d`iand dpynn ilr
.dhpg xg` mikled zexitd lkay mixaeqe

ziyew lr daeyz ef oi` :odkd `a` iaxl odkd iqei iax aiyd
,yiwl yixdéì øîàc íeMîxne`e xfeg did yiwl yixy meyn - ¦§¨©¥

ike ,eläéîçð éaøk úãáòå ïðaø ú÷áLixac z` zgpd m`d - ¨§©©¨¨§¨§©§©¦§¤§¨
.cigi `edy ,dingp iaxk dkld zwqte ,miaexnd minkg

:odkd iqei iaxl odkd `a` iax dywde xfgdéì àîéìå,opgei iax §¥¨¥
'eâäð' Cì àðéîà÷,dingp iaxk mrd ebdpy wx izxn` ip` -zàå ¨£¦¨¨¨£§©§

àøeqéà éì úøîàdpynay minkg ixacn il dywn dz`e - ¨§©¦¦¨
mb ixde ,dhiwl xg` zkll xeq` `linne ,dhpg xg` mikledy
mrd ebdpy izxn` wxe ,minkgk dkld weqtl yiy xaeq ip`
ziyewl daeyz ef oi` oiicr :odkd iqei iax el aiyd .dingp iaxk

,yiwl yixdéì øîàcike ,el xne` yiwl yix didy -íB÷îa §¨©¥¦§
[eäì] (äéì) ïðé÷áL eâäð ék àøeqéàxeqi` yiy mewna m`d - ¦¨¦¨£©§¦¨§

iax dywde xfg .mcia oigen oi`e ,ok bedpl mrd z` oigipn xaca
:odkd `a`déì àîéìå,yiwl yixl opgei iaxàðà Cì àðéîà ék- §¥¨¥¦£¦¨¨£¨

epiid ,dhiwl xg` jlil ,dingp iaxk mrd ebdpy jl izxn`y dn
aïéáeøç øNòîn `edy,ïðaøcexingd `l dfae ,oli`d zexit lkk ©§£¦§©¨¨

,`ziixe`c oirk owzl minkgàúééøBàc úéòéáL éì úøîà zàå- §©§¨§©¦§¦¦§¨§¨
`ziixe`cny ,ziriay ipica zwqerd dpyndn il dywn dz`e
oick `ly mibdep eid m` i`cea dfae ,dhpg xg` mda mikled

.mda zegnl ie`x did
ø øîà àlàíà éðdéîz ,ïäkä àaà éaok`Lé÷ì Léø dáéLä ¤¨¨©©¦©¨©Ÿ¥¨¥©¦¦¡¦¨¥¨¦

Bæ äáeLúìopgei iax lr yiwl yix dywd zn`a m`d ip` dnz - ¦§¨
zeprl yiy heyt xacdy oeik ,gey zepa ly dpyndn ef `iyew
ziriayl opaxc xyrn oia welig yiy ,ef daeyz dilr

.`ziixe`c
wtzqdl jiiy dn :`xnbd dywn'dáéLä íà',yiwl yixàä ¦¡¦¨¨

dáúBà.ef dpynn opgei iaxl yiwl yix dywdy epivn ixd -àlà §¨¤¨
àîéàipdnz ,odkd `a` iax ixac z` xn`z jk `l` -dìaé÷ íà ¥¨¦¦§¨

ïðçBé éaøgey zepa ly mpicn yiwl yix `iady di`xl ©¦¨¨
jk meyne ,dingp iaxk mrd ebdpy eixacn ea xfge ,ziriaya

e` ,wzydìaé÷ àì íàmrhde ,eixacn ea xfg `le ,opgei iax ¦Ÿ¦§¨
yiy oeik ,ef `iyew lr zeprl jxev d`x `ly meyn `ed wzyy
on `idy ziriay oial opaxc `edy xyrn oia zehiyta wlgl
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יהי-רצון שבקרוב ממש יודיע שהתחיל לעבוד על-עצמו בכיוון זה, ואז יזכה להודיע גם-כן שרואה הצלחה בעבודה זו.
ממכתב כ"ג מר-חשוון, תשט"ז



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dpyd y`x(ipy meil)

äðùî
íé÷øt äòaøàadpya [mipnfÎ]ïBcéð íìBòäly oic ziaa §©§¨¨§¨¦¨¨¦

.dlrnçñtamipcúøöòa ,äàeázä ìòmipc [zereayaÎ]ìò ©¤©©©§¨¨£¤¤©
ìk ,äðMä Làøa ,ïìéàä úBøétåéðôì ïéøáBò íìBò éàaoicléðák ¥¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¨¥¨§¦§¨¨¦§¥

ïBøî,miyak ipak -øîàpL(eh bl mildz)ìà ïéánä íaì ãçé øöiä' ¨¤¤¡©©Ÿ¥©©¦¨©¥¦¤
.'íäéNòî ìk,zekeqd bg epiid ,bgaE.íénä ìò ïéðBcéð ¨©£¤¤¨¦¦©©©¦

àøîâ
:`xnbd zxxan .d`eazd lr mlerd oecip gqtay dpyna epipy

éä[efi`Î]äàeáz,gqta zipecipàîéé÷c äàeáz àä àîéìéàm` - ¥§¨¦¥¨¨§¨§©§¨
,le`yl yi ,dxivwl zcnere dlcb xaky d`eazd z`éðä ìk̈¨¥

dìò eãòc é÷útøäcr ef d`eaz lr exary zerxe`nd lk - ©§©§¥©££¨
,gqtdïeãzéà úîéà.epecip izn -àlàl dpeekd gxkdaäàeáz ¥©¦§¤¨§¨

àòøcæîc.gqtd xg`l rxfidl dcizry - §¦§©§¨
:`xnbd dywnàðãzî àðéc ãçc àøîéîìxnel jpevx ike - §¥§¨§©¦¨¦§¨¨

,drxfpy mcew zg` mrt wx zipecip d`eazdyäàeáz ,àéðzäå§¨©§¨§¨
éø÷ da òøàL,oetciy e` cxa oebk ,minyd on wfp dxwn -Bà ¤¥©¨§¦

ñðBàwfpd rxi` m` ,mc` icia wfp -ì úéðBcéð ,çñtä íãB÷øáòL ¤¤©¤©¦¥§¤¨©
dpyd ly gqta epiidc ,drxfpy mcew dilr xfbp df xac -

qpe` e` ixw da rxi` m`e .zncewdàaäì úéðBcéð ,çñtä øçàì§©©©¤©¦¥§©¨
oke .ef dpy ly gqta epiidc ,drxfpy xg`l dilr xfbp df xac -

,íéøetkä íBé íãB÷ ñðBà Bà éø÷ Ba òøàL íãà- xarWl oFCip ¨¨¤¥©§¦¤¤©¦¦¦§¤¨©
ea rxi` m`e .dxary dpy ly mixetikd meia eilr xfbp df xac

dxwndàaäì ïBcéð ,íéøetkä íBé øçàìmeia eilr xfbp df xac - §©©©¦¦¦§©¨
:`xnbd dwiqn .zrk xary mixetikddpéî òîL ,àáø øîà̈©¨¨§©¦¨

c yxtl yi epizpyna mby `ziixadnàðãzî éðéc éøz,d`eazd §¥¦¥¦§¨¨
.dxvwpy mcew gqta ipy oice ,drxfpy mcew gqta cg` oic

Ckìä ,éiaà øîà,minrt ipy zipecip d`eaz lky oeik -éæç ék ¨©©©¥¦§¨¦¨¥
àìôà àòøæ çìöîc ,Lðéàdrxfpy d`eazdy mc` d`exyk - ¦¦§©§©©§¨©§¨

gqta daehl dpecipy oniq df ixd ,dgilvn sxegd zligza
okle ,xaryàôøç òøæéìå íéc÷éìd`eazd z` rexfl micwi - ¦©¥§¦§©©§¨

,sxegd seqa rxfidl zcnerd÷éìñ íéã÷ déðéécîì éèîc ãòc- §©§¨¥§¦©§¥¨¦¨¦
mrta zipecip eay gqtd mcew zvw genvl witqzy icka

.lwlwzdl xdnz `l aeye ,dipyd
*

:`xnbd zl`eyïéúéðúî épîepizpyn zkled in zhiyk - ©¦©§¦¦
`lde ,mda oecip mlerdy el` mipnf drax` dzpyyàìkéaø Ÿ©¦

àìå ,øéàîkàìå ,äãeäé éaøkàìå ,éñBé éaøkïúð éaø.`id,àéðúc ¥¦§Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥§Ÿ©¦¨¨§©§¨
ìkä[mine zexit ,d`eaz ,mc`Î]ïéc øæâe ,äðMä Làøa íéðBcéð ©Ÿ¦¦§Ÿ©¨¨§©¦

,íéøetkä íBéa ízçð íälL,xnF` dcEdi iAx .xi`n iAx ixaC ¤¨¤¤§¨§©¦¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
cg`e cg` lM mYgp mdNW oiC xfbE ,dpXd W`xA oipFCip lMd©Ÿ¦¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¨¤¤§¨¨¤¨§¤¨

epiide ,FPnfAâça ,ïìéàä úBøét ìò úøöòa ,äàeázä ìò çñta ¦§©©¤©©©§¨¨£¤¤©¥¨¦¨¤¨
íBéa ízçð BlL ïéc øæâe ,äðMä Làøa ïBcéð íãàå ,íénä ìò ïéðBcéð¦¦©©©¦§¨¨¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¤§¨§

øîàpL íBé ìëa ïBcéð íãà ,øîBà éñBé éaø .íéøetkä(gi f aei`) ©¦¦©¦¥¥¨¨¦§¨¤¤¡©
,'íéø÷áì epã÷ôzå'miwcape micwtp mc`d ly eiyrny xnelk ©¦§§¤¦§¨¦

.xweae xwea lkaøîàpL äòL ìëa ïBcéð íãà ,øîBà ïúð éaø(my) ©¦¨¨¥¨¨¦§¨¨¨¤¤¡©
,'epðçáz íéòâøì'lka miwcape mipgap mc`d ly eiyrny xnelk ¦§¨¦¦§¨¤

.rbxe rbx
:xnel `xnbd dqpníìBòì ,àîéz éëåepizpynéëå ,àéä äãeäé éaø §¦¥¨§¨©¦§¨¦§¦

ïéúéðúî éðz÷,oecip mlerd miwxt drax`ayïéc øæbàdpeekd - ¨¨¥©§¦¦©§©¦
y`xa mlek oic zligz j` ,el` miwxt drax`a mzgp oicd xfby
ok xnel xyt` i` :`xnbd dgec .dcedi iax zhiyke ,`ed dpyd

céëä éà,oicd xfb znizga zwqer epizpyny,íãà àéL÷ ¦¨¦©§¨¨¨
mzgp dcedi iaxle ,dpyd y`xa mzgp epicy x`ean dpynay

.mixetikd meia epic
:`xnbd daiynéàä ,àáø øîàk ef dpyn -ìàòîLé éaø éác àpz ¨©¨¨©©¨§¥©¦¦§¨¥

çñta ,ïBcéð íìBòä íé÷øt äòaøàa ,ìàòîLé éaø éác àðúc ,àéä¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§©§¨¨§¨¦¨¨¦©¤©
íãàå ,íénä ìò ïéðBcéð âça ,ïìéàä úBøét ìò úøöòa ,äàeázä ìò©©§¨¨£¤¤©¥¨¦¨¤¨¦¦©©©¦§¨¨
éðz÷ éëå .íéøetkä íBéa ízçð BlL ïéc øæâe äðMä Làøa ïBcéð¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¤§¨§©¦¦§¦¨¨¥

ïéúéðúî'oecip mlerd miwxt drax`a'ïéc úlçzàdpeekd - ©§¦¦©§¦©¦
.oicd zligz mday miwxt drax`l

àîòè éàî ,àcñç áø øîà[xewnÎ]éñBé éaøc.mei lka oecip mc`y ¨©©¦§¨©©£¨§©¦¥
:`cqg ax zl`y lr ddnz `xnbddéîòè øîà÷ãkiax ixd - ¦§¨¨©©£¥

xn`py ,enrh z` xn` iqei,'íéø÷áì epã÷ôzå'cnlp dfne ©¦§§¤¦§¨¦
:`xnbd zx`an .xwea lka wcape cwtp mc`dyïðéøîà÷ éëä ïðà£¨¨¦¨©§¦¨

dpdy ,`id epzli`y -àîòè éàîiqei iax,ïúð éaøk øîà àì ©©£¨Ÿ¨©§©¦¨¨
y meyn ,'eppgaz mirbxl' aezkk dry lka oecip mc`y'äðéça'§¦¨

,àéä àîìòa éðeiòok m`e ,eiyrna oeir wx `l` ,ynn oic epi`e ©¥§¨§¨¦
énð 'äãé÷t'`idy xnel yi dciwt zernyn mb -àîìòa éðeiò §¦¨©¦©¥§¨§¨

éñBé éaøc déîòè ,àcñç áø øîà àlà .àéämei lka oecip mc`y ¦¤¨¨©©¦§¨©£¥§©¦¥
`edàëäîxn`py dnn -(hp g '` mikln)Bcáò ètLî úBNòì' ¥¨¨©£¦§©©§

,'BîBéa íBé øác ìàøNé Bnò ètLîehtyn dyer d"awdy x`eane ¦§©©¦¨¥§©§
.eneia mei icin l`xyi mrl

*
øeaöå Cìî ,àcñç áø øîàå,d"awd iptl oicl micneryñðëð Cìî §¨©©¦§¨¤¤§¦¤¤¦§¨

øîàpL ,ïécì älçzycwnd zia zkepga dnly zltzaúBNòì' §¦¨©¦¤¤¡©©£
,'ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî`edy 'ecar htyn' xkfede ¦§©©§¦§©©¦¨¥

:`xnbd zx`an .'l`xyi enr htyn' mcew jlnd dnlyéàî©
à ,àîòè,àîéà úéòaéc meynàkìî ázéîì àòøà çøBà åàì ©£¨¦¨¥¥¨¨©©§¨§¦©©§¨

éàøaàcr oizndl uega jlnd z` aiyedl ux` jxc df oi` - ©¨©
.edepeciy,àîéà úéòaéàåepecl jlnd ly eceakLetéìc énwî §¦¨¥¥¨¦©¥§¦
óà ïBøçi`hg zngn d"awd ly et` oexg daxziy mcew - £©
.xeaivd

*
àðcéàä ïðélöî ïàîk ,óñBé áø øîàdzr mibdep ep` in zhiyk - ¨©©¥§©§©¥¨¨¦¨¨

mei lka milltzn ep`yéøéöwà,milegd lr -éòéønàålre - ©§¦¥§©§¦¥
,minkg icinlzd mdy gkd iyeyzéñBé éaøk ,ïàîkxaeqd §©§©¦¥

y`xa epecip xak mi`pzd x`y itl eli`y ,mei lka oecip mc`y
.dpydíìBòì ,àîéà úéòaéàåxnel yi,ïðaøkdti ,ok it lr s`e §¦¨¥¥¨§¨§©¨¨

,dpyd y`xa mc`d lr xfbpy dn z` lhal dlitzd gkéaøãëå§¦§©¦
øçàì ïéa ïéc øæb íãB÷ ïéa íãàì ä÷òö äôé ,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨§¨¨¨¨¨¥¤§©¦¥§©©

.ïéc øæb§©¦
*

äøBz äøîà äî éðtî ,àáé÷ò éaø íeMî äãeäé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦§¨¦©¦£¦¨¦§¥¨¨§¨¨
eàéáäoaxwïîæ çñtäL éðtî ,çñta øîBòd z` ea mipcyäàeáz ¨¦¤©¤©¦§¥¤©¤©§©§¨

,àeäeàeä Ceøa LBãwä øîàl`xyiløîBò éðôì eàéáämixeryn ¨©©¨¨¨¦§¨©¤
äøBz äøîà äî éðtîe .úBãNaL äàeáz íëì CøaúzL éãk ,çñta©¤©§¥¤¦§¨¥¨¤§¨¤©¦§¥¨¨§¨¨

ïîæ úøöòL éðtî ,úøöòa íçlä ézL eàéáäz` ea mipcyúBøét ¨¦§¥©¤¤¨£¤¤¦§¥¤£¤¤§©¥
,àeä ïìéàäe,úøöòa íçlä ézL éðôì eàéáä àeä Ceøa LBãwä øîà ¨¦¨¨©©¨¨¨¦§¨©§¥©¤¤¨£¤¤

.ïìéàä úBøét íëì eëøaúiL éãkmin EkQp dxFY dxn` dn ipRnE §¥¤¦§¨§¨¤¥¨¦¨¦§¥¨¨§¨¨©§©¦
gafnd lrâçaz` ea mipcy onfd `edy iptn ,[zekeqaÎ] ¤¨
e ,minybdéãk ,âça íéî éðôì eëqð ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨©§§¨©©¦¤¨§¥

å .äðL éîLb íëì eëøaúiLd"awd xne` okäðMä Làøa éðôì eøîà ¤¦§¨§¨¤¦§¥¨¨§¦§§¨©§Ÿ©¨¨
ly miweqtéðeëéìîzL éãk úBiëìî ,úBøôBLå úBðBøëæ úBiëìî©§ª¦§§¨©§ª§¥¤©§¦¦

änáe ,äáBèì éðôì íëéðBøëæ äìòiL éãk úBðBøëæ ,íëéìòipekilnz £¥¤¦§§¥¤©£¤¦§¥¤§¨©§¨©¤
,daehl mkpexkf dlrie mkilrøôBMa. ©¨

*
ïéò÷Bz änì ,eäáà éaø øîàdpyd y`xa,ìéà ìL øôBLaxn` ¨©©¦©¨¨¨§¦§¨¤©¦¨©

KExA WFcTd,li` lW xtFWA iptl ErwY ,`Edíëì øBkæàL éãk ©¨¨¦§§¨©§¨¤©¦§¥¤¤§¨¤
íäøáà ïa ÷çöé úãé÷ò,li` ezxenz cwrpyíëéìò éðà äìòîe £¥©¦§¨¤©§¨¨©£¤£¦£¥¤

éðôì íëîöò ízã÷ò eléàk. §¦£©§¤©§§¤§¨©
,äðMä Làøa ïéò÷Bz änì ,÷çöé éaø øîàådwiqtn `xnbd §¨©©¦¦§¨¨¨§¦§Ÿ©¨¨

:ddnze eixac z`ada,ïéò÷Bz änìixde'eò÷z' øîà àðîçø- ¨¨§¦©£¨¨¨©¦§
:`xnbd zx`an .rewzl jixv dpyd y`xay dxn` dxezdàlà¤¨

xxal wgvi iax zpeekïéòéøî änìaey .drexz mirwez recn - ¨¨§¦¦
ixde :`xnbd ddnzïéòéøîc oeik.'äòeøz ïBøëæ' øîà àðîçø §¦¦©£¨¨¨©¦§§¨

:`xnbd zx`anàlàxxal wgvi iax zpeekïéòéøîe ïéò÷Bz änì ¤¨¨¨§¦§¦¦
ïéáLBé ïäLk, §¤¥§¦
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ריג
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei

'éðúîíé÷øô äòáøàá.'ek oecip mlerd dpya -ïåøî éðáë.'nba yxtn -øîàðù
'åâå íáì ãçé øöåéä.dil yxtn 'nba -'îâàîéé÷ã äàåáú àä àîéìéà-

.xevwl zpkene ,xaegna `zydé÷úôøä.zexwn -äìò åãòã.dilr exary -àòøãæîã
.`ad oeygxna rexfl cizry -àðéã ãçã.zg` mrt -éø÷.oetcy e` cxa oebk -

øáòùì úéðåãéðgqt epiidc ,drxfpy mcew -

.cwzy` lyàáäì úðåãéðxg`y gqta -

.dzrixføáòùì ïåãéðcwzy` ly k"deiae -

.eilr xfbpàáäì.aexwa eiykr xary k"deia -

oii mpew (`,q sc) mixcp zkqna dpyn oeyl oke

df ycg mreh ipi`yelek ycgd lka xeq` -

,aexwa dzr xary g"x `ed ,`adl g"xe

cwzy` `eddl ixwc meyneixw ,"xary"

:"`adl" dinwlc i`dlàðãúéî éðéã éøú-

.xivwl jenqe ,dzrixf mcewùéðéà éæç éë
àìôà àòøæ çìöîãoirxfpy znqeke dhg -

.lyazdl oixdnn oi`y ,oeygxnaíéã÷éì
àôøç òøæéìå,lyazdl zxdnn dxeryd -

glvn `lt`c oeikc .xc`e haya dze` mirxefe

jkitl ,xary gqta oecip daehl dpin rny -

.dipy drixfa rexfl xdniäéðééãéîì éèîã ãòã
.`ad gqta -÷éìñ íéã÷epi`e ,zvw lcbe -

.lwlwzdl aey xdnnïéúéðúî éðú÷ éëå-

.oic xfb` miwxt drax`íãà àéù÷ipzc -

.xn` k"deia dcedi iaxe ,d"xa 'ipznéðú÷ éëå
ïéúéðúî.miwxt drax` -ïéã úìéçúàla` -

mc`c oic xfb`.k"deia -ïðéøîà÷ éëä ïðà-

.ol `iyw ikdøîà àì è"î ïúð éáøëmeyn -

,eiyrna wcea `l` oic df oi` dpiga xaqwc

ipeir dciwt jl iywiz inp dicica jkld

.`ed `nlraéòéøîàå éøéö÷àzkqna yxtn -

ixivw (a,hn sc) mixcpirixn ,mileg -g"z -

.gk iyeyz odyéñåé 'øëoecip mc` :xn`c -

`le zekfl eze` epeciy lltzie ,mei lka

oecip oi` :ixn`c ,opaxk i`c .dzin edeqpwi

d"xa `l`.eilr dqpwp xak ixd -ïîæ çñôäù
àåä äàåáú.ea zpecip d`eazdy onf -éúù

íçìäoixizn ody ,oli`d zexit lr evxi -

mcew mixeka oi`ian oi`y ,mixeka `iadl

."mihg xivw ixeka" (cl zeny) aizkc .zxvrl

`lf` `dc ,dinrhl dcedi iaxc izrny ip`e

mc` lk`y ur (a,r sc) oixcdpqa xn`c o`nk

.dzid dhg oey`xd
éãë
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çñôáiab (a,gi sc zekxa) "ezny in" 'ta - d`eazd lraxr ezy` ezhipwdy ciqg

cebxtd ixeg`n ernyy ,ef z` ef oixtqny zegex izy rny d"xac rnyn ,d"x

xfbpd oic mixikfn eid d"xa minya `nye .eze` dwln cxa dpey`x driaxa rxefd lky

.d`eazd lr gqta oic xfbe ,d"xa mipecip lkd xn`c ,dcedi 'xk :inp i` .gqtaòøéàù
(bk xacna) "dxwi ile`" oeyl ,dxwn - ixw da

"ixwa inr eklz m`" enk ,iyew oeyl :inp i`

.(ek `xwie)

ïàîëiaxk irixn`e ixivw` `pci`d opilvn

opilvn `l in ,inp opaxl :z"`e - iqei

xn`c dcedi iax ,cere ?mipyd zkxae "ep`tx"

,k"deia mzgp ely oic xfbe d"xa oecip mc` :`kd

xwal qpkpd (a,ai sc) zayc w"ta xn` `d

enr ileg lre jilr mgxi mewnd xne` dlegd

dlgi `lyc :z"x xne`e !l`xyi`l i`ce -

`txziy la` ,iqei 'xl `l` opilvnopilvn -

elgi iznc ,`nlr ilekc `ail`izn ,xfbp -

e`txzion xcepd" yixa xn`e .xfbp `l -

ixivw :sqei axc jd` (`,hn sc mixcp) "lyeand

irixn ,ynn ixivw -opilvn `zyde .opax -

opax epiid irixn`e ,e`txziy ixivw``ly -

mipyd zkxa oilltzny dne .elgiepiid -

minyb ewqt m`y (a,fi sc) oiwxta onwlck

oihren:l"i cere .opnfa mewnd mcixeiy -

onwlck ,rxwp mpic xfbc ,ip`y miaxc dltzc

dcedi 'xc zayc `idde (my)ayil yi inp -

dicda ilvn dedc ,miaxl `incc ,`peeb i`dk

.mileg lk lr

øôåùásc onwl) c"a ede`x wxta - li` ly

lya s` xiykn iqei iaxc opz (`,ek

lya oirwezc dcedi iaxk ol `niiw la` ,dxt

.(a,ek sc) `xnba mzd opiwqtck ,mitetk mili`
mirweze
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äðùîBòä íé÷øt äòaøàaìò çñôa :ïBcéð íì §©§¨¨§¨¦¨¨¦§¤©©
,äàeázäò úøöòaìéàä úBøétì,ïäðMä Làøa ©§¨©£¤¤©¥¨¦¨§Ÿ©¨¨

kìBò éàaìïéøáBò íìøîàpL ,ïBøî éðák åéðô ¨¨¥¨§¦§¨¨¦§¥¨¤¤¡©
ãçé øöBiä"ìà ïéánä íaìkìâçáe ,"íäéNòî ©¥©©¦¨©¥¦¤¨©£¥¤§©

ò ïéðBcéðì.íénäàøîâéà ?äàeáú éäìàä àîé ¦¦©©©¦¥§¨¦¥¨¨
àîéé÷c äàeáú¯kìò eãòc é÷útøä éðäìúîéà d §¨§©§¨¨¨¥©§©§¥©££¨¥©

?ïecúéà¯.àòøcæîc äàeáz :àìàìãçc àøîéî ¦§¤¨§¨§¦§©§¨§¥§¨§©
da òøéàL äàeáz :àéðúäå ?àðcúî àðécBà éø÷ ¦¨¦§§¨§¨©§¨§¨¤¥©¨¤¦

úéðBcéð çñtä íãB÷ ñðBàì,øáòLìçñtä øçà¯ ¤¤©¤©¦¥§¤¨©§©¥©¤©
úéðBcéðìíãB÷ ñðBà Bà éø÷ Ba òøéàL íãà .àaä ¦¥§©¨¨¨¤¥©¤¦¤¤

íéøetkä íBé¯ïBcéðì,øáòLìíéøetkä íBé øçà ©¦¦¦§¤¨©§©©©¦¦
¯ïBcéðì!àaä¯éðéã éøz dpéî òîL :àáø øîà ¦§©¨£©¨¨§©¦¨§¥¦¥

ä :ééaà øîà .àðcúîìöîc Lðéà éæç ék ,Ckìàòøæ ç ¦§§¨£©©©¥¦§¨¦¨¥¡¨§©§©©§¨
ôàìà¯ìtøç òøæéìå íéã÷ééèîc ãòc ,àìdéðéécî ©§¨¦§¦§¦§©©©§¨§©§¨¥§¦©§¥

¯ñ íéc÷ì?ïéúéðúî épî .÷éìå ,øéàî éaø àìéaø à ©¥¨¥©¦©§¦¦¨©¦¥¦§¨©¦
å ,äãeäéìå ,éñBé éaø àì" :àéðúc .ïúð éaø àkäì §¨§¨©¦¥§¨©¦¨¨§©§¨©Ÿ

äðMä Làøa íéðBcéðíBéa ízçð íäìL ïéc øæâe , ¦¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¨¤¤§¨§
kä :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,íéøetkäì ©¦¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©Ÿ

k ízçð íäìL ïéc øæâe äðMä Làøa ïéðBcéðìãçà ¦¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¨¤¤§¨¨¤¨
ò çñôa ;Bpîæa ãçàåìò úøöòa ,äàeázäìúBøét §¤¨¦§©§¤©©©§¨©£¤¤©¥

éàäìò ïéðBcéð âça ,ïìLàøa ïBcéð íãàå ,íénä ¨¦¨§©¦¦©©©¦§¨¨¦§Ÿ
éñBé éaø .íéøetkä íBéa ízçð BìL ïéc øæâe äðMä©¨¨§©¦¤¤§¨§©¦¦©¦¥

ëa ïBcéð íãà :øîBàìepã÷ôzå" øîàpL ,íBéìëa ïBcéð íãà :øîBà ïúð éaø ."íéø÷áì ¥¨¨¦§¨¤¤¡©©¦§§¤¦§¨¦©¦¨¨¥¨¨¦§¨
" øîàpL ,äòLìàîéú éëå ."epðçáz íéòâøìBòìøæbà ïéúéðúî éðú÷ éëå ,àéä äãeäé éaø í ¨¨¤¡¤©¦§¨¦¦§¨¤§¦¥¨§¨©¦§¨¦§¦¨¨¥©§¦¦©§©

ïéc¯!íãà àéL÷ ,éëä éà¯àòîLé éaø éác àpz éàä :àáø øîàìéác àðúc .àéä ¦¦¨¦©§¨¨¨£©¨¨©©¨§¥©¦¦§¨¥¦§¨¨§¥
àòîLé éaøìBòä íé÷øt äòaøàa :ìò çñôa :ïBcéð íìò úøöòa ,äàeázäìéàä úBøétì,ï ©¦¦§¨¥§©§¨¨§¨¦¨¨¦§¤©©©§¨©£¤¤©¥¨¦¨

ò ïéðBcéð âçaìéëå .íéøetkä íBéa ízçð BìL ïéc øæâe äðMä Làøa ïBcéð íãàå ,íénä §©¦¦©©©¦§¨¨¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¤§¨§©¦¦§¦
ïéúéðúî éðú÷¯?éñBé éaøc àîòè éàî :àcñç áø øîà .ïéc úìçzà¯,déîòè øîà÷ãk ¨¨¥©§¦¦©§¦©¦£©©¦§¨©©§¨§©¦¥¦§¨¨©©§¥

epã÷ôzå"ì!"íéø÷á¯àîòè éàî :ïðéøîà÷ éëä ïðàì?ïúð éaøk øîà à¯éðeiò äðéça ©¦§§¤¦§¨¦£©¨¦¨¨§¦©©©§¨¨£©§©¦¨¨§¦¨¦¥
òaì.àéä àî¯òa éðeiò éîð äãé÷tìéñBé éaøc déîòè :àcñç éaø øîà àìà !àéä àî §¨§¨¦§¦¨©¦¦¥§¨§¨¦¤¨¨©©¦¦§¨©§¥§©¦¥

àëäî¯"ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBNòìî :àcñç éaø øîàå ."BîBéa íBé øácìøeaöå C¯îìäìçz ñðëð Cì,ïéc ¥¨¨©£¦§©©§¦§¨©¦§¨¥§©§©£©©¦¦§¨¤¤§¦¤¤¦§¨§¦¨©¦
" øîàpLìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBNòì:àîéà úéòaéà ?àîòè éàî ."ìàòøà çøBà åàìî áúéîìúéòaéàå .éàøaà àk ¤¤¡©©£¦§©©§¦§¨©¦§¨¥©©§¨¦¨¥¥¨¨©©§¨§¥©©§¨©¨¨¥§¦¨¥

c énwî :àîéàìïàîk ?éòéønàå éøéöwà àðcéàä ïðéìöî ïàîk :óñBé éaø øîà .óà ïBøç LBôé¯:àîéà úéòaéàå .éñBé éaøk ¥¨¦©¥§¥£©¨©©¦¥§©§©¥©¨¦¨¨©§¦¥§©§¥¥§©§©¦¥§¦¨¥¥¨
ìBòìä÷òö äôé :÷çöé éaø øîàc .÷çöé éaøãëå ,ïðaøk íìïéa ïéc øæb íãB÷ ïéa ,íãàìäãeäé éaø øîà ,àéðz .ïéc øæb øçà §¨§©¨©§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨¨§¨¨§¨¨¥¤§©¦¥§©©§©¦©§¨¨©©¦§¨

çñôa øîBò eàéáä äøBz äøîà äî éðtî :àáé÷ò éaø íeMî¯eàéáä :àeä Ceøa LBãwä øîà .àeä äàeáz ïîæ çñtäL éðtî ¦©¦£¦¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¤©¦§¥¤©¤©§©§¨¨©©¨¨¨¦
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.onf xg`líù àåä øùàá øîàðùiptl zxyd ik`ln exn` ,dax ziy`xaa epivne -

z` zindl eipa oicizry in ,r"yax :d"awd

diryi) '`py ?x`a el dlrn dz` ,`nva jipa

."min eizd `nv z`xwl 'ebe axra `yn" (`k

migeln ipin milebd z`xwl oi`iven eidy

mdl xn` .mzd `zi`ck ,'eke migetp zecepe

xn` .wicv el exn` ?ryx e` `ed wicv dryd

`l` mlerd z` oc ipi` "my `ed xy`a" :mdl

.ezryaéåèð øé÷,eizeper xikfn eizgz xaere -

jk jezne ?qp el zeyril df ie`x melk :xne`y

.wcap `edäìôú ïåéòåezltz lr jneq -

.eal oiekl un`zne zrnyp `dzyïéã øñåî-

(fh ziy`xa) "jipiae ipia 'd hetyi" :enk

?eci lr exiag ypriy `ed ie`x melk mixne`

'åâå íäøáà àáéå.dze` xaw `ed -äùòî éåðéù
.ezrxn ay -åòâú àì íúìáðáålbxae -

.`ziixaa dinwl lif`e yxtnck ,`xw irzyn

íéøôñ äùìù.zeixad dyrn ly oexkf ixtq -

ïéãä íåéì.miznd eigiyk -íéøåîâ íéòùø-

.zeper maexíééðåðéá.dvgn lr dvgn -
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àìB÷ì÷çöé éaø øîàå ."íL àeä øLàa øòpä ¤©©©©£¤¨§¨©©¦¦§¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dpyd y`x(ipy meil)

oixfegeïéãîBò ïäLk ïéòéøîe ïéò÷Búå.sqen zlitza -áaøòì éãk §§¦§¦¦§¤¥§¦§¥§©§¥
z`ïèNäd`exy ici lre ,dpyd y`xa l`xyi lr bxhwnd ©¨

.eizeprh minzzqn ,zeevnd z` miaagn l`xyiy
dúlçúa dì ïéò÷Bz ïéàL äðL ìk ,÷çöé éaø øîàåeniiw `ly - §¨©©¦¦§¨¨¨¨¤¥§¦¨¦§¦¨¨

,dpyd y`xa xtey zriwz zevn z`dì ïéòéøîzexteya,dôBña §¦¦¨§¨
erixie ,mdilr e`eaiy zexvd lr zeiprz xefbl ekxhviy ,xnelk

:x`ane .ziprza dlitz oick zexteyac ,àîòè éàî`ly oeik ©©£¨§
dpyd y`xa erwz,ïèN áaøòéà àìexfbpe ,l`xyi lr bxhiwe Ÿ¦©§©¨

.el` zexv mdilr
*

dúlçúa äLøL äðL ìk ,÷çöé éaø øîàåonvr oiyer l`xyiy - §¨©©¦¦§¨¨¨¨¤¨¨¦§¦¨¨
ixd ,mnvr lr dlitzae mipepgza miywane miiprk dpyd y`xa

`iddôBña úøMòúî.daeh ly rtya mdl zkxazn -øîàpL ¦§©¤¤§¨¤¤¡©
(ai `i mixac)äðMä úéLàøî','dpW zixg` creáéúk 'úéLøî'xqg ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨¥¥¦§¦

xne`e miiqn aezkde ,'yx' oeyln epiide ,'`úéøçà ãòå','dpW §©©£¦¨¨
xnelkdôBñef dpy lyúéøçà dì LiL.daeh ¨¤¥¨©£¦

*
,äòL dúBà ìL åéNòî éôì àlà íãàä úà ïéðc ïéà ,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¥¨¦¤¨¨¨¤¨§¦©£¤¨¨¨

,mirx miyrn zeyrl cizry s`eøîàpL,l`rnyi iabl ¤¤¡©
`nva zenl cnery ez`xy en` dzkayk(fi `k ziy`xa)`xwIe' ,©¦§¨

i`xiY l` xbd KN dn Dl xn`Ie minXd on xbd l` midl` K`ln©§©¡Ÿ¦¤¨¨¦©¨©¦©Ÿ¤¨©¨¨¨©¦§¦
,'íL àeä øLàa øòpä ìB÷ ìà íé÷ìà òîL ékxy`a' xn`py dne ¦¨©¡Ÿ¦¤©©©©£¤¨

eiyrn itl l`rnyi z` oc `ed jexa yecwdy cnln 'my `ed
.wicv da didy ef drya

*
ìL ,÷çöé éaø øîàå,ïä elà ,íãà ìL åéúBðBò ïéøékæî íéøác äL §¨©©¦¦§¨§¨§¨¦©§¦¦£¨¤¨¨¥¥

zgz xaerdéeèð øé÷,dpkql envr qipkny ,letil lelry ¦¨
mixkfp jk jezne ,lvpie qp el dyriy ie`x m` minya miwceae

.eizepeeraälôz ïeiòåjneqe ezlitza eail z` oiekl un`zny - §¦§¦¨
i`ck m` ze`xl eiyrna miytytn df ici lre ,lawzzy dilr

.ezlitz lawzzy eizeiekf lr jenql ie`xe ,`edìò ïéc øñBîe¥¦©
Bøéáçjk jezne ,minyn eyper z` lawi exiagy 'dl lltzny - £¥

lr exiag ypriy ie`x `ed m`d miwceae ,minya eiyrn mixkfp
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,''d hetyi' dxn`e minyl dpic dxqny ixdáéúëe(a bk my) §¦
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,'dúkáìå äøNì ãtñì.mdxa`l mcew dzny epiide ¦§Ÿ§¨§¦§Ÿ¨
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,ïä elà ,íãà ìL Bðéc øæb ïéòø÷î íéøác äòaøà ,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¨¨§¨¦§¨§¦§©¦¤¨¨¥¥
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:eixacl zexewn `ian wgvi iax .mirxdä÷ãöxfb z` zrxew §¨¨
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áéúëe ,'dîLjk xg` weqta,'ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe' §¨§¦¥©§¦Ÿ¨§©¨©¦¦¤¨§¥
.oal dzkfe dpic xfb rxwp dny dpzypy meyny x`eaneéepéL¦
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ìBëé 'eòbú àì íúìáðáe'y dpeekdy xnel iziidìàøNé eäé §¦§¨¨Ÿ¦¨¨§¦¨¥
øîBì ãeîìz ,äìéáð òbî ìò ïéøäæeî(` `k `xwie)dWn l` 'd xn`Ie' §¨¦©©©§¥¨©§©©Ÿ¤¤Ÿ¤

ïøäà éða íéðäkä ìà øîà,'eiOrA `OHi `l Wtpl mdl` Yxn`e ¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨©§¨£¥¤§¤¤Ÿ¦©¨§©¨
wxy micnl ep` o`kneïéøäæeî ïøäà éða,miznl `nhdl `ly §¥©£Ÿ§¨¦

la`ïéøäæeî ïéà ìàøNé éða.jk lräîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå §¥¦¨¥¥§¨¦©£Ÿ§¨¦©¨¤©
äøeîç äàîeèwx ,zn z`neh -ïéøäæeî íéðäkla` ,dilr §¨£¨Ÿ£¦§¨¦

ïéøäæeî ïðéà íéìàøNé,dilräl÷ äàîeèdlap z`neh -ìk àì ¦¨¥¦¥¨§¨¦§¨©¨Ÿ¨
ïkL,dilr mixdfen mil`xyid oi`yàlàok m`øîBì ãeîìz äî ¤¥¤¨©©§©

,'eòbú àì íúìáðáe'z` xidfdl dpeekdy yxtl yi gxkda §¦§¨¨Ÿ¦¨
mixedh eidiy l`xyi.ìâøä¤¤

*
ìL ,ïðçBé éaø øîà éàãtñeøk éaø øîàíéøôñ äLly oexkf ixtq - ¨©©¦§§§©¨©©¦¨¨§¨§¨¦

zeixad iyrn,ïéøeîb íéòLø ìL ãçà ,äðMä Làøa ïéçzôð¦§¨¦§Ÿ©¨¨¤¨¤§¨¦§¦
,mdizeiekf lr miaexn mdizepeery,ïéøeîb íé÷écö ìL ãçàå§¤¨¤©¦¦§¦

,miaexn mdizeiekfy,íéiðBðéa ìL ãçàåmdizepeere mdizeiekfy §¤¨¤¥¦¦
.dvgn lr dvgn mdøzìàì ïéîzçðå ïéázëð ïéøeîb íé÷écöcin - ©¦¦§¦¦§¨¦§¤§¨¦§©§©

dpyd y`xa,äúéîì øzìàì ïéîzçðå ïéázëð ïéøeîb íéòLø ,íéiçì§©¦§¨¦§¦¦§¨¦§¤§¨¦§©§©§¦¨
,íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî ïéãîBòå ïééeìz íéiðBðéam`eëæ ¥¦¦§¦§§¦¥Ÿ©¨¨§©©¦¦¨

daeyz eyreïéázëðmixetikd meia,íéiçìm`eïéázëð eëæ àì ¦§¨¦§©¦Ÿ¨¦§¨¦
.äúéîì§¦¨

àø÷ éàî ,ïéáà éaø øîàxn`py .df xac fnxp ea weqtd edn - ¨©©¦¨¦©§¨
eiaie` lr cec zltza(hk hq mildz)íé÷écö íòå íéiç øôqî eçné'¦¨¦¥¤©¦§¦©¦¦

,'eáúké ìàyexcl yie,ïéøeîb íéòLø ìL ïøôñ äæ 'øôqî eçné' ©¦¨¥¦¨¦¥¤¤¦§¨¤§¨¦§¦
,ea eazki `lyíé÷écö íòå' ,íé÷écö ìL ïøôñ äæ 'íéiç'[mdn]ìà ©¦¤¦§¨¤©¦¦§¦©¦¦©

.íéiðBðéa ìL ïøôñ äæ ,'eáúké¦¨¥¤¦§¨¤¥¦¦
:mixtqd zylyl sqep xewnàëäî øîà ÷çöé øa ïîçð áøyi ©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨

lr l`xyil legniy 'dl epiax dyn zywaa xn`p ,z`f cenll
lbrd `hg(al al zeny),ïéà íàå'mrl lgen dz` oi` m`Î] §¦©¦

[l`xyi.'záúk øLà Eøôqî àð éðçî,yexcl yieäæ 'àð éðçî' §¥¦¨¦¦§§£¤¨¨§¨§¥¦¨¤
äæ 'záúk øLà' ,íé÷écö ìL ïøôñ äæ 'Eøôqî' ,íéòLø ìL ïøôñ¦§¨¤§¨¦¦¦§§¤¦§¨¤©¦¦£¤¨¨§¨¤

.íéiðBðéa ìL ïøôñ¦§¨¤¥¦¦
*

ìL ,íéøîBà éànL úéa ,àéðzïécä íBéì ïä úBzk äLdidiy lecbd ©§¨¥©©§¦§¨¦¥§©¦
,miznd ziigz onfaïéøeîb íé÷écö ìL úçà,zeiekf maexy - ©©¤©¦¦§¦

ïéøeîb íéòLø ìL úçàå,zepeer maexy -íéiðBðéa ìL úçàåyiy - §©©¤§¨¦§¦§©©¤¥¦¦
,mpic dne .zepeer dvgne zeiekf dvgn mdlïéøeîb íé÷écö©¦¦§¦

íìBò éiçì øzìàì ïéîzçðå ïéázëðmpdibl micxei mpi`e ,`ad ¦§¨¦§¤§¨¦§©§©§©¥¨
.llkb íéòLøøîàpL ,ípäéâì øzìàì ïéîzçðå ïéázëð ïéøeîl`ipc) §¨¦§¦¦§¨¦§¤§¨¦§©§©§¥¦Ÿ¤¤¡©

(a aiúBôøçì älàå íìBò éiçì äìà eöé÷é øôò úîãà éðLiî íéaøå'§©¦¦§¥¥©§©¨¨¨¦¥¨§©¥¨§¥¤©£¨
,'íìBò ïBàøãìeviwi xtrd ipyin miaxy miznd ziigzay xnelk §¦§¨

,miwicvd epiidc ,mler iigl epeciy wlg eidi ,digzl ecnrie
.miryxd epiidc ,mler oe`xcl epeci wlgeípäéâì ïéãøBé íéiðBðéa¥¦¦§¦§¥¦Ÿ
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Bòå ïéôöôöîeìMä úà éúàáäå" øîàpL ,ïéìúéLé §©§§¦§¦¤¤¡©§¥¥¦¤©§¦¦
úà ïBçák íézðçáe óñkä úà óBøök íézôøöe Làä¥§©§¦¦§¤©¤¤§©§¦¦§¤

òå "BúBà äðòà éðàå éîLá àø÷é àeä áäfäìíäé ©¨¨¦§¨¦§¦©£¦¤¡¤©£¥¤
BàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä" :äpç äøîàìòiåìúéa ." ¨§¨©¨¥¦§©¤¦§©¨©¥

k ähî "ãñç áøå" :íéøîBà ìläìíäéìòå ,ãñç ét ¦¥§¦§©¤¤©¤§©¥¤¤©£¥¤
B÷ úà 'ä òîLé ék ézáäà" ãåc øîàìòå "éìíäé ¨©¨¦¨©§¦¦¦§©¤¦©£¥¤

k ãåc øîàìå éúBìc" dìek äLøtäì."òéLBäé é ¨©¨¦¨©¨¨¨¨©¦§¦§¦©
àøNé éòLBtìïôeâa íìBòä úBneà éòLBôe ,ïôeâa¯ §¥¦§¨¥§¨§¥¨¨§¨

ïéãøBéì,ípäéb,Lãç øNò íéðL da ïéðBãéðåìøçà §¦©¥¦¨§¦¦¨§¥¨¨Ÿ¤§©©
k ïôeb Lãç øNò íéðLìçeøå ,úôøNð ïúîLðå ,ä §¥¨¨Ÿ¤¨¨¤§¦§¨¨¦§¤¤§©

âø úBtk úçz ïzøfôîìíúBqòå" øîàpL ,íé÷écö é §©©§¨©©©©§¥©¦¦¤¡¤©§©¤
âø úBtk úçz øôà eéäé ék íéòLøìáà ."íëéì §¨¦¦¦§¥¤©©©©§¥¤£¨

,äøBza eøôkL ,íéñøB÷étàäå ,úBøBñnäå ,ïéðénä©¦¦§©¨§¨©¦§¦¤¨§©¨
,øeaö éëøcî eLøétLå ,íéúnä úéiçúa eøôkLå§¤¨§¦§¦©©¥¦§¤¥§¦©§¥¦
úà eàéèçäå eàèçLå ,íéiç õøàa íúézéç eðúpLå§¤¨§¦¦¨§¤¤©¦§¤¨§§¤¡¦¤

åéøéáçå èáð ïa íòáøé ïBâk ,íéaøä¯ïéãøBéì,ípäéb ¨©¦§¨¨§¨¤§¨©£¥¨§¦©¥¦¨
da ïéðBãéðåìéøâôa eàøå eàöéå" øîàpL ,úBøBc éøBã §¦¦¨§¥¤¤¡©§¨§§¨§¦§¥

'åâå "éa íéòLBtä íéLðàä¯k ípäébìïðéà ïäå ä ¨£¨¦©§¦¦§¥¦¨¨¤§¥¥¨
kìíøeöå" øîàpL ,ïéìBàL úBìáìeáfîìëå ."Bìì ¨¦¤¤¡©§¨§©§¦§§¨

Ckìän¯eáæa íäéãé eèLtL éðtîìøîàpL , ¨¨¨¦§¥¤¨§§¥¤¦§¤¤¡©
eáfî"ììeáæ ïéàå ,"BìøîàpL ,Lc÷nä úéa àìà ¦§§¥§¤¨¥©¦§¨¤¤¡©

eáæ úéa éúéðá äða"ììòå "Cì'ä" äpç äøîà íäé ¨Ÿ¨¦¦¥§¨©£¥¤¨§¨©¨
ïéîBc íäéðôe :ïéáà øa ÷çöé éaø øîà ."åéáéøî ezçé¥©§¦¨¨©©¦¦§¨©¨¦§¥¤¦

ìeLì:øî øîà .ípäéb éða ïééøwîe ,àæBçî éða éøétL éøétLî eäðéàå :àáø øîàå .äøéã÷ é §¥§¥¨©£©¨¨§¦§§©¦¥©¦¥§¥§¨¦©§¨§¥¥¦¨¨©¨
k ähî "ãñç áøå" :íéøîBà ìlä úéaìMä úà éúàáäå" :áéúëäå .ãñç étì."Làa úéLé ¥¦¥§¦§©¤¤©¤§©¥¤¤§¨§¦§¥¥¦¤©§¦¦¨¥

¯àøNé éòLBôa íúäì.ïôeâa¯àøNé éòLBtìzøîà àäå ?ïôeâaì!àzðwz eäì úé¯ék ¨¨§§¥¦§¨¥§¨§¥¦§¨¥§¨§¨¨§©§¥§©©§¨¦
ìúéìàëä ,úBðåò áBøa äðwz eä¯éòLBôc ïåò éîð eäa úéàå ,úBiëæ äöçîe úBðåò äöçî ¥§©¨¨§£Ÿ¨¨¤¡¨£Ÿ¤¡¨§ª§¦§©¦¨Ÿ§§¥

àøNéì,ïôeâaìàéâñ àìc déìMä úà éúàáäå" åàìíàå ,"Làa úéLéìåà¯"ãñç áøå" ¦§¨¥§¨¨©§¨¥§¨§¥¥¦¤©§¦¦¨¥§¦¨§©¤¤
k ähîìòå ,ãñç étìék ézáäà" áéúëc éàî :àáø Løc 'ä òîLé ék ézáäà" ãåc øîà ïäé ©¤§©¥¤¤©£¥¤¨©¨¦¨©§¦¦¦§©¨©¨¨©¦§¦¨©§¦¦

àøNé úñðk äøîà 'ä òîLéììäáeäà éðà éúîéà ,íìBò ìL BpBaø :àeä Ceøa LBãwä éðô ¦§©¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¥¨©£¦£¨
ìéðôE¯B÷ òîBL äzàL ïîæaìå éúBìc" .éðeðçzìúBönä ïî éðà äìcL ét ìò óà "òéLBäé é¯ìäàð éìàøNé éòLBt .òéLBäì §¨¤¦§©¤©¨¥©©£¨©¦§¦§¦©©©¦¤©¨£¦¦©¦§¦¨¤§¦©§¥¦§¨¥

c àzô÷ø÷ :áø øîà ?eäéð éàî ïôeâaìBòä úBneà éòLBt .ïéìôz çpî àìïôeâa í¯,íéiç õøàa íúézéç eðúpLå .äøéáòa :áø øîà §¨©¦£©©©§©§¨§¨©©§¦¦§¥¨¨§¨£©©©£¥¨§¤¨§¦¦¨§¤¤©¦
éhnä ñðøt äæ :àcñç áø øîàìò äøéúé äîéàìàìL øeaväìk :áø øîà äãeäé éaø øîà .íéîL íLìéhnä ñðøtìäøéúé äîéà ¨©©¦§¨¤©§¨©©¦¥¨§¥¨©©¦¤Ÿ§¥¨©¦¨©©¦§¨¨©©¨©§¨©©¦¥¨§¥¨

òìàìL øeaväìíéîL íL¯z ïa äàBø Bðéàì" øîàpL ,íëç ãéîìíéLðà eäeàøé ïëìk äàøé àìéîëçììä úéa ."áì:íéøîBà ©©¦¤Ÿ§¥¨©¦¥¤¥©§¦¨¨¤¤¡©¨¥§¥£¨¦Ÿ¦§¤¨©§¥¥¥¦¥§¦
k ähî "ãñç áøå"ìàðéðç øa éñBé éaø ,"eðéúBðBò LBaëé epîçøé áeLé" øîàpL ,BLáBk :øîBà øæòéìà éaø ?ãéáò éëéä .ãñç ét §©¤¤©¤§©¥¤¤¥¦¨¥©¦¡¦¤¤¥§¤¤¡©¨§©£¤¦§£¥©¦¥©£¦¨

