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שבוע פרשת תולדות



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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – שיר המעלות . . אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

שמחה תוך כדי מלחמה
עסוק  ואינו  ב"שלום",  להיות  צריך  יהודי  הוא שה"אני" של   – ב"אני שלום"  הפירוש 
במלחמות כלל. ובעבודת האדם הוא, שאין ענינו להתעסק בעניני ניסיונות1, כפי שמבקשים 
בתפלה2 “אל תביאני כו' לידי ניסיון". ובכללות זוהי עבודת הצדיקים )שעבודתם היא בטוב 

גופא ולא בבירור הרע(.

אבל לפעמים ישנו ענין של “המה למלחמה" – שהקב"ה מסובב מלמעלה )מצד “נורא 
עלילה על בני אדם"3( את ענין הניסיונות, שכדי להתגבר עליהם צריכה להיות עבודה באופן 
של מלחמה. והכוונה בהם היא “כי מנסה הוי' אלקיכם אתכם – לדעת הישכם אוהבים את הוי' 
גו'"4. שע"י העמידה בניסיון יהי' אצלו “מנסה", הגבהה5, “יתרון האור מן החושך", ו"יתרון 

החכמה מן הסכלות"6. ובכללות זוהי עבודת התשובה, בירור הרע.

ומאחר שהכוונה הפנימית בעבודת הניסיונות היא בשביל העלי' כנ"ל, לכן גם בשעת 
הניסיון גופא, האדם עומד בתנועה של “שיר המעלות"7 – שיר ושמחה, וכן בתוקף אמיתי 
עם הצד שכנגד, שכן מצד עצמו הוא למעלה מענין המלחמה, וכל עבודתו היא להוסיף אור 

הקדושה8.

1( ראה ע"ז יא, ב. שם יז, סע"א ואילך. וראה גם טושו"ע יו"ד ר"ס קמט. אה"ע ר"ס כא.
2( ברכות השחר )ברכות ס, ב(.

3( תהלים סו, ה. וראה תנחומא וישב ד. תו"ח תולדות יג, א ואילך. ובכ"מ.
4( פ' ראה יג, ד. 

5( ראה סה"מ תר"פ ע' קיב ואילך. ועוד. 
6( קהלת ב, יג.

7( התחלת המזמור כאן.
8( מלקו"ש ח"כ ע' 413 )משיחת ש"פ וירא ה'תש"מ(. וראה גם שיחת פורים ה'תשל"ח. ושיחת ט"ו אלול ה'תשנ"א. 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

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

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

     ה ואלה תולדות יצחק בן אברהם"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................    ה " כה'תש ,כסלו ב' , תולדות  בת פרשת ש

 ט  .................  א"י, ה'תשסלוכ  חודשראש כתב מ  )ד

  ,  תולדות בת פרשתשיחת ש  )ה

 י  ........................................., ה'תשכ"הכסלו ב'

 בכ  ...........  א   ,טוך כר תולדותפרשת ות שיח-לקוטי  )ו

 כז  ...........  ב  ,טוכרך   תולדותפרשת  –חות י שיטולק  )ז

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

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

 לח   ...........  תולדותפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  לט  ......  תולדות פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 אע  ...........  תולדותפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 בע  ..................................  תולדותפרשת לשבוע  

 ח פ  ..........  תולדותפרשת  לשבוע ם" וי םהיו "לוח   ) יג

 צ...........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 ג צ  .........  תולדותפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 דעק  ......  תולדותפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 רז  ...........  תולדותפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 ריב  ....................................  ו פרק  חמיה  , יבפרק  יחזקאל

  ן/זביםמכשירימסכת  –משיות   )יט

 ידר  ..................................................  אור קהתי יב

 כבר  ..........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאוריםעם  ראש השה תמסכ  )כא

 כדר  .............................................חכ ףד עד כב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 ג ר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

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

   ראה ריח בי אור הרתו  )כד

 זר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 סא ר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

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

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 סגר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 סהר  ............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 סחר  ............................................  צ'י' ירמוה  ראדמו''

 עאר  ..........................................  א פפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 עדר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עזר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פה ר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 רפו  ................... תולדותפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 פזר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו
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‰l‡Â ה ֹוליד אברהם  אברהם , ּבן יצחק  ּתֹולדת  ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָָָֹ

יצחק  ּבזה ,1את  ה ּקּוׁשיא  ויד ּועה  . ְְִִֶֶַָָָָ

ל ּמה  אברהם ", ּבן "יצחק  נאמר  ׁשּכבר  ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר 

יצחק ". את  ה ֹוליד  "אברהם  וכ ֹופל  ה ּכת ּוב  ְְְִִֵֵֶַַָָָָח ֹוזר 

אברהם  ּבּכת ּוב  נזּכר ּו מ ּדּוע  להבין צרי ְְְְִִִַַַַַָָָָָּגם 

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבזה  ּומבאר  ּפעמים . ׁשּתי 2ויצחק  ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

ח ּיים ' סדרה ),3ּוב 'ת ֹורת  חסידיׁשע  (ּדי ְְֲִִִִִֶַַָ

ּדכ ּורין', 'מין ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִִֶַַַָָׁש"אברהם "

'מין  ּבחינת  ה ּוא  ו"יצחק " ֿ ּדלעילא , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָאתער ּותא 

ׁשני  ּבזה  וי ׁש ֿ ּדלת ּתא . אתער ּותא  ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָנּוקבין',

ֿ ּדלעילא  האתער ּותא  ה ּוא  הרא ׁשֹון ענין ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָענינים .

ּבן  "יצחק  וזה ּו אתער ּותא ּֿדלת ּתא , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמע ֹוררת 

היא  ("יצחק ") ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאברהם ",

ֿ ּדלעילא  מהאתער ּותא  ׁשּנלקחת  'ּבן', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת 

האתער ּותא ֿ ה ּוא  ה ׁשני וענין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ("אברהם ").

ֿ ּדלת ּתא  האתער ּותא  לאחרי ׁש(ּבאה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדלעילא 

מ ּמּנה  ׁשּיהיה  ֿ ּדלת ּתא  ּבאתער ּותא  ּכח  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹו)נֹותנת 

ה ֹולדה  ׁשל  את 4ענין ה ֹוליד  "אברהם  ענין וזה ּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבזה 5יצחק " ּבא ּור  וע ֹוד  ה ּוא 6. אברהם  ּדה ּנה , , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

האהבה . ענין ה ּוא  האדם  ּובעב ֹודת  חסד , ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבחינת 

ה ּוא  האדם  ּובעב ֹודת  ּגב ּורה , ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִִַַַָָָָָויצחק 

ויראה  ּדאהבה  הענינים  ׁשׁשני וכיון ה ּיראה . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענין

זּוטא  אהבה  מדרג ֹות , ל ׁשּתי ּבכלל ּות  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנחלקים 

לכן  עיּלאה , ויראה  זּוטא  יראה  ר ּבה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָואהבה 

"אברהם  ּפעמים  ׁשּתי ּבפס ּוק  ּוׁשּתי נאמר  " ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ

- ה ּוא  העב ֹודה  סדר  וה ּנה , "יצחק ". ְְְֲִִִֵֵֶָָָָּפעמים 

ויראה  ר ּבה  אהבה  זּוטא , אהבה  ּתּתאה , ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיראה 
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ואילך. 366 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  פרשתנו.1)*) גֿד.2)ריש ואילך.3)יז, סע "ב  קמח , ואילך. ג ומ "ן 4)קמג, מ "ד בדוגמת

מהמשכת  הוא ההולדה) נעשה (שעי "ז מ "ן טיפת בירור (ב ) וגם הזכר, התעוררות ע "י  היא האשה הזרעת (א) אשר בגשמיות,

ואילך)). סע "ב  (קמח , ותו"ח  ואילך) סע "ג (יז, בתו"א תולדות ואלה (סד"ה הפסוק 5)מ "ד בתחילת שנרמז מה גם וזהו

ואילך)). ד (קמח , שם (תו"ח  אברהם בן להיותו הוא דיצחק  התולדות אשר אברהם, בן יצחק  פרשתנו 6)תולדות אוה"ת

ב . קלו,

    
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰‡ ,Ì‰‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â1. ¿≈∆¿…ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»
,‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ החסידות ובתורת התורה Á‡Ócבמפרשי  ƒ»«¿»»∆¿≈««

ÏÙBÎÂ e˙k‰ ÊBÁ ‰nÏ ,"Ì‰‡ Ôa ˜ÁˆÈ" Ó‡ kL∆¿»∆¡«ƒ¿»∆«¿»»»»≈«»¿≈
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰‡"«¿»»ƒ∆ƒ¿»

מיותרת? כפילות זו  הרי  ולכאורה

ekÊ ÚecÓ ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿
˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ e˙ka«»«¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÚt?בשמותיהם  ÈzL¿≈¿»ƒ
'B‡ ‰B˙'a ‰Êa ‡Óe2 ¿»≈»∆¿»

הזקן  ÌÈiÁ'לאדמו "ר  ˙B˙'e3 ¿««ƒ
האמצעי  אדמו "ר  Èc)ƒלבנו 

‰„Ò ÚLÈ„ÈÒÁ השבוע פרשת ¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰e‡החסידית  "Ì‰‡"L ,(∆«¿»»

,'ÔÈeÎc ÔÈÓ' ˙ÈÁa זכריים ¿ƒ««ƒ¿ƒ
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÈÁa˙מלמעלה  ‡e‰ "˜ÁˆÈ"Â¿ƒ¿»¿ƒ«
'ÔÈ˜e ÔÈÓ',נקביים «ƒ¿ƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

השפעה  כלל  בדרך  כלומר  מלמטה.

את  מסמל  והזכר  למטה, מלמעלה באה

את  מסמלת והנקבה המשפיע, בחינת

המשכה  היא וההשפעה המקבל , בחינת

התעוררות  גם יש אך  דכורין ', 'מיין  של 

והיא  למעלה מלמטה בדרך  והשפעה

נוקבין ', 'מיין  של  והעלאה התעוררות

של  ה' שעבודת כאן  מבואר  כך  ועל 

למטה, מלמעלה בדרך  הייתה אברהם

מלמטה  בדרך  הייתה יצחק ושל 

למעלה.

ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LÈÂ,שונים ¿≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ
בפסוק  אין  דבר  של  לאמיתו  ולכן 

‰ÔBL‡כפילות. ÔÈÚ‡e‰ ƒ¿»»ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  ∆∆¿∆BÚnL˙(המשכה)
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ôaמלמטה, ˜ÁˆÈ" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆
Œ‡˙eÚ˙‡‰L ,"Ì‰‡«¿»»∆«ƒ¿¬»
‡È‰ ("˜ÁˆÈ") ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿»ƒ

˙Á˜ÏpL ,'Ôa' ˙ÈÁa ונובעת ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿««

‡e‰ ÈL‰ ÔÈÚÂ .("Ì‰‡") ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»»¿ƒ¿»«≈ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰,אברהם בחינת מלמעלה, a)L‡‰התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ ÈÁ‡Ï מלמטה התעוררותÁk ˙˙B(Â ¿«¬≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆∆…«
‰È‰iL ‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a כתוצאהÏL ÔÈÚ ‰pnÓ ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ¿∆ƒ∆»ƒ¿»∆

‰„ÏB‰4Ì‰‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ , »»¿∆ƒ¿««¿»»
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰5 היינו ƒ∆ƒ¿»

ֿ ידה  שעל  מלמעלה התעוררות

מביאה  'מולידה', למטה ההתעוררות

ותוצאות. פירות

‰Êa e‡a „BÚÂ6,‰p‰c , ¿≈»∆¿ƒ≈
,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ Ì‰‡«¿»»¿ƒ«∆∆
החסד  במידת ה' את עבד  אברהם

ומקבילה  (המשתלשלת האדם שבנפש

העליונות) בספירות החסד  למידת

Ì„‡‰ ˙„BÚe'ה עבודת «¬«»»»
‰‡‰‰הרוחנית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»«¬»

ה'. ÈÁa˙אהבת ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ«
,‰eb במידת ה' את עבד  יצחק ¿»

(המשתלשלת  האדם שבנפש הגבורה

בספירות  הגבורה למידת ומקבילה

‰e‡העליונות) Ì„‡‰ ˙„BÚe«¬«»»»
‰‡i‰ ÔÈÚ.'ה ÔÂÈÎÂיראת ƒ¿««ƒ¿»¿≈»

‰‡ÈÂ ‰‰‡c ÌÈÈÚ‰ ÈLL∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
ÈzLÏ ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B‚„Ó,העניינים משני  אחד  בכל  «¿≈
‰a ‰‰‡Â ‡ËeÊ ‰‰‡«¬»»¿«¬»«»

'גדולה', ואהבה 'קטנה' «¿Èƒ‡‰אהבה
‰‡lÈÚ ‰‡ÈÂ ‡ËeÊ יראה »¿ƒ¿»ƒ»»

(נעלית), 'עליונה' ויראה ≈«ÔÎÏ'קטנה'
˜eÒÙa Ó‡ÌÈÓÚt ÈzL ∆¡««»¿≈¿»ƒ

"Ì‰‡" דרגות שתי  על  להורות «¿»»
אהבה  ÌÈÓÚtשל  ÈzLe¿≈¿»ƒ
"˜ÁˆÈ" של דרגות שתי  על  להורות ƒ¿»

יראה.

‰„BÚ‰ „Ò ,‰p‰Â מדרגה ¿ƒ≈≈∆»¬»
Yלדרגה  ‡e‰, ראשון שבשלב

של  הדרגה להיות צריכה בהתחלה

,‡ËeÊ ‰‰‡ ,‰‡zz ‰‡Èƒ¿»«»»«¬»»
‰‡lÈÚ ‰‡ÈÂ ‰a ‰‰‡«¬»«»¿ƒ¿»ƒ»»

ביותר . הנעלית הדרגה ≈¿ÔÎÂשהיא
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כללי   מפתח   

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

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

     ה ואלה תולדות יצחק בן אברהם"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................    ה " כה'תש ,כסלו ב' , תולדות  בת פרשת ש

 ט  .................  א"י, ה'תשסלוכ  חודשראש כתב מ  )ד

  ,  תולדות בת פרשתשיחת ש  )ה

 י  ........................................., ה'תשכ"הכסלו ב'

 בכ  ...........  א   ,טוך כר תולדותפרשת ות שיח-לקוטי  )ו

 כז  ...........  ב  ,טוכרך   תולדותפרשת  –חות י שיטולק  )ז

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

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

 לח   ...........  תולדותפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  לט  ......  תולדות פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 אע  ...........  תולדותפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 בע  ..................................  תולדותפרשת לשבוע  

 ח פ  ..........  תולדותפרשת  לשבוע ם" וי םהיו "לוח   ) יג

 צ...........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 ג צ  .........  תולדותפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 דעק  ......  תולדותפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 רז  ...........  תולדותפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 ריב  ....................................  ו פרק  חמיה  , יבפרק  יחזקאל

  ן/זביםמכשירימסכת  –משיות   )יט

 ידר  ..................................................  אור קהתי יב

 כבר  ..........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאוריםעם  ראש השה תמסכ  )כא

 כדר  .............................................חכ ףד עד כב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 ג ר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

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

   ראה ריח בי אור הרתו  )כד

 זר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 סא ר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

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

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 סגר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 סהר  ............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 סחר  ............................................  צ'י' ירמוה  ראדמו''

 עאר  ..........................................  א פפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 עדר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עזר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פה ר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 רפו  ................... תולדותפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 פזר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו



ו    

הוי' ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  סדר  ה ּוא  וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעיּלאה .

למעלה  ּבעב ֹודת 7מ ּלמ ּטה  ה ּסדר  ּגם  ה ּוא  וכן . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

נאמר  (ׁשעליה  ארצה 8ה ּתפ ּלה  מ ּוצב  ס ּולם  ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ

למעלה ), מ ּלמ ּטה  - ה ּׁשמימה  מ ּגיע  ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹורא ׁשֹו

ׁשּצריכה  ּתּתאה , יראה  ענין ה ּוא  ֿ לרא ׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלכל 

ה ּתפ ּלה  ק ֹודם  ׁשהחד ּוׁש10(ּכּיד ּוע 9להיֹות  ְְִִִֶֶַַַַָָ

ענין  ואיל ּו האהבה , ענין ה ּוא  ה ּתפ ּלה  ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָּדעב ֹודת 

ּכ ֿ ואחר  ה ּיֹום ). ּכל  ּבמ ׁש להיֹות  צרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָה ּיראה 

ּתחלה  האהבה , את  לע ֹורר  צרי ה ּתפ ּלה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעת 

ּכ ֿ ואחר  ר ּבה . אהבה  ּכ ֿ ואחר  זּוטא  ְְֲֲַַַַַַַָָָָָָאהבה 

עיּלאה , ליראה  ּבאים  ֿ ע ׂשרה ' 'ׁשמ ֹונה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבתפ ּלת 

(ּבן) "יצחק  ה ּכת ּוב  סדר  וזה ּו ּבמציא ּות . ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּביט ּול 

- ּדהינּו יצחק ", את ) (ה ֹוליד  אברהם  ְְְְְִִֶַַַָָָָָאברהם ,

(ר ּבה ), אהבה  (זּוטא ), אהבה  (ּתּתאה ), ְֲֲִַַַַָָָָָָָיראה 

מבארת  ה ּנ"ל  ּביא ּורים  ׁשני ּולפי (עיּלאה ). ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיראה 

ֿ לבא  לעתיד  ה ּנה  (ׁשּלכן אברהם  על  יצחק  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלת 

אבינּו" א ּתה  "ּכי ּדוקא  ליצחק  ).11יאמר ּו ְְְְִִִַַָָָָֹ

ּדגב ּור ֹות  ׁשההעלאה  ּכיון הרא ׁשֹון: ְֲִִֵֵֶַַַָָָָל ּביא ּור 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הג ּבלה , ללא  היא  למעלה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ ּלמ ּטה 

היא  למ ּטה  מ ּלמעלה  החסדים  ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

יראה 12ּבהג ּבלה  ּכי - ה ּׁשני ול ּביא ּור  היא 13. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

מאהבה  .14למעלה  ְְֲֵַַָָ
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א.7) עג, בלק  לקו"ת ד. מ , מקץ  מה.8)תו"א תי ' ת"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, זח "א וראה יב . כח , ויצא - הכתוב  לשון

דזמרה.9) בפסוקי  היא תתאה שיראה שם, פ "ג.10)ובלקו"ת העבודה ב .11)קונטרס  פט , תו"ח 12)שבת ג. יז, שם תו"א

ד. קמה, רבה)13)שם מאהבה גם (שלמעלה עילאה  ביראה שרשה זוטא) מאהבה גם למטה היא (שבגילוי  תתאה יראה וגם

עצמות. בבחי ' היא תתאה, יראה גם ויראה, גילויים, בבחי ' היא שאהבה שם, העבודה בקונטרס  וראה א. לא, ראה לקו"ת -

א.14) קמז, שם תו"ח  גם וראה שם. אוה"ת

    
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa‡ „Ò ‡e‰7. וכפי ≈∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿»

וה"א  יראה. "דחילו ", היא הוי  שם של  שהיו "ד  (מהזוהר ) בחסידות שמובא

היא  (האחרונה) וה"א "רחימו " היא הוא"ו  אהבה. "רחימו ", היא (הראשונה)

בחינות  שתי  כך  אחר  תתאה, ביראה היא שההתחלה הוא הדברים וסדר  "דחילו ",

רבה  ואהבה זוטא אהבה אהבה, של 

ב' בגימטריא "ואהבת" לדבר : (רמז 

לבחינת  באים כך  ואחר  "אור "), פעמים

רבה. מאהבה שלמעלה עילאה יראה

˙„BÚa „q‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆«¬«
Ó‡ ‰ÈÏÚL) ‰lÙz‰8 «¿ƒ»∆»∆»∆¡«
BL‡Â ‰ˆ‡ ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

Y ‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ שסדר היינו  «ƒ««»»¿»
לשמים, מהארץ הוא בתפילה העבודה

ŒÏÎlL ,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆¿»
L‡Ï בעבודת הראשון  השלב ¿…
zz‡‰,התפילה  ‰‡È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿»«»»

Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿∆
‰lÙz‰9 לתפילה הכנה בתור  «¿ƒ»
Úe„ik)10 החסידות בתורת «»«

‰lÙz‰ ˙„BÚc Le„Á‰L∆«ƒ«¬««¿ƒ»
מיוחדת  עבודה התבוננות שהיא של 

הרגש  את ÔÈÚהמעוררת ‡e‰ƒ¿«
‰‡i‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,‰‰‡‰»«¬»¿ƒƒ¿««ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿∆∆»«

התפילה  עבודת בעת רק ).ולא
‰lÙz‰ ˙Úa CkŒÁ‡Â,עצמה ¿««»¿≈«¿ƒ»

,‰‰‡‰ ˙‡ BÚÏ CÈ»̂ƒ¿≈∆»«¬»
CkŒÁ‡Â ‡ËeÊ ‰‰‡ ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»»¿««»
שמוסיפים  ככל  התפילה, בהמשך 

הרגש, את ולעורר  בהתבוננות להתעמק

באהבת  יותר  נעלית לדרגה להגיע צריך 

CkŒÁ‡Âה', .‰a ‰‰‡«¬»«»¿««»
'‰NÚŒ‰BÓL' ˙lÙ˙a התפילה עבודת של  השיא ÌÈ‡aשהיא ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈»ƒ

,‰‡lÈÚ ‰‡ÈÏ(רבה מאהבה יותר  (הנעלית ביראה הגבוהה הדרגה ¿ƒ¿»ƒ»»
˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa.האישית המציאות של  מוחלט ביטול  ƒƒ¿ƒ

e˙k‰ „Ò e‰ÊÂ ויצחק אברהם של  הפנימי  בעניינם זה ביאור  לפי  ¿∆≈∆«»
eÈ‰c ,"˜ÁˆÈ (˙‡ „ÈÏB‰) Ì‰‡ ,Ì‰‡ (Ôa) ˜ÁˆÈ"ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»¿«¿

Y בעבודת הדברים הוא שסדר  (zz‡‰),ה' ‰‡È יצחק של  מידתו  ƒ¿»«»»
,(‡ËeÊ) ‰‰‡ אברהם של  (a‰)מידתו  ‰‰‡ מידתו היא שגם «¬»»«¬»«»
אברהם, (lÈÚ‡‰)של  ‰‡È מידתו היא יצחק.שגם של  ƒ¿»ƒ»»

Ì‰‡ ÏÚ ˜ÁˆÈ ˙ÏÚÓ ˙‡Ó Ï"p‰ ÌÈe‡Èa ÈL ÈÙÏe¿ƒ¿≈≈ƒ««¿…∆∆«¬«ƒ¿»««¿»»
‰z‡ Èk" ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ eÓ‡È ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰ ÔÎlL)∆»≈ƒ≈∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

"eÈ‡11 אמר נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר  בגמרא: ז "ל  חכמינו  כמאמר  »ƒ
יכירנו  לא וישראל  ידענו  לא אברהם כי  אבינו , אתה 'כי  דכתיב מאי  יונתן : רבי 

שמך '. מעולם גואלנו  אבינו  ה' אתה

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש לו  יאמר  ֿ לבוא לעתיד 

אמר  לי ! חטאו  בניך  לאברהם: הוא

על  ימחו  עולם! של  ריבונו  לפניו :

ליעקב, ליה אימר  אמר : שמך . קדושת

אפשר  בנים, גידול  צער  ליה דהוה

בניך  ליה: אמר  עלייהו , רחמי  דבעי 

עולם! של  ריבונו  לפניו : אמר  חטאו !

בסבי  לא אמר : שמך ! קדושת על  ימחו 

בדר  ולא עצה.טעמא, דקי 

אמר  לי ! חטאו  בניך  ליצחק: לו  אמר 

ולא  'בני ' עולם! של  ריבונו  לפניו :

נעשה  לפניך  שהקדימו  בשעה בניך ?