ò øáBòå ïBò àNBð" øîàpL ,àNBð :øîàìàòîLé éaø éác àðz ."òLtìä àéä ïëå ,ïBLàø ïBLàø øéáòî :ïBòå :àáø øîà .äcn ¨©¥¤¤¡©¥¨§¥©¤©¨¨§¥©¦¦§¨¥©£¦¦¦§¥¦©¦¨¨©¨¨§¨
úBðBò àaeø àkéà éàc ,÷çîð Bðéà Bîöò¯k :øîà àáø .eäééãäa áéLçîìò øéáònäìïéøéáòî åéúBcîìò BìkìøîàpL ,åéòLt ©§¥¦§¨§¦¦¨¨£¦£¦©£©§¨¨¨©¨©©£¦©¦¨©£¦¦©¨§¨¨¤¤¡©

ò øáBòå ïBò àNBð"ì"òLtìïBò àNBð éî¯ò øáBòL éîììç òLBäé áøc déøa àðeä áø .òLtìò ,Lìàtt áøìeiLìdééæç .déá é ¥¨§¥©¤©§¦¥¨§¦¤¥©¤©©¨§¥§©§ª©£©©©©¨§©¥¥©§¥
çcìLéìò déìøîà ,àîìeúéáö :eäì.àúãååæ déìéñëéî äåä ,çtúéà óBñàtt áø óìøîà ?úéæç éàî :déì øîà .déiæçéîìdé ©£¦¥¨§¨£©§§¦¥©§¨¨§¦§©£¨¦§¦©©¨§¤¡¦¥¨©¥©¨¥£©¥

øîàå .äåä éëä ,ïéàìéàBä :àeä Ceøa LBãwä eäìåìdéìéîa íé÷Bî à¯ìò øáBòå ïBò àNBð" øîàpL ,déãäa eîe÷z àì"òLt ¦¨¦£¨©£©§©¨¨¦§¨¦§¦¥¨¨©£¥¤¤¡©¥¨§¥©¤©
ìïBò àNBð éî¯ì" .òLt øáBòìçð úéøàLìà :àðéðç øa àçà éaø øîà "Búì" ;da õB÷å äéìçð úéøàLì"Bú¯åìàìëìçðì,Bú §¦¥¨§¥¤©¦§¥¦©£¨¨©©¦©¨©£¦¨©§¨§¨¦§¥¦©£¨§Ÿ§¨©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dpyd y`x(iyily meil)

ïéôöôöîe,zg` dry mixeqi jezn mikeae miwrev -ïéìBòå §©§§¦§¦
,mpdibdnøîàpL(h bi dixkf)ìMä úà éúàáäå'íézôøöe Làa úéL ¤¤¡©§¥¥¦¤©§¦¦¨¥§©§¦

éðàå éîLá àø÷é àeä ,áäfä úà ïçák íézðçáe óñkä úà óøök¦§Ÿ¤©¤¤§©§¦¦§Ÿ¤©¨¨¦§¨¦§¦©£¦
,'Búà äðòàziyilyd zk z` `ia`e ,jk aezkd yxtl yie ¤¡¤Ÿ

y`a [miipepiadÎ]itk [mixeqi ici lr] miziwipe ,mpdib ly
.mpdibn mze` dlr` inya e`xwiyke ,adfde sqkd z` miwpny

äpç äøîà íäéìòå(i a '` l`eny),'ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä' ©£¥¤¨§¨©¨¥¦§©¤¦§©¨©
.mze` dlrn `ed ixd mpdibl mcixeny xg`ly

ìlä úéae miwleg,íéøîBà,llk mpdibl micxei miipepiad oi` ¥¦¥§¦
mingx ly zecn dxyr ylya xen`d mda miiwzn `l`zeny)

(e cl,'ãñç áøå'dvgne zexiar dvgn mdl yiy oeiky epiidc §©¤¤
,zeiekfähîmiipf`nd sk z` d"awd,ãñç étìkmicxei mpi`e ©¤§©¥¤¤

.mpdiblãåc øîà íäéìòå(` ehw mildz)éìB÷ úà 'ä òîLé ék ézáäà' ©£¥¤¨©¨¦¨©§¦¦¦§©¤¦
,'ipEpgYäLøtä ìk ãåc øîà íäéìòå[df wxtÎ],dlekxn`py ©£¨©£¥¤¨©¨¦¨©¨¨¨¨
jynda(e weqt),'òéLBäé éìå éúBlc'mpi`e zeevna milc mdy s`y ©¦§¦§¦©

itlk skd z` dhne mriyen d"awd ,zekfl mrixkdl mileki
.cqg

:xzei xeng mypery miryx yiy d`ian `ziixadìàøNé éòLBt§¥¦¨¥
íéðL da ïéðBcéðå ípäéâì ïéãøBé ,ïôeâa íìBòä úBneà éòLBôe ,ïôeâa§¨§¥¨¨§¨§¦§¥¦Ÿ§¦¦¨§¥

,Lãç øNòeçeøå ,úôøNð ïúîLðå ,äìk ïôeb Lãç øNò íéðL øçàì ¨Ÿ¤§©©§¥¨Ÿ¤¨¨¤§¦§¨¨¦¤¤§©
ïzøfôî[xt` dyrpe dlky mteb z` zxftnÎ]éìâø úBtk úçz §©©§¨©©©©§¥

øîàpL ,íé÷écö`eal cizrl eny i`xil 'd zghada(`k b ik`ln), ©¦¦¤¤¡©
íúBqòå'[mzyakeÎ].'íëéìâø úBtk úçz øôà eéäé ék íéòLø §©¤§¨¦¦¦§¥¤©©©©§¥¤

:`ziixad dkiynnïéðénä ìáà,drxl miig midl` ixac ektdy £¨©¦¦
,miqeziiade miwecvd oebkúBøBñnäåoenn mixqend mipiyln - §©¨

,miiebd cia l`xyiíéñøB÷étàäåel`e ,minkg icinlz ifan - §¨¤¦§¦
äøBza eøôkL,minyd on dxez oi`y mixne`eúéiçúa eøôkLå ¤¨§©¨§¤¨§¦§¦©

,íéiç õøàa íúézéç eðúpLå ,øeaö éëøcî eLøétLå ,íéúnä©¥¦§¤¥§¦©§¥¦§¤¨§¦¦¨§¤¤©¦
ïéãøBé ,åéøéáçå èáð ïa íòáøé ïBâk íéaøä úà eàéèçäå eàèçLå§¤¨§§¤§¦¤¨©¦§¨¨§¨¤§¨©£¥¨§¦

øîàpL ,úBøBc éøBãì da ïéðBcéðå ípäéâì(ck eq diryi)eàøå eàöéå' §¥¦¨§¦¦¨§¥¤¤¡©§¨§§¨
,'Bâå éa íéòLtä íéLðàä éøâôa`l mW`e zEnz `l mYrlFz iM §¦§¥¨£¨¦©Ÿ§¦¦§¦©§¨Ÿ¨§¦¨Ÿ

mda xraz mpdibd y`y x`eane .'xUA lkl oF`xc Eide dAkz¦§¤§¨¥¨§¨¨
e ,mlerläìk ípäéb,`al cizrl lhazn -ïäåef zk iyp`e -ïðéà ¥¦Ÿ¨¤§¥¥¨

,ïéìk,mlerl miyprp `l`øîàpLz)(eh hn mildúBláì íøeöå' ¨¦¤¤¡©§¨§©
,('Bì ìáfî) ìBàLepiide ,le`yd z` dlaz mzxevy ,xnelk §¦§ª

.elki `l mde dlki mpdibdyänì Ck ìëålk miyprp recne - §¨¨¨¨
,jkìeáæa íäéãé eèLtL éðtîzia axgp mdizepeer llbay - ¦§¥¤¨§§¥¤¦§

itke ,ycwndøîàpL(my),'Bì ìáfî''le`y zelal mxev'y ,epiide ¤¤¡©¦§ª
,eaixgdl enxb mdy ,'el leafn'y iptn `edúéa àlà 'ìeáæ' ïéàå§¥§¤¨¥

øîàpL ,Lc÷nä(bi g '` mikln)íäéìòå .'Cì ìáæ úéa éúéðá äða' ©¦§¨¤¤¡©¨Ÿ¨¦¦¥§ª¨©£¥¤
äpç äøîà(i a '` l`eny)'åéáéøî ezçé 'ä'ly eiaixn exayi - ¨§¨©¨¥©§¦¨¨

mdl `dz `ly epiide ,eycwn zia z` aixgdl enxby d"awd
.dpwzíäéðôe ,ïéáà øa ÷çöé éaø øîàel` miryx lyì ïéîBcéìeL ¨©©¦¦§¨©¨¦§¥¤¦§¥

[zizgzlÎ]äøéã÷.y`d zngn dxegyyeäðéàå ,àáø øîàå- §¥¨§¨©¨¨§¦§
md miryxd el`eàæBçî éða éøétL éøétMîmibperndn - ¦©¦¥©¦¥§¥§¨

,`fegn xird ly mipnydeïééøwîee`xwi cizrle -.'ípäéâ éða' ¦©§¨§¥¥¦Ÿ
:`ziixad z` `xnbd zx`anáøå' íéøîBà ìlä úéa ,øî øîà̈©©¥¦¥§¦§©

.ãñç étìk ähî 'ãñç:`xnbd dywnáéúkäå(h bi dixkf)éúàáäå' ¤¤©¤§©¥¤¤§¨§¦§¥¥¦
ìMä úà,'Làa úéLzvxzn .mpdib ly y`a mipecipy x`eane ¤©§¦¦¨¥
:`xnbdíúäwqer my aezkd -.ïôeâa ìàøNé éòLBôadywn ¨¨§§¥¦¨¥§¨

a weqtd z` cinrdl xyt` m`d :`xnbd,ïôeâa ìàøNé éòLBt§¥¦¨¥§¨
zøîà àäåc lirl,àzðwz eäì úéìmznype dlk mteb `l` §¨¨§©§¥§©©§¨

lr mdizepeern mze` dwpn d"awdy x`ean o`k eli`e ,ztxyp
:`xnbd zvxzn .myn mze` dlrne ,mpdib ixeqi icieäì úéì ék¦¥§

äðwzdf ixd ,dpwz oi` mteba l`xyi iryetly exn`y dn - ©¨¨
`wecúBðBò áBøaeli`e ,mdizeiekf lr miax mdizepeeryk - §£
,àëämdl yiyk xaecnénð eäa úéàå ,úBiëæ äöçîe úBðBò äöçî ¨¨¤¡¨£¤¡¨§ª§¦§©¦

mb mdizepeer llka yie -,ïôeâa ìàøNé éòLBôc ïBòmdeàéâñ àì ¨§§¥¦¨¥§¨Ÿ©§¨

åàìc déìxn`py dn mda miiwziy ilan dxtk mdl oi` ok` - ¥§¨
ìMä úà éúàáäå','Làa úéL,zeiekf dvgn mdl yiy oeik mpn` §¥¥¦¤©§¦¦¨¥

.mpdibn onf xg`l mileråàì íàåiryet ly oeer mda oi` m`e - §¦¨
exn` mdilr ,zeiekf dvgne zepeer dvgn mdl yie ,oteba l`xyi

lld zia,ãñç étìk ähî 'ãñç áøå'.mpdibl llk micxei oi`e §©¤¤©¤§©¥¤¤
*

:`ziixaa epipyïäéìòåmiipepiad lre -ãåc øîà(` ehw mildz) ©£¥¤¨©¨¦
,''ä òîLé ék ézáäà' áéúëc éàî ,àáø Løc .''ä òîLé ék ézáäà'¨©§¦¦¦§©¨©¨¨©¦§¦¨©§¦¦¦§©
éúîéà ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà̈§¨§¤¤¦¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¥¨©

éðôì äáeäà éðàéìå éúBlc' ,éðeðçz ìB÷ òîBL äzàL ïîæa ,E £¦£¨§¨¤¦§©¤©¨¥©©£¨©¦§¦
,úBönä ïî éðà älcL ét ìò óà 'òéLBäéoi`y miipepiad oebk §¦©©©¦¤©¨£¦¦©¦§

,mlivdl icka mda oi`e ,skd z` mirixkn mdizeiekfäàð éì¦¨¤
,òéLBäì.cqg itlk skd zehdl §¦©

:`xnbd zxxaneäéð éàî ïôeâa ìàøNé éòLBt.md in -,áø øîà §¥¦¨¥§¨©¦¨©©
ïélôz çpî àìc àzô÷ø÷md ine .oilitz gipn epi`y y`x - ©§©§¨§Ÿ©©§¦¦

äøéáòa ,áø øîà .ïôeâa íìBòä úBneà éòLBtieliba mi`hegd - §¥¨¨§¨¨©©©£¥¨
.zeixr

:`ziixaa epipyäæ ,àcñç áø øîà .íéiç õøàa íúézéç eðúpLå§¤¨§¦¦¨§¤¤©¦¨©©¦§¨¤
ì àlL øeavä ìò äøéúé äîéà ìéènä ñðøt.íéîL íLáø øîà ©§¨©©¦¥¨§¥¨©©¦¤Ÿ§¥¨©¦¨©©

ì àlL øeavä ìò äøéúé äîéà ìéènä ñðøt ìk ,áø øîà äãeäéíL §¨¨©©¨©§¨©©¦¥¨§¥¨©©¦¤Ÿ§¥
øîàpL ,íëç ãéîìz ïa äàBø Bðéà ,íéîL(ck fl aei`)eäeàøé ïëì' ¨©¦¥¤¥©§¦¨¨¤¤¡©¨¥§¥

'áì éîëç ìk äàøé àì ,íéLðàmicgtne mi`xi miyp`y in - £¨¦Ÿ¦§¤¨©§¥¥
.al inkg mipa d`ex epi` ,epnn

:`ziixaa epipy.ãñç étìk ähî 'ãñç áøå' ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦§©¤¤©¤§©¥¤¤
:`xnbd zxxanãéáò éëéä.zekfl skd z` d"awd dhn ji` -éaø ¥¦¨¦©¦

BLáBk ,øîBà øæòéìàdhne zeiekfd ly mipf`nd sk z` ciakn - ¡¦¤¤¥§
.zepeerd sk z` drixkn jkae ,dhn itlk dze`øîàpL(hi f dkin) ¤¤¡©

'eðéúðBò Laëé eðîçøé áeLé'yeakiy ici lr epizepeer z` rixki - ¨§©£¥¦§Ÿ£Ÿ¥
:dipy drc .zeiekfd sk z`,øîà àðéðç øa éñBé éaød"awdàNBð ©¦¥©£¦¨¨©

,drixkn zeiekfd sk `linne ,zepeerd sk z` diabn -Løîàp ¤¤¡©
(gi f my),'òLt ìò øáòå ïBò àNð'oerd z` `yep d"awd ,xnelk Ÿ¨§Ÿ¥©¤©

:ziyily drc .ryt lr xaer `ed jkae dlrn itlkéaø éác àðz̈¨§¥©¦
,ìàòîLéd"awdïBLàø ïBLàø øéáòîz` cixene xiarn - ¦§¨¥©£¦¦¦

dvgn el yi m` `linne ,zepeerd skay dpey`xd dxiard
.zepeerd lr zeiekfd zexaeb zepeer dvgne zeiekfäcnä àéä ïëå§¥¦©¦¨

.cqg itlk dhn `ed dci lry d"awd zbdpd `id jk -,àáø øîà̈©¨¨
÷çîð Bðéà Bîöò ïBòåskn oey`xd oeerd z` xiqn d"awdy s` - §¨©§¥¦§¨

,ixnbl ewgen epi` mewn lkn ,mipf`ndúBðBò àaeø àkéà éàc- §¦¦¨¨£
`vnpe ,zepeer dvgn el yi oiicr ,df oeer zxqd xg`l mb m`y

,zepeer aex el yi df oeer mryáéLçîdf oeer d"awdeäééãäa- ¦£¦©£©§
.mixenbd miryxd mr ezepnl eizepeer mr cgi

:lirl xkfedy weqtdn zxg` dyxc d`ian `xnbd(øîà àáø)
åéúBcî ìò øéáònä ìk ,[àáø øîà]exiag mr wcwcn epi`y in - ¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

,el gipne xiarn `l` ,exrivy dn lr dcn cbpk dcn eaiydl
åéòLt ìk ìò Bì ïéøéáòîdpi`e ,ezgipne epnn zxaer oicd zcin - ©£¦¦©¨§¨¨

,eiryt lr eyiprdl enr zwcwcnøîàpL(gi f dkin)øáòå ïBò àNð' ¤¤¡©Ÿ¨§Ÿ¥
,'òLt ìò,yxtl yieàNBð éîì[d"awd]òLt ìò øáBòL éîì ,ïBò ©¤©§¦¨§¦¤¥©¤©

.ecbpk eryty
:`ax yxcy dn ea miiwzdy dyrn d`ian `xnbddéøa àðeä áø©¨§¥

ìç òLBäé áøcL,dlg -ì àtt áø ìòdéa éìeiL`tt ax qpkp - §©§ª©¨©¨©¨¨§©¥¥
,enelya le`ylàîìò déì Léìçc dééæç,zenl cnery d`x - ©§¥§¨¦¥¨§¨

eäì øîà,`ped ax ly ezia ipal -àzãååæ déì eúéáöel epikd - ¨©§§¦¥§©§¨
,mikixkz xnelk ,jxcl dcivçôzéà óBñì,`ixad -éñkéî äåäó §¦§©£¨¦§¦

dééæçéîì àtt áøoikdl ywiay meyn eze`xl `tt ax yiiazd - ©¨¨§¦§§¥
.mikixkz eleøîà,`ped axl eixag Dilúéæç éàî.zi`x dn - ¨§¥©£¥

[eäì] (äéì) øîà,`ped axäåä éëä ,ïéàxn`y itk did jk ok` - ¨©§¦¨¦£¨
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òå "BúBà äðòà éðàå éîLá àø÷é àeä áäfäìíäé ©¨¨¦§¨¦§¦©£¦¤¡¤©£¥¤
BàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä" :äpç äøîàìòiåìúéa ." ¨§¨©¨¥¦§©¤¦§©¨©¥

k ähî "ãñç áøå" :íéøîBà ìläìíäéìòå ,ãñç ét ¦¥§¦§©¤¤©¤§©¥¤¤©£¥¤
B÷ úà 'ä òîLé ék ézáäà" ãåc øîàìòå "éìíäé ¨©¨¦¨©§¦¦¦§©¤¦©£¥¤

k ãåc øîàìå éúBìc" dìek äLøtäì."òéLBäé é ¨©¨¦¨©¨¨¨¨©¦§¦§¦©
àøNé éòLBtìïôeâa íìBòä úBneà éòLBôe ,ïôeâa¯ §¥¦§¨¥§¨§¥¨¨§¨

ïéãøBéì,ípäéb,Lãç øNò íéðL da ïéðBãéðåìøçà §¦©¥¦¨§¦¦¨§¥¨¨Ÿ¤§©©
k ïôeb Lãç øNò íéðLìçeøå ,úôøNð ïúîLðå ,ä §¥¨¨Ÿ¤¨¨¤§¦§¨¨¦§¤¤§©

âø úBtk úçz ïzøfôîìíúBqòå" øîàpL ,íé÷écö é §©©§¨©©©©§¥©¦¦¤¡¤©§©¤
âø úBtk úçz øôà eéäé ék íéòLøìáà ."íëéì §¨¦¦¦§¥¤©©©©§¥¤£¨

,äøBza eøôkL ,íéñøB÷étàäå ,úBøBñnäå ,ïéðénä©¦¦§©¨§¨©¦§¦¤¨§©¨
,øeaö éëøcî eLøétLå ,íéúnä úéiçúa eøôkLå§¤¨§¦§¦©©¥¦§¤¥§¦©§¥¦
úà eàéèçäå eàèçLå ,íéiç õøàa íúézéç eðúpLå§¤¨§¦¦¨§¤¤©¦§¤¨§§¤¡¦¤

åéøéáçå èáð ïa íòáøé ïBâk ,íéaøä¯ïéãøBéì,ípäéb ¨©¦§¨¨§¨¤§¨©£¥¨§¦©¥¦¨
da ïéðBãéðåìéøâôa eàøå eàöéå" øîàpL ,úBøBc éøBã §¦¦¨§¥¤¤¡©§¨§§¨§¦§¥

'åâå "éa íéòLBtä íéLðàä¯k ípäébìïðéà ïäå ä ¨£¨¦©§¦¦§¥¦¨¨¤§¥¥¨
kìíøeöå" øîàpL ,ïéìBàL úBìáìeáfîìëå ."Bìì ¨¦¤¤¡©§¨§©§¦§§¨

Ckìän¯eáæa íäéãé eèLtL éðtîìøîàpL , ¨¨¨¦§¥¤¨§§¥¤¦§¤¤¡©
eáfî"ììeáæ ïéàå ,"BìøîàpL ,Lc÷nä úéa àìà ¦§§¥§¤¨¥©¦§¨¤¤¡©

eáæ úéa éúéðá äða"ììòå "Cì'ä" äpç äøîà íäé ¨Ÿ¨¦¦¥§¨©£¥¤¨§¨©¨
ïéîBc íäéðôe :ïéáà øa ÷çöé éaø øîà ."åéáéøî ezçé¥©§¦¨¨©©¦¦§¨©¨¦§¥¤¦

ìeLì:øî øîà .ípäéb éða ïééøwîe ,àæBçî éða éøétL éøétLî eäðéàå :àáø øîàå .äøéã÷ é §¥§¥¨©£©¨¨§¦§§©¦¥©¦¥§¥§¨¦©§¨§¥¥¦¨¨©¨
k ähî "ãñç áøå" :íéøîBà ìlä úéaìMä úà éúàáäå" :áéúëäå .ãñç étì."Làa úéLé ¥¦¥§¦§©¤¤©¤§©¥¤¤§¨§¦§¥¥¦¤©§¦¦¨¥

¯àøNé éòLBôa íúäì.ïôeâa¯àøNé éòLBtìzøîà àäå ?ïôeâaì!àzðwz eäì úé¯ék ¨¨§§¥¦§¨¥§¨§¥¦§¨¥§¨§¨¨§©§¥§©©§¨¦
ìúéìàëä ,úBðåò áBøa äðwz eä¯éòLBôc ïåò éîð eäa úéàå ,úBiëæ äöçîe úBðåò äöçî ¥§©¨¨§£Ÿ¨¨¤¡¨£Ÿ¤¡¨§ª§¦§©¦¨Ÿ§§¥

àøNéì,ïôeâaìàéâñ àìc déìMä úà éúàáäå" åàìíàå ,"Làa úéLéìåà¯"ãñç áøå" ¦§¨¥§¨¨©§¨¥§¨§¥¥¦¤©§¦¦¨¥§¦¨§©¤¤
k ähîìòå ,ãñç étìék ézáäà" áéúëc éàî :àáø Løc 'ä òîLé ék ézáäà" ãåc øîà ïäé ©¤§©¥¤¤©£¥¤¨©¨¦¨©§¦¦¦§©¨©¨¨©¦§¦¨©§¦¦

àøNé úñðk äøîà 'ä òîLéììäáeäà éðà éúîéà ,íìBò ìL BpBaø :àeä Ceøa LBãwä éðô ¦§©¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¥¨©£¦£¨
ìéðôE¯B÷ òîBL äzàL ïîæaìå éúBìc" .éðeðçzìúBönä ïî éðà äìcL ét ìò óà "òéLBäé é¯ìäàð éìàøNé éòLBt .òéLBäì §¨¤¦§©¤©¨¥©©£¨©¦§¦§¦©©©¦¤©¨£¦¦©¦§¦¨¤§¦©§¥¦§¨¥

c àzô÷ø÷ :áø øîà ?eäéð éàî ïôeâaìBòä úBneà éòLBt .ïéìôz çpî àìïôeâa í¯,íéiç õøàa íúézéç eðúpLå .äøéáòa :áø øîà §¨©¦£©©©§©§¨§¨©©§¦¦§¥¨¨§¨£©©©£¥¨§¤¨§¦¦¨§¤¤©¦
éhnä ñðøt äæ :àcñç áø øîàìò äøéúé äîéàìàìL øeaväìk :áø øîà äãeäé éaø øîà .íéîL íLìéhnä ñðøtìäøéúé äîéà ¨©©¦§¨¤©§¨©©¦¥¨§¥¨©©¦¤Ÿ§¥¨©¦¨©©¦§¨¨©©¨©§¨©©¦¥¨§¥¨

òìàìL øeaväìíéîL íL¯z ïa äàBø Bðéàì" øîàpL ,íëç ãéîìíéLðà eäeàøé ïëìk äàøé àìéîëçììä úéa ."áì:íéøîBà ©©¦¤Ÿ§¥¨©¦¥¤¥©§¦¨¨¤¤¡©¨¥§¥£¨¦Ÿ¦§¤¨©§¥¥¥¦¥§¦
k ähî "ãñç áøå"ìàðéðç øa éñBé éaø ,"eðéúBðBò LBaëé epîçøé áeLé" øîàpL ,BLáBk :øîBà øæòéìà éaø ?ãéáò éëéä .ãñç ét §©¤¤©¤§©¥¤¤¥¦¨¥©¦¡¦¤¤¥§¤¤¡©¨§©£¤¦§£¥©¦¥©£¦¨

ò øáBòå ïBò àNBð" øîàpL ,àNBð :øîàìàòîLé éaø éác àðz ."òLtìä àéä ïëå ,ïBLàø ïBLàø øéáòî :ïBòå :àáø øîà .äcn ¨©¥¤¤¡©¥¨§¥©¤©¨¨§¥©¦¦§¨¥©£¦¦¦§¥¦©¦¨¨©¨¨§¨
úBðBò àaeø àkéà éàc ,÷çîð Bðéà Bîöò¯k :øîà àáø .eäééãäa áéLçîìò øéáònäìïéøéáòî åéúBcîìò BìkìøîàpL ,åéòLt ©§¥¦§¨§¦¦¨¨£¦£¦©£©§¨¨¨©¨©©£¦©¦¨©£¦¦©¨§¨¨¤¤¡©

ò øáBòå ïBò àNBð"ì"òLtìïBò àNBð éî¯ò øáBòL éîììç òLBäé áøc déøa àðeä áø .òLtìò ,Lìàtt áøìeiLìdééæç .déá é ¥¨§¥©¤©§¦¥¨§¦¤¥©¤©©¨§¥§©§ª©£©©©©¨§©¥¥©§¥
çcìLéìò déìøîà ,àîìeúéáö :eäì.àúãååæ déìéñëéî äåä ,çtúéà óBñàtt áø óìøîà ?úéæç éàî :déì øîà .déiæçéîìdé ©£¦¥¨§¨£©§§¦¥©§¨¨§¦§©£¨¦§¦©©¨§¤¡¦¥¨©¥©¨¥£©¥

øîàå .äåä éëä ,ïéàìéàBä :àeä Ceøa LBãwä eäìåìdéìéîa íé÷Bî à¯ìò øáBòå ïBò àNBð" øîàpL ,déãäa eîe÷z àì"òLt ¦¨¦£¨©£©§©¨¨¦§¨¦§¦¥¨¨©£¥¤¤¡©¥¨§¥©¤©
ìïBò àNBð éî¯ì" .òLt øáBòìçð úéøàLìà :àðéðç øa àçà éaø øîà "Búì" ;da õB÷å äéìçð úéøàLì"Bú¯åìàìëìçðì,Bú §¦¥¨§¥¤©¦§¥¦©£¨¨©©¦©¨©£¦¨©§¨§¨¦§¥¦©£¨§Ÿ§¨©£¨

éîì

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

ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

נוסח הפסוקים בתפילה הוא, כמובן ככתוב בתנ"ך, אלא לפעמים ישנם כה נוסחאות.
ממכתב כ"ד מר-חשוון, תש"כ



ריח
`xew dida cenr fi sc ± ipy wxt`nei

.mixiyk envr miyny inl÷éãö.zn` htyna -ãéñç.dxeyd on miptl qpkp -óåñáìå
.oica miiwzn mlerd oi`y d`exyk -'ä 'ä,`hgiy mcew mgxn ip` .mingx zcn -

ip`e.aeyi m` ,`hgiy xg` mgxnúåãî äøùò ùìùì äúåøë úéøám`y elld -

.mwix zexfeg opi` mziprz zltza l`xyi mexikfiúéøá úøåë éëðà äðäxen`d lr -

.dlrnlíéúðéámeil dpyd y`x oia -

.mixetkd'åë äáåèì íéúòmizrdy minrt -

dilr lwdl ,`id daehl dpyd seql mipezpd

.d"xa dilr xfbpd zeprxetd onàåäù íéîòôå
äòøì.dl ewqty daehd on zegtl -õøàä ìò

íäì äëéøöùlre minxkd lre zecyd lr -

.zepbdïðîæá àìù.drixfd iptl -õøàä ìòå
íäì äëéøö äðéàù.zexacnae zexria -

úåéðîéñ,oiketd oipniq yi weqtl weqt oia -

.dfkïé÷øå ïéëàz` hrnl dyxcl oi`a -

`l xnel ,oiherin ody oiwxe oik`k ,xeaicd

m`ivei mdl xva 'd l` ewrviy dry lka

.oic xfb mcew ewrv ok m` `l` ,mdizewevnn
íåãøâì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

äìçúá"cqgd 'd jle" :`xw xn`w ikde - mlyz dz` ik,oicd zxeyn miptl qpkil -

.edyrnk yi`l mlyzyk miiwzn mlerd oi`y d`ex dz`yk

ùìù`kd opixn`ck ,zecn ipy md mipey`xd zeny ipyc mz epiax xne` - zecn dxyr

zcn 'd .aeyi m` `hgiy xg`l mgxn ip`e ,eilr mgxl `hgiy mcew 'd ip`"

oer" .oicd zcn `edy midl`k `le ,`ed mingx

`neia 'zi`ck ,'ca mipnp md "dwpe d`hge ryte

zeperc (mye a,el sc) "mixiry ipy" 'tael` -

miryt ,zepecfze`hge ,micxnd el` -el` -

dpen oi` miqp epiaxc mixzq zlbnae .zebbyd

ikdc meyn ,zenyd oia wiqt yiy ,oey`xd my

megx 'd" :`xw 'd enyy d"awd :`xw xn`w

,zecn izya dpen "mitl`l cqg xvep"e "oepge

,zxg` dcn mitl`l ,zg` dcn epiid cqg xvepc

zcn lr ze`n yng daexn daeh dcny

aizk `kde "mirax lr" :aizk mzdc ,zeprxet

."mitl`l"

áùå- el `txezgilq,d`etx `xw oerd

.(a,fi sc) dlibnc ipy wxt `zi`ck

øùà`yi `l- miptmc` ipt` `xwc dihyt

ezlecb liaya mipt `yep oi`y ,i`w

aizkck ,mipt `eype owf mc`a e` ,exyere

`yi" la` ."owfl mipt `yi `l xy`" (gk mixac)

"jil` eipt 'dmipt jl d`xiy ,i`w dpiky ipt` -

`kd jixt `lc `de .qrk ly mipt `le zewgey

aizke "aei` ipt z` 'd `yie" (an aei`) 'izkcn

"`y` eipt m` ik" (my)[qg] mzdc meyn -

'eke aezk d"c :r dcp 'qez 'ir] :ewcv liaya

.[`iyewa egipd
o`k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ìáéúk :éîø àðeä áø .íéøéLk Bîöò íéNnL éî §¦¤¥¦©§¦§¨¦©¨¨¥§¦
ëa 'ä ÷écö"ìëa ãéñçå" áéúëe "åéëøcì."åéNòî ©¦§¨§¨¨§¦§¨¦§¨©£¨

äìçza¯e ,÷écöìóBqá¯à éaø .ãéñçì:éîø øæò ©§¦¨©¦§©¨¦©¦¤§¨¨¨¥
e" áéúkìíìLz äzà ék" áéúëe "ãñç 'ä EìLéà §¦§¨¤§¦¦©¨§©¥§¦

äìçza ,"eäNòîk¯,"eäNòîk íìLz äzà ék" §©£¥©§¦¨¦©¨§©¥§©£¥
eìóBqá¯eìéà ."ãñç 'ä Eìéøîàå ,éôìéà dì,àô §©§¨¤¦§©§¨§¦¨¦§¨

äìçúa !"úîàå" áéúëe "ãñç áøå" áéúk :éîø¯ ¨¥§¦§©¤¤§¦§¡¤¦§¦¨
e ,úîàåìóBqá¯ò 'ä øBáòiå" ."ãñç áøå"ìåéðt §¡¤§©§©¤¤©©£©¨¨

à :ïðçBé éaø øîà ,"àø÷iåìîìéà áeúk àø÷î à ©¦§¨¨©©¦¨¨¦§¨¥¦§¨¨¦
øLôàìî ,BøîBàìàeä Ceøa LBãwä óhòúpL ãn ¤§¨§§§©¥¤¦§©¥©¨¨

Lkìäàøäå ,øeaö çéìBìøîà .äìôz øãñ äLîì:B ¦§¦©¦§¤§¨§¤¥¤§¦¨¨©
kìàøNiL ïîæìïéàèBç¯eNòéìçBî éðàå ,äfä øãqk éðôììíãB÷ àeä éðà 'ä 'ä" .íä ¨§©¤¦§¨¥§¦©£§¨©©¥¤©¤©£¦¥¨¤£¦¤

àeä éðàå ,íãàä àèçiLìà" .äáeLz äNòéå íãàä àèçiL øçàìáø øîà "ïepçå íeçø ¤¤¡¨¨¨¨©£¦§©©¤¤¡¨¨¨¨§©£¤§¨¥©§©¨©©
äúeøk úéøa :äãeäéììLäøNò LúøBk éëðà äpä" øîàpL ,í÷éø úBøæBç ïðéàL úBcî §¨§¦§¨¦§¤§¥¦¤¥¨§¥¨¤¤¡©¦¥¨Ÿ¦¥

Bãb :ïðçBé éaø øîà ."úéøaìL Bðéc øæb úòø÷nL äáeLz äìïîLä" øîàpL ,íãàìíòä á §¦¨©©¦¨¨§¨§¨¤§¨©©§©¦¤¨¨¤¡¤©©§¥¥¨¨
e òîLé åéðæàáe åéðéòá äàøé ït òLä åéðéòå ãaëä åéðæàå äfäìàôøå áLå ïéáé Bááìøîà ."B ©¤§¨§¨©§¥§¥¨¨©¤¦§¤§¥¨§¨§¨¦§¨§¨¨¦¨¨§¨¨¨©

àtt áø déììãå :ééaàìàîì?ïéc øæb éðô¯" :déì øîàáLåàôøåìøác eäæéà ,áéúk "B ¥©©¨§©©¥§¦§¨¦§¥§©¦¨©¥¨¨§¨¨§¦¥¤¨¨
éøvLäàeôø C¯íézðéa áMä :éáéúéî .ïéc øæb äæ øîBà éåä¯çBîìïéì,Bì,íézðéa áL à ¤¨¦§¨¡¥¥¤§©¦¥¦¦©¨¥§©¦£¦Ÿ¨¥§©¦

k àéáä eìéôàìéàìBòaL úBéáð éìí¯çBî ïéàìïéì!B¯ìàäà ;àéL÷ à¯àä ,ãéçéa¯ £¦¥¦¨¥¥§¨¤¨¨¥£¦¨©§¨¨§¨¦¨
à 'ä éðéò" :éáéúéî .øeaöaìéä"da E¯íézòìíézò äáBèìíézò .äòøìàøNé eéäL éøä ?ãöék äáBèìLàøa ïéøeîb íéòLø §¦¥¦¦¥¥¡Ÿ¤¨¦¦§¨¦¦§¨¨¦¦§¨¥©£¥¤¨¦§¨¥§¨¦§¦§Ÿ

e÷ñôe ,äðMäì,íéèòeî íéîLb íäì.ïäa eøæç óBqìéñBäò óìïäé¯ïãéøBî àeä Ceøa LBãwä àìà .äøæb äøæâð øákL ,øLôà éà ©¨¨¨§¨¤§¨¦¨¦©¨§¨¤§¦£¥¤¦¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨¤¨©¨¨¦¨
ò ïpîæaìäëéøvä õøàäìkä ,ïäììíézò ,õøàä éôìàøNé eéäL éøä ?ãöék äòøìò e÷ñôe ,äðMä Làøa ïéøeîb íé÷écöìïäé ¦§©¨©¨¨¤©§¦¨¨¤©Ÿ§¦¨¨¤¦¦§¨¨¥©£¥¤¨¦§¨¥©¦¦§¦§Ÿ©¨¨¨§£¥¤

Lb,ïéaeøî íéîì,ïäa eøæç óBqìïäî úBçô¯ò ïpîæa àìL ïãéøBî àeä Ceøa LBãwä àìà .äøæb äøæâð øákL ,øLôà éàìõøàä §¨¦§¦©¨§¨¤¦§¥¤¦¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨¤¨©¨¨¦¨¤Ÿ¦§©¨©¨¨¤
äëéøö dðéàLì.ïäìàäéî äáBèìdéòø÷éìå eäééðéc øæâìéñBóì!eä¯úBiðàa íiä éãøBé" :òîL àz .éëäa øLôàc íúä éðàL ¤¥¨§¦¨¨¤§¨¦¨¦§§¥¦§©¦©§§¦§¨¥¨¨§¤§¨§¨¦¨§©§¥©¨¨¢¦

î éNBòìà e÷òöéå" .'åâå "øBkMk eòeðéå ebBçé ...åéìb íîBøzå äøòñ çeø ãîòiå øîàiå" .'åâå 'ä éNòî eàø änä íéaø íéîa äëàì ¥§¨¨§©¦©¦¥¨¨©£¥§©Ÿ¤©©£¥©§¨¨©§¥©¨¨§¨©¦§©¦§£¤
øva 'äìeãBé" ...'åâå "íäì'åâå "Bcñç 'ä¯äNòì,äøBzaL ïéwøå ïékàk úBiðîéñ ïäìøîBìïéc øæb íãB÷ e÷òö :E¯e÷òö ,ïéðòð ©©¨¤§©©§§¨¨¨¤¦¨¦§©¦§©¦¤©¨©§¨£¤§©¦©£¦¨£

ìïéc øæb øçà¯!ïéðòð ïðéà¯àL :òîL àz .eîc ïéãéçék éîð éðäìa äìîb ïaø úà úøBibä àéøBìàéìøLà" íëúøBúa áéúk :ìà §©©§©¦¥¨©£¦¨¥©¦¦§¦¦¨¨§©¨£¨¤§¨©¦¤¤©¨©§¦¥§¦§©§¤£¤Ÿ
à åéðt 'ä àOé" áéúëe "íéðô àOéìétèð ."Eììøîà ,ïäkä éñBé éaø dìBLîà :dììLî Cì,ìäîBc øácä äî¯ìäLBpL íãà ¦¨¨¦§¦¦¨¨¨¥¤¦§©¨©¦¥©Ÿ¥¨©¨¤§¨¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¤

òá÷å ,äðî Bøéáçaìnä éðôa ïîæ BìòaLðå ,Cìnä éiça Bìå ïîæ òébä .Cìàa ,Bòøt àìnä úà ñéiôìøîàå .Cìò :Bìeçî éðBaìì,E ©£¥¨¤§¨©§©¦§¥©¤¤§¦§©§©¥©¤¤¦¦©§©§Ÿ§¨¨§©¥¤©¤¤§¨©¤§¦¨§
ìïàk ,éîð àëä .Eøéáç úà ñéiôe C¯íãà ïéaL úBøéáòaìïàk ,íB÷n¯íãà ïéaL úBøéáòaìå àáé÷ò éaø àaL ãò .Bøéáçì:ãné ¥©¥¤£¥§¨¨©¦¨©£¥¤¥¨¨©¨¨©£¥¤¥¨¨©£¥©¤¨©¦£¦¨§¦¥
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש. לא לבד בנפש הלומד, כי אם גם בנפשות בני ביתו, שאז אוויר הבית הוא אוויר תורה 
ויראת שמים.

היום יום ד חשוון

יהי רצון שלא יתרשם מהחשש מה תהיה התגובה של אלו שעומד עמהם בקישור . . כיוון שלא דברי הם ולא דבריו, כי-אם פסק דין 
בתורתנו הקדושה תורת חיים כפשוטה.

ממכתב י"ד מר-חשוון, תש"כ



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dpyd y`x(iyily meil)

íéøéLk Bîöò íéNnL éîìiaygp mpi`yipira aeyg epi` jk ,m §¦¤¥©§§¦©¦
.d`bzn epi`e envr

*
éîø àðeä áø,dxizq dywd -áéúk(fi dnw milidz)ìëa 'ä ÷écö' ©¨¨¥§¦©¦§¨

.'åéëøc,wcve zn` htyna bdpzn 'dy rnyneáéúëejynda §¨¨§¦
weqtd,'åéNòî ìëa ãéñçå'miptl ,zeciqga bdpzn d"awdy §¨¦§¨©£

:uxize .oicd zxeynälçzak bdep d"awd,÷écözn` htyna ©§¦¨©¦
,wcveóBqáìe`ed ixd ,zn` oica miiwzn mlerd oi`y d`exyk §©
ãéñç.oicd zxeyn miptl bdepe ¨¦

éîø øæòìà éaø,dxizq dywd -áéúk(bi aq milidz),'ãñç 'ä Eìe' ©¦¤§¨¨¨¥§¦§¨¤
,oicd zxeyn miptl ,cqgd zcna bdpzn d"awdyáéúëejynda §¦

,weqtd,'eäNòîk Léàì ílLú äzà ék'mlyl wcwcn d"awdy ¦©¨§©¥§¦§©£
:uxize .eiyrn itl mc`lälçzazpigaa d"awd bdepäzà ék' ©§¦¨¦©¨

ílLúyi`lóBqáìe ,'eäNòîkmiiwzn mlerd oi`y d`exyk §©¥§©£§©
zcna bdep ,ef dcna.'ãñç 'ä Eìe'§¨¤

àôìéà dì éøîàå ,éôìéà[`tli` mya ef dreny mixne` yieÎ]éîø ¦§©§¨§¥¨¦§¨¨¥
,dxizq dywd -áéúkmingx ly zecin b"ia'ãñç áøå'cl zeny) §¦§©¤¤

(e,oicd zxeyn miptl cqgd zcina bdep d"awdy epiide ,áéúëe§¦
jynda,'úîàå':uxize .xezie ila zn` oica bdpzn d"awdy ¤¡¤
älçzazcna d"awd bdepóBqáìe ,'úîàå'mlerd oi`y d`exyk ©§¦¨¤¡¤§©

zcna bdep ,ef dcina miiwzn.'ãñç áøå'§©¤¤
xn`p :mingx ly zecin b"i zyxta yexcl dkiynn `xnbd

(e cl zeny)àø÷î àìîìà ,ïðçBé éaø øîà .'àø÷iå åéðt ìò 'ä øáòiå'©©£Ÿ©¨¨©¦§¨¨©©¦¨¨¦§¨¥¦§¨
BøîBàì øLôà éà ,áeúkxyt` i` weqta ok aezk did `l m` - ¨¦¤§¨§§

weqtdy ,epnvrn df xac xnel didCeøa LBãwä óhòúpL ãnìî§©¥¤¦§©¥©¨¨
àeädaizd iptl xare,øeaö çéìLkdNtY xcq dWnl Fl d`xde ¦§¦©¦§¤§¨§Ÿ¤¥¤§¦¨

e ,mingx zecn b"i lyéðôì eNòé ,ïéàèBç ìàøNiL ïîæ ìk ,Bì øîà̈©¨§©¤¦¨¥§¦©£§¨©
äfä øãqk,[el` zecin b"i xcq iptl exn`iÎ].íäì ìçBî éðàå ©¥¤©¤©£¦¥¨¤

:weqtd jynd z` zyxec `xnbd,''ä 'ä'lr dxen d"ied my
y xnel ick ltkede ,mingx zcnàeä éðàmingx zcnaíãB÷ £¦¤

àeä éðàå ,íãàä àèçiLmb mingx zcnaíãàä àèçiL øçàì ¤¤¡¨¨¨¨©£¦§©©¤¤¡¨¨¨¨
äúeøk úéøa ,äãeäé áø øîà .'Bâå 'ïepçå íeçø ìà' .äáeLz äNòéå§©£§¨¥©§©§¨©©§¨§¦§¨

ììLúBcî äøNò L,el`í÷éø úBøæBç ïðéàLl`xyi mexikfi m` ¦§¤¥¦¤¥¨§¥¨
,mziprz zltzaøîàpLzecn b"i iweqt xg`(i cl my),éëðà äpä' ¤¤¡©¦¥¨Ÿ¦

'úéøa úøk.okl mcew mixen`d zecin b"i lr Ÿ¥§¦
*

øîàpL ,íãà ìL Bðéc øæb úòø÷nL ,äáeLz äìBãb ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨§¨¤§¨©©§©¦¤¨¨¤¤¡©
(i e diryi)äàøé ït ,òLä åéðéòå ,ãaëä åéðæàå ,äfä íòä áì ïîLä'©§¥¥¨¨©¤§¨§¨©§¥§¥¨¨©¤¦§¤

,'Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe ,òîLé åéðæàáe ,åéðéòá'ay' m`y ixd §¥¨§¨§¨¦§¨§¨¨¦¨¨§¨¨
:`xnbd dywn .rxd epic xfb rxwpe 'el `tx' if` daeyzaøîà̈©

àîìãå ,éiaàì àtt áø déìxfegd lr xn`p df weqt `ny - ¥©¨¨§©©¥§¦§¨
daeyza,ïéc øæb éðôìxfb z` rexwl mb dliren daeyzdy oiipne ¦§¥§©¦

:`xnbd zvxzn .oicddéì øîà,iia`,áéúk 'Bì àôøå'rnyne ¨©¥§¨¨§¦
e ,d`etxl wewfy inl lirenyéøvL øác eäæéàäàeôø Clre - ¥¤¨¨¤¨¦§¨

,d`etxl wewfd dlegk `edy xnel jiiy avn dfi`äæ øîBà éåä¡¥¥¤
ïéc øæbel dliren daeyzde ,mc`d ly epic xfbp xaky - §©¦

.epic xfb z` rexwle eze`txl
:opgei iax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíéúðéa áMä ¥¦¥©¨¥§©¦

,mixetikd meil dpyd y`x oia -eléôà ,íéúðéa áL àì ,Bì ïéìçBî£¦Ÿ¨¥§©¦£¦
mbe ,mixetikd mei xg` daeyz dyràéáäoaxwlúBéáð éìéà ìk ¥¦¨¥¥§¨

.Bì ïéìçBî ïéà ,íìBòaLxg`l dliren daeyz oi`y x`eane ¤¨¨¥£¦
:`xnbd zvxzn .mixetikd meia epic xfbp xakyàä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨

zwqer oic xfb xg`l dliren daeyz oi`y dxn`y `ziixad
,ãéçéaeàäoicd xfb z` zrxew daeyzy opgei iax ixace - §¨¦¨

mixen`.øeaöa§¦
:`xnbd dywn,éáéúéîdxeza xn`p ,`ziixaa epipy(ai `i mixac) ¥¦¥

éäìà 'ä éðéò'da Ezixg` cre dpXd ziWxn [l`xyi ux`aÎ] ¥¥¡Ÿ¤¨¥¥¦©¨¨§©©£¦
,dpyd lk jyna ux`d iayei oic z` ogea 'dy epiide .'dpẄ¨

dy minrteíézòoicd mda wceay dpyd jynay [mipnfdÎ] ¦¦
äáBèì,dpyd y`xa xfbpy oicd xfba lwin ok ici lry ,md §¨

dy minrteíézòmpic wcap mdayäòøì,`ziixad zyxtn .md ¦¦§¨¨
,äðMä Làøa ïéøeîb íéòLø ìàøNé eéäL éøä ,ãöék äáBèì íézò¦¦§¨¥©£¥¤¨¦¨¥§¨¦§¦§Ÿ©¨¨

íäì e÷ñôeecxiy,íéèòeî íéîLbe,ïäa eøæç óBñì.daeyza eaye ¨§¨¤§¨¦¨¦§¨§¨¤
éñBäìïäéìò ó,[minybd lrÎ]äøæb äøæâð øákL ,øLôà éài`e §¦£¥¤¦¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨

,dlhal xyt`ïãéøBî àeä Ceøa LBãwä àlàminybd z`Î] ¤¨©¨¨¦¨
[mihrendïpîæae ,drixfl milireny onfa -äëéøvä õøàä ìò ¦§©¨©¨¨¤©§¦¨

,ïäì,zepibde minxkde zecyd lr epiideõøàä éôì ìkälk - ¨¤©Ÿ§¦¨¨¤
.dwewf `idy minybd zcn itk rwxweéäL éøä ,ãöék äòøì íézò¦¦§¨¨¥©£¥¤¨

,ïéaeøî íéîLb ïäéìò e÷ñôe ,äðMä Làøa ïéøeîb íé÷écö ìàøNé¦¨¥©¦¦§¦§Ÿ©¨¨¨§£¥¤§¨¦§¦
ïäa eøæç óBñì.e`hgeïäî úBçôì,mihren minyb wx cixedl - §¨§¨¤¦§¥¤

àlL ïãéøBî àeä Ceøa LBãwä àlà ,äøæb äøæâð øákL ,øLôà éà¦¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨¤¨©¨¨¦¨¤Ÿ
,ïpîæae ,zecyd erxfpy mcew ,epiide,ïäì äëéøö dðéàL õøàä ìò ¦§©¨©¨¨¤¤¥¨§¦¨¨¤

`xnbd zniiqn .zlrez mda oi`y ,zeixacnae zexria ,epiide
daeyza mixfeg xeaivyky x`azdy dn itle :dziiyew z`

ok m` ,dywd mpic xfb rex rxwpdéòø÷éì àäéî äáBèìd"awd §¨¦¨¦§§¥
eäééðéc øæâì,l`xyi ux` iayei lyéñBìåeäì ómdl siqeie - ¦§©¦©§§¦§

:`xnbd zvxzn .dlgza mdilr xfbpy dnn xzei minybéðàL̈¥
éëäa øLôàc íúäxfb z` zepyl xyt`y ote`a xacd dpey - ¨¨§¤§¨§¨¦

oi`y ,mnewnae mpnfa minybd zcxed ici lr daehl oicd
oicd xfb z` miiwl jxc oi`yk wxe ,oicd xfb z` rxew d"awd
exfgy xeaivd ly mpic xfb z` mirxew ,daehl `diy ote`a

.daeyza
:rxwp epi` xeaiv ly oic xfb mby di`x d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

milidza xn`p ,`ziixaa epipy(`lÎbk fw)éNò úBiðàa íiä éãøBé'§¥©¨¨¢¦Ÿ
äøòñ çeø ãîòiå øîàiå ,'Bâå 'ä éNòî eàø änä ,íéaø íéîa äëàìî§¨¨§©¦©¦¥¨¨©£§©Ÿ¤©©£¥©§¨¨

åélb íîBøzå,'ebeíäì øva 'ä ìà e÷òöéå ,'Bâå øBkMk eòeðéå ebBçé ©§¥©¨¨§¨©¦§©¦§£¤©©¨¤
ïäì äNò .'Bâå 'Bcñç 'äì eãBé ,'Bâåweqtl weqt oiaúBiðîéñoink §©©§§¨¨¤¦¨¦

oyxecl ick ,mdipia wiqtdl dketd o"epäøBzaL ïéwøå ïéëàk- §©¦§©¦¤©¨
dpeekd o`k mbe ,hrnl mi`ay ,dxeza 'wx'e 'j`' oiyxecy jxck

e hrnlCì øîBìm` `wecye÷òömliviy 'dl elltzdeøæb íãB÷ ©¨¨£¤§©
ïécmd ixd,ïéðòðm` la`.ïéðòð ïðéà ,ïéc øæb øçàì e÷òöixde ¦©£¦¨£§©©§©¦¥¨©£¦

rxwp mpic xfb oi` mewn lkn ,md miax zeip`a micxeidy s`y
:`xnbd dgec .daeyza mixfegykénð éðä,mid icxei mb -ïéãéçék ¨¥©¦¦¦¦

eîc.rxwp mpic xfb oi` okle ,micigik miaygp - ¨
:rxwp xeaiv oic xfb oi`y ztqep di`x,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

íëúøBúa áéúk ,ìàéìîb ïaø úà úøBibä àéøBìa äìàL(fi i mixac) ¨£¨§§¨©¦¤¤©¨©§¦¥§¦§©§¤
'ebe midl`d idl` `Ed mkidl` 'd iM'.'íéðô àNé àì øLà ¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦£¤Ÿ¦¨¦

x`eane,mc`l mipt `yep epi` d"awdyejci`náéúkzkxaa §¦
mipdk(ek e xacna)éìà åéðt 'ä àNé'.'Emipdkd mikxan cvik dywe ¦¨¨¥¤

.l`xyil eipt z` 'd `yiyïäkä éñBé éaø dì ìtèðdl uxzl ¦§©¨©¦¥©Ÿ¥
,dziiyewäLBpL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLî Cì ìBLîà ,dì øîà̈©¨¤§¨¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¤

äðî Bøéáça,el aiig `edy dpn exiagn raezy -Bì òá÷ådeld ©£¥¨¤§¨©
ïîæaegd oerxtlCìnä éiça Bì òaLðå ,Cìnä éðôaz` el rxtiy §©¦§¥©¤¤§¦§©§©¥©¤¤

,onfa aegdïîæ òébäoerxtdàa ,Bòøt àìådeldCìnä úà ñéiôì ¦¦©§©§Ÿ§¨¨§©¥¤©¤¤
,eiiga raypy dn z` miiw `ly lrBì øîàå,jlndìeçî éðBaìò §¨©¤§¦¨

,Cìla`.Eøéáç úà ñéiôe Cìénð àëä,yxtl yi o`k s` -ïàk ¨¥©¥¤£¥§¨¨©¦¨
xn`p 'Lil` eipR 'd `Ui' xn`py dn -,íB÷nì íãà ïéaL úBøéáòa ¦¨¨¥¤©£¥¤¥¨¨©¨

,daeyza miaye eil` mi`hegd ipt z` `yep d"awdyïàkdn - ¨
xaecn 'mipt `Ui `l xW`' xn`py,Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòa £¤Ÿ¦¨¦©£¥¤¥¨¨©£¥

.exiag z` qiitiy cr eipt z` `yep d"awd oi`yéaø àaL ãò©¤¨©¦
ãnéìå àáé÷ò,miaezkd zxizq z` xg` ote`a ayiil xyt`y £¦¨§¦¥
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ברכה היא מלשון המשכה, והפירוש דברוך אתה הוי' הוא להמשיך שם הוי' שיהיה ברוך ונמשך בגילוי למטה.
ממאמר שבת-פרשת חיי שרה, ה'תנש"א



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

ïàkwqer 'Lil` eipR 'd `Ui' weqtd -ïàk ,ïéc øæb íãB÷weqtde - ¨¦¨¨¥¤¤§©¦¨
wqer 'mipt `Ui `l xW`',ïéc øæb øçàìmipt `yep d"awd oi`y £¤Ÿ¦¨¦§©©§©¦

z` `xnbd zniiqn .mzgp xaky xg`l oicd xfb z` rxew epi`e
zvxzn .oic xfb xg`l daeyz dliren oi`y ixd :dziiyew

:`xnbdãéçéa énð àëä`yep d"awd oi`y `aiwr iax ixac s` - ¨¨©¦§¨¦
daeyz dliren xeaiva mle` ,cigia miwqer oicd xfb xg`l mipt

.oic xfb xg`l s`
:df oipra dkiynn `xnbdey exn`y dnãéçéc ïéc øæâleki epi` §©¦§¨¦

,rxwdlàéä éàpz,mi`pz zwelgna iepy -øéàî éaø äéä ,àéðúc ©¨¥¦§©§¨¨¨©¦¥¦
ähnì eìòL íéðL ,øîBà,miileg zngníéðL ïëå ,äåL ïééìBçå ¥§©¦¤¨©¦¨§§¨¨¤§¥§©¦

íBcøbì eìòL[dbixdl mc` ipa ea mipcy mewnÎ]äåL ïðéãå ,ïBcéì ¤¨©©§¦§¦¨¨¤
,oeer eze` lr mipecip mdipye -ãøé äæ,`txzpe ezhinnàì äæå ¤¨©§¤Ÿ

ãøé,eilega zn `l` ,ezhnnìvéð äæ,epica i`kf `vie mecxbdn ¨©¤¦©
,ìvéð àì äæå,le`yl yie .dzinl epic wqtp `l`ãøé äæ äî éðtî §¤Ÿ¦©¦§¥¨¤¨©

.ìvéð àì äæå ìvéð äæ ,ãøé àì äæå,`id daeyzde,äðòðå ìltúä äæ §¤Ÿ¨©¤¦©§¤Ÿ¦©¤¦§©¥§©£¨
.äðòð àìå ìltúä äæåe,äðòð àì äæå äðòð äæ äî éðtîy meynäæ §¤¦§©¥§Ÿ©£¨¦§¥¨¤©£¨§¤Ÿ©£¨¤

äîéìL älôz ìltúäokle ,ezltza oiekzd -àì äæå ,äðòð ¦§©¥§¦¨§¥¨©£¨§¤Ÿ
,äîéìL älôz ìltúäokle.äðòð àìïàk ,øîà øæòìà éaødf - ¦§©¥§¦¨§¥¨Ÿ©£¨©¦¤§¨¨¨©¨

lltzdy meyn ,dprpe lltzdyïàk ,ïéc øæb íãB÷lltzdy df - ¤§©¦¨
lltzdy meyn ,dprp `leäôé ,øîà ÷çöé éaø .ïéc øæb øçàì§©©§©¦©¦¦§¨¨©¨¨

,ïéc øæb øçàì ïéa ïéc øæb íãB÷ ïéa íãàì ä÷òöoic xfb xg`l mby §¨¨¨¨¨¥¤§©¦¥§©©§©¦
daeyz dliren wgvi iaxly x`eane .mc`l dlitzd dliren

.dliren oi` xfrl` iaxle ,oic xfb xg`l
rxwp xeaiv ly oic xfby lirl x`azpy dn lr dywn `xnbd

:daeyz ici lràäå ,òøwéî éî øeaöc ïéc øæâey zeywdl yiáeúk §©¦§¦¦¦§©§¨¨
øîBà ãçà(ci c dinxi)Caì äòøî éñak'.'ebe 'irWeY ornl milWExi ¤¨¥©§¦¥¨¨¦¥§¨©¦§©©¦¨¥¦

,daeyza dxfge ald qeaik lireny rnyneez`f znerláéúë§¦
(ak a my)øúpa éñaëz íà ék'[micba dwpnd xnegÎ]úéøa Cì éaøúå ¦¦§©§¦©¤¤§©§¦¨Ÿ¦

[dwpnd sqep xnegÎ]ðBò ízëð'éðôì C,iptl jpeer mzk x`yi - ¦§¨£¥§¨©
.daeyz dliren oi`y rnyneåàì éàîzxizq z` uxzp `l ike - ©¨

y miweqtdïàkxn`p 'KAl drxn iqAM' weqtd -,ïéc øæb íãB÷ ¨©§¦¥¨¨¦¥¤§©¦
ïàkxn`p 'iptl KpFr mYkp' weqtde -.ïéc øæb øçàìoi`y ixde ¨¦§¨£¥§¨©§©©§©¦

:`xnbd zvxzn .xeaivl elit` oic xfb xg` daeyz dlirenàìŸ
`l` ,miweqtd zxizq z` ayiip jkéãéàå éãéàmiweqtd ipy - ¦¦§¦¦

exn`pïàk ,àéL÷ àìå ,ïéc øæb øçàì'iptl KpFr mYkp' weqtd - §©©§©¦§Ÿ©§¨¨¦§¨£¥§¨©
xn`päòeáL Bnò LiL ïéc øæâa,xeaiva s` rxwp epi`yïàk- ¦§©¦¤¥¦§¨¨

xn`p 'KAl drxn iqAM' weqtde,äòeáL Bnò ïéàL ïéc øæâaeae ©§¦¥¨¨¦¥¦§©¦¤¥¦§¨
e .xeaiva daeyz dlirenìàeîL áø øîàc ,énà øa ìàeîL áøãk¦§©§¥©©¦§¨©©§¥

ïépî ,ïúðBé áø øîà éðîçð øa ìàeîL áø øîà dì éøîàå ,énà øa©©¦§¨§¥¨¨©©§¥©©§¨¦¨©©¨¨¦©¦
øîàpL ,òø÷ð BðéàL äòeáL Bnò LiL ïéc øæâì(ci b '` l`eny)ïëì[å]' ¦§©¦¤¥¦§¨¤¥¦§¨¤¤¡©§¨¥

äçðîáe çáæa éìò úéa ïBò øtkúé íà éìò úéáì ézòaLð.'mlFr cr ¦§©§¦§¥¥¦¦¦§©¥£¥¥¦§¤©§¦§¨©¨
:df oipra `xnbd dpc ,ilr ipa zxifb oiprl aezkd zxkfd ab`

,àáø øîà`weecy wiicl yi xen`d weqtd oeyln'äçðîáe çáæa' ¨©¨¨§¤©§¦§¨
äøBúa øtkúî ìáà ,øtkúî Bðéàdxezd wqr ici lr -,øîà éiaà ¥¦§©¥£¨¦§©¥§¨©©¥¨©

.íéãñç úeìéîâáe äøBúa øtkúî ìáà ,øtkúî Bðéà 'äçðîe çáæa'§¤©¦§¨¥¦§©¥£¨¦§©¥§¨¦§¦£¨¦
:`xnbd zxtqneúà÷ éìò úéácî éiaàå äaøzia i`v`vn eid - ©¨§©©¥¦§¥¥¦¨¨

,ilrïéðL ïéòaøà äéç ,äøBza ÷ñòc äaømirax` jk zekfa ig - ©¨©£©©¨£¨©§¨¦§¦
,dpyïéðL ïézéL äéç ,íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòc éiaàig - ©©¥©£©©¨¦§¦£¨¦£¨¦¦§¦

.dpy miyiy jk zekfa
éða ïéúî äéúî eéäL íéìLeøéa äúéä úçà äçtLî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¨¨©©¨§¨¦¨©¦¤¨¥¤¨¥¦§¥
,íäì øîà ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø úà eòéãBäå eàa ,äðL äøNò äðBîL§¤¤¥¨¨¨§¦¤©¨¨¨¤©©¨©¨¤

déa áéúëc ízà éìò úçtLnî ànL(bl a '` l`eny)úéaøî ìëå' ¤¨¦¦§©©¥¦©¤¦§¦¥§¨©§¦
[ilecbÎ],'íéLðà eúeîé Eúéaoax mdl ozpe,dvr opgeie÷ñòå eëì ¥§¨£¨¦§§¦§

ïaø úçtLî dúBà ïéøB÷ eéäå ,eéçå äøBza e÷ñòå eëìä .eéçå äøBza©¨¦§¨§§¨§©¨§¨§¨¦¨¦§©©©¨
.BîL ìò ïðçBé¨¨©§

*
øeaö ìL ïéc øæâì ïéépî ,áøc déîMî àéðéà øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©¦§¨¦§¥§©¦©¦¦§©¦¤¦
ax ixac z`ada dwiqtn `xnbd .ezepyl ozipe mYgp Fpi`W¤¥¤§¨

ike :zl`eye l`enyáéúkäå ,ízçð Bðéà(ak a dinxi)ðBò ízëð'C ¥¤§¨§©§¦¦§¨£¥
,'éðôìepi`e d"awd iptl cner xeaivd zexiar mzky x`eane §¨©

:`xnbd daiyn .dpzynàlày `ipi` xa l`eny ax zpeekìò óà ¤¨©©
ízçpL áb`ed ixd ,mpicòø÷ð,dlitz ici lrøîàpL(f c mixac) ©¤¤§¨¦§¨¤¤¡©

,'åéìà eðàø÷ ìëa eðéäìà 'äk'ei`xew l` rney d"awdy x`eane ©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨
:`xnbd dywn .oic xfb xg` elit`e ,cinzáéúkäå(e dp diryi) §©§¦

Bàönäa 'ä eLøc'dper d"awdy ixd ,'aFxw FzFidA Ed`xw ¦§§¦¨§§¨ª¦§¨
:`xnbd zvxzn .aexwe ievn ezeida wx ei`xewlíúäweqtd - ¨¨

xn`p 'F`vOdA 'd EWxC'àëä ,ãéçéa'eil` Epi`xw lkA' weqta - ¦§§¦¨§§¨¦¨¨§¨¨§¥¥¨
xaecn.øeaöa§¦

:`xnbd zxxanúîéà ãéçéa.cigil ievn 'dy onfd `ed izni` - §¨¦¥©
:`xnbd daiynLàø ïéaL íéîé äøNò elà ,deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©¥£¨¨¦¤¥Ÿ

.íéøetkä íBéì äðMä©¨¨§©¦¦
xn`p :df oipra dkiynn `xnbd(gl dk '` l`eny)úøNòk éäéå'©§¦©£¤

biå íéîiä,'ìáð úà 'ä ó:`xnbd zxxanéàî [íéîé äøNò] ©¨¦©¦Ÿ¤¨¨£¨¨¦©
eäéézãéáò.cin ebxd `le ,mini dxyr d"awd oiznd recn - £¦§©§

:`xnbd daiynúBîéâì øNò ãâðk ,áø øîà äãeäé áø øîàhrnÎ] ¨©©§¨¨©©§¤¤¤§¦
[dzyne lk`nì ìáð ïúpLzxyrãåc éãáòdhiy .eil` e`ay ¤¨©¨¨§©§¥¨¦

:ztqepïéaL íéîé äøNò elà ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø (øîà)¨©©©§¨¨©©¨©£©¥£¨¨¦¤¥
.íéøetkä íBéì äðMä LàøŸ©¨¨§©¦¦

*
:dpyna epipy.ïBøî éðák åéðôì ïéøáBò íìBòä éàa ìk äðMä Làøa§Ÿ©¨¨¨¨¥¨¨§¦§¨¨¦§¥¨

:`xnbd zl`ey.ïBøî éðák éàî:`xnbd daiyneîébøz àëä- ©¦§¥¨¨¨©§¦
eyxit laaaàðønà éðákick mze` mipen xy`ky miyakk - ¦§¥¦§¨¨

.xv gzt jxc cg` cg` mze` mi`iven mxyrl,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©
ka mikledd miyp`ïBøî úéa úBìòîipyn yie xv xarn `edy §©£¥¥

.eicgi ea mixaer miyp` ipy oi`e ,wnr eiccväãeäé áø (øîà)¨©©§¨
,ãåc úéa ìL úBìééçk ,ìàeîL øîàeid dnglnl mz`v mcewy ¨©§¥©£¨¤¥¨¦

.ipyd ixg` cg` mze` mi`iven eidy ici lr mze` mipen
å ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà,cg` cg` mixaery s`ïleë ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨

äøé÷ña ïéø÷ñð[zelkzqdÎ]ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .úçà ¦§¨¦¦§¦¨©©¨©©©§¨©¦§¨©£¨
àðéðz énðdpynd ixdy .zg` dxiwqa mixwqp mleky epizpyna ©¦¨¥¨

xn`py dnn ,oicl 'd iptl mixaer mleky jkl xewn d`iad
(eh bl mildz),'íäéNòî ìk ìà ïéánä íaì ãçé øöiä'xxal yieéàî ©Ÿ¥©©¦¨©¥¦¤¨©£¤©

øîà÷,weqtd zpeek dn -,àîéìéàcéleëì eäðøác ,øîà÷ éëä ¨¨©¦¥¨¨¦¨¨©¦§¨§§¥
éããäk eäééaì ãçééîe àîìòz` cgie mlek z` `xa 'dy - ¨§¨§©¥¦©§©£¨¥

,edrx al zeaygnl mc` al zeaygn oia lcad oi`e ,mdizeail
àeä éëä åàìc ïðéæç à÷ àäå,jk xacd oi`y ep` mi`ex ixde - §¨¨¨¥¨§¨¨¦
øöBiä ,øîà÷ éëä ,åàì àlà,mlerd,ãçé äàBødxiwqa xnelk ¤¨¨¨¦¨¨©©¥¤©©

z` ,zg`íaì,mi`xapd lk ly.íäéNòî ìk ìà ïéáîe ¦¨¥¦¤¨©£¤

äðùî
mirawp miycgd iy`x eid ,oixcdpq l`xyi mrl didy dtewza
ecirdy micr ipy it lr ycegd z` miycwn eidy ,mdici lr
zkqnd jynda x`eaiy itk ,ezeycgzda gxid z` e`xy
miglyp eid miycg el` lr zx`an epiptly dpynd .dagxda

.yceg y`x rawp izn mricedl l`xyi zevetzl migelyìò©
ïéàöBé ïéçeìMä íéLãç äML,yceg y`x rawp izn ricedlìò ¦¨¢¨¦©§¦§¦©

çñtä éðtî ïñéðlgy gqtd bg z` reawl izn erciy ick ¦¨¦§¥©¤©
.oqipa xyr dyngaúéðòzä éðtî áà ìò.ea dryza miprzny ©¨¦§¥©©£¦

äðMä Làø éðtî ìeìà ìòmixyr exary xg`l aex it lr lgy ©¡¦§¥Ÿ©¨¨
.lel` yceg y`xn mini dryzeúBãòBnä úðwz éðtî éøLz ìò©¦§¥¦§¥©¨©©£

.zekeqd bge mixetikd mei z` reawl izn erciy ick -åéìñk ìò©¦§¥
äkeðç éðtî.ea d"ka lgyíéøetä éðtî øãà ìòå.ea c"ia lgy ¦§¥£¨§©£¨¦§¥©¦

,ïè÷ çñt éðtî ,øéià ìò óà ïéàöBé ,íéi÷ Lc÷nä úéa äéäLëelgd §¤¨¨¥©¦§¨©¨§¦©©¦¨¦§¥¤©¨¨
.ea c"ia

àøîâ
:`xnbd dywnúáèå æenzà énð e÷téìåricedl migelyd e`vie - §¦§©¦©©§¥¥

.mda miprzny zahe fenz yceg y`x lr mb
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רכי
ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei

íåãøâì.dbixdl zeytp ea mipcy cree zia -äåù íðéãå.cg` xac lr eytzp mdipy -

ãøé äæ.dhnd on -ìåöéð äæ.creed on -äîéìù äìôú.oeekzp -úéáãî àáøå ééáà
åúà éìòodk e`l `axc ogky` (`,blw sc) "rexfd" wxt oileg zhigyae .izrny jk -

daxa dl iyxtne ,"iia`e dax" :oiqxeb yie .dzid ilr zian en` `nye .`ed.ipngp xa

úîéà ãéçéå."e`vnda" :aizkc ?el ievn -ãâðë
úåîéâì äøùò,cec el gly micar dxyr -

dcerq mdl ozpe (dk `"y) `xwa yxtnck

.mini dxyr el elzp jkitl ,zg`øîà ïîçð áø
'åë íéîé äøùò åìàd"awd el oizndy -

.ay `le aeyiyéðáë 'åë íìåò éàá ìë ä"øá
àðøîàoi`veie ,oxyrl oze` oipeny miyakk -

z`vl oileki oi`y ,ohw gzta df xg` df

.cg`kïåøî úéá úåìòîëoi`e ,xvw jxcd -

wenr wnrdy ,df cva df jlil oileki mipy

b"d :jxcd iciv ipynìàåîù øîà äãåäé áøå
ãåã úéá ìù úåìééçëopiqxb xcde -äáø øîà

'åë äðç øá øá.ã úéá ìù úåìééçëãåipake -

oexnzexn oeyl "oexn" .jln ly zeliig ipak -

,df xg` df mi`vei mze` oipen eid jke .zepc`e

.dnglnl mz`va'åëå ïéø÷ñð ïìåëåt"r`e -

.df xg` df oixaeryàðéðú éîð ïðà óàolekc -

ocic `pz aiqpcn ,zg` dxiwqa mixwqp

cgi xveid" :`xw i`dn dizlnl `cenlz

."maléããä éë ãçééî åäééáìåjk df ly ealk -

.df ly ealíáì ãçé äàåø øöåéä øîà÷ éëä-

lk l` gibyd" xcdn `w dipin lirlc `xw`e

.mal z` cgi gibyd mze` xveid "ux`d iayei

'éðúîíéàöåé íéçåìù íéùãç äùù ìò-

z` e`xyk micr t"r ycgd c"a eycwy

mei dlebl oigelyd miricene ,ycgd

,xqg xary ycge miyly meia m` ,edeycwy

.`ln xary ycge `"l meia e`çñôä éðôî-

.zezayd on ueg ,gqtd cr oigelyd oiklede

úéðòúä éðôî áà ìòåzpeny lk oiklede -

zayd on ueg ,minid.ä"ø éðôî ìåìà ìò-

meia d"x oiyere ,lel` ligzd izn miricen

lel` oi` mipy aexc ,dleba lel`l miyly

edexari `ny mcia `ed wtqy t"r`e .xaern

c"aoikled ogxk lre ,zrcl odl xyt` i` -

lel` ligzd izn erci `l m`e .mipy aex xg`

.ely miyly mei erci `l -éðôî éøùú ìòå
úåãòåîä úð÷úixyzl c"a edeycwy xg`l -

mewn cr oiklede ,zxgnd meil oi`vei oigelyd

exair m` miricene ,bgd cr ribdl oilekiy

mal `di `ly ick ,e`l m`e lel` z` c"a

.zekeqe k"deia otwepïè÷ çñô,ipy gqt -

.oey`xa dwegx jxca didye `nhl
øîàã
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ïàëiiepyl ivn dede .ikd inp ipyn (mye a,r sc) dcpc `xza wxta - oic xfb mcew

mipt `y` `le (a,k sc zekxa) "ezny in" 'ta zxyd ik`lnl d"aw edl xn`ck

df mb ,edine .dviak cr ,zifk cr ewcwc mde "zkxae zraye zlk`e" izxn` ip` ?l`xyil

.oic xfb mcew `l` mipt `yep epi` l`xyil s`y ,zn`

äáøez`w ilr ziacn iia`ely exiag `ax -

"rexfd" 'ta gkenck ,odk ded `l iia`

.`cqg ax ly exiag dax `kde (`,blw sc oileg)

(mye `,gk sc) w"enc `xza wxta inp rnyn oke

`ilz `zekfa `l ipefne ipa iig :`ax xn`c
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הלוואי היו אנ"ש מנצלים – את ההצלחה שנותנים להם מלמעלה, שאז היו מצב העניינים הן הכלליים והן הפרטיים באופן שונה לטוב 
לגמרי ולגמרי.

ממכתב ט' מר-חשוון, תשי"ט



רכב
ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

'åë àðæéá øá àîç áø øîàã.miiw w"nda oi`y dfd onfa edpip ziprz ini edlekc -

.'ek miiw ycwndyke :ipzwcn ,ixiin `w dfd onfa oizipzneíåìù ùéùmiebd ci oi`y -

.l`xyi lr dtiwzäçîùìå ïåùùì åéäé.ziprzae ctqda xq`il -íåö ãîù ùédaeg -

.oda zeprzdlïéðòúî ïéà åöø`ed zeyxc oeike -.ediilr migely opigxhn `l -

'åë åììä íéøáã äòáøà'bde .odn zg` efe -

mc` oa" ixtiqae ,dheqc `ztqeza oiiepy

'ebe "hgyi xwade o`vd" 'ebe "zeaxgd iayei

.'ebe "zixvnd xbd oa z` dxy `xze"êìî êîñ
ìáá.dilr xevl ligzd -äìåâì äòåîù-

iptl dpy dxyr zg` laal elby .dipki zelbl

.oaxegdïåùàø ìò øîåà éðàù.`xwn xcqay -

ïåùàø,xird drwaed dlgza .zeprxetl -

ixyzae ,a`a dryza ziad sxyp k"g`e

dz`a eixg`ly zahae ,dilcb bxdp eixg`ly

.drenydïåùàø ìò øîåà àåäå,weqtay -

oexg`.zeprxetl -ïåøçà ìòå`xwnay --

k"g`e ,jnq dligz ixdy ,zeprxetl oey`x

`xwna oey`x `edy fenza f"i :`vnp ,drwaed

.`xwna xge`n `edy ,laa zkinql oexg` -

íéùãç øãñì äðåî àåäù àìà`ly xn`e -

jkl ,miycgd xcq lr `l` `xwnd citwd

xcql s` dpen ip`e .zahl mcew fenz dpn

.zeprxetúéðòú úìéâî äìèámiaeh mini -

mexq`e ,mda erxi`y miqp i"r minkg erawy

dlibna meazke .ctqda s` odn yie .ziprza

eiykr .'ek eda d`przdl `lc `inei oil` zg`

ziad axgy.ziprzae ctqda oixzene ,elha -

íåö íåìù ïéàedpixw ziad onfac b"r`e -

.miaeh micrenéîð êðäåik ,ziprz zlibnc -

ilha ipdc ikid ik .edl opieyn ipdinp ipd -

.ilhaïéðáá åäðéìúãerawed oaxegd i"rc -

.aeh meil erawed oipad ici lre ,mevl

dka`d" :dlebd ipa egly ipy zia dpapyky

dnk df iziyr xy`k xfpd iyingd ycga

(f dixkf) my xn`py enk ,oaxegd mein "mipy

iyinga cetqe mznv ik" :d"awd maiydy

jli`e o`kne 'ebe "dpy miray dfe iriayae-

.miaeh micrenle dgnyle oeyyl eidi'ø ãøéå
'åë øæòéìàxg` ryedi iaxe xfril` iaxe -

max i`kf oa opgei oax iniac ,eed ziad oaxeg

.ziad axgåðòúä.daeyz eyr xnelk -

àñéð íñøôîãi"r l`xyi lkl ielb `ed xak -

dxez lyk ea ewifgde ,zevnd ea ebdpy`le -

.elhal oekp'åë éøùúá àúìúáaezk jk -

elhia `zxkc` zliha inx` oeyl dlibna

elki iyewae .zexhyd on miny my zxkf`

ernyyke .mrd ebdp xaky ,lhal'inkg

melhaemdl aygpe ,mdipira xacd xyked -

.h"i ede`yre ,qpl
÷åôéúå

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

ìéàåäwxta opzck ,mixac dyng rxi` inp fenza xyr dray meia - zexvd ea eltkede

'hl inc `l :cere ,`aeh `tiwz ycwnd zia oaxeg la` (`,ek sc) ziprzc `xza

.ea dltked zg` dxvc a`a

äæmeyne ,f"ia drwaed dipya la` dpey`xa epiid - xird drwaed eay fenza dryz

opipzn `ziixa jde .ziprz f"ia opicar ikd

aizkc b"r`e ."fenza f"i" da 'iqxbe ,inlyexia

"ycgl dryza" :`xwaeid zepeayg lewlw -

jeznc xnel dvexe ,ocic q"y` bilte .my

zepyl weqtd dvx `le ,mpeayga erh mzcxh

.mixeaq eidy enkn

äæsxyp eay a`a dryzziprzc `xza wxta -

mikln seqac ,iccd` i`xw inx (`,hk sc)

:aizk dinxi xtqae ,draya sxypc aizk

ycgl 'fac :ipyne .'ebe "sexyie ycgl xeyra"

[iriay] ea ezye elk`e lkidl miaie` eqpkp

axr izezrl ,meid dpty cr iriyze ipiny

.xeyra dngd zriwy cr sxype y`d ea ezivd

ãøéåeilqk lrc 'ipznn - ugxe xfril` iax

,iieyw`l dil ded `l dkepg iptn

zexp oiwilcn ikd elit`e ,h"ei aiyg `l mlerlc

.qpl xkf
wetize

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

:àãéñç ïBòîL áø øîà àðæéa øa àðç áø øîàc§¨©©¨¨©¦§¨£©©¦§£¦¨
íBöå éòéáøä íBö úBàáö 'ä øîà äk" áéúëc éàî©¦§¦Ÿ¨©§¨¨§¦¦§

äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå éLéîçäìúéá ©£¦¦§©§¦¦§¨£¦¦¦§¤§¥
äãeäéìe ïBNNìéø÷ ."äçîNìéø÷å "íBö" eäìeä §¨§¨§¦§¨¨¥§§¨¥§

L LiL ïîæa ,"äçîNå ïBNN"ìíB¯eéäéìïBNN ¨§¦§¨¦§©¤¥¨¦§§¨
eìL ïéà ,äçîNìíB¯éëä :àtt áø øîà .íBö §¦§¨¥¨£©©©¨¨¦

L LiL ïîæa :øîà÷ìíB¯eéäéìe ïBNNìLé ,äçîN ¨¨©¦§©¤¥¨¦§§¨§¦§¨¥
ãîL¯L ïéàå ãîL ïéà ,íBöìeöø ,íB¯,ïépòúî §¨¥§¨§¥¨¨¦§©¦
eöø¯!éîð áàa äòLz ,éëä éà .ïépòúî ïéà¯ ¨¥¦§©¦¦¨¦¦§¨§¨©¦

éàBä ,áàa äòLz éðàL :àtt áø øîàìtëeäåìBa e £©©©¨¨¥¦§¨§¨¦§§§
äðBLàøa úéaä áøç áàa äòLza :øî øîàc .úBøö̈§¨©¨§¦§¨§¨¨©©©¦¨¦¨

ðå ,äiðMáeìøîà ,àéðz .øéòä äLøçðå ,øúéa äãk ©§¦¨§¦§§¨¥¨§¤§§¨¨¦©§¨£©
,LøBc àáé÷ò éaø äéä íéøác äòaøà :ïBòîL éaø©¦¦§©§¨¨§¨¦¨¨©¦£¦¨¥

"éòéáøä íBö" .BúBîk LøBc ïéà éðàå¯äòLz äæ ©£¦¥¥§¨§¦¦¤¦§¨
äòLúa éòéáøa øîàpL ,øéòä äò÷áeä BaL æenúaìå øéòa áòøä ÷æçiå Lãçìäéä à §©¤§§¨¨¦¤¤¡©¨§¦¦§¦§¨©Ÿ¤©¤¡©¨¨¨¨¦§Ÿ¨¨

ìíçìéø÷ éànàå ."øéòä ò÷azå õøàä íòì"éòéáø" dé¯éòéáøì"éLéîçä íBö" .íéLãç ¤¤§©¨¨¤©¦¨©¨¦§©©¨¥¥§¦¦§¦¦¨¢¨¦©£¦¦
¯à úéa óøNð BaL ,áàa äòLz äæìéø÷ éànàå .eðéäì"éLéîç" dé¯éLéîçì.íéLãç ¤¦§¨§¨¤¦§©¥¡Ÿ¥§©©¨¥¥£¦¦£¦¦¨¢¨¦

"éòéáMä íBö"¯ìL äæøäð BaL ,éøLúa äLãb âìBâøä éîe .í÷éçà ïa äé¯àòîLéìïa ©§¦¦¤§¨§¦§¥¤¤¡©§©§¨¤£¦¨¦£¨¦§¨¥¤
,Bâøä äéðúðììe÷ML EãnìL ïúúéî dìà úéa úôéøNk íé÷écöìéø÷ éànàå .eðéäìdé §©§¨£¨§©¤§¤§¨¦¨¨¤©¦¦¦§¥©¥¡Ÿ¥§©©¨¥¥

"éòéáL"¯éòéáLì"éøéNòä íBö" .íéLãç¯î Cîñ BaL ,úáèa äøNò äæìáa Cìòì §¦¦§¦¦¨¢¨¦¨£¦¦¤£¨¨§¥¥¤¨©¤¤¨¤©
Leøéìà 'ä øác éäéå" øîàpL ,íéìøBNòa éøéNòä Lãça úéòéLzä äðMa éìLãçì.øîà §¨©¦¤¤¡©©§¦§©¥©©¨¨©§¦¦©Ÿ¤¨£¦¦¤¨©Ÿ¤¥Ÿ

áúk íãà ïaìî Cîñ äfä íBiä íöò úà íBiä íL úà Eìáa Cìàìéànàå ."íéìLeøé ¤¨¨§¨§¤¥©¤¤¤©©¤¨©¤¤¨¤¤§¨©¦§©©
éø÷ì"éøéNò" dé¯éøéNòìäå .íéLãçìäæ éeàø äéä àìå ,ïBLàø áBzëìïàk ázëð än¯ ¨¥¥£¦¦£¦¦¨¢¨¦©£Ÿ¨¨¨¤¦§¦§¨¨¦§©¨
éãkì"éøéNòä íBö" :àìà ,ïk øîBà éðéà éðàå .ïð÷éúk íéLãç øécñä¯úáèa äMîç äæ §¥§©§¦¢¨¦§¦§¨©£¦¥¦¥¥¤¨¨£¦¦¤£¦¨§¥¥

äòeîL úàa BaLìBbìäMîça éøéNòa äðL äøNò ézLa éäéå" øîàpL ,øéòä äúkeäL ä ¤¨§¨©¨¤§¨¨¦¤¤¡©©§¦¦§¥¤§¥¨¨©£¦¦©£¦¨
ìLãçìâìà àa eðúeìtä éìLeøéî èéìíìíBék äòeîL íBé eNòå "øéòä äúkeä øîà ©Ÿ¤§¨¥¨¥©©¨¦¦¨©¦¥Ÿ§¨¨¦§¨§¨§

ò øîBà éðàL ,åéøácî éøác ïéàøðå .äôéøNìòå ïBLàø ïBLàøìøîBà àeäå ,ïBøçà ïBøçà §¥¨§¦§¦§¨©¦§¨¨¤£¦¥©¦¦§©©£©£§¥
òìòå ,ïBøçà ïBLàøìäðBî àeäL àìà .ïBLàø ïBøçàìäðBî éðàå ,íéLãç øãñìøãñ ©¦©£§©©£¦¤¨¤¤§¥¤¢¨¦©£¦¤§¥¤

èa :éøîà àðéðç éaøå áø ,øîzéà .úBiðòøetìéåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø ,úéðòz úìéâî ä §¨ª¦§©©§©¦£¦¨¨§¦¨§¨§¦©©£¦©¦¨¨©¦§ª©¤¥¦
:éøîàìèa àìèa :éøîà àðéðç éaøå áø .úéðòz úìéâî äì:øîà÷ éëä ,úéðòz úìéâî ä ¨§¦Ÿ¨§¨§¦©©£¦©§©¦£¦¨¨§¦¨§¨§¦©©£¦¨¦¨¨©

L LiL ïîæaìíB¯eéäéìe ïBNNìL ïéà ,äçîNìíB¯ðäå .íBöïðçBé éaø .éðä ék éîð C ¦§©¤¥¨¦§§¨§¦§¨¥¨§¨¨©¦¦¨¥©¦¨¨
ïa òLBäé éaøåì:éøîà éåìèa àìúéa ïéðáa àðîçø eäðéìúc àeä éðä ,úéðòz úìéâî ä §©¦§ª©¤¥¦¨§¦Ÿ¨§¨§¦©©£¦¨¥§¨¥§©£¨¨§¦§©¥

áà ,Lc÷näìðäC¯.éîéé÷ éîéé÷ãka äkeðça úéðòz eøæâå äNòî :àðäk áø áéúîì,ãe ©¦§¨£¨¨¨¦§¨§¦¨§¦§¦©¨£¨©£¤§¨§©£¦©£¨§
eøîàå .øtéñå òLBäé éaøå ,õçøå øæòéìà éaø ãøéåìò epòúäå eàö :íäì!íúépòúäM äî §¨©©¦¡¦¤¤§¨©§©¦§ª©§¦¥§¨§¨¤§§¦§©©©¤¦§©¦¤

¯.äåöî àkéàc äkeðç éðàL :óñBé éaø øîà¯éèáéúå :ééaà déì øîàìèaéúå ,éäéàì ¨©©¦¥¨¥£¨§¦¨¦§¨¨©¥©©¥§¦§¦¦¦§¦¨¥
:àðeä øa àçà áø áéúBî .àñéð íñøtéîc äkeðç éðàL :óñBé áø øîà àìà !dúåöî¦§¨¨¤¨£©©¥¨¥£¨§¦©§¥¦¨¦©©¨©¨

úaìéèa éøLúa àúìî äøæbL ,àééøèL ïî àzøkãà úìàìL äøæb ïåé úeëìò íéîL íL øékæäìî äøábLëe ,íäétìúeë ¦§¨¨§¦§¥§¥©©§©§¨¦§¨¨¨¤¨§¨©§¨¨§¥¨¤Ÿ§©§¦¥¨©¦©¦¤§¤¨§¨©§
Cëå Ck úðLa :íéáúBk eéä Cëå .úBøèLa eìéôà íéîL íL ïéøékæî eäiL eðé÷úä íeçvðå éàðBîLçìBãb ïäk ïðçBéììàìòì.ïBé ©§©§¦§¦§¦¤§©§¦¦¥¨©¦£¦¦§¨§¨¨§¦¦§©¨§¨§¨¨Ÿ¥¨§¥¤§

:eøîà øáca íéîëç eòîMLëeìheî øèL àöîðå BáBç úà òøBt äæ øçîìhéáe ,ätLàaì.áBè íBé eäeàNò íBiä BúBàå .íe §¤¨§£¨¦©¨¨¨§§¨¨¤¥©¤§¦§¨§¨¨§©§¨¦§§©£¨
ñ éàåìèa Cúòc à÷ìúéðòz úìéâî ä¯eèa àúéén÷ì!?ïéôéñBî àúéiðøçà ,¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa §¦¨§¨©£¨¨§¨§¦©©£¦©©§¨§©£©¦¨¨¦¦¨¨§©¨§¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

÷åôéúå

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

ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום הייעוד, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי בלע המוות לנצח, ויקיצו וירננו שוכני 
עפר.

ממכתב י"ד מר-חשוון, תש"כ
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íéLãç øãñìitl aezkl aezkd citwd `ly xaeq `aiwr iaxy - §¥¤¢¨¦

,miycgd xcq lr m` ik zeiprxetd xcqøãñì äðBî éðàå©£¦¤§¥¤
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Lc÷nä úéa ïéðáa àðîçø eäðéìúc àeäel` zenev drax` - §¨¦§©£¨¨§¦§©¥©¦§¨
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את מסירות הנפש שלו הוריש אברהם בירושה לכל היהודים.
היום יום ג חשוון
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.wefig iraeäéá àéðîúå ïéøùòá,i`w xc`a -

.ziprz zlibnaàúééøåà ïî ïåãéòé àìã`ly -

.dxezd on onvr wzpl ekxhviåðéâôäewrv -

engxie mixyd ernyiy ick zeaegxae miweya

.mkilríéîù éà.d"awd ornl xnelk -éáøå
äåä ïáøåç øúá øéàîinia `dc .zexec dnk -

xfril` 'xe ,ziad axg i`kf oa opgei oax

,xfril` 'x ly ecinlz `aiwr 'xe ,did ecinlz

sc oixcdpq) "zezin rax`" idlya opixn`ck

'ixn`ck ,r"x ly ecinlz xi`n 'xe (`,gq

dz`y mewn lk (`,bi sc) oiaexirc `nw wxta

iptl cg` cinlz xn` l`rnyi 'x meyn `ven

.xi`n 'x `l` epi` `aiwr 'x'åë ïðúã'x -

.ded xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcediéìë
åá÷ðù úéëåëæoxdhl oawpe ,e`nhpy -

.oz`nehnøáà.awpd z` mezql ,zxter -

àîèî òåîù ïá äãåäéoz`nehl exfgy xnel -

t"r`e ,d`neha aey erbp `ly t"r`e .dpyi

xn`ck ,dpyi oz`nehl oixfeg zikekf ilk oi`y

d`neh zxfg exfb `ly (`,fh sc) zayc w"ta

zekzn ilka `l` dpyili`ed ,inp ipd -

ecinrn xa`dejled lkdc ,enc zekzn ilkk -

.cinrnd xg`
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÷åôéúåziay onfa aeh meie oeyyl `edy - mwig` oa dilcb bxdpy mei dil dedc dil

:xn`c o`nle .miiw ycwndziprz zlibn dlha [`l] -.oaxeg xg`l epiid -

ïéøåñàctqda la` .zeprzdl epiid - mdixg`l oia mdiptl oiawxta gkenck .xzen -

dia `ipnz cre oqipc `gxi yixn :`ipzc (a,fi sc ziprz) "cvik zeiprz xcq"

`nip :jixte .oeda ctqnl `lc ,`cinz mwezi`

mei xeq`l :ipyne !xeq` diteb g"xe ,oqipa ixzn

`lc ,xqzn `l `ziixe`c g"x meync ,eiptly

xzac mei dedc dil wetize :jixt eze .wefig ira

lk :iq` ax dl ipyne !xc`a `ipnze mixyr

ziprza ,eixg`lyctqda ,xeq` -,dfe .xzen -

h"i ipy oia lhene li`ed.envr h"ik ede`yr -

ikd e`l i`c rnyn,ctqda xq`p ded `l -

mwezi`c oqipc `gxi yix iptly mei `edc b"r`

iy` ax hwp `weec e`le .ctqnl `lc ,`cinz

ctqda eiptly lk oicd `edc ,"eixg`ly lk"

yie .dihwp eixg` ly` i`wc meyn `l` ,xzen

minie zezay ipzwc `dc ,jk jezn wcwcl

oixzen mdixg`le mdiptl mixeq` md miaeh-

xn`c ,iqei 'xk `ziixa jd i`z`e ,ixii` ziprza

y"rc (mye `,`n sc oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

:z"`e .dnlyd `lae opaxk ,p"` .milyne dprzn

dnlyd `la i`gkenck ,ixy envr h"ia 'it` -

ipan iziid ip` :wecv xa xfrl` 'x xn`c ,mzd

zeidl a"h lge oinipa oa a`pqedepigce ,zaya

edepnlyd `le ea epiprzde ,zayd xg`l cr

.xingc a`a 'h ip`yc :l"ie !did eply h"iy iptn

,mdixacc aeh mei ip`y :mzd xn`w `dc ,rcz

zery ea oiprzne li`ed,ziaxr ea oinilyn -

`l` .mdixg`l oia mdiptl oia opixq` `kde

di`x mzd iziinc `de .xingc a`a 'ha mzd

iqei 'x xn`c ,y"ra zeidl lgy a`a dryzn

`ziprza iazic ax ia ipa` milyne dprzn

it lr s` .inely`l ixyc ,`zay ilrna

a`a dryzl zeiprz x`y oia epwlgylkn -

qpkpy dn ziprz aiyg `lc ,xity iziin mewn

dryz dgec zay `dc ,dpern `edyk zayl

ziprz aeyg did m`e ,a`a`l` .xeq` did -

s` ,ok m`e .zaya dprznk aiyg `l i`ce

.milydl inp xzen cigi ziprzaàädcedi 'x

xcq" 'ta :dniz - xi`n 'x ly ecinlz reny oa

mwezi`c `idd ?`iyew i`n !`ipnze oixyr xzac `nei dil dedc dil wetiz ,`cinz mwezi`c inwn `nei dil dedc `ixi` i`n ,inp dryze mixyr :jixt (`,gi sc ziprz) "cvik zeiprz

`cinz,oqipc `gxi yixn ipznl dil ded `l dpynd xcqy iax ,n"nc :l"ie !xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcedi 'x inia did `ipnze mixyrc `caere ,miiw ycwnd ziay onfa did df -

.jxevl `ly did einiac oeikäãåäésc) zayc w"ta `zi`ck ,d`neh eilr exfby ,zikekf ilk meyn `nhil zegtd lkl ?oixdhn i`n` :dniz - oixdhn minkge 'eke `nhn reny oa

,dpyi oz`nehl oixfeg oi` zikekf ilky t"r`e ,d`neh meya erbp `ly t"r` ,dpyi oz`nehl exfgy xnel ,`nhn reny oa dcedi ,ibilt dpyi d`neh oiprlc qxhpewa 'ite (mye a,eh

ecinrn xa`de li`ed ,inp ipd ,zekzn ilka `l` dpyi d`neh zxfg exfb `ly (`,fh my) zayc w"ta opixn`ckexwirc oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,enc zekzn ilkk -

xa`l dncw d`nehc oeik :`iywe .qxhpewd 'it ok .cinrn xza opilf` `le ,od zikekf ilkilk oick `nhn reny oa dcedi 'x :xg` oeyl 'hpewa 'it cer ?seqal xa` zthd liren dn -

,oixdhn oeyl `iyw df yexitle ,opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c zekzn ilk z`nehn oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda drbp m` `ziixe`c zekzn

xa` zthd i` `da ibiltc yxit l`eny epiaxe .ixnbl oixdhn rnyncepiax qixb .cinrnd xg` jled lkd :xn`c ,`id xi`n 'xe :aezk (my) zayc w"tae .`l e` ,`ziilrn dnizq aiyg

ixep oa opgei 'x meyn iqei 'x ,xa` ekezl sihde awpy oa` ly qek :`ipzc .milkc `ztqez seqa gkenck ,okzi `le .cinrnd xg` jled lkd opiqxb `le .`l eze ,`id xi`n 'x :l`eny

ixnbl `le ,ixep oa opgei 'x epiid opaxe ,qxhpeway oexg` oeylk `icda rnyn .xi`n 'x meyn `nhn did reny oa dcedi :xne` l`ilnb oa oerny iax .zikekf ilk meyn `nh :xne`

zikekf ilka oi`nhn `lc `de .zekzn ilkk `nhnc ,n"xk oa` ilka edl zi` `kdc opax ,inp i` .oixdhndenwe` d`neh dil zil oa` ilkc meyn oa` ilka enk zekzn ilk meyn -

mlera d`neh mdl yiy zikekf ilk la` .zekzn ilk z`neh`zayc w"t opixn`ck ,enc qxg ilkk zikekf ilkc meyn ,ixnbl oixdhn minkgc :'it `"aixe .oz`nehn ozepyl evx `l -

zg` dry xdhy qxg ilkc :ipy wxta (w"aa) milkc `ztqeza `ipze (a,eh sc).ziyixtck ,oixdhn ixnbl e`lc `ztqez seqa gkenck ,df yexit inp okzi `le .mlerl d`neh el oi` -

hgn" wxt milkc `ztqeza dilr ibilt `icdac .`nhn did ztfa mzqp 'it`e ,`xaq `idd dil zilc meyn `nlc ?cinrnd xg` jled lkdc meyn n"xc `nrhc dil `pn k"` :cere

.milkc 'a wxtc [`ztqeza] yxity( enk ,enzqe awpy mly ilka `le ,ztfa dnzqe dawpe ,xeriyk da yie ,ziagd on dyxty qxg zkizga `l` `xaq jd ixn` `l opax :cere ."zrahe

dpwz mdl yi exaype li`ed :opiwqnc (`,fh) zayc w"ta ikd `pwqn `niiw `l `dc :cere.enc zekzn ilkk -
zenin

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

÷Btéúåìäåäc déìãb Ba âøäpL íBé déìïa äé §¥¥©£¨¥¤¤¡©§©§¨¤
!í÷éçà¯áø øîàìàìà äëøöð àìúà øBñà £¦¨¨©©Ÿ¦§§¨¤¨¤¡¤
.åéðôìL¯÷Btéz ,éîð åéðôìLìäåäc déìdé ¤§¨¨¤§¨¨©¦¥¥©£¨¥

!Lãç Làø øçàìL íBé¯,àúééøBàc Lãç Làø ¤§©©ŸŸ¤ŸŸ¤§©§¨
àúééøBàãeìäìàä íéîiä :àéðúc .÷eféç éòa à §©§¨¨¨¥¦§©§¨©¨¦¨¥¤

úéðòz úìéâîa ïéáeúkä¯ïéa ïéøeñàìïéa íäéðô ©§¦¦§¦©©£¦£¦¥¦§¥¤¥
ìíä ,íéáBè íéîéå úBúaL ,íäéøçà¯,íéøeñà §©£¥¤©¨§¨¦¦¥£¦
ìe ïäéðôìïäéøçà¯äæ ïéa Løôä äî .ïéøzeîì?äæ ¦§¥¤§©£¥¤¨¦©¤§¥¥¤§¤

ìäì.÷eféç ïéëéøö äøBz éøác ïéàå ,äøBz éøác e ©¨¦§¥¨§¥¦§¥¨§¦¦¦
ìäìíéøôBñ éøác e¯.÷eféç ïéëéøö íéøôBñ éøáãå ©¨¦§¥§¦§¦§¥§¦§¦¦¦

¯÷Btéúåìäåäc déìâøäpL íBé éðôìL íBé dé §¥¥©£¨¥¤¦§¥¤¤¡©
ãb Baì!í÷éçà ïa äé¯ãb :éLà éaø øîàìäé §©§¨¤£¦¨¨©©¦©¦§©§¨

a÷ éøác í÷éçà ïaìa÷ éøáãå ,àeä äìéøáãk ä ¤£¦¨¦§¥©¨¨§¦§¥©¨¨§¦§¥
íéøNòa :äðzî øa éáBè áø áéúî .eîc äøBz¨¨§¦©¦©©¨¨§¤§¦

àzáè àúøBNa úúà déa àéðîúeìc éàãeäéìà §©§¨¥£©§§¨©§¨¦¨¥§¨
nä äøæbL .àúééøBàî ïeãéòéìe÷ñòé àìL äøæb úeë §¦¥©§¨¤¨§¨©©§§¥¨¤Ÿ©©§

eîé àìLå ,äøBzaììçiLå ,íäéða úà eì.úBúaL e ©¨§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤§©§©¨
ä ?åéøéáçå òenL ïa äãeäé äNò äîìèðå eëìäöò e ¤¨¨§¨¤©©©£¥¨¨§§¨§¥¨

kL úçà àúéðBøènîìBãbìöà ïééeöî éîBø éì.d ¦©§¦¨©©¤¨§¥¦§¦¤§¨
äøîàìéìa eðébôäå eàBa :íäìä .äìeðébôäå eë ¨§¨¨¤§©§¦©©§¨¨§§¦§¦

éìaì!íéîL éà :eøîà ,äìå ,eðçðà íëéçà àìà ©©§¨¨§¦¨©¦Ÿ£¥¤£©§§Ÿ
å ,eðçðà ãçà áà éðaì!?eðçðà úçà íà éða à §¥¨¤¨£©§§Ÿ§¥¥©©£©§

kî eðépzLp äîìå äneàìò ïéøæBb ízàL ïBLìhéáe !úBL÷ úBøéæb eðéìíBiä BúBàå .íe ©¦§©¥¦¨¨§¨¤©¤§¦¨¥§¥¨¦§§©
èa Cúòc à÷ìñ éàå .áBè íBé eäeàNòìeèa àúéiî÷ ,úéðòz úìéâî äìàúéiðøçà , £¨§¦¨§¨©£¨¨§¨§¦©©£¦©©¨¨§©£©¦¨¨

íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa éîð àëä àîéz éëå !?ïéôéñBî¯òenL ïa äãeäé àäå ¦¦§¦¥¨¨¨©¦¦§©¤¥©¦§¨©¨§¨§¨¤©©
zìL Bãéîìk :ïðúc .äåä éëä øúa øéàî éaøå ,øéàî éaøìéhäå eáwépL úéëeëæ éó ©§¦¤©¦¥¦©¦¥¦¨©¨¦£¨¦§©§¥§¦¤¦§§¦¦
ì,øéàî éaø íeMî ànèî òenL ïa äãeäé :ìàéìîâ ïa ïBòîL ïaø øîà ,øáà ïëBú §¨¨¨¨©©¨¦§¤©§¦¥§¨¤©©§©¥¦©¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dpyd y`x(iying meil)

ekxved recn ,miiw ycwnd ziay onfa xaecn m` :`xnbd dywn
,aeh mei didi ixyz 'by owzl minkgdéì ÷etéúå`ll mb ixde - §¥¥

meyn ,`ed aeh mei ef dpwzïa äéìãb Ba âøäpL íBé déì äåäc©£¨¥¤¤¡©§©§¨¤
,í÷éçàlirl x`azpe(:gi)ini zenevd ini eid ipy zia iniay £¦¨

:`xnbd zvxzn .dgnye oeyyäëøöð àì ,áø øîàekxved `l - ¨©©Ÿ¦§§¨
aeh meil ixyza 'b z` reawlàlàickøBñàìziprzaúàmeid ¤¨¤¡¤

,åéðôlLmiaezkd miaehd minid oicke ,ixyza 'a z` xnelk ¤§¨¨
.ziprza mixeq` mdixg`le mdiptly minidy ziprz zlibna