ישראל , בכורי  בני  להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו  בניך ?... ולא בני  עכשיו 

אבינו '...). ≈»e‡ÈaÏ'אתה
‰‡ÏÚ‰‰L ÔÂÈk :ÔBL‡‰»ƒ≈»∆««¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙Be‚cƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ ‡È‰ƒ¿…«¿»»«∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ Ôk≈«¿»««¬»ƒ
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ

‰Ïa‚‰a12' אור ב'תורה כמבואר  ¿«¿»»
אתה  כי  כתיב ֿ לבוא "לעתיד  פרשתנו :

יהיה  והשמחה הצחוק שעיקר  אבינו 

למעלה  ממטה שהוא יצחק מבחינת

כו ' ותכלית קץ אין  זו  בחינה אשר 

ממעלה  בבחינת (אברהם) ֿ כן  ֿ שאין  מה

למטה  המשכה גבול  לה יש למטה

שיתהווה  המשכה הוא הא' אברהם אברהם, פעמים ב' כתיב באברהם ולכן 

ב' והמשכה לעיל . כנזכר  אבותינו  ואלוקי  דאצילות ובינה חכמה בחינת

אין  בחינת למעלה מלמטה בחינת יצחק ֿ כן  ֿ שאין  מה ֿ עשיה. ֿ יצירה בבריאה

משמיא  גמירי  כי  הצחוק עיקר  נתהווה ומזה סלה. ירוממוך  והכל  ותכלית קץ

כו '. ליש מאין  השתלשלות בחינת הוא מיהב כו ' שקלי  לא משקל  יהבי  מיהב

בחינת  והוא לאין  היש ביטול  להיות והוא ההיפוך  הוא האדם עבודת אבל 

גדול "). ותענוג  צחוק È‡‰יצחק Èk  ÈM‰ e‡ÈaÏÂ13 של מידתו  ¿«≈«≈ƒƒƒ¿»
‰‡Ó‰יצחק  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰14.אברהם של  מידתו  ƒ¿«¿»≈«¬»
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ז      

לאחר ֹונה p‰Â‰ב ) ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא ּבאחד  ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ה 'ּצמח 15לחר ּות  ׁשל  מאמר  יׁשנֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָ

ּוב ֹו יצחק ", ּתֹולדת  "וא ּלה  ה ּפס ּוק  על  ְְְִֵֶֶֶַַָָֹצדק '

היא  אברהם  על  ּדיצחק  ה ּמעלה  ׁשעיקר  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמבאר ,

מעלה  יׁש עכ ׁשו ׁשּגם  והינּו, ּדוקא . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלעתיד 

מעלת  ׁשּתהיה  ּבכדי אבל  חסד , על  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבגב ּורה 

מה ֿ מהחסד . לק ּבל  ה ּגב ּורה  צריכה  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָה ּגב ּורה ,

לק ּבל  ה ּגב ּורה   ּתצטר לא  לעתיד , ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאין

לכא ֹורה 16מהחסד  ה ּסתירה  מבאר  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הם  ׁשחסדים  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  המבאר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבין

ּבענין  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  המבאר  ּובין ְְְְְְִִֵַַַָָֹמ ּגב ּור ֹות ,

ּדה ּנה  (חסד ). ה ּכסף  על  (ּגב ּורה ) ה ּזהב  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלת 

אהרן,17יד ּוע  ּכה ּונת  על  קרח  מחל ֹוקת  ּבענין ְְְֲֲִֶַַַַַַַָֹֹ

לחסדים  טפל ֹות  יהיּו לא  ׁשה ּגב ּור ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשרצה 

עיקר ). ה ּגב ּור ֹות  יהיּו ׁשאז ּדלעתיד , ְְְְְִִִִֶַָָָָ(ּבד ּוגמה 

(ואת ּפלג ) ׁשהפריד  ֿ ידי על  ּכי נענׁש, זה  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַועל 

הן  ּבׁשניהם , ח ּסר ֹון ּגרם  מהחסדים , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָה ּגב ּור ֹות 

ּבֿ נֹוסף  ּפיר ּוׁש (ׁשּזה ּו ּבגב ּור ֹות  והן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָּבחסדים 

ּבכל  וח ּסר ֹון מחל ֹוקת  ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָואת ּפלג ,

(ׁשהע ֹונׁש ענׁשֹו ּגם  היה  ולכן ּגּופא ), מהם  ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד 

ה ּפגם  לפי ה ּבל ּועים 18ה ּוא  מן גם  ׁשהיה  ּבא ֹופן ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

ה ּׂשר ּופים  מן ּכתיב 19וגם  ה ּבל ּועים  ׁשּגּבי ,20 ְְְְִִִִֵֶַַַַ

וענין  (חסד ), למ ּטה  מ ּלמעלה  ירידה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוּירד ּו,

ּכיון  (ּגב ּורה ), למעלה  מ ּלמ ּטה  ה ּוא  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָה ּׂשריפה 

ּׁשּמצינּו מה  על  ונֹוסף  הענינים . ּבׁשני ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּפגם 

ל ׁשם  ׁשּלא  מחל ֹוקת  ׁשהיתה  קרח  ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבמחל ֹוקת 

ּולאחר 21ׁשמים  ּבקד ּוׁשה  ּגם  ֿ זה   ּדר ֿ על  מצינּו , ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קימא  ׁשּבזמ ּנֹו , ה ּמל ׁשלמה  ּגּבי ֿ ּתֹורה , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמ ּתן

ּבא ׁשלמ ּותא  לא 22סיהרא  ׁשּכסף  ּכ על  ׁשּנענׁש , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלל  ח ׁשיב ּות  אין ּכי למא ּומה , ּבימיו ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָנח ׁשב 

(ּגב ּור ֹות ) הזהב  לג ּבי (חסדים ) .23ל ּכסף  ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
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ב ).15) תתיח , ד כרך בראשית באוה"ת לאח "ז (נדפס  31 מס ' שם.16)באב . בתו"ח  תולדות ואלה סד"ה גם לקו"ת 17)ראה

ובכ"מ . ב . נד, פכ"ד.18)קרח  א.19)תניא קי , לֿלג.20)סנהדרין טז, מי "ז.21)קרח  פ "ה כו.22)אבות פט "ו, שמו"ר

א.23) רנ, זח "א כא. י , מלכיםֿא

    
C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‰p‰Â ( יד בכתב חסידות מאמרי  של  e‡ˆiLכרך  ¿ƒ≈¿«««ƒ¿»∆»¿

˙eÁÏ ‰BÁ‡Ï15 והגיעו ברוסיה שהיו  לכתבים הכוונה כלל  (בדרך  »«¬»¿≈
הרבי ), Ó‡Óלידי  BLÈ חסידותt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL˜eÒ ∆¿«¬»∆«∆«∆∆««»

˜ÁˆÈc ‰ÏÚn‰ ˜ÈÚL ,‡Ó Be ,"˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â"¿≈∆¿…ƒ¿»¿»≈∆ƒ«««¬»¿ƒ¿»
„È˙ÚÏ ‡È‰ Ì‰‡ ÏÚ,לבוא ««¿»»ƒ∆»ƒ

המשיח  eÈ‰Â,בימות .‡˜Âc«¿»¿«¿
ÂLÎÚ ÌbL הגלות LÈבזמן  ∆««¿»≈

‰e‚a ‰ÏÚÓ יצחק של  מידתו  «¬»ƒ¿»
„ÒÁ ÏÚ אברהם של  מידתו  «∆∆

מלמטה  ההעלאה מעלת לעיל  (כמבואר 

למטה), מלמעלה ההמשכה על  למעלה

Ï‡ הזה È‰zL‰בזמן  È„Îa ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈˆ ,‰eb‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿ƒ»

„ÒÁ‰Ó Ïa˜Ï ‰eb‰ מקור «¿»¿«≈≈«∆∆
È˙ÚÏ„,ההשפעה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

Ïa˜Ï ‰eb‰ CËˆz ‡Ï…ƒ¿»≈«¿»¿«≈
„ÒÁ‰Ó16 לבוא לעתיד  דווקא ולכן  ≈«∆∆

ביטוי . לידי  תבוא הגבורה מעלת

‰È˙q‰ ‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿»≈«¿ƒ»
‰nÎa ‡Ó‰ ÔÈa ‰B‡ÎÏƒ¿»≈«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó וחסידות בקבלה ¿
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ≈¿«¿»
‰nÎa ‡Ó‰ ÔÈe ,˙BebÓƒ¿≈«¿…»¿«»
‰f‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿««¬««»»

(„ÒÁ) ÛÒk‰ ÏÚ (‰eb) כפי ¿»««∆∆∆∆
ומפרט. Úe„Èשממשיך  ‰p‰c17 ¿ƒ≈»«

החסידות BÏÁÓ˜˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««¬∆
‰ˆL ,Ô‰‡ ˙e‰k ÏÚ Á…̃««¿««¬…∆»»

eÈ‰Èקורח ‡Ï ˙Beb‰L∆«¿…ƒ¿
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÏÙË הגבורות אלא ¿≈«¬»ƒ

עיקר  È˙ÚÏc„,יהיו  ‰Ó‚e„a)¿¿»ƒ¿»ƒ
,(˜ÈÚ ˙Beb‰ eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«¿ƒ»
נשלמה  שלא שעד  היא האמת אבל 

שהגבורות  אפשר  אי  הבירורים' 'עבודת

העיקר . יהיו 

LÚ ‰Ê ÏÚÂ,קורחÈ„ÈŒÏÚ Èk ¿«∆∆¡«ƒ«¿≈
‚Ït˙‡Â) „ÈÙ‰L ונפרד )נחלק ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈

Ìb ,ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙Beb‰«¿≈«¬»ƒ»«
ÌÈ„ÒÁa Ô‰ ,Ì‰ÈLa ÔBqÁƒ»ƒ¿≈∆≈«¬»ƒ
LeÈt e‰fL) ˙Be‚a Ô‰Â¿≈«¿∆∆≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‚Ït˙‡ÂŒa ÛÒB»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»
ÏÎa ÔBqÁÂ ˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿ƒ»¿»

‡Ùeb Ì‰Ó „Á‡ עצמוBLÚ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ קורח ), של  ∆»≈∆»¿»≈»»«»¿
Ì‚t‰ ÈÙÏ ‡e‰ LBÚ‰L)18, ולפי" (בהגהה) כד  פרק בתניא כמבואר  ∆»∆¿ƒ«¿»

בחינת  חלוקי  הם כך  בעליונים, ובשרשה בנפש הפגם בחינת וחלוקי  ערך 

למרק  מיוחד  עונש וחטא עוון  לכל  הזה בעולם או  בגיהינום והעונש המירוק

בחייבי  וכן  והפגם הלכלוך  ולהעביר 

בשווה" כולם פוגמין  אין  וכרת )מיתה
היה  קורח של  ∆¿ÔÙB‡aוהעונש

Ì‚Â ÌÈÚeÏa‰ ÔÓ Ì‚ ‰È‰L∆»»«ƒ«¿ƒ¿«
ÌÈÙeO‰ ÔÓ19ÈabL , ƒ«¿ƒ∆«≈
È˙k ÌÈÚeÏa‰20,e„iÂ «¿ƒ¿ƒ«≈¿

„ÒÁ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„ÈÈ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆
למעלה  מלמטה השפעה ),שעניינו 

‰hÓlÓ ‡e‰ ‰ÙÈO‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿≈»ƒ¿«»
‰eb) ‰ÏÚÓÏ העלאה שעניינה ¿«¿»¿»

למעלה  Ì‚tLמלמטה ÔÂÈk ,(≈»∆»«
ÌÈÈÚ‰ ÈLa החסד בעניין  הן  ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

הגבורה. בעניין  והן 

eÈˆnM ‰Ó ÏÚ ÛÒBÂ¿»««∆»ƒ
‰˙È‰L Á˜ ˙˜BÏÁÓa¿«¬∆…«∆»¿»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ˙˜BÏÁÓ21, «¬∆∆…¿≈»«ƒ
Ìb ‰ÊŒCcŒÏÚ eÈˆÓ»ƒ«∆∆∆«
,‰BzŒÔzÓ Á‡Ïe ‰Le„˜a«¿»¿««««»
BpÓÊaL ,CÏn‰ ‰ÓÏL Èab«≈¿……«∆∆∆ƒ¿«

‡˙eÓÏL‡a ‡‰ÈÒ ‡ÓÈ˜22, «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמותו  היה שלמה LÚpLהירח ∆∆¡«

LÁהמלך  ‡Ï ÛÒkL Ck ÏÚ«»∆∆∆…∆¡»
ÔÈ‡ Èk ,‰Óe‡ÓÏ ÂÈÓÈa¿»»ƒ¿»ƒ≈
(ÌÈ„ÒÁ) ÛÒkÏ ÏÏk ˙eÈLÁ¬ƒ¿»«∆∆¬»ƒ

(˙Beb) ‰Ê‰ Èa‚Ï23 כמובא ¿«≈«»»¿
בעפר  המאיר  השמש שכוח בזוהר 

ואלמלא  זהב עושה ההרים שבין  הארץ

לא  הרבה, שם שנמצאות רעות חיות

שלמה  בימי  כן  ועל  עניים, אנשים היו 

תוקף  בגלל  כי  מאומה נחשב כסף אין 

הוא  עפר  ואותו  זהב, הרבה יש השמש

(גב  הדין  הסתכל צד  וכששלמה ורה),

העפר '. מן  היה 'הכול  ואמר  שיבח בו ,

ששלמה  נאמר  הזוהר  דברי  ובהמשך 

מתקרב  שהירח ראה כי  בזה טעה

תחת  והשמאל  מחבקת, והימין  לשמש

לראשי  תחת "שמאלו  (ככתוב הראש

והירח  שהשמש וכיוון  תחבקני ") וימינו 
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ח    

ּבכ ּמה  וכ ּמבאר  ּבאמת , ה ּוא  ּכן הרי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹולכא ֹורה ,

ּבּתניא  (ּובקיצ ּור  ּדכמעלת 24מק ֹומ ֹות  הענין ( ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשּבׁשביל  צדק ', ה 'ּצמח  ּומבאר  ה ּכסף . על  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּזהב 

ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ּבחסדים ,  צ ֹור יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָה ּביר ּורים 

ע ּתה  ה ּנה  ולכן, ּכדבעי. להיֹות  ה ּגב ּור ֹות  ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיכ ֹולים 

טפלים  להיֹות  ה ּלוּים  צריכים  ה ּביר ּורים , ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַּבזמן

ּכל 25ל ּכהנים  ּגמר  לאחרי לעתיד , ודוקא  . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ר ּוח  "את  ה ּיע ּוד  יק ּוים  ּכא ׁשר  ְֲִִֵֶֶַַַַַה ּביר ּורים ,

הארץ " מן אעביר  ּתהיה 26ה ּטּומאה  והעב ֹודה  , ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לגמרי  למעלה  ה ּגב ּור ֹות  יהיּו אזי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָּבקד ּוׁשה ,

ֲִֵַָמהחסדים .

-ÔÈÚeג ) החסדים  על  ה ּגב ּור ֹות  מעלת  ¿ƒ¿«ְֲֲִַַַַַָ

ׁשּזה ּו ׁשם , צדק ' ה 'ּצמח  ְֵֶֶֶֶֶַַָָמבאר 

על  (העלאה ) נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  מעלת   ּדר ֿ ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָעל 

ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  (המ ׁשכה ), ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעסק 

ֿ נפ ׁש מסיר ּות  ֿ ידי ועל  ו"ה , יח ּוד  נע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּומצ ֹות 

י"ה  יח ּוד  'ע ּתיק ',27נע ׂשה  הת ּגּלּות  ה ּוא  ׁשענינֹו , ְְֲִִִִֶֶַַַָ

ׁשּזה ּו ּכיון ֿ נפ ׁש, מסיר ּות  על  טעם  אין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלכן

ׁשּלמעלה  'ע ּתיק ' ּבחינת  עם  ה ּקׁשּור  ְְְְִִִִֶַַַַָָָענין

ּבחינת  זה  הרי האדם , (ּובנפ ׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּפנימ ּיים  מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  ה ּנפ ׁש וזה ּו28עצם  .( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זכה  לא  ֿ יֹוסף ' ה 'ּבית  ׁשּכא ׁשר  ּׁשּמצינּו מה  ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

אף  ה ּנה  ר ּבא , ׁשמיּה קד ּוׁשת  על  ְְְְִִֵֵַַַַָָלא ּתֹוקדא 

זה  הרי ּומצ ֹות , ּתֹורה  יֹותר  ק ּים  ֿ זה  ֿ ידי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשעל 

ע ֹונׁש ׁשל  לענין ּגם 29נח ׁשב  וזה ּו ל ׁשֹון . ּדּיּוק  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

ּדנׁשמתא 30ה ּזהר  נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  "ּגּופא  ְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ּדיקא , סליק  נה ֹורא , ּביּה וסליק  ליּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָמב ּטׁשין

הא ֹור  א ּלא  א ֹור , ּבֹו ׁשּיׁש מס ּפיק  ׁשּלא  ְְִֵֶֶֶַַָָֹהינּו,

העלאה .  ּבדר ּביּה", "סליק  להיֹות  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָצרי

LÈÂּבפר ׁשתנּו ּׁשּכת ּוב  מה  עם  זה  אלקים 31לק ּׁשר  ׁשם  ג ֹו', האלקים   ל ֿ ויּתן ¿≈ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לעיל  ּכּנזּכר  א ֹור , ּתֹוספת  נמ ׁש ה ּגב ּור ֹות  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  ּכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדיקא ,

.32ּבאר ּוכה  ֲַָ
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ג.25)פ "נ.24) שם, לקו"ת גם ב .26)ראה יג, ב .27)זכרי ' עה, בלק  ג. לג, אמור לקו"ת גם מג"א 28)ראה תו"א גם ראה

ג. ד, ויקרא לקו"ת ב . בחוקותי29)צט , פ ' לי . פי ' אח "כ ד"ה אמור פ ' למינדע . לך הלא סד"ה בראשית ר"פ  מישרים מגיד

ובכ"מ . הנזכר. ביום א.30)ד"ה קסח , כח .31)ח "ג התוועדויות 32)כז, - מנחם (תורת ס "ט  - המאמר שלפני  בשיחות

ואילך). 289 ע ' חמ "א

    
כסף  אין  מיד  לקרב, אלא אינה והרי  הימין  עושה מה אמר  לזו , זו  התקרבו 

(צד  הימין  את דחית אתה הוא: ברוך  הקדוש לו  אמר  שלמה. בימי  נחשב

מכנגד  השמש סטתה מיד  תמצא. ולא אדם בני  לחסד  שתצטרך  חייך  החסד ),

'אני  ואומר  הפתחים על  מחזר  שלמה והיה להחשיך , התחיל  והירח הירח

חסד , איתו  שיעשה מי  היה ולא קהלת'

החשיב  ולא הימין  את דחה הוא כי 

אותו .

‰B‡ÎÏÂ בכך החיסרון  מה מובן  לא ¿ƒ¿»
נחשב, לא החסד , היינו  ≈¬‰Èשהכסף,

‡nÎÂ ,˙Ó‡a ‡e‰ Ôk≈∆¡∆¿«¿…»
eˆÈ˜e) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ

‡Èza24˙ÏÚÓÎc ÔÈÚ‰ ( ««¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬«
‰f‰ הגבורה ‰ÛÒkמידת ÏÚ «»»««∆∆

החסד ? מידת

,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡Óe¿»≈«∆«∆∆
ÌÈeÈa‰ ÏÈLaL הטוב של  ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

ÌÈ„ÒÁa,מהרע  CBˆ LÈ≈∆«¬»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆¿ƒ
,ÔÎÏÂ .ÈÚ„k ˙BÈ‰Ï ˙Beb‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈

‰zÚ ‰p‰ הגלות ÔÓÊaבזמן  ƒ≈«»ƒ¿«
ÌiÂl‰ ÌÈÎÈˆ ,ÌÈeÈa‰«≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

גבורות  ÌÈÏÙËשעניינם ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ‰kÏ25. חסד Â„Â˜‡שעניינם «…¬ƒ¿«¿»
„È˙ÚÏ,המשיח ÈÁ‡Ïבימות ∆»ƒ¿«¬≈

L‡k ,ÌÈeÈa‰ Ïk Ób כבר ¿«»«≈ƒ«¬∆
כי  רע, של  מציאות תהיה »¿ÌÈe˜Èלא

‰‡Óeh‰ Áe ˙‡" „eÚi‰«ƒ∆««¿»
"ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡26, «¬ƒƒ»»∆

‰Le„˜a ‰È‰z ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ¿∆«¿»
‰Beb˙בלבד , eÈ‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿

.ÌÈ„ÒÁ‰Ó ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈≈«¬»ƒ
ÔÈÚe (‚ÏÚ ˙Beb‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿««¬««¿«

ÁÓv'‰ ‡Ó  ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¿»≈«∆«
CcŒÏÚ e‰fL ,ÌL '˜„∆̂∆»∆∆«∆∆
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ∆∆
‰Bz‰ ˜ÒÚ ÏÚ (‰‡ÏÚ‰)«¬»»«≈∆«»
È„ÈŒÏÚL ,(‰ÎLÓ‰) ˙BˆÓeƒ¿«¿»»∆«¿≈
„eÁÈ ‰NÚ ˙BˆÓe ‰Bz»ƒ¿«¬∆ƒ

של  פנימית והמשכה Â"‰חיבור 
הוי ', שם של  האחרונות האותיות

אנפין ') ('זעיר  העליונות המידות

LÙŒ˙eÈÒÓוהמלכות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆∆

‰"È „eÁÈ ‰NÚ27, יותר הנעלות הוי ' שם של  הראשונות האותיות «¬∆ƒ
BÈÚL זה 'יחוד ' 'ÈzÚ˜'של  ˙elb˙‰ ‡e‰' יומין 'עתיק בחינת ∆ƒ¿»ƒ¿««ƒ

הספירות, מעשר  שלמעלה ה'כתר ' ÌÚËשבבחינת ÔÈ‡ ÔÎlL המובן ∆»≈≈««
בשכל  ÌÚומושג  eLw‰ ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,LÙŒ˙eÈÒÓ ÏÚ«¿ƒ∆∆≈»∆∆ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÚÓlL '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
,Ì„‡‰ LÙe) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ«∆∆«∆∆
ÌÈiÓÈt ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL28 ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒ

ויכולת  ערכו  לפי  בגוף המלובשים

שלו  Ó‰הקליטה Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
Œ˙Èa'‰ L‡kL eÈˆnM∆»ƒ∆«¬∆«≈
ÏÚ ‡„˜Bz‡Ï ‰ÎÊ ‡Ï 'ÛÒBÈ≈…»»¿ƒ¿»«

,‡a dÈÓL ˙Le„˜ על להישרף ¿«¿≈«»
את  למסור  היינו  הגדול , השם קדושת

השם, קידוש על  ‡Ûנפשו  ‰p‰ƒ≈«
‰Bz ˙BÈ Ìi˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ≈≈»
ÔÈÚÏ LÁ ‰Ê È‰ ,˙BˆÓeƒ¿¬≈∆∆¿»¿ƒ¿»

LBÚ ÏL29. לגביו הזכות והעדר  ∆∆
‰f‰ ÔBLÏ ˜eic Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«ƒ¿«…«

‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb"»¿»»ƒ≈¿»
˜ÈÏÒÂ dÈÏ ÔÈLhÓ ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿»ƒ

,‡B‰ dÈa נדלק] עולה שלא גוף ≈¿»
אותו  מבטשים הנשמה, אור  בו  ומאיר ]

האור , בו  Èc˜‡,ועולה ˜ÈÏÒ»ƒ»¿»
כלומר  "סליק", ואומר  מדייק הזוהר 

LiLעולה, ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…«¿ƒ∆≈
CÈˆ B‡‰ ‡l‡ ,B‡ Ba∆»»»ƒ
C„a ,"dÈa ˜ÈÏÒ" ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ≈¿∆∆

‰‡ÏÚ‰.המשכה בדרך  רק ולא «¬»»
e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»

e˙LÙa31ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ ¿»»»≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ
,‡˜Èc ÌÈ˜Ï‡ ÌL ,'B‚ הכתוב ≈¡…ƒ»¿»

משם  תבוא שהברכה ואומר  מדייק

הגבורה, מידת «≈ÔÂÈkאלוקים,
˙Beb‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
kÊpk ,B‡ ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆«ƒ¿»

ÏÈÚÏ זו בהתוועדות שנאמרו  בשיחות ¿≈
‰Îe‡a32. «¬»
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ט

ב"ה.

חובת דבר על באגרתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק l`xyiדברי ipa lk נזקקים אין החסידות תורת בלימוד
ראש  הוא זה יום באשר כסלו, יט ליום דא"ח ללימוד ההתעוררות שייכות ג"כ מובנת נוסף. לביאור

לחסידות  לעבודת 1השנה להתמסר ודא"ח, הנגלית התורה בלימוד ולהתעודד להתחזק "מסוגל והוא ,
גבול" בלי עד רעים ואהבת חסידות שעפ"י המדות וזיכוך לבירור ולהתעורר .2התפלה

דיט  לענין יחיו ישראל בני אחינו של החוגים בכל הדא"ח לימוד הפצת שייכות יותר עוד ומובנת
של "העיקר אשר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דברי ע"פ – dvegכסלו jizepirn eveti3 לאחרי התחיל

שיהי' צריכים היו לזה נוסף אלקות . להשיג יכל יהודי כל לא ה]חסידות, תורת [שהיתה לפני פטרבורג.
וזיכך  תיקון שצריכים הענינים כל את תיקן שהוא עי"ז אז גבוה, נשמה היתה שלא למי או, גבוה. נשמה

פעלה, חסידות עצמו. icediאת lky בעיקר התחיל זה בוריו]. [על ולהשיגו אלקי ענין להבין בכחו יהי'
גבוה" יותר במדרי' נתעלה הזקן) אדמו"ר (כ"ק הוא פטרבורג אחרי כי דוקא. פטרבורג .4לאחרי

***

כאשר  טז): ה, (משלי הכתוב לשון בהביאו בתשובתו המשיח דייק – יבוא מתי הבעש"ט שאלת על
הוא,jizepirn"יפוצו למרחוק אם אף שבאים, מקום ובכל מהם, למעלה אין מעין מי אשר ידוע חוצה".

שוב  שהפסיקום מעין מי כי מקורם, עם ההתקשרות שלהם החיבור יופסק שלא ובלבד להם, מעין דין
מעין  דין להם .5אין

א) מאתנו: ואחד אחד כל מאת דורשים האלו הדברים גםzepiirndב)uitdlוככל אפשר dvegג) ואי .
כ"ק  הוא הנשיא עם ומתחזקת הולכת התקשרות המקור, עם פוסקת שאינה התקשרות ע"י אלא זה לכל

תבל. קצוי בכל אלו מעינות הפצת מקור הכ"מ אדמו"ר מו"ח

וישועה" רצון עת ויהי' הקליפות כל "יכלו אז אשר צדקנו משיח הבטחת בקיום תחזינה ועינינו
והשלימה. האמתית בגאולה ויגאלנו

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ ÌÁÓ

`"iyz'd ,elqk g"x

.i.p ,oilwexa
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(1.26 – 24 ,18 – 15 ע' ומעין לקונטרס מבוא עד"ז ראה
תש"ח 2) כסלו י"ט בקונטרס הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

שכח  ע' ח"ח שלו אגרותֿקודש .79 ע' תש"ח [סה"מ נב (קונטרס
ואילך]).