:`xnbd dywndéì ÷etéz énð åéðôlLixyz 'b rawiy `ll mb - ¤§¨¨©¦¥¥
meyn ziprza xeq` ixyza 'a did ,ziprz zlibnadéì äåäc- ©£¨¥

`ed ixyz 'ayLãç Làø øçàlL íBédxe`kle ,cren `xwpd ¤§©©ŸŸ¤
zlibna miaezkd micrend enk eixg`l meia zeprzdl xeq`

:`xnbd zvxzn .ziprzLãç Làøn cren `ed,àúééøBàc ŸŸ¤§©§¨
÷eféç éòa àì àúééøBàãewefig mikixv mpi` dxezd icrene - §©§¨Ÿ¨¥¦

ke ,mdixg`le mdiptl ziprza mxqe`lälàä íéîiä ,àéðúc§©§¨©¨¦¨¥¤
ïéøeñà úéðòz úléâîa ïéáeúkä,ziprza.íäéøçàì ïéa íäéðôì ïéa ©§¦¦§¦©©£¦£¦¥¦§¥¤¥§©£¥¤

la`íä ,íéáBè íéîéå úBúaLmnvríéøeñàminid la` ,ziprza ©¨§¨¦¦¥£¦
y.ïéøzeî ,ïäéøçàìe ïäéðôì:`ziixad zx`anäæ ïéa Løôä äî ¦§¥¤§©£¥¤¨¦©¤§¥¥¤

äæìmiaezkd minil miaeh minie zezay oia lcadd dn - ¨¤
,ziprz zlibnaeìlän md ,miaeh minie zezay -ïéàå ,äøBú éøác ©¨¦§¥¨§¥

eìlä ,÷eféç ïéëéøö äøBú éøác,ziprz zlibna miaezkd mini - ¦§¥¨§¦¦¦©¨
n mdíéøôBñ éøác,minkgd ici lr epwzpy -ïéëéøö íéøôBñ éøáãå ¦§¥§¦§¦§¥§¦§¦¦
,÷eféçe`eai `ly ick ,mdixg`le mdiptl ziprza mexq` okle ¦

envr aeh meia zeprzdl.
:`xnbd dywndéì ÷etéúåzlibna ixyz 'b rawiy `ll mb - §¥¥

meyn ziprza xeq` ixyza 'a did ziprzéðôlL íBé déì äåäc©£¨¥¤¦§¥
,í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpL íBémei df mei did ziad onfay oeikne ¤¤¡©§©§¨¤£¦¨

:`xnbd zvxzn .eiptl ziprza xeq` `ed ixd opaxcn aehøîà̈©
,éMà áøea bxdpy meia aeh mei miyery oicd,í÷éçà ïa äéìãb ©©¦§©§¨¤£¦¨

nàeä äìa÷ éøác,`iapd ixacn cnlp -äøBz éøáãk äìa÷ éøáãå ¦§¥©¨¨§¦§¥©¨¨§¦§¥¨
eîc.eiptly meid xq`p `l jk meyne ,wefig mikixv mpi`e ¨

:ziprz zlibn dlhay mixaeqd lr ztqep `iyew d`ian `xnbd
,äðzî øa éáBè áø áéúîziprz zlibna epipy(ai wxt)yceg iabl ¨¦©¦©©§¨

,xc`déa àéðîúe íéøNòa,ea dpenye mixyra -àúøBNa úúà §¤§¦§¨§¨¥£¨§§¨
éàãeäéì àúáè,micedil daeh dxeya dribd -ïecéòé àìc ¨§¨¦¨¥§¨§¦

àúééøBàî.dxezd ceniln mnvr z` wzpl ekxhvi `ly - ¥©§¨
Lokl mcewúeëìnä äøæbinex lyäøæb,l`xyi lre÷ñòé àlL ¤¨§¨©©§§¥¨¤Ÿ©©§

.úBúaL eìlçiLå ,íäéða úà eìeîé àlLå ,äøBzaäãeäé äNò äî ©¨§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤§©§©¨¤¨¨§¨
àúéðBøènî äöò eìèðå eëìä ,åéøéáçå òenL ïa[zixkp dxyÎ] ¤©©©£¥¨¨§§¨§¥¨¦©§¦¨

eðébôäå eàBa ,íäì äøîà .dìöà ïééeöî éîBø éìBãb ìkL ,úçà- ©©¤¨§¥¦§¦¤§¨¨§¨¨¤§©§¦
zeaegxae miweeya ewrv,äìélaengxie mixyd ernyiy ick ©©§¨

,mkilr,äìéla eðébôäå eëìäe,íéîL éà ,eøîàornl xnelk ¨§§¦§¦©©§¨¨§¥¨©¦
ike ,`ed jexa yecwd,eðçðà ãçà áà éða àìå ,eðçðà íëéçà àìŸ£¥¤£©§§Ÿ§¥¨¤¨£©§

ìå äneà ìkî eðépzLp äî ,eðçðà úçà íà éða àìåïéøæBb ízàL ,ïBL §Ÿ§¥¥©©£©§©¦§©¥¦¨¨§¨¤©¤§¦
.úBL÷ úBøéæb eðéìòmdilr engix mixyd z`f ernyyke,íeìhéáe ¨¥§¥¨¦§

íBiä BúBàå[xc`a g"k].áBè íBé eäeàNòz` iaeh ax miiqn §©£¨
:eziiyewCzòc à÷ìñ éàåy xnelúéðòz úléâî äìèaxg`l §¦¨§¨©§¨¨§¨§¦©©£¦
,oaxegdïéôéñBî àúééðøçà ,ìeèa àúéén÷minid z` ixd - ©©§¨¨©£©§¨¨¦¦

.mixg` miaeh mini etiqei ike ,elhia mincewdàîéz éëåuxzl §¦¥¨
énð àëäzwqer ef `ziixa mby -àäå ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ¨¨©¦¦§©¤¥©¦§¨©¨§¨

òenL ïa äãeäé,ef `ziixaa xteqn eilryøéàî éaø ìL Bãéîìz §¨¤©©©§¦¤©¦¥¦
,didäåä éëä øúa øéàî éaøå.oaxegd xg`l did xi`n iaxe - §©¦¥¦¨©¨¦£¨

,xi`n iax ly ecinlz did reny oa dcediy oipne,ïðúcilM ¦§©§¥
,mi`nh zikEkfeáwépL,mz`nehn exdhpe ,yeniyl mie`x mpi`e §¦¤¦§

éhäåïëBúì óa zikekfd ilkay awpd z` mzqe -øáà,zxter - §¦¦§¨£¨
øéàî éaø íeMî ànèî òenL ïa äãeäé ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥§¨¤©©§©¥¦©¦¥¦
mixfeg el` milky xi`n iax mya xn` reny oa dcedi -

.oewizd xg` d`neha erbp `ly s`e ,dpyid mz`nehl
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

'הסתה' של déôebîבחטא eòøtà àì:הגמרא מקשה מישראל. אלא עצמו מדוד נפרעו לא íúäוהרי- Ÿ¦¨§¦¥¨¨
שבע, בת בעוון -,déôebî eòøtà àì énð:הגמרא מתרצת מבניו. déôebî[-באמת]ééàìאלא eòøtà- ©¦Ÿ¦¨§¦¥¨¥¦¨§¦¥
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הקדש. רוח ממנו ונסתלקה הסנהדרין, ממנו ופרשו שנצטרע, בעצמו דוד שנענש הרי ממנו. שנסתלקה
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רכה
ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei

'åë äéì ÷åôéúåmiiw ded ycwnd zia i` -,dilcb mev epiidc aeh mei ied ikd e`la -

.ziad onfa miaeh micren `pngx `ixweäëøöð àìziprz zlibna deraw xcdc `d -

dl`d minid dinwl opixn`ck .ziprza `ed mb lenz` xeq`l `l` ,df xac lr

.oixeq` mdixg`le mdiptle md ,dlibna miaezkdùãç ùàø.`ziixe`c cren -

÷åæéç éòá àì àúééøåàãåeiptl xeq`l -

oikixve ,opaxc ziprz zlibn ini la` .eixg`le

.envr h"ia zeprzdl izil `lc ikid ik ,wefig

'åë éðôìù íåé,`ed `ziixe`c e`l `edde -

.wefig iraeäéá àéðîúå ïéøùòá,i`w xc`a -

.ziprz zlibnaàúééøåà ïî ïåãéòé àìã`ly -

.dxezd on onvr wzpl ekxhviåðéâôäewrv -

engxie mixyd ernyiy ick zeaegxae miweya

.mkilríéîù éà.d"awd ornl xnelk -éáøå
äåä ïáøåç øúá øéàîinia `dc .zexec dnk -

xfril` 'xe ,ziad axg i`kf oa opgei oax

,xfril` 'x ly ecinlz `aiwr 'xe ,did ecinlz

sc oixcdpq) "zezin rax`" idlya opixn`ck

'ixn`ck ,r"x ly ecinlz xi`n 'xe (`,gq

dz`y mewn lk (`,bi sc) oiaexirc `nw wxta

iptl cg` cinlz xn` l`rnyi 'x meyn `ven

.xi`n 'x `l` epi` `aiwr 'x'åë ïðúã'x -

.ded xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcediéìë
åá÷ðù úéëåëæoxdhl oawpe ,e`nhpy -

.oz`nehnøáà.awpd z` mezql ,zxter -

àîèî òåîù ïá äãåäéoz`nehl exfgy xnel -

t"r`e ,d`neha aey erbp `ly t"r`e .dpyi

xn`ck ,dpyi oz`nehl oixfeg zikekf ilk oi`y

d`neh zxfg exfb `ly (`,fh sc) zayc w"ta

zekzn ilka `l` dpyili`ed ,inp ipd -

ecinrn xa`dejled lkdc ,enc zekzn ilkk -

.cinrnd xg`
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÷åôéúåziay onfa aeh meie oeyyl `edy - mwig` oa dilcb bxdpy mei dil dedc dil

:xn`c o`nle .miiw ycwndziprz zlibn dlha [`l] -.oaxeg xg`l epiid -

ïéøåñàctqda la` .zeprzdl epiid - mdixg`l oia mdiptl oiawxta gkenck .xzen -

dia `ipnz cre oqipc `gxi yixn :`ipzc (a,fi sc ziprz) "cvik zeiprz xcq"

`nip :jixte .oeda ctqnl `lc ,`cinz mwezi`

mei xeq`l :ipyne !xeq` diteb g"xe ,oqipa ixzn

`lc ,xqzn `l `ziixe`c g"x meync ,eiptly

xzac mei dedc dil wetize :jixt eze .wefig ira

lk :iq` ax dl ipyne !xc`a `ipnze mixyr

ziprza ,eixg`lyctqda ,xeq` -,dfe .xzen -

h"i ipy oia lhene li`ed.envr h"ik ede`yr -

ikd e`l i`c rnyn,ctqda xq`p ded `l -

mwezi`c oqipc `gxi yix iptly mei `edc b"r`

iy` ax hwp `weec e`le .ctqnl `lc ,`cinz

ctqda eiptly lk oicd `edc ,"eixg`ly lk"

yie .dihwp eixg` ly` i`wc meyn `l` ,xzen

minie zezay ipzwc `dc ,jk jezn wcwcl

oixzen mdixg`le mdiptl mixeq` md miaeh-

xn`c ,iqei 'xk `ziixa jd i`z`e ,ixii` ziprza

y"rc (mye `,`n sc oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

:z"`e .dnlyd `lae opaxk ,p"` .milyne dprzn

dnlyd `la i`gkenck ,ixy envr h"ia 'it` -

ipan iziid ip` :wecv xa xfrl` 'x xn`c ,mzd

zeidl a"h lge oinipa oa a`pqedepigce ,zaya

edepnlyd `le ea epiprzde ,zayd xg`l cr

.xingc a`a 'h ip`yc :l"ie !did eply h"iy iptn

,mdixacc aeh mei ip`y :mzd xn`w `dc ,rcz

zery ea oiprzne li`ed,ziaxr ea oinilyn -

`l` .mdixg`l oia mdiptl oia opixq` `kde

di`x mzd iziinc `de .xingc a`a 'ha mzd

iqei 'x xn`c ,y"ra zeidl lgy a`a dryzn

`ziprza iazic ax ia ipa` milyne dprzn

it lr s` .inely`l ixyc ,`zay ilrna

a`a dryzl zeiprz x`y oia epwlgylkn -

qpkpy dn ziprz aiyg `lc ,xity iziin mewn

dryz dgec zay `dc ,dpern `edyk zayl

ziprz aeyg did m`e ,a`a`l` .xeq` did -

s` ,ok m`e .zaya dprznk aiyg `l i`ce

.milydl inp xzen cigi ziprzaàädcedi 'x

xcq" 'ta :dniz - xi`n 'x ly ecinlz reny oa

mwezi`c `idd ?`iyew i`n !`ipnze oixyr xzac `nei dil dedc dil wetiz ,`cinz mwezi`c inwn `nei dil dedc `ixi` i`n ,inp dryze mixyr :jixt (`,gi sc ziprz) "cvik zeiprz

`cinz,oqipc `gxi yixn ipznl dil ded `l dpynd xcqy iax ,n"nc :l"ie !xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcedi 'x inia did `ipnze mixyrc `caere ,miiw ycwnd ziay onfa did df -

.jxevl `ly did einiac oeikäãåäésc) zayc w"ta `zi`ck ,d`neh eilr exfby ,zikekf ilk meyn `nhil zegtd lkl ?oixdhn i`n` :dniz - oixdhn minkge 'eke `nhn reny oa

,dpyi oz`nehl oixfeg oi` zikekf ilky t"r`e ,d`neh meya erbp `ly t"r` ,dpyi oz`nehl exfgy xnel ,`nhn reny oa dcedi ,ibilt dpyi d`neh oiprlc qxhpewa 'ite (mye a,eh

ecinrn xa`de li`ed ,inp ipd ,zekzn ilka `l` dpyi d`neh zxfg exfb `ly (`,fh my) zayc w"ta opixn`ckexwirc oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,enc zekzn ilkk -

xa`l dncw d`nehc oeik :`iywe .qxhpewd 'it ok .cinrn xza opilf` `le ,od zikekf ilkilk oick `nhn reny oa dcedi 'x :xg` oeyl 'hpewa 'it cer ?seqal xa` zthd liren dn -

,oixdhn oeyl `iyw df yexitle ,opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c zekzn ilk z`nehn oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda drbp m` `ziixe`c zekzn

xa` zthd i` `da ibiltc yxit l`eny epiaxe .ixnbl oixdhn rnyncepiax qixb .cinrnd xg` jled lkd :xn`c ,`id xi`n 'xe :aezk (my) zayc w"tae .`l e` ,`ziilrn dnizq aiyg

ixep oa opgei 'x meyn iqei 'x ,xa` ekezl sihde awpy oa` ly qek :`ipzc .milkc `ztqez seqa gkenck ,okzi `le .cinrnd xg` jled lkd opiqxb `le .`l eze ,`id xi`n 'x :l`eny

ixnbl `le ,ixep oa opgei 'x epiid opaxe ,qxhpeway oexg` oeylk `icda rnyn .xi`n 'x meyn `nhn did reny oa dcedi :xne` l`ilnb oa oerny iax .zikekf ilk meyn `nh :xne`

zikekf ilka oi`nhn `lc `de .zekzn ilkk `nhnc ,n"xk oa` ilka edl zi` `kdc opax ,inp i` .oixdhndenwe` d`neh dil zil oa` ilkc meyn oa` ilka enk zekzn ilk meyn -

mlera d`neh mdl yiy zikekf ilk la` .zekzn ilk z`neh`zayc w"t opixn`ck ,enc qxg ilkk zikekf ilkc meyn ,ixnbl oixdhn minkgc :'it `"aixe .oz`nehn ozepyl evx `l -

zg` dry xdhy qxg ilkc :ipy wxta (w"aa) milkc `ztqeza `ipze (a,eh sc).ziyixtck ,oixdhn ixnbl e`lc `ztqez seqa gkenck ,df yexit inp okzi `le .mlerl d`neh el oi` -

hgn" wxt milkc `ztqeza dilr ibilt `icdac .`nhn did ztfa mzqp 'it`e ,`xaq `idd dil zilc meyn `nlc ?cinrnd xg` jled lkdc meyn n"xc `nrhc dil `pn k"` :cere

.milkc 'a wxtc [`ztqeza] yxity( enk ,enzqe awpy mly ilka `le ,ztfa dnzqe dawpe ,xeriyk da yie ,ziagd on dyxty qxg zkizga `l` `xaq jd ixn` `l opax :cere ."zrahe

dpwz mdl yi exaype li`ed :opiwqnc (`,fh) zayc w"ta ikd `pwqn `niiw `l `dc :cere.enc zekzn ilkk -
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

שכר מצווה מצווה, דזה מה שנתחבר עם עצמות אור אין סוף מצווה הציווי, זהו שכרו.
היום יום ח חשוון



רכו
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

ïéøäèî íéîëçåzikekf ilk `"r .cinrnd xza ilf` `le ,od zikekf ilk exwirc -

`ziixe`c zekzn ilk z`neh o`nhn reny oa dcedi .xa` okezl elihde eawipy oixedh

zekzn ilk z`nehn mixdhn minkge ,cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda rbp m`

`ziixe`c oi`nh zekzn ilk oi`y .opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c

sqkde adfd" (`l xacna) dyxta oiiepnd `l`

.'ebe "lfxade zygpdeàéä éàðúdlha i` -

.ziprz zlibnêéøèöéà àä,`wxi meyn i` -

.(`,k sc) onwlck ,`izn meyn i`àäå
ä"ø àì÷ì÷î÷ipa de`yr `ly `vnpc -

.lel` oixarn m` dkldk dlebdéîð à÷éã-

,zecren x`y elwlwil `lc opax eyg ikdlc

.dlebl lwlewn d"x `diy exizdeíà åìàå
äðùä äøáòúð,oey`xd xc` qpkpy xg`l -

dexaire epiire c"a eayi ,migelyd eklde

.df xg` ipyd xc` zeyrlïåùàøá úåâäåð-

.oey`xa eyry mixeta ozaeg ici e`vieäîë
äðùä øåáéòoiyer eze`y oey`xd xc` ini -

.dpyl xeairùãç.mini h"k jzrc `wlq `w -

àðù éàîjixv oi`c ,"miyly" xn`c o`nl -

xc` yeciw mei lr migely gelyle xefgl

.ipydéòãéãxc` mlerly ,dlebd ipa -

ycwzp `"l meiae ,xaern oey`xd.øîàã ïàîì
éîð ùãçirci `dc ,ricedl jixv oi` -

.ycwzp miyly meiae ,xqg mlerlcùãç åöø
íéùìù åöøm` ricedl oikixv jkitl -

.xqg e` `ln ede`yríåéá ïúåà ïéùã÷îù
ïäéøåáéòeze`y ,"xeair mei" ixw miyly mei -

oiycwny ,eze` oixarnyk ycgl xeair oiyer

'l mei qpkpd g"xl mdipy ly miyly mei

ly 'l meie ,ipyd xc`l g"x `ed oey`xd xc`l

.oqip g"x `ed ipyd xc`ïéøéñçã àøîéîì
'åë ïðéãáò.`zegipa -øñç ãçàå àìî ãçà-

.xqg ipye `ln oey`x xn`w `wecåðéáø íåùî
.ax -åðîæá ç"ø òá÷åäùjl exn`y cr -

ipyd xc` g"x c"a eycw :l`xyi ux`n mi`ad

.xqg oey`xd z` eyre ,oey`xd xc`l 'l meia

úáùä úà ïéììçîdpald z` e`xy micr -

megzl ueg z`vl zayd z` oillgn dyeciga

olek oicrendy itl ,odiptl cirdl c"al `al

`xyc `lelig c"qwe .elld miycg ipya oiielz

`pngxzii`x itl `gxi zriawc meyn -

.xqg xqg m` ,`ln `ln m` ,`ed dpald

ïéììçî éëä íåùîm`y ,'l meia ede`x m` -

meid ede`xy ecirie e`ai `ledeycwi `l -

.`ln xqgd z` eyrie ,xgn cr c"a
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úåîéîzvw jnqe .xaern did `xfr iniac rnyn - xaern lel` epivn `l jli`e `xfr

`xfr `iaie" (g my) aizke 'ebe "iriayd ycgd rbie" (f dingp) aizkc ,xacl

aizke "ea `xwie" (my) aizke "iriayd ycgl cg` meia" (my) aizke "dxezd z` odkd

mipdkd mrd lkl zea`d iy`x etq`p ipyd meia" (my) aizke "ycw meid" (my) dia

likydle xteqd `xfr l` mieldeixac l`

,d"x ly miaeh mini ipy eyry ,rnyn ."dxezd

meia" (h my) inp aizke .dizlinl "ipy" dil ixwe

meva l`xyi lk etq`p ycgl drax`e mixyr

zekeq i`ven did f`y itl ,rnyn 'ebe "miwyae

ea e"ha zekeq eyre edexarc e`l i`e .etq`p-

zekeqc 'ge `gxic c"i k"`b"k meie ,a"k ixd -

ediiziprzl dewayc xnel oi`e ,zekeq i`ven

ea c"k cr epiznd jk meyne ,h"i zxgn meyn-

xeavay xac ixdy :cere .ea oibdep eid `l f`nc

.lel`l dexarc n"y `l` .did

ìàåxn`c o`nl - zecren edlek elwlwzi

`iwxi meyn oixarny (`,k sc) onwl-

meyn xn`c o`nl la` .edlek` jiiyc ,`gip

`iznk"dein `l` lewlw `kilc ,`iyw -

lel` zeriaw ircic oeik :cere .dicegli`n` -

d`xpe !e"c` iptn dgczc irci `d ?d"x lwlwzz

opixarn jixhvi` `d xn`w e"c` meyn e`lc

dpald micr e`x `lc oipnfc meyn `l` .dil

meyn `"l mei cr oiycwn oi`e ,miyly meia

`lwlwn `d :jixte .dii`xd t"r ycwl devnc

ahen :ipyne !wtqn mini ipy eyriy ,d"x

zecrend lk elwlwzi l`e d"x lwlwzzk"dei -

,micrd mei` t"r eyri m` zxvr ipinye zekeqe

.dii`xd it lr `l

'éðúî`lc oeik ,ocic `pzle :z"`e - 'xk `lc

erci j`id ipyd xc` lr iwtp

xc` mcew dexair m` `nlya ?dpyd dxarzpy

m` la` ,xc` igely i"r mricedl oileki -

dpyd opixarn `dc ?irci ikid jk xg` dexar

oeik :l"ie !mixet cr zegtd lkle ,xc` lk

oqip lr oi`vei migelycribiyk ,irci `linn -

oi`vei oigely oi`e g"x.zxaern dpyd k"` -

øîãzebdep oey`xa zebdepd zevnd lk xaq

ediinrhe - zebdep oi` xaq xne ipya

aexae (mye a,e sc) dlibnc w"ta i`xwn yxtn

zevnd lk :xaq xnc ,`kti` `qxibd mixtq

oi` :xaq xne ,oey`xa zebdep ipya zebdepd

lka ok aizk (my) dlibnc w"tae .'ek zebdep

iqei iaxa xfrl` iaxe opaxc `zbelt iab mixtqd

.zeqxibd izy ayil yie ,b"ayxe

øãàk"` :dniz - xqg mlerl oqipl jenqd

,edine ?gqtd iptn oqip lr oi`vei i`n`

opiwqn seqaloibdep ep` ok it lr s`e .`zaeiz

,dii`xd it lr miycwn eidy ,odinia `nyc .ok

ocicl la` .xqg oipnf `ln oipnfc opiwqnaeh -

sqezipy xeaird ycg `edc ,oey`xd ze`lnl

zxarzn dpyc opixn`c ab lr s` .dpyd lr

,`zbelt `ki` dlibnc inlyexiae .dteqa

,oixbi` oixz gky` `awer :mzd opixn`wc

oinei oizlz xn`c o`n .oinei gxi `zy lr oitiqen iexag itp`ae itp`a xtye :aizk `cgae ,oinei oizlz `zy lr oitiqen iexag itp`ae ietp`a xtye :aizk `cga,ztqez oey`xd xc` -

oinei gxi c"nevx :xaqwc ,dl egc seqale .ztqez ipyd xc` -evx ,miyly -.gxi -
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ישראל נמשלו לכוכבים המתנוצצים בשמי רקיע, אשר לאורם לא יתעה גם ההולך במחשכי הלילה.
היום יום ה' חשוון



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dpyd y`x(iying meil)

ïéøäèî íéîëçåzikekf ilk mxwire oeiky mixaeqe ,el` milk ©£¨¦§©£¦
oa dcediy x`eane .mz`nehl mixfeg mpi`e xwird xg` mikled
jkne ,oaxegd xg`l didy xi`n iax ly ecinlz did reny
ziprz zlibn dlha `ly gken aeh meil xc` g"k rawp einiay

.oaxegd xg`l
:`xnbd zvxznàéä éàpzdlha m` ,`id mi`pz zwelgn - ©¨¥¦

,oaxegd xg`l ziprz zlibnúléâîa ïéáeúkä elàä íéîiä ,àéðúc§©§¨©¨¦¨¥©§¦¦§¦©
Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ïéa íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ïéa ,úéðòz©£¦¥¦§©¤¥©¦§¨©¨¥¦§©¤¥¥©¦§¨

ïéøeñà ,íéi÷,ctqde ziprzaïîæa ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ©¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦§©
,íäì àéä äçîNL éðtî ,ïéøeñà íéi÷ Lc÷nä úéaLyk la`ïéà ¤¥©¦§¨©¨£¦¦§¥¤§¨¦¨¤¥

.íäì àeä ìáàL éðtî ïéøzeî ,íéi÷ Lc÷nä úéazeywdl oi` aeye ¥©¦§¨©¨¨¦¦§¥¤¥¤¨¤
zlibn dlha oaxegd xg`y iqei iaxk mixaeqd `pipg iaxe ax lr

.ziprz
:dfa dkldd wqt z` d`ian `xnbdeìèa ,àúëìäåerawpy mini §¦§§¨¨§

.ziprz zlibnaeìèa àì ,àúëìäå.ziprz zlibna erawpy minid §¦§§¨Ÿ¨§
:`xnbd dywn.àúëìäà àúëìä àéL÷:`xnbd zvxznàì ©§¨¦§§¨©¦§§¨Ÿ

ïàk ,àéL÷wqer ziprz zlibn dlha `ly dkldd wqt -äkeðça ©§¨¨©£¨
,íéøeôe,elhazp `l mdyïàkziprz zlbn dlhay wqtde - ¦¨

wqeréîBé øàLa.ziprz zlbna miaezkd ¦§¨¥
*

'eke oi`vei oigelyd miycg dyy lr :epizpyna epipyìeìà ìò©¡
.úBãòBnä úðwz éðtî éøLz ìòå ,äðMä Làø éðtî:`xnbd dywn ¦§¥Ÿ©¨¨§©¦§¥¦§¥©¨©©£

ìeìàà eäì é÷ôðc ïåékrawp izn ericede e`vi migelydy oeik - ¥¨§¨§¥§©¡
,dpyd y`x z` eyr df it lre ,lel` yceg y`xänì éøLzà©¦§¥¨¨

eäì.ixyz yceg y`x rawp izn ricedle aey z`vl mdl dnl - §
àîéz éëåyygn ,ixyz lr mi`vei migelydy xn`z m`e - §¦¥¨

ìeìàì äeøaò àîìcy`x rawpe lel` yceg z` exair `ny - ¦§¨©§¨¤¡
,cg`e miyly meia dpyd,áø øîà àðäk øa àððéç éaø øîàäå§¨¨©©¦¦§¨©©£¨¨©©

eðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéîycegyìeìàdid.øaeòîzvxzn ¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦¡§¨
y dn :`xnbdeðéöî àìmeyn `ed xaern lel`éøèöéà àìcC- Ÿ¨¦§Ÿ¦§§¦

,exarl jxev did `lyéøèöéà àädéì ïðéøaòî Cyi m` mle` - ¨¦§§¦§©§¦¨¥
z`vl migelyd ekxved okle ,lel` yceg z` mixarn jxev

.ixyz yceg y`x rawp izn ricedl
:lel` z` mixarn jxevd mewnay xen`d lr dywn `xnbd
meia dpyd y`x z` erawie lel` yceg z` exari m` `lde

,cg`e miylyäðMä Làø ì÷ìwéî àädpyd y`xy `vnp - ¨¦©§©Ÿ©¨¨
meia eyr md ixdy ,oekpd meid epi` dlebd ipa ea ebdpy

:`xnbd zvxzn .lel` ycegl miylydLàø ì÷ìwéz áèeî¨¦©§¥Ÿ
äðMä,dlebd ipalúBãòBî eälek eì÷ì÷úé àìådidi `ly jka ©¨¨§Ÿ¦§©§§§£

:`xnbd dtiqen .xaern lel` ycgénð à÷écwiicl mb xyt` - ©§¨©¦
exizde zecren x`y elwlwzi `ly eyyg minkgy epizpynn

,dlebd ipal oekpd meia didi `l dpyd y`xy jk meynéðz÷c§¨¨¥
migelyd mi`veiyìòycg,úBãòBnä úðwz éðtî ,éøLz`le ©¦§¥¦§¥©¨©©£

s`y ,xnel dzpeeky rnyne ,'zecrend iptn' dpynd dxn`
mewn lkn ,lel` ycg xeaira dpyd y`x iabl lewlw yiy

ok` :`xnbd zpwqne .zecrend x`y oewiz iptn ,z`f miyeròîL§©
.dpéî¦¨

*
:epizpyna epipyåéìñk ìòåmigelyd mi`veiìòå ,äkeðç éðtî §©¦§¥¦§¥£¨§©

.íéøetä éðtî øãà:`xnbd zwiicnóà ïéàöBé äðMä äøaòúð eléàå £¨¦§¥©¦§¦¦§©§¨©¨¨§¦©
éðz÷ àì ,íéøetä éðtî éðL øãà ìòm`y dpyna azkp `l - ©£¨¥¦¦§¥©¦Ÿ¨¨¥

iptn ipy xc` lr s` migelyd mi`vei dpyd z` oic zia exair
y jkn cenll yie ,eay mixetdïéúéðúî`id,àéðúc ,éaøk àìc ©§¦¦§Ÿ§©¦§©§¨

éðtî éðMä øãà ìò óà ïéàöBé äðMä äøaòúð íà ,øîBà éaø©¦¥¦¦§©§¨©¨¨§¦©©£¨©¥¦¦§¥
.íéøetä:`xnbd zxxanéâìôéî÷ àäa àîéìjkay xn`p `ny - ©¦¥¨§¨¨¦§§¥

,epizpynay `pzde iax ewlgpøîcepizpynay `pzdy -øáñ §©¨©

ya úBâäBpä úBöî ìkxc` ly mixetúBâäBð ,éðMmbaxc` ¨¦§©£§¥¦£§
d,ïBLàø,oey`x xc`a eyry mixeta mzaeg ici dlebd ipa e`vie ¦

.ipy xc` yceg y`x lg izn mdl ricedl jxev oi` aeyeøîe- ©
iaxeøáñy,ïBLàøa úBâäBð ïéà éðMa úBâäBpä úBöî ìk`linne ¨©¨¦§©£©¥¦¥£¨¦

miaiige ,oey`xd xc`a mixet eyry dna mzaeg ici e`vi `l
z`vl migelyd mikixv jk meyne ,ipy xc`a mixet aey zeyrl

:`xnbd dgec .mixet lg izn ricedl icka ,ipyd xc` lr,àìŸ
àîìò éleëcy mixaeq,ïBLàøa úBâäBð ïéà éðMa úBâäBpä úBöî §¥¨§¨¦§©£©¥¦¥£¨¦

,oey`xd xc`a eniiwy mixeta mzaeg ici e`vi `leøeaéòa àëäå§¨¨§¦
éâìôéî÷ äðLoey`x xc` ycega yi mini dnk ewlgp o`ke - ¨¨¨¦§§¥

.dpy xeaira sqepdìL ,äðL øeaéò änk ,àéðúc,íBé íéLxnelk §©§¨©¨¦¨¨§Ÿ¦
.`ln ycg,Lãç øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxqg ycg ,xnelk ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤

oey`x xc` ycegy `nw `pzk xaeq epizpyn `pze .mei h"k ly
y`x rawp izn ricedl z`vl jxev oi` okle ,mei miyly `ed

:`xnbd ddnz .ipy xc` ycegìL àðL éàîíéLep` recn ike - ©§¨§Ÿ¦
xaeqd zhiyl ipy xc` yceg lr z`vl jxev oi`y mixne`

meyn ,mei miyly `ed oey`x xc` yceg mlerlyéòãéc- §¨§¥
xg`l `ed ,ipy xc` yceg y`xy mnvrn dlebd ipa mirceiy

ok m`e ,oey`x xc` yceg y`xn mei miylyéòãé énð Lãçmb - Ÿ¤©¦¨§¥
dryze mixyr epiide 'yceg' `ed dpyd xeairy xaeqy in itl
,oey`x xc` yceg y`xn mei ryze mixyr aygl xyt` mini

:`xnbd daiyn .eilr z`vl ekxved recneïàî ,àtt áø øîà̈©©¨¨©
ìL äöø Lãç äöø ,Lãç øîàcíéL`ed dpyd xeairy xaeqd - §¨©Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¨§Ÿ¦

dryze mixyr `edy ezpeek oi` [l`ilnb oa oerny oax] 'yceg'
m`e mini dryze mixyr miyer mivex m` `l` ,`weeca mei
drck xaeq iaxe .eilr z`vl ekxved okle ,miyly miyer mivex
xaeq epizpyn ly `pze ,ipy xc` lr ricedl yiy xne` okle ,ef

.ricedl jxev oi` okle mei miyely `ed oey`x xc` mlerly
éðL ìò ,íéìLeøéc àLéc÷ àìä÷ íeMî éåì ïa òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©¤¥¦¦§¨¨©¦¨¦¨©¦©§¥

ïäéøeaéò íBéa íúBà ïéLc÷nL íéøãàiy`x z` miraew eidy - £¨¦¤§©§¦¨§¦¥¤
y`xy epiide ,miylyd mei `edy mdly xeaird meia miycgd
oqip yceg y`xe ,oey`x xc`l miyly meia `ed ipy xc` yceg

:`xnbd zx`an .ipy xc`l miyly meia `edïéøñçc àøîéîì§¥§¨©£¥¦
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ìò Lc÷ìitäéiàøä.dpald yecig ly §©¥©¨§¦¨
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ìL íBé òìwàc éàénð éëä úaLa íéLmiylyd mei lg m` ok` - ¦§¦§©§Ÿ¦§©¨¨¦©¦
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.xgnlåäééðéá éàî.edpzi` ediieexz -íåé
úáù øçà úåéäì ìçù íéøåôëä`l m` -
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.zewxilàúøåàì.mixetkd mei i`venl -

éúééîå çøè àúøåàì,y"r hwll jixv oi`e -

.opixarn `l jkldéîîòá øùôàxn xn`c -

oey`x h"ia zn (`,e sc dvia)ea ewqrzi -

.oinnréîéîçázexfege ,oinga mxey -

.ozencwlàîìò ïì ìéáç ïãéãìlaa ipa ep` -

dwenr laay itl .lad epl yie ,mlerd epl mg

hley oi`e ,i"`k zerabe mixd ux` dpi`e ,`id

ux` ipa oi`e .xie` daxarl oikixv l`xyi

.epliaya `l` ,`iwxi meyne `izn meynéðéà
?jxevl yceg opixarn ike -úà ïéøáòîù íùë

êøåöì äðùäzexite dtewzde aia`d iptn -

sc) oixcdpqc `nw wxta `zi`ck ,oli`d

.(a,`iùã÷å äàø äæëea ycw d`xzy oeik -

.meiaåøáòìjxevl `ln xqgd z` zeyrl --

.xzenåùã÷ìoikenq k"deie zay `di xgn mei cr epizni m`e ,zi`xp `l dpalde miyly meia -.jxevl oiycwn oi` -ì"ú êøåöì ïéùã÷î êë êøåöì ïéøáòîù íùë ìåëé ÷"äå
ùã÷å äàø äæëexarn dz`yk la` .ycw k"g`e dlgz d`x -.`ed ycwe d`x -åðîæá äàøðù ùãçä ìò íéãòä ìò ïéîééàî.exarl liaya eyixgiy miyly meia -ïéîééàî ïéàå

micrd lr miyly meia -.xwy ecirie "epi`x" exn`iy ,mixetkd mein zay cixtdl ick ,meid eycwl oikixv op`e ,ede`x `ly'åë ïéîééàî åðãîìî äéäezeyrl oikixv ep` m` -

.xqgéøùúå ïñéðáoda oiielz zecrendy -.jxevl oiycwn -àì éçøé øàùá(a,g sc) oikxr zkqna epipyy dze` oebk ?xarle xqgl miycg x`ya epl jxev dn :xn`z m`e -

miyly meia zi`xp `l dfae ,dpeny exair m`e .mrhd opiyxtn mzde .dpeny lr xzei xarl d`xp `le dpya oixaernd miycg drax`n oizget oi`mii`l oikixv ep`y `vnp -

.ycwl liaya "epi`x" xnel odilräáø éðúã àä.jxevl oiycwn `le oixarn oi`y -àéä íéøçàzycgzny dpald clen xcqk ,xqg cg`e `ln cg` miycgd lk mlerl ixn`c -

.miycg ipyl dryze miyng ody ,dvgne mini h"k seqa mlerlíéîé äòáøàcg` ycg xyr mipy oeayg dfy .zaya iyinga d`ad dpyl `di zaya cg`a eiykr rawp m` -

.mini drax` oldl dgcp `vnp ,mireay mlek miynge ze`n ylyde ,mini c"pyl dler xqg cg`e `ln'ä úøáåòî äðù äúéä íàåon odl dgecy ,xqg ycg dilr oitiqeny -

.cg` mei minily mireay
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éàîoinei ixz `di `ly ick ,exari `ly ahenc ,lel` mixarny - (opicar) `zeaih

.wtqn

ïéádiptln zekeqe dpyd y`x lg m`c ,diptln qxb `l mz epiax - dixg`ln oia diptln

.zaya cg`a mixetkd mei rlwnc ,`izn meyn dil wetiz -

çìùdf oi` - in` iaxl d`iyp dcedi 'x dil

wxta onyd xizdy d`iyp dcedi iax

ax inia didy (mye `,el sc f"r) "oicinrn oi`"

dcedi iax oa b"x ly epa `eddc .l`enye

`kdc i`de ,`iypddedc ,opgei 'x ly ecinlz -

.l`enye axl siik

àäzecrendy :qxhpewa 'it - ixyzae oqipa

igxi x`ya ,jxevl oiycwn oda oiielz-

.`kti` n"ie .`l

íàåsc) oikxra - dyng zxaern dpy dzid

!oipy oizlzc `nei `ki` `de :jixt (a,h

dpeny mini drax` ztcer dpy lkc meyn

meil oitxhvn miwlg oze`e ,miwlg e"rzz zery

dizilc meyn :ipyne !dpy miyly seql mly

dpy lka.aiygw `l -
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רל
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

àø÷ùë éæçéî éàäoicirn opi`e dpnfa zi`xpyk -d`xpe ,ede`xy yi mixg` daxd -

"epi`x" exn`e ,ede`x `lyk la` .edexar xwy lry.rcep xwy oi` -éðå÷úì àðìéëé
.zelfnd xcqe dkelide dpald zecleza ip` iwa ik ,micr zii`x `la -øåáéòä ãåñ-

.mifnxa diepy `ziixaúåöç øçàì åà úåöç íãå÷ ãìåð`nlra fnxe ,da iepy jk -

xg`l clepn welg zevg mcew xnel ,`ed

.zevgøî òãé.yi welig dn -éáø ÷éìñ éë
åäì çìù àøéæmixac ipy laaay eixiagl -

o`k cnly.ùãçä ïî íåéå äìéì àäéù êéøö-

ycgd on meid zeidl dlild xg` jled meid

zi`xp m`y epcnl ,eiptly lil ea didy

,dryze mixyr mei dkiygyn dpyid dpald

miyly lil `edymeia eze` oiycwn oi` -

`l ixdy ,oiycwn oi`c `hiyt :z"`e .miyly

mixyr ol `niiwc ,miyly meia dycgd d`xz

!onwl opixn`ck `xdiq iqkn iry drax`e

ycgd lr micrd lr oinii`n c"nl jixhvi`

m`c opirny`e ,eycwl epnfa d`xp `ly

dlila dpyid zi`xplkd ixdy ,oinii`n oi` -

.xary ycgd on dlildy e`xàáà øîàù åæå
éàìîù 'øã äåáàrci `le ,l`eny iptl -

clepl zevg mcew clep oia welig dn dyxtl

zevg xg`l.mkl dyxtn ip` -ïéáùçîz` -

.dpald clenúåöç íãå÷ ãìåðrecia ,meid -

oi`y .dngd rwyzy mcew meid d`xpy

yy `l` axrna mdy i"` ipan dqkzn dpald

dpaldy ,dphew jezn dyecg xg` zery

oxwa dyecg xg`l zery yya mlerl

.mdl zi`xpe ,zinexc ziaxrn[ãò] ãìåð [àì]
úåöç øçà`idy .meid d`xi `ly recia -

.lk oirn znlrpe ,zery yy lk dphwéàîì
äðéî à÷ôðep` micr it lr ixd ,ayginl -

!oiycwnéãäñ éùåçëàìzevg xg` clep m` -

ick dngd zriwy iptl dycgd epi`x exn`e

meid eycwl.md xwy icr -éñëî éòù ã"ë
àøäéñ`id eixg`ne eiptln dyecigl jenq -

iptl zery yy ,dphew jezn oird on dqkzn

lkn znlrp dyecg xg`l zery yye dyecg

`le gxfn ipal zi`xp gxfna `idy zery dxyr mizy o`kn xg`le okl mcew ,mc`

mlerl `ide .gxfn ipal `le axrn ipal zi`xp axrna `idyke ,dphew jezn axrn ipal

izi`x jk ,zinexc ziaxrn oxwa dyecg xg`le zinexc zigxfn oxwa dyecg iptl

eceqiagxfna dqkzn dpyidyk jklid .l"f dicrq iax lyipal zi`xp dycgd oi` -

axrn ipan dqkznyke .zery c"k cr gxfn.zery c"k cr odl zi`xp dycgd oi` -

ïãéãì.gxfna oiniiwc laal -à÷éúòî úéù àéñëîmrh dn .xzei `le -iptn -

mikenqd laa ipa dze` oi`exe ,zigxfn zinexc oxwa dyecg iptly dpyid dpaldy

zcner `id dyecg ly zery yy seqle ,dphew jezn jli`e o`kn odn znlrpe gxfnl

g"i xg`le ,zery g"i laa ipan dycgd dqkzny ixd .zepey`xd zery yy xg`y zery a"i lk oke .laa ipa `le axrnl oikenqd i"` ipa dze` oi`exe ,ziaxrn zinexc oxwa

.mewn lka zi`xpe ,`id dlecb xak zeryàúãçî úéù åäãéãì.axrn ipal zi`xp yy seqaly ,izyxity enk -à÷éúòî øñéðîúåmlerl dzilkz seqa dpyidy ,izyxity enk -

okl mcew la` .axrna zi`xp `l dphew jezn dpyi ly zery dxyr dpeny lke ,gxfna.wegxnl zi`xpe ,dzid dlecb -éãäñ éùåçëàìjeza dycgde dpyid epi`x exn`i m` -

zery rax`e mixyr.ecird xwy -åúáùú áøò ãò.zecrend oiiprl dlild xg` jled meidy epcnl -áøòá íéøùòå ãçàä íåé ãòmeid jldy ixd ,axra crend z`ivi epcnl -

.dlild xg`åäééðéá àëéà äìéì úåöçmixetkd mein silic o`n -miyly lil zligza elit` dpyid zi`xp m` dicicle ,"axr cr axrn" :aizkc ,dlild zligz xg` jled --

zevnn silic o`nle .miyly meia ycwzn ycgd oi` aey,zeyx dvn zlik` mixyre cg`d mei cr gqt ly oey`xd dlil zevgn ixdy ,dlild zligz xg` jled meid oi` -

dicicle .daeg enr zlk`p dvndy xyr drax`a hgypd gqtd mr jynpe ,mdn welg oey`x dlil zevge (a,kw sc) "migqt iaxr" idliya opixn`ck .ung lk`i `ly calae

dlild zligza dpyid zi`xp elit`.zayn mixetkd mei wigxdl ,miyly meia eycwl ep` oikixv m` "edepi`x" xnel micrd lr xgnl oinii`n -ïðéãù äéî÷ì à÷éôñ ìëoi` -

e` gqt micwdl oikixv ep`meia ipy aeh mei zeyrl ep` oikixv la` ,dryze mixyr meia ycgd z` oic zia eycw `ny wtq zngn lel` lye xc` ly miyly meil c"ia zekeq

.lel`a oke ,cg`e miyly meia oqip erawe xc`d z` c"a exair `ny wtqn ,f"h'åë øñúéùå øñéîçã àøîéîì.ikd ongp ax opirny` xnelk ,`zegipa -áàì åøñç àîìã`vnpe -

.hayl exqg `nlc ,oqip oiprl oke .dpyd y`x ea erawe ,odly miyly mei did a` z` epxairy eply lel`a dryze mixyr mei
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êéøöd`xp `ly ycgd lr micrd lr oinii`nc `d - 'ek ycgd on meie dlil `diy

e`x `ly t"r` "epi`x" xnel epnfa.ycgd on meie dlil miyly meiyk ilin ipd -

úåöçmlerl dpaldy :dicrq iax ly eceqia d`xy ,qxhpewa 'it - ediipia `ki` dlil

`idyke ,zinexc ziaxrn oxwa dyecg xg`le ,zinexc zigxfn oxwa dyecg iptl

gxfna,axrn ipal `le gxfn ipal zi`xp -

axrna `idykeipal `le axrn ipal zi`xp -

gxfnay laa ipal dpyid dpald ,jkle .gxfn

l`xyi ux` ipale ,zery yy `l` dqkzn dpi`

dpi` dycgde .zery g"i dqkzn miwegxd

yy m` ik axrnay l`xyi ux` ipal dqkzn

.zery g"i dqkzn miwegxd laa ipale ,zery

xg` jled meid mixetkd mein silic o`nle

zlgza dpyid dz`xp m`e ,dlild zlgz

dlildo`nle .meia ycgd oiycwn oi` aey -

gqtn silicd`xz `ly `l` opiyiig `l -

qxhpewd zhiy itle .jli`e dlild zevgn

ipaa `l` laa ipaa llk opiyiig `lc rnyn

dlila dpyid laa ipa efgc b"r`c ,l`xyi ux`

`le ,meia ezxgnl ycgd z` i"` ipa oiycwn -

lke mixetkd mei oipen laa ipae .opiyiig

,dycgd i"` ipa e`xy meid eze`n zecrend

i`nn :dniz edfe .dlila dpyid e`x mdy t"r`

:cere ?laa ipa` citw `le i"` ipa` citw `xwc

d`xz `l mlerl xqgzdl zlgzn dpaldyn

:dxcq jky .ycgzzy cr dlild zlgza cer

zlgza zi`xpe meian d`vei dzcil zlgza

ddey eixg`ly dlilae ,zrweye hrn dlild

cr dlil lka ztqene ,rewyl xzei hrn

lk zgxefe dlild zligza d`vei f`e ,`lnzzy

k"g`e ,xwad xe`l zrweye meid cr dlild

lk zlgz z`vl ddey f`ne ,xqgzdl zlgzn

xzei z`vln zedyl dlil lka ztqene ,dlild

on zxqgn `idy dn lke ,ycgd seq cr xzeie

ycgd zlgza oia ,meid on znlyn `id dlild

`kd ixiinc yxtl d`xp did xzeie .eteqa oia

,ycgd on meie dlil `diy jixvc ,clend oiiprl

,xc`a dryze mixyr ly axran clend didiy

owf clen opilqt `lc ,ok bdpnd oi` la` .ycgd clend on lkd elile miyly mei `diy

xcq `diy jixv :xnelk ,ycgd on meie dlil jixvc `"ie .xyr dpeny xg` clepyk `l`

c"a edeycwe ,zevg mcew meia clend did m`c ,dlile mei `le meie dlil yeciwd-

meia zi`xp `le zevg xg` clep m`e ,eiptly dlil dycwzpycwzn ycgd oi` -`l`

`gip `l df yexitle .i`lny 'xc dea`c epiide .enr ycwzn eiptly df mei oi`e ,xgnl

aeh mei liig `l dkygyny xn`c o`n `kilc ,dlil zevg ediipia `ki` xn`wc `d
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כל אחד מישראל, בין איש ובין אשה, יש בו די כוח מוסרי ורוחני, להשפיע להעמיד גם את מכיריו ומיודעיו בקרן אורה.
היום יום ה' חשוון
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éàä,dilr micirn oi`e epnfa d`xp dpald yecigyk -éæçéî ©¦£¥
àø÷Lkde`x mixg` miyp` daxdy itl ,xwyk d`xp xacd - §¦§¨

la` .dyecigaéàämicrde ,epnfa d`xp `l dpald yecigyk - ©
,e`x eli`k micirnàø÷Lk éæçéî àìxwyk d`xp xacd oi` - Ÿ¦£¥§¦§¨

micrd j` de`x `l md ok`y exn`ie elziy itl ,zeixad ipira
.e`x ok

:oeaygd it lr miycgd z` ycwl zexyt`a dpc `xnbdøîà̈©
äìBb dleëì éðewúì àðìéëé ,ìàeîLzriaw z` owzl ip` leki - §¥¨¦§¨§©¥§¨¨

z` raw`y ici lr ,micr zii`x `la dlebd ipa lk ly miycgd
iwa ip`y oeik ,mipyd lka miycgd iy`x mda elegiy minid

.zelfnd xcqe dkelide dpald clen ipnf zepeaygadéì øîà̈©¥
[l`yÎ]ì éàìîN éaøc deáà àaààúléî éàä øî òãé ,ìàeîL ©¨£©§©¦§©¦§¥¨©©©¦§¨

øeaéòä ãBña àéðúcdpypy xacd yexit z` xn rcei m`d - §©§¨§¨¦
,'xeaird ceq' dpeknd `ziixaaøçà ãìBð Bà úBöç íãB÷ ãìBð'©¤£©©©

,'úBöçe` zevg mcew clep ycgd gxid m` welig yiy ,xnelk £
.weligd edn `ziixaa x`azp `le ,zevg xg` clepydéì øîà̈©¥

,l`enyàì.weligd z` rcei ipi` -déì øîà,l`enyl `a` Ÿ¨©¥
øî òãé àì àäcîc xyt` ,df xac rcei jpi`y jkn -éléî àkéà ¦§¨Ÿ¨©©¦¨¦¥

øî òãé àìc àúééðøçàji`e ,rcei jpi`y mixg` mixac mb yiy - ©£©§¨¨§Ÿ¨©©
.micr zii`x `la oeaygd it lr miycgd iy`x ipnf z` rawz

:'xeaird ceq' ly `ziixad ixac z` zx`an `xnbd÷éìñ ék- ¦§¦
dlrykàøéæ éaø,l`xyi ux`l laaneäì çìLlaaay eixagl ©¦¥¨¨©§

xacd .dpald clen onf oipra l`xyi ux`a cnly mixac ipy
miyly meia ycegd z` ycwl icky ,oey`xdéøöàäiL Cmb ¨¦¤§¥

då äìéìd mbíBéyceg y`x ly,Lãçä ïîmeid `diy epiidc ©§¨§¦©Ÿ¤
dpald z` e`x m` okle ,eiptly dlild ea didy yceg eze`n

.miyly meia ycegd z` ycwl xyt` i` miyly lila dpyid
,mdl gly sqep xacee`ziixaéàìîN éaøc deáà àaà øîàL Bæ¤¨©©¨£©§©¦§©

clepl zevg mcew clep oia weligd yxtl rci `le l`eny iptl
y ,`ed dyexit ,zevg xg`lBzãìBz úà ïéáMçîclen onf z` - §©§¦¤©§

m` ,oeaygd itl zeidl cizry itk gxidúBöç íãB÷ ãìBðmeid ©¤£
,miyely mei lyäàøpL òeãéadpald d`xizy xyt`y - §¨©¤¦§¤

dycgdì Ceîñänçä úòé÷Lyy xg`ly oeik ,meid eze` ly ¨¦§¦©©©¨
,dpald z` ze`xl l`xyi ux` ipa mileki xak clendn zery

m` la`,úBöç íãB÷ ãìBð àì,eixg` `l`äàøð àlL òeãéa- Ÿ©¤£§¨©¤Ÿ¦§¤
dycgd dpald d`xizy okzi `lyì Ceîñänçä úòé÷Lly ¨¦§¦©©©¨

.mewn meya zi`xp dpi`e xzeia dphw oiicr `idy oeik ,mei eze`
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìitl miycwn oi` ixde ,df llk §©©§¨¦¨

:`xnbd daiyn .micrd zii`x it lr `l` oeayg,éMà áø øîà̈©©©¦
liren df llkéãäñ éLeçëàìreci m`y ,micrd z` yigkdl - §©§¥¨£¥

mei eze`a micr e`ae ,zevg xg` did clendy oeaygd itl epl
.mlawp `le xwy icr mdy rcp ,ede`xy exn`e

*
:micrd z` yigkdl ozip eit lry sqep oeayg d`ian `xnbd

,ïîçð áø øîà àøéæ éaø øîàzii`xl dpyid dpald zii`x oia ¨©©¦¥¨¨©©©§¨
yi dycgd dpaldéòL äòaøàå íéøNòc [zeryÎ]àøäéñ éñkî- ¤¦§©§¨¨¨¥¦©¥¦£¨

zery yy ,oeaygd `ed jke .dze`xl xyt` i`e dqekn dpaldy
meya dze`xl ozip `l clend xg`l zery yye clend mcew
yi ,zexzepd zeryd dxyr mizy iable ,dzephw zngn mewn

,l`xyi ux`l laa oia weligïãéãìcva mi`vnpd laa ipal - §¦¨
md zeryd rax`e mixyr ,gxfnà÷ézòî úéLzery yy - ¦¥©¦¨

zery yy dze`xl ozip `ly x`azdy enke ,dpyid dpaldn
,clend iptlàzãçî éøñ éðîúådpaldn zery dxyr dpenye - §©§¥§¥¥©§¨

zi`xp dpi`y clend xg`ly zeryd yy calny ,dycgd
,mda zi`xp dpi`y zery dxyr mizy cer yi ,dzephw zngn
dpi`e ,ziaxrn zinexc oxwa dpald z`vnp el` zeryay oeik
f`y zery dxyr dpeny cr gxfna mi`vnpd laa ipal zi`xp

e .mewn lka zi`xpe dlecb `ideäãéãìdpi` ,l`xyi ux` ipal - §¦§

zi`xpàzãçî úéLoiicr `idy oeik ,dyecig xg`l zery yy - ¦¥©§¨
,dphwà÷ézòî éøñ éðîúådpaldn zery dxyr dpenye - §©§¥§¥¥©¦¨

mcew zery dxyr mizy cere ,dzephw zngn zery yy ,dpyid
,zigxfn zinexc oxwa z`vnp dpald zery mze`ay oeik ,okl
.axrna mi`vnpd l`xyi ux` ipal dzephw zngn zi`xp dpi`e

:`xnbd zl`ey.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd daiyn,éMà áø øîà §©©§¨¦¨¨©©©¦
,éãäñ éLeçëàìdpyid dpald z` e`xy micrd exn`i m`y §©§¥¨£¥

.xwy icr mdy rcp ,zery rax`e mixyr jeza dycgde
*

:`xif iax xn`y oey`xd oicl xewnd z` x`al zxfeg `xnbd
éøö ,øî øîàLãçä ïî íBéå äìéì àäiL Cxg` jled meidy - ¨©©¨¦¤§¥©§¨§¦©Ÿ¤

jxev yi ,miylyd meia ycegd z` ycwl ick jkitle dlild
zxxan .dycgd dpald onfa miyly ly meide dlild eidiy

:`xnbdïìðî`xnbd d`ian .dlild xg` jled meidy ,df llk §¨¨
:mixe`ia ipy,øîà ïðçBé éaømixetkd mei zyxta xn`pbk `xwie) ©¦¨¨¨©

(alaxrA Wcgl drWzA mkizWtp z` mziPre'áøò ãò áøòî §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤¥¤¤©¤¤
jled meid zecrend iably ,micnl ep` o`kne ,'mkYAy EzAWY¦§§©©§¤
ixd ,miyly lila dpyid dpald dz`xpyk `linne ,dlild xg`
y`xk eycwl xyt` i`e ,mcewd ycegl jiiye eixg` xxbp meid

.`ad ycegd,øîà Lé÷ì Léø,dlild xg` jled meidy df oic ¥¨¦¨©
gqt iabl xn`py ,xg` weqtn cnlp(gi ai zeny)drAx`A oW`xA'¨¦Ÿ§©§¨¨
zvn Elk`Y axrA Wcgl mFi xUrLãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò ¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©Ÿ©¨¤¨§¤¦©Ÿ¤

,'áøòa,'axra ycgl mixyre cg`d' cr `ed gqtd bgy ,xnelk ¨¨¤
m`e ,ung lek`l xzen xak ycegl mizye mixyrd lila la`
mei xg`ly dlila jynp bgd did ,meid xg` jled dlild did

.mizye mixyrd mei ly xwead cr ,oqipa cg`e mixyr
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîiax ly ezyxc oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .yiwl yix ly ezyxc oial opgei,øîà éiaàok` ©©¥¨©
`l` ,oicd oiprl mdipia lcad oi`eäééðéa àkéà ïéLøBc úeòîLî©§¨§¦¦¨¥©§

.ef dyxcl xewna wx `ed weligd -àkéà äìéì úBöç ,øîà àáø̈¨¨©£©§¨¦¨
eäééðéa,dlild lk ixg` xxbp meid m`d `ed mdipia lcadd - ¥©§

i` miyly lil zligza dpald dz`xp m` s` `linne ,ezligzn
wx xxbp meidy e` ,yceg y`xk miyly mei z` ycwl xyt`
dpald z` e`x m`e ,jli`e zevgn ,dlild ly ipyd ivgd ixg`
ixdy ,weligd mrhe .miylyd mei z` ycwl xyt` zevg mcew
,'axr cr axrn' mixetkd meia xen`dn df oic cnel opgei iax
.meid xxbp eixg`e ,mixetkd mei llka oey`xd axrd lky ixd
,dvn zlik` zevn iabl xen`dn df oic cnel yiwl yix la`
ycegl cg`e mixyr cr ,'axra' ycegl xyr drax`n `idy
xnel `a `l` ,dvn lek`l aiign epi` df weqte ,'axra'
lk`i lek`l dvexde ung lek`l xeq` gqtd ini zrayay
xyr drax` iabl weqtd zligza xen`d 'axr'd ok m`e ,dvn
ea yi ixdy ,xyr drax` mei xg` jynpd] axrd zligzn epi`
`l` ,[xyr drax`l jiiyd gqtd oaxw mr cgi dvn lek`l aeig
dyng mei xxbp eixg`e ,dvn lek`l aeig oi` f`y ,jli`e zevgn
meid oi`y gkene ,zeyx `l` dvn zlik` aeig oi` ea mby ,xyr
iabl ok enke ,jli`e zevgn ,eivg xg` `l` dlild lk xg` jled
m` okle ,jli`e dlild zevg ixg` wx meid xxbp yceg y`x
ycwl xyt` ,zevg cr ,dlild zligza dpyid dpald dz`xp

.yceg y`xk miylyd mei z`
*

oic zia eyciw izn reci `lyk bedpl yi cvik zxxan `xnbd
:ycgd z`à÷éôñ ìk ,ïîçð áø øîà ,àøéæ éaø øîàmrt lk - ¨©©¦¥¨¨©©©§¨¨§¥¨

e` miyly meia m` ,ycegd z` oic zia eyciw izn wtq yiy
l izn mircei oi`e ,cg`e miyly meiae` gqt ly aeh mei zeyr

,zekeqïðéãL dén÷ìxnelk ,xge`nd meil wtqd z` mikilyn - §©¥¨¦¨
.ycegl xyr dyye xyr dyng meia aeh mei bedpl yi wtqn

:`xnbd zxne`àøîéîì,xnel `xif iax `a -cwxøñúéLå øñéîç §¥§¨§£¥©§¦§©
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eznyרלב in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei
åäì úéà àì÷ éøéñç éçøé éøúcg`e `ln cg`a dpald xcqk jytp dnn exqig zahc -

hayl edexqgc `zi` m`e ,xqgmewnl s` ,eplv` `ae gqtd iptl lewd `vi xak -

.xqg cinz fenz ixdy ,a`e fenz exqg m` ,ixyza oke .oiribn oqip ly c"a igely oi`y

éàìááã àìéùáú íéñáz` exair c"a ixdy ,i"`ay k"deia mipcrnl mgl elk` -

[`ycgd.miprzn eideãéäñàepilr lawpe -

.lk`p `leùãå÷î ã"á éôî éúòîù àì`l -

olek lr (a"r) oiwxta onwl 'ixn`c ,mkl cir`

edeycw `l m` oebk ,axran mi`vei migely

'l meiaxaern xnel axrl migelyd oi`vei -

oirceiy t"r` ,ixyze oqip lr la` .`ed

d"x oi` ixdy .`"l meia xgnl edeycwiy

mipye miylyl dgcpcr oi`vei oi` d"t` -

izrny `l ip`e ."ycewn" c"a itn ernyiy

oixcdpq eayiy mewna iziid `ly ,c"a itn

.myïñéð éçåìù åèîãdlebl oigley c"ay -

oileki mdy dn lke ,edeycwy mei ricedl

jlilcr ixyza oke .gqtd cr oikled md -

epzip `ly miaeh minie zezayn ueg ,zekeq

lr :(a"r onwl) oiwxta `ipzck ,oigelyl llgl

lr llgn dz` i`e ,llgn dz` mz`ixw

jkitl .mneiwoi`y mewnl oiribn oqip igely

miaeh mini oi` ixdy .oiribn ixyz igely

oi`y ,k"deie d"x yi ixyzae .makrl mizpia

.ea oikled oigelydéîåé éøú åãáòéì.iah -

.ezriaw mei migelyd mdl ecibdy t"r`e

éøùú åèà ïñéð äøéæâzeyrl mbidpz m`y -

cg` mei oqipat"r `ly ixyza ok ebdpi -

.erhiy minrte ,migelyøá àééç 'øå åáééà éáø
àáàjkl ,eitn ernye eid opgei 'xc icinlz -

.mcbpk citwdàãç àîåé åãáò.mewnd ipa -

éîåé éøú àúéðòúá áéúé`ny ,mdizelil mr -

`ed eply xyr cg` meie ,ycgd z` c"a exair

.odly ixiyråúéøçà àäú íãlr zn ipixd -

mc .zelil 'ae mini 'a zeprzdl ipwiwfzy ,jci

ezixg` `dz.`ixdnc ly oewixhep -úéæç éë
ïñéðá øñúéù ãò úáè úôå÷ú äëùîãoi`y -

meic ol `niiwe .f"h mei cr zltep oqip ztewz

w"ta ikd xn`c iqei 'xk ,ligzn dtewzd

zkyen zah ztewz z`vnp (`,bi 'c) oixcdpqc

.llka cr `le ,oqipa xqziy cràúù àéääì äøáò`xaq `d edl zi`c ,mixg`k -

.(a,my) oixcdpqc w"taäì ùåçú àìå`l` .ediizeek ciarp `le `id d`cigi xninl -

"aia`d ycg z`" :aizkc ,`xw edl riiqnc ,ciarp mixg`k i`ce.yeciga `diy -

leyia my lr aia` iexw oqipy .ea qpkp dng ly oqipy ,oqip ztewz mei `ed aia`e

oeayg xg` sxegde uiwdy ,dng ly dpeaygl `l` epi` d`eazd leyiae ,d`eazd

,dpala `l` ltep yecig oeyl oi`e .yeciga `diy exneyl aezkd jxidfde .md dngd

clenl mei c"i jeza dng ly oqip `diy `xw opirny`e .dizecleza zycgzn `idy

jli`e c"i meinc .dpald yecign oiicr `edy ,dpaldztewz did eli`e .`id dpyi -

e"h meia oqipmei oqip z` dgcpe xc` xarp `l` ,dpyd z` xarl oikixv epiid `l -

oqipa f"h meia d`a `idyk la` .c"i meia dtewzd letze ,cg`ly exeaira ol ic `l -

jyen dng ly oqip `vnp ,ipy xc`a dtewzd letze ,xarzdl dpyd dkixve ,xc`

`ihn ikc ,mixg`c `ail` (my) oixcdpqa dl opiyxtn ikd .dpald oqip ycg jeza

e"haf"hl `ihn ike ,xc` z` oixarn -.dpyd z` oixarn -äôå÷ú ìù áéáà øåîù-

.dpald oqip yeciga `diy ,dng ly oqip epiidcàîåéì íéìùîã àøäéñgxidy -

.dgixf zry cr jiygn epi`y ,dngd upd mr exe`n milyn
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éåì,l`xyi ux` ipal ixiyre laa ipal did xyr cg` - ixyza xqcga laal rlw`

jenq `a laa ipa ly k"deia ,p"` .ded k"dei `dc .`a megzd jezne ,lel`l dexarc

,dzr mb lek`l xeq`pe xnelk ,ol cidq` :el exn`e .i"` ipal k"dei axr did `ede ,dkygl

jenq lel` ly 'l meia `viy ,"ycewn" c"a itn izrny `l :mdl xn` .`ed k"deic

lawle `al meia zedy did `ly ,dkygl

,`"l meia xgnl cr edeycwi `ly rcie ,ozecr

,edeycwiy rnyiy xgnl cr oiznd `l la`

onwlck "ycewn" c"an rnyiy cr oicirn oi`e

:z"`e .edeycwi xgnly reciy t"r` (a"r)

zxk xeqi` i`ce o`k yie lek`l mgipi j`ide

`,dk sc) ipy wxta onwl opzd :l"ie !`ziixe`c

"ycw i`xwn mz` e`xwz xy`" (myeopnfa oia -

mz` :'nba opixn`e .opnfa `ly oia'it` -

mz` ,mibbey`de .oirhen 'it`e micifn 'it` -

(mye a,`w sc oileg) "dypd cib" wxta opixn`c

`iddc k"deie ,ded dxifbc xeht k"deia bby iab

!oicifn elit` mz` opixn` `le ,ded `zay `zy

`l dxfbd iptne .epnfa ycgd mdl rawed mzd

`ly zayd meia ede`yre ,ixiyra k"dei eyr

la` .ixyza dxyra `l` k"dei oi`e ,gkzyi

`kd`eddl inp inc `le .ixiyr did mdl -

diwfg yway (mye a,ai sc) oixcdpqc w"tc

`la gqtd elk` ik" :aizkc ,envr lr mingx

ly 'l meia dpyd exairy yxtne 'ebe "aezkk

`le ,oqip eraewl ie`xe li`ed ,xeq`e ,xc`

'ek mibbey 'it` "mz`" opixn`jiiy `lc meyn -

odn cg`a oiraewyk `"l mei e` 'l mei oebk `l`

zecr it lr e` ,oick `ly exarl e` exqgl g"x

.xwy

éë- oqipa xqziy cr zah ztewz dkync zifg

ol `niiwe f"h meia zltep oqip ztewzy

z`vnp ,ligzn dtewz mei (`,bi sc oixcdpq)

zkyen zah ztewzllka xqziy `le xqziy cr

z` xeny" :aizkc meyn `zy `iddl dxar -

"aia`d ycgycga `diy dtewz ly aia` -

dzid eli`e .`id dpyi jli`e c"i meine ,oqip

e"h meia zltep oqip ztewzoikixv epiid `l -

mei oqip dgcpe ,xc` xarp `l` ,dpyd xarl

.qxhpewa 'it jk .c"ia dtewzd letze ,cg`

dtewza siq` dlek opira i` mzd ibiltc ixii` ixyz ztewza (a,bi sc) oixcdpqa mzde)

(eed) oqip ztewza mixg` mzd opixn`c ,mixg`k `iz` `kdc oizrnye (ezvwn e` dycg

rnyn (a,`n sc my) "oiwcea eid" 'tac :'hpewd yexitl `iywe .`kdc dyxc iziine ,iniiw

.e"i cr :ixn` ircxdp ?ycgd lr oikxan izn cr :xn`wc ,ycgd on ied ycg ly e"h meic

xqziy dkync cr xn`w `kdc yxtl jixv jklcr dkync :p"` .xc` xeair i"r elit` -

ixd xc`l inp zxarn ikc ,xqaya oqip ztewz dltpc oebk epiid .llka xqziye ,xqziy

xc`l dixarlc :zeywdl oi`e .oqip ycga llk aia` o`k oi`e ,xqziya zltep `id

oixaern miycg 'cn oizget oi` (mye a,g 'c oikxr) "oikxrp oi`" wxta opzdc (`,hayle

dl iwene ,dpeny lr xzi xarl d`xp `lc (`,h sc my) 'nba yxtne ,'gn xzei `le dpya

dheyta la` ,zxaern dpya.dray lr xzei -

äøáò'b lr (mye a,`i sc) oixcdpqc w"ta `ipzc :dniz - dl yegz `le `zy `iddl

odn mipy lr .dtewzd lre ,oli`d zexit lre ,aia`d lr :dpyd oixarn oipniq-

cg` lr ,oixarndtewzd lr mzd xn`c b"ayxe .oixarn oi` -dtewzd lr :ol irai` -

`kd la` ,ixii` ixyz ztewza mzdc :l"ie !ewiza `niiwe ?oixarn `nlic e` ,oigny

oqip ztewzaiyxc `w `xwnc oeik .mrh jixve .oixarn dcal dilrc -i`n `kde `kd -

.?`py
lr

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
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éLáz íéña :øîà .éøLúa øñãçaìáác àìéà §©§©§¦§¥£©§¦©§¦¨§©§¨¥

éøîà .àáøòîc äaø àîBéaì!ãéäñà :dé¯øîà §¨©¨§©©§¨¨§¦¥©§¥£©
ì:eäìéaø æéøëî ."Lce÷î" ïéc úéá étî ézòîL à §Ÿ¨©§¦¦¦¥¦§¨©§¦©¦

k :ïðçBéìL eèîc àëéäìå ïñéð éçeìL eèî àìéçe ¨¨¨¥¨§¨§¥¦¨§¨¨§¥
éøLú¯ìéaø .éøLz ehà ïñéð äøéæb ,éîBé éøz eãáòé ¦§¥¦©§§¥¥§¥¨¦¨©¦§¥©¦
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L eèîcìå ïñéð éçeìL eèî àìéøLú éçe¯ìeãáòé §¨§¥¦¨§¨¨§¥¦§¥¦©§

éâø äåä àáø .éøLz ehà ïñéð äøéæb ,éîBé éøzì §¥¥§¥¨¦¨©¦§¥¨¨£¨¨¦
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ì:déì øîà ,àøáb àeää àúà àúøBàìàîBé øçî §§¨£¨©©§¨¨©¥¦§©¨

?zà àëéäî :déì øîà .àáøòîa äaø¯:déì øîà ©¨§©©§¨¨©¥¥¥¨©§¨©¥
ò éø÷ ,Búéøçà àäz íc :déì øîà .àéøäîcîìdé ¦©¦©§¨¨©¥¨§¥©£¦¨¥£¥

L ."eðéôãBø eéä íéì÷"ìçìïéáà øa àðeä áø dé ©¦¨§¥§©¥©¨©¨¦
ìøñúéL ãò úáè úôe÷z äëLîc úéæç ãk :àáø §¨¨©¨¥§¨§¨§©¥¥©¦§©

ïñéða¯døaòìå ,àzL àéääìLeçz àìáéúëc .d §¦¨©§¨§©¦©¨§¨§¨¦§¦
"áéáàä Lãç úà øBîL"¯L áéáà øBîLìäôe÷z ¨¤Ÿ¤¨¨¦§¨¦¤§¨
øîà .ïñéð Lãça àäiLìeäïîçð áøìéúBçð eäðä ¤§¥§Ÿ¤¦¨£©§©©§¨§¨§¨¥

c ïezà :ànéìeúéæç ék ,àçøéc àòéá÷a eúéòãé à ©¨©§¨¨§¦¦§¦¨§©§¨¦£¦
Lîc àøäéñìíéìàîBé¯.àøéîç eøéòa¯úîéà ¦£¨§©§¦§¨§¦£¦¨¥©

Lîìíé¯!ïðéøòáî øñéaøàî ïðà àäå ,øñéîça ©§¦©£¦©§¨£©¥©§¥©§¨£¦©
¯ìâîc eäãéãìeìò eäìàî¯.íéìLî øñéaøàî §¦§¦¦§§¨§¨¥©§¥©©§¦

äðùî

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dpyd y`x(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzneäì úéà àì÷ éøéqç éçøé éøzmiycg ipy yiyk - §¥©§¥©¦¥¨¨¦§
mcew z`f mirney eid i`ceae ,xacl lew yi df xg` df mixqg

.jkl yeygl mikixv mpi` ok erny `ly oeike ,bgd
*

`xen`d :dnec oipra dyrn d`ian `xnbd,éåìux` ipan didy ¥¦
,l`xyiéøLúa øñãça ìááì òìwàitl didy meia laal oncfd - ¦§©§¨¤§©§©§¦§¥

eribd `ly ,xnelk ,ixyza xyr cg` laa ipa ly mpeayg
eknqe ,lel` yceg z` exairy mdl xnel oic zia igely mdil`

xaern epi` lel` yceg llk jxcay jk lr(:hi lirl)dpyd y`xe ,
xak did mpeayg itly meia laal ribd iele ,miyly meia lg

.ixyza xyr cg`øîà,iel mdlàîBéa éàìáác àìéLáz íéña ¨©§¦©§¦¨§©§¨¥§¨
àáøòîc äaødf meia ,laa ipa ly mliyaz `ed axre myean - ©¨§©£¨¨

z` oic zia exair ,xnelk ,l`xyi ux`a mixetkd mei `edy
`edy mixeaqe mipcrn ea milke` mz`y df meie ,lel` yceg

.mixetkd mei `ed zn`a ,ixyza xyr cg`déì éøîà,laa ipa ¨§¥¥
ãéäñàbdppe ,ycegd z` oic zia exair ok`y epipta crd - ©§¥

.mixetkd mei `ed df meiy jixackeäì øîàcirdl leki ipi` ,iel ¨©§
y oeik ,z`fézòîL àìinvraïéc úéa étîefixkdy,'Lce÷î'iptn Ÿ¨©§¦¦¦¥¦§¨

dpyna x`eane ,oixcdpqd zaiyi mewna iziid `ly(a"r)oqipay
`l` ,yceg y`x lg izn ricedl mi`vei migelyd oi` ixyze

.'ycegd ycewn' oic zia efixkdy erny ok m`
*

mpi`y dlebd ipa bedpl mikixv cvik `xnin d`ian `xnbd
:miycgd zeriaw z` mirceieèîc àëéä ìk ,ïðçBé éaø æéøëî©§¦©¦¨¨¨¥¨§¨

éøLz éçeìL eèî àìå ïñéð éçeìLeil` miribny mewn lk - §¥¦¨§Ÿ¨§¥¦§¥
j` ,oqip yceg y`x z` eraw izn ricedl mi`veiy migelyd
onf z` mircei mdy s` ,ixyz yceg igely myl miribn oi`

mewn lkn ,gqtd bg zeriawéîBé éøz eãáòéìmini ipy eyri - ¦©§§¥¥
,jkl mrhde ,xaca miwteqn md eli`k ,gqta mb miaehäøéæblr §¥¨

ycegeèà ïñéðyceg [meynÎ],éøLzcg` aeh mei eyri m`y ¦¨¨¦§¥
migelyd oi`y s` ,zekeqa mb ok eyriy yeygl yi ,gqta
`ly ebdpie oekp didi `l maeyigy minrt eidie ,myl miribn

.oick
dyrn `xnbd d`ian:df oipraøa àéiç éaøå ,éøbð øa eáééà éaø©¦©§©©¨¥§©¦¦¨©

,àaà,df oic fixkdy opgei iax icinlz eidyàøúà àeääì eòìwéà ©¨¦©§§©©§¨
,mieqn mewnl oqipa epncfd -eèî àìå ïñéð éçeìL eèî äåäc©£¨¨§¥¦¨§Ÿ¨

éãáòå ,éøLz éçeìLwx gqt ly aeh mei mewn eze` ipa ebdp -ãç §¥¦§¥§¨§¥©
,àîBé,migelyd zrced itkå`a` xa `iig iaxe ixbp xa eaii` iax ¨§

éãéî àìå eäì eøîà àì.mcia egn `l -òîLjk lrïðçBé éaø,max Ÿ¨§§§Ÿ¦¦¨©©¦¨¨
ãôwéàå.mcia egin `ly lr citwd -eäì øîàopgei iax §¦§©¨©§

,eicinlzleëì éøîà åàìc mkl izxn` `l m`d -eèîc àëéä ¨©§¦§¥¨§¨
éîBé éøz eãáòéì éøLz éçeìL eèî àìå ïñéð éçeìL,gqta mbäøéæb §¥¦¨§Ÿ¨§¥¦§¥¦©§§¥¥§¥¨

,éøLz eèà ïñéð.mda zegnl mkl dide ¦¨¨¦§¥
*

mcia wtq didy mewna mi`xen`d ibdpn z` d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn .ycgd zeriaw oipra,àáø,laaa xc didyäåä ¨¨£¨

éîBé éøz àúéðòúa áéúé äåäc ìéâømeia zeprzdl libx did - ¨¦©£¨¨¦§©£¦¨§¥¥
laa ipa oeayg itl ixiyrd meia mb ,minie zelil ipy mixetkd
mbe ,[lel` yceg z` mixarn oi` llk jxcay jk lr mikneqy]
yceg z` exaire rxi`y yygn ,mpeayg itl xyr cg`d meia

ok`e ,ixiyrd mei zn`a edfe ,lel`déúååk çëzLà àãç àðîéæ- ¦§¨£¨¦§§©§¨¥
yceg z` oic zia exairy ,yygy enk xacd `vnp zg` mrt
.mixetkd mei zn`d itl did mpeayg itl xyr cg`d meie ,lel`

:sqep dyrn `xnbd d`ianéîBé délek àúéðòúa áéúé ïîçð áø©©§¨¨¦§©£¦¨¥¥

éøetéëc,epeayg itk ,mixetkd mei lk ziprza ayi ongp ax - §¦¥
.lel` yceg z` oic zia exair `ly jk lr jnqyàúà àúøBàì§§¨£¨

àøáb àeääe cg` mc` ongp axl ribd axra -øçîì ,déì øîà ©©§¨¨©¥§¨¨
àáøòîa äaø àîBéoeik ,l`xyi ux`a mixetkd mei `ed xgn - ¨©¨§©©§¨

.zxgnl aey mevl dz` jixve ,lel` z` oic zia exairyøîà̈©
déì,ongp axzà àëéäî,dz` mewn dfi`n -î ,déì øîàmewn ¥¥¥¨©§¨©¥¦

enyydéì øîà .'àéøäîc'exir my lr oewixhep oeyla ongp ax ©§©§¨¨©¥
`idy ,'`ixdnc','Búéøçà àäz íc',jci lr zn ipixd ,xnelk ¨§¥©£¦

.mitevx miinei zeprzdl jxhv`y il mxeb dz`ydéìò éø÷- ¨¥£¥
mc` eze` lr ongp ax `xw'eðéôãø eéä íél÷'(hi c dki`). ©¦¨Ÿ§¥

*
itl e` dngd jldn itl e` ,dpyd zeni aeyigl mipte` ipy yi
yi mpn` ,dpald itl mipye miycg mipen l`xyie ,dpald jldn
zeni itl `edy ,aia`d ycega didi gqtd bgy zcgein devn
xc` mitiqene dpyd z` minrtl mixarn jk jxevle ,dngd
,oqip ,zah ztewz ,zetewz rax`l miwlegn dngd zeni .ipy

.aia`d onf `id oqip ztewze ,ixyze fenz
:dpyd xeair oica `xnin d`ian `xnbdøa àðeä áø déì çìL̈©¥©¨©

ïñéða øñúéL ãò úáè úôe÷z äëLîc úéæç ãk ,àáøì ïéáà- ¨¦§¨¨©¨¥§¨§¨§©¥¥©¦§©§¦¨
xyr dyng cr dng ly zah ztewz zkynpy d`ex dz`yk
xyr dyya wx legl dcizr aia`d onf `idy oqip ztewze ,oqipa

,oqipaàzL àéääì døaòyceg siqeze dpyd dze` z` xarz - ©§¨§©¦©¨
,ipy xc`dì Leçz àìåzrcy xn`ze ok weqtl yeygz l`e - §Ÿ¥¨

oixcdpqa 'mixg`' zrc epiide ,`id cigi(.bi)my eilr ewlgpe ,
meyn ,dkldd `id ok `l` ,mi`pz dnkáéúëc(` fh mixac)øBîL' ¦§¦¨

áéáàä Lãç úà,minkg eyxce ,'Lidl` 'dl gqR ziUreøBîL ¤Ÿ¤¨¨¦§¨¨¤©©¡Ÿ¤§
äôe÷z ìL áéáàzeni itl oqip ztewz `idy aia`d ztewz - ¨¦¤§¨

,dngd,ïñéð Lãça àäiLjiiyd zeycgzd oeyl ef 'ycg'y oeike ¤§¥§Ÿ¤¦¨
'aia`'dy weqtdn micnel ,zycgzne znlrp `idy dpala wx
ly dpald yecig onfa didi dngd zeni ly oqip ztewz `edy
`idy onf lk `ed 'dpald yecig'k aygpy onfde ,oqip yceg
okn xg`le ,ycega xyr drax` mei cr epiide ,dxe` dtiqen
legl dcizr dng ly oqip ztewz m`e .hrnzdl dligzn `id
xc` yceg z` exariy jka ic ,dpal ly oqipa xyr dyng meia
,oqipa xyr drax` meia oqip ztewz legze ,cg` mei el etiqeie
oi` ,oqipa xyr dyy meia legl dcizr oqip ztewz m` j` ,oick
dpyd z` xarl jxev yi `l` ,xc`l cg` mei ztqeda zlrez

.sqep mly yceg siqedle
*

:ycgd zeriaw z` rcei epi`y in oipra sqep oic d`ian `xnbd
àné éúBçð eäðäì ïîçð áø eäì øîàmi`vnpy ,mid icxei mze`l - ¨©§©©§¨§©§¨¥©¨

,dpitqa ax onfàçøéc àòéá÷a eúéòãé àìc ïezàmkpi`y ,mz` - ©§Ÿ¨§¦¦§¦¨§©§¨
mkcia df oniq didi ,miycgd iy`xe gxid zeriaw z` mircei

,gqtd bg lg izn zrclàîBéì íéìLîc àøäéñ eúéæç ék- ¦¨¦¦£¨§©§¦§¨
,xwead xe` cr dlild lk xi`n gxidy e`xzykàøéîç eøéòa- ©¦£¦¨

ixde :`xnbd dywn .mkzeyxay ungd z` exraíéìLî úîéà¥©©§¦
,dngd upl cr ea xi`dl dlild lk z` gxidøñéîçameia - ©£¥©

,xyr dyngïðéøòáî øñéaøàî ïðà àäåxyr drax`n ixde - §¨£¨¥©§¥©§©£¦¨
ep` mpn` :`xnbd zvxzn .ungd z` xral mieevn ep` oqipa
j` ,ycgl xyr dynga wx dlild lk xi`n gxidy mi`ex

àîìò eäì elbîc ,eäãéãìminyd d`xn lky ,mid icxei mze`l - §¦§§¦©§¨§¨
,mdiptl ielbíéìLî øñéaøàîmi`ex md xyr drax`n xak - ¥©§¥©©§¦
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הסדר לאחר מתן-תורה הוא: הסרת ערלת הגוף, הלשון, הלב – מעשה דיבור מחשבה, אברהם אבינו שהיה קודם מתן-תורה הרי 
בתחילה הכיר את בוראו – מחשבה, אחר כך פרסם אלוקותו – דבור, ואחר כך מילה – מעשה.

היום יום ז חשוון



רלג ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei
åäì úéà àì÷ éøéñç éçøé éøúcg`e `ln cg`a dpald xcqk jytp dnn exqig zahc -

hayl edexqgc `zi` m`e ,xqgmewnl s` ,eplv` `ae gqtd iptl lewd `vi xak -

.xqg cinz fenz ixdy ,a`e fenz exqg m` ,ixyza oke .oiribn oqip ly c"a igely oi`y

éàìááã àìéùáú íéñáz` exair c"a ixdy ,i"`ay k"deia mipcrnl mgl elk` -

[`ycgd.miprzn eideãéäñàepilr lawpe -

.lk`p `leùãå÷î ã"á éôî éúòîù àì`l -

olek lr (a"r) oiwxta onwl 'ixn`c ,mkl cir`

edeycw `l m` oebk ,axran mi`vei migely

'l meiaxaern xnel axrl migelyd oi`vei -

oirceiy t"r` ,ixyze oqip lr la` .`ed

d"x oi` ixdy .`"l meia xgnl edeycwiy

mipye miylyl dgcpcr oi`vei oi` d"t` -

izrny `l ip`e ."ycewn" c"a itn ernyiy

oixcdpq eayiy mewna iziid `ly ,c"a itn

.myïñéð éçåìù åèîãdlebl oigley c"ay -

oileki mdy dn lke ,edeycwy mei ricedl

jlilcr ixyza oke .gqtd cr oikled md -

epzip `ly miaeh minie zezayn ueg ,zekeq

lr :(a"r onwl) oiwxta `ipzck ,oigelyl llgl

lr llgn dz` i`e ,llgn dz` mz`ixw

jkitl .mneiwoi`y mewnl oiribn oqip igely

miaeh mini oi` ixdy .oiribn ixyz igely

oi`y ,k"deie d"x yi ixyzae .makrl mizpia

.ea oikled oigelydéîåé éøú åãáòéì.iah -

.ezriaw mei migelyd mdl ecibdy t"r`e

éøùú åèà ïñéð äøéæâzeyrl mbidpz m`y -

cg` mei oqipat"r `ly ixyza ok ebdpi -

.erhiy minrte ,migelyøá àééç 'øå åáééà éáø
àáàjkl ,eitn ernye eid opgei 'xc icinlz -

.mcbpk citwdàãç àîåé åãáò.mewnd ipa -

éîåé éøú àúéðòúá áéúé`ny ,mdizelil mr -

`ed eply xyr cg` meie ,ycgd z` c"a exair

.odly ixiyråúéøçà àäú íãlr zn ipixd -

mc .zelil 'ae mini 'a zeprzdl ipwiwfzy ,jci

ezixg` `dz.`ixdnc ly oewixhep -úéæç éë
ïñéðá øñúéù ãò úáè úôå÷ú äëùîãoi`y -

meic ol `niiwe .f"h mei cr zltep oqip ztewz

w"ta ikd xn`c iqei 'xk ,ligzn dtewzd

zkyen zah ztewz z`vnp (`,bi 'c) oixcdpqc

.llka cr `le ,oqipa xqziy cràúù àéääì äøáò`xaq `d edl zi`c ,mixg`k -

.(a,my) oixcdpqc w"taäì ùåçú àìå`l` .ediizeek ciarp `le `id d`cigi xninl -

"aia`d ycg z`" :aizkc ,`xw edl riiqnc ,ciarp mixg`k i`ce.yeciga `diy -

leyia my lr aia` iexw oqipy .ea qpkp dng ly oqipy ,oqip ztewz mei `ed aia`e

oeayg xg` sxegde uiwdy ,dng ly dpeaygl `l` epi` d`eazd leyiae ,d`eazd

,dpala `l` ltep yecig oeyl oi`e .yeciga `diy exneyl aezkd jxidfde .md dngd

clenl mei c"i jeza dng ly oqip `diy `xw opirny`e .dizecleza zycgzn `idy

jli`e c"i meinc .dpald yecign oiicr `edy ,dpaldztewz did eli`e .`id dpyi -

e"h meia oqipmei oqip z` dgcpe xc` xarp `l` ,dpyd z` xarl oikixv epiid `l -

oqipa f"h meia d`a `idyk la` .c"i meia dtewzd letze ,cg`ly exeaira ol ic `l -

jyen dng ly oqip `vnp ,ipy xc`a dtewzd letze ,xarzdl dpyd dkixve ,xc`

`ihn ikc ,mixg`c `ail` (my) oixcdpqa dl opiyxtn ikd .dpald oqip ycg jeza

e"haf"hl `ihn ike ,xc` z` oixarn -.dpyd z` oixarn -äôå÷ú ìù áéáà øåîù-

.dpald oqip yeciga `diy ,dng ly oqip epiidcàîåéì íéìùîã àøäéñgxidy -

.dgixf zry cr jiygn epi`y ,dngd upd mr exe`n milyn
'éðúî
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éåì,l`xyi ux` ipal ixiyre laa ipal did xyr cg` - ixyza xqcga laal rlw`

jenq `a laa ipa ly k"deia ,p"` .ded k"dei `dc .`a megzd jezne ,lel`l dexarc

,dzr mb lek`l xeq`pe xnelk ,ol cidq` :el exn`e .i"` ipal k"dei axr did `ede ,dkygl

jenq lel` ly 'l meia `viy ,"ycewn" c"a itn izrny `l :mdl xn` .`ed k"deic

lawle `al meia zedy did `ly ,dkygl

,`"l meia xgnl cr edeycwi `ly rcie ,ozecr

,edeycwiy rnyiy xgnl cr oiznd `l la`

onwlck "ycewn" c"an rnyiy cr oicirn oi`e

:z"`e .edeycwi xgnly reciy t"r` (a"r)

zxk xeqi` i`ce o`k yie lek`l mgipi j`ide

`,dk sc) ipy wxta onwl opzd :l"ie !`ziixe`c

"ycw i`xwn mz` e`xwz xy`" (myeopnfa oia -

mz` :'nba opixn`e .opnfa `ly oia'it` -

mz` ,mibbey`de .oirhen 'it`e micifn 'it` -

(mye a,`w sc oileg) "dypd cib" wxta opixn`c

`iddc k"deie ,ded dxifbc xeht k"deia bby iab

!oicifn elit` mz` opixn` `le ,ded `zay `zy

`l dxfbd iptne .epnfa ycgd mdl rawed mzd

`ly zayd meia ede`yre ,ixiyra k"dei eyr

la` .ixyza dxyra `l` k"dei oi`e ,gkzyi

`kd`eddl inp inc `le .ixiyr did mdl -

diwfg yway (mye a,ai sc) oixcdpqc w"tc

`la gqtd elk` ik" :aizkc ,envr lr mingx

ly 'l meia dpyd exairy yxtne 'ebe "aezkk

`le ,oqip eraewl ie`xe li`ed ,xeq`e ,xc`

'ek mibbey 'it` "mz`" opixn`jiiy `lc meyn -

odn cg`a oiraewyk `"l mei e` 'l mei oebk `l`

zecr it lr e` ,oick `ly exarl e` exqgl g"x

.xwy

éë- oqipa xqziy cr zah ztewz dkync zifg

ol `niiwe f"h meia zltep oqip ztewzy

z`vnp ,ligzn dtewz mei (`,bi sc oixcdpq)

zkyen zah ztewzllka xqziy `le xqziy cr

z` xeny" :aizkc meyn `zy `iddl dxar -

"aia`d ycgycga `diy dtewz ly aia` -

dzid eli`e .`id dpyi jli`e c"i meine ,oqip

e"h meia zltep oqip ztewzoikixv epiid `l -

mei oqip dgcpe ,xc` xarp `l` ,dpyd xarl

.qxhpewa 'it jk .c"ia dtewzd letze ,cg`

dtewza siq` dlek opira i` mzd ibiltc ixii` ixyz ztewza (a,bi sc) oixcdpqa mzde)

(eed) oqip ztewza mixg` mzd opixn`c ,mixg`k `iz` `kdc oizrnye (ezvwn e` dycg

rnyn (a,`n sc my) "oiwcea eid" 'tac :'hpewd yexitl `iywe .`kdc dyxc iziine ,iniiw

.e"i cr :ixn` ircxdp ?ycgd lr oikxan izn cr :xn`wc ,ycgd on ied ycg ly e"h meic

xqziy dkync cr xn`w `kdc yxtl jixv jklcr dkync :p"` .xc` xeair i"r elit` -

ixd xc`l inp zxarn ikc ,xqaya oqip ztewz dltpc oebk epiid .llka xqziye ,xqziy

xc`l dixarlc :zeywdl oi`e .oqip ycga llk aia` o`k oi`e ,xqziya zltep `id

oixaern miycg 'cn oizget oi` (mye a,g 'c oikxr) "oikxrp oi`" wxta opzdc (`,hayle

dl iwene ,dpeny lr xzi xarl d`xp `lc (`,h sc my) 'nba yxtne ,'gn xzei `le dpya

dheyta la` ,zxaern dpya.dray lr xzei -

äøáò'b lr (mye a,`i sc) oixcdpqc w"ta `ipzc :dniz - dl yegz `le `zy `iddl

odn mipy lr .dtewzd lre ,oli`d zexit lre ,aia`d lr :dpyd oixarn oipniq-

cg` lr ,oixarndtewzd lr mzd xn`c b"ayxe .oixarn oi` -dtewzd lr :ol irai` -

`kd la` ,ixii` ixyz ztewza mzdc :l"ie !ewiza `niiwe ?oixarn `nlic e` ,oigny

oqip ztewzaiyxc `w `xwnc oeik .mrh jixve .oixarn dcal dilrc -i`n `kde `kd -

.?`py
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף כא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

יהי רצון שיבשרו טוב בעניינים הכלליים והפרטיים, שהרי באים אנו מחודש תשרי, חודש השביעי המושבע בכל טוב, וכללי הוא לכל 
השנה, להמשיך הטוב הברכה וההצלחה בכל ענייני השנה.

ממכתב י"ד מר-חשוון, תש"כ



רלד
ezny ina cenr `k sc ± iyily wxt`nei

'éðúîúáùä úà ïéììçî íéùãç éðù ìò.ycgd z` e`xy micr -íéçåìù íäáù-

dxezd one .iaiyg jkld ,mzeriaw mei dlebl ricedl ,`ixeql oigley c"a

ztki` `le ,mda ielz zecrend oewiz oi`y itl exq` opax la` ,olek lr oillgn

t"r oxqgle o`lnlel` miycg ipy j` .micrzecrend lky ,dxez oic lr mecinrd -

.oda oiielzïáø÷ úð÷úaixwiy g"x ly -

.epnfa'îâàì åúå(mi`vei) migely iwtp -

mi`vei migely oday" :ipzwc ipd` `l`

."`ixeqláøòáî ïéàöåé ïéçåìùd`xp oebk -

i`cec ,miyly lila e` h"k meia lilra

`hiytc ,xaern ycga p"` .xgn c"a edeycwi

epnfa ycwzp `lyn ycwzi `"l meiay ol-

xgnl cr oipiznn oi`e ,c"an oi`vei oigely

sc) onwl opixn`ck .c"a itn "ycewn" ernyiy

.dlebl ecirie ,"ycewn" xne` c"a y`x (`,ck

éøùú ìòå ïñéð ìòcr oi`vei oigely oi` -

x`ya ,jkld ."ycewn" c"a itn ernyiy

zxdnn micr ly zay lelig oi` miycg

zay oillgn oigelyd oi`y ,oigelyd z`ivi

meid micrd e`ai `lyke ,meid z`vlxarzi -

.xgnl edeycw mdy oircei lkde ,ycgd

z` exairy xnel jygzyn e`vi migelyde

micrd e`ai `l m` ,ixyze oqipa la` .lel`

ycgd xarzie meidcr migelyd e`vi `l -

oihrnn e`vnp ,dlila oiycwn c"a oi`y ,xgn

e`ai m` ?cvik .xzeie dlil jldn okeld z`

gqt `die ,zaya edeycwie ecirie micrd

zayamei a"i jldn migelyl onf yi -

legd ini lk eklie e`vi y"nl ixdy ,minily

e`a `l m`e .minily elld zereay 'a ly

meid micrdlre ,xgn cr migelyd e`vi `l -

`ly `vnp ,ezeayi gqtd axr ly zay mgxk

dlez `ed j`id :z"`e .minily mini a"i ekld

ixd ?migelyd z`ivia micrd lelig mrh

mrh ,llgl mdl ozip `l onvr migelyd

leligd,`ed epnfa ycgd ycwziy ick -

`pngxc ,zecrend z` oipwzn odae ipzwck

(bk `xwie) "mcrena mze` e`xwz xy`" :xn`

`l` epi` ipzwc migelyd z`ivie ,zaya 'it`

liaya s` leligd mrh z` ayiile zetiil

mde ,mda ielz mrhd oi`y mixac yic ,z`f

dze`k .ezetiile eayiil xacl crq miyrp

z` oixarn oi` (`,`i sc) oixcdpqa epipyy

oze` oiyer la` ,mi`lhde miicbd iptn dpyd

oekl `pgp` oircedn ?cvik .dpyl crq

.'ek oiwxrc `ixn`e oikikx `iilfebcøùà
íãòåîá íúåà åàø÷úxeari `ly mxidfd -

"ycew `xwn" ,oz`ixw onf ly crendepiid -

.c"a yecwïéììçîù íùë ìåëéick ,micrd -

.opnfa eycwziyïéììçî êëcr ,migelyd -

.opnfa zecrend eniiwziy'éðúîäàøð
ïéììçî ïéà ìéìòá.jxev oi`y itl -íéòáøà

âåæ.bef xg` bef ,micr ipy -'îâõøàì ìéìòá
.lkl ielb -'åë äðéá éøòù íéùîçditiq -

"mizray wwefn" l`enye ax iyxc `xw i`dc

.midl`n xqgp hrn ixdy ,e`xap miyngy epcnl .dynl exqnpy zg` xqg miyng mde ,zeiriay ray -'åâå íéäìàî èòî åäøñçúå áéúëã."epxkfz ik yep` dn" :xenfna -
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ìòopax la` ,olek lr oillgn dxezd one :qxhpewa 'it - zayd z` oillgn miycg ipy

oda ielz zecrend oewiz oi`y itl ,exq`t"r oxqgl i` o`lnl i` ol ztki` `l -

zayd z` oillgny oipn :`ipz `xnbac ,`iywe .micr`xw i`de 'd icren dl`" l"z -

"oilev cvik" 'ta `zi`ck ,cren ixwi`cn ,iaxzi` g"x lk n"nc :l"ie !aizk ixyze oqipa

ixiry :d`nehe zay ziigc iab (`,fr sc migqt)

`pin` jzrc `wlq ,dil `kixhvi` ycg y`x

cren eda aizk `l `dcren inp g"xc l"nw -
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oiycwn c"a oi`y ,xgn cr migelyd e`vi `l -

dlil jldn okeld mihrnn e`vnp ,dlila

lelig mrh dlzy ,eyexit dniz xace .xzeie
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äðùî
z` dpald zii`x icr millgn miycg el`a zx`an dpynd

:oic ziaa cirdl ick zaydïéìlçî íéLãç éðL ìòzii`x icr ©§¥¢¨¦§©§¦
dpaldúaMä úà,oic ziaa cirdl ick,éøLz ìòå ïñéð ìòiptn ¤©©¨©¦¨§©¦§¥

ïäaLd el` miycga -àéøeñì ïéàöBé ïéçeìLzevx` x`yle ¤¨¤§¦§¦§§¨
,yceg y`x rawp izn ricedl dlebdey iptnúà ïéðwúî ïää¤§©§¦¤

úBãòBnälk milg izn mircei ycegd y`x zriaw ici lry - ©£
x`ya j` ,zayd z` llgl micrl xzen okle ,micrend
z` millgn oi`e ,xqg e` `ln ycegd m` welig oi` miycgd

.ycegd zecr lr zaydóà ïéìlçî ,íéi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe§¤¨¨¥©¦§¨©¨§©§¦©
ïlek ìò,miycgd lk lr -ïaøwä úðwz éðtîizn erciy ick - ©¨¦§¥©¨©©¨§¨

`x.ie`xd epnfa sqen oaxw aixwdl elkeie ,yceg y

àøîâ
:dpyna epipyíéLãç éðL ìò'lre oqip lr ,zayd z` millgn ©§¥¢¨¦

ipy lr wx ike :`xnbd dywn .'oi`vei oigely oday ,ixyz
,mi`vei migelyd el` miycgeäðéîøe ,àì eúådpyna epipy - §Ÿ§¦§

lirl(.gi),'ïéàöBé ïéçeìMä íéLãç äML ìò',lel` ,a` ,oqip mde ©¦¨¢¨¦©§¦§¦
:`xnbd zvxzn .xc`e eilqk ,ixyzìò ,øîà÷ éëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©©

ïlekd ,lirl dpyna miiepnd miycgd zyy lk lr -ïéçeìL ¨§¦
áøòaî ïéàöBéielba dpald dz`xp m` ,xnelk ,miyly liln - §¦¦¨¤¤

xacd xexay oeik ,miyly lila e` ,ycega dryze mixyr meia
mikixv migelyd oi` ,miyly meia ycegd z` eycwi oic ziay
z`vl mileki `l` ,oic ziaa ycegd yeciw z` renyle oizndl
meia edeycw `l m` oke ,miyly meia yceg y`xy ricedle cin
mikixv mpi` ,cg`e miyly meia edeycwiy xexae miyly
y`xy ricedle cin z`vl mileki `l` ,z`f renyle oizndl

la` ,cg`e miyly meia ycegéøLz ìòå ïñéð ìòmigelyd oi` ©¦¨§©¦§¥
mi`veiïéc úéa étî eòîLiL ãòefixkiy,'Lce÷î'miyyegy oeik ©¤¦§§¦¦¥¦§¨

jxevl ycegd z` xarl ehilgie mzrca mipiicd eklni `ny
oi` ,mda miielz zecrend lky ,dlecb mzeaiygy oeike ,mieqn
dne .edeycwy oic zia itn ernyiy cr mi`vei migelyd
edfy dzpeek ,'`ixeql oi`vei oigely oday' dpynd dxn`y

z` millgn dpald zii`x icry jkl mrhmiycgay oeik ,zayd
,oic zia ici lr ycegd yeciw ixg` wx migelyd mi`vei el`
meia wx ycegd z` eycwi zayd xg` cr micrd eakrzi m`e
z`vl migelyd elkei ycegd yeciw zriny xg`l wxe ,oey`x
dii`xd icr millgn z`f repnl icke ,cg` meia mz`ivi dgcze
ycegl miyly mei lg m` miycgd x`ya la` .zayd z`
dgcie zaya eciri `l m` s` ,dpald z` micrd e`xe zaya
miyly lila cin z`vl migelyd mileki ,zxgnl ycegd yeciw

.zayd z` millgn micrd oi` okle ,zay i`ven `edy ,cg`e
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eîéi÷úiL ãò ïéìlçîricedl ick zayd z` migelyd ellgi - §©§¦©¤¦§©§
eniiwzi jk ici lry ick ,ycegd yeciw onf lr dlebd ipal

,ie`xd mpnfa micrendøîBì ãeîìz(my)ìò ,'íúà eàø÷z øLà' ©§©£¤¦§§Ÿ¨©
íúàéø÷oic zia ici lr ycegd yeciw -ìlçî äzà,zayd z` §¦¨¨©¨§©¥

.ïîei÷ ìò ìlçî äzà éàå§¦©¨§©¥©¦¨
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,miiw did ycwnd ziay onfa -ïéìlçî eéäzayd z`ìò óà ¨§©§¦©©
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okle ,ie`xd epnfa eaixwdl mikixvy sqeneäé àlL ,eðé÷úä¦§¦¤Ÿ§
ãáìa éøLz ìòå ïñéð ìò àlà ïéìlçî.zecrend miielz mday §©§¦¤¨©¦¨§©¦§¥¦§©

äðùî
z` llgl dpald zii`x icrl xzen ote` dfi`a dpc dpynd

:zaydäàøpL ïéagxidìéìòaminyd eidy ,lk oirl dlebn - ¥¤¦§¨©£¦
,deab did gxide mixida,ìéìòa äàøð àlL ïéajenq d`xp `l` ¥¤Ÿ¦§¨©£¦

,eze`xl icka dcg oir mikixvy ,jenp mewna driwylïéìlçî§©§¦
,úaMä úà åéìòmnvr oic zia s`e lk oirl dz`xp dpaldy s`e ¨¨¤©©¨

eyygi ,lilra d`xi `lyk s`y miyyegy ,mrhde ,de`x
okle ,de`x oic zia mby jk lr eknqie zayd z` llgl micrd

.cirdl ick zayd z` llgl mlekl exizdéñBé éaøe wleg,øîBà ©¦¥¥
,úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà ,ìéìòa äàøð íàede`x i`ceay meyn ¦¦§¨©£¦¥§©§¦¨¨¤©©¨

.zayd z` llgl jxev oi`e ,oic zia mb
äNòî,zg` zayaâeæ íéòaøàî øúBé eøáòLe`xy micr zebef - ©£¤¨§¥¥©§¨¦

,dpald z`,ãBìa àáé÷ò éaø íákéòåjk lka jxev did `ly oeik §¦§¨©¦£¦¨§
.micr daxdíéaøä úà äzà ákòî íà ,ìàéìîb ïaø Bì çìL̈©©¨©§¦¥¦§©¥©¨¤¨©¦

,cirdle `ealn,àáì ãéúòì ïìéLëî úàöîðmda oi`y exaqiy ¦§¥¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
.jxev

àøîâ
:`xnbd zxxan .'lilra d`xpy oia' :dpyna epipyòîLî éàî©©§©

àeä éìbéîc àðMéì 'ìéìò' éàäcoeyl `ed 'lilr'y cnlp okidn - §©£¦¦§¨§¦§¥
:`xnbd zx`an .lk oirl dlebn gxidy ,ielib,eäáà éaø øîà̈©©¦©¨

àø÷ øîà(f ai mildz)ìéìòa óeøö óñk úBøäè úBøîà 'ä úBøîà' ¨©§¨¦££¨§Ÿ¤¤¨©£¦
,'íéúòáL ÷wæî õøàì'd ixacy epiid 'ux`l lilrA' yexite ¨¨¤§ª¨¦§¨¨¦©£¦¨¨¤

.ux`d lkl miielbe mireci
:weqtd meiq z` zyxec `xnbdøîà ãç ,ìàeîLe áøéøòL íéMîç ©§¥©¨©£¦¦©£¥

,íìBòa eàøáð äðéadyny ,xnelk ,cg` xqg ,dWnl EpYip oNEke ¦¨¦§§¨¨§¨¦§§Ÿ¤¨¥¤¨
weqta xn`p ixdy ,dpia ixry dryze mirax` wx laiw epiax
cgi mdy ,zeiriay ray epiid 'miizray'e ,'mizraW wTfn'§ª¨¦§¨¨¦
jkn ,mixry miyng yi zn`ay mircei ep`e ,ryze mirax`

øîàpL(e g mildz)'íéäìàî èòn eäøqçzå'epiax dyn didy - ¤¤¡©©§©§¥§©¥¡Ÿ¦
weqta xn`pe .miyngd xry `ede ,hrn midl`dn xqgai zldw)
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.dyn zbxcnl ribdl zexyt` oi`y epiide

:wlegd zrc z` `xnbd d`ian,øîà ãçåz` ok yexcl oi`y §©¨©
dyn zbxcnl jlnd dnly ribd zn`ay oeik ,zldwa weqtd

y epiid ,dynk `iap mw `ly weqta xn`py dne ,epiaxíéàéápa©§¦¦
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.micr `la oecl xyt`

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



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãéäö÷î ìk[gpwåéãéa Ba òbì øzî ìáà ,ìeèìèa àlà øeñà Bðéà[hpwòðòðé àlL ãáìáe ,[qwelôà ¨ª§¤¥¨¤¨§¦§£¨ª¨¦©§¨¨¦§¨¤Ÿ§©£¥©£¦
Búö÷î[`qwäéìò úB÷ìBc úBøpäL äøBðîa òbì øzî ïëìå .ä"ñø ïnña øàaúpL Bîëe ,[aqwdðéà íà ¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨§¨¥ª¨¦©¦§¨¤©¥§¨¤¨¦¥¨

øéåàa äéeìz[bqwøzä øác çwì øzî ïëå .BëBúa ú÷ìBc LàäL óøçä úéa øepúa Bà ,íL øàaúpL Bîk , §¨©£¦§¤¦§¨¥¨§©¥©Ÿ¤¤¨¥¤¤§§¥ª¨¦©§©¤¥
íL øàaúpL Bîk ,äö÷î øác ìò çpnä[cqwåéab ìò Bçépäì ïëå ,[dqw. ©ª¨©§©ª§¤§¤¦§¨¥¨§¥§©¦©©¨

åéìò áLéì øzî ïëå[fqwÎeqwàeä ãé øçàìk ìeèìhL ,åézçz òðòðúî àeä íà óà[gqwòbé àlL ãáìáe , §¥ª¨¥¥¨¨©¦¦§©£¥©©§¨¤¦§¦§©©¨¦§¨¤Ÿ¦©
åéãéa Ba[hqwìeèìè àìa Ba LnzLäì äàðäa øeñà Bðéà äö÷î ìkL éðtî ,øàaúiL Bîk ,[rwàlL ãáìáe . §¨¨§¤¦§¨¥¦§¥¤¨ª§¤¥¨©£¨¨§¦§©¥§Ÿ¦§¦§¨¤Ÿ

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
äö÷åî ìë [çð÷ גמור מוקצה אפילו ואפילו 152- ,

יאכלנו  שמא לחוש שיש .153מוקצה
åéãéá åá [èð÷ לצורך במוקצה נגיעה האוסרים יש -

.154המוקצה 
ליפול, עומד או המתגלגל מוקצה דבר הרואה ולכך
אסור  - המוקצה לצורך במוקצה נגיעה האוסרים לדעת
יש  אלא המוקצה לצורך היא שהנגיעה כיון לעוצרו
לדעת  אבל ידו, כלאחר או בגופו ברגלו, לעוצרו
מבלי  לעוצרו כדי יד להושיט מותר המקילים

.155לטלטלו 
òðòðé àìù [ñ÷ מותר - יתנענע אם ספק יש אם -156.