באגרתו 3) מהבעש"ט הובא – יבוא אז המשיח מענה לשון
(נדפסה  תק"ז שנת השנה בראש שלו הנשמה עליית ע"ד הידועה
ותלמידיו  ז"ל מהבעש"ט מכתבים בס' יוסף. פורת בן הס' בסוף
חתנו  כת"י – המכתב מן שהעתיקה המו"ל וכותב תרפ"ג. (לבוב,
של  כי"ק בעצם החתום – יחיאל ר' וכו' הרה"צ הבעש"ט של
בס' סה. סימן ח"א תרפ"ד) (ירות"ו נסתרות גנזי בס' הבעש"ט).
ס' בתחלת ממנה וחלק – יג). הגהה נח פ' תרח"ץ (לודז, בעש"ט

ממעזריטש). להה"מ אמרים לקוטי וס' טוב. שם כתר
(4(98 ע' שלום תורת השיחות] ([ספר תרס"ח כסלו יט שיחת

עיי"ש. לשון. בקיצור כאן והועתק
אגרותֿ .243 ע' ח"י לקו"ש .134 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה

תתטו. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק קודש
ezxb`a.ג'תרלו אגרת ח"י שלו אגרותֿקודש :

mely zxez.112 ע' החדשים בדפוסים :
יו"ד 5) (שו"ת צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק הכרעת היא כך

פ"ה  למקואות ח"ג המילואים שער צ"צ ג"כ וראה ס"ב. קסד סימן
להרמב"ם, פיה"מ ב), (נה, בכורות שמא תוד"ה וכדעת מ"ו),
"וכפשט  ועוד פרישה בד"מ), (הובא הריב"ש והרשב"א, הראב"ד

סק"ל). סר"א ליו"ד (ש"ך והפוסקים" המשנה
(כך  בזה צ"ע הטור) לשון (שמעתיק והשו"ע הטור דעת והנה
דאם  בב"י) (הובאה המהרי"ק שיטת סר"א). ביו"ד הב"י כותב
(ויש  – להם מעין דין ממקורן בנפסקו גם מזחילתן נחו לא עדיין
או  לזבים לא אבל בזוחלין, לטהר רק הוא זו לשיטה דגם לומר
שו"ת  וראה – סק"כ) סר"א ש"ך ראה – שהוא בכל לטהר אפילו

סר"ט. חיו"ד חת"ס
ביכולתם  אין ממקורם שנפסקו כיון אלו, לדיעות גם אבל

ואכ"מ. מים. בריכת על מעין דין להמשיך
oirn in xy` reci אגרותֿקודש) זו שנה כסלו ח' מכתב ראה :

סד). ע' ח"ד

מכתב
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הפסוק א . ועשועל  "יעקב  רש "י: מפרש  יצחק ", תולדות  מפרש "ואלה  ֿ כך  ואחר  בפרשה ". האמורים 
"יצחק  זה  לפני נאמר  כבר  שהרי מיותר , זה  הרי שלכאורה  - יצחק " את  הוליד  "אברהם  שכתוב  מה  רש "י 
שהיו  לפי יצחק , את  הוליד  אברהם  לומר  הוזקק  אברהם , בן יצחק  הכתוב  שכתב  ֿ ידי "על  - אברהם " בן
הימנו, נתעברה  ולא  אברהם  עם  שהתה  שנים  כמה  שהרי שרה , נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני

יצחק ". את  הוליד  אברהם  הכל  והעידו לאברהם , דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  צר  הקב "ה , עשה  מה 

רש "י  בדברי על הביאור  (מיד  תולדותיו נתפרשו ולא  יצחק ", תולדות  "ואלה  בפסוק  שנאמר  כיון :
שאין  דאף  בפרשה ", האמורים  ועשו ל "יעקב  היא  יצחק " ב "תולדות  שהכוונה  רש "י, אומר  לכן - אתר )

זו. בפרשה  זה  הרי זה , בפסוק  בסמיכות , זה 

למטה ", "האמורים  ולא  בפרשה ", "האמורים  רש "י לשון יומתק  ֿ זה  "האמורים [ועלֿפי כי הרמב "ן, כלשון
רק  ועשו שיעקב  שלמרות  מדייק , רש "י ואילו הבא ; בפסוק  או זה  בפסוק  גם  להתפרש  יכול  למטה "

ועשו]. ליעקב  היא  יצחק " ב "תולדות  הפסוק  כוונת  ֿ מקום , מכל  בפרשה ", "אמורים 

התולדות  הם  מי תיכף  מפרש  ואינו אחר , בענין הפסוק  הפסיק  למה  השאלה : נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  אבל 
יצחק ". את  הוליד  אברהם  לומר  הוזקק  אברהם , בן יצחק  הכתוב  שכתב  ֿ ידי "על  רש "י: מבאר  ולכן -

כפשוטו  לתולדות  היא  יצחק " תולדות  ב "אלה  שהכוונה  לפרש  רש "י של  הכרחו מהו להבין: צריך  אך 
המעשים  הם  יצחק " ש "תולדות  לפרש  יכול  הרי - אחר ) בענין התורה  הפסיקה  למה  לתרץ  צריך  (ובמילא 

יצחק  של  פסוק והמאורעות  על  בעצמו שמפרש  כפי , הירושלמי כפירוש  יוסף ", יעקב  תולדות  "אלה 

הפסוק  ועוד ?על  בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

ֿ זה ב . שלפני בשבתות  המדובר  בהקדם  בתיבה ויובן הסדרה  התחלת  מצד  רק  אינו הפרשה  שם  אשר  ,
לכן  זו, בתיבה  מרומז הסדרה  שתוכן זה  מצד  ואדרבה : הסדרה . כל  של  התוכן מרומז זה  בשם  אלא  זו,

הפרשה . וראש  תחלת  היא  זו שתיבה  נקבע 

מפרשתנו  - לזה  מוכחת  :וראיה 

"אלה  היא  נח  פרשת  התחלת  גם  שהרי ההתחלה , מצד  (רק ) "תולדות " בשם  נקראת  שהסדרה  לומר  אין
"תולדות ". ולא  "נח ", נקראת  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  נח ", תולדות 

איפכא - שהרי שלנו, מהסדרה  אותה  להבדיל  בכדי תולדות  בשם  נקראת  לא  נח  שפרשת  לומר , ואין
בשם  להיקרא  צריכה  היתה  "תולדות ", בתיבת  שהתחלתה  הראשונה  הסדרה  שהיא  נח  פרשת  מסתברא :

השני' בסדרה  להיות  צריך  היה  לחברתה ) אחת  סדרה  בין להבדיל  (בכדי השינוי ואילו שהיתה "תולדות ", ,
"יצחק ". בשם  להיקרא  צריכה 

סדרה  היתה  ֿ כן, ואם  שרה ", "חיי כמו תיבות , שתי בני ששמותיהן סדרות  כמה  ישנם  מזה : יתירה 
יצחק " "תולדות  וחברתה  נח ", "תולדות  להיקרא  יכולה  -אחת 

"תולדות ", בשם  (לא  נח  פרשת  נקראת  ולכן הסדרה . כל  תוכן עם  קשור  הסדרה  ששם  לומר , ובהכרח 
שתוכן  לפי "נח ", בשם  אלא ) בראשית , בפרשת  נאמר  שכבר  - נח  של  (בנים ) התולדות  אינו שתוכנה  כיון

"ינחמנו" כשמו: - שענינו "נח ", הוא : דרוחא הסדרה  נייחא  נחת , ,.
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שליט "א )* אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה - סוסכ "ד  עד  מכאן
במהדורא  ואילך . 354 ע' ח "ה ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה עוד  ניתוספו זו
פרשתנו.1) ריש
ואילך .2) 112 ע' ח "ה לקו"ש גם וראה כאן. רש"י  מפרשי 
הספורנו.3) כפי '
ב.4) לז, וישב
ה"א.5) פ"א ברכות
ד .6) ב, בראשית

התוועדויות 7) - מנחם (תורת בתחלתה ֿ לך  לך  ש"פ שיחת
.(264 ע' (שם ס"ב שרה חיי  וש"פ (213 ע' חמ "א

הערה 8) 25 ע' ח "ז .10 הערה 58 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה
ועוד . .2 הערה 176 ע' ח "ל  .126 ע' חכ "ה .40

קרוב 9) החזקה) (שביד  שלו תפלות בסדר להרמב"ם הוא וכן
לסופו.
ובפרש"י .10) כט  ה, בראשית
א.11) ס, זח "א וראה נח . ר"פ תו"א
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נח :- שבפרשת  הסיפורים  כל  עניני ֿ ידי על  נעשה  דרוחא " הארץ וה "נייחא  את  לטהר  המבול  ;מי
הניחוח ""וירח  ריח  כו';את  נח  עם  ברית  אבינו ; אברהם  "וימת לידת  שבסדרה : האחרון לפסוק  עד  ,

בעולם  מקום  של  אף  חרון שנסתיים  בחרן", -תרח 

"תולדות ". בשם  נקראת  ולכן (כדלהלן), יצחק  תולדות  הוא  תוכנה  - פרשתנו ואילו

הם  יצחק  שתולדות  (ולא  בפרשה " האמורים  ועשו יעקב  - יצחק  תולדות  "אלה  רש "י: מפרש  ולכן
כפשוטו. "תולדות " הוא  הסדרה  שתוכן לפי - יצחק ) של  המאורעות 

של .ג מפשוטו גם  לפירושו הכרח  לרש "י שיש  לומר , צריך  מקרא , של  פשוטו מפרש  שרש "י כיון
מקרא :

וידוע  בוא "ו . - גו')" (תולדות  "ואלה  היא : הפרשה  הראשונים התחלת  על  מוסיף  ובמילא ש "ואלה " .
מדבר  זה  שפסוק  לומר  אפשר  שייכים אי אינם  יצחק  מעשי שהרי יצחק , של  ומאורעותיו מעשיו אודות 

גו'" ישמעאל  תולדות  "ואלה  הוא  הקודמת  הפרשה  סיום  ֿ זה : שלפני אינם לכתובים  ויצחק  וישמעאל  ,
"לבני  ואילו לו, אשר  כל  את  אברהם  נתן שליצחק  גופא , הקודמת  בפרשה  שנחלקו (וכפי לזה  זה  שייכים 

מתנות  אברהם  נתן וגו' יצחק "הפלגשים  מעל  יעקב וישלחם  הם  יצחק  שתולדות  רש "י מפרש  ולכן ;(
ישמעאל  תולדות  כמו רשע  היה  שעשו כיון הקודמת , לפרשה  ההמשך  וזהו ֿ פי ועשו, ֿ על  (ואף 

תשובה  עשה  עצמו ישמעאל ).שישמעאל  תולדות  נוגע  כאן הרי ,

תולדות  פרשת  התחלת  ואילו וא "ו), (ללא  "אלה " היא  נח  פרשת  שהתחלת  החילוק  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
פסל  "אלה  ואדרבה : בראשית , לפרשת  בהמשך  באה  לא  נח  פרשת  כי, - (בוא "ו) "ואלה " את היא 

המבול  דור  - שלכן הראשונים " הטהרה , קודם  שהיה  כפי העולם  אודות  מדובר  בראשית  בפרשת  ;
בארץ " האדם  את  עשה  כי ה ' גו'""וינחם  אוסיף  "לא  - מזה  ההיפך  הוא  נח  פרשת  תוכן ואילו ,,

חדש " כנ"ל ."עולם  שרה , חיי פרשת  לסיום  בהמשך  באה  תולדות  פרשת  ֿ כן ֿ שאין מה  דרוחא . נייחא  ,

נוספת :ד . קושיא  לתרץ  יש  ֿ זה  ֿ פי על 

טענתם  לשלול  בשביל  יצחק " את  הוליד  "אברהם  (כאן) לומר  מפני הצורך  רק  הוא  הדור , ליצני של 
כו'". לומר  הוזקק  אברהם  בן יצחק  הכתוב  שכתב  ֿ ידי "על  רש "י: וכדפירש  אברהם ", בן "יצחק  שנאמר 
מהפרשיות  זאת  יודעים  כבר  שהרי לכאורה , כאן, מיותרות  אברהם " "בן התיבות  גם  אדרבא , מובן: ואינו
יצחק  תולדות  אודות  מיד  לספר  אלא  יצחק , את  הוליד  שאברהם  להבהיר  צורך  גם  אין ובמילא  הקודמות ,

"ויהי  -"'גו שנה  ארבעים  בן ?יצחק 

יובן: הנ"ל  ֿ פי ועל 

ישמעאל ", תולדות  ל "ואלה  בהמשך  בא  יצחק " תולדות  ש "ואלה  בן כיון  "ישמעאל  נאמר  ובישמעאל 
אברהם "
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שם.12) תו"א א. קיג , זבחים ראה
כא.13) ח , נח 
(14- מנחם (תורת 120 הערה וירא ש"פ שיחת ראה

.(256 ע' חמ "א התוועדויות
הי '15) לא המבול ) שע"י  הטהרה אחרי  (גם אברהם עד  כי 

(ב"ר  באפילה מתנהג  העולם שהרי  דרוחא, נייחא אמיתית עדיין
סה"ש  וראה א). ט , (ע"ז תוהו אלפים שני  הם ועדיין ג ). פ"ב,
וואך , קאלאמוטנע א איז עס מבול , דער איז נח  "פ' :30 ע' ַַַָתש"ב
געווארן  געבארן איז עס וואך , סוף פריילעכער א איז עס ַָָָָאבער

אבינו". אברהם
א.16) קמז, זח "א וראה נח . ס"פ רש"י 
וש"נ.17) ג . פי "ב, ב"ר
יב.18) כה,

(1948 ובהערה  ס "ה שרה חיי  ש"פ  שיחת -ראה מנחם (תורת
.(268 ע' חמ "א התוועדויות

ו.20) שם,
פרשתנו21) באוה"ת (הובא ג  פ"ל , ובאוה"ת שמו"ר ב). קלו,

ה  ועשו יעקב תולדות ואלה על  פרש"י  יובן "ומזה אמורים (שם):
בפרשה".

(22- מנחם (תורת ואילך  סט "ז ֿ לך  לך  ש"פ שיחת ראה
שם. ובהנסמן ואילך ), 226 ע' חמ "א התוועדויות

שם.23) שמו"ר ג . פ"ל , ב"ר
ו.24) ו, בראשית
ח .25) פ"ל , ב"ר
כ .26) כה,
כאן.27) רש"י  מפרשי  שהקשו וכמו
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שהיה - כפי גו'", ישמעאל  תולדות  "ואלה  כשלומדים  אברהם ": "בן לומר  בהכרח  לישמעאל  ובנוגע 
שנים  - כזו כזו?!בהתפשטות  התפשטות  לישמעאל  באה  מנין גדולה : תמי' מתעוררת  - וכו' נשיאים  עשר 

ש "לישמעאל  בגלל  אלא  ֿ ושלום , חס  משלו זה  אין אברהם ": בן "ישמעאל  באומרו הפסוק  מבהיר  זה  וענין
גו'" יוליד  נשיאים  עשר  שנים  (ולכן) גו' של שמעתיך  חסדו מדת  מצד  מאברהם ; זאת  שמקבל  והיינו, ,

לפניך " "יחיה  מזו: ויתירה  יחיה ", ישמעאל  "לו ו)אמר  לישמעאל , גם  מקום  (נתן חסד אברהם  -
אותם  וזן כו' הקב "ה  ברא  דורות  שכ "ו כך , כדי (עד  ֿ גבול  בלי שהוא  "גדולה "), (הנקראת  שלמעלה 

בחסידות בחסדו  וכמבואר  ,( גדולה בחינת  בדוגמת  היה  המילה ) (קודם  דאברהם  -שהחסד 

ישמעאל , את  לאברהם  לייחס  אפשר  אי שהרי - אברהם " "בן לומר  הפסוק  הוצרך  יצחק  לגבי גם  לכן,
יצחק . את  ולא 

לשלול  (א ) בכדי: יצחק ", את  הוליד  "אברהם  ומבאר  הכתוב  מוסיף  אברהם ", בן "יצחק  שנאמר  וכיון
ויצחק ) (ישמעאל  שניהם  את  מייחסת  שהתורה  שלמרות  להורות , (ב ) רש "י. כדפירש  הדור , ליצני טענת 
אלא  אברהם , בן רק  לא  הוא  יצחק  לגמרי: אחר  באופן הוא  לאברהם  יצחק  של  היחס  הנה  לאברהם ,

יצחק " את  הוליד  שכתוב "אברהם  וכמו אברהם , של  ענינו כל  התבטא  ובזה  "מונח ", אברהם  היה  בזה  ;

זרע ". לך  יקרא  (דוקא ) ביצחק  "כי

ישמעאל ויש ה . את  שייחס  ֿ ידי על  לאברהם , יצחק  את  לייחס  מוכרח  שהפסוק  בכך  יותר  עמוק  ענין
לאברהם :

בגמילות ידוע  עבודתו היתה  ולכן החסד , למדת  מרכבה  היה  שאברהם  ליצחק , אברהם  בין החילוק 
להסיר  - בארות  חפירת  עבודתו היתה  ולכן הגבורה , למדת  מרכבה  היה  ויצחק  אורחים . והכנסת  חסדים 

למעלה . מלמטה  הנובעים  חיים ' ה 'מים  את  ולגלות  המכסים , והאבנים  הרפש  את 

יצא ולכן  - אברהם  דיצחק : הגבורה  מקו או דאברהם , החסד  מקו החיצונים  ביניקת  חילוק  גם  יש 
ישמעאל  עשו ממנו ממנו יצא  - ויצחק  דקליפה . חסד  ,. דקליפה גבורה  ,

לאברהם  יותר  גדולה  שייכות  בישמעאל  נראית  שבגילוי  נמצא , ֿ זה  ֿ פי  שהרי ועל  - ביצחק  מאשר 
בקליפה  שהוא  אלא  - אברהם  (כמו החסד  בקו הוא  "יצא ישמעאל  בדרך  הוא  מאברהם  המשכתו ואופן ,

היפ ממנו" הגבורה , בקו הוא  יצחק  ואילו שהוא ), ביצחק  גם  לומר  התורה  הוכרחה  ולכן - החסד  מקו ך 
אברהם . של  זרעו עיקר  הוא  יצחק  - שאדרבה  היינו יצחק ", את  הוליד  "אברהם  ולהוסיף  אברהם ", "בן

לאברהם ",ו. דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  צר  הקב "ה , עשה  "מה  רש "י שכתב  מה  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי על 
לאביו  הבן דומה  טבע  ֿ פי על  הרי ולכאורה , מהקב "ה . מיוחדת  עשיה  בזה  שהיתה  מוכח  (אלא שמזה 

בנס  צורך  היה  כאן למה  ֿ כן, ואם  בדומה ). אינו שמצדם  סיבות  יש  ֿ כן ?ֿ אם 

הוא  - ומנשמתו מגופו האב  מן נלקח  שהבן מפני הוא  לאביו, הבן של  הדמיון יובן: הנ"ל  ֿ פי ועל 
הנפש  ובתכונות  בגופו לו היתה דומה  אברהם  שנשמת  הפכיים , היו הנפש  תכונות  שמצד  כיון אך  .

(כידוע  בשכלם  גם  חלוקים  היו ולכן הגבורה , ממדת  יצחק  ונשמת  החסד , ֿ שמאי ממדת  בית  בענין
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כ .28) יז, ֿ לך  לך 
יח .29) שם,
א.30) קיח , פסחים
ד .31) קיט , א. יב, תו"א וראה ב. צג , וירא אוה"ת 
כאן).32) (ובאוה"ת עה"פ יקר כלי  גם ראה ספורנו.
יב.33) כא, וירא
ע'34) ח "כ  בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסכ "ב עד  מכאן

ואילך . 100
פרשתנו.35) ריש ותו"ח  תו"א
א.36) ה, ואתחנן לקו"ת ראה
ה.37) פל "ו, ויק"ר א. נו, פסחים
(ד,38) פרשתנו  בתו "ח המבואר לפי  שחסד ובפרט ואילך ) ב

ממש  אחיזה צד  לו ו"יש האומות, שאר כחסד  אינו דישמעאל 
דאברהם. המוחין" בפנימיות

ד .39) ט , שה"ש שם. לקו"ת
שם.40) הרמב"ם ובפירוש מ "ט  פ"ב עדיות ראה
הקב"ה41) "ציווה פל "ז: בראשית אל באגדת כו' למלאך 

אלא לאמו דומה אותו לולא תצור למה ביאור צריך  וג "ז - לאביו".
לאביו.הציווי  ולא לאמו דומה הי '

(42" שם: הרמב"ם בפירוש לו ראה קרוב שכשהוא
כו'". במזגו

רמה,43) זח "ג  וראה ג . מח , שה"ש לקו"ת סי "ג . אגה"ק תניא
א.
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ֿ הלל  ובית  לחומרא  נוטים  היו ֿ שמאי  שבית  בשכלם , חלוקים  היו בנשמותיהם  החילוק  שמצד  ֿ הלל , ובית 
פניהם  בקלסתר  ובפרט  - הפכי ובאופן - חלוקים  להיות  צריכים  היו טבע  ֿ פי על  הרי מראה לקולא ), כי ,

שכתוב  וכמו השכל , אופן לפי הוא  פניו"הפנים  תאיר  אדם  קלסתר "חכמת  ש "צר  בכך  צורך  היה  ולכן .
לאברהם ". דומה  יצחק  של  פניו

והעידו ז. לאברהם  דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  ש "צר  התורה  מספרת  מדוע  גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
בפרשיות  ולא  אברהם ", בן "יצחק  נזכר  רק  שבה  תולדות , בפרשת  יצחק " את  הוליד  אברהם  הכל 

יצחק  לידת  אודות  כשמסופר  מיד הקודמות , הדור  ליצני טענת  שלילת  להזכיר  צריכים  היו דלכאורה , -
יצחק ? בלידת 

- הגבורה  ממדת  והן החסד  ממדת  הן היא  הקליפות  שיניקת  ֿ פי  ֿ על  אף  חסידות : ֿ פי על  בזה  והענין
(צמצום  מהגבורה  הוא  יניקתם  תוקף  ֿ מקום , מכל  - עשו ממנו יצא  ויצחק  ישמעאל  ממנו יצא  אברהם 

דוקא  ישמעאל והעלם ) מקליפת  עשו קליפת  גרועה  ולכן . התורה את  קבלו לא  ששניהם  ֿ פי ֿ על  דאף  ,,
מעשו. הם  הצרות  עיקר  הרי

עבודתו  ועיקר  צדקנית ), היתה  שרבקה  (למרות  עשו הוא  יצחק  שתולדות  שרואים  בשעה  פשוט : ֿ פי על 
אינו  שיצחק  הדור , ליצני טענת  תוקף  בא  אז הנה  - אברהם ) עבודת  מעיקר  (היפך  בארות  חפירת  היא 

לאברהם . שייך 

"תולדות  בענין הדור  ליצני טענת  התורה  שוללת  שלכן יתורץ , ֿ זה  ֿ פי (וגם ועל  ועשו" יעקב  - יצחק 
הוא  שרה " נתעברה  "מאבימלך  הדור  ליצני טענת  שתוקף  כיון בארות ), חפירת  מאורעות , - "תולדות "

בארות ). (וחפירת  עשו - יצחק  שתולדות  זה  מצד  והצמצום , הגבורה  מדת  מצד 

הגבורה ,ח . בקו הוא  שיצחק  ֿ על ֿפי אף  - יצחק " את  הוליד  ש "אברהם  לאברהם , יצחק  של  היחוס 
החס  קו שההשפעה היפך  רוצה  החסד  מדת  מחסד : - היא  הגבורה  ומקור  שסיבת  לפי זה  הרי - (אברהם ) ד 

דוקא  השפע ) (צמצום  הגבורות  ֿ ידי על  להיעשות  שיכולה  פעולה  - להתקבל  ֿ ידי תוכל  על  מזה : ויתירה  .
בהשפעה  ותוספת  ריבוי נעשה  דוקא  גשמים "גבורות  "גבורות  בפירוש  וכידוע  . הוליד "אברהם  וזהו .

דאברהם . חסדים  מבחינת  נמשכות  דיצחק  שהגבורות  יצחק ", את 

בכללם , (וגבורה  בכלל  מדות  שייך  לא  חסד , שללא  לכך , נוסף  לא [וזהו הגבורה  כוונת  אם  אפילו
הוא  המדות  ענין  שהרי הגילוי), בשביל  מדת היתה  מצד  הוא  לזולת  השייכות  ענין וכללות  לזולתו, גילוי

בזוהר  שכתוב  במה  הביאור  וזהו יומין"].החסד . כולהו עם  דאזיל  "יומא  שהיא  החסד , מדת  על 

לעיל  המדובר  תוכן גם  התנועה וזהו ֿ כך  ואחר  מקרבת ", ד "ימין התנועה  להיות  צריכה  שתחילה  ,
הגמרא  שלשון ֿ פי ֿ על  אף  - דוחה " מדובר ד "שמאל  בגמרא  כי - מקרבת " וימין דוחה  "שמאל  הוא 

הסיבה  אבל  דוחה ", ב "שמאל  היא  ההתחלה  - ובפועל  המקבל  הזולת  אצל  בפועל ; בעשיה  הסדר  אודות 
היא  ההתחלה  ונותן, המשפיע  מדות  שבסדר  ונמצא , מקרבת ". ה "ימין - הוא  דוחה " ל "שמאל  והמקור 

מקרבת ". ב "ימין
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(44" א): פז, (ב"מ  הגמרא לשון יומתק קלסתר ובזה
יצחק פני  קלסתר הי ' לזה קודם כי  כו'", מקלסתר פנים

הנ"ל , בראשית ולאגדת - אברהם. של  שעלי 'פניו לשרה, דומה
גבורות. עיני '", צרה "האשה שם) (ב"מ  אמרז"ל 

א.45) ח , קהלת
פפ"ב,46) ו. פמ "ז, (ב"ר המרכבה הן שהן בהאבות ובפרט 

נשמתם. אופן לפי  הי ' פניהם) (מראה שגופם בודאי  הרי  ו),
או 47) יצירתו בעת פניו קלסתר צר בפועל , גם אשר ובפרט ,

שם). מהרש"א חדא"ג  (ראה הגמלו ביום
שמקו 48) צה), ע' עת"ר (סה"מ  עת"ר יעקב וישב ד "ה ראה

נוגה. קליפת רק משתלשל  הימין
ט .49) לב, האזינו ספרי  וראה ב. צג , וירא אוה"ת
ב.50) לג , ברכה ספרי  ב. כ , יתרו מכילתא

ב.51) יב, ביאוה"ז ג . יג , ואתחנן לקו"ת
(52- בסופו. התקיעות שער דא"ח ) (עם סידור שם. ביאוה"ז

שם). (סידור דוקא יצחק המשיך  הברכות כל  ומקור עיקר ולכן
ובכ "מ .53) שם. לקו"ת תענית. מס' ריש המשנה לשון
האזינו 54) ד "ה לקו"ת וראה ב. קצא, ֿ ב. א קג , זח "ג  ראה

הל ' - פ"ו. (השלישי )  כה שער בע"ח  מצאתיו כו'
יתרו, פ' רשב"י  מאמרי  שער פ"א. חה"ס שער פע"ח  ב'. דרוש
עיי "ש). שם. בלקו"ת למ "ש להעיר יש שם (וממ "ש ואמור תרומה

ועוד .
התוועדויות 55) - מנחם (תורת בתחלתה שובה שבת שיחת

.(30 ס"ע חמ "א
ב.56) קז, סנהדרין א. מז, סוטה
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הגילוי,ט . בשביל  הוא  - גבורות  - יצחק  של  ענינו שכללות  ועשו",כשם  יעקב  - יצחק  ב "תולדות  גם  כך 
ד  (גבורות  האור שמצד  תוספות  - היא  בזה  הכוונה  כנ"ל ), מישמעאל , (שגרוע  עשו ממנו יצא  )יצחק 

הבירורים . ֿ ידי על  שנעשה  כנ"ל ), גשמים , (גבורות 

שקאי  יצחק , שתולדות  - הראשונים " על  מוסיף  "ואלה  יצחק ", תולדות  "ואלה  שכתוב  מה  גם  וזהו
וא "ו  ללא  חסר , תולדות  נאמר  (שלכן עשו על  אור .גם  תוספת  שפועל  הראשונים , על  מוסיף  ,(

הניצוצות  בבירור  עוסקת  הפרשה  שכללות  כיון "תולדות ", נקראת  הפרשה  שכללות  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי על 
שדוקא  עשו), (דרכי במרמה  ולילך  עשו בגדי ללבוש  יעקב  הוצרך  שלכן מעשו, לברר  צריכים  שהיו

האלקים " לך  "ויתן - לקבלם ) יכול  היה  לא  עצמו (שמצד  הברכות  את  יעקב  קיבל  ֿ ידיֿזה  תוספת על  ,
דוקא  אלקים  דשם  הגבורות  ֿ ידי על  שנמשך  .האור 

על יו"ד . שקאי בנים , - "תולדות " (א ) יצחק ": ב "תולדות  הפירושים  ב ' קישור  גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
יצחק , של  ומאורעותיו עניניו (ב ) רש "י. כדפירש  ועשו, יעקב 

מה - ובדוגמת  טפל . בדרך  והשני העיקר , הוא  אחד  שפירוש  אלא  אמת , הם  הפירושים  ב ' והרי
מאורעות ,שכתוב  - הוא  שם  הפשוט  שהפירוש  ֿ פי ֿ על  שאף  בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

המדרש  שם  מפרש  ֿ מקום , רק מכל  בה  שיש  תיבה  הכתוב  נקט  שלא  מזה  כי בנים , מלשון "תולדות "
הוא  כן הנה  לבנים , גם  שהכוונה  מוכרח  בנים , הפירוש  גם  שכולל  "תולדות " אלא  אחד , פירוש 

ומאורעות  למעשים  גם  שכוונתו מוכח , בנים , ולא  "תולדות ", נקט  שהפסוק  מזה  ֿ דידן: -בנידון

ענין ֿ ידי על  שבא  אור  וריבוי התוספת  - הוא  יצחק  של  ענינו שכתוב כי וכמו "וארבה הבירורים .
יצחק  של  שענינו יצחק ", את  לו ואתן זרעו ריבוי את  ֿ ידי על  שבא  האור  ריבוי - זרעו" את  "וארבה  הוא 

ריבוי  נמשך  עשו, את  מברר  שיעקב  ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  אשר  עשו, גם  אלא  יעקב , רק  לא  כפשוטו, זרעו
האור .