åúö÷î åìéôà [àñ÷.המוקצה של מקצתו נענוע -
äéìò úå÷ìåã [áñ÷ שעוה נרות בין שמן נרות בין -157.
øéåàá äéåìú [âñ÷ קרוב באויר תלויה היא אם אך -

בטלטול  ואסורה שיזיזנה .158לודאי
íù øàáúðù [ãñ÷ יתנענע שהמוקצה ודאי אם אף -

ההיתר  דבר בנטילת .159מעט

åéáâ ìò [äñ÷ כך אגב מתנענע המוקצה אם גם -160.
וכיוצאֿבזה  מנורה על בגדיו את  לתלות מותר .161ולכך

åéìò áùéì [åñ÷ שולחן על ללמוד או לאכול מותר -
לדבר  בסיס שנעשה אף פמוטות, רק עליו שנמצאים

ממקומו. להזיזו ואסור האסור,
åéìò áùéì [æñ÷ אם אף קטן רכב על  להשען מותר -

קפיצי  ידי על מתנענע הוא עליו שנשענים בעת
.162הרכב 

àåä ãé øçàìë [çñ÷ נקרא לא יד כלאחר טלטול -
.163טלטול 

åéãéá åá [èñ÷.תחתיו מתנענע אם אסור יהיה שאז -
ìåèìè àìá [ò÷ כללים ארבעה ישנם זה בסעיף -

חשוב  אינו יד כלאחר טלטול (א) מוקצה: בדיני
חשובה 164טלטול  אינה בידים אפילו נגיעה (ב) .

מותרת  מהמוקצה ההנאה (ג) אסור 165טלטול. (ד) .
טלטול). בלא (אף המוקצה בגוף מעשה לעשות

zetqede mipeiv
יש 152) יג) סעיף (דלעיל בידו עודו של בהיתר אבל

גמור. במוקצה מחלוקת
בציונים.153) הובא ז ס"ק רסג סי' בקו"א כמבואר
לצורך 154) המוקצה על הכלי כשהנחת ס"י: שי סי' להלן

על  חולקין ויש הכלי. ידי על נגיעה אפילו אסור המוקצה,
בהמוקצה. הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים זה
לא  כאן אך בלבד, המחמירים דעת הביא סט"ו תצה ובסי'

כלל. הביאם
עו.155) הערה פכ"ב שש"כ ע"פ
סולם 156) (ע"ד רישיה פסיק ואינו מתכוון שאינו דבר ככל

גבי  ס"ג תקיג סי' ראה אך ס"ז), תקיח סי' דלהלן בית של
כיון  בה, ליגע אפילו שאסור בטלטול האסורה ביצה
מעט  שיזיזנה הדבר קרוב בה יגע אם עגולה, היא שהביצה
כדלהלן  התלויה במנורה ועד"ז רישיה, כפסיק זה והרי

קנח. הערה
מנורה 157) בין חילוק אין שעווה בנרות רק מדובר דאם

היא  שאף כלל דולקת שלא למנורה נרות עליה שדולקים
ביניהם. חילוק קנט הערה להלן וראה בטלטול, אסורה

הערה 158) דלעיל הביצה וכדין רישיה, כפסיק הוא והרי
קנו.

טלטול,159) משום אסור ואינו הצד מן טלטול שהוא לפי
מחשש  התלוי שמן של נר מעל היתר דבר ליטול אין אמנם

ומכבה. מבעיר
אחר 160) דבר ידי על טלטול שהוא ס"י שי בסי' משמע כן

דבר  את לטלטל כוונתו אין (כי המותר דבר לצורך המותר
לצורך  כשהוא אך אגב), בדרך מטלטלו אלא האיסור
אפילו  אחר דבר ידי על אפילו נגיעה אוסרים יש המוקצה

מתנענע. כשאינו
לשנתו 161) המפריע נר כיסוי דין יתבאר ס"י שי סי' ולהלן

בזה. וכיוצא
כטלטול 162) ונחשב לאיסור" שמלאכתו "כלי הוא רכב

אות  מוקצה כללי שבת' ה'כלכלת וע"פ המותר, גופו לצורך
מת  לסוך דהתירו להא שדומה משום להקל נוסף טעם יש ה
מוקצה, כטלטול חשיב לא בנדו"ד וכן מעט שמנמיכו אע"ג

מכונם. על עומדים נשארים הגלגלים סוף דסוף
ציונים.163) ראה
או 164) ממנו ליטול וכן המוקצה על לישב מותר ולכך

מתנענע. כשהוא אף היתר חפץ עליו להניח
כלאחר 165) או (נגיעה טלטול נחשב שלא מה כל ולכך

מהמוקצה. כשנהנה גם מותר יד)
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בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, יד הלכות סעיף

1

2

dkld ixe`ia
äæ ùéîùú [àò÷ המוקצה בגוף שעושה מעשה ידי על באה שהנאתו כלומר -166.

zetqede mipeiv
ליהנות 166) מותר - מעצמה מוקצה אוכלת שבהמתו או שדלקו עצים כגון המוקצה, בגוף מאליו מעשה נעשה אם אבל

בציונים. כמבואר ממנו

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  חולה דין שכח, סימן ב חלק

‡È רוצה שאינו התרופה לקבל החול[ה] רצה לא אם
של  חסידות שהיא אותו כופין שבת עליו שיחללו

שטות:

·È אין אומר ורופא פלונית לתרופה אני צריך אומר חולה
הרופא  ואם נפשו מרת יודע לב כי לחולה שומעין צריך

לרופא: שומעין לו מזיק התרופה שאותה אומר

‚È שצריך שבת ביום שאמדוהו סכנה בו שיש חולה
שבת  חילול מלאכת בה שיש ידועה רפואה לו לעשות
נחלל  שלא ונמצא הלילה עד נמתין אומרים אין ימים ח'
עליו  שמחללין אע"פ מיד יעשו אלא אחת שבת אלא עליו
אמדוהו  שהרי היום ימות לא שבודאי שאף שבתות ב'
לאחר  ימות שמא לחוש יש מקום מכל ימים ח' שיתקיים
אבל  מיד הרפואה לו לעשות יתחילו לא אם ימים הח'
שבת  חילול בלי מיד הרפואה לו לעשות שאפשר במקום
לעשותה  כדי יחללו לא מועטת שעה לשהות שיצטרכו אלא
חשש  שאין בענין הוא אם כלל שהוי שום בלי ומיד תיכף
אצל  היא דחויה שהשבת לפי זה מועט בשהוי כלל סכנה
בלא  להצילו שאפשר וכל לגמרי הותרה ולא נפש פיקוח

בשבילו. נדחית אינה שבת חילול

בני  שאינן קטנים או נכרים לפנינו יש אם אף מקום ומכל
יתחלל  ולא אלו ע"י לעשות אפשר הרי אומרים אין מצות
להצילו  דרך שאין שמכיון לפי מצות בני ישראלים ע"י שבת
השבת  נדחה הרי בשבת האסורה מלאכה בעשיית אלא
חילול  כאן ואין בהצלתו המחוייבים ישראלים לגבי בשבילו
עצמו  על להחמיר הישראל בא אם אפילו אלא עוד ולא כלל
לטרוח  רוצה שאינו מחמת או קטן או נכרי ע"י לעשות
הרואים  יאמרו שמא סופרים מדברי בדבר איסור יש בעצמו
ע"י  לכתחלה אותו מתירים ואין נפש פיקוח התירו בקושי
נכרים  ימצאו שכשלא הדבר יבא ושמא במצות המחוייבים
בנשים  ואפילו ישראל גדולי ע"י לחלל ירצו לא קטנים או
מוסרין  אין אעפ"כ זה חשש בהן ואין במצות מחוייבות שהן
שמא  כי ידן על שיעשה הזה והפיקוח העסק לבדן להן
ומוסרין  ישראל עם מצטרפין אבל בו יפשעו או יתעצלו
שכיון  הישראל ע"י מתעסקת והאשה לישראל הדבר

מקום  ומכל ידו על מזדרזת היא אף בו עוסק שהישראל
ישראלים  ע"י הכל לעשות להשתדל המובחר מן מצוה

תהא גדולים  שלא כדי ונשים הדיוטות ידי על ולא בחכמה
נפש  פיקוח במקום שלא להקל ויבאו בעיניהם קלה שבת

ברבים. למעשה הלכה להורות כדי וגם

* * *
מה  כלל הותרה ולא היא דחויה שהשבת שכיון אומרים ויש
לעשות  צריך התורה מן חילול יהא שלא לעשות שאפשר
לעשות  אפשר אם ולכן התורה מן במלאכה חילול יהא שלא
אין  שאז שינוי ע"י עושה שינוי ע"י איחור ובלא דיחוי בלא
איחור  בלא נכרי ע"י לעשות אפשר ואם התורה מן איסור
ע"י  לעשות אסרו ולא התורה מן נכרי ע"י לעשות צריך כלל
לידי  ויבא הנכרי יתעצל שמא לחוש שיש במקום אלא נכרי
בענין  ומזרזו עליו עומד כשישראל לא אבל ועכוב דיחוי

לכלום. לחוש שאין

אלו  במדינות המנהג ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
שמא  חשש יש כי כן לנהוג שלא טוב אבל האחרונה כסברא
בזה  איסור שיש יסברו נכרי ע"י רק עושין שאין עכשיו יראו
ידי  ועל מצוי נכרי יהיה לא ולפעמים ישראל ידי על לעולם
הרוצה  ועכ"פ הנכרי על שימתינו במה החולה יסתכן זה
היתר  שיש פעם באותו לרבים יגלה נכרי ע"י לעשות

כאן: מזומן הוא שהנכרי אלא עצמו לישראל

„È זה הרי סכנה בו שיש בדבר שבת לחלל הזריז כל
שפירש  כגון אחר דבר עמו מתקן אם אפילו משובח
כל  וכן דגים עמו וצד לנהר שנפל תינוק להעלות מצודה

בזה: כיוצא

ÂË שמא ומוציאו הדלת שובר תינוק בפני דלת ננעלה
וימות: התינוק יבעת

ÊË ואין לו שוחטין בשר צריך סכנה בו שיש חולה היה
נחלל  ואל לאו איסור שהיא נבלה נאכילנו אומרים
כבר  לדחות ניתנה השבת כי סקילה איסור שהיא שבת עליו
וכזית  כזית כל על עובר שבנבלה ועוד ובבישול בהבערה
בכל  התורה מן איסור יש מכזית פחות כשאוכל ואפילו
איסור  אלא עושה אינו בשחיטה משא"כ ואכילה אכילה
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באכילת  קץ החולה יהיה שמא ועוד חמור שהוא אע"פ אחד
לאכילה  צריך החולה אם מקום ומכל ויסתכן ויפרוש איסור
מאכילין  לו מתאחרת והשחוטה מיד מוכנת והנבלה לאלתר

הנבלה. אותו

נכרי  ויחם ישראל ימלא יין לו להרתיח צריך הוא אם אבל
סי' ביו"ד (עיין עליו וישגיח למעלה שנתבאר המנהג לפי
אין  בו יגע אם ואף שירתיח קודם בו יגע שלא וקנ"ה) קנ"ג
סופרים  מדברי איסור אלא בו יהיה לא אעפ"כ כי כלום בכך
לחוש  ואין תורה של איסור יעשה הישראל כשיחם משא"כ

כך: כל חמור איסורו שאין לפי בו החולה שיקוץ כלל

* * *
ÊÈ עשרה ורצו אחת גרוגרת שצריך הרופאים אמדוהו

שכר  להם ויש פטורין כולן גרוגרת אחד כל לו והביאו
בראשונה: הבריא אפילו ה' מאת

ÁÈ גרוגרות ב' אלא מצאו ולא גרוגרות לב' אמדוהו
ג' ועוד עצמו בפני אחד בעוקץ אחת כל מחוברות
בו  שיש העוקץ כורת אחד בעוקץ שלשתן מחוברות גרוגרות
שהיא  בתלישה ממעט מקום מכל בגרוגרות שמרבה שאף ג'
אחד  בעוקץ וג' אחד בעוקץ ב' היו אם אבל המלאכה עיקר
בשיעור  להרבות שאסור ב' בו שיש העוקץ אלא יכרתו לא
בטורח  מרבה שאינו אע"פ בו נעשית שהמלאכה הדבר
הדבר  אם מקום ומכל אחת בבת נעשית שהכל המלאכה

ועיכוב: דיחוי לידי יבא שלא בכך מדקדקים אין בהול

ËÈ או סכנה בו ואין למשכב חוליו מחמת שנפל חולה
כל  ממנו שנחלש עד כך כל שמצטער מיחוש לו שיש
צרכיו  הרי דומה הוא למשכב כנפל שהולך אע"פ שאז גופו
כגון  תורה של גמורות במלאכות אפילו נכרי ע"י נעשין
מאכלות  שכל ואע"פ לכך צריך אם לו לבשל או לו לאפות
שאין  לחולה אותן התירו לא סופרים מדברי אפילו האסורות
שאי  בשבת נכרים בישולי איסור לו התירו אעפ"כ סכנה בו
אלא  עצמו מחמת מותר שהוא כיון אחר בענין אפשר

האיסור. לו גורם הנכרי שמעשה

תורה  של באיסור ישראל ע"י שבת עליו מחללין אין אבל
נפש. סכנת בו שאין כל אבר סכנת בו יש אפילו

כגון  בידים סופרים דברי באיסורי ישראל עליו ולחלל
שחיקת  גזרת משום אסורה שהיא רפואה כל לו לעשות
בעשייתה  מלאכה סרך שום בעצמה בה שאין אע"פ סמנים
איסור  בעצמה בה גם יש אפילו או סופרים מדברי אפילו
שינוי  שום בלא לו לעשותה מותר בעשייתה סופרים מדברי
למשכב  נפל שלא אע"פ אבר סכנת בו יש אם החול מדרך

לא  גופו.וגם כל ממנו חלה

* * *
שמצטער  או למשכב שנפל אלא אבר סכנת בו אין אם אבל
האסור  דבר לו עושין אין גופו כל ממנו שחלה עד כך כל
וע"י  החול מדרך בשינוי אלא ישראל ע"י סופרים מדברי
הגונח  כגון גמורה מלאכה אפילו לעשות מותר שינוי
בעשייתה  שמשנה שכיון שיתבאר כמו בפיו לינק] [שמותר
לאכול  לו צריך ואם סופרים מדברי אלא אסורה אינה
איסור  בזה שיש אע"פ לרפואה שהם הניכרים מאכלים

שיתבאר  כמו סמנים שחיקת גזרת משום סופרים מדברי
ע"י  לעשותו לעולם אפשר שאי (דבר שהוא כיון מקום מכל
ולענין  אוסרין ויש לו התירו גופו בכל חולה והוא) נכרי

המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה

Î שנחלש עד כך כל מצטער אינו וגם למשכב נפל לא ואם
מותר  גדול) צער לו יש פנים כל על (אבל גופו כל
אפילו  בשינוי הנעשה שבות כל ישראל ידי על לו לעשות
שהם  הניכרים מאכלים לאכול לו אסור אבל מלאכה הוא
שאין  אע"פ בשינוי שלא שבותים שאר שכן וכל לרפואה
שזהו  נכרי ע"י גמורה מלאכה לעשות וכן מלאכה סרך בהם

בשינוי. שלא גמור שבות

מקצת  אלא הגוף כל הכולל חולי ולא גדול צער לו אין ואם
נכרי  ע"י סופרים מדברי שבות כל לעשות לו מותר אזי חולי
ישראל  ע"י לא אבל ש"ז בסי' כמ"ש בשינוי שלא אפילו
נכרי  ע"י מבחוץ רפואה לו לעשות מותר ולכן בשינוי אפילו
ואף  בזה מעשה עושה אינו שהוא כיון עליו שם שיניחנה
(אבל  למעלה שנתבאר כמו כלום בכך אין קצת לו שמסייע
שיתבאר). ע"ד לרפואה שהם הניכרים מאכלים לאכול אסור

בעלמא  מיחוש אלא חולי מקצת אפילו לו אין אם אבל
שהוא  הניכר דבר שום נכרי ע"י אפילו לו לעשות אסור

למעלה: שנתבאר כמו לרפואה

* * *
‡Î ע"י אפילו אסור ישראל ע"י לעשות שאסור כל

לחולה  מותר הנכרי לו כשעושה אבל בעצמו החולה
החולי  בסוף ישראל לעין הכוחל נכרי כגון קצת לסייעו

שיכנס  העין ולסגור לפתוח לו מותר מעט קודחת בה שהיא
הנכרי  יכול שהיה כל ממש בו אין שמסייע יפה הכחול
הישראל  היה שלא אלא הישראל סיוע בלא בלבדו לעשותו
עושה  כשהנכרי ואפילו למעלה שנתבאר כמו ידו על מעכב
בענין  לסייעו לחולה מותר שמותר במקום גמורה מלאכה לו

שנתבאר. זה

מדברי  גמור שבות הוא גמורה למלאכה שהמסייע (ואע"פ
הוא  עכ"פ לשבות כשמסייע ואף שמ"ו בסי' כמ"ש סופרים
אמירה  שבות שהתירו כיון כאן מקום מכל דשבות שבות
הסיוע  שבות להתיר שיש הדין הוא החולה לצורך לנכרי
הרפואה  נעשית כך ידי שעל החולה צורך ג"כ בו שיש כיון
סגירת  כגון לבדו הנכרי ע"י נעשית שהיתה ממה בטוב יותר
בו  להכניס העין פתיחת וכן יפה הכחול בו שיכנס העין
יכול  הנכרי שהיה אף השן להוציא הפה לפתיחת או הכחול
להטיל  לכך חכמים הצריכו לא מקום מכל בלבדו לעשותה
לעשותו  לו שייך שהדבר מי יעשהו ושלא הנכרי על זה
האסור  דבר שאר עושה כשהנכרי אבל בעצמו החולה דהיינו
בעשייתו  לסייעו (אחר) לישראל אין סופרים מדברי אפילו
לעשותו  יכול הנכרי שהרי בסיועו כלל צורך שאין כיון
נעשית  כך ידי שעל בסיועו צורך איזה יש אם אבל בלבדו
מותר  בלבדו הנכרי עושה שהיה ממה בטוב יותר הרפואה

קצת). לסייעו אחר לישראל אף

אף  אסור הישראל סיוע בלתי כלל להעשות אפשר אי ואם
לסייעו: עצמו לחולה
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* * *
·Î מה לו שאין לקטן תבשיל לעשות לנכרי לומר מותר

בו  שאין חולה כצרכי דינם קטן צרכי שסתם לאכול
אפשר  אי אם בידים אפילו מוקצה להאכילו ומותר סכנה

אחר: בענין

‚Î לה כשצריך אלא חולה בשביל לנכרי אמירה התירו לא
שבת: מוצאי לצורך לא אבל בשבת

„Î בשבת מדורה לו ועושין היא סכנה ונצטנן דם הקיז
בו  שיש אע"פ אחר לחולה אבל תמוז בתקופת אפילו
לחממו  שאפשר לו סכנה בצינה אין מקום מכל סכנה
אם  אלא נכרים ע"י אלא מדורה לו עושין אין לכן בבגדים
שיש  חולה שכל ולהאומרים בהם לחממו בגדים שם אין כן
לו  לעשות שרגילין מה כל ישראל ע"י לו עושין סכנה בו
מקום) (מכל סכנה ההוא הדבר במניעת שאין אע"פ בחול
בחול  כדרכו ישראל ע"י מדורה כן גם לו לעשות מותר

אלו): במדינות לנהוג יש היאך למעלה נתבאר (וכבר

‰Î שמתכוין הדבר שניכר מפני העין לתוך יין נותנין אין
שאינו  מפני העין גבי על ליתנו מותר אבל לרפואה
פותח  שאינו והוא לרפואה כמתכוין ולא כרוחץ אלא נראה
ניכר  היין בה שיכנס וסוגרה פותחה אם אבל העין וסוגר
לרחוץ  דרך שאין ועכשיו ואסור לרפואה שמתכוין הדבר

לרפואה: כשמתכוין ענין בכל אסור ביין

ÂÎ משינתו משניעור כלום טעם שלא כל דהיינו תפל רוק
העין  גבי על אפילו ליתנו אסור ומרפא חזק והוא
מאיסותו  מפני ברוק לרחוץ דרך שאין כרוחץ נראה  שאינו
אע"פ  עיניו על מעבירם ואח"כ במים פיו רוחץ אם אבל
לרחוץ  מאוסין שאינן מפני מותר בהם מעורב תפל שרוק

ברוק  אפילו ללחלחם מותר עיניו לפתוח יכול אינו ואם בהם
אינה  זו אבל לרפואה במתכוין אלא אסרו שלא לבדו תפל

רפואה:

* * *
ÊÎ על ונותן שבת מערב וצלולין רכין קילורין אדם שורה

שחיקת  משום גוזרים ואין לרפואה בשבת העין גבי
היכר  לו יש שבת מערב לשרותן שהצריכוהו שכיון סמנים
למראית  לחוש ואין בשבת ברפואות לעסוק שאסור בזה
וצלול  רך שהוא שכיון כרוחץ אלא נראה שאינו מפני העין
שאז  העין ויסגור יפתח שלא ובלבד יין שהוא הרואה סבור
גבי  על ליתנו אסור עב קילור אבל לרפואה שמתכוין מוכח
עליה  הניחו ואם לרפואה שהוא שניכר מפני בשבת עין

רנ"ב: בסי' כמ"ש מותר יום מבעוד

ÁÎ שדרכן במקומות בשמן וסכין מכה גלדי מעבירין
לא  אבל שכ"ז בסי' כמ"ש לרפואה שלא אף לסוך
שכ"ו  בסי' שנתבאר מטעם ואסור שנימוח מפני בחלב יסוך
ממנה  צער לו ואין נתרפאה שכבר דהיינו מכה בגמר ואפילו

בעלמא. לתענוג ולסוכה גלדיה להעביר מותר

ולא  מכה גבי על יחד מעורבים וחמין שמן נותנין אין אבל
מפני עליה ליתנו מוך גבי אבל על לרפואה שמתכוין שניכר

שמתכוין  מוכח אינו שאז למכה חוץ בשרו על נותנן
עליה  לתת מותר אבל למכה ויורדים שותתים והם לרפואה
מותר  וכן לרפואה שלא לסוך שדרכן במקומות לבדו שמן
(מותר  וכן שבת מערב הוחמו אם לבדן חמין עליה לתת
חמין  לא (אבל עליה ליתנו מוך גבי על לבדו) שמן ליתן
לכך) מיוחד ש"א) סי' (עיין המוך אין (אם לבדן אפילו
יסחוט  שמא גוזרים אין בשמן אבל יסחוט שמא גזרה משום

ש"כ): בסי' כמ"ש
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diIUrC lnWgn WEAln Fl dUre KxAzi mXd xfg'כּו. ¨©©¥¦§¨¥§¨¨©§¥©§©©£¦¨
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

o"xpgi `Ed=)i,dciggdIpWtxgEp(dnWwlgp `Ed mB mlSde , §¦¨©¨¤¤©§¨¨§©¤¤©¤§¨
dxESd WEal `Ede ,zFpigA 'dl'כּוxvi `Ed dGd mlSde . §§¦§§©¨§©¤¤©¤¥¤

rxd xvie aFh'כּו. §¥¤¨¨
sxvl `N` mpi` zFvOd lM iM ,oM mB Yrci mpn`e§¨§¨¨©§¨©¥¦¨©¦§¥¨¤¨§¨¥
oETiz dkixv Dpi` dxESd K` ,xnFgde mlSd xxalE§¨¥©¤¤§©¤©©¨¥¨§¦¨¦
KiWndl wx ,xnFge mlvA WAlzdl dkxvEd `le ,llM§¨§Ÿ§§¨§¦§©¥§¤¤§¤©§©§¦

cFq df iM ,c`n df oade .mpTzl xF` mdA6zcixi ¨¤§©§¨§¨¥¤§Ÿ¦¤§¦©
zElB" znbEC ,xxalE oTzl ± dGd mlFrA dnWPd©§¨¨¨¨©¤§©¥§¨¥§©¨

.rcFPM EltPW mivFvip xxal "dpikXd ה"עץ ל ׁשֹון ּכאן עד ©§¦¨§¨¥¦¦¤¨§©¨ְֵַָָ

ׁשם . ִַָח ּיים "

:'a wxt oM mB mW oiIre§©¥¨©¥¤¤
mlvinipR`Ede zEnvrdl milMd oiA wiqtOd ± ¤¤§¦¦©©§¦¥©¥¦§¨©§§
e ;l"PdsiTn mlvlnWg cFqA ,כּו'± ©©§¤¤©¦§©§©

i"gl KiIXd Edf ilE`)(dcigi ,dIg=)K` .mitiTn mdW ©¤©©¨§©©¨§¦¨¤¥©¦¦©
i"dp zEIpFvigW" azMX dnA "miIg ur"A oM rnWn `lŸ©§¨¥©¥©¦§©¤¨©¤¦¦¤¦
`Ede o"Efl siTn wx ,zEIniptA qpkp `l dpEazC¦§¨Ÿ¦§©¦§¦¦©©¦§§

("lnWgd. ©©§©
,o"xp zpigA ,Dnvr dnWPdW ,dGn x`Fan `vnp¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨©§¨§¦©©©
dfe ,miWEaNd xxal wx ± dcxi `le ,oETiz dkixv Dpi ¥̀¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨©§¨¥©§¦§¤

.mivFvip xxal dpikXd zcixi znbEC§©§¦©©§¦¨§¨¥¦¦

lre(:Fxn`A DiWtpl l"f EpiAx dWwd df §©¤¦§¨©¥©§©§¥§¨§
ici lr mixxAzn o"xPW h"l xrWA azMW dnE©¤¨©§©©¤©©¦§¨§¦©§¥

,zFNtYd©§¦
xrW Epilv` :azFMd xn`)g"lx`Azp '` wxR mWe . ¨©©¥¤§¥©©§¨¤¤¦§¨¥

.xxap `l `awEpC o"n wx ,ExxAzpe EltPW miklOd oipr¦§©©§¨¦¤¨§§¦§¨§©©§§¨Ÿ¦§¨
zpigA `Ede ,l"Pd o"Od mixxan Ep` EpizFNtz ici lre§©§¥§¦¥¨§¨§¦©©©©§§¦©
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miWEaNdici lr `Ed xExiAde ,xExiA mikixvdxFY ©§¦§¦¦¥§©¥©§¥¨
zFvnEDCal dNtz `le'כּו.( ¦§§Ÿ§¦¨§©¨
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`awEpl7sEBA dGdÎmlFrl mXn ozcixi la` .`"fC §§¨§¨£¨§¦¨¨¦¨¨¨©¤©

DCal dNtz `le ,zFIUrn zFvnE dxFY miIwl ixnFgd©§¦§©¥¨¦§©£¦§Ÿ§¦¨§©¨
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.onvrA odNW miWEaNd oTzlE§©¥©§¦¤¨¤§©§¨
zFnWp WIW inp ikd oi` Epiid ,uExiYd WExitE)¥©¥©§¦¨¦¨¥¤¥§¨
lr zFRilTA oM mB EltPW zngn oiicr xExiA mikixSW¤§¦¦¥£©¦¥£©¤¨§©¥©§¦©
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rl Dzcixiexxal dpikXd zElb FnM `Ed dGdÎmlF ¦¦¨¨¨¨©¤§¨©§¦¨§¨¥

ici lr `weC `Ed miWEaNd xExiaE .miWEalzFvnE dxFY §¦¥©§¦©§¨©§¥¨¦§
zFIUrn.DCal opAxC dNtz ici lr `le , ©£¦§Ÿ©§¥§¦¨§©¨¨§©¨

dOl mrh aEh oYil iN d`xpemiWEaNdmxExiA §¦§¤¦¦¥©©¨¨©§¦¥¨
ici lr `weCzFvnE dxFYe ,zFIUrnzFnWPd z`lrd ©§¨©§¥¨¦§©£¦§©£¨©©§¨
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lkU DxTirW ,dNtYA `id Ff dpigaE .zFCnE lkU¥¤¦§¦¨¦©§¦¨¤¦¨¨¥¤
`weC dNtz ici lr oM lr ,'d zNEcbA d`xie dad`e§©£¨§¦§¨¦§©©¥©§¥§¦¨©§¨
FnM opi`W miWEaNd mpn` .zFnWPd mvr mixxAzn¦§¨§¦¤¤©§¨¨§¨©§¦¤¥¨§
FnM `Ede ,mdl WEal wx ,zFCOde lkVd gM mvr¤¤Ÿ©©¥¤§©¦©§¨¤§§

lkVd iWEal odW ,dUrnE xEAC daWgn zpigA'כּוFnM , §¦©©£¨¨¦©£¤¤¥§¥©¥¤§
o"Efl WiAlOd lnWg'כּוici lr `weC mixxAzn okl , ©§©©©§¦§¨¥¦§¨§¦©§¨©§¥
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oM oi`X dn .mixg` ici lr xWt` i`W ± odiWEal§¥¤¤¦¤§¨©§¥£¥¦©¤¥¥
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wxR "milEBlB"A azMW FnM ,mixg` ici lr dUrPW¤©£¨©§¥£¥¦§¤¨©©¦§¦¤¤

.mW oIr ,'`©¥¨
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wiCSn Wtp sEYiW ici lr Edfe .diIUrC miklOd ixExiA¥¥©§¨¦©£¦¨§¤©§¥¦¤¤¦©¦
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:'f wxR mW FpFWl dfe)§¤§¨¤¤
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c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

xTir od iM zFNtYd on hxtaE" :mW azMX dnE©¤¨©¨¦§¨¦©§¦¦¥¦¨
WxWe."'כ ּו §Ÿ¤

:mW FpFWl dfe)§¤§¨
hxtaE ,dGd mlFrA mc` lW zFvn ici lr iM :oiprde§¨¦§¨¦©§¥¦§¤¨¨¨¨©¤¦§¨
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oigFn zpigA mdA WIW'כּו.mW oiIr , ¤¥¨¤§¦©¦©¥¨

Wi zFnlFrd zFIpFvigaC ,x`Azp mW :xnFl dvFx)¤©¨¦§¨¥¦§¦¦¨¨¥
zpigA odW wx ,zEIniptA FnM d"ied zFnWe oigFn oM mB©¥¦§¥£¨¨§¦§¦¦©¤¥§¦©
lke ,zEIpFvigA dUrp zFIUrn zFvn ici lre .zFIpFvig¦¦§©§¥¦§©£¦©£¤§¦¦§¨

.(zEInipR zpigaA `Ed dNtzE xEAiC¦§¦¨¦§¦©§¦¦
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dnCwdd sFqA "zFvOd inrh"A azMWxEAC mW oiIr) ¤¨©§©£¥©¦§§©©§¨¨©¥¨¦
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ז ' xzFiּפרק  miklOd xExial WxWe xTir od zFNtYdW : ֶֶ¤©§¦¥¦¨§Ÿ¤§¥©§¨¦¥
bEEife cEgId dUrp zFNtYd ici lrW itl ,zFvOdn¥©¦§§¦¤©§¥©§¦©£¤©¦§¦
dn .zEInipRn oM mB xExiAd `nYqn ,oM m`e ,zEIniptA¦§¦¦§¦¥¦§¨¨©¥©¥¦§¦¦©

zEIpFvigA `EdW zFIUrn zFvnA oM oi`X'כּו. ¤¥¥§¦§©£¦¤§¦¦
ixdW ,dNtYdn xzFi daFg od zFvOd mFwn lMnE¦¨¨©¦§¥¨¥¥©§¦¨¤£¥
ici lrW s` ,`ziixF`C ± zFvnE ,opAxC wx dNtYd©§¦¨©§©¨¨¦§§©§¨©¤©§¥

zEIniptA xExiAd dNtY'כּוg"nx ici lrC mEXn `N` , §¦¨©¥¦§¦¦¤¨¦§©§¥§©
mikiIXd miWEaNd xExiaE oETiz `Ed dUr zFvn¦§£¥¦¥©§¦©©¨¦
df oETize ,zFvOd miIwnd WOn mc`d df lW dnWPl©§¨¨¤¤¨¨¨©¨©§©¥©¦§§¦¤

lHEneilrxExiA `Ed dNtYd ici lr oM oi`X dn .`weC ¨¨¨©§¨©¤¥¥©§¥©§¦¨¥
EltPW miklOd zEllM d`lrde'כּוlFki df xExiAW , §©£¨¨§¨©§¨¦¤¨§¤¥¤¨

.(mixg` ici lr zFUrdl§¥¨©§¥£¥¦

dnEh"l xrW "miIg ur"A azMWEpxn` xaM) ©¤¨©§¥©¦©©§¨¨©§
xrW `Ed rpee`xAEc qEtcAWg"l(lr" :'aE '` WExC ¤¦§§¨§¤©©§©

."`weeC dNtY ici§¥§¦¨©§¨

ici lr milrn Ep`" :'` WExC mW azMX dn ,Epiid)©§©¤¨©¨§¨©£¦©§¥
mivFvip EpzNitY'כּו." §¦¨¥¦¦

zFidl KxvEd KM xg`C ,l"Pd WExC sFqA mW oiIre§©¥¨§§©©§©©¨§©¦§
o"n zFlrdl xWt` iYlA didW ,dkEln ibExd 'i£¥§¨¤¨¨¦§¦¤§¨§©£©
zFNtYd gke gMn eiWkre .df ici lr wx `awEpC9 §§¨©©§¥¤§©§¨¦Ÿ©§Ÿ©©§¦

o"Od oixxan'כּו. §¨§¦©©
:azM 'a WExcE§¨©

EpizFNitY lM10'כּוitM ,dNtzE dNtY lkA mpn` . ¨§¦¥¨§¨§¨§¦¨§¦¨§¦
dNtYd dxn`p f` xW` onGd zEMf itkE DxnF`d zpeEM©¨©¨§¨§¦©©§©£¤¨¤¤§¨©§¦¨

.oivFvip g"Rxdn aEvw xEriW oixxAzn KM ,`iddּכאן עד  ©¦¨¦§¨§¦¦¨¥©©©¦¦ַָ

ְל ׁשֹונֹו.

ici lr `Ed xExiAdC o`Mn gkEnCdNtYd.`wec §¨¦¨§©¥©§¥©§¦¨©§¨
`Ed zFRilTA EltPW onvr p"xp xExiA mBW x`Azp lirlE§¥¦§¨¥¤©¥©©©§¨¤¨§©§¦
zEIpFvigA `EdW wx ,oM mB zFIUrn zFvn ici lr oM mb©¥©§¥¦§©£¦©¥©¤§¦¦

dNtY?כּו' ici lr wx xExiAdC rnWn o`M dOle ,§¨¨¨©§¨§©¥©©§¥§¦¨
(:uxzn df lre§©¤§¨¥

mc` `hgA zFRilTl EltPW `awEpC onvr o"n Epiid©§©©§¨§§¨¤¨§©§¦§¥§¨¨
`N` ,oFW`xd mc`A xaM EidW zFnWPd `le .oFW`xd̈¦§Ÿ©§¨¤¨§¨§¨¨¨¦¤¨
,`hgd iptNW r"iA zpigA ode ,Fa Ellkp `NW ozF`¨¤Ÿ¦§§§¥§¦©¦©¤¦§¥©¥§

ז ' ּפרק  ּב"ּגל ּגּולים " ׁשּכתב  mdnּכמֹו ,FA EllkPW ozF` la` . ְְִִֶֶֶַַָ£¨¨¤¦§§¥¤
,mNEM hrnM mc` ipA aFx mikiWnn.י"ד ּפרק  ׁשּכתב ּכמ ֹו ©§¦¦§¥¨¨¦§©¨ְֶֶֶַָ

,dIaxE dIxR zevn `EdW bEEiGd ici lr Epiide ׁשּכתב ּכמֹו §©§©§¥©¦¤¦§©§¦¨§¦¨ְֶַָ

ב'. ּפרק ֶֶָׁשם 

:zFpigA 'b WIW ,df lMn dlFrd WExitE)¥¨¤¦¨¤¤¥§¦
d'`mc`A Ellkp `NW zFnWp od `awEpC onvr o"n : ¨©©§¨§§¨¥§¨¤Ÿ¦§§§¨¨

lr `weC `Ed df xExiA ± zFRilTl oM mB Eltpe ,oFW`xd̈¦§¨§©¥©§¦¥¤©§¨©
zpigA KiWndl lFki dNtYd ici lr okle .dNtYd ici§¥©§¦¨§¨¥©§¥©§¦¨¨§©§¦§¦©

.Fpal Ff dnWp§¨¨¦§
'aEltpe oFW`xdÎmc`A EllkPW o"xp xExiA :¥©©¤¦§§¨¨¨¨¦§¨§

ici lr mbe zFNtY ici lr mixxAzn EN` ± zFRilTA©§¦¥¦§¨§¦©§¥§¦§©©§¥
zEIniptA `Ed dNtYAW wx ,zFvn x`W'כּו. §¨¦§©¤©§¦¨¦§¦¦

'bEltPW mc` lM lW o"xp lW miWEal zpigA :§¦©§¦¤©©¤¨¨¨¤¨§
.zFvnE dxFY ici lr `weC mixxAzn EN` ± zFRilTA©§¦¥¦§¨§¦©§¨©§¥¨¦§
ici lrW s` ,dNtYdn xzFi daFg zFvnE dxFYd okle§¨¥©¨¦§¨¥¥©§¦¨©¤©§¥

zEinipRA xExiA dNtYd'כּוWOn daFg dGW mEXn `N` , ©§¦¨¥¦§¦¦¤¨¦¤¤¨©¨
zilkY did dfe ,eiWEal oTzl cg` lM lW o"xp lr©©©¤¨¤¨§©¥§¨§¤¨¨©§¦

zFNrzdl Fl xWt` i` WEaNd oFxqgaE .Fzcixi'כּוokle . §¦¨§¤§©§¦¤§¨§¦§©§¨¥
iY zFidl jixv.(ikd e`lA iBq `lC ,eiWEal oET ¨¦¦§¦§¨§¨©¦§¨¨¦
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(9):zFNtYd gkeci azM ± wqiFxA`A jEaA `Ed oM .zvw oEIr Kixv oFWNd §Ÿ©©§¦©¨¨¦¦§¨¥§©§§§©¨

17.(

(10g"Rx mdW EzOW mikln 'f lW oivFvipd zFlrdlE xxal md EpizpEke")§©¨¨¥¥§¨¥§©£©¦¦¤§¨¦¤¥¤¥§©

iM '` WExcA x`Azp mb . . EN`d oivFvPd oilrn Ep` EpizNtY ici lre oivFvip¦¦§©§¥§¦¨¥¨©£¦©¦¦¨¥©¦§¨¥¦§¦

`A xaM ok did m` iM ,zg` mrtA oivFvip g"Rxd lM xxal zlFki EpA oi ¥̀¨§¤§¨¥¨¨§©¦¦§©©©©¦¦¨¨¥§¨¨

.("l"PM 'gvpl zeOd rNA' miIwzn dide giWOd©¨¦©§¨¨¦§©¥¦©©¨¤¨¤©©©
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oiIre (blMW :mixagd xWwA d"l wxR sFq xg` mW §©¥¨©©¤¤§¤¤©£¥¦¤¨
'n zFgtl zFidl dkixv zFRilTdn DziIlrA dnWp§¨¨©£¦¨¨¥©§¦§¦¨¦§§¨
zevn ici lr p"nl mW dlFrW Epiide .zEklnA mFi§©§§©§¤¨¨§©©§¥¦§©

.bEEiGd©¦
zEIg KiWndl lkEi devnl oiEMzn Fpi`W in s`e§©¦¤¥¦§©¥§¦§¨©§©§¦©

wEqR lr "dxFz ihETl"A azMW FnM ,dlrnln,g awr) ¦§©§¨§¤¨©§¦¥¨©¨¥¤

(bdigi FCal mgNd lr `l iM""'כּוdIgn mgNdW FnM : ¦Ÿ©©¤¤§©¦§¤§¤©¤¤§©¤
miakFM icaFrd zlik`M dkxa `lA lkF`WM mb©§¤¥§Ÿ§¨¨©£¦©¨§¥¨¦

zFlGnE'ׁשם .,11כּו עּיין ©¨ֵַָ

:awr zWxR FpFWl dfe)§¤§¨¨©¥¤
xxAzp `NW ,dkxa ilA lkF`WM12oke ,FAW zEIgd §¤¥§¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¥©©¤§¥

zFlGnE miakFM icaFr zlik`13mB ,dkxa ilA `idW £¦©§¥¨¦©¨¤¦§¦§¨¨©
zlrFYd didi `NW `N` .FNW WtPd wlg oEfY `id¦¨¥¤©¤¤¤¤¨¤Ÿ¦§¤©¤¤
mr Fl didW zlrFYd FnM dkxa `lA WtPd l` dUrW¤¨¨¤©¤¤§Ÿ§¨¨§©¤¤¤¨¨¦
`lA didYW s` iM ,Dnvr devOA oiprd oke .dkxAd©§¨¨§¥¨¦§¨©¦§¨©§¨¦©¤¦§¤§Ÿ
Fpi`W `N` ,oM mb `AdÎmlFrl mc`l lirFY dpeEM©¨¨¦¨¨¨¨¨©¨©¥¤¨¤¥

.dpeEkA dUrIW in l` dxEnB d`eeWdA.ל ׁשֹונֹו ּכאן  עד ©©§¨¨§¨¤¦¤©£¤§©¨¨ְַָ

Wi zFvn ici lr mbC di`x `iadl ,dGn oeEkOd©§ª¨¦¤§¨¦§¨¨§©©§¥¦§¥
FnM ,dpeEkA `NW devnA ENit`e .oM mB p"xp xExiA¥©©©¥©£¦§¦§¨¤Ÿ§©¨¨§
xxan mFwn lMnC ,devn mWl oeEkn Fpi`W bEEiGd©¦¤¥§©¥§¥¦§¨§¦¨¨§¨¥
miWEal oETY `Ed zFvOd oipr xTirW wx .o"xPn dlrnE©£¤¦©©©¤¦©¦§©©¦§¦§¦

.(l"PM ,FNW p"xpl§©©¤©©

dPdexkCdA iM ,`weC c"n ici lr `Ed xExiaE oETiY §¦¥¦¥©§¥©©§¨¦§©§©
zMW FnM ,xxal gM FA Wi FCal"miIg ur ixt"A a §©¥Ÿ©§¨¥§¤¨©¦§¦¥©¦

.'e wxR '` xrW©©¤¤
wxR `Ede)f:FpFWl dfe ,' §¤¤§¤§

dHnl zFWAlznE zEliv`C o"Ef EcxIW mrHd dfe§¤©©©¤¨§©£¦¦§©§§©¨
l"Pd oixExiA xxal icM ,lFgd ini ,dUrOd ini zWWA§¥¤§¥©©£¤§¥©§¥§¨¥¥¦©©
dHnl mzFidA mW mibeeCfn mdW mbEEif ici lr©§¥¦¨¤¥¦§©§¦¨¦§¨§©¨

.onFwnA¦§¨
,xkGd `EdW itl ,calA `"fA wx dfA gM oi` ,dPde§¦¥¥Ÿ©¨¤©§¨¦§©§¦¤©¨¨
od okle .mbEEif ici lr l"Pd xExiAd xxal gM FA Wie§¥Ÿ©§¨¥©¥©©©§¥¦¨§¨¥¥

e"iemdA miWAlzn `"fC zFevw 'ed iM ,calA lFgd ini ¨§¥©¦§©¦©§¨§¨¦§©§¦¨¤
.calA mixxand mde.ל ׁשֹונֹו ּכאן  עד §¥©§¨§¦¦§©ְַָ

ici lr xExiAd xTire ,bEEif ici lr xExiAdW ixd£¥¤©¥©§¥¦§¦©©¥©§¥
dnE .l"f EpiAx WxitcM c"n ici lr `Ed ,oM m` .xkGd©¨¨¦¥©§¥©¦§¥¥©¥©©
oYYe" cFqA xxal zcxFi zEklOdW xg` mFwnA azMW¤¨©§¨©¥¤©©§¤¤§¨¥§©¦¥

sxh'כּו"(eh ,`l ilWn)gkA `Ed xExiAd dGW xnFl Kixv , ¤¤¦§¥¨¦©¤¤©¥§Ÿ©
.DA WAlzOd `"Gd"'כּו תּדֹור ּכי "ואּׁשה ּפסּוק על  lre.14ועּיין ©¨©¦§©¥¨ְְִִִֵַַָָ§©

"'Ek zkFxRd l` K`" e"tw ,aWIe xdGd iR15.( ¦©Ÿ©©¥¤©¤©¨¤
.`"fC c"nA `Ed zFvOd ici lr miWEaNd xExiA oke§¥¥©§¦©§¥©¦§§©§¨

?zFvOd miniIwn miWPd Ki` oM m` ,oEIr Kixv)¨¦¦¦¥¥©¨¦§©§¦©¦§

sxh oYYe" zEklOdW FnM Epiid ,xnFl Wie'כּוilE` ." §¥©©§§¤©©§©¦¥¤¤©
onGdW dUr zFvOn zFxEhR miWp `nrh i`dn`nxB16, ¥©©£¨¨¦§¦¦§£¥¤©§©§¨¨

dHnl onGd xTire ,dpFxg` dpigA `Ed onGd iM¦©§©§¦¨©£¨§¦©©§©§©¨
.xxal gM mdA oi` mde ,xExiA Kixve ,diIUrA©£¦¨§¨¦¥§¥¥¨¤Ÿ©§¨¥

zpigAn oM mb zFvOd lM ixd K`oinFimiWEaNdW , ©£¥¨©¦§©¥¦§¦©¦¤©§¦
d xExiA sExivA devOdn miUrpmFI? ©£¦¥©¦§¨§¥¥©

zpigaC :xg` oiprA mrHd x`Azp xg` mFwnA§¨©¥¦§¨¥©©©§¦§¨©¥¦§¦©
Epiid ± onfA diElYd devOde ,mFwnE onf `Ed `awEp§¨§©¨§©¦§¨©§¨¦§©©§
gM oi` `awEp zpigaaE ,onGA onGdC dlrnln KiWndl§©§¦¦§©§¨§©§©©§©¦§¦©§¨¥Ÿ©

df'כּו.onf zpigAn DxTirW oeiM" מצֹות ּב"טעמי הּתיר ּוץ 17ועּין ¤¥¨¤¦¨¨¦§¦©§©ְְְֲִֵֵֵַַַ

תקע"ב  ּבא  ּבפרׁשת זה ונתּבאר אחר , ).18ּבענין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

zFkWnd Epiide19.`NirlC xF`d §©§©§¨¨¦§¥¨

"miIg ur"A azMX dn :xnFl dvFx)' א ּפרק כ"ו, :ׁשער ¤©©¤¨©§¥©¦ֶֶַַ
.('a zF` lirl x`AzPW FnM ,"mpTzl xF`d KiWndl"§©§¦¨§©§¨§¤¦§¨¥§¥

dUr zFvn g"nx lMW ,`"fC micqg 'd od ode§¥¥£¨¦§¨¤¨§©¦§£¥
.mW "zFvn inrh"A azMW FnM ,mdA miiElY§¦¨¤§¤¨©§©£¥¦§¨

"WcTd zxB`"A dfA oiIr)(c oniq oFxg` qxhpEw)xEAC ©¥¨¤§¦¤¤©Ÿ¤§§¥©£¦¨¦
xFwnC ,"dGd onfaC miIg ur ixtA azMW dn" ligzOd©©§¦©¤¨©¦§¦¥©¦§¦§©©¤¦§

oiRp` Kix`C zipEpal zpigAn `Ed micqg 'dd'כּו. ©£¨¦¦§¦©©§¦©£¦©§¦

dPdeoiprA ,'` zF` lirl iziWwdX dn aXiil Wi dfA §¦¥¨¤¥§©¥©¤¦§¥¦§¥§¦§¨
zMX dnEUrPW WExiR oi` miWEaNdW mW aWcgnlr ©¤¨©¨¤©§¦¥¥¤©£¥¨¨©

wx ,zFvnE dxFz icimixxAzn'כּו"WcTd zxB`"aE , §¥¨¦§©¦§¨§¦§¦¤¤©Ÿ¤
C rnWn "DlrA zxhr lig zW`"mi`xapdxFY ici lr ¥¤©¦£¤¤©§¨©§¨§¦§¨¦©§¥¨

KWnp mXn ,xzkA DWxXW devOdW Epiid .zFvnE¦§©§¤©¦§¨¤¨§¨§¤¤¦¨¦§¨
WEaNd `Fxal dpigA'כּו.iccd` ixzqe ± §¦¨¦§©§§¨§¦©£¨¥

zFid mrC .xiRW iz` o`M iYazMW dn itlE§¦©¤¨©§¦¨¨¥©¦§¦¡
zRilTn xExiA mikixSW wx ,mpWi xaM miWEaNdW¤©§¦§¨¤§¨©¤§¦¦¥¦§¦©
lr KWnPd xF` ici lr `Ed df xExiA mFwn lMn ,DbFp©¦¨¨¥¤©§¥©¦§¨©
dpigA EpOn KWnpe ,xzMdn KWnPW l"Pd devn ici§¥¦§¨©©¤¦§¨¥©¤¤§¦§¨¦¤§¦¨

WEaNd xxal'כּוWEaNd z`ixA oipr Edfe .כּו', §¨¥©§§¤¦§©§¦©©§

wEqR lr x`AzPX dn oiIre(aÎ` ,fiw miNdY)Elld"'כּו, §©¥©¤¦§¨¥©¨§¦¦©§
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(12):xxAzp.(xxFrzp :l"fix`dl dxFY ihETlA ¦§¨¥§¦¥¨§¨©¦©¦§¥

(13):m"EMr.(mirWxd :l"fix`dl dxFY ihETlA £§¦¥¨§¨©¦©¨§¨¦

(14.(bÎa ,ct zFHn dxFY ihETl)¦¥¨©

(15`e frw cEOr ` wlg e"qwz owGd x"Enc` ixn`n d`x).(Kli §¥©©§¥©§©¨¥¥¤©¨¥¨

(16.(zFnFwn dOkaE .dpWOA ` ,hk oiWECw)¦¦©¦§¨§©¨§

(17dxrdAW xn`OA `aEd .ziW`xA zWxR l"fix`dl dxFY ihETlA)§¦¥¨§¨©¦©¨¨©§¥¦¨©©£¨¤§¤¨¨

.(d`Ad©¨¨

(18.(onqp mWe .elw cEOr a"rwz owGd x"Enc` ixn`n)©©§¥©§©¨¥©§¨¦§¨

(19):lirl qRcPd xF` dxFzAzkWnd.( §¨©¦§¨§¥©§¨©
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xn` cg` mFwnaC `d aXiil ,"mlFrl 'd zn`e¤¡¤§¨§©¥¨¦§¨¤¨¨©
mFwnaE ,dnkge xzMn zFkWnd od zFvnE dxFYdW¤©¨¦§¥©§¨¦¤¤§¨§¨§¨
oM mb aXiizi mXnE .DbFpÎzRilw xxal mdW xn` xg ©̀¥¨©¤¥§¨¥§¦©©¦¨¦§©¥©¥

.l"PM uExiYd©¥©©
Wi ,EltPW miWEaNd WxWC ,oM mB xnFl xWt`e§¤§¨©©¥§Ÿ¤©§¦¤¨§¥
mbd .xzMd zEipFvign oM mB mWxW ozlitp mcFw ,xnFl©¤§¦¨¨¨§¨©¥¥¦¦©¤¤£©

,dpiA zEipFvig `EdW l"nWgn mWxXW x`Azi oOwlC¦§©¨¦§¨¥¤¨§¨¥©§©¤¦¦¦¨
.minrtl "`wiYr" `xwp dpiaC rEci ixd£¥¨©§¦¨¦§¨©¦¨¦§¨¦

xTir wx .o"xp xExiA oM mB Wi zFvOAW ,dGn dlFrd̈¤¦¤¤©¦§¥©¥¥©©©¦©
ici lr ± df xExiaE ,miWEaNd xExiA `Ed zFvOd oipr¦§©©¦§¥©§¦¥¤©§¥
.(devOd mEIw ici lr dlrnln KWnPW c"n zkWndd©©§¨©©¤¦§¨¦§©§¨©§¥¦©¦§¨
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

יודי"ן.Ê"Î·Â(כז) בב' כו' אלקים ה' וייצר מ"ש יובן
דהוי"ה  שמות ב' דוקא כאן שהזכיר ומה
ויאמר  רק הברואים בכל כן אמר שלא כו' אלקים
נשמת  בשרש למעלה מבואר דהנה כנ"ל. לבד אלקים
פנימית  בחי' גם (שכולל דחכמה ביו"ד שהוא האדם
בה"א  שהוא הדומם מבחי' וגופו שבקש"י) הכתר
דהוי"ה  שמות ב' ענין וזהו דוקא. דנתב"ס משום תתאה
ושם  הכל תחלת דחכ' ביו"ד הוי"ה שם יחד אלקים
שנתחברו  דרגין דכל סופא תתאה ה"א בבחי' אלקים
החכ' בחי' כי ולהיות יודבקו. יחדיו וסוף תחלה יחד
היה  א"א ע"כ הדומם בחי' מערך מאד רחוק שבמדבר

שמות שית  דב' חבור ע"י כ"א כ"כ בנקל יחד חברו
כו'. אלקים ה' וייצר וזהו תחלה. אלקים דהוי"ה הללו
שהוא  צו"ח בבחי' שהן הברואים כל שאר משא"כ
להתחבר  ובנקל יותר זע"ז שקרובים ווי"ו עילאה ה"א
אלקים  שם (רק יחד אלקים דה' שמות ב' נזכר לא יחד
וייצר  מ"ש ג"כ וזהו כו'). דבינה עילאה אלקים שהוא
יו"ד  א' הא' באות אשר יודי"ן ב' שהן דוקא יודי"ן בב'
נקודה  בחי' שהוא שבו האמצעי קו שע"ג העליון
הוא  הקו שתחת הב' ויו"ד כו'. נשמתו מצד הנ"ל דח"ע
תחלה  שנתחבר כו' הדומם בבחי' שהוא המל' בחי'
שם  בבחי' שהוא האדם בחי' ענין עיקר וזהו בסוף.
תחלה  בו שמחובר כידוע דוקא אלפי"ן במלוי מ"ה
האלכסוני  בקו שמחוברין יודי"ן הב' והן יחד. וסוף
וייצר  וז"ש יחד. אלקים דהוי"ה שמות ב' והן כו'. שבו

וד"ל: דוקא האדם את אלקים ה'
ה'‰Â‰(כח) וייצר ענין לנכון מתיישב אין עדיין

אמר  דוקא יצירה בבחי' למה כו'. אלקים
כמ"ש  ועשייה בבריאה כן אמר ולא אלקים הוי"ה
יצרתיו  בראתיו אמר הלא כו' האדם את אלקים ויברא
מתיישב  אינו הכתוב פשט וגם וכנ"ל. כו' עשיתיו אף
על  דמשמע כו'. עפר האדם את אלקים ה' וייצר במ"ש

ואח"כ  הללו שמות ב' שאמר הוא העפר מן שיצרו מה
שמות  דב' טעם עיקר הנ"ל ולפי כו'. נ"ח באפיו ויפח
בגופו  נשמתו חבור מצד הוא דוייצר היודי"ן וב' הללו
שעשאו  מה שהוא בעפר יצירה על יתכן ואיך כו'. יחד
ויברא  מ"ש וכן כו'. אלקים ה' וייצר בזה שיאמר גולם
על  ג"כ דקאי אלקים בצלם בצלמו האדם את אלקים
אלקים  בצלם נבראת שהיא נשמתו על וגם גופו ציור
ה' וייצר לומר הדבר וכפל שחזר מהו וא"כ כו'. ממש
בצלמו  האדם את שברא אמר שכבר אחר כו' אלקים
ב' שיש וצ"ל כו'. בצלמו ביצירה אמר לא ולמה כו'
ויברא  מ"ש והוא דבריאה אדם בחי' א' אדם מיני
דיצירה  אדם בחי' והב' כו'. בצלמו האדם את אלקים
ומה  שמו מה ד) ל, (משלי וכמ"ש כו' וייצר מ"ש והוא

אדם  גי' מה בנו. נח,שם (ב"ב שאמרו וזהו כידוע. כו'
שהוא  דאדה"ר שופריה מעין אבינו דיעקב שופריה א)
(כמשי"ת). כו' דא"א הת"ת בחי' מעין דז"א ת"ת בחי'
במלוי  ע"ב דשם ח"ע דחכ' מדרגות ב' הן ובכלל
אלפין  במלוי מ"ה שם שהוא דז"א ח"ת ובחי' יודי"ן
אדם  בחי' (ועוד וד"ל): כו' שמו מה (וז"ש דיצי'
יצרתיו  בראתיו וכמ"ש כו' אדם נעשה כמ"ש דעשיה
תחלה  להקדים יש כ"ז להבין והנה כו'). עשיתיו אף
שבתחלה  במה הנ"ל בענין יותר ביאור בתוס' להבין
ויפח  ואח"כ עדיין נפש בלא עפר גולם האדם גוף יצר
חיה  לנפש כמ"ש המדברת השכלית נפש נ"ח באפיו
עם  גופם יצאו הברואים כל שאר משא"כ ממללא לרוח
תחלה  הנה אך כנ"ל. ממש אחד ממאמר כאחד נפשם
דצח"מ  מדרגות ד' בענין יותר בפרטיות להבין יש
למעלה  זו חלוקות מדרגות ד' שהן שכמו להיות הנ"ל
דצח"מ  מדרגות ד' יובן כך כנ"ל בגשמיות מזו
שבחי' למעלה מבואר להיות האדם בנפש ברוחניות
שאין  הדומם בחי' שהוא אבנים נקר' הדבור אותיות
כמו  רק כלל התפשטות ורבוי וצמיחה גידול בהם
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

תמיד  הן הפה מוצאות בה' במבטא יוצאים שהאותיות
כאבן  כלל יגרע ולא יוסיף לא אחד מציאות באופן
במה  הדומם לאבן דומין זאת ועוד ממש. הדומם
אור  בהן היכר באין מאד מצומצם באותיות שהחיות
מהגרון  באחה"ע בעלמא הבל רק וכלל כלל החיות
ההבל  וגם כלל. חיות בלא הן הללו אותיות דגופי
בצמצום  בגרון הלב מהבל ויוצא מאד מצומצם שבהן
בחי' כמו רק הן אלא וכה"ג מהחיך גיכ"ק וכן גדול
הלב  מן שיוצא מה כל בתוכו לקבל בעלמא גולמא כלי
מיני  כמה בתוכו שמקבלים הכלי (כמו כו'. והמוח
אל  כלל מתיחסת הכלי אין כי הפכיים גם משקים
בחי' אבל כו'). הכל לקבל קבול בית שהוא רק המשקה
רב  חיות בהן יש שהרי צומח בחי' הוא שבלב המדות
המדות  התפעלות בבחי' רואים שאנו מה והוא יותר
בא  שהוא וכה"ג והתפארות וכעס ונצוח כאוי"ר שבלב
רב  חיות יש בדבור שגם (ואע"פ ביותר רב וחיות באור
הלב  מן היוצאי' בדברים זהו זולתו. בלב שפועלי' עד
המדות  והרי המדות). התפעלות וחיות אור שזהו דוקא
כי  בחוש רואים שאנו כמו ממש צומח בבחי' הן
והולכת  מאד בקטנות היא המדה התפעלות התחלת
האהבה  מדת כמו מאד וגדלות ברבוי ומתפשטת
האהבה  התפעלות שהתחלת נחמד דבר לאיזה ותשוקה
וכל  בקטנות נמשך שהוא כל ואח"כ ביותר. קטנה
הדבר  אותו אחר ביותר בהרהור לבו נמשך שהוא
התלהבות  התפעלות ומתגברת הולכת הרי הנאהב
לחולת  שיגיע (עד ביותר ותתרחב שתגדל עד האהבה
הקשה  ארז כמו ביותר וחזקה עזה ותהיה כו'). אהבה
האהבה  התפעלות ובתחלת כלל ממקומו יזיזוהו שלא

רך  כקנה הקטנות בבחי' וכך היא ממקומו. שיזיזוהו
ונתגלה  שנתפשטה רק מיד ומתבטלת האהבה נזוז היה
הנק' וזהו כו'. כארז וחזק קשה שנעשה עד ביותר
רק  דהיינו לבד שלהם התפשטות בבחי' המדה גדלות
יש  וכמו"כ מהותם. בעצם ולא העצם מן התפשטותם
שאנו  כמו ממש ומהותם בעצמם המדות גדלות בחי'
וחלשים  בעצם קטנים שמדותיו קטן בתינוק רואים
בענינים  רק אהבתו התפעלות שהרי מהותם בעצם מאד
האהבה  ותתלהב שתתפשט ואע"פ מאד קטנים
מאד  וחלושה היא קטנה שחומדו מה לדבר ותשוקה
אהבה  התפעלות אור יופסק תומ"י שהרי מהותה בעצם
נק' זו התפשטות ואין וכלל כלל תוקף לה ואין שלו
בבחי' הוא מדותיו שבעצם מפני כלל וצמיחה רבוי

עמו  מדותיו שיגדלו שכלו כח כשיגדל אבל הקטנות
מדותיו  נעשו הרי איש יהולל שכלו לפי בפי' כנ"ל
שלהם  בהתפשטות וגם מהותם בעצם וחזקים גדולים
הולכים  בקטנות התפעלות בבחי' שתחלתם שהגם
צומח  בבחי' ה"ז עכ"פ וע"כ כנ"ל. ביותר ומתחזקים
הקטנות  מן ויגדל יצמח שהעץ ממש השדה כעץ ממש
למעלה  (ומבואר כו'. יותר שיגדל כל ומתחזק והולך
מהותם  בעצם וגדולים קטנים ואילנות עצים שיש
אין  דאדם במדות וכ"ה כו'. גידולם שלימות לאחר
ויש  כו'. מהותם בעצם במדותיו לחבירו דומה אחד
בעצם  קטנים מדות ואנשי בעצם גדולים מדות אנשי
מדות  אנשי כו' אשר העם וכל לב) יג, (במדבר כמ"ש
הכל  גדולות במדות קומה בעלי אנשים פשוטו כי (ואם
כנ"ל): שבחי צומח בחי' שזהו תליא בהא דהא אחד

צמיחה ‰Â‰(כט) בבחי' הן שהמדות שנתבאר מאחר
שהן  מזה יובן הנה השדה. כעץ ממש
בארץ  יניקתו הרי שהעץ ממש השדה לעץ דומין
ונעלם  וצפון טמון צמיחתו ושרש יצמח שמשם
יוצא  ואח"כ גדול בהעלם שם ומובלע שבארץ בשרשיו
יניקותיו  שרשי ששרש וכידוע בצמיחותו. גילוי לידי
בצמיחה  גלוי לידי יוצא ומשם בהעלם בארץ מובלעים
סבת  שעיקר ממש האדם במדות וכ"ה מעט. מעט
מן  צומח הוא כנ"ל ביותר לגדלות מקטנות צמיחתם

שלהם המוחין בהתפשטות בין מהותן בעצם בין דוקא
וצפון  מובלע הוא חיותם יניקות ששרשי דהיינו כנ"ל.
גלוי  לידי יוצאים ומשם תחלה שבמוח בשכל ונעלם
בהתפעלו' כנ"ל ורבוי והתפשטות צמיחה בבחי'
התפעלות  שכל וכידוע כו'. ומתרחבת הולכ' הנגלה
שבמוח  בשכל תחלה כלולים הן שבלב המדות
במהות  לחוץ ויוצאים נולדים ואח"כ שם ונעלמים
במעי  כלול היה שתחלה אמו מבטן הנולד (כולד בפ"ע
שם  הוא אך חדשים. בט' מעט מעט שם וצומח אמו
כו' אוכלת שאמו ממה ואוכל אמו בבטן בהתכללות
חלב  ליניקת לאמו צריך שנולד הגם ואח"כ פ"ג). (נדה
כמשי"ת). מוחין יניק' עבור ונק' בשנים שיגדל עד
שנולדו  אחר שגם השדה דעץ זה ממשל עכ"פ ומובן
לגדלות  מקטנות צמיחתם סבת כל השכל מן המדות
שבמוח  השכל בהעלם דמדות השרשים מיניקת הוא
בהבלעה  בארץ יונקים האילן ששרשי כמו דוקא
השרשים  העלם מן בגלוי צמיחת' סבת ומשם בהעלם

וד"ל: כנ"ל
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

מנחֹות ּוׁשיירי קדׁשים קדׁשי אכילת dEvY]מצות zWxR]1 ¦§©£¦©¨§¥¨¨¦§¨¥§¨¨¨©§©¤

(a"w)lFk`N2,WCwOA miWcw iWcw mipdMd ¤¡©Ÿ£¦¨§¥¨¨¦©¦§¨
xn`PW3:mdA xRM xW` mzF` Elk`e""'FbexcqA ± ¤¤¡©§¨§¨£¤ª©¨¤§§¥¤

.dEvY§©¤
devn cFr d`A oke(c"lw)mipdMd lFk`N :ev xcqA §¥¨¨¦§¨§¥¤©¤¡©Ÿ£¦
xn`PW ,zFgpn ixiiW4:oxd` Elk`i dPOn zxzFPde" §¨¥§¨¤¤¡©§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ

crFn ldF` xvgA ,WFcw mFwnA lk`Y zFSn ,eipaE¨¨©¥¨¥§¨¨©£©¤¥
."dElk`iŸ§¨

:a"w devn KEPigd oFWl dfe§¤§©¦¦§¨
lk`p did mW`de z`Hgd oAxw xUA lM :xaCd llM§¨©¨¨¨§©¨§©©©¨§¨¨¨¨¨¤¡©
zxRM mlWY Ff dlik`aE ,'Ek dxfrA dPEdM ixkfl§¦§¥§¨¨£¨¨©£¦¨¦§©©¨©

dkxal mpFxkf EpizFAx Exn`W FnM ,xRMzOd5mipdM" : ©¦§©¥§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ£¦
"mixRMzn milraE milkF`6: §¦§¨¦¦§©§¦

oiadlE (`7dkxal mpFxkf EpzFAx Exn` dPd ,df8lr §¨¦¤¦¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨©
m`e" wEqRlk`i lk`d"9A" ±ipWaEzMd zFlik` ¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§¥£¦©¨
zg` ,xAcnmc` zlik`,(mipdM zlik` xnFl dvFx) §©¥©©£¦©¨¨¤©£¦©Ÿ£¦

zg`egAfn zlik`"10. §©©£¦©¦§¥©

C ,`Ed oiprde"gAfn zlik`"oiaixwn EidW ,`Ed §¨¦§¨©£¦©¦§¥©¤¨©§¦¦
,oipAxw lik`e cxFi dlrnNW W`e ,eilr dndAd©§¥¨¨¨§¥¤§©§¨¥§¨¦¨§§¦

dkxal mpFxkf EpizFAx xn`nM11did dix` zEncM" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦§©§¥¨¨
,mixExiAd zpigA Epiide ."'Ek zFpAxw lkF`e cxFi¥§¥¨§¨§©§§¦©©¥¦
DbFpl dxiaW KxC EltPW ,EdzC mivFvipd mixxAzOW¤¦§¨§¦©¦¦§Ÿ¤¨§¤¤§¦¨§©
zEklnA mirlaPW ± dXEcTl miNrznE ,r"iaC§¦©¦§©¦©§¨¤¦§¨¦§©§

.r"iaC xFwn ± zEliv`C©£¦¨§¦©

aEzMW Fnke12,"minlFr lM zEkln LzEkln" : §¤¨©§§©§¨¨¦
,DbFp ixExiA xxal r"iaA zlRWp zEliv`C zEklnW¤©§©£¦¦§¤¤§¦©§¨¥¥¥©

aEzMW FnM13"sxh oYYe" :14millkp zFvFviPd ozF`e , §¤¨©¦¥¤¤§¨©¦¦§¨¦
xdGA aEzMW FnkE .DA15dlk`C oixEh sl`" oipr EdGW , ¨§¤¨©Ÿ©¤¤¦§©¤¤¦§¨§¨

oFl16dAx dndA17." §¥¨©¨

oipr did ok FnkElr DbFPn dgwlPW ,dndAd oAxw §¥¨¨¦§©¨§©©§¥¨¤¦§§¨¦©©
zWAlzOd zEliv`C zEkln `EdW ,oFvigd gAfn iAB©¥¦§¥©©¦¤©§©£¦©¦§©¤¤

,r"iaA'a wxR d"v devn x`AzpW FnM)18(zFvFviPdnE , §¦©§¤¦§¨¥¦§¨¤¤¥©¦
."gAfn zlik`" oipr Edfe .`awEpC o"n cFq EUrp EN`d̈¥©£©§§¨§¤¦§©£¦©¦§¥©

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

(1zFvOdn dOM inrh Ex`Azp mW ,c"Ag zEciqg zxFY ixtqA mFwn d`xn©§¥¨§¦§¥©£¦©©¨¦§¨£©£¥©¨¥©¦§

:LizFvn KxC xtqA E`A `NW [dEvY zWxtA KEPigd xtqA E`AW]¤¨§¥¤©¦§¨¨©§©¤¤Ÿ¨§¥¤¤¤¦§¤

[gv]WCwOA zFxp zkixr.LzlrdA zWxR Wix iWExC .dMEpg iWExC : £¦©¥©¦§¨§¥£¨§¥¥¨¨©§©£Ÿ§

[hv]mipdM icbA zWialmFi xrW W`x zxhr .dEvY zWxR xF` dxFY : §¦©¦§¥Ÿ£¦¨¨¨©§©¤£¤¤Ÿ©©

. dEvY zWxR miIg zxFY .mixERMd©¦¦©©¦¨¨©§©¤

[bw]zxhwzFnW] dxFYd xF` .(` ,hk c ,ak) xAcOA .(c ,e) `xwIe dxFz ihETl : §Ÿ¤¦¥¨©¦§¨©¦§¨©¨§

.x"Enc` zXEcw cFaM zniWx ± .(` ,apw) [` KxM¤¤§¦©§§©©§

:zFxg` zFvnA aB` KxCA mb Ex`Azp EpzWxtA Exn`PW zFtqFp zFvn¦§¨¤¤¤§§¨¨¨¥¦§¨£©©¤¤©©§¦§£¥

:gv devnWCwOA zFxp zkixr,gt lirl) "W` Exraz `l" zevnA x`Azp ± ¦§¨£¦©¥©¦§¨¦§¨¥§¦§©Ÿ§©£¥§¥

.(a

:cw devnadGd gAfn lr aixwdlE xihwdl `NWoipA" zevnA x`Azp ± ¦§¨¤Ÿ§©§¦§©§¦©¦§¥©©¨¨¦§¨¥§¦§©¦§©

.(a ,e miwxR) "WCwn¦§¨§¨¦
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â בפיך כו' אליך קרוב כי בסש"ב מ"ש יובן
נגד  הוא ובלבבך מ"ש דלכאו' כו' ובלבבך
והמוח  ברשותם, לבם שהצדיקי' לפי ומתרץ החוש,
דברה  ולא לבם, ברשות הם רשעים ורק הלב, על שליט
הדבר  קרוב ולכן מתי', קרוי' שבחייהם במתים תורה
רק  אמרו שהרי כ"כ מובן אינו שלכאו' ומה מאד.
והגם  בינונים, ולא לדייק ויש ברשותם, לבם הצדיקי'

כל  שלא רואי' אנו מ"מ כו' צדיקי' כולם ועמך שכתי'
שהקדים  מה עם לתרץ יש זה אך ברשותו. לבו אדם
תחלה  בלבבך לומר צריך שהי' לבלבבך, קודם בפיך
לודברת  קודם לבבך בכל שנא' בק"ש כמו בפיך ואח"כ
אבל  ברשותם, שלבם הצדיקי' מעלת זהו אך בם,
בחי' הוא בפיך כי והיינו תחלה, בפיך צ"ל הבינונים
שליט  מוח להיות אדם לכל קרוב שעי"ז בתורה הדבור
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יחזיק  או ע"פ כמארז"ל שלום נק' שהתורה הלב, על
בפשמ"ע  שלום משים בתורה העוסק כל כו' במעוזי
החבור  בחי' הוא בפמשמ"ע שלום בפשמ"ט, ושלום
לבא  ובינה מוחא חכ' י"ה, בחי' שהם ללב מוח בין
והמוח  אש, יסוד בחי' הוא שהלב הפכי', שני שהם
התורה  וע"י ולח, קר הוא שהמוח המי' יסוד הוא
שליט  מוח שיהי' נמשך שיהי' בפשמ"ע שלום משים
הקול  המשכת ו"ה בחי' בפשמ"ט ושלום הלב, על
שיומשך  כנ"ל ההי"ן ב' המחבר הוא שהוא"ו בדבור,
כו'. הקול ע"י תתאה בה' עילאה ה' מבחי' ההמשכה
בינוני, אפי' אדם לכל קרוב זהו התורה דבור והנה
התורה, דבור בבחי' ומחשבתו שכלו להניח יכול שהרי
איך  תאמר ואם מאד, הדבר אליך קרוב כי אמר וע"ז
שע"י  בפיך, תירץ ע"ז החוש, נגד זה שהרי קרוב הוא
המוח  שיהי' בלבבך נעשה עי"ז בתורה הדבור הוא פיך

מאד. קרוב וה"ז הלב על שליט

Â‰ÊÂ'שא שבק"ש לבלבבך, קודם בפיך כאן שאמר
בצדיקי' מדבר שבק"ש לפי קודם, לבבך בכל
עם  שרית כי בחי' הוא ישראל שמע תחלה אמר שהרי
את  שהפכו הצדיקי' הם רצוש"מ, עושים בחי' אלקים,
א' לכן כו' ואתהפכא אתכפיא בבחי' העבודה ע"י הרע
ביעקב  וכן וקשרתם, ואח"כ ודברת ואח"כ לבבך בכל
ואח"כ  מח', תפלה הראשון קל יעקב, קול הקל כתי'
בחי' המצות מעשה בחי' יעקב ואח"כ דתורה, קול
בבינונים  שמדבר קרוב כי בפ' משא"כ עבדי, יעקב
הלב, על שליט מוח בבחי' להיות כ"כ בנקל אין שלהם
בחי' בפיך ע"י מאד אליך קרוב שמ"מ אמר וע"ז
שליט  המוח שיהי' ובלבבך נעשה ועי"ז דתורה, הדבור
וכמארז"ל  שולטות, עשו ידי הידים אין ואז הלב, על
אין  אז מדרשות בבתי כשמצפצפין יעקב קול כשהקל

כו'. הידים

(a) jil` aexw ik

.(a"l ,i"evp t"y) .c"qa

•
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באצי'Â‰ÊÂפא) הגילוים באופני בההפרש בע"ח דאי'
מאיר  דאוא"ס לבי"ע, שמאצי' והגילוי
ובמל' חלון דרך ובז"א כו' מקום בקירוב וחכ' בכתר
בזה  דההפרש כו'. מסך דרך לברי' ומאצי' נקב דרך
רק  אור מהות אותו בחי' הוא הכל דאצי' דבמדרי' הוא
שהאור  מל' בבחי' גם וע"כ כו', מיעוט בבחי' שהוא
שהוא  מאחר מ"מ הרבה, מיעוט ובבחי' לבד נקב בדרך
ויהי' הנקב להרחיב ביכולת הרי האור מהות אותו
השמש  אור וכמו כו'. חלון דרך כמו בריבוי האור
שמאיר  השמש אור מהות שהוא מאחר נקב דרך המאיר
אבל  כו'. חלון כמו להיות להרחיבו יכולים הנקב דרך
האור  כשירבה גם הרי מסך דרך היא ההמשכה כאשר
אור  בבחי' המסך שאחר הגילוי יהי' מ"מ למסך מעבר
בבחי' דגם משום הוא והענין כו'. לבד תולדה של
רק  האור ריבוי בחי' בהעלם בו יש האור מיעוט
התחתון  יכול שזה האור מיעוט בבחי' הוא שבגילוי
אל  המשפיע מן השכל בהשפעת וכמו כו'. לקבל

בג  שבא מה הרי רק המקבל הוא המקבל אל ילוי
הרי  ובאמת לקבל, יכול אינו דהפנימיו' השכל חיצוניו'
אדם  ישנה לעולם שז"ע ג"כ השכל פנימיו' בזה יש
את  לו ישפיע שלא הכוונה שאין קצרה, בדרך לתלמידו

המחזיק  מועט בבחי' שיהי' כ"א בשלימות השכל אור
רק  הפנימיו', כל בזה יש שבהעלם והוא המרובה, את
וזהו  כו', לבד החיצוניו' הוא המקבל אל שנגלה מה
שע"י  שנין מ' לאחר דרבי' אדעתי' אינש דקאים
הפנימיו' על בא ה"ה לו הנשפע בהשכל אח"כ היגיעה

כו'. שבזה
Î"ÂÓÎÂ'שבחי למע' ומיעוט הריבוי בבחי' הוא

בחי' רק מאיר שבגילוי הוא האור מיעוט
גם  בזה יש בהעלם אבל כו', צמצום ובבחי' החיצוניו'
ומדות  במוחין גם הוא שכן וצ"ל כו'. הפנימיו' בחי'
ובבחי' המציאות בבחי' מובדלים הן שהמדות דהגם
דכל  פל"ג שנת"ל (וכמו המוחין מבחי' שלהם הישות
הגילוי  מבחי' ולכן כו'), עצמו הרגש הו"ע המדות ענין
וכמשנת"ל, כו' המדות מציאות להיות א"א דמוחין
שבמוחין  הגילוי בחי' גם בהעלם בזה שיש צ"ל מ"מ
האה' שז"ע דוקא, מההתבוננו' באה היא המדה שהרי
וע"י  האה' תהי' לא ההתבוננו' שלולא טו"ד שע"פ
שזהו  הגם וע"כ כו', האהבה נולדה דוקא ההתבוננו'
גילוי  שבעת מפני זהו המוחין אור שנתעלם לאחר
ולאחר  דמדות, המורגש לבחי' שייך אינו המוחין
דמדות  המורגש לבחי' בא ה"ה המוחין אור שמתעלם
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עילת  שזהו מאחר המוחין מאור בהמדות יש מ"מ כו',
הפלפול  אריכות לאחר שבא דין בפסק וכמו כו'. המדה
אריכות  כל בהעלם דין בהפסק יש הרי וטעמי' בסברות
הסברות  בהשגת שמתעסק שבעת הגם הפלפול,
היינו  מהמדה עדיין למע' ה"ה הענין ובפלפול והטעמי'
כל  בהעלם יש בפס"ד הרי מ"מ בפו"מ, הפס"ד
אריכות  בהעלם בה יש בהמדה כמו"כ כו'. האריכות
שע"פ  שמדות מה (וגם כו' באה שממנה ההתבוננו'
שמתעוררים  טבעיים מהמדות אחר באופן הן השכל
והיינו  במדות המוחין גילוי ה"ז השכל, ע"פ שלא
שכליות  מדה שהיא השכל בחי' ונגלה נראה שבהמדה
המדו' התפעלו' ג"כ יש ההתבוננו' ובשעת כו'),
יש  המדה בהתפעל' ואח"כ שכלי, התפעלו' שהו"ע
יש  אלקי' השגה דכל וכנודע כו'. המוחין מבחי' בזה
ההשגה  בעת וע"כ כו', זו מהשגה הבאה פרטיות מדה
בהתגלות  המוחין שאז רק בשכל, המדה התפעלו' יש
ג"כ  בה יש המדה התפעלות ובעת בהעלם, היא והמדה
והמוחין  בהתגלו' היא שהמדה רק המוחין אור בחי'
החיות  הוא בהמדה שבא המוחין ואור כו'. בהעלם
מצ"ע, המדה חיות לא המוחין חיות שזהו שבהמדה
כו', התלהבות בבחי' היא מצ"ע המדה דחיות
מבחי' היא שבהם החיות טו"ד שע"פ ובהמדות
מקיף  בבחי' הוא המוחין דאור זאת ולבד כו'. המוחין
האור  הרגש והו"ע המדות, התפעלות בעת המדות על
המדות, והתפעלו' התעוררו' בעת שצ"ל המושג אלקי
של  החיות הוא גופא המדה שבהתפעלו' החיות הנה
חיות  בה יש וההתבוננו' שבההשג' האלקי', ההשגה
כו'. בהמדה ומורגש שמאיר הוא הזה והחיות ותענוג,
והמדה  לגמרי המוחין אור מתעלם כאשר שהרי והראי'
לאחר  גם נשאר שהעלול עו"ע (שז"ע עכ"פ נשארה
אז  שהיא רק כו', חיות בה אין כו') העילה הפסק
במ"א, וכמ"ש כו' בעצם המדה מצד שזהו יותר בתוקף
בהמדה  חיות להיות ובכדי כו', בה יש לא חיות אבל
הרי  כו'. והשגה ההתבוננו' התחדשות ע"י דוקא זהו
כל  בה יש ובהעלם מהמוחין אור גילוי יש שבהמדה
מהותים  הם שבעצם (לפי מאד שנעלם רק האריכות
אל  מהמשפיע גופא במוחין בעו"ע כמו ולא נבדלים
שבה  הפנימיו' ואין מוחין ג"כ היא שהחיצוניו' המקבל
מאיר  הרי המדות בגדלות שהרי וגם כו'), כ"כ בהעלם
בדרך  שבאים המדות והן ממש, בגילוי המוחין אור
וההשגה  המוחין פנימיו' בבחי' והוא מהמוחין, ממילא
בגילוי  ומאיר האור שמתפשט האלקי הענין בעצם
ובהתפעלות  מהמוחין ממילא מתפעלי' שהמדו' בלב,
כו' והמדות המוחין גדלות והו"ע כו'. מורגשת בלתי
יכול  שבהם גדלות בבחי' שבהמדות הרי במ"א. וכמ"ש

להיות  שאפשר מובן א"כ המוחין, גילוי להיות
והיינו  המוחין, גילוי בהם להיות המדות התרחבות
המוחין  בחי' בהם יש המדות קטנות בבחי' שגם מפני
בבחי' העבודה צ"ל תחלה העבודה (וסדר כו' בהעלם
חיצוניו' בחי' דהיינו המדות וחיצוניו' המוחין חיצוניו'
וגם  הלב פנימיות לבחי' אח"כ בא דוקא ועי"ז הלב,
בינה  פנימיו' מבחי' שזהו הלב תעלומו' לבחי'
וכמ"ש  רואה והלב מבין הלב והו"ע כו', חכ' ופנימיות
או"פ  בבחי' דגם למע' מובן ומכ"ז כו'). ראה ולבי
התחלקו' בחי' זה אין האור ומיעוט דריבוי הענין
הריבוי  בחי' גם בהעלם בו יש שבהמיעוט משום ממש,
די"ל  כו'. התחלקות זה שאין האו"מ בבחי' ומכ"ש כו',
עכ"פ  חלישות בחי' הוא האור מיעוט בחי' דבאו"פ
בבחי' שהוא דתיקון האור מיעוט בחי' וע"ד כו',

ורך חלישות  כארז דקשה וכנודע כו'. כקנה רך ונק'
האור  ריבוי שהי' דבתהו ותיקון תהו בחי' זהו כקנה
ה"ה  האור מיעוט שנעשה ובתיקון כו', קשה הוא
דומה  שאינו (והגם כו' כקנה רך שז"ע חלישות בבחי'
בבחי' בא שהאור ע"י הוא החלישות דבתיקון לגמרי
נתחלקה  מדרי' שכל מה והיינו פרטים התחלקות
פרטי', התחלקות בבחי' זה אין וכאן פרטים, לריבוי
מצד  רק שזהו המוחין לגבי המדות חלישות וכמו
מתחלקת  גופא שהמדה מה מצד לא לבד האור מיעוט
שיהי' בכדי ג"כ בתיקון הנה כו'. פרטים למדרי'
בכללות  המיעוט צ"ל פרטים, למדרי' האור התחלקו'
מ"ה  ש' ע"י הנעשה בכלל החלישות בחי' שזהו האור
להיות  יוכל ועי"ז מיעוט, בבחי' האור להיות דתיקון
הוא  בכלל המיעוט בחי' כאן וכמו"כ כו'. ההתחלקו'
הוא  או"פ ענין דכללות דלהיות כו'), חלישות בחי'
בזה  שיש הגם במיעוט, הוא הגילוי וכאשר גילוי בחי'
מדרי' כפי נחשב ה"ז מ"מ האור ריבוי בחי' בהעלם
הגם  המוחין חיצוניו' בחי' וכמו דוקא. הגילוי בחי'
הפרטים  בכל ה"ז מ"מ הפנימי בחי' בזה יש שבהעלם
גדול  הפרש יש שהרי כו'. המוחין חיצוניו' מדרי' כפי
ההתפשטו' בענין המוחין לחיצוניו' המוחין פנימיו' בין
מתפשטי' המוחין פנימיו' דבחי' שבהם וההתלבשו'
מאירים  עצמן המוחין שמהות והוא בלב גם ומאירים
מהות  שאין המוחין בחיצוניו' משא"כ כו', בלב
ובד"כ  כו', לבד הארה רק כ"א בלב מתפשטת ההשגה
וכן  במ"א. וכמ"ש כו' לבד הבכן הוא בלב שנמשך מה
שמתלבשים  המוחין פנימיות הרי שלהם בהתלבשו'
בלתי  מוחין כמהות שהן המדות בגדלו' היינו במדות
במדות  מתלבשים המוחין וחיצוניות כו', מורגשים
שבחיצוניו' היות שעם הרי כו', יש בבחי' מורגשים
כפי  הפרטים בכל ה"ז מ"מ הפנימיו' בחי' יש המוחין
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דלהיות  שבהאור החלישות וז"ע כו'. החיצוניו' בחי'
התפשטות  בבחי' ה"ה מיעוט בבחי' הוא שהגילוי
משא"כ  כו', המיעוט בחי' כפי הכל וכה"ג והתלבשות
התוקף  בבחי' ה"ז מיעוט בבחי' שהוא הגם באו"מ

כו'. האור ריבוי בבחי' כמו ממש
.¯ÂˆÈ˜'ממדרי האור שמתמעט הגם דבאצי' וזהו

התרחבות, בזה להיות יכול מ"מ למדרי'
יש  דבמיעוט משום הוא והענין לבי"ע, מאצי' משא"כ

הנשפע  השכל בחיצוניות וכמו הריבוי, בחי' בהעלם בו
בהם  יש במדות גם וכן הפנימיות בחי' יש להמקבל

החיות בחי' וזהו מורגשת, מדה כשנעשית גם המוחין
הרי  המוחין, גילוי יש המדות ובגדלות המדה, של
באו"מ, וכ"ש באו"פ גם באמת התחלקות זה שאין
ולכן  עכ"פ, האור חלישות בחי' הוא המיעוט דבאו"פ
המיעוט  ובהאו"מ המיעוט, בחי' כפי הוא עניניו בכל

הריבוי. כמו בתוקף הוא
b"xrz ,'ek eayz zekeqa d"c

b"xrz ,q"dgc 'a lil .c"qa
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(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

êéô úøåú éì áåè""וכסף זהב .1מאלפי

טובה  שהתורה זה, הוא חידוש איזה וכסף"? זהב מאלפי פיך תורת לי ש"טוב החידוש מהו להבין, יש
ברֿדעת  גם גשמיות. הם וכסף וזהב רוחניות, שזהו ושכל, חכמה הרי היא התורה וכסף? זהב מאלפי יותר

גשמיות. על עדיפה שרוחניות מבין מאוד קטן

לימוד  משמעו "אלפי" זהב. – יתברך ה' ויראת כסף, נקראת יתברך ה' אהבת הקבלה, בספרי
והנהגה.

נשמתוֿעדן  הרבי הזה 2מפרש בעולם תורה לומדת שהנשמה שמה אומר עליוֿהשלום המלך שדוד ,
"אלפי  שזהו – למטה אותה שלח יתברך שה' לפני למעלה, הנשמה והנהגת מעבודת נעלה הגשמי, בפה

ויראה. אהבה וכסף", זהב

הנשמה  מעבודת יותר הזה, בעולם מצוות ומקיימת לומדת שהנשמה פיך", תורת לי ש"טוב לזה הטעם
עלֿידי  העולם את יבררו ישראל שבני היא העליונה הכוונה כי הוא, העליונים בעולמות ויראה באהבה

טובים. ומעשים ומצוות בתורה עבודתם

בעולם, לבצע צריכה שהיא מיוחדת שליחות לה ויש פרטית, כוונה בה יש לעולם שבאה נשמה כל
והשליחות  הכוונה את למלא כדי הזה בעולם תחיה היא כמה מסוים שנים מספר נותנים נשמה ולכל

לעולם. ירדה היא שבגללן

ראשיֿתיבות 3כתוב  "אחד" ה"אחד", שיהיה בכוונה נבראו הימים – בהם" אחד ולו יוצרו "ימים
א'ח'ד'.

העולם  רוחות ארבע – ד' והארץ, הרקיעים שבעת – ח' העולם, אדון עולם, של אלופו – .4א'

כולם  הארץ, צבא והן השמים צבא הן בהם, אשר וכל העולם רוחות ארבע כל עם והארץ הרקיעים
לאלקות. בטלים
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עב.1) קיט, תהלים
פרשת 2) תחלת אור, תורה בספרו התניא), (בעל הזקן רבנו

ד. ע' כו אדמו"ר] כ"ק [הערת וישב

טז.3) קלט, תהלים
ג.4) כג, תזריע, תורה לקוטי סא. סימן חיים אורח שו"ע
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שלשמה  הכוונה את לבצע יוכל שהאדם כדי – הימים את נותנים שבעבורו בהם" אחד "ולו זהו
לעולם. הנשמה ירדה

שכתוב  כמו שנים, למשך לעולם יורדת שמונים 5הנשמה בגבורות ואם שנה שבעים בהם שנותינו "ימי
עוד  שכתוב וכמו ועשרים 6שנה", מאה שמונים, שבעים, הם האדם חיי – שנה" ועשרים מאה ימיו "והיו

גם  – שהיא שנה עד ומצפה בשמים נמצאת שהנשמה השנים מספר לגבי ערך לו אין אלו שנים משך
למטה; תרד

בנשמה. עליה נפעלת מצוות, ומקיימת תורה לומדת למטה שהנשמה זה עלֿידי

עליית  נפעלת כך שעלֿידי – ומצוות תורה מקיימת למטה שהנשמה בזה המעלה את מבינים מכך
לכן. קודם היתה שהיא מכפי נעלית כזו, בדרגה הנשמה

.øåöé÷ הכוונה אלא ורוחנית. חכמה שהיא לתורה גשמיים, שהם וכסף זהב בין ההשוואה מהי שואל
לכל  הנעלים. בעולמות ויראה באהבה מעבודתה נעלית הזה, בעולם ומצוות בתורה הנשמה שעבודת היא

מסוים. שנים מספר לה נותנים כך לשם אשר לבצע, מיוחדת שליחות יש נשמה

.a

áåúë"הם מלכים בני ישראל .7"כל

שהנשמה  ההחלטה החכמה, בספירת הוא הנשמות ששורש הגם המלכות. מספירת באות הנשמות
המלכות. מספירת זהו שנים, לכמה לעולם תרד

בזוהר  בתראה"8כתוב ה' היא דדא תלין, ביה נש דבר ושנין יומין דכל דרגא ההיא,"ההוא [=הדרגה

ה')] שם (של אחרונה ה' אות היא שזו תלויים, בה האדם של ושנותיו ימיו .שכל

היא  זו דרגה אדם. של ושנותיו ימיו של התוכן כל תלוי זו שבדרגה למעלה, מסויימת דרגה ישנה
הוי': שם של האחרונה הה'

ספירת  היא ה' החכמה, ספירת היא י' בספירות, שהן וכפי י'ה'ו'ה', – אותיות ארבע יש הוי' בשם
יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות שש הן ו' הבינה,

שכתוב  כמו ש"גדולה"9– ובארץ", בשמים כל כי וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה הוי' "לך
כידוע  החסד, מדת כל 10היא "כי שכתוב וזה "גדולה". בשם החסד למדת קראו הראשונים שהמקובלים

האות  וזוהי המידות, שש כל נימנות  זה שבפסוק הרי היסוד. למדת  "כל" במילת הכוונה ובארץ", בשמים
– הוי' שם של ו'

שיש  והשנים הימים תוכן כל תלוי המלכות שבספירת המלכות, ספירת היא האחרונה, ה' והאות
בעולם. לחיות לאדם

הדבר היא טעם המלכות שספירת מפני הוא האדם, חיי תוכן תלוי המלכות בספירת דוקא מדוע
שכתוב  כמו העולם, את ומהווה יתברך ה' מחיה שעלֿידה וכתוב 11הספירה כולם", את מחיה "ואתה

המלכות.12בזוהר  ספירת זוהי ש "ואתה"
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י.5) צ, תהלים
ג.6) ו, בראשית
ע"ב.7) ה, במדבר תורה, לקוטי ע"א. סז, שבת
ע"א.8) קכב, א חלק

יא.9) כט, א הימים דברי
קעט.10) ע' וירא התורה, אור
ו.11) ט, נחמיה
ע"א.12) קד, ב חלק ע"א. רה, א חלק



רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

מחיה,13במדרש  רק אינה העולם את שמחיה האלקית החיות מהווה". אלא מחיה תקרא "אל כתוב
העולם. קיום של העליונה הכוונה מתבצעת המלכות ספירת שעלֿידי העולם, את מהווה גם אלא

דרגין14נאמר  כל מריש – עולמים" ש"כל עולמים", כל מלכות הדרגות]"מלכותך כל עד [=מתחילת
המלכות. ספירת עלֿידי היא עולם כל של והחיות ההתהוות – התחתון העולם

של  ביותר הנחותה הדרגה ממנו. הנחות העולם שורש היא נעלה, היותר העולם של המלכות ספירת
בעולם  ביותר הנעלית הדרגה זוהי הנחות, העולם שורש שהיא יותר, הגבוה העולם של המלכות ספירת

שכתוב  כמו הבריאה".15הנחות, לעולם וכתר עתיק נעשה דאצילות "מלכות

שכתוב  כמו עולם, בכל האחרונה הספירה היא המלכות המלכות.9ספירת ספירת זו הממלכה", ה' "לך
עולם. בכל האחרונה הספירה היא המלכות ספירת כי הספירות, כל לאחר כתוב זה

"סופא  היא שמלכות כמאמר האחרונה, הספירה היא המלכות ספירת האצילות, בעולם גם הוא כן
דאצילות" דרגין .16דכל

הכתר  ספירת ישנה החכמה, ספירת לפני המלכות. ספירת עד החכמה מספירת הן הספירות עשר
ממוצעת  דרגה היא הכתר ספירת כי הספירות, עשר בין נמנית העולמות.17שאינה שני בין

הנחות, העולם של הכתר ספירת נעשית הנעלה העולם של המלכות שספירת שספירת וזהו כיון
זה. עולם של הספירות עשר כל של השורש היא הכתר

.øåöé÷ הרביעית האות שהיא המלכות בספירת היא שנים, ולכמה הנשמה ירידת על שההחלטה מבאר
שלהם. והברואים העולמות כל של והחיים הבריאה של הכוונה מתבצעת ועלֿידה הוי', שם של

.b

úøéôñá.'אריך' והשניה 'עתיק' נקראת אחת דרגה דרגות. שתי יש הכתר

שכתוב  כמו מסולק, משמעו שהתרגום 18'עתיק' כפי משם. עבר הוא משם", "ואסתלק 19"ויעתק מפרש
דרגת  העולם, של הכתר בספירת היא זו שדרגה שלמרות הכתר, שבספירת 'עתיק' דרגת זוהי מתמן".

מהעולם. ומופשטת מסולקת היא ענינה, בעצם 'עתיק',

'אריך'. נקראת הכתר בספירת השניה הדרגה

והקיצור  האריכות, כל של התוכן ישנו שבקיצור שלמרות וקיצור, אריכות יש ארוך. תרגומו 'אריך'
לאריכות. בערך אינו הקיצור זאת עם האריכות, לתוכן בהתאם הוא

בגמרא  באריכות נמצאת שההלכה כפי הלכה, כל של הדין פסק כתוב ב'קיצורֿשולחןֿערוך' למשל,
וברור, טוב הוא הדין שפסק אף ופוסקים. בגמרא שהיא כפי ההלכה בערך אינו הדין פסק אבל ופוסקים,

ההלכה. של והחיות הפנימי האור חסר בקיצור אך

שהן  כפי הללו ההלכות כל בחלב, בשר ותערובות מליחה של כשרות חינוך, הטהרה, מצות למשל:
ההלכה, פסק רק זהו ערוך' שולחן ב'קיצור כתובות
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כ"ק 13) [הערת פ"ז סוף הקדושה שער חכמה ראשית ראה
אדמו"ר].
יג.14) קמה, תהלים
ע"ב.15) צב, מסעי תורה, לקוטי
ע"א.16) קעא ג חלק זוהר,

ע"ב.17) שו, דא"ח עם סידור
ד.18) סז, במדבר תורה, לקוטי כב. כו, תולדות ח. יב, לך

ג. סא, דברים
הפסוק.19) על אונקלוס
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להרגיל  שיש – ילד של חינוך להיות צריך שכך או כך, להתנהג האשה על מסוימים שבזמנים –
את  אתו לומר יש לגמרי, ברור לא אם גם לדבר, שמתחיל ומיד הראש, בכיסוי לישון ידים, בנטילת אותו
מליחה  שבת, דיני לגבי גם וכך שבת, בשמירת להרגילו יש עוד, גדל וכשהוא ישראל", "שמע הפסוק

– לעשות אסור ומה לעשות צריך מה ההלכה פסק אלא אינו זה כל אך מחלבי. בשרי ושמירת

מצוה  איך והבנה, טעם יש הלכה שבכל לזה נוסף ופוסקים, בגמרא שהן כפי הללו ההלכות כל ואילו
פרטי  כל על בפרוטרוט מדובר מצוה בכל זאת, מלבד מסיני, למשה הלכה היא זו ואיך בפסוק כתובה זו

הלכה. שבכל החומרה גם ומבוארת הדינים

אודות למשל, מסופר ובספרים כרת, איסור זה כשר, במקוה המסוים בזמן טבלה לא האשה עוד כל
הגדולים, והעונשים בהידור, הללו הדינים על ששמרו לנשים שנולדו הטובים והילדים הגדול השכר

להן. ציוה יתברך שה' במה שזלזלו לנשים שהיו ורעים חולים ילדים של חסֿושלום,

הפסוקה. ההלכה רק כתובה ערוך שולחן בקיצור אך ההלכות, בכל גם כך

לשני  מתחלקות מלכות עד מחכמה הספירות עשר אריכות: שמשמעה אריך, בספירת גם יובן כך
יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, – מידות ושבע ודעת, בינה חכמה, – שכליות שלוש חלקים.