ֿ פי  על  בנים ), מלשון "תולדות " עם  יצחק  של  לעניניו ביחס  יצחק " ד "תולדות  (השייכות  ביותר  ויומתק 
בחסידות  כחץ "המבואר  "יורה  להיות  צריך  הולדה , שתהיה  בכדי כי גבורות , עם  קשור  ההולדה  שענין ,

ז"ל  רבותינו המשכת (וכמאמר  כללות  וגם  החמימות , והרי מוליד ), אינו כחץ  יורה  שאינו זרע  הטיפה כל 
וצמצומים . גבורות  של  ענין הוא  תחתונים , לאברים  מהמוח  הנמשכת 

בעבודתינו:יא . מזה  וההוראה 

עצמם  את  "להשפיל " מהם  תובעים  כאשר  נעלים . הכי בענינים  רק  לעסוק  שרוצים  כאלו ישנם 
וכו'. לי מה  הם : טוענים  "פחותים ", בענינים  ולהתלבש 

שלא  ולמרות  דוקא . וצמצומים  הגבורות  ֿ ידי על  באים  אור  וריבוי תוספת  שאדרבה : לידע , צריך  אך 
ובשעה  בפרשה ", "אמורים  הם  ה "תולדות ", שישנם  לדעת , צריך  - ה "תולדות " את  ֿ אתר  על  רואים  תמיד 

וגו'" האלקים  לך  ה "ויתן את  בגילוי גם  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  מקבלים  העבודה , את  הברכות שעושים  וכל 
בפרשה . הנאמרים 

***

היה יב . רש "י (שהרי ותשובה  שאלה  בדרך  הוא  כו'", פניו קלסתר  צר  הקב "ה , עשה  "מה  רש "י לשון
הקב "ה " עשה  "מה  מקשה  רש "י הקב "ה "): עשה  "מה  התיבות  ללא  כו'", פניו קלסתר  "צר  מיד  לומר  יכול 
דבר  מתרץ  ורש "י הדור ; ליצני של  טענתם  את  לשלול  בכדי הקב "ה  שעשה  העצה  היתה  מה  (בתמיה ),

כו'". פניו קלסתר  "צר  - חידוש 

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

(5721 שבהערה .שמו"ר
כח .58) כז, פרשתנו
פדה 59) ד "ה שם. סידור פרשתנו. סוף תו"א בכ "ז ראה

795 ע' ח "ג  לקו"ש ואילך ). 185 ע' תש"ג  (סה"מ  תש"ג בשלום
ואילך .

ז.60) פי "ב, ב"ר
שם.61) סידור וראה ג . כד , יהושע
שם.62) סידור
גם63) וראה א. ערב, א.זח "ג  טו, חגיגה



טו      

גם  קושי, "קושיא ", של  ענין היא  - יצחק  את  הוליד  שאברהם  בגילוי ניכר  שיהיה  הפעולה  כלומר :
כו'). פניו קלסתר  צר  - מיוחד  בחידוש  צורך  היה  זה  (ובשביל  כביכול  למעלה 

רז"ל  לשון היינו,ובדוגמת  ים ֿסוף ", כקריעת  "קשה  ענינים : כמה  קשה על  זה  הרי הקב "ה  לגבי שגם 
כביכול .

לאברהם יג. דומה  יהיה  יצחק  של  פניו  שקלסתר  כביכול  הקושי  שבכמה ביאור  ב "קשה " כן (וכמו
גופא : ֿ סוף  ים  דקריעת  מהדוגמא  יובן ענינים ),

ה "קשה ". עיקר  מתבטא  בזה  לא  - נד  כמו נצב  שהים  העובדה  בתניא עצם  המבואר  לפי ,ובפרט 
הלשון  זה  על  לומר  שייך  לא  בודאי ֿ כן ואם  וארץ , שמים  מבריאת  פחות  הוא  ֿ סוף  ים  שבקריעת  שהפלא 

"קשה ";

הפכיים  שני  היו ים ֿסוף  שבקריעת  בזה  למצרים "ורק  ונגוף  לישראל  "רפוא  , לא אם  נבקע (שהרי היה 
עובדי  אלו מאלו, אלו נשתנו "מה  טענה  הדין שמדת  בשעה  בה  לים ), נכנסים  המצריים  היו לא  הים ,

ֿ זרה " עבודה  עובדי ואלו ֿ זרה  ד "קשה "עבודה  הענין מתבטא  בזה  - יש השתלשלות  סדר  ֿ פי על  כי ,
ההשתלשלות  וסדרי בהגבלות  הדין, במדת  התחשבו לא  ֿ סוף  ים  קריעת  ובשעת  הדין, במדת  .להתחשב 

בעניננו:יד . גם  יובן ֿ זה  ֿ פי על 

המרכבה " הן הן ש "האבות  והפכיים כיון נפרדים  הם  שור " ו"פני אריה " "פני העליונה  ובמרכבה  ,
(יצחק ) מהשמאל " שור  ופני (אברהם ) הימין אל  אריה  "פני מזה , הפכים זה  שני להיות  יכולים  לא  הרי -

רוחות . ד ' של  מרכבה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  לאברהם , דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  ביחד :

כל  שמצד  כיון הדור , ליצני טענת  לשלול  העצה  מהי הקב "ה "; עשה  "מה  הקושיא : מתעוררת  ולכן
הפכיים . קוים  ב ' הם  וגבורה  חסד  עליונה , למרכבה  עד  ההשתלשלות , סדר 

בהגבלות טו. הקב "ה  התחשב  לא  שרה ", נתעברה  "מאבימלך  טענו הדור  שליצני כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
שהיו  "לפי - זו פעולה  וגרם  עורר  מה  לאברהם . דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  וצר  ההשתלשלות , וסדרי

שרה ". נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני

הם  גם  שהרי ההשתלשלות , סדר  מצד  הוא  כן הנה  - במקומם  נמצאים  קליפות , הדור , ליצני כאשר 
דעתם  ולחוות  להתערב  ומתחילים  הקדושה , לתחום  זיך ") ("ש ּפארן עצמם  דוחקים  הם  כאשר  אבל  ַנבראו;
מאבימלך , נלקחים  שלו פרטיים  שענינים  רק  ולא  - לאבימלך  בכלל  שייך  שהוא  וטוענים  יצחק , אודות 

שי  מהותו, עצם  שלו, ההולדה  שכללות  ובגלל אלא  למעלה , ("דערנעמט ") "נוגע " זה  הרי - לאבימלך  יך 
ההשתלשלות . סדרי כל  מבטלים  זה 

בעבודתינו:טז. מזה  וההוראה 

שהם ידוע  לפי "אבות ", נקראים  ויעקב  יצחק  שאברהם  לכך  ישראל ;הטעם  נשמות  כל  ומקור  שורש 
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(64. "קשין א: קע, ובזח "ב - א. ב, סוטה א. קיח , .פסחים
 .

פ"ב.65) ח "ב
וכמו 66) קשה. הלשון עליהם שנאמר הענינים בכל  וכ "ה

ונוקבא. דכר הפכיים, ב' חיבור שהוא שם), (סוטה לזווגן" "קשה
מבחי ' הוא מזונות שהמשכת שם), (פסחים מזונותיו" "קשין וכן

שם. בביאוה"ז כמבואר מהשתל ', שלמעלה מזל 
א.67) לו, זח "ב כב. יט , ישעי ' ראה
ילקוט 68) כח . יד , בשלח  מכילתא ע"ב. ריש קע, זח "ב ראה

כז. שם, ראובני 
דינא".69) על  למעבר קמי ' "קשה שם: בזח "ב וכמש"כ 

הוא  שהקושי  קלג ), ע' תרנ"ד  (סה"מ  ס"ב תרנ"ד  החודש ובד "ה
והשתלשלות. מהשתלשלות למעלה חיבור הי ' שבקי "ס מצד 

כאחד ,70) ורפוא נגוף שהיתה בכורות מכת זה, שמטעם
ח "ג בלקו"ש כמבואר ובעצמו, בכבודו מהקב"ה להיות הוצרכה
הקב"ה), (לגבי  קשה בזה נאמר לא אבל  שם), (ובהנסמן 866 ע'
עוע"ז  מהללו הבדילם דמצרים) הע"ז (שחיטת הפסח  שדם כיון

כו'.
(7146 שבהערה .ב"ר
יו"ד .72) א, יחזקאל 
כי73) ב), טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין שלכן

אלו, ומדריגות בחי ' כלל  בו שאין אדם לך  יש השבטים בחי '
א. נה, וארא (תו"א אדם בכל  להיות צריך  האבות בחי ' משא"כ 
התוועדויות  - מנחם תורת .12 הערה 1068 ע' ח "ד  לקו"ש וראה

ואילך ). 279 ע' חל "ו



טז     

כל  להיות  צריכים  מישראל  אחד  שבכל  היינו, ודור , דור  בכל  אחריהם  לבניהם  ירושה  היא  האבות  בחינת 
האבות . עבודות 

אחד  בכל  להיות  וצריך  יכול  וגבורה , חסד  התכללות  כו'", פניו קלסתר  ד "צר  הענין שגם  מובן, ומזה 
מסטרא  בלבאי תקיעא  וחדוה  דא  מסטרא  בלבאי תקיעא  ד "בכיה  הענין גם  נעשה  ומזה  מישראל . ואחד 

בתניא  שכתוב  כמו .דא ",

ההשתלשלות  סדר  שמצד  לעיל , כאמור  ההשתלשלות , וסדר  הטבע  מהגבלת  למעלה  הוא  זה  ענין והרי
בספרי  איתא  ולכן יחדיו. להיות  יכולים  ואינם  הפכיים , קוים  ב ' הם  וגבורה  חסד  ויראה הנה  שאהבה  ,

העולם ). בעניני ולא  ה ', בעבודת  (רק  בלבד  הקב "ה  במדת  להיות  יכולות  ביחד 

מדריגות  שתי בזה  שיש  שהמרירות [אלא  (ב ) בשבת . והשמחה  שישי, בליל  תהיה  שהמרירות  (א ) :
במילא  הכל , שיורש  האבות , של  "יורש " הוא  ישראל  איש  שכל  וכיון אחת . בבת  ביחד , יהיו והשמחה 
באופן  עבודתו סדר  ולקבוע  שרוצה , האופן לבחור  לתמיד ) גם  או לפעמים , ֿ פנים  ֿ כל  (על  אחד  כל  יכול 

].זה 

מהנ"ל :יז. הוראה  עוד 

אברהם  של  פניו שקלסתר  לעשות  יכול  הקב "ה  היה  יצחק , את  הוליד  שאברהם  יעידו שהכל  בכדי
ליצחק  דומה  לאברהם "יהיה  דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  "צר  - להיפך  היה  בפועל  אך  ..

אחד : לכל  מזה  וההוראה 

לבחור  צריך  - לבחור  דרך  באיזו ספק  ויש  הגבורה , קו או החסד  קו הקוין, ב ' בפני שעומדים  בשעה 
החסד . בקו

בתניא  רעים ",וכמבואר  אהבת  מצות  שכר  הפסיד  ש "לא  זאת  לבד  הנה  יהודי, שמקרבים  שבשעה  ,
ה '". ועבודת  לתורה  לקרבן יוכל  ואולי  האי "כולי הרי

***

יצחק חי. של  פניו קלסתר  ונעשה  ההשתלשלות  סדרי נתבטלו הדור , ליצני טענת  שבגלל  - הנ"ל  ענין
חוצה " מעינותיך  "יפוצו עם  גם  קשור  - לאברהם  כסלו דומה  בי"ט  בעיקר  שהתחיל  , פרשת (ולכן,

כסלו  בחודש  לעולם  חלה  מברכים תולדות  בשבת  הענין (או נפעל  שבו הגאולה , חודש  - כסלו)
חוצה "): מעינותיך  ד "יפוצו

בזהר  דאורייתא .איתא  רזין - דאורייתא  ונשמתא  דתורה , גליא  - תורה  גופי יש  שבתורה  ,

וג דאורייתא  נשמתא  הנה  ההשתלשלות , סדר  ֿ פי אי על  לכאורה . נפרדים , ענינים  ב ' הם  דאורייתא  ופי
ונשמת  התורה  גוף  בתורה , אבל  כזה , ענין ישנו (ב "עבודה ", נשמה  ומגוף  גוף  מנשמה  לעשות  אפשר 
בגילוי, - דאורייתא  גופא  שלו: האופן יש  מהם  אחד  ולכל  עצמם ). בפני ענינים  ב ' לכאורה  הם  התורה 

סוד ). זה  אין שוב  - זאת  מגלים  וכאשר  סודות , - "רזין" מהשם  (וכמובן בהעלם  - דאורייתא  ונשמתא 
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ספל "ד .74)
ה.75) ו, ואתחנן
ורפי "א.76) פ"י  אגה"ת תניא ראה
על 77) להיות הוצרכה שההעדאה יצחק מכיון

הטענה). הי ' זה על  (כי  ואברהם
לצר 78) כח  והנתינת הסיבה שהיא עתיק, בבחי ' וכמו"כ 

ימינא. כולא סי "ט ) (כדלהלן כו' קלסתר
תורת 79) ואילך . 133 ע' ח "א לקו"ש בארוכה וראה לב. פרק

ישראל  אהבת קונטרס ואילך . 37 ע' חי "א התוועדויות - מנחם
וש"נ. תשל "ו). (קה"ת

יבוא.80) שאז להבעש"ט  המשיח  ונתבאר מענה נסמן -
ח  התוועדויות - מנחם תורת .1119 ע' ח "ד  84.בלקו"ש ע' ל "ג 

ובכ "מ .
(81.112 ע' שלום תורת סה"ש
וז"ל :82) א) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה

. השנה כל  של  הפרשיות "המועדים לאותן שייכות יש בכולן .
בהן". שחלות

בשיחת83) כדלעיל החודש, ימי  כל שרה שכולל  חיי  ש"פ
.(265 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת 20 הערה

א.84) קנב, ח "ג 



יז      

התורה , פנימיות  של  המעינות  את  להמשיך  יש  חוצה ". מעינותיך  "יפוצו ומכריז: בא  כסלו י"ט  אמנם ,
ב "חוצה ". גם  - הפצה  של  ובאופן

שלפני - (בעוד  ודעת  בינה  חכמה  והשגה , בהבנה  התורה  פנימיות  המשיכה  חב "ד  שחסידות  לכך  נוסף 
ֿ כך  כל  בהשגה  ההתלבשות  היתה  לא  פטרבורג , לפני - גופא  הזקן אדמו"ר  אצל  ואפילו הזקן, ),אדמו"ר 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שכותב  כפי אופן ועד  באותו בהשגה  חסידות  שילמדו תובעת  חב "ד  שחסידות  ,
גם  המעיינות  להפיץ  תובעים  לזה , נוסף  הנה  - עצמו הלומד  של  ה "חוצה " - בנגלה  סוגיא  שלומדים 

בחוצה  שנמצא  לזולת  כפשוטו, -ב "חוצה "

את  להפיץ  צריך  תחתון היותר  בחוצה  שאפילו כלומר , הגבלות . בלי סתם , "חוצה " מזה : ויתירה 
המעיינות .

שכתוב  וכמו הגבלות , ישנן דתורה  נגלה  על  אפילו ביותר : גדולה  תמיהה  זו הרי "ולרשע ולכאורה ,
חוצה "? מעינותיך  "יפוצו אומרים  איך  ֿ כן, ואם  חוקי", לספר  לך  מה  אלקים  אמר 

לא  אזי יתברך , בעצמותו שמושרש  יהודי, של  במהותו נוגע  שזה  שבשעה  ההוראה , באה  זה  על  אך 
לאברהם , דומה  שיהיה  יצחק  של  פניו קלסתר  מהפך  והקב "ה  ההשתלשלות , סדר  בהגבלות  מתחשבים 

(גבור  בהעלם  היא  ההשתלשלות  סדרי שמצד  התורה , פנימיות  שגם  (חסד ,והיינו, בגילוי תבוא  - יצחק ) ה ,
אברהם ).

הידוע  אבן וכמשל  לשחוק  אלא  עצה  נותרה  שלא  עד  ביותר , שחלה  מלך  מבן הזקן, אדמו"ר  של 
המכתירה " העטרה  "נזר  הכתר , יופי כל  תלוי היה  זו טובה  באבן אשר  - המלך  בכתר  רק  שהיתה  טובה 
חיי  לגבי וכאפס  כאין זה  הרי המלכות , כתר  של  היוקר  על  הבט  שמבלי המלך , ואמר  לשתות , לו ולתת  -

בנו.

מיתה - חייב  המלך  בכתר  המשתמש  דין, ֿ פי המלך על  בן בשביל  לגמרי הכתר  את  מאבדים  וכאן .
המלך  אינו הרי המלך , בן היותו בן (שעם  של  ועצמותו במהותו שנוגע  ענין כי אחד ), אלא  מלך  אין ;

החשבונות . כל  סרים  ואז - עצמו המלך  של  ועצמותו במהותו גם  נוגע  המלך ,

המלך  בן של  שמצבו בשעה  אפילו ענין"): גוואלדיגן ("א  נפלא  ענין עוד  בזה  מוסיף  הזקן ַַואדמו"ר 
שרובה  הטובה , האבן את  לשחוק  כדאי ֿ מקום , מכל  הרפואה , מי את  יקבל  אם  שספק  כך  כדי עד  הורע 

המלך . בן של  פיו לתוך  אחת  טיפה  תכנס  שמא  לאיבוד , תלך 

***

נוסף :יט . דיוק  ישנו הנ"ל  רש "י בפירוש 

"והעידו". אלא  וכדומה , "וידעו" לא  - יצחק ". את  הוליד  אברהם  הכל  "והעידו הוא  רש "י לשון
יצחק ". את  הוליד  שאברהם  יש  "עדות  ואומר : רש "י חוזר  ֿ כך  ואחר 

העדות ? ענין את  - פעמים  ושני - רש "י מדגיש  מה  ולכאורה ,

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

א 85) כב, ח "א לקו"ד  (וראה 114 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך ).
החסידות".86) "לימוד  החסידות", "תורת קונטרס: ראה
ובכ "מ .
אמרו 87) דתורה בנגלה שגם על  נוסף אבל , - טז. נ, תהלים

בזה, (שכוונתם - לשמה" שלא כו' יעסוק "לעולם ב) נ, (פסחים
הלכות  ספל "ט . תניא - לשמה" ב"לא פחותות הכי  בדרגות גם
בא  לשמה שלא "מתוך  כי  - עיי "ש) ה "ג  פ"ד  לאדה"ז ת"ת

(איכ "ר  רז"ל  הבטיחו התורה, פנימיות בנוגע הרי  לשמה",
סה"ז) פ"א חגיגה ירוש' פנימיות בתחלתו. (שזוהי  שבה

למוטב. מחזירו שם) קה"ע - התורה
מוהריי "צ 88) אדמו"ר אג "ק א]. [עב, מט  ע' ח "ב "התמים"

ועוד . ואילך . שכו ע' ח "ג 
"ולא 89) רפ"ב: מלכים הל ' (וברמב"ם א כב, סנהדרין

ט ). ו, אסתר למגלת מפרשים (ראה בכתרו וביותר בכתרו")
לאדוני '".90) "אסורה שם: בסנהדרין
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התורה ' ב 'אור  המובא  ֿ פי על  חסד ויובן שהתכללות  קבלה , היא וגבורה ,מספרי ויצחק , אברהם 
עדות  אותיות  ש "דעת " שם  ומביא  וגבורה . חסד  כולל  דעת  כי הדעת , שם .מבחינת  עיין ,

שההתכללות - ואילך ), יד  (סעיף  לעיל  המדובר  הענין עם  גם  מלמעלה ומתאים  נלקחת  ויצחק  דאברהם 
עתיק  הכתר , פנימיות  עד  שעולה  האמצעי קו הוא  דעת  כי - למעלה מהשתלשלות  הוא  עתיק  והרי .

ימינא  כולא  עתיקא , בהאי שמאלא  דלית  וגבורה , חסד  -מהתחלקות 

כאמור  כי, - "עדות " "והעידו", רש "י: של  הדיוק  יובן ֿ זה  ֿ פי של ועל  ענינים  רש "י בפירוש  יש  ,
הדעת . לבחינת  לרמז ו"עדות ", "והעידו" הלשון רש "י כותב  ולכן קבלה , התורה , סודות 

בזה :כ . ענין עוד 

צריכים  לא  לאגלויי, דעבידא  מילתא  על  ואפילו הגלוי, דבר  על  דוקא . הנעלם  דבר  על  היא  - עדות 
ענין עדות  הוא  - וברוחניות  גילוי. מגדר  למעלה  הוא  עצמו שמצד  ענין נמשך  עדות  ֿ ידי שעל  כלומר , .

מהשתלשלות  שלמעלה  בחינה  .המשכת 

חסד  התכללות  יצחק ", את  הוליד  ש "אברהם  שהענין - העדות  ענין בהדגשת  רש "י מרמז זה  וענין
יש  ש "עדות  אלא  לדבר , מקום  אין - בשכל  מהשתלשלות : שלמעלה  בחינה  המשכת  מצד  הוא  וגבורה ,

להם . להאמין חייבים  שאז זאת , ראו בעצמם  שהם  האומרים  עדים  ביאת  בדוגמת  - כאן"

התורה .כא . סודות  טמונים  ענין שבכל  רש "י, שבפירוש  הענינים  לכללות  דוגמא  הוא  לעיל  האמור 
השל "ה  שכתב  מופלאים .וכמו ענינים  ישנם  רש "י שבפירוש  ,

צריך  אך  - ושלום ). (חס  ירידה  של  ענין עבורם  הוא  רש "י פירוש  עם  חומש  שלימוד  הסבורים  ישנם 
וכאשר  רש "י. פירוש  לימוד  במעלת  מאריכים  האורה ' ו'לבוש  ה 'רקנטי' שהשל "ה , וכפי שאדרבה , לדעת ,
כמאמר  סוף , כל  סוף  אזי כפשוטו, רש "י עם  חומש  פרשה  יום  בכל  - נשיאינו רבותינו כתקנת  - לומדים 

דרביה ",רז"ל  אדעתיה  "קאי שנין ארבעין לאחר  ,

בפרשתנו - שכתוב  במה  מרומז זה  ענין רבקה ",(וגם  את  בקחתו שנה  ארבעים  בן יצחק  "ויהי :
ד "בן  הענין מצד  לבינה "שזהו -)ארבעים 

הפנימיות . את  גם  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  "יקחו"

הנה  ילדים , עם  גם  שלומדים  לימוד  שזהו ֿ פי ֿ על  שאף  רש "י, לפירוש  בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
בפועל , מעשה  של  לענינים  בנוגע  גם  הוא  כן שבתורה , הסודות  את  "לוקחים " ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא 
של  במצב  לעמוד  רוצים  שאינם  כאלה  ישנם  שלכן תחתון, היותר  כח  הוא  המעשה  שכח  ֿ פי ֿ על  שאף 

יתברך . עצמותו "לוקחים " ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  הנה  כזו, ירידה 

שנאמר כב . - וגו'" הארץ  ומשמני השמים  מטל  האלקים  לך  ד "ויתן הענין גם  הוא  הנ"ל , בדוגמת 
שהרי בפרשתנו  כפשוטם , וגו'" הארץ  ומשמני השמים  "מטל  (א ) (הפכים ): פירושים  ב ' בזה  שיש  -

פשוטו" מידי יוצא  מקרא  מ "אין זו הארץ  ומשמני מקרא , זו השמים  "מטל  (ב ) וכו'". .שנה 

אחד  בפסוק  הם  אלו פירושים  הפכים ,וב ' נושא  הוא  הרי הנמנעות , נמנע  יתברך , עצמותו מצד  כי ,
יחדיו. וגשמיות  רוחניות 
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פרשתנו.91) ריש
ובלקו"ת 92) ובכ "מ ; באוה"ת וא"ו) בלא (דעת הלשון כן

ולהעיר  עדות". אותיות (בוא"ו) "דעות ובכ "מ : ב) (ד , פקודי 
דעות. מערכת קה"י  בתחלתו. תס"ט  מתקו"ז

ובכ "מ .93) א. נ, שלח  לקו"ת ראה
א.94) רפט , שם וראה א. קכט , זח "ג 
(95) בתחלתה  נח ש "פ  חמ "א שיחת  התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע '
ה'ש"ת 96) (סה"מ  ש"ת עדות, ויקם ד "ה ב. כב, ר"ה ראה

ואילך ). 51 ע'

פקו 97) אלה ד "ה לקו"ת ס"ד .ראה שם) באוה"ת (נסמן די 
א.98) קפא, שבועות מס'
ע"ב.99) ריש ה, ע"ז

ספ"ה.100) אבות
א.101) קלז, שם אוה"ת
וש"נ.102) א. סג , שבת
ג .103) פס"ו, ב"ר
(104- מנחם תורת גם וראה .782 ע' ח "ג  לקו"ש ראה

וש"נ. .7 ע' ח "מ  התוועדויות
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דוקא  (גוף ) לגשמיות  "שייך " יתברך  שעצמותו השמים וכיון "מטל  הברכות  ממנו נמשכים  במילא  ,
ההמשכות  כל  כי וכו'", מקרא  זו השמים  "מטל  דרך  "לעבור " צריך  שזה  אלא  בגשמיות . כפשוטו גם  וגו'"

תורה . ֿ ידי על  הן

***

גו'.כג . אברהם  בן יצחק  תולדות  ואלה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

בפרשתנו:כד . ולדוגמא  הלכה . עניני גם  בו יש  כך  (כנ"ל ), בקבלה  ענינים  רש "י בפירוש  שישנם  כשם 

הפסוק  רבקה ,על  נולדה  שכאשר  רש "י, מפרש  רבקה ", את  בקחתו שנה  ארבעים  בן יצחק  "ויהי
רבקה . עם  לחתונתו עד  שנים  ג ' והמתין שנה , 37 בן יצחק  היה  שרה , מיתת  בזמן

שרה  חיי בפרשת  יוקשה : והיינו,ולכאורה  אמו", אחרי יצחק  וינחם  גו' רבקה  את  "ויקח  נאמר 
ג ' היה  רבקה " את  ש "ויקח  רש "י, פירוש  ולפי אמו". אחרי "וינחם  אזי רבקה " את  ש "ויקח  לאחרי שרק 
אסור  ואמו אביו על  ואפילו מדאי, יותר  המת  על  להתקשות  אסור  הרי יוקשה : שרה , מיתת  לאחרי שנים 

חודש  מי"ב  יותר  ?להתאבל 

רחמנים  אתם  "אי שכלי: ציווי זהו (א ) כי: תורה , במתן נתחדש  להתקשות  שאסור  שהדין לתרץ , ואין
(מהקב "ה ) ממני" ניתנה "יותר  שלא  עד  התורה  כל  האבות  "קיימו (ב ) . וניחום אבלות  דיני (ובפרט 

תורה אבלים  מתן קודם  שהיו שמפורש  -" להתנחם "וימאן הפסוק  על  (ג ) ,(, איתא בגלל שזהו ,
חודש  מי"ב  יותר  להתאבל  שייך  לא  תורה ) מתן קודם  (גם  הנה  זאת , לולא  אבל  חי, באמת  היה  .שיוסף 

לבית  יצחק  הלך  לחתונתו, עד  העקידה  שבין הזמן שבמשך  רז"ל , שאמרו מה  ֿ פי על  - בזה  והביאור 
ועבר  שם  של  ֿ עדן מדרשו לגן הלך  נוספת , ולדעה  ..

בפרשתנו - רש "י פירוש  עוד  מתורץ  השניה  הדעה  שלפי :ולהעיר ,

הפסוק  מדרשות על  לבתי פירש  זה  שנה , י"ג  בני שנעשו "כיון רש "י: מפרש  הנערים ", "ויגדלו
פירש  עצמו רש "י בזה : ומקשים  אלילים ". לעבודת  פירש  של וזה  משנותיו שנים  ה ' קיצר  שהקב "ה 

יוצא  בנו בן עשו את  יראה  "שלא  בכדי שנה ), 175 רק  חי ולפועל  שנה , 180 לחיות  ראוי (שהיה  אברהם 
רעה ". ראה לתרבות  שנתיים  שבמשך  נמצא , שנה , 13 בגיל  אלילים  לעבודת  פירש  שעשו הנ"ל , ולפי

אותם " בלדת  שנה  ששים  בן "ויצחק  (שהרי רעה  לתרבות  יוצא  עשו את  13אברהם  במלאת  ֿ כן, ואם  ,
שנה  מאת  בן "ואברהם  (כי שנה  173 בן אז אברהם  היה  ובמילא , .73 בן יצחק  היה  ועשו, ליעקב  שנה 

בנו" יצחק  את  לו שנה )?בהולד  175 גיל  עד  חי והרי - (
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(105.120 ע' .12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
סז.106) כד ,
ב.107) כז, מו"ק
(שאברהם 108) א  פב , קדושין  ב . כח, תו"א יומא  וראה - קיים)

ליצחק, גם שלימד  ד , ובב"רסז , ובניו. ליעקב לימד  פצ"ה,ויצחק
דקדוקי  משמר - אברהם - "והי ' בניו".ג : את מלמד  והי ' תורה
ה). כו, (פרשתנו עה"פ רמב"ן וראה

א).109) כ , מו"ק בבלי  ג "כ  (וראה ה"ח  פ"ג  מו"ק ירושלמי 
א. יד , סוטה

לה.110) לז, וישב
עה"פ.111) פרש"י  כא. פפ"ד , ב"ר
אומר112) יוסי  ר' (פל "ב) בפרדר"א עשה ומ "ש שנים שלש

הוא  כי  כפשוטו, לפרש א"א (א) - כו' אמו שרה על  אבל  יצחק
ר"י (ב) שם). הרד "ל  כלשון הדין, על  יתר (ולא כנ"ל  הדין

הוא כדישם שנים ג ' יצחק דחכה בפירש"י ) (הובא כמ "ד 
שרה. אבל  מפני  ולא לביאה, ראוי ' שתהא

פנ"ו,113) ב"ר וראה סב. כד , שרה חיי  יט . כב, וירא תיב"ע
יא.

מאמר 114) סג . כד , ח "ש חזקוני  כאן. בריב"א (הובא מדרש
ֿ ל ). כט  סעיף ח "ג  מאמרות) עשרה (בספר חי  כל  אם

מבה"ח 115) תולדות, ש"פ שיחת גם כסלו ראה וער"ח 
תורת  ואילך ). 162 ע' ח "י  התוועדויות - מנחם (תורת ס"ג  תשי "ד 

"רשימות" .213 ע' ריש חל "ה התוועדויות - ע 'מנחם כא  חוברת 
.41 הערה  114 ע ' ח "כ לקו "ש  .15

כז.116) כה, פרשתנו
ל .117) שם,
כו.118) שם,
ה.119) כא, וירא
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התוספות ' מבעלי זקנים  אבל ב 'דעת  במטמוניות ". מרד  חי) עדיין היה  (שאברהם  ש "שנתיים  מתרץ ,
חמש  עוד  שיחטא  אפשר  היה  הרי במטמוניות , שנתיים  שיחטא  אפשרות  היתה  אם  מובן: אינו זה  תירוץ 

אברהם ? מחיי שנים  חמש  לקצר  צורך  יהיה  ולא  במטמוניות , שנים 

זה  רש "י פירוש  מתרצים  עדן, בגן (שנתיים ) זמן משך  היה  שיצחק  הנ"ל , לפי שעשו אבל  שבשעה  -
לאחרי כבר  זה  היה  רעה , לתרבות  ב יצא  היה  שיצחק  הזמן כי אברהם , ֿ עדן פטירת  לחשבון גן עולה  אינו ,

(כי יצחק  162חיי בן היה  כשאברהם  ובמילא , בראשית ). מעשי שנשתנו - מהזמן למעלה  הוא  ֿ עדן גן
הנערים ", "ויגדלו וכאשר  שנה . 60 בן רק  יצחק  היה  יצחק , מלידת  שנה  62 שחלפו למרות  הנה  שנה ,

שנה  175 לגיל  אברהם  כבר  הגיע  שנה , 73 בן אז היה  ויצחק  שנה , 13 לגיל  הגיעו ועשו -שיעקב 

לא  לכן מקודם  כי  - יצחק  התאבל  שרה , מפטירת  שנים  ג ' כבר  שחלפו ֿ פי ֿ על  שאף  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל 
ֿ עדן  בגן או ועבר , שם  של  מדרשו בבית  שהיה  (כיון מפטירתה  אבילות ידע  נהג  לו, שנודע  ובשעה  ,(

אמו" אחרי יצחק  "וינחם  - ומיד  רחוקה , שמועה  .כדין

***

שליט "א :)כה . אדמו"ר  כ "ק  אמר  ההתוועדות  (במהלך 

ומישראל " מה ' נקיים  "והייתם  הקשורים מצד  הענינים  פרטי שקלים (ככל  במסכת  שנתבארו )בזה 
להבהיר : ברצוני -

באמצע  שישנים  כאלו שישנם  העובדה  על  תרעומת  שיש  המסדר "ההתוועדות כיון ב "ועד  חשבו ,
מקומות  את  לבטל  - "המצאה " רגליו,הישיבה על  על  לעמוד  הקהל  כל  את  להכריח  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,
לישון... אפשרות  תהיה  לא  ובמילא 

בעמידה  ישנים  שהיו השואבה  בית  לשמחת  בנוגע  אמנם  כו'].[מצינו רחוקה  מציאות  זוהי אבל  ,

וכו'. רצוני והיפך  כוונתי היפך  זהו ואדרבה , שלי, המצאה  זו היתה  שלא  ידוע  להוי ובכן:

הענין.- יסודר  ולהבא  מכאן אבל  ומיד , תיכף  לישב  שיוכלו לסדר  שיעשה " "בכדי אם  יודע  -אינני

ארוך ; זמן משך  רגליהם  על  לעמוד  שיצטרכו ֿ ושלום  חס  יהודים  לצער  יתכן לא 

"האמורים  הוא  רש "י לשון אם  להם  איכפת  שלא  [בגלל  "געזונטערהייט ..." לישון שימשיכו מוטב 
למטה " "האמורים  או "ימין בפרשה " להיות  צריך  שתחילה  ירשמו אם  להם  איכפת  לא  כן וכמו ,

ֿ כך  ואחר  מקרבת "מקרבת " וימין דוחה  "שמאל  הוא  הגמרא  שלשון ֿ פי ֿ על  אף  דוחה ", וכיוצא ,"שמאל 
אוד  יחלמו לא  וגם  משנתם , אותם  מבלבלים  אינם  כאלו ענינים  קפידא בזה . תהיה  לא  ובודאי ותם ...],

ארוך . זמן במשך  רגליהם  על  ולעמוד  ֿ ושלום  חס  להצטער  אותם  יכריחו שלא  ובלבד  עליהם ,
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הירוש').120) (בשם כז כה, שם
שם.121) ריב"א
(וכן 122) שנים" ג ' כו' לה "המתין כאן רש"י  שממ "ש ואף

תירוץ  על  שחולק בהכרח  ט ), כח , פרשתנו יג . טו, ֿ לך  לך  רש"י 
עד  העקידה משעת שנים ה' עברו הריב"א דלשיטת הריב"א,

יצחק, על נשואי  הוא הריב"א ותירוץ - שנה ארבעים בן הי '
יצחק  אשר במדרש הכתוב מ "מ , - הנערים ויגדלו שעה"פ פירש"י 
גם  אשר שסובר (ורק כן ס"ל  רש"י  גם העקידה, לאחרי  בג "ע הי '
נמנים  אלו שנים ג ') מקוטעות שהם - מעט  ויותר שלימות (ב'

שנותיו). במנין
יצא  ומשם בג "ע, יצחק שהי ' ובחזקוני , ע"מ  שבס' במדרש
נוסח  ואולי  כו'. ברבקה ופגש סג ) כד , שרה (חיי  בשדה" "לשוח 

הריב"א. מצא אחר

(123) לע"ע לידינו הגיעה לא - האחרונה ).השיחה
כב.124) לב, מטות
ה"ב.125) פ"ג 
פעם,126) זה על  עורר שכבר אמר, שליט "א אדמו"ר כ "ק

כו'. הועיל  וללא פעמים, ושלש פעמיים
כקריעת 127) ד "קשה הענין אודות כשדובר השיחה, בהמשך 

- סי "ב) (לעיל  כביכול  הקב"ה לגבי  גם "קשה" שזה סוף", ים
פעולה  עושים כאשר ֿ שחוק: בבת שליט "א אדמו"ר כ "ק  אמר

לישב יוכלו שלא כדי  דבר מסויימת זה אין - השולחן יד  על 
והראי ', זאת!..."קשה", לעשות הצליח  המסדר" ש"ועד 

א.128) נג , סוכה
ס"א.129) כנ"ל 
ס"ח .130) כנ"ל 



כי      

אדמו"ר כו. מו"ח  כ "ק  לי שסיפר  מה  אצלי נתיישב  ועתה  ֿ שחוק :) בבת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  (והוסיף 
זה : מאורע  שאירע  עד  זאת , לי סיפר  מה  לשם  הבנתי לא  הזמן כל  ובמשך  רבות , שנים  לפני

לי  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  היתה כ "ק  הנהגתו שכללות  - מהר "ש  אדמו"ר  אצל  שהיה  הסדר  אודות 
ביותר  מה בהרחבה  שאלתי (על  "צעמעריצע " שהחזיקו ממונים  היו חסידות , אומר  שהיה  שבשעה  -

חזק  ריח  בעלי סממנים  שזהו אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  לי השיב  "צעמעריצע ", רואים זה  היו וכאשר  ,(
מתעורר ... היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  להריח , לו נותנים  היו וישן, שמתנמנם  מישהו

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  לי סיפר  מדוע  אצלי נתיישב  - המסדר " "ועד  של  הנ"ל  ההמצאה  בעקבות  ובכן:
הנ"ל !... סיפור 

אזוי  ניט  אויך  ("ס 'איז נעים  דבר  זה  אין - חזק  ריח  ֿ ידי על  מהשינה  מישהו מעוררים  כאשר  ַגם 
ֿ דידן, כבנידון ולא  בלבד , קצר  לרגע  הוא  הצער  ֿ הפחות  לכל  אבל  צער , של  ענין בזה  ויש  ַגעשמאק "),
ה ' קנאת  "לקנא  שירצה  מי יהיה  אם  אופן, ובכל  ארוך . זמן במשך  רגליו על  לעמוד  מישהו שמכריחים 

חזק !... ריח  ֿ ידי על  הישנים  את  יעורר  - צבאות "...

ומשמני כז. השמים  "מטל  - ישן ובין ער  בין - מישראל  ואחד  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון ויהי
דרעוין הארץ " רעוא  חצות , לאחר  ובפרט  השבת , ליום  השייך  ובאופן ," מצרים בלי "נחלה  -,

רוחניים , לענינים  בנוגע  והן גשמיים  לענינים  בנוגע  הן להיות  יכול  מצרים " בלי ד "נחלה  הענין והרי
מתורתך " נפלאות  ואביטה  עיני ד "גל  להענין ,ועד 

תפלה  אותה  שכן, לבקש , מה  חפשית  בחירה  לו שיש  - האדם  של  בבחירתו תלוי זה  שענין אלא 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  וכפי אופנים , בכמה  להתפרש  יכולה  שביקשו ובקשה  אנשים  שני אודות 

"גריסים " ביקש  ואחד  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  ביקש  שאחד  אלא  ("ּפערל "), "פנינים "
צרכיו  כל  את  קיבל  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  שביקש  זה  ואכן, המרק ... בתוך  ֿ גרוּפן") ("ּפערל 
אבל  הלב ... מעומק  שביקש  כיון בקשתו, אמנם  נתמלאה  ֿ גרוּפן", "ּפערל  שביקש  וזה  פנינים , למחרוזת  עד 

בלבד !... ֿ גרוּפן" "ּפערל  עם  נשאר  בקשתו מילוי לאחרי

בשר " "לב  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון באופן ויהי מצרים " בלי ה "נחלה  את  לנצל  וידע  ,
המתאים .
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מנחם ראה131) קפג .תורת ע' היומן רשימת וש"נ.-
וש"נ.132) .137 ע' חל "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(133- ניסען - לזורר מעורר "אבק שם: היומן ברשימת
ביותר".

סע"ב.134) פח , זח "ב
סע"א.135) קיח , שבת

גם136) וראה יח . קיט , מנחם תהלים רצא סה "מ תורת ע' אייר
וש"נ. ואילך .

תש "ג 137) בראשית ש"פ שיחת בס 'ראה (נדפסה סוס "ה
תשס "ז ) (ברוקלין, אור -נצוצי  מנחם תורת גם וראה .(19 ע'

וש"נ. .239 ע' חכ "ו התוועדויות
כו.138) לו, יט . יא, יחזקאל 

     

אדמו"ר כו. מו"ח  כ "ק  לי שסיפר  מה  אצלי נתיישב  ועתה  ֿ שחוק :) בבת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  (והוסיף 
זה : מאורע  שאירע  עד  זאת , לי סיפר  מה  לשם  הבנתי לא  הזמן כל  ובמשך  רבות , שנים  לפני

לי  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  היתה כ "ק  הנהגתו שכללות  - מהר "ש  אדמו"ר  אצל  שהיה  הסדר  אודות 
ביותר  מה בהרחבה  שאלתי (על  "צעמעריצע " שהחזיקו ממונים  היו חסידות , אומר  שהיה  שבשעה  -

חזק  ריח  בעלי סממנים  שזהו אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  לי השיב  "צעמעריצע ", רואים זה  היו וכאשר  ,(
מתעורר ... היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  להריח , לו נותנים  היו וישן, שמתנמנם  מישהו

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  לי סיפר  מדוע  אצלי נתיישב  - המסדר " "ועד  של  הנ"ל  ההמצאה  בעקבות  ובכן:
הנ"ל !... סיפור 

אזוי  ניט  אויך  ("ס 'איז נעים  דבר  זה  אין - חזק  ריח  ֿ ידי על  מהשינה  מישהו מעוררים  כאשר  ַגם 
ֿ דידן, כבנידון ולא  בלבד , קצר  לרגע  הוא  הצער  ֿ הפחות  לכל  אבל  צער , של  ענין בזה  ויש  ַגעשמאק "),
ה ' קנאת  "לקנא  שירצה  מי יהיה  אם  אופן, ובכל  ארוך . זמן במשך  רגליו על  לעמוד  מישהו שמכריחים 

חזק !... ריח  ֿ ידי על  הישנים  את  יעורר  - צבאות "...

ומשמני כז. השמים  "מטל  - ישן ובין ער  בין - מישראל  ואחד  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון ויהי
דרעוין הארץ " רעוא  חצות , לאחר  ובפרט  השבת , ליום  השייך  ובאופן ," מצרים בלי "נחלה  -,

רוחניים , לענינים  בנוגע  והן גשמיים  לענינים  בנוגע  הן להיות  יכול  מצרים " בלי ד "נחלה  הענין והרי
מתורתך " נפלאות  ואביטה  עיני ד "גל  להענין ,ועד 

תפלה  אותה  שכן, לבקש , מה  חפשית  בחירה  לו שיש  - האדם  של  בבחירתו תלוי זה  שענין אלא 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  וכפי אופנים , בכמה  להתפרש  יכולה  שביקשו ובקשה  אנשים  שני אודות 

"גריסים " ביקש  ואחד  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  ביקש  שאחד  אלא  ("ּפערל "), "פנינים "
צרכיו  כל  את  קיבל  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  שביקש  זה  ואכן, המרק ... בתוך  ֿ גרוּפן") ("ּפערל 
אבל  הלב ... מעומק  שביקש  כיון בקשתו, אמנם  נתמלאה  ֿ גרוּפן", "ּפערל  שביקש  וזה  פנינים , למחרוזת  עד 

בלבד !... ֿ גרוּפן" "ּפערל  עם  נשאר  בקשתו מילוי לאחרי

בשר " "לב  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון באופן ויהי מצרים " בלי ה "נחלה  את  לנצל  וידע  ,
המתאים .
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מנחם ראה131) קפג .תורת ע' היומן רשימת וש"נ.-
וש"נ.132) .137 ע' חל "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(133- ניסען - לזורר מעורר "אבק שם: היומן ברשימת
ביותר".

סע"ב.134) פח , זח "ב
סע"א.135) קיח , שבת

גם136) וראה יח . קיט , מנחם תהלים רצא סה "מ תורת ע' אייר
וש"נ. ואילך .

תש "ג 137) בראשית ש"פ שיחת בס 'ראה (נדפסה סוס "ה
תשס "ז ) (ברוקלין, אור -נצוצי  מנחם תורת גם וראה .(19 ע'

וש"נ. .239 ע' חכ "ו התוועדויות
כו.138) לו, יט . יא, יחזקאל 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dpyd y`x(ycew zay meil)

:dpeek dkixv xtey zriwz m`d zxxan `xnbddéì eçìLminkg ¨§¥
ìàeîLc deáàì,df oicBàôkmc`d z` egixkd -ävî ìëàålila ©£¨¦§¥§¨§¨©©¨

,gqt ly oey`xàöé:`xnbd zxxan .ezaeg iciïàî Bàôkin - ¨¨§¨©
,lek`l egixkdãL Bàôk àîéìéàgexd zngny ,drx gex - ¦¥¨§¨¥

,dyw ok m` ,dvnd z` lk`e ezrc dxzzqp eilr dzxyy drxd
,àéðúäåmc``edyíéìç íézòe eytpa `ixa minrtl -íézò §¨©§¨¦¦¨¦¦¦

,åéøác ìëì çwôk àeä éøä íéìç àeäLk ,äèBL,zeevna aiegne ¤§¤¨¦£¥§¦¥©§¨§¨¨
e,åéøác ìëì äèBLk àeä éøä ,äèBL àeäLk.zeevnd lkn xehte §¤¤£¥§¤§¨§¨¨

,zeevndn xeht did dhzyde drx gex eilr dzxyyk ok m`e
aiig dlil eze`a `ixai m`e ,daeg ici `vi `l `vn lk`y s`e

:`xnbd zvxzn .dvn lek`le xefgl,éMà áø øîàwqer df oic ¨©©©¦
ote`aíéiñøt eäeàôkLici z`vl oiekzd `ly s`e ,miieb - ¤§¨¨§¦¦

.dpeek zekixv opi` zeevny oeik ,`vi ,daeg
úøîBà úàæ ,àáø øîày ,df oicn cenll yi -ò÷Bzäxteyaìmy ¨©¨¨Ÿ¤¤©¥©§

øéL,devnd z` miiwl ick `le ,xnfe.àöé:`xnbd dywnàèéLt ¦¨¨§¦¨
ziitka dvn zlik`n xiyl rwezd oic z` cenll yiy heyt -

c ,miieb.Cä eðééä:`xnbd zvxzníúä ,àîéúc eäîzlik`a - ©§©©§¥¨¨¨
,dvnìëà àäå ,àðîçø øîà 'ävî ìBëà's`e ,ezlik`a dpdpe ¡©¨¨©©£¨¨§¨¨©

,`vi ,devn myl oiekzp `ly
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שבת קודש עמ' א



כב

zeclez zyxt zegiyÎihewl` dgiy eh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÈÏÏÎ‰ ¯·Ò‰‰Â "Â˘Ú ‰Ê" ˘¯„Ó‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

ÍÎÏ
במדרש  נאמר יצחק" תולדות "ואלה ,1על

שכתוב eש"( מה על הראשונים. על מוסיף אלה)
ובניו  עשו זה היה? ומי ישמעאל, בני הימנו למעלה
הכוונה  יצחק" תולדות ב"ואלה – יצחק" של בנו שהיה
כתוב  ולכן ישמעאל", כ"בני רשע שהיה לעשו היא

הרשעים". מכלל יעקב להוציא חסר, יצחק "תולדת

" מוסב המדרש לפי להבין: תולדות..."dl`eוצריך
המדרש, לפי בפסוק, שהעיקר יוצא, כך ואם לעשו,

תמוה: כן, אם עשו. אלא יעקב איננו

מאשר  עשו יותר מודגש שבפרשה מוצאים היכן א)
?יעקב 

ש"xwireב) לומר ייתכן כיצד :dl`e תולדות
עשו", "זה – ?!2יעקב le`יצחק"

הוא: כללי, באופן לכך, ההסבר

עניני הוא תולדות פרשת של wgvi3תוכנה

הבארות, חפירת לגרר, הליכתו תולדותיו, ועבודתו:
כיוון יצחק. לעומת yecigdyברכות יצחק, שבעבודת

בכך  התבטא הקודמות, שבפרשות אברהם עבודת
אברהם  של מיחסו שונה היה עשו אל הרוחני שיחסו

הפרשה  פותחת לכן להלן), שיוסבר (כפי לישמעאל
עשו" "זה – יצחק" תולדות שם ב"ואלה כלומר, .

ל"תולדות" גם המכוון "תולדות", ותוכנה הפרשה
וכדומה  מעשיו יצחק, עבודת של ניכרים 4במשמעות ,

עשו" "זה - תולדות" "ואלה .5בענין

.·
Ï‡ÚÓ˘È Ï˘ ¯˘˜‰ ÔÈ· Ï„·‰·˘ ÌÈÎÙ‰‰ È˘

˜ÁˆÈÏ Â˘Ú Ï˘Â Ì‰¯·‡Ï
ובין  לאברהם ישמעאל של הקשר שבין בהבדל

הפכים: שני קיימים ליצחק עשו של הקשר

ברוחניות  יותר קרוב ישמעאל היה אחד, מצד
חזר  ישמעאל שהרי ליצחק, עשו מאשר לאברהם,

אביו" "בחיי השפעת 6בתשובה בגלל זה שהיה ונראה ,
שחזר  מוצאים לא עשו על ואילו עליו, אברהם

חז"ל  פירוש לפי להיפך, בפירוש 7בתשובה. המוזכר ,
בפרשתנו  קבורת 8רש"י את מותו לאחר עיכב הוא ,

המכפלה. במערת יעקב

"אברהם  שני, ממנו cxtp"10(ו"vi`9מצד (
כ"ישראל" הוגדר לא וישמעאל הוא 11ישמעאל", ולכן ,

בתשובה, שחזר לאחר גם אברהם, של  יורשו היה לא
יצחק".12ככתוב  עם... הזאת האמה בן יירש "לא

ו"נפרד" "יצא" הוא שגם למרות עשו, זאת לעומת
("יצחק עשו"vi`מיצחק הוא 13ממנו זאת בכל ,(
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ג.1) פ"ל, שמו"ר
לדֿלה)2) (כו, הסדרה באמצע הפסוקים ב' מצד שהוא לומר ודוחק

גו'". ותהיין גו' עשו "ויהי
האמורים 3) ועשו "יעקב הם יצחק" תולדות ד"ואלה לפרש"י וגם

הוא  הסדרה שתוכן מכיון הענינים): (בפנימיות ביאור צריך - בפרשה"
תוכנה) על (המורה הסדרה ששם יתכן איך בפנים), (כדלקמן יצחק עבודת
יצחק  של ועבודתו שענינו היינו עשו, גם - רבים לשון - "תולדות" הוא
לקמן  וראה בפנים). (כדלקמן ממנו ונפרד יצא עשו והרי עשו? (גם) הוא

.66 הערה
פרטים 4) הם שבהם יצחק של שעניניו וח"ש, וירא בפ' משא"כ

אברהם. של (וענינו) בהסיפור
ח"ה 5) בלקו"ש בארוכה נת' - פרש"י (משא"כ עה"פ הספורנו כפי'

ב' בין התיווך 360 ע' שם (וראה ואילך 354 ע' ואילך. 112 ע'
כו'. תולדותיהם שעיקר נח: ר"פ רש"י וראה הפירושים)).

תו"ח 6) ג. יז, פרשתנו (תו"א הידוע ע"פ לבאר אפשר הי' לכאורה
אלקים  לי עשה צחוק מלשון - יצחק שעבודת ובכ"מ) ואילך) א (ה, שם
יצחק" (ועבודת) "תולדות ולכן סט"א, אתכפיא לאין, היש ביטול היא -

ואילך). 341 ס"ע ח"כ לקו"ש בארוכה (וראה ד)עשו ב(בירור מתבטא
ליצחק  עשו מתייחס הי' לא זה מטעם כי מספיק. אינו זה ביאור אבל
הסט"א  ע"י הנעשה שבקדושה העילוי אדרבה, כי - תולדות - בן בתור

רש"י  וש"נ. ב. מב, פסחים (ראה וכמרז"ל הסט"א. שבירת ע"י הוא
צור. של חורבנה ע"י הוא ירושלים שמילוי כג) כה, פרשתנו

טו.7) טו, לך פרש"י ז. פנ"ט, ב"ר ב. טז, ב"ב
ועוד.8) א. יג, סוטה
כא.9) מט, ויחי פרש"י וראה מה. כז,

ט.10) לב, האזינו ד. ו, דברים ספרי ה. פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים
ב. לג, ברכה

ד.11) ט, שה"ש א. ה, ואתחנן לקו"ת
לא 12) שישמעאל זרע", לך יקרא "ביצחק יב) כא, (וירא וכמש"נ

בהערה  הנסמן פרשתנו. ריש רמב"ן שם. תיב"ע (ראה אברהם זרע הוי
לא, (נדרים ממרז"ל כדמוכח ביצחק, שנכלל עשו משא"כ - ועוד) הבאה.
רמב"ן  ועיין ביצחק*. נכלל שהוא הרי יצחק", כל "ולא הנ"ל פסוק על א)
אמירת  ע"ד השקו"ט וידועה עשו". בני "אחיכם ד) ב, (דברים עה"פ
ס"ז  סתקצ"א או"ח (שו"ע תזכור" ברחמים היום לזרעו יצחק "ועקידת
לקמן  הנסמן וראה בארוכה). עיי"ש ונ"כ, סי"ב) שם - אדה"ז (ובשו"ע

שם. ובשוה"ג 15 הערה
דינו  ישמעאל אם שקו"ט וי"ח) ג' אות א' (כלל האוצר ובבית

עיי"ש. לאו, או עשו כמו מומר כישראל
רא"ם 13) ה. כה, ח"ש רזא ופענח הארוך טור וראה י. כא, וירא

ועוד. י. כד, שם וגו"א

.f ,el glyie i"yxt .bi ,a"tt x"an xirdle (*



כג ireayd cenild xefgn t"r ± zeclez zyxt ± zegiyÎihewl

" בגדר כפי 14(מומר)"l`xyiנשאר יורש, והיה ,
נתתי".15שנאמר  לעשו "ירושה

לכך  הסיבה את להסביר היה ניתן :16בפשטות

שהוא  מפני (ו"ישראל"), יורש היה לא ישמעאל
"בן בן dn`dהיה יירש "לא בפסוק, כמודגש לכן, ."

עשו, כן לא אך שרה)". (של בני עם הזאת האמה
רבקה. של בנה שהיה

מכך  שפחות"17אך "בני היו יעקב מבני ,18שחלק
ש"מטתו יעקב על נאמר זאת dnily"19,`lyולמרות

מובן, ועשו, ישמעאל מהם שיצאו וכיצחק כאברהם
יורש  להיות האמה" "בן גם היה יכול תורה מתן שלפני

"ישראל") ב'גדר' .20(ולהיות

בין  ההבדל מהו למקומה: הקושיה איפוא חוזרת
ל"ישראל", עשו נחשב בגללו אשר עשו, לבין ישמעאל
חזר  עשו) (ולא הוא שדוקא למרות ישמעאל, ולא

בתשובה?

עמוק  הוא ליצחק עשו בין שהקשר מוכיח, זה דבר
שאיננו  קשר לאברהם, ישמעאל בין הקשר מן יותר

בתשובה. בחזרה תלוי

.‚
˙¯Â·˜ ˙Â„Â‡ Ï"ÊÁ È¯·„ ÏÚ È˘Â˜‰

""Â˘Ú„ ‰È˘È¯
במאמר  גם נרמז ליצחק עשו של המיוחד הקשר על

עשו)21חז"ל  של (=ראשו דעשו" "רישיה שקבורת ,
יצחק). של חיקו (=בתוך דיצחק" עיטפיה "בגו היתה

ההלכה  לפי ביותר: תמוה לכאורה, הוא, זה 22דבר

בספרי  כמסופר אשר, עד צדיק", אצל רשע קוברין "אין
נביא 23נביאים  של גוף אלישע של לקברו שכשזרקו ,

הקב"ה24שקר  עשה ,miznd ziigz ly cgein qp25,
ליד  קבורתו את למנוע כדי לתחיה קם השקר ונביא
ייקבר  דעשו" ש"רישיה לפיכך, ייתכן, כיצד אלישע.

חז"ל  כאשר במיוחד דיצחק", עיטפיה בעצמם 26"בגו
דעשו "רישי' שזהו "?!riyx`מדגישים,

הוא  לכך מצד 27ההסבר היא עשו של רשעותו :
מן  מנותק "רישיה" כאשר "רישיה", מצד אך גופו,

(מופרד  הנמוכה)28הגוף המציאות רשע `oiמן .29הוא
"רישיה" נשאר ולכן ליצחק, קשר לו יש "בגו 30להיפך,

דיצחק". עיטפיה

למוסבר  שורשו 31(בדומה שמצד השטן, על
נתכוונו" שמים לשם ופנינה "שטן כאשר 32למעלה אך ,

עיניו  ש"נתן עד גמור, לרע הופך הוא למטה יורד הוא
והחריבו" שני ראשון... להיפך 33במקדש בדיוק -

שמים". "לשם מכוונה

כלומר, מיצחק, "הולדתו" מצד עשו: אצל וכך
"ראשו  כאשר מצד אך טוב, הוא הרי ו"שורשו"

עשו, של לגופו ומתקשרים יורדים וה"שורש" ה"ראש"
xenbשהוא rx,להאיר יכול הקדושה ניצוץ אין ,

הנאמר  ידעך").34כדוגמת רשעים "נר

.„
Ï‡ÚÓ˘È ÏÚ Â˘Ú Ï˘ ÂÂ¯˙È

ישמעאל: פני על עשו של יתרונו וזהו

"כוח  נשאר עשו אצל וגם ישמעאל אצל גם
"תולדו 35האב" בהיותם למרות , ויצחק, אברהם של ת"
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(14.12 הערה לעיל וראה ע"א. ריש יח, קידושין
שם.15) קידושין שם*. וברש"י ה ב, דברים
(16.41 הערה 85 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
יצחק"17) עם בני עם גו' יירש "לא לו ונאמר שצ"ל גופא מזה וגם:

ישמעאל**) (כולל הפלגשים "ולבני שלכן יורש. הוא גם שבכלל מוכח,
ו) כה, (ח"ש חי" בעודנו בנו יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם נתן גו'

שם. ח"ש יקר כלי וראה בירושה. חלק להם יהי' שלא כדי -
בן 18) שילדו לאחרי וגם נישואיהן, לאחרי גם שפחות נקראו שהרי

שלא  פעמים כמה מדגיש שהכתוב ועד יב). שם, ז. ל, (ויצא ליעקב שני
ואילך). א לג, כג. לב, (וישלח יעקב לנשי דומות היו

(19.10 הערה לעיל שנסמנו במקומות ועד"ז שם. ויק"ר
ואילך.20) 234 ס"ע ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה
בשם 21) מביאו ד) (פט, לך ותו"ח א) (כב, [ובסדור יג נ, ויחי תיב"ע

ספל"ט: ובפדר"א דיעקב. אכרעא . . עיני' א: יג, מסוטה ולהעיר הזהר].
המכפלה. מערת לתוך

ס"ה.22) שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, סנהדרין

שם.23) סנהדרין כא. יג, מ"ב
שם.24) סנהדרין רש"י
סע"א).25) ב, (תענית שליח ביד נמסר שלא
יעקב 26) של קבורתו על לערער בא גופא שעה ובאותה שם. תיב"ע

בפנים). (כנ"ל המכפלה במערת
ואילך.27) סע"ב כ, פרשתנו תו"א עייג"כ
כו'.28) המקיף בחינת מצד ג): (שם, תו"א ראה
מתפלל 29) והי' עשו של בראשו אחז יצחק שם***: מפדר"א להעיר

כו'. רשע יוחן כו'
אבל 30) שם). (תיב"ע כפילתא" בחקל קברו.. "גופי' ד(גם) להעיר

שעיר. להר שלחו גויתו שם: בפדר"א
א.31) סב, חוקת לקו"ת קנה. ע' אתהלךֿלאזניא סה"מ
א.32) טז, ב"ב
סע"א.33) נב, סוכה
כ.34) כד, משלי
ברי'35) הוה דאברהם ברי' ישמעאל): (לענין א פז, זח"ב ראה

.my dpwnde h"ixdn d`xe .'ek eipal `l` eia`n yxi `l eyrc :(g"kwzzq (b`xt) jexa x"a m"xdn z"ey dkex`a d`xe) my oiyeciw ikcxne y"`xa la` (*
.oihb` d"c my i"yx d`xe .'ek mdxa` ozp 'eb miybltd ipale ..l`rnyi ipa e`a :(` ,`v) 'dpqa gkenck (**

.wxtd meiq cr el` zeaizn xqg ± l"cxd 'it mr d`vedda (***
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כיוון  ובמיוחד כדלעיל. מהם, ונפרדו יצאו שהם
לבוראן" "דומין נצחית 36שצדיקים קדושה ויש ,

בתולדותיהם. ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ידיהם, במעשה

אברהם  של קדושתם מתבטאת אצלם כלומר,
לתחום 37ויצחק  מחוץ ומשפיעה פועלת שהיא כפי אך ,

" שאליו (כ"מקום" ממנו").vi`הקדושה

אצלם  מתבטאת שבו באופן הוא ביניהם ההבדל
האבות: השפעת

לחזרה  שהביאו באופן זה היה ישמעאל אצל
חזרתו לאחר גם שני, מצד אך הוא בתשובה, בתשובה

לאברהם. קשר חוסר של במצב נשאר

ירוד  היה גופו שמצד למרות עשו, זאת לעומת
הוא ולכן מצד l`מישמעאל, זאת בכל בתשובה, חזר
שהוא כפי עיטפיה wzepn"רישיה", "בגו הוא מגופו,

דיצחק".

.‰
˙ÂÁÈÏ˘Ï ÌÈ¯·Ò‰ È˘ :‰ÎÏ‰· ÍÎÏ ‡Ó‚Â„

להבדל  בהלכה דוגמא האפשר, בדרך למצוא, ניתן
עשו  של הקשר ובין לאברהם ישמעאל של הקשר בין

השליחות  להגדרת האופנים בשני :38ליצחק,

בפני  מציאות הוא שהשליח היא, אחת הגדרה
השליח  מינוי שעלֿידי נקבע, התורה דין לפי אך עצמו,

מעשיו המשלח.משתייכים אל

השליח  שמציאות היא, זה בענין להסבר אחרת דרך
הם  מעשיו מכך וכתוצאה המשלח, כמו ממש נעשית

המשלח. מעשי

.Â
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ - ˜ÁˆÈ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÓ - Ì‰¯·‡
(ישמעאל) אברהם "תולדות" בין הנ"ל ההבדל
עבודתם, דרכי שבין להבדל בהתאם הוא (עשו) ויצחק

כדלהלן.

לעבודת  אברהם עבודת שבין ההבדלים מן אחד
הוא  -39יצחק למטה" "מלמעלה היא אברהם שעבודת

"ממטה  היא יצחק ועבודת למטה, אלקות ומוריד מגלה
למעלה. ו"העלאתו" העולם זיכוך - למעלה"

אבינו  אברהם בעבודתם: בפשטות ניכר זה הבדל
בריות  של גם באלקות וידיעה הכרה לידי בהבאה עסק
לאבק  משתחווים "שהם ערביים ואפילו ביותר, ירודות

העפר,40רגליהם" סילוק - בארות בחפירת עסק ויצחק ,
חיים  מים על המכסים והעצים האבנים האדמה,
זיכוך  היא בפנימיות זו עבודה האדמה. בתוך הקיימים
בו  שתתגלה עד וגסותו, מ"ארציותו" (ה"מטה") הנברא

האלקית. החיות

למטה" ("מלמעלה דלעיל הדרכים משתי אחת בכל
באחרת: שאין יתרון, יש למעלה") ו"ממטה

ומואר  מושפע למטה ממעלה הורדה עלֿידי
ה" מן את dlrnה"מטה" משנה ה"מטה" אין אך ,"

הערביים  של הכרזתם אברהם: לגבי בעניננו, מהותו.
עולם" "אֿל היתה41על מהותם mcvnלא מפני ,

" אלא mdlשלהם, mxb mdxa` - "`ixwie.כך להכריז
לאברהם. בעצם, מתייחסת, פעולתם

שהערביים  כך לידי הביא שאברהם למרות לפיכך,
גדולתו" עלֿידיֿזה 42"יכירו התרוממו לא הם ,

מהותם ערביים mdlyמשפלותם. "מטה", נשארה
כמקודם.

למעלה, ממטה העלאה יצחק, עבודת זאת, לעומת
לאלקות  (העולם) "מטה" שבין שהקשר לזה גורמת
משתנה, עצמו הוא - מה"מטה" נובע ("מעלה")
אין  בארות שבחפירת כשם לאלקות, ומתקשר מתרומם,

ושופכים חייםxealמביאים `xgמים mewnn אלא ,
באדמה, החבויים החיים המים את ומעלים חופרים

envr xeaa.

.Ê
Ï˘ ÂÓÂ˜Ó Ì‚ - Ì‰¯·‡ ˙„Â·Ú·˘ ÔÂ¯˙È‰

È„ÈŒÏÚה  ÚÙ˘ÂÓ "‰ËÓ" ה"‰ÏÚÓ"
בהורדה  יתרון יש כך  משום דוקא שני, מצד

למעלה  ממטה העלאה עלֿפני למטה :43מלמעלה
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חלציו  יוצא בנו הי' ישמעאל ד): (ג, פרשתנו ובתו"ח הוה. דקדישא
שגם  דאברהם.. דחסד פנימי' אור משרש ישמעאל ששרש ודאי ממש..
באור  שרש.. לה יש דישמעאל פסולת.. בחי' שגם ודאי למטה.. שיצא

באורך. עיי"ש כו'. דאברהם האלקי החסד
ועוד.36) ה. פ"י, במדב"ר
מלקו"ת 37) ולהעיר ישמעאל). (לענין שם תו"ח בארוכה ראה

א. ה, ואתחנן
כלל 38) ענגעל) (להר"י טוב לקח בפועל) (והנפק"מ בארוכה ראה

.148 ע' חי"ב ואילך. 323 ע' ח"ט לקו"ש גם [וראה שם ובהמצויין א'

עיי"ש. בשליחות, אופנים ג' יש שבפרטיות, ושם, .[303 ע' ח"כ
(כרך 39) שם אוה"ת פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א ראה - לקמן בהבא

ד"ה  ואילך). עג (ע' תרע"ח תולדות ואלה ד"ה ואילך). ב תתקד, ד'.
[המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. פ"ז ח"ב) קונט' (בסה"מ חצר"ת אריב"ל

ועוד. ואילך. 73 ע' [המתורגם] ח"ה ואילך. 24 ע'
ד.40) יח, וירא פרש"י ב. פו, ב"מ
שם.41) ובהנסמן 132 ע' לעיל וראה ואילך. סע"א י, סוטה לג. כא, וירא
ג.42) שם, התו"א לשון
(43.76ֿ7 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
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האלקי  האור מאיר למטה ממעלה בהשפעה
בשפלותו enewnaב"מטה" החדיר 44, שאברהם כשם ,

בדרגה הערביים אצל ה' בגדולת .mdlyהכרה

הקשר  נוצר שבה למעלה, ממטה בהעלאה כן לא
באמצעות  - ה"מעלה" - האלקות לבין ה"מטה" בין

ze`ypzd איננו עצמו המטה של מקומו השפלות, מן
מואר.

בסדר  ליצחק אברהם בין להבדל הטעם זהו
ישראל45עבודתם  מארץ יצא אברהם :envr z` cixede

הוא  - חוץֿלארץ של וההגבלות המצרים אל למצרים,
אסור  היה ליצחק זאת, לעומת בחוץֿלארץ. גם האיר

ישראל  מארץ תמימה"46לצאת "עולה שהוא מפני ,47.
העולם  של בחלק ולשהות לעסוק היה יכול הוא
של  בשפלות ולא ישראל, ארץ גבוהה, בדרגה הנמצא
קשר  שום לחוץֿלארץ אין עבודתו לפי חוץֿלארץ.

הקדושה. לאור

.Á
Ï‡ÚÓ˘È ÏÚ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰Ï ¯·Ò‰‰

הוא  יצחק לעבודת אברהם עבודת בין זה הבדל
ועשו: ישמעאל - תולדותיהם בין להבדל הסיבה

למטה, מלמעלה השפעה אברהם, לעבודת בהתאם
"מ  בבחינת הם "תולדותיו" כאשר שגם -יוצא, טה"

רעה" לתרבות "יצא ואף האמה", מגיעה 48"בן אז גם ,
בתשובה  אותו ומחזירה אברהם השפעת .49אליו

עלֿידי  הזאת" "האמה בלקיחת אין כך (ומשום

דוקא  להיפך, לעבודתו. סתירה שום לאשה אברהם
ה"מטה" עבודתו, האור miiwזוהי את מוריד והוא ,

mylכשהכיר גם "תולדותיו": לגבי גם וכך .mdxa`
"מטה" בבחינת הוא שישמעאל עבודתו 50בכך אז גם ,

ביקש  אף והוא עליו, להשפיע ישמעאל 51היא "לו
לפניך"). יחיה

השפעת הוא זה שכל כיוון ו"משמת `mdxaאך ,
הריltp"52אברהם ,l`rnyi התעלה עלֿידיֿזה 53לא

אברהם  במהותו54לדרגת .ely"ו"נפרד "יצא" הוא
ולכן להיות`oiמאברהם, אברהם,yxeiיכול של

של 55במיוחד  מציאותו הוא שהיורש ההסבר לפי

המוריש.

עצמו  שה"מטה" היא יצחק של עבודתו אך
מיד  אשר "תולדותיו" לגבי גם היה וכך מתעלה,

לדרגתו השתייכו כבר הם ממנו, .ely54"כשנולדו"

"אמה" ללקיחת מקום אצלו אין כך, ,56(משום

לדרגה קשורים אינם ).ely57שתולדותיה

הוא עשו גם ויורש l`xyiוכך .58(מומר)

החלק  - דעשו" "רישיה לגבי רק הוא זאת כל אך
כאשר  אך שורשו. מצד שהוא כפי שבו, העליון

ה"מטה" במקום כלומר, לגוף, מחובר ה"רישיה"
לו  שאין באופן מיצחק, ו"נפרד" "יצא" הוא ממש,

ולפיכך  בתשובה, חוזר איננו הוא - הקדושה לאור קשר
ישמעאל" מ"קליפת יותר עשו" "קליפת .59גרועה
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(פ"ב 44) ותו"ח תו"א נעשה ראה אברהם ע"י שדוקא שם, פי"א) .
בתחתונים. הדירה

שם.45) ח"א לקו"ש גם ראה
לקו"ש 46) ראה - ב) פמ"ו, (ב"ר דוקא קדושה מטיפה נולד ועד"ז

שם. ח"א
ב.47) כו, פרשתנו פרש"י ג. פס"ד, ב"ר
מדרז"ל 48) וראה א). שמות (מתנחומא יד שם, יא. כא, וירא פרש"י

ט. שם, עה"פ (ופרש"י)
כי 49) כו'. הערביים על אברהם פעולת כמו כלל זה אין מ"מ אבל

אינה  ית' בגדולתו ההכרה הרי לאברהם, כלל שייכים שאינם מכיון אצלם,
ש"ברי' ישמעאל משא"כ לאברהם); (כ"א הם למציאותם מתייחסת
ענינו  לבטא ומציאותו ענינו זהו הרי - הוה" דקדישא ברי' הוה דאברהם
ולכן  המטה), במקום (גם ה"מטה" את מאיר שה"מעלה" אברהם, של

לשוב*. עליו פועל
וראה 50) ישמעאל**. מהו יודע שהוא ואעפ"י א): (יב, תו"א ראה

ב. לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא וברש"י. יב טז, לך
ג,51) פרשתנו תו"ח וראה ביראתך). יחי' שם: (וברש"י יח יז, לך

קודש  אגרותֿ לוי"צ לקוטי ואילך. 16 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש סע"ד.
לב. ע'

מות 52) לאחרי  גם צדיק שהי' ואף - שרה. חיי ס"פ (ופרש"י) ב"ר

קדושת  מצד הוא גופא זה הרי - בשוה"ג) 49 הערה (כנ"ל אברהם
.164 ע' לעיל וראה בנו). (להיותו שבו אברהם

ספס"ב.53) (ב"ר תשובה עשה לא שישמעאל מהדיעות להעיר
אפ"ל  ואולי שם). ב"ב דמגילה. ספ"ק לע"י איתן אהבת וראה ספס"ז.
שמצ"ע  בזה שהכוונה במציאות) מחלוקת ובפרט מחלוקת, לאפושי (שלא

ודוחק. רשע. נשאר
אך 54) באים מאדום (גרים) גרים: ע' (להחיד"א) קדמות מדבר ראה

אד  מאמרי כג. כה, פרשתנו יקר כלי ע"ש. מישמעאל, תקס"ב לא ה"ז
ט'. סעיף בפנים לקמן וראה תקה. ע' (ח"ב)

ועוד.55) סקי"ח. ח"א ווארשא קיח. סי' ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת
כו.56) כה, פרשתנו פרש"י
לחו"ל.57) יצא ולא דוקא קדושה מטיפה שנולד ע"ד
החידוש 58) כי - עשו) על (וקאי "תולדות" הוא הסדרה ששם וזהו

בעשו  גם רואה שמשו"ז "רישי'", בחי' בעשו לגלות הוא, יצחק בעבודת
חפירת  בדוגמת ס"ט). כדלקמן לברכו, רצה (ולכן ומתולדותיו בנו שהוא

האדמה. שבעובי חיים המים שמגלה בארות
שצט.59) ע' ריש ב' כרך לזהר לקולוי"צ ב. צג, וירא אוה"ת ראה

וברש"י  רע"א יא, שבת .10 הערה דלעיל וברכה האזינו ספרי וראה ועוד.
בחיי  שם. זהר בנצוצי ובהנסמן רע"א יז, זח"ב שם. ר"ח ראה (אבל שם

ועוד). ז. ל, נצבים

.(fi ,ak y"g i"yxt .a"rq ,fh a"a) ezen cr ,mdxa` zen ixg`l mb wicve z"ra x`yp okle (*
wx aeyge oebd `ed mb 'idiy xeaq 'id `l` ewifgdl llk dvex 'id `l k"k drx zeaxzl `viy rcei 'id ileli`y :(`"rx ,dnz .` ,`kw) y"g z"de`n xirdle (**

.wgvik `l
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הכנה  הם ויצחק אברהם בעבודת אלו דרכים שתי
הבחינות" שתי לו ש"היו יעקב, של 60לעבודת הן -

יצחק: של והן אברהם

את  "השפיל הוא - בחוץֿלארץ גם ופעל היה הוא
האיר  רק לא הוא שם אך ה"מטה", מקום אל עצמו"
באופן  השבטים את הקים אלא כאברהם, ה"מטה" את

.dnily"61ש"מטתו

לפי  כי שפחות, לקחת היה יכול הוא כך (משום
להיות  השפחות מן תולדותיו גם יכולים עבודתו,

יֿה  שבטי מכך: יותר ואף האילן, ענפי ).62שבטים,

.Ë
'Ù·˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰˙ÂÎ¯· ÏÚ ¯ÙÂÒÓ "˙Â„ÏÂ˙"

˜ÁˆÈ
מפרשת  גדול חלק מדוע גם יובן האמור לפי
אודות  מדבר המדרש) לפי עשו (שהוא "תולדות"
בכך  גם כי הברכות, ועל יצחק, לברכות ההכנות

לעשו: בקשר יצחק עבודת מתבטאת

במהות  שהכיר למרות עשו, את לברך רצה יצחק
בפיו" ש"ציד כיוון מצד 63עשו, דעשו", ב"רישיה .

כנשמותיהם  ביותר, נעלים ניצוצות יש ומקורו, שורשו
וכו' מאיר רבי הגר, אונקלוס .64של

כפי  בארות, חפירת היא יצחק שעבודת וכיוון
חיים" "מים של וגילוי חפירה - בפרשה קודם שסופר
באמצעות  יצחק, רצה לפיכך - האדמה בעומק החבויים

בו, ל"חפור" לעשו, חיים",zelbleברכותיו "מים בו
דעשו". ב"רישי' הכלולים הקדושה ניצוצות

נראה שעשו אך wgvilוכפי לכך. ראוי הריהו ,
ש" ברכות,vi`כיוון לקבלת כלי הוא אין עשו", ממנו

דוקא אשר ליעקב, הברכות ניתנו ניתן el65ולפיכך
עשו  של הקדושה ניצוצות את "לברר" ).66הכח

.È
‰¯Â˙Ï È„Â‰È ÏÎ ·Â¯È˜ :‰‡¯Â‰‰

היא: אלינו, פשוט, באופן האמור, מכל ההוראה

שהיה הרשע, לעשו ניתן iptlאם תורה, מתן
בלי  יצחק, של בנו שהוא מפני "ישראל" התואר

ל"חפור" השתדל יצחק ואם מומר, בהיותו להתחשב
ea,בפנימיותו החבוי את ולגלות

לגבי  הדבר הוא כך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי
והחיות הכוח תורה. מתן שלאחר יהודי,lkayיהודים

" הוא ומצבו, במעמדו התחשבות ied'ללא ikp`67.
מאד  נעלים בחיצוניותם גם כאשר היהודים,68ובמיוחד,

לכך, בנוסף עשו. מדרגת כראוי, מתנהגים שאינם
שנשבה".epiniaהרי "תינוק בגדר הם ככולם רובם

לקירוב להתמסר צריך ובודאי בודאי lkלפיכך,
מן מאד הרחוקים אלה גם צריך ישראל, היהדות.

יהודי. כל אצל הקיימים חיים" "מים ולגלות "לחפור"

.‡È
,‰ÓÏ˘‰ ‰¯Â˙‰ Ï‡ ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡ ·¯˜Ï ÍÈ¯ˆ

˙Â¯˘Ù ‡ÏÏ
יהיה  הקירוב שאופן לכך לדאוג יש זאת עם

הבריות את "אוהב המשנה :69לתורה"oaxwneכהוראת
mnexleיש axwl,ח"ו ולא, התורה, אל הבריות את

שום  לערוך אסור הבריות. אל התורה את "לקרב"
שעלֿ חושבים כאשר אפילו ובמצוות, בתורה פשרות
"עומדת  התורה ומצוות. לתורה יהודים יקרבו ידיֿזה
גרעון  ולא שינוי לא לה אין עולמים, ולעולמי לעולם

תוספת" פשרות.70ולא בה לעשות אפשר ואי ,

ואלה  פרשתנו: בתחילת ברש"י נרמז זה (דבר
"עשו" איזה בפרשה. האמורים ועשו יעקב - תולדות
ה"אמור" "עשו" אותו - יצחק"? "תולדות הוא

ההוראות dyxt,"dxezaב" לפי יעקב מזכך אותו אשר ,
בתורה). שנאמרו

שהוא  כפי יהודי, כל על להביט היא לזאת העצה
שבמצבו  השפלות את רואים אין ואז "רישיה", מצד
מבחינה  אשר העצמותי, הפנימי, מצבו את אלא החיצוני,

קשור הוא כולה.dvexe71זו התורה כל את לקיים

כדי  יכולתו ככל האדם יעשה כזה, מבט מתוך
ולתורתו  לה' האחר היהודי את ולקרב להעלות

לתורה .dninzולמצוותיה,

(g"kyz zeclez t"y zgiyn)
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פרשתנו.60) ריש ותו"ח תו"א
(אוה"ת 61) שלמה" מטתו שהי' יעקב ע"י (דמ"ת) הזווג "עיקר ולכן

ותחתון. עליון חיבור ענינו מ"ת כי - א) קכו, ח"ש
ד.62) קכב, תהלים
כח.63) כה, פרשתנו
ג.64) כ, פרשתנו תו"א
וי 65) דאברהם הבחינות ב' בו שיש מפני שזהו סעיף וי"ל (כנ"ל צחק

ולהעיר  במקומו. שהוא כמו בה"מטה" בירור לפעול ביכלתו ולכן - ח')
ואילך. 88 ע' ח"י מלקו"ש

שם.66) תו"א

ואלה  שפירש"י וזהו ב): תשצט, ד'. (כרך פרשתנו אוה"ת וראה
גם  מברר הוא יעקב ע"י דהיינו בפרשה האמורים ועשו יעקב כו' תולדות
.(341ֿ2 (ע' ח"כ לקו"ש וראה הקדושה. ניצוצי ממנו ומעלה עשו בחי' את

ישראל 67) כו' אע"פ רע"א: מד, סנה' וראה ובכ"מ. ראה. ר"פ לקו"ת
הוא.

וש"נ.68) בסופה. חגיגה ראה
מי"ב.69) פ"א אבות
רפ"ט.70) התורה יסודי הל' רמב"ם
ספ"ב.71) גירושין הל' רמב"ם
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ì"‡¯Â È"˘¯ ,˘¯„Ó‰ È¯·„"„¯˙ Ï‡

"ı¯‡· ¯Â‚ ...‰ÓÈ¯ˆÓ
הפסוק מצרימה"1על תרד אל ויאמר ה ' אליו  וירא 

נאמר הזאת ..." בארץ  גור אליך, אומר  אשר בארץ  שכון
עולה":2במדרש את  הושעיה: ר' אמר  הזאת , בארץ  גור

נפסלת , היא  לקלעים חוץ  יצאת  אם  – עולה  מה  תמימה .
נפסלת ". לארץ  חוץ  יצאת  אם  – את  אף 

המילים את מצטט  ומפרש :"רש "י מצרימה " תרד אל 
הרעב ." בימי אביו שירד כמו למצרים  לרדת  דעתו שהיה 

ואין תמימה , עולה  שאתה מצרימה , תרד  אל לו: אמר 
לך". כדאי  לארץ חוצה 

הוא שיצחק  כיוון כך: רש "י דברי את  מסביר הרא "ם 
הארץ כל נחשבת קדשי ֿקדשים, שהיא  תמימה, עולה 

קדשיֿקדשים , לגבי העזרה  כמו חשובהו "לגביו לארץ  חוץ 
מן לחוץ  יוצא  קדשיֿקדשים  ואין  העזרה , מן כחוץ  אצלו
הרא"ם דברי לפי לעולם ". ונאסר נפסל – יצא ואם העזרה .
הוא שבו  באופן הפסוק  את  לפרש  משתדל שרש "י  נראה ,

במדרש . מוסבר

ומן מרש "י לעיל  שהובאו בדברים  היטב  נעיין  אם 
על המוכיחים הבדלים  מספר ביניהם  שיש  נראה, המדרש ,

והם : הפירושים . בתוכן מהותי שוני

ממש פסול היא  לחו"ל  יצחק  יציאת המדרש , לפי א )
חוץ"– שיוצאת עולה  כמו – נפסלת" לחו"ל יצאת  אם 

רק מציין רש "י ואילו כדאיש"לקלעים . לארץ  חוצה  אין
לך".

המילים  על הדברים  נדרשים  במדרש  בארץ"ב ) גור
המילים 3הזאת " על אומרם ורש "י מצרימה "", תרד .4אל

בזה זה  הקשורים  אלו, שינויים  שקיים5משני מובן, ,
יציאת איסור המדרש  לפי  הפירושים : בין מהותי הבדל
בארץ להיות  יצחק  מחוייבות  של תוצאה  הוא לחו"ל יצחק 
של המיוחדת  החשיבות מפני  הזאת ") בארץ  ("גור  ישראל
הקלעים " כ"תוך היא  יצחק  לגבי  ישראל ארץ  ישראל: ארץ 

ולכן עולה , –z`viאם"לגבי  נפסלת " ישראל לארץ חוץ 
הפוסלת . היא  מארץ  היציאה 

קשור אינו יצחק  של  היציאה  איסור רש "י לפי אבל
– לארץ  חוץ  של  בגרעון אלא  ישראל , ארץ  אין"במעלת 
החיובי לצד קשור  האיסור אין ולכן לך", כדאי  גור"חו"ל

השלילי: לצד  אלא  הזאת", מצרימה "."בארץ  תרד אל

.·
ÔÈ·Ï ˘¯„Ó‰ ÔÈ· Ï„·‰Ï ‰·ÈÒ‰ ˙·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡

È"˘¯
פשוט הסבר לכאורה, למצוא , שממנהdaiqlניתן

רש "י: פירוש  לבין המדרש  שבין ההבדל נובע 

הארץ בקדושת  הענין כרוך המדרש , כיוון6לפי שארץ.
ממנה יצחק  יציאת  נחשבת  הארצות  מכל קדושה ישראל
אם – עולה  מה – העזרה  לקדושת מחוץ  עולה  כיציאת 
חוץ יצאת אם – את אף  נפסלת , היא  לקלעים חוץ  יצאת 

נפסלת " .*6לארץ 

מקרא של פשוטו לפי ישראל7אך בארץ  היתה לא 
zea`d onfaקדושה – כנען ארץ מסביר8– ולכן מיוחדת.
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בֿג.1) כו, פרשתנו
ג.2) פס"ד, ב"ר
"אף 3) במקום (ושם עה"פ טוב לקח קיא. רמז כאן בילקוט וכ"ה

לארץ"). חוצה לצאת אסור אתה "אף מסיים כו'" את
רש"י4) וכתב ספמ"ב: ופרח כפתור בספר ux`aוצ"ע oeky שאתה

כו'.
תרד 5) "אל הפסוק על קאי ו (באבער) בתנחומא שגם להעיר

ולהעיר  כו'". לקלעים חוץ יצאת אם עולה "מה ליתא שם וגם מצרימה".
מדרש  י. וישלח שם גם וראה הושעי'. ר' הוא המאמר בעל שם שגם
אל  עה"פ אבל הנ"ל כבב"ר הובא טוב שכל ובמדרש כאן. עה"פ הגדול

מצרימה. תרד
בארץ".6) השכינה את "שכן בארץ שכון לפנ"ז שם מב"ר להעיר

ראה  (אבל כה יח, אחרי רמב"ן ובארוכה ה. כו, פרשתנו רמב"ן וראה

.25 הערה סוף לקמן הנסמן וראה .(69 הערה לקמן
כאן.*6) בחיי ראה

תמימה7) עולה כי – ד"נפסלת" שלילת טעם י"ל `dpiעוד ± 'ig
d`ivia zlqtp ואנכי" וע"ד לה, כדאי אין מסוים שמקום שי"ל מובן אבל ,

ובפרש"י). לא כד, (ח"ש מע"ז" הבית פיניתי
שאין 8) "מגיד ג) פמ"ה, וב"ר א. סד, (מיבמות ג טז לך פרש"י ראה

ואעשך  לו נאמר שלא לפי (ומוסיף) המנין מן עולה לארץ חוצה ישיבת
כתב  לא וגם הארץ. קדושת מעלת מצד ולא – לא "י" שיבא עד גדול לגוי
עקורים  הם לארץ חוץ עון משום דלמא מקץ) ד"ה שם (ביבמות כפירושו

טו); אות שם לך תו"ש שם. ליבמות ראשונים שם. לך רמב"ן (וראה
אהי'בפרש"י ושם עולם לאחוזת ח: יז, (בר mklשם אבל לאלקים,

בנ"י על מפרשו – אלוקה לו שאין כמי בחו"ל הדר שיכנסו ישראל) לאחר
כא). כח, ויצא רמב"ן (ראה עצמם* להאבות בנוגע פירשו ולא לארץ,

.e`ze d"c jl t"x x"al i"yx(l qgeind yexitd) oeyl d`x la` (*
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קשור האיסור שאין מקרא , של פשוטו עפ "י המפרש  רש "י,
של בחסרון אלא  הארץ , –"בקדושת  לארץ " אין"חוצה 

לך" כדאי לארץ  .9חוצה 

זה הדעת ,zaiqlהסבר את מניח אינו ההבדל
יצחק איֿירידת  של  בענין נתקלנו כבר השאלה : ובהקדים 

לחו"ל אליעזר  את  אברהם  שלח כאשר אל"לחו"ל:
אליעזר : שאל ליצחק ", לבני אשה  ולקחת  אולי"ארצי...

את אשיב  ההשב  הזאת , הארץ  אל  האשה ... תאבה  לא 
לו: ענה  ואברהם  בני"בנך?" את  תשיב  פן  לך השמר

מצאנו10שמה " לא  שם מדוע  המסבירים11. 12מפרשים

תמימה עולה  יצחק  של היותו עובדת  היא לכך ?13שהסיבה

זה : ענין להסביר לכאורה, היה , ניתן ההלכה עלֿפי

הדין לארץ"14לפי לחוצה  ישראל מארץ  לצאת  אסור
לארץ ... ויחזור  אשה ... לישא  או תורה  ללמוד  אלא לעולם ,

עדoekylאבל הרעב  שם  חזק  כן אם  אלא  אסור בחו"ל
דינרים ". בשני חיטין דינר שווה  שנעשה 

אליעזר בשאלת  הארץ"ולכן, אל בנך את  אשיב  ההשב 
קבועה להשתקעות היתה  כוונתו כאשר משם ", יצאת  אשר

כי  אסור"בחו"ל, שהדבר  מובן, האשה ", תאבה לא אולי

אברהם : תשובת  מובנת ומכאן הפשוטה. ההלכה  לפי
בני "." את  תשיב  פן  לך השמר 

של בתקופה  מדובר  בפרשתנו, בארץ ","אך  רעב  ויהי
ההלכה  עלֿפי ואכן15בחו"לoekylלצאת xzenכאשר ,

כך עשה  שאברהם  רעב16ראינו צורך17בימי היה  ולכן .
הארץ , מן יצחק  יציאת  על האיסור את  מיוחד  באופן לציין

תמימה עולה  היותו – מיוחדת  סיבה  מפני .18שהוא

יציאה לאיסור בקשר  לעיל שהובאו ההלכות  בהמשך
הרמב "ם : מציין הארץ , לצאת ,"מן שמותר ואף ֿעלֿפי

הדור גדולי שני וכליון מחלון  שהרי חסידות , מידת אינה 
ל כליה  ונתחייבו יצאו, גדולה  צרה ומפני לפיהיו, מקום ".

בזמן חלו הארץ  מן יציאה  איסור שדיני  הקודמת , הנחתנו
שניתנה לפני כולה  התורה  כל את שקיימו (כשם  ,19האבות 

מצה אכילת דרבנן20כולל ושבותים  גזירות  וכן ודאי21, (
חסידות מידת  שאינה  לחו"ל, מיציאה  נמנעים האבות היו

בעונש הדבר.22(וכרוכה  מותר הדין שורת לפי  כאשר גם (

ברית לאחר לחרן הארץ  מן אברהם יצא  כיצד כן: כמו
הבתרים רעבl`,23בין הדבר 24בזמן כאשר  ,xeq`לפי

ההלכה ?
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אל בפרש"י שוב יו"ד): שם בתנחומא יותר (ובאריכות ג לא, ויצא
בעודך אבל  עמך, אהי' ושם אבותיך nhl`ארץ xaegn להשרות אפשר אי

זמן  כל יד): יג, (לך פירושו וע"ד בחו"ל). היותו מצד (ולא עליך שכינתי
בא"י. בהיותו שמדובר – כו' עמו שהרשע

בציווי וכן כט) (מז, ויחי בפרש"י בקבורה א"י קדושת נזכרה לא
.48 הערה לקמן וראה במצרים". תקברני נא "אל ליוסף יעקב

לי.9) כדאי אינן לארץ חוצה נכסי אמר ו: מו, ויגש פרש"י וראה
ג. שם, וברש"י

דֿו.10) כד, שרה חיי
בפרש"י.11) וכן בב"ר
"רק 12) שם בב"ר הכוונה שזוהי מפרש, יו"ד פנ"ט, לב"ר ביפ"ת

בב"ר. רמז רק זהו לכאורה אבל חוזר". בני בן חוזר, אינו בני מיעוט,
יו"ד. פ"ס, לב"ר למראה נחמד וראה

שם.13) טוב לקח במדרש שפירש וכמו
תמימה  עולה שהוא לפי וכו' חוזר אינו בני פרש"י ח: שם, ובחזקוני
של"ה  וראה בפרשתנו). רש"י לשון (שהוא לו כדאי לארץ חוצה ואין

שמה בני את תשיב פן לך השמר כתיב ביצחק וכן ע"ב): ריש ite'(שעו,
l"fx.תמימה עולה הוא כי

בכס"מ.14) וש"נ ה"ט. פ"ה מלכים הל' רמב"ם
(וכלשונו:15) מוגבל בלתי לזמן שיוצא דהיינו לא oekylוי"ל ולכן .(

ע"מ  שהוא – שלפנ"ז לסחורה" הוא "יוצא משא"כ לחזור. ע"מ זה מיקרי
שם). לרמב"ם איתן יד (ראה לחזור

רא"ם 16) וראה הרעב". בימי אביו שירד "כמו רש"י לשון כדיוק
עה"פ. האורה ולבוש

הרעב 17) הי' ב) י, שבת ושל תוד"ה (לפי' עולם הסדר לדעת והרי
לכאורה  וא"כ הבתרים. בין בברית לאברהם הארץ נתינת לאחר בא"י

יציאתו  יו"ד: יב, לך רמב"ן וראה בקדושתה. א"י כבר המדרש) (לדעת
בתחילה עלי' שנצטווה הארץ ח מן אשר עון הרעה אבל מפני טא.

גו', מהארץ לךֿלך שנצטווה כיון כוונתו לקח c"reבפשטות במדרש מ"ש
אליעזר). (א"ר שם ח"ש טוב

לישא 18) רצה לא ושפחה כו) כה, (פרשתנו רש"י פירש שכבר ואף
רעב  שבשביל סבר מ"מ – תמימה עולה להיות המורי' בהר שנתקדש לפי

כאן). בפרש"י לדרך צידה (ראה אברהם שיצא כמו לצאת לו מותר
לאברהם).19) (בנוגע א פב, קדושין ב. כח, יומא
ארץ 20) כיבוש קודם שהי' בנדו"ד כמו יצי"מ, קודם שהי' אע"פ

כנען.
לאברהם).21) (בנוגע ה כו, פרשתנו פרש"י
היו 22) הדור דגדולי דכיון לרבינו ומשמע בסופו: שם כס"מ ראה

דין  ע"פ לצאת מותרין שהיו באופן הרעב כשחזק אלא יצאו לא מסתמא
שם. לח"מ וראה נענשו. ואפי"ה

וכ"מ 23) ועוד. ד. יב, לך בעה"ת זקנים דעת ,17 בהערה הנסמן ראה
ולפי מ. יב, בא רש"י –דעת לצאת מותר או"א כבוד דבשביל הדיעות

מערכת  אס"ד שד"ח שם. ובמאירי ב. לא, קדושין (ראה – לחזור ע"מ
אח"כ  משא"כ נח), ס"פ פרש"י (ראה אביו לכבוד שחזר י"ל ב) אות א"י

לזה. מקום אין – לךֿלך ה' לו שאמר
הרעב 24) בשביל הי' לא יוסף את לראות בשביל יעקב כשיצא וכן

לחו"ל" לצאת שנזקק על מיצר "שהי' ורק לא"י, אוכל לו הביאו שהרי
ויג  משנגמר (פרש"י תיכף לא"י חזרו לא והשבטים יעקב וכן ג)*. מו, ש

אשימך  גדול לגוי כי גו' תירא אל ליעקב ה' שאמר שלאחרי וי"ל הרעב.
my"'גו הנה ישובו רביעי ודור גו' זרעך יהי' "גר תקופת התחלת ה"ז ,

שרצה  יצחק סברת היתה שזה כאן, פרשתנו לדרך וצדה מחזקוני (ולהעיר
.229 ע' ח"ל לקו"ש וראה לצאת).

.d"awd el xn`y cr z`vl hilgd ly rnyn "aefr` ji` xn`e eala xdxdn 'ide" h"lt `"xctd oeyln la` (*



כט ireayd cenild xefgn t"r ± zeclez zyxt ± zegiyÎihewl

חלה לא  האבות שבזמן לומר, יש  כלל25לפיכך,
ממנה היציאה  באיסור נזהרו לא ולכן הארץ , 26קדושת 

המכילתא ממאמר גם מובן (הדבר שלא"27לחו"ל . עד
לדברות , כשרות  הארצות  כל היו ישראל ארץ  נבחרה 

ישראל  ארץ  משנבחרה  הארצות ").e`viו(דווקא) כל

תשיב פן לך "השמר לאליעזר ציווה  שאברהם הסיבה 
דבריו: בהמשך עצמו אברהם  מדברי מובנת שמה" בני את

הזאת":" הארץ  את אתן לזרעך לאמור  לי  נשבע  ואשר
ייתכן לא  ולכן הזאת  הארץ  את ליצחק  הבטיח הקב "ה 

כדי ממנה , יצא  בחו"ל"שהוא  ויתיישב  אשה", .28לישא

רעב של בזמן  מדובר כאשר בפרשתנו, כך לא  אך
כאן מהארץ . לצאת  אלא  אחרת  אפשרות  אין שאז בארץ ,
חלוף עד זמני באופן לצאת  שאפשר בפשטות  מסתבר 

הוא שיצחק  הטעם  (ללא  תמימה ")"הרעב. .29עולה

הוכח חלהאםֿכן לא האבות  שבזמן האמור , כל לפי
ישראל ארץ  על מיוחדת  כיצד30קדושה  כן, אם  וקשה, .
הוא שיצחק  העובדה תמימה ""משפיעה  על31עולה

הארץ ? מן לצאת אי ֿאפשרותו

.‚
ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ È"˘¯ ÔÈ·Ï ˘¯„Ó‰ Ô· ÈÂ˘‰"ÍÚ¯ÊÏ

"È˙˙
בין נוסף  הבדל להבין יש  זו שאלה  על לענות  כדי 

נאמר הבתרים  בין  בברית המדרש . לבין ביום":32רש "י
הארץ את נתתי  לזרעך לאמר  ברית  אברם  את  ה ' כרת  ההוא

במדרש כך:33הזאת" על  הקב "ה "כתוב  של ,dyrnמאמרו
לזרעך  כתיבizzpשנאמר: אין  – הזאת  הארץ  את  אתן .

על בפירושו רש "י  הזאת". הארץ את  נתתי אלא  כאן,
מפרש :"המילים  נתתי". הקב"ה "לזרעך  של eli`kאמירתו

עשוי ". הוא 

התבצע  המדרש , שלדעת  כן, אם  הנתינהdyrnיוצא ,
ישראל ארץ  כל נקנתה אז וכבר  הבתרים  בין בברית  כבר

אחריו ולזרעו בירושלמי34לאברהם  גם נאמר (וכך .35

אלאש" הבטחה, איננה  נתתי" ארץ"לזרעך – נתתי" כבר
מציינת וכך אליה . כניסתם לפני  ישראל לבני שייכת  ישראל

היא ",ש"להלכה36הגמרא מוחזקת  ישראל ירושה"ארץ 
לכם  mkizea`n("37היא 
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חשובה 25) שאינה "אע"פ גרר לענין יב כו, פרשתנו מפרש"י להעיר
נתן  יט: טו, לך פרש"י (וראה הגויים" שבעת כארץ עצמה ישראל כארץ
כו' שכינה שקדושת ר) (סי שם מתשב"ץ ולהעיר גוים). שבעה אלא להם
וחיוב  ימה. הירדן בעבר מיוחדת היא שכינה משום לדירה הארץ חבוב
השקו"ט  וידוע הירדן. בעבר גם שהוא מצות חיוב משום הוא העלאה

שם. אורות ובנצוצי רע"א. קמא, זח"א ראה – לגרר ובהמובא p"yeבנוגע .
ואכ"מ. ועוד. מפרש"י. פי"א ופרח בכפתור

שאיסור 26) יוצאין) אין ד"ה א צא, (ב"ב הרשב"ם לדעת מיבעי לא
התלויות  ממצות והיינו המצות, מן עצמו שמפקיע לפי הוא לחו"ל יציאה
– ר) וסי ' סקצ"ח ח"ג תשב"ץ סמ"ז. ח"א מהרי"ט שו"ת (ראה בארץ

האבות, בימי עדיין הייתה שלא מובן* זו שקדושה
ישיבת  שמצות סכ"ח) ח"ב יו"ד מהרי"ט (שו"ת להדיעות גם אלא
הארץ, קדושת משום אלא בארץ התלויות המצוות קיום מצד אינה א"י
הרי  – הרמב"ן" כמ"ש בחורבנה הזה בזמן אפילו היא ישיבתה "ומצות
כולל  קונטרס ראה מצוות. לחיוב גם מקודשת היא כאשר תלוי שג"ז י"ל

נ"ע. מהורש"ב (לאדמו"ר א'p"yeחב"ד שנה נ.י. תורה ביגדיל נדפס –
בנ"י  שנכנסו מעת במצוות, שנתחייבו לאחרי – ועכ"פ ס"ז. ג) חוברת
אבל  א. ב, לגיטין השמטות רמב"ן ראה חורבנה. עם מתבטל ואינו לארץ,
שו"ת  סרל"ד. יו"ד חת"ס שו"ת פ"י. ופרח כפתור ההלכה) (ע"ד ראה
ע' תלמודית אנציקלופדי' – בכ"ז וראה לג. אות סתנ"ד יו"ד נזר אבני

ואילך, ריג ע' בפנים p"yeא"י לקמן וראה ואילך. 399 ע' יח חלק לקו"ש .

.47 הערה לקמן ד'. סעיף
בתחלתה.27)
מארץ 28) שיצא רוצה איני ח: שם, ובחזקוני שם. ברשב"ם שפי' כמו

הקב"ה. לו שנתן אחוזתו
שהי'29) (אלא למצרים ירד שיעקב זה מובן איסור בזה שאין ומכיון

מב"ר  ולהעיר לארץ). לחוץ כו') אבותיו (מארץ לצאת שנזקק על מיצר
נותן  אם כו' אני אף כו' הורשה מהיכן כו' אבא הושעי' א"ר ה) (פס"ח,
מאביו  ע"ז נצטווה שהרי כפשוטה, הכוונה אין לכאורה אבל רשות. לי

.69 ,68 הערות לקמן .24 הערה לעיל וראה ואמו.
ארץ 30) נתקדשה לא אברהם שבימי ואע"פ תיג: (השלם) יראים ראה

עדיין. ישראל
31(" שם).ycwzpyשפי' (כפרש"י תמימה" עולה להיות כו'

יח.32) טו, לך
כב.33) פמ"ד, ב"ר
כך 34) ה): (פמ"א, לך בב"ר המ"ד על שפליג לכאורה צ"ל ולפ"ז

וראה  כו'. מתוכה עממין שבעה לכשיעקרו אימתי נתתי, לזרעך אמרתי
.38 הערה לקמן שם. רד"ל

ה"א.35) פ"ב חלה
ב.36) נג, ע"ז ואילך. א קיט, ב"ב
הרמב"ם.37) לדעת שכ"ה שי"ל – ואילך 110 ע' לעיל וראה

xyrn zevn" edfy l"ie .(my t"dr i"yxta `aed .e ,c"qt x"a) zexyrnl ,mixry 'eb ux`a wgvi rxfie (ai ,ek) t"dr l"fgnn w"rve (*lknd`x) "el xy`
dyw f"tr la` .(k ,ci jl t"dr i"yxti`pz'r d"kg y"ewl d`xe .l"pd t"dr l"fgc .my k"pae h"tx mikln 'ld m"anx d`xe ."jl epxyr` 'eb 'idi m`" awri

.jli`e 118



ireaydל cenild xefgn t"r ± zeclez zyxt ± zegiyÎihewl

נתבצע  לא רש "י לפי ע "יdyrnואילו, בפועל הנתינה 
שייכת איננה ישראל ארץ  הקב "ה. מאז38אמירת  כבר

–39לישראל דבריו לפי – הקב "ה  של אמירתו ."eli`kהוא

ממש , עשוי לא  אך עשוי",

להתבטא מקרא , של פשוטו לפי מתאים , כך על וגם 

izzp"בלשון jrxfl"40.

משפיעה וההלכה , המדרש  שלדעת כיוון להבין: וצריך

היא  שבכך הארץ , על הקב "ה  של  לאברהםdzpwpאמירתו
על  האמירה  השפיעה לא  מדוע  אחריו, zyecwולזרעו

לאחר שמיד מצאנו כמוֿכן העש"הארץ ? את  ולם "ברא 

"xga"ישראל קדושה41בארץ  מאז כבר חלה  לא  מדוע  .
הארץ שקדושת הענינים כל חלו לא  ומדוע  הארץ , על

למי42מחייבת גם  הארץ  מן היציאה  איסור זאת  ובכלל ,

dninzשאינו dler"?

ד.

ÌÂÈ˜ ÔÈ·Ï ˙Â·‡‰ Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÔÈ· Ï„·‰‰
‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰

בזה : ההסברה לומר ויש 

פעמים המצוות*42מספר בין ההבדל הוסבר כבר

ישראל שבני  המצוות  לבין תורה , מתן  לפני  האבות  שקיימו

תורה מתן לפני  המצוות  קיום תורה . מתן לאחר  מקיימים 
של באופן –"היה  ועושה " מצווה  ציווהd"awd43אינו לא

את  לשנות  בכוחן היה  לא  ולפיכך המצוות, קיום  ezednעל
להפוך יכלו לא  המצוות  הקב "ה . ע "י  שנברא  החפץ  של

המצווה בו שנעשית  הדבר  גוף מצוה ,ל"את  של  חפצא "
לגבי רק  היתה  שונה44גברא "ה"והשפעתן המצוה . מקיים  ,

וציווי תורה  מתן לאחר המצב  קיוםawd"dמכך  על
הופך והוא בחפץ . שינוי המצוה ע "י נגרם עתה  המצוה .

וקדושה . מצוה של לחפץ 

במדרש כתובה  לכך היתה45הסיבה  תורה מתן לפני ,
יעלו לא  ותחתונים  לתחתונים , יירדו לא  שעליונים  גזירה 
שתוכל וקבע  זו גזירה  הקב "ה  ביטל תורה  ובמתן לעליונים ,

ותחתון. עליון בין התחברות להיות

תורה במתן הציווי  את *45כלומר , שלze`ivndקבע
ב המצוה .mlerחפץ ֿמצוה את  בחפץ  שמקיימים  לפני גם

קיים וכאשרilkעתה  מצוה , באמצעותו לקיים  המוכן
ב המצוה את  האדם  בפועלdyrnמקיים  קדושה  נקבעת  ,

של לחפץ  הופך (תחתונים) שלמטה  והחפץ  (עליונים ),
ומצוה . קדושה 

היתה ישראל ארץ  על ישראל של והבעלות  הקנין
הקדוש ֿברוךֿ של דיבורו עלֿידי תורה , מתן לפני  קיימת 
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אתם38) "לסטים עה"ת פירושו בתחלת משמע* ארצות mzyakyכן
(יג, לך בפרש"י ומפורש הכבוש. ע"י רק נעשה שלהם שהקנין גוים", ז'

בארץ יושב אז והפרזי "והכנעני dkfז) `le."עדיין אברם בה
עכשיו[משא"כ "עד שם) (פמ"א עה"פ להםבב"ר zekfמתבקש

אבל  "זכות", רק בזה שהכוונה עכ"פ) (בדוחק לפרש ויש בארץ"**.
הכבוש, לפני גם ישראל של הוא דרכים c"reהבעלות בפרשת שפירש מה

ט'***]. דרוש
ד) (כג, ח"ש פרש"י בביאור (24 והערה 157ֿ8 (ע' לעיל עד"ז וראה
(ושם, הזאת" הארץ את אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר הדין מן "אטלנה

נתתי"). "לזרעך הכתוב הביא שם שבמדרש השינוי, מובן שעפ"ז
"לזרעךixg`lשגםולהעיר – הבתרים בין נאמר izzpברית – "

" ליצחק `ozכמ"פ והן ח) יז, (לך לאברהם הן עתיד), (בלשון וכיו"ב "
שם). טו לך וגו"א רא"ם (ראה ויעקב

כו'39) הזאת הארץ את לו נתתי "אני יז) (יח, בוירא רש"י ולשון
עה"פ  בב"ר משא"כ ההבטחה. מצד שזהו לפרש אפשר – הן" שלו

למלך "משל – שהביא שמהמשל ב), שהכוונה ozpy(פמ"ט, מובן – כו'"
" הנמשל בלשון גם וכמודגש הקב"הjkכפשוטה, את xakאמר נתתי

ה).dpznaהארץ שם התנחומא לשון (וראה הם" שלו בתוך כו'
עה 40) ט) (כ, יתרו פרש"י "ziyre"פראה מלאכתך כל eli`kכל

רפא סי' בסמ"ק משא"כ עשוי'". .eli`kתיבתzhnydaמלאכתך
מלאכה. לו שאין כמי שם: יתרו דרשב"י ובמכילתא

ח.41) ראה תנחומא
שתלוי'42) בארץ התלויות מצוות לחיוב הגורמת הקדושה מלבד

וראה  ספ"ו. ביהב"ח הל' (רמב"ם וחזקה כבוש ע"י לארץ בנ"י בכניסת
ואילך). 108 ע' לעיל שם. ופרח כפתור

ואילך,*42) ס"ד 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה לקמן בהבא
וש"נ.

בזה 43) אבל בהחפצא. שינוי ידה על נעשה ולכן מילה. מצות לבד
לקו"ש  וראה ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ מ"ת לאחרי ועילוי נפק"מ

.213 ע' שם
קדושת44) של בגדרה כלשון wgviוצ"ע העקידה, לאחרי****

" הנ"ל תמימה".ycwzpyרש"י עולה להיות המורי' בהר
טו.45) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

למילה.*45) בנוגע 43 הערה לעיל ראה

itl wx edfy zehyta l"i ik ,gxken epi` la` (*r"de` zprhmkn dlhp dvxyke .. mz` mifefa ly dne`" (a ,`"t) x"aa ok l"v dxe`kle .(37 dxrd 111 'r l"pk)
.x"an mipta l"pk ,mdxa` inia i"pal dpzp xak zn`a la` ,r"de` zprh itl wx edfy ± "epl dpzpe

."'ilr milra eiykr cr" (b) b"t izax `zwiqta k"`yn (**
.yxcna ok yxtl yi t"kr la` .dfa r"v mipta l"pd itle ,i"yxta eyxtn myy `l` (***

***(*zra,dciwrd ixg`l ok l"t` m` r"v la` .(p"ye ,my y"ewl d`x) f"r deehvpy oeikn yecw utg dyrpy ,mdxa`c dlin zevna enk edfy l"i ± dciwrd
y oeiknmeiq'id dciwrc 'd ieeivl`"± 'eb glyz"'izg`'eke iepiy lk dyrp `l mbe ,(i"yxae ai ,ak `xie)etebadgtye" .(dxrdd miptay) i"yx oeyln xirdle .

`ldvx`l" `le ,"`yillekiixd ± jci`l la` .a"eike "`yilybcenztixye) dciwrd ixg`l `wec `axc`c ± l"ie) dciwrd ixg`l mby (ci ,ak `xie) i"yxta
ly ext` d`xi .. zexecd lka" zkynp dlert f"d ((li`dwgvi.n"k`e ."dxtkl cnere xeav



לי ireayd cenild xefgn t"r ± zeclez zyxt ± zegiyÎihewl

חלות  אבל יכלה dyecwdהוא , ב "חפצא "rawdl46לא 
ארץ הכיבוש )47הנקרא  לפני (גם  תורה  מתן לאחר  רק  .

הקשורה הקדושה  נתאפשרה  שבה  המציאות  נתחדשה
לארץ נכנסו וכאשר  אותה . לכבוש  הציווי על ֿידי בארץ ,

כיבוש49בפועל48ישראל על ֿידי נקבעה50, קדושת51,
הארץ .

.‰
Ï‡¯˘È ı¯‡ È·‚Ï Ì‚ ÌÈÈ˜ ‰Ê Ï„·‰

גם הדברים  אמורים  מקרא , של בפשוטו רש"י לדעת 
הקדושה חלות  לגבי רק  ולא הארץ , על בעלות  קנין לגבי

עליה ,

איננהux`dנתינתzednyכיוון לישראל  הקב "ה  ע "י
החפץ מהות  אבל משתנה  הרשות  רק שבהן  נתינות , כשאר
את להפקיע  קנין או כיבוש  ע "י וניתן משתנה , איננה 
לישראל נתן הקב "ה  לרשות . מרשות  עובר והחפץ  הבעלות 

ה את  לאומותzednגם  שהיה  קשר כל מהארץ  לקח  הוא  .
ב שינוי חל הקב "ה נתינת  ע "י  עמה . החפץzednהעולם 

להיות"שנקרא  הפך והוא  ישראל"."ארץ ", ארץ

לעם להשתייך הארץ  יכולה  אינה כבר זו נתינה אחרי

את  לשנות יכול אינו קנין  ע "י הרשות  שינוי zednאחר.
.52החפץ

יכלה בארץ  הקדושה  חלות  של  שמציאות  כשם לפיכך
הנתינה , גם היתה  יכולה  מתןֿתורה , לאחר  רק  להתהוות
הארץ את  כבשו שישראל ע "י רק  להיעשות רש "י, לדעת 

בפועל"בפועל. התקיים  שאז – גויים" ז' ארצות 53כבשתם 

eplברצונו..." dpzpשהרי הארץ , מהות  עצם  נתינת  ,""lk
היא : הקב "ה של d`xaהארץ  `ed"54.

.Â
ÔÈ·Ï È"˘¯ ÔÈ· Ï„·‰Ï ¯·Ò‰‰ Ô·ÂÓ ‰Ê ÈÙÏ

˘¯„Ó‰
לבין רש "י פירוש  בין ההבדל את  לבאר  ניתן זה  לפי
לקלעים מחוץ  אל עולה קרבן להוצאת  האיסור המדרש :

שאסורו " הקדושה , מפני איננו נפסלת " היא  יצאת ... אם
שיצא כיוון אלא  יותר, נמוכה שקדושתו למקום  להוציאו

למחיצתו"." חוץ 

כללי דין בשר55קיים  כל למחיצתו",ש"לגבי חוץ  יצא 
הפסוק56הנלמד תאכלו","57מן לא טרפה  בשדה  ובשר

קודש . בבשר מדובר  אין חוץ"שבו בשר שיצא כיוון
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טזֿיז 46) (כח, בויצא וכמו מ"ת, לפני גם נאמר הקדושה שענין אף
המקדש) למקום בנוגע (וברש"י – ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה' "יש

"במקום נוראyecwשם מה dfdכזה").. mewnd"אלקים בית אם כי זה אין
הקדושה  דקביעות ענין שאי"ז י"ל – שם) ופרש"י רז"ל (וכמדרשי
כמה  לדעת מ"ת לאחרי שגם וע"ד ,(49 הערה לקמן (וראה גופא בהמקום
ואינה  מקום, בגדר אינה השכינה השראת ועוד) עקרים (מו"נ, חוקרים
פ' אוה"ת (ראה לבד מעבר דרך רק הוא כ"א המקום, בגוף שינוי פועלת

א. קעח, ).p"yeויצא
המקום ולהעיר כי רגליך מעל נעליך "של ה) ג, (שמות ממ"ש גם

עליו עומד אתה ycewאשר znc`במקום – מצד epi`yהוא" – א"י מן
השכינה טוב `fהשראת לקח מדרש ג. פ"ב, שמו"ר פ"מ. פדר"א (ראה

הנוגע  כל .. סיני הר על .. ה' "ירד כאשר עצמה, למ"ת בנוגע וגם עה"פ).
בהר" יעלו המה היובל "במשוך אבל יאֿיב), יט, (יתרו יומת" מות בהר

וברש"י). יג (שם,
הארץ,47) בגוף הקדושה לקביעות נוגע מהארץ יציאה ואיסור

מהארץ  לצאת דיצחק הקס"ד יל"פ ועפ"ז .(25 הערה לעיל (ראה כבפנים
תמימה". עולה להיות כו' שנתקדש "כיון שפחה לישא רצה שלא (אף

ב. פע"ו, בב"ר וצע"ק עדיין. אז נתקדש לא הארץ גוף כי – כנ"ל)
(48.8 הערה סוף לעיל (ראה שם ליקבר האבות שהשתוקקו וזה

לקולטתו  מחיים קולטתו דומה ואינו הי"א: פ"ה מלכים הל' רמב"ם וראה
צא מיתה, גם cnleלאחר – שם) ופרח כפתור וראה כו'. אבינו מיעקב

שם  להיות שרצו מפני שזהו י"ל – וטהרתה קדושתה מצד שזהו את"ל
וכיו"ב. כט) מז, ויחי (פרש"י מחילות צער מפני – או כשיתקדש. תיכף

מ 49) מזו המקדש ויתירה ש"קדושת וירושלים, המקדש בקדושת צינו
dlihaוירושלים dpi` dpikye dpikyd iptn,(ספ"ו ביהב"ח הל' (רמב"ם "

העזרה  קידש שהוא שלמה "שקדשה עי"ז נעשה זו קדושה קביעות ומ"מ
בהלכות  כמפורש הקידוש, מעשה ע"י הי"ד), שם (רמב"ם וירושלים"

שלפנ"ז.
שם)50) תלמודית באנציקלופדי' דבריו (הובאו שם ופרח בכפתור

הקדושים  האבות אל נתינתה משעת היא ומעלתה הארץ שקדושת "הרי
בארץ  וכן שם) (ולהלן מאז... קדושה לה יש לחוד... הכבוש משעת לא
קדושת  "אבל שהאריך שם ראה אבל הנתינה". מזמן קדושה בה שהיתה
ולמתים  לחיים ומעלתה וטהרתה בתורה המוגבלים לגבולותי' כולה הארץ

השם נחלת dpey`xוהיותה dyecwn בזמן לא בצר לא קאי כדקאי ולהלן
והו"ל  כן הי' לא שאם ושם: היום". בגלותינו לא וגם בבבל שהיו הגלות
שקדושה  ראי' עוד שם: להלן וכן כו'. שנה שבעים אותם א"כ כחו"ל
לעולם  היא קדושתה אלמא כו' למצות [לא] אלא מילי לכל היא ראשונה

dpey`x dqipkdn שלא קצת ומשמע בזה. כיוצא לכל נתינתה מעת ואפילו
כמו"ש  בזה חילוק שיש 46 הערה הנ"ל ע"פ וי"ל מילתא. לי' פסיקא
"לשון  הוא קדושה" ד"לשון לאח"ז שם מ"ש וראה ולאחריו. הכבוש לפני
והמטהרים", המתקדשים לשון כו' לה' קדש "מלשון ולא והזמנה" הכנה

ואכ"מ. ועצ"ע. וכיו"ב.
המקדש:51) למקום בנוגע סי"ד מ"ב מכוזרי הדבר dlbzpeלהעיר

כו'. דוד בימי
דיוק 52) בביאור ואילך, 8 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש בארוכה ראה

עיי"ש. אתם", "לסטים התורה בתחילת רש"י לשון
להם 53) נתנה הקב"ה סק"א: קו"א הפקר הל' אדה"ז לשון ראה

כיון  כו' המועלת בחזקה אלא להם נקנית לא שאעפ"כ ואף כו'. מורשה
מש"כ  ע"ד שהוא י"ל ואולי כו'. כמתנה דינה להם נתנה שהקב"ה
.. למפרע זכו כבוש דלאחר בֿד): (ג, ה"ב פ"א תרומות הל' בצפע"נ
מוחזקת. נעשית ואח"כ גמור קנין בעי מתחלה מ"מ מוחזקת דא"י דאף
בנוגע  עד"ז לומר יש אם וצ"ע נו). (אות א קיט, לב"ב רמ"ה ביד ועד"ז

zyecwl.לעיל המבוארת הארץ
וש"נ.54) ואילך, 9 ע' בלקו"ש עיי"ש
א.)55 יח, מכות ולילקי תוד"ה ראה

א.56) סח, חולין ב. פב, זבחים שם. מכות
ל.57) כב, משפטים
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משלו, מחיצה  יש בשר סוג לכל כי נאסר ", למחיצתו
שיצא קדשיֿקדשים  בשר  ולכן מסויים . מקום  לו  הקובעת
לחומת חוץ  שיצא  קלים  קדשים ובשר העזרה  לחומת  חוץ 

ש"או58ירושלים " הפסח  לחבורתו"בשר חוץ  או59יצא 
ידו"" שהוציא  לעולם ""הם 60עובר  ונאסר שהרי61נפסל
למחיצתו" חוץ  בשר שיצא  כטרפה62כיוון .63נעשה 

היא הקדוש ֿברוך ֿהוא  של  אמירתו המדרש , לפי
dyrnבין מברית  כבר  לאבות  שייכת ישראל וארץ  ,

את להקריב  הקב "ה  של  הוראתו  קבעה  לפיכך  הבתרים .
למקומו ישראל ארץ  את  תמימה, לעולה  ומחיצתו64יצחק

למקומה העזרה  נקבעת  העולה  הקרבת  שע "י (כשם 
לגביו65ומחיצתה חו"ל  היתה  ולכן למחיצתו".כ") חוץ 

בין בברית  שהנתינה כנ"ל, הסובר, רש "י, לדעת  כך לא 
ישראל. ארץ  של ה"חפצא " את  שינתה לא  הבתרים 

אחר : לענין יצחק  יציאת  איסור קשור  רש "י של לדעתו
שרה חיי אבינו66בפרשת  אברהם בתשובת  רש "י מפרש 

המילים"לאליעזר את  שמה " בני  את תשיב  פן לך השמר

ואומר :" אבי ", מבית לקחני אשר השמים  אלוקי ה '
בפי" שהרגלתיו הארץ , ואלוקי השמים אלוקי  הוא  עכשיו

ולא השמים  אלוקי היה אבי  מבית  כשלקחני אבל הבריות ,

היה לא  ושמו בו מכירים  עולם  באי היו שלא  הארץ  אלוקי
בארץ ". רגיל

בהרחבה כך על דובר  אברהם67כבר  הסביר  שאז ,
שבחו "ל, הוא"לאליעזר, הקב "ה  אבי", אלוקי"בית 

ולא בקב "ה ,"השמים " הכרה  אין ששם  – הארץ " אלוקי

ולפיכך הבריות , בפי  מצוי אינו הקדוש  לא"ושמו בני את 
אינו הקב "ה  שם ישראל. בארץ  כן לא אך שמה ". תשיב 

גם"רק אלא  השמים" ux`d""אלוקי iwel`e"הרגלתיוש
הבריות " של68בפי באופן זאת כל אך ,"ita eizlbxd

zeixadבהתנהגותם הבריות , במהות שינוי  ואין בלבד, "

ולכן לבני"ובמעשיהם , אשה תקח  iprpkdלא  zepanאשר
בקרבו". יושב  אנכי 

שהיה  יצחק, של מעלתו שלפי מובן עולה"אם ֿכן
שלא למרות הארץ  מן ביציאתו שלילה  היתה  תמימה "

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

ה"ו.58) פי"א הקרבנות מעשה הל' רמב"ם
ה"ב.59) פ"ט פסח קרבן הל' רמב"ם
ה"ט.60) פ"ה אסורות מאכלות הל' רמב"ם שם. חולין
(ועד"ז 61) ובגמרא וקק"ל. ק"ק לענין שם מעה"ק הל' הרמב"ם לשון

"נאסר". שם) אסורות מאכלות והל' ק"פ הל' ברמב"ם
הכל.62) ד"ה ע"ב שם ובשר. ד"ה שם חולין רש"י לשון גם ראה
קפא.63) מל"ת שלו המצות בספר ועד"ז שם. מעה"ק הל' רמב"ם
הרמב"ם 64) בדעת ואילך) 399 ע' חי"ח (לקו"ש ממשנ"ת גם להעיר

מצד  (מלבד גם שיש י"ל מהארץ יציאה שבאיסור ספ"ה) מלכים (הל'
שזהו  לישראל ונתנה בא"י שבחר הקב"ה דבחירת הענין הקדושה) ענין

בארוכה. עיי"ש גאולה, של בזמן מקומם
לא 65) מ"הן יוצא פסול דדרשינן גם מצינו לק"ק דבנוגע ולהעיר

הקודש אל דמה את שמא dniptהובא ד"ה רש"י (ראה מ"בקדש" או ,"
זבחים  – כיון תוד"ה בשדה ד"ה רש"י סע"א. פב, פסחים – בקדש תוד"ה
רע"א  מח, (מנחות ה'" "לפני ועוד), פרכסה. ד"ה א כו, זבחים רש"י שם.

שם). ותוס' ברש"י
מצד `elדרשותולפי שהוא (א) קצת משמע בק"ק רק שקאי

ב  שיהיו החיוב, נוגע (ב) לפי קדושתם, הוא יוצא ופסול בקודש, פנים
"ובשר  להדרשה משא"כ ה'"). "לפני "בקדש", (או "פנימה" שאינם
(ב) כללי, דין הוא (א) למחיצתו", חוץ בשר שיצא "כיון טרפה" בשדה

היציאה. מצד הוא שהפסול משמעו
היציאה,אלא עצם מצד הוא הפסול אם אופנים, בב' י"ל בזה שגם

"כיון  שם מאכ"א הל' הרמב"ם וכלשון בחוץ, נמצא שהוא מכיון או
כשדה"mewnlשיצא לו שהוא

איסורי [וראה הל' ובארוכה איסורא. בתוד"ה א יח, למכות צפע"נ
בחוץ, שפסולים דברים ויש פנים הצריכים דברים דיש ה"ב פ"ה ביאה
וה"ו*]. ה"ה שם מעה"ק הל' ברמב"ם הלשונות שינוי עפ"ז ומתרץ ע"ש.

הרמב"ם ואולי הביא ולכן יוצא, פסולי לשאר ק"ק בין החילוק זה

בפיה"מ  ק"ק לענין גם שכ"כ להעיר (אבל מאכ"א בהל' דוקא הנ"ל לשון
שם). מכות בפרש"י הוא ועד"ז ספ"ח. זבחים

"חוץובכל מדייק בב"ר –mirlwlאופן לעזרה חוץ (ולא **"
צפע"נ  (ראה ו)מחיצות (מקום גדר מצד שהוא יותר שמדגיש כברא"ם)

ואכ"מ. שם).
ז.66) כד,
(67.172 ע' לעיל
מהרהר 68) "והי' ליעקב בנוגע פל"ט בפדר"א דהמבואר י"ל ועפ"ז

ארץ ואת מולדתי ארץ ואת אבותי ארץ אעזוב איך ואמר ezpikyyבלבו
dkeza d"awd ly'הי לא כי בפנים, להמבואר סתירה אינו – "zeriaw

הערה  לעיל המבואר על (נוסף הארץ בגוף שכינה) דקדושת (גם הקדושה
בארץ חם בני ארץ אל "ואלך שם מההמשך כמובן ,(46miny z`xi oi`y

,"mdipia– שם) ברד"ל (כמ"ש כו'" הקב"ה של ל"שכינתו הניגוד שהוא
(ראה  הקב"ה של שמו פרסמו ויעקב ויצחק שאברהם לאחר שבא"י היינו
– (עכ"פ שמים יראת בסביבתם) (עכ"פ שם הי' ע"ז) הל' ריש רמב"ם

חם). בני לארץ בערך
מצד ולהעיר שהוא י"ל הכבוש, לאחרי מא"י יציאה באיסור שגם

שם  בגמ' מ"ש שמפרש א) (קיא, לכתובות מאירי ראה – חטא יראת
לבבל"כשם  מא"י לצאת מקום jkשאסור "שכל כו'", מבבל לצאת אסור

`hg z`xie dnkgyדינו שם l`xyiמצוין ux`k לפי לפרש צריך וכן ,"
לקו"ש  וראה ספ"ה. מלכים הל' לרמב"ם לח"מ ראה כך. ד"ה שם פרש"י

ואילך). 399 (ע' חי"ח
(וירא אבל עליו אמר אברהם אשר מקום בגרר ישב שיצחק – להעיר

שע"י  לומר ודוחק גו'". והרגוני הזה במקום אלקים יראת אין "רק יא) כ,
לומר  ירא יצחק שגם שמפורש ובפרט נשתנה. שם אברהם של שהייתו
וירא  מפרש"י ולהעיר ז). כו, (פרשתנו המקום" אנשי יהרגוני "פן אשתי

.26 הערה לעיל וראה טו. כ,

.jli`e ` ,hi dnlyd p"rtv dkex`a d`xe (*
cvn `ed leqtd "jl i`ck l"eg oi`" i"yxle ,d`ivid cvn `ed leqtd ,"ux`l ueg z`viy oeik" yxcnac ,yxcndl i"yxt oia weligd edfy l"t` 'id dxe`kl (**

.ezvigne enewn zngn mb `l` ,dyecwd oipr cvn wx `l ,'ek leqtc oiprd dfa oi` i"yxtly x`azp xak la` ± uega `vnpy
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מיוחדת חשיבות  עדיין  לה  מעלה69היתה  היתה  לא  וכן ,
במהות  באמרו`iypמיוחדת  זאת  מציין ורש "י אין"הארץ .

לארץ  jlחוצה  i`ckאין שם  כי אפילוux`dאלוקי"", – "
eny.בחו "ל הבריות  בפי מורגל לא 
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פנימיות פי  על  הדיעות  שתי בין ההבדל לבאר ניתן
הענינים :

על בעלות  ישראל  לבני  היתה  (וההלכה ) המדרש  לפי
שהיה יצחק  על נאסר ולכן האבות , בזמן גם ישראל ארץ 

לא" רש "י, לפי זאת , לעומת ממנה . לצאת  תמימה " עולה 
ישראל בני עלֿידי נתהוותה והיא  בפועל , בעלות  היתה
הוא , הארץ  מן יצחק  של היציאה העדר לארץ . בכניסתם 

מפני לך".ש"לדעתו, כדאי  לארץ חוצה  אין

מפשטות מהפשט , נעלה  שהוא המדרש , פי על
על המשפיע  (באופן הענינים  ברוחניות  וקשור הענינים ,
ישראל ארץ  על ישראל בני  בעלות נקבעה  העולם ) גשמיות

מעשה ".exn`n"ע "י  – הקב "ה של

נחשב – מקרא  של פשוטו – רש "י פירוש  לפי ואילו
גם ולפיכך הזה , בעולם המתבטא  בפועל, המעשה  רק 
באמצעות רק  נקבעה  ישראל ארץ על ישראל בני בעלות 

בפועל. וכיבושה  לארץ  כניסתם

שינוי ישראל בני של בפועל מעשה  ע "י נגרם זאת  עם 
izednהעובדה מתגלית  הארץ  מהות  שמעצם  כך  בארץ ,

נעשית  היא  אותה. נתן l`xyiשהקב "ה ux`הקודש וארץ 
תמידי. באופן

(g"lyz d`x w"yvene `"pn s"k zgiyn)
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שמרו 69) דהאבות ה) כו, (פרשתנו הרמב"ן מ"ש דגם י"ל ואולי
וכן  אחיות שתי נשא בלבד לארץ בחוצה ויעקב בלבד "בארץ המצוות
אחרי  בפ' בארוכה שביאר וכמו הארץ", אלקי משפט המצות כי עמרם
כו'", המלאכים מן עלי' נתן לא לשמו מיוחדת ה' נחלת "שהיא כה) (יח,
כו' אבינו יעקב מצות היא "וזו בארץ, הוא המצוות קיום עיקר ולכן

הנכר" אלקי את הסירו לארץ ביאתם בשעת
זה– נקבע כבר האבות שבזמן כוונתו טעם ux`daאין שזהו כ"א ,

לזה ליושבים eehvpykyבכלל המצוות כל "עיקר – (במ"ת) במצוות

פרסם  שבו כיון ה"גברא", מחמת זה, מעין הי' האבות ואצל בארץ",
שם  ובנו אליהם ה' נראה ובו הקב"ה, של שמו אחריו) (והאבות אברהם

ועוד). כ. לג, וישלח כה. כו, תולדות זֿח. יב, (לך מזבחות
שם ובנוגע נולד , שבו  המקום אבותיו, ארץ הי' הרי בפרט ליעקב

ושם  שלפנ"ז), בהערה הובא מאירי (ראה ועבר שם אצל תורתו קיבל
א"י הי' לכן – מאביו znbecaנתברך mlv` שנתקדשה לאחרי א"י

.68 הערה לעיל וראה ועצ"ע. לארץ. בכניסתם

ireayd cenild xefgn t"r ± zeclez zyxt ± zegiyÎihewl
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לד

בראשית נ, כב – וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו 
ויחי יוסף מאה ועשר שנים

קעא

ביאור דיוקי לשון הזוהר, דיוסף הי' צ"ל חי כימי יעקב 
קמ"ז שנים, ונתן ל"ז שנים לדוד המלך, והחיים דיוסף ק"י 

שנים היו בחי' חיים ד"חסדים"

רבי1 שמעון אמר, הא אתמר דדוד מלכא עד לא הוה 

לא הוו ליה חיים כלל.

אבהן2 שבקו ליה מחייהון כל חד וחד, אברהם שבק 

בגין  כלום,  ליה  לא שבק  יצחק  ויוסף,  יעקב  וכן  ליה, 

דדוד מלכא מסטריה קא אתא, ודאי אברהם שבק ליה 

שנין,  ותמנין  מאה  לאתקיימא  ליה  דהוה  שנין,  חמש 

ואתקיים מאה ושבעין וחמש שנין חסרין חמש. יעקב 

ולא  דאברהם,  כיומי  בעלמא  לאתקיימא  ליה  הוה 

אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין, חסרים תמניא 

ויעקב שבקו ליה מחייהון  ועשרין, אשתכחו דאברהם 

תלתין ותלת שנין. יוסף דאתקיים מאה ועשר שנין, הוה 

ליה לאתקיימא מאה וארבעין ושבע שנין כיומי דיעקב, 

וחסר מנהון תלתין ושבע שנין, הא שבעין שנין דשבקו 

ליה לדוד מלכא לאתקיימא בהון, ובהו אתקיים דוד כל 

אינון שנין דשבקו ליה אבהן3.
ספר הזוהר חלק א עמוד קסח ע"א

דוק בלישנא4, והוא:

להו  הוה  כמה  מתחלה  נקט  ויעקב  באברהם  א( 

לאתקיימא