ומלכות.

הכתר  ודרגת ערוך, שולחן הקיצור למשל, כמו, אנפין, זעיר נקראות יסוד עד מחסד הספירות שש
באריכות. ובפוסקים בגמרא כתובה שהיא כפי ההלכה למשל, כמו, אריך, נקראת

.øåöé÷,לעולם ששייכת ואריך מהעולם, שמסולקת עתיק דרגות. שתי יש הכתר שבספירת מבואר
באריכות, הן ההלכות כל ופוסקים שבגמרא כשם העולם, של הספירות עשר לגבי באריכות שזהו אלא

בלבד. ההלכה פסק הוא ערוך שולחן ובקיצור ועונש, השכר עם

.c

úâøã.הספירות עשר כל של האריכות הוא שאריך מלכות, עד מחכמה הספירות כל את כוללת אריך

הענין  אותו שהוא אף אחר, ענין כמו היא האריכות הדינים, קצורי לגבי ההלכות שבאריכות כשם
אחר  ענין כמו נעשה הוא בכך הטעמים, את גם כמו האריכות, כל את בו שיש מאחר שבקיצור,

האריכות  עלֿידי אבל הספירות, כל את כולל שאריך אף הספירות: לגבי אריך בדרגת גם כך –
אריך, בדרגת שהן כפי אבל בפרטיות, אחרֿכך שבאות הספירות אותן הן שאלו הגם אריך, דרגת של

לגמרי. אחרת דרגה כמו הן

זאת  בכל בפרט, אחרֿכך באות שהן מכפי יותר נעלית בדרגה הן באריך, שהן כפי שהספירות הגם
לעולם. שייכות להן יש

יותר. העליון לעולם שייכות יש עתיק ולדרגת התחתון, לעולם שייכות יש אריך לדרגת

התחתון. לעולם העליון העולם בין ממוצעת דרגה היא הכתר ספירת

וד  העליון לעולם שייכת עתיק שדרגת ואריך, עתיק דרגות: שתי יש לעולם בכתר שייכת אריך רגת
התחתון.

קיימות  הן העליון, העולם של המלכות בספירת הן התחתון העולם של ואריך, עתיק הדרגות, שתי
התחתון. העולם של והשורש היסוד שהיא – המלכות בספירת
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העולם  של השורש היא הספירות, עשר של האחרונה הדרגה שהיא מלכות, שדוקא הדבר טעם
כפי  הספירות, מכל נעלה המלכות ששורש מכיוון הוא התחתון, העולם של הכתר נעשית והיא התחתון

הכוחות. מכל נעלה ההתנשאות שכוח הנפש בכוחות בחוש רואים שאנו

שכתוב  כמו הספירות, שאר מכל נעלית היא הכתר, בספירת בשרשה, המלכות. בספירת גם כך
המלכות 20בספרים  וספירת 'תחילה', נקראת עולם כל של הכתר ספירת – בסופן" תחלתן ש"נעוץ

תחילת  ישנה המלכות בספירת ודוקא המלכות, בספירת ב'סוף', קשורה הכתר ש'תחילת' – 'סוף' נקראת
הכתר.

אינו  עצמו שהראש כזה למקום הראש את מביאות שהרגליים האדם, בגוף בחוש רואים שאנו כפי
הראש. לכאב מסייעים לרגליים רפואה עלֿידי כאבֿראש, לאדם יש כאשר ולפעמים, לשם, להגיע יכול

המלכות  ספירת ולכן במלכות, היא כתר של ההתחלה שנעיצת ובכתר, המלכות בספירת גם כך
התחתון. העולם של הכתר, כלומר השורש, נעשית

תכלית  כי האדם, שנות תלויות זו שבדרגה הוי', שם של האחרונה הה' היא המלכות ספירת לכן
ומחיה. מהווה המלכות שספירת העולם את לברר היא השנים של הכוונה

באהבה  מעבודתה – וכסף" זהב "מאלפי הזה, בעולם לומדת שהנשמה פיך" תורת לי "טוב לכן
בנשמה. עליה נפעלת זה עלֿידי כי הקודמות, ויראה

.øåöé÷ הדינים פרטי כל עם ופוסקים בגמרא בהרחבה נידונת הלכה שכל זה שעלֿידי כשם כי מבואר,
שונה  'אריך' גם כך ערוך, שולחן בקיצור היא הלכה שאותה מכפי לגמרי שונה זה הרי והעונש, והשכר

ישראל. לכנסת שהכוונה המלכות, שבספירת המעלה יתרון את מבאר הספירות. מעשר

[b"yz'd oeygxn] jit zxez il aeh
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ע"ב).20) (קל, כ הקודש אגרת

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

¯ÓÂÚ· ‚"Ï*
אצל ‡. היה ערבית, תפילת לפני מזונות סעודת

חסידים  הקשים. מהדברים אחד שמים, יראי חסידים
כך. על היתר למצוא מתייגעים היו שמים, יראי
לפני  א) טעמים: כמה בזה אומר היה הלל ר' הרה"ח

מותר  ערבית התפילה 1תפילת המועיל, דבר זה ב) .
העומר. ספירת לפני מכל־שכן יותר, טובה נעשית
קשה, דבר זה לספור, רצון אין כלל בדרך שהרי
חסידית  בהתוועדות 'משקה' קצת וכשלוקחים

עונג. ביתר היא הספירה דעתיה', ו'בדיחא
ברית ·. כורת המקבל ש"אין למי הענין אלא

בשלושה  הפרטי, בחינוכי היה כלי", אותו שעושה

בגמרא  תרנ"ה. תרנ"ד, תרנ"א, "אין 2זמנים: נאמר:
אודות  מדברים כאן אך וכו'", ברית כורתת אשה
הכלי, חיצוניות בכלי: ענינים שלושה ישנם 'מקבל'.
הארונות  שלשה כמו הכלי, ותוכיות הכלי פנימיות
עץ. של ובתוכו ומבחוץ מבפנים זהב בצלאל, שעשה
– מבפנים זהב בארוכה, העניין מוסבר בחסידות
עץ  ושל תתאה', 'יראה – מבחוץ זהב עילאה', 'יראה
מדריגות  שתי של החיבור כלומר, הצומח, עניין –
עילאה', ל'יראה תעלה תתאה' ש'יראה היראה,

תתאה'. ב'יראה תומשך עילאה' ו'יראה
הפלאה ‚. עומק של העניין איננה עילאה' 'יראה

השוט. עונשים, – כוונתה אין תתאה' ו'יראה והבדלה,
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תקצט  (ע' ד' כרך בלקו"ד ואח"כ לג בלקוט נדפסה זו שיחה (*
ואילך).

(1.215 ע' ה'שי"ת בעומר ל"ג בקונטרס ראה
קצת.2) לשון בשינוי ב. כב, סנהדרין
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הכוונה  אין ויסורים, עונשים ח"ו כשישנם גם
כפי  שבהם, הנעלם בטוב אלא שבהם, בגשמיות
ב'אגרת  אומר – הזקן רבינו כ"ק הוד – שהרבי

.3הקודש'
'תתאה'. שהוא יודע שהאדם היינו, תתאה', 'יראה
'עילאה'. להיות ירצה שהאדם היינו, עילאה', 'יראה
ערכו, לפי אחד בכל שיעור יש בכלל, שמים ליראת
אחת  פעם אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד כפי
מגבת  באמצעות לסעודה ידים לנטילת בקשר לאחד

ערכו  לפי לא שזה נטילה 4– של ההנהגה גם כי אם .
שתי  מספיק דין על־פי הרי פעמים, שלש לסעודה

ליטול  ההנהגה מקובלת חסידים שבין אלא פעמים,
פעמים  הידים 5שלוש את ליטול לזהירות באשר אך ,

לזה. שייכים להיות צריכים – מגבת באמצעות
ישנם  וכאמור לקבל, כלי להיות הפרטי בחינוכי
תרנ"ד  תרנ"א, בשנים זה היה עניינים, שלושה בכלי
אאמו"ר  כ"ק הוד בפני התגלה תרנ"ד בשנת ותרנ"ה.
בכלל  דבר. לכל לב  לשים אותי הביא הוא הרה"ק.
שלא  עניינים הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל היו
איזה  כאן שיש כלל ניכר היה לא כלל, בהם הבחינו
אז  אותי עשה הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד עניין,

למבחין.
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כ"ב.3) סימן
בסופו.4) העבודה קונטרס גם ראה

בשם 5) לתחילתו קרוב סט סי' יורהֿדעה לטור ביתֿיוסף ראה
הריב"א.

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dzae zipcnl dy` - 't wxt

"בעל  זצ"ל, זלמן שניאור ר' חב"ד חסידות של העתידי מייסדה אבי - ברוך החל כאשר
החסידות  מושרשת דבר של לאמיתו אשר בקושי אך ידע החסידות, דרך את להכיר - התניא"

ממושך. התפתחות תהליך של פועלֿיוצא והינה קודמים בדורות

כפי  החסידות עבור הקרקע את דורות כמה במשך הכשירה שלו משפחתו כי  ידע מזה פחות
טוב. שם בעל ישראל ר' ידי על התגלתה זו שתורה

אחותו  את להכיר הכושר שעת אפילו לו היתה לא צעיר. ילד בהיותו ביתו את עזב ברוך
מקור  עבורו להיות יכולה והיתה האלו, העניינים לכל בקשר ידעה כן דווקא אשר לאה, דבורה

ידע. של מבורך

אשה  היתה - יצחק יוסף ר' הוויטבסקאי הישיבה לראש נשואה היתה אשר - לאה דבורה
וטהרה, קדושה לתוכה ספגה ילדותה משחר גדולה. ומלומדת אמיתית צדקנית במינה, מיוחדת

ז"ל. חכמינו שהורו היפות המידות כפי היתה  והנהגתה

מסייעת  היתה היא לזולת. ובדאגתה ליבה בטוב התגלתה שבעֿשמונה בת ילדה בהיותה  עוד
ליבה  טוב וביטויי להוריה ציותה לאימה, עזרתה ילדיהן. ובגידול ביתן בעבודת העניות לשכנות
מוליכה  והיתה להוריה, שייכת שהיתה לעז דאגה אף היא מאליהן. מובנות תופעות היו ֵָבבית
על  ההולך "יצור" כאל אליה מתייחסת היא כאשר לביתה אותה ומחזירה דשן למרעה אותה

שתיים.

כאשר  מושלמת, בית כעקרת הבית את כבר ניהלה שנים, עשר לאה לדבורה מלאו כאשר
בה. התברכו ממש השכנים שלה. הזהב" "ידי את משבחים כולם

השתכר  מפוזנא" "המלמד בשם כונה אשר זלמן, שניאור ר' אביה דבר. שם  היה ליבה טוב
היה  רחוקות לעתים הרי לנדבה, עני אליהם מגיע היה כאשר למחייתו. בקושי מלמד מהיותו

לו. לתיתה מטבע
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הלחם  פרוסות בבית. היה חסר לחם גם אך לחם. פרוסת לעני לפרוס נוהגים היו כזה במקרה
ספורות. היו

עבורה, שנועדה הלחם פרוסת את לעני למסור הראשונה תמיד היתה לאה דבורה אך
היתה  קרובות לעתים הרי לכן, ליבה. את סעדה כבר שהיא או רעבה, אינה שהיא בהדגישה,

לא  פעם אף היא אך מורעבת. ולעודד ממש לנחם נכונה ושמחה, עליזה היתה תמיד זאת. הראתה
נפש. מר כל

מנוחה  לה היתה לא לדל, מלחמּה שּפרסה כך עקב קרובות לעתים רעבה שהיא לכך ְְְִֵֶַָָָָמעבר
הבית. בעבודות דהו למאן בעזרה טרודה היתה תמיד כי כלל,

ישראל. בת של ואצילות חן השתקפו בפניה פניה. האירו זאת למרות

ותוך  מטליאה, או ותופרת המרפסת על הקיץ בימי יושבת היתה חופשי זמן לה היה כאשר
תלמידיו. את שלימד בשעה דרדקי, מלמד נח ר' לשכן מקשיבה היתה כך כדי

לכן, מהשגתה. למעלה היו - גמרא ללימוד המתאימים תלמידים שלימד - אביה שיעורי
תלמידיו. את נח ר' לימד אשר כל את לקלוט יכלה

יכלה  כן אחרי מסוימים. פסוקים של ופירושֿהמילות התפילות את לאה דבורה למדה כך
התנ"ך. בכל יותר ומאוחר בחומש מכן לאחר בסידור, בעצמה לעיין

מצידו, תורה. הבנות את ללמד צורך שאין שסברו אלו עם נמנה היה זלמן, שניאור ר' אביה,
היא  רב. צער מכך היה לאה לדבורה אותיות. לקרוא אפילו לדעת צריכה לאה דבורה היתה לא
שהיא  מה את למדה הדרדקי" "מלמד נח לר' האזנתה ידי על אשר ההזדמנות את החמיצה לא

לדעת. שאפה כלֿכך

יפתח  מי אך ללמוד. התשוקה בה התעוררה עכשיו דווקא להיפך, אותה. סיפק לא זה כל אך
התורה? שערי את בפניה

עם  נח ר' לשיעורי בהאזינה למדה כן שהיא המעט את אפילו להסתיר צריכה היתה מאביה
מאומה. עימה למדה לא - רחל - היא גם אך למדנית, דווקא היתה - רחל - אימה תלמידיו.

דבורה  - היא שגם משתדלת אימה שאין כך על במועקה פעם לא שרוייה היתה לאה דבורה
שבתו  האפשרות את נתן כן אמה שאבי קרה זה איך תהתה שני מצד למדנית. תהיה - לאה
משהו?! ולו תלמד שבתו לחלוטין מתנגד - רחל אימה של בעלה - שאביה בשעה תורה, תלמד

שהיה  פעם כל במהירות. לאה דבורה גילתה נרחב, ובהיקף למדנית היא שאימה זאת את
גדולה. בכוונה ולומדת ספר לוקחת רחל זוגתו היתה מהבית, נעדר - זלמן שניאור ר' - אביה
זו  שהיתה גילתה זמן לאחר אך זה. ספר של טיבו על מושג כל לאה לדבורה היה לא בתחילה 

"גמרא".

החכמים. תלמידי שלומדים כפי התמדה ובאותה ניגון באותו גמרא לומדת פשוט היתה רחל,

דבורה  ברקמה. או בתפירה ועוסקת בפינתה מתכנסת לאה דבורה היתה כאלו בהזדמנויות
כל  מנקרת היתה במוחה לאימה. זמן באותו מקנאה היתה אימה לאה אין מדוע השאלה, הזמן

דמעות. זמן באותו מבצבצות היו לאה דבורה בעיני תלמד. - לאה דבורה - היא שגם משתדלת
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בבכי, פרצה אשר עד לאה, דבורה של ליבה על כך כל הדבר העיק כזו, בהזדמנות פעם,
ונכנסה  אימה למדה בו החדר את עזבה אף ולכן, לאימה, להפריע לא כדי חרישי באופן אך

שאת. ביתר בכייה התגבר ושם השני לחדר

ובראותה  אליה, נכנסה השני, בחדר מתעכבת - לאה דבורה - שבתה אימה הבחינה כאשר
קרה  מה בתי! ובמבוכה: בחרדה אליה ופנתה נדהמה  בתה, של והבוכיות  האדומות עיניה את

בוכייה? הינך מדוע לך?

לבכייה. האמיתית הסיבה את לאימה לספר לאה דבורה רצתה לא - אם כיבוד עקב - תחילה
ואמרה: ליבה סגור את פתחה אימה, של ונשנות חוזרות בקשות לאחר אך

מלמדים  אין - לאה דבורה - אותי ואילו תורה, ללמוד יודעת - אימי - שאת קורה זה ַ"איך
עצמי"? בכוחות ללמוד צריכה הייתי יודעת כן שאני המעט ואת תורה,

זה. בעניין נרחב הסבר לה ונתנה לבה אל בתה את אימצה רחל

שונה  שיטה היתה בטלן, ברוך ר' שכונה כפי או מפויזען ברוך ר' סבך, אומרת זאת לאבי,
הבנות. לחינוך בנוגע ובמיוחד בחינוך, שונות שיטות היו כי אביך, - בעלי של משיטתו

על  נמנה רחל, אמה של אביה בטלן, ברוך ר' סבה כי להפתעתה לאה לדבורה נודע עתה
והנסתרים  המקובלים לעדת הצטרף יותר מאוחר מוורמייזא. שם בעל אליהו ר' של תלמידיו

מזאמושטש. שם בעל יואל ר' של תלמידו להיות והפך

משפחתה. מוצא היה ממנה בפוזנא, שאירע נורא מעשה לבתה רחל סיפרה כך כדי תוך
פוזנא. קהילת בפנקס רשום היה - רחל סיפרה - המעשה

בפוזנא. הפורטוגלי ברחוב היה שמעונה בדירה משפחתו עם אז התגורר בטלן ברוך ר'
בגלל  משם שברחו יהודים פורטוגל, גולי היו דייריו ורוב היות זה בשם נקרא הרחוב

האינקוויזיציה.

שייך  היה בטלן ברוך ר' של דירתו שכנה שבו הבית נאים. שבתיו מפואר רחוב זה היה
בבית  דרו בעלֿהבית מלבד גיטל. שרה היה אשתו של ושמה טוביה, אביגדור בשם לצורףֿזהב
התגורר  בטלן ברוך ר' צורה. ואנשי ושלמים יראים כולם היו שאנשיה משפחות, שבע עוד זה

מלאות. שנה שלושים שם

טוב  אביגדור שחקן דווקא היה הוא כשכניו. ישר כלֿכך היה לא הבניין, של הבית בעל יה,
המרה. הטיפה את ואהב קלפים

ריקה. נותרה והדירה להם, היו לא ילדים ואשתו. האיש נפטרו קצר זמן במשך

השתכנו  הריקה בדירה כי הרחוב, בכל וכן בבית השמועה התפשטה לפטירתם תיכף אך
ליצלן. רחמנא רעות, רוחות

איזושהי  שם שמתחוללת ידע השכונה מדיירי אחד וכל היות לכך, צריכים היו לא הוכחות
מהומה.

שיכורים  מפי כאילו שנשמעו פראיות, צווחות  מהדירה להישמע החלו הליל, רדת  עם
סובאים  חבורת של רגלים רקיעת של קולות גם נשמעו ביותר. החמור באופן המתהוללים

כלים. ונגינת גסה שירה  קולות נשמעו כן פראי. במחול היוצאים
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רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

את  לעצום היה יכול לא מהם איש מנוחה. כל היתה לא לשכנים כמרקחה. היה כולו הבית
הלילות. במשך עיניו

לעצמו  בנה הוא חדשים כמה תוך חדשה. דירה לחפש שהחל הראשון היה בטלן ברוך ר'
ביתו. בני עם עבר לשם "ביתֿהכנסת", ברחוב פרטי בית

בביקורו  שנים. לשלוש אחת מזאמוטש בעלֿשם יואל ר' רבו את לפקוד נוהג היה ברוך ר'
הלאֿטובים  הדברים אודות לו סיפר החדש, לביתו שעבר לאחר ה"בעלֿשם" אצל הראשון

התגורר. שבה מהדירה להתפנות לו גרמו אשר הפורטוגלי, ברחוב אשר בית באותו שקורים

ואכן, גיטעל. שרה וזוגתו טוביה אביגדור המנוח הזהב צורף אודות לחקור החל יואל ר'
הפרטים. כל את לו למסור ברוך היה יכול

ובמיוחד  זהב, בתכשיטי סחר לכך נוסף מביתו. מספקת הכנסה היתה טוביה לאביגדור
הצורף. - כינויו ומכאן נשים, בתכשיטי

פיו. את ומנבל משתכר היה הוא אחרות. עשירות ונשים הפריצים נשי עם היה מסחרו עיקר
צדקה. לנתינת רחבה יד לו היתה זאת עם

בסיוע  ובמיוחד כלה, הכנסת אורחים, בהכנסת ועסקה לב, טובת היתה גיטעל, שרה זוגתו גם
רחמנאֿליצלן. איומות קללות לקלל רגילה היתה היא גדול", "פה לה היה אך עניות, ליולדות

בפיה. השגורה קללה היתה השד" "ייקחך

חרדו  אנשים פויזען. בכל דבר שם היו  האיומות, וקללותיה גיטעל שרה של הגדול" ה"פה
ויצילנו". השם "ישמרנו לאמר הרגילות היתה קללותיה מגיעות היו כאשר מאש, כמו מקללותיה

קללותיה. עקב לעולמו הסתלק אחד שלא אמרה השמועה

לומר: מה בעלֿשם יואל לר' היה הזוג, בני אודות ברוך שסיפר מה את ששמע לאחר

ידי  על ייעשה זה ותיקון ל"תיקון". לדאוג יש צאצאים, ללא שנפטרו והאשה  הבעל "עבור
טובים". הלא הדברים משם יסולקו כזה באופן ורק ביתֿמדרש. למטרת לקהל יימסר שביתם כך

למסור  ולשכנעו יורש, אותו את לאתר צריכים היו היורשים, לאחד עכשיו שייך והבית היות
ביתֿמדרש. בו להקים מנת  על לקהילה הבניין את
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ר"ד  תרפ"ב, מר"ח ז' ג' ב"ה

אלטעווסקי  בציון

וברכה! שלו'

בהיכל  "הפ קריאת ע"ד ובקשתו קבלתי, כבו' מכתבי
השי"ת  ויהי' תפלתו יקבל תפלה ושומע מלאתי, קדש,

בגו"ר. עייו בכל להצליחו בעזרו

בא' כוה משרה השגת בדבר להשתדל הדבר הי' ראוי
בריוח, טובה פרסה לו יזמין והשי"ת הגדולים, העסקים

שישו. מה להיח לא אז ועדי

מו"ר  בן והדו"ש "כאו ושלו' ברכה והי'

יי"ש 
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אגרות קודשרס
 ב"ה,  כ"ב מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.
הנהלת ישיבת לוד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

גליונות התלמידים עם  וכן הדו"ח מהישיבה מי"ח תשרי, בצירוף  בנועם קבלתי מכתביכם, 
תמונותיהם, אשר רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' הם. חבל אשר בכמה גליונות חסרה התמונה, ובטח 

ימלאו זה בפעם הבאה.

חסרות תמונות בגליונות מס': 6, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 44, 47, 91, 93, 100, 104, 109. ממספר 
109 ואילך חסרים גם הגליונות.

ב( בנוגע לשאלתם בענין שילוח שד"ר, וכותבים אשר כנראה ממכתבי אין דעתי נוחה מנסיעתו 
למדינות אחדות, איני יודע על מה מיוסדת השערתם זו, ודעתי היא רק שהמוסדות צריכים להתדבר 
זה עם זה, באופן שלא יהיו סתירות ובילבולים והזיקות מנסיעות בלתי מסודרות. ובטח אפשר לסדר 

הנסיעות מהמוסדות השונים באופן שכזה, שגם שליח המוסד שלכם יוכל לבקר בכל המדינות.

ג( בנוגע לשאלתם בענין שילוח איש פרטי אם מסוגל הוא להיות שד"ר, קשה לי לחוות דיעה 
מבלי הכירי אותו פנים, ובטח על אתר יוכלו לברר עד כמה מתאים הוא לשליחות זו, ובודאי נוגע בזה 

ג"כ לאיזה מדינה עליו לנסוע.

ד( במענה על שאלתם בענין לקיחת ר"מ מיוחד ללימוד הנגלה, נכון הדבר במאד, ומכמה וכמה 
טעמים, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, כי צריך להשתדל ביותר לא רק בהרמת אופן לימוד החסידות 
אלא בהרמת אופן לימוד הנגלה שיהי' בחיות, מיט א לעבעדיקייט, און צוגעקאכטקייט, ובטח אשר 

ר"מ מיוחד מתאים לזה יוכל להועיל בזה הרבה והרבה.

ה( קשה לי מכאן לחוות דיעה בנוגע לאיש פרטי, אבל בטוח אני שעל אתר יוכלו לברר אחר הבחינה 
באופן ההשפעה של הר"מ פלוני או פלוני על התלמידים, ועד כמה הוא מעורר חיות בלימודים וכו'.

ו( במענה על שאלתם בענין סדר הלימודים, הנה בהכיתות בכלל צריכים להשתדל שיהי' קרוב 
)לבד  להסדר שהי' בתומכי תמימים מאז, כמובן בשינויים המוכרחים מפני התנאים במקומם עתה 
בילדי תימן שזקוקים הם להשגחה מעולה עד שיתרגלו להסדרים החדשים, וכן גישה מיוחדה בענין 
לימוד מאמרי כ"ק  ע"ד  עוררתי מאז  וכבר  גם בשבילם(,  לימוד החסידות, אשר כמובן מוכרח הוא 

מו"ח אדמו"ר.

ז( בהמשך להנ"ל אדגיש עוה"פ על דבר הנחיצות לפי דעתי להרגיל את כל התלמידים, עכ"פ 
אלו שיש להם שייכות לזה, בחזרת מאמרי דא"ח ברבים, וגם לפני בע"ב מחוגים שלא מאנ"ש. וכן 

אדגיש עוה"פ על דבר הנחיצות להקים מחנכים ומדריכים מבין ילדי תימן גופא.

וכן במה שנוגע  הגליונות מילדי תימן,  ג"כ את  ח( אקוה למילוי הבטחתם במכתבם לשלוח 
להעובדים בההנהלה, ות"ח מראש.

ט( אתענין לדעת אם לזמן הלימודים דעתה הרחיבה גבולם בתלמידים ומאיזה סוג.

פ"ש מהרבני וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו' מהר"ש שי' גורארי' בטח קיבלו, ובודאי 
היתה גם התועדות חסידותית, כמו שדברתי אתו קודם נסעו מכאן.

ואקוה אשר ההתועדות הביאה התחזקות בפעולות הקיימות והתרחבותן והתעוררות לפעולות 
חדשות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וד"ש כאו"א.

מוסג"פ קונטרס לכ' מרחשון שזה עתה הוצאנו לאור.

כמדומה שכבר הודיעו להם שהאתרוג ששלחו נתקבל בעתו ובזמנו ות"ח ת"ח.
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‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ּבעלֿ לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

-éða úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−§¥
:úçñãëàýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå ¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²

:ìka íäøáà-úà Cøaá-ìà íäøáà øîàiå ¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©Ÿ́¤©§¨À̈¤
àð-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«¨¬

:éëøé úçz Eãéâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ואםּֿכן ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−
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:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k jxk zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

אם  אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה רמז ּכאן יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכן,

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®
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érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(hly 'nr ` jxk hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,
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אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

יֹותר  נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ּומבאר ּגבּורה. ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשם

הּקרירּות  ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, מחסד. הּנמׁשכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּברכֹות

והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ואּלּו מגּבלת, הׁשּפעתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻולכן
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ìå àávä øN áàBéìe ïäkä øúéáàìe:àø÷ àì Ecár äîìL §¤§¨¨Æ©Ÿ¥½§¨−©´©¨¨®§¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«
ëéìr ìûøNé-ìë éðér Cìnä éðãà äzàåéî íäì ãébäì E §©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥¥¬¨¦§¨¥−¨¤®§©¦´¨¤½¦À

:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr áLéàëCìnä-éðãà áëLk äéäå ¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«§¨¾̈¦§©¬£Ÿ¦«©¤−¤
:íéàhç äîìL éðáe éðà éúééäå åéúáà-íráëäpãBò äpäå ¦£Ÿ¨®§¨¦À¦£¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ©¨¦«§¦¥²¤¬¨

ä-ír úøaãî:àa àéápä ïúðå Cìnâëøîàì Cìnì eãébiå §©¤−¤¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«©©¦³©¤̧¤Æ¥½Ÿ
åétà-ìr Cìnì eçzLiå Cìnä éðôì àáiå àéápä ïúð äpä¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©¦§©¯©¤²¤©©−̈

:äöøàãëCìîé eäiðãà zøîà äzà Cìnä éðãà ïúð øîàiå ¨«§¨©Ÿ»¤»¨¨¼£Ÿ¦´©¤½¤©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈¦§´Ÿ
:éàñk-ìr áLé àeäå éøçàäëék|øBL çaæiå íBiä ãøé ©«£¨®§−¥¥¬©¦§¦«¦´¨©´©À©Â¦§©Â¬

àávä éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³©¨¨Æ
Cìnä éçé eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà ípäå ïäkä øúéáàìe§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¨²«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨¨®©´Ÿ§½§¦−©¤¬¤

:eäiðãàåëòãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä ÷ãöìe Ecár-éðà éìå £«Ÿ¦¨«§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²
ìå:àø÷ àì Ecár äîìLæëøácä äéäð Cìnä éðãà úàî íà §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«¦À¥¥Æ£Ÿ¦´©¤½¤¦«§−̈©¨¨´

Cìnä-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár-úà zrãBä àìå äfä©¤®§³Ÿ©̧§¨Æ¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤

`xenl iy
,BLeøt Bà .Búeëìî ìò eøòøòé§©§£©©§¥

íéãáò eéäé íà ïBéfaî eèìniL¤¦¨§¦¦¨¦¦§£¨¦

.eäiðãàì(åè,ãàî ï÷æLeìç ©£Ÿ¦¨¨¥§Ÿ¨

.ãàî(àë,íéàhçíéøñç §Ÿ©¨¦£¥¦

.älãbä ïî íéòeðîe(ãëäzà §¦¦©§ª¨©¨
,zøîà.ääéîúa ¨©§¨¦§¦¨

mixn zxhr
ðá:eäiðãà Cìî recîe éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Cãééøçà àBáà éðàå Cìnä-ír íL úøaãî CãBò äpäéúàlîe C §¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§−¥¥´©¦§¦®©−©¨©¬£«Ÿ¦¨«¦¥À¨²§©¤¬¤−̈¦©¤®¤©«£¦Æ¨´©«£©½¦¦¥¦−

éøác-úà:Cåèäøãçä Cìnä-ìà òáL-úá àázåúeLø àìaãàî ï÷æ Cìnäålçãàî L:Cìnä-úà úøLî úénðeMä âLéáàåæèãwzå ¤§¨¨«¦©¨¸Ÿ©¤³©¤©¤̧¤Æ©©½§¨§Ÿ§§©¤−¤¥̈´§®Ÿ©¨§Ÿ©«£¦©Æ©´©¦½§¨©−¤©¤«¤©¦´Ÿ
Cl-äî Cìnä øîàiå Cìnì eçzLzå òáL-úa:åéìà àBáì äìéâø äúéä àì úBéäæééýìû ýåýéa zraLð äzà éðãà Bì øîàzåEúîàì E ©¤½©©¦§©−©¤®¤©¬Ÿ¤©¤−¤©¨«¡Ÿ¨§¨§¦¨¨¥¨©´Ÿ¤À£Ÿ¦Æ©¨̧¦§©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ©«£¨¤½

ðá äîìL-ék:éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Cçéäzråäzò äNòð øácäzrãé àì Cìnä éðãà äzrå Cìî äiðãà äpäàì ,äfî ¦«§Ÿ¬Ÿ§¥−¦§´Ÿ©«£®̈§−¥¥¬©¦§¦«§©¾̈©¨¨©£¨©¨¦¥¬£«Ÿ¦−̈¨®̈§©¨²£Ÿ¦¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§¨¦¤Ÿ

äòeáMä ìò zøáòL EúBà ãBLçà¤§§¤¨©§¨©©§¨

:Eúòéãéa äNòð øácäåèéçaæiå §©¨¨©£¨¦¦¨§©Â¦§©Â
àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe øBL¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Æ
ïäkä øúéáàìe Cìnä éða-ìëì§¨§¥´©¤½¤§¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

ìå àávä øN áàBéìeäîìL §−̈©´©¨¨®§¦§Ÿ¬Ÿ
àø÷ àì Ecárék òãBiL ãéòî äæ ©§§−¬Ÿ¨¨«¤¥¦¤¥©¦

ì úeëìnä zçèáäàì ïëìå ,äîìL ¦§©§¨©©§¦§ŸŸ§¨¥Ÿ

:Bàø÷ëéðér Cìnä éðãà äzàå §¨§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥¥¬
éìr ìûøNé-ìëEíéìBz ìkä ¨¦§¨¥−¨¤®©Ÿ¦

Ea íäéðéòáLé éî íäì ãébäì ¥¥¤§§©¦´¨¤½¦À¥¥²
åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«

éøîàî eìa÷éå:EàëáëLk äéäå ¦©§©£¨¤§¨¾̈¦§©¬
éúééäå åéúáà-ír Cìnä-éðãà£Ÿ¦«©¤−¤¦£Ÿ®̈§¨¦À¦

íéàhç äîìL éðáe éðàíéøñç £¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ©¨¦«£¥¦

:(æè ë íéèôåù) Bîk älãbä ïî ïéòeðîe§¦¦©§ª¨§

:àèçé àìå äøòOä ìà òìB÷¥©¤©©£¨§Ÿ©£¦

áëäpãBò äpäåïéãòúøaãî §¦¥²¤¬¨£©¦§©¤−¤
ä-íràa àéápä ïúðå Cìnìà ¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«¤

:Cìnä úéa øöçâëCìnì eãébiå £©¥©¤¤©©¦³©¤̧¤Æ
àáiå àéápä ïúð äpä øîàì¥½Ÿ¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ

Cìnä éðôììà åéðôì àa øöçä ïî ¦§¥´©¤½¤¦¤¨¥¨§¨¨¤

úéaäåétà-ìr Cìnì eçzLiå ©©¦©¦§©¯©¤²¤©©−̈
:äöøàãëéðãà ïúð øîàiå ¨«§¨©Ÿ»¤»¨¨¼£Ÿ¦´

eäiðãà zøîà äzà Cìnä©¤½¤©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈
-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé¦§´Ÿ©«£®̈§−¥¥¬©

:éàñkäëék|íBiä ãøéïéò ìà ¦§¦«¦´¨©´©À¤¥

ìâBøáøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå ¥©Â¦§©Â¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼
éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³

ïäkä øúéáàìe àáväøLôà éàå ©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¤§¨

Cìnä úòc àìa eNòé äæ ìkLípäå ¤¨¤©£§Ÿ©©©¤¤§¦¨²
eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨®̈©Ÿ́§½

:eäiðãà Cìnä éçéåëäéàøäå §¦−©¤¬¤£«Ÿ¦¨«§¨§¨¨

,úeëìnä úçîNì äNòð äzLnäL¤©¦§¤©£¨§¦§©©©§

éøäL÷ãöìe Ecár-éðà éìå ¤£¥§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ
òãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²

ìå:àø÷ àì Ecár äîìL §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«
æëúàî íàúåöîaCìnä éðãà ¦À¥¥Æ§¦§©£Ÿ¦´©¤½¤

äfä øácä äéäð,äiðBãà úëìîä ¦«§−̈©¨¨´©¤®©§¨©£¦¨

änì ,éðà dîz-úà zrãBä àìå ¨¥©£¦¨¨§³Ÿ©̧§¨Æ¤
-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«



רסח

:åéøçàçëøîàiå ãåc Cìnä ïriå ©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤
Cìnä éðôì àázå òáL-úáì éì-eàø÷¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤

:Cìnä éðôì ãîrzåèëýåýé-éç øîàiå Cìnä òáMiå ©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾
:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLàìøîàì ìàøNé éýìû ýåýéa Cì ézraLð øLàk ék £¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ

ðá äîìL-ék:äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé C ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«
àì:íìòì ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà íétà òáL-úa ãwzå©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«

mixn zxhrmixn zxhr
:åéøçà CìnäçëòáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriåék ©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©®̈©¦

ïúð àBáa Bìöàî ä÷çøúð:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôì àázå ¦§©£¨¥¤§§¨¨©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤
èë-éç øîàiå Cìnä òáMiå©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©

éLôð-úà äãt-øLà ýåýé§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−
:äøö-ìkîìézraLð øLàk ék ¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦

CìæàìàøNé éýìû ýåýéa ¹̈¨©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ

ðá äîìL-ék øîàìéøçà Cìîé Càeäå éúBî øçàéàñk-ìr áLé ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½©©¦§²¥¥¬©¦§¦−
äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz:éiça ãiî Bëéìîäìàìãwzå ©§®̈¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«§©§¦¦¨§©©©¦¸Ÿ

eçzLzå õøà íétà òáL-úa©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−
Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤

íìòì ãåc:àaä íìBòì Lôð éiç ¨¦−§Ÿ¨«©¥¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 13Îe zFwc 55 ,dlilA 12 drW ,'e lil :clFnd©¨¥¨¨©©§¨©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWiWd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©¦¦©¨¨¥§¨



רסט

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬

ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦
ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨

:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©Ÿ́¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§®̈§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

éìà øîà:EâEnr äéäàå úàfä õøàa øeb Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−
úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäåä-øLà á÷r §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ שלו, ע"ד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוה"ר שמואל דוד 
שי' רייטשיק.

)כפי  תהלים  יום  אמירת  והם,  נפש,  לכל  השוים  שיעורים  בהשלשה  יחזיק  אשר  לו,  ואציע 
שנחלק לימי החדש( אחר תפלת שחרית בכל יום, ולימוד פרשת חומש עם פרש"י )מפרשת השבוע( בכל 
יום, ביום א' מהתחלת הסדרה עד שני וביום ב' משני עד שלישי וכו', ולימוד שיעור תניא בכל יום, כפי 
שנחלק התניא לימי השנה, ויתאמץ בלימוד פנימיות התורה המביאה לאהוי"ר שזהו בן ובת ברוחניות, 

וזהו סגולה לבנים וכמ"ש אדמו"ר הזקן )במכתב הנדפס ב"מאה שערים"(.

בכל  נרות  קודם הדלקת  )רמבעה"ן(  הנס  בעל  רבי מאיר  לצדקת  צדקה  תפריש  תחי'  וזוגתו 
עש"ק וערב יום טוב.

בברכה.



ער
לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה - 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
06:5006:5509:0209:0309:3509:3810:3310:3412:5512:5417:5917:5418:2618:2017:3518:31באר שבע )ק(

06:5106:5609:0109:0309:3609:3810:3310:3412:5412:5418:0017:5418:2418:1817:2218:28חיפה )ק(

06:4906:5409:0009:0209:3409:3610:3210:3312:5312:5318:0217:5618:2418:1817:1718:28ירושלים )ק(

06:5106:5609:0209:0409:3609:3810:3410:3512:5512:5517:5917:5318:2518:2017:3218:30תל אביב )ק(

07:2807:3709:1709:2110:0110:0510:5510:5813:0913:0817:4917:3918:2318:1317:2218:27אוסטריה, וינה )ק(

06:2306:1609:0208:5709:4209:3810:5110:4813:3813:3819:4719:5420:1620:2219:3320:34אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2707:3609:1909:2310:0210:0610:5610:5913:1113:1117:5517:4518:2818:1817:2918:31אוקראינה, אודסה )ק(

07:0207:1108:5108:5509:3509:3910:2910:3212:4312:4217:2417:1417:5817:4816:5718:01אוקראינה, דונייצק )ק(

07:1307:2309:0209:0609:4709:5110:4010:4312:5412:5317:3417:2418:0817:5817:0718:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:4207:5209:2809:3210:1410:1911:0711:1013:2013:1917:5617:4518:3118:2117:2918:35אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:3507:4509:2009:2510:0710:1111:0011:0313:1213:1217:4817:3718:2418:1317:2118:27אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:2506:2808:4208:4309:1409:1510:1310:1312:3712:3617:4817:4418:1318:0917:2518:19

07:5208:0009:4609:4910:2710:3111:2211:2413:3713:3718:2518:1618:5518:4617:5718:59איטליה, מילאנו )ק(

05:5505:5408:2508:2508:5408:5409:5709:5612:2812:2818:0218:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

06:0005:5408:4008:3509:1709:1410:2610:2313:1113:1119:1719:2219:4419:5019:0220:01ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:4206:3409:2209:1610:0410:0011:1411:1114:0314:0320:1720:2420:4820:5620:0521:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:3209:2809:3110:0610:0911:0211:0413:2113:2018:1518:0718:4418:3717:5018:48ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1707:2409:1809:2109:5610:0010:5210:5413:1013:0918:0217:5418:3218:2417:3718:36ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1807:2509:1809:2109:5710:0010:5310:5513:1013:1018:0317:5518:3218:2517:3818:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:5608:0309:5509:5810:3410:3711:2911:3113:4613:4618:3618:2819:0718:5918:1119:11ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2907:3409:4209:4410:1510:1711:1311:1413:3613:3518:4218:3719:0719:0218:1919:12ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0507:1009:1309:1509:4809:5110:4510:4713:0613:0618:0718:0118:3418:2817:4418:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2507:2809:4109:4210:1310:1411:1111:1213:3513:3418:4518:4119:1019:0618:2319:15ארה״ב, מיאמי )ק(

07:1407:2109:1409:1709:5309:5610:4810:5013:0613:0517:5717:4918:2718:1917:3218:31ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:4107:4809:4209:4510:2010:2411:1611:1813:3413:3418:2718:1918:5618:4918:0219:00ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:1407:2109:1309:1609:5209:5510:4710:5013:0513:0417:5517:4718:2518:1817:3018:29ארה״ב, שיקגו )ק(

05:5905:5608:3508:3309:0609:0410:1110:0912:4812:4818:3518:3718:5819:0118:1819:10בוליביה, לה-פס )ח(

08:2108:3210:0510:0910:5210:5711:4511:4813:5613:5618:3118:1919:0718:5618:0319:10בלגיה, אנטוורפן )ק(

08:2108:3110:0510:0910:5210:5611:4511:4813:5713:5618:3218:2019:0818:5718:0419:11בלגיה, בריסל )ק(

05:2605:2208:0408:0108:3608:3409:4309:4112:2312:2318:2018:2418:4118:4418:0118:54ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1505:1107:5207:5008:2508:2309:3109:2912:1112:1118:0318:0618:2818:3117:4818:41ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4007:5109:2309:2710:1010:1511:0311:0613:1513:1417:5017:3818:2518:1417:2418:28בריטניה, לונדון )ק(

07:5308:0409:3109:3610:2110:2611:1311:1613:2313:2317:5217:4018:3118:1917:2718:34בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:4807:5909:2909:3310:1710:2311:1011:1313:2113:2017:5417:4218:3018:1817:2418:33גרמניה, ברלין )ק(

08:0208:1209:4809:5210:3410:3811:2711:3013:4013:3918:1618:0518:5218:4117:4918:55גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:2405:1908:0207:5908:3608:3309:4209:4012:2412:2418:2618:3018:4518:4918:0418:59דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3606:3808:5708:5709:2709:2810:2710:2712:5312:5218:0918:0618:3318:3017:4918:39הודו, מומבאי )ח(

06:3106:3408:5208:5309:2309:2410:2310:2312:4912:4818:0618:0318:3018:2717:4518:36הודו, פונה )ח(

07:1607:2509:0609:1009:5009:5410:4410:4612:5812:5717:3917:2918:1318:0317:1318:17הונגריה, בודפשט )ק(

06:2206:2908:2208:2509:0109:0409:5709:5912:1512:1417:0716:5917:3617:2916:4217:41טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4307:4909:4709:4910:2410:2711:2011:2213:3913:3918:3518:2819:0418:5718:1119:08יוון, אתונה )ק(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:3607:4409:2709:3110:1010:1411:0411:0713:1913:1818:0117:5118:3518:2517:3518:38מולדובה, קישינב )ק(

06:3306:3608:5408:5509:2509:2610:2410:2512:5012:4918:0618:0318:3018:2717:4518:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:2005:1107:5807:5208:4508:4009:5609:5312:4812:4819:0819:1619:4219:5118:5720:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0906:1308:2408:2508:5608:5809:5509:5612:1812:1717:2617:2117:5217:4717:0417:57נפאל, קטמנדו )ח(

06:3406:4108:3608:3909:1409:1710:1010:1212:2812:2817:2217:1517:5217:4416:5617:56סין, בייג'ין )ח(

06:4606:4609:1709:1609:4609:4510:4810:4813:1913:1818:5118:5019:1419:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

07:1707:2808:5809:0309:4609:5210:3910:4212:5012:5017:2217:1018:0017:4816:5418:03פולין, ורשא )ק(

05:3905:3608:1308:1208:4408:4209:4809:4712:2412:2318:0618:0818:2918:3117:4918:40פרו, לימה )ח(

08:1008:1810:0310:0710:4510:4911:4011:4213:5513:5418:3918:3019:1219:0318:1319:16צרפת, ליאון )ק(

08:2508:3510:1310:1710:5811:0211:5111:5414:0514:0418:4518:3519:1819:0818:1719:22צרפת, פריז )ק(

05:4105:4108:1008:0908:3908:3909:4109:4012:1112:1017:4017:3918:0218:0117:2118:10קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4307:5109:4009:4310:2010:2411:1511:1813:3213:3118:2218:1318:5118:4217:5418:55קנדה, טורונטו )ק(

07:2307:3109:1709:2009:5910:0210:5310:5513:0813:0817:5417:4518:2518:1617:2718:29קנדה, מונטריאול )ק(

06:5907:0409:0709:0909:4209:4510:3910:4113:0012:5918:0017:5318:2718:2117:3618:32קפריסין, לרנקה )ק(

07:4307:5509:1809:2310:1010:1511:0111:0513:1013:1017:3617:2318:1618:0417:0818:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:1907:3208:5108:5709:4409:5010:3510:3912:4412:4317:1116:5717:4817:3616:3817:51רוסיה, מוסקבה )ח(

06:5207:0108:4408:4709:2709:3110:2110:2312:3512:3517:1717:0817:5117:4116:5117:54רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5808:0609:4809:5210:3210:3611:2611:2813:4013:3918:2618:1618:5518:4617:5518:59שוויץ, ציריך )ק(

06:1106:1208:3508:3509:0409:0510:0510:0512:3212:3217:5417:5118:1718:1517:3418:24תאילנד, 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

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה - 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
06:5006:5509:0209:0309:3509:3810:3310:3412:5512:5417:5917:5418:2618:2017:3518:31באר שבע )ק(

06:5106:5609:0109:0309:3609:3810:3310:3412:5412:5418:0017:5418:2418:1817:2218:28חיפה )ק(

06:4906:5409:0009:0209:3409:3610:3210:3312:5312:5318:0217:5618:2418:1817:1718:28ירושלים )ק(

06:5106:5609:0209:0409:3609:3810:3410:3512:5512:5517:5917:5318:2518:2017:3218:30תל אביב )ק(

07:2807:3709:1709:2110:0110:0510:5510:5813:0913:0817:4917:3918:2318:1317:2218:27אוסטריה, וינה )ק(

06:2306:1609:0208:5709:4209:3810:5110:4813:3813:3819:4719:5420:1620:2219:3320:34אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2707:3609:1909:2310:0210:0610:5610:5913:1113:1117:5517:4518:2818:1817:2918:31אוקראינה, אודסה )ק(

07:0207:1108:5108:5509:3509:3910:2910:3212:4312:4217:2417:1417:5817:4816:5718:01אוקראינה, דונייצק )ק(

07:1307:2309:0209:0609:4709:5110:4010:4312:5412:5317:3417:2418:0817:5817:0718:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:4207:5209:2809:3210:1410:1911:0711:1013:2013:1917:5617:4518:3118:2117:2918:35אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:3507:4509:2009:2510:0710:1111:0011:0313:1213:1217:4817:3718:2418:1317:2118:27אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:2506:2808:4208:4309:1409:1510:1310:1312:3712:3617:4817:4418:1318:0917:2518:19

07:5208:0009:4609:4910:2710:3111:2211:2413:3713:3718:2518:1618:5518:4617:5718:59איטליה, מילאנו )ק(

05:5505:5408:2508:2508:5408:5409:5709:5612:2812:2818:0218:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

06:0005:5408:4008:3509:1709:1410:2610:2313:1113:1119:1719:2219:4419:5019:0220:01ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:4206:3409:2209:1610:0410:0011:1411:1114:0314:0320:1720:2420:4820:5620:0521:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:3209:2809:3110:0610:0911:0211:0413:2113:2018:1518:0718:4418:3717:5018:48ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1707:2409:1809:2109:5610:0010:5210:5413:1013:0918:0217:5418:3218:2417:3718:36ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1807:2509:1809:2109:5710:0010:5310:5513:1013:1018:0317:5518:3218:2517:3818:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:5608:0309:5509:5810:3410:3711:2911:3113:4613:4618:3618:2819:0718:5918:1119:11ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2907:3409:4209:4410:1510:1711:1311:1413:3613:3518:4218:3719:0719:0218:1919:12ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0507:1009:1309:1509:4809:5110:4510:4713:0613:0618:0718:0118:3418:2817:4418:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2507:2809:4109:4210:1310:1411:1111:1213:3513:3418:4518:4119:1019:0618:2319:15ארה״ב, מיאמי )ק(

07:1407:2109:1409:1709:5309:5610:4810:5013:0613:0517:5717:4918:2718:1917:3218:31ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:4107:4809:4209:4510:2010:2411:1611:1813:3413:3418:2718:1918:5618:4918:0219:00ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:1407:2109:1309:1609:5209:5510:4710:5013:0513:0417:5517:4718:2518:1817:3018:29ארה״ב, שיקגו )ק(

05:5905:5608:3508:3309:0609:0410:1110:0912:4812:4818:3518:3718:5819:0118:1819:10בוליביה, לה-פס )ח(

08:2108:3210:0510:0910:5210:5711:4511:4813:5613:5618:3118:1919:0718:5618:0319:10בלגיה, אנטוורפן )ק(

08:2108:3110:0510:0910:5210:5611:4511:4813:5713:5618:3218:2019:0818:5718:0419:11בלגיה, בריסל )ק(

05:2605:2208:0408:0108:3608:3409:4309:4112:2312:2318:2018:2418:4118:4418:0118:54ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1505:1107:5207:5008:2508:2309:3109:2912:1112:1118:0318:0618:2818:3117:4818:41ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4007:5109:2309:2710:1010:1511:0311:0613:1513:1417:5017:3818:2518:1417:2418:28בריטניה, לונדון )ק(

07:5308:0409:3109:3610:2110:2611:1311:1613:2313:2317:5217:4018:3118:1917:2718:34בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:4807:5909:2909:3310:1710:2311:1011:1313:2113:2017:5417:4218:3018:1817:2418:33גרמניה, ברלין )ק(

08:0208:1209:4809:5210:3410:3811:2711:3013:4013:3918:1618:0518:5218:4117:4918:55גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:2405:1908:0207:5908:3608:3309:4209:4012:2412:2418:2618:3018:4518:4918:0418:59דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3606:3808:5708:5709:2709:2810:2710:2712:5312:5218:0918:0618:3318:3017:4918:39הודו, מומבאי )ח(

06:3106:3408:5208:5309:2309:2410:2310:2312:4912:4818:0618:0318:3018:2717:4518:36הודו, פונה )ח(

07:1607:2509:0609:1009:5009:5410:4410:4612:5812:5717:3917:2918:1318:0317:1318:17הונגריה, בודפשט )ק(

06:2206:2908:2208:2509:0109:0409:5709:5912:1512:1417:0716:5917:3617:2916:4217:41טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4307:4909:4709:4910:2410:2711:2011:2213:3913:3918:3518:2819:0418:5718:1119:08יוון, אתונה )ק(



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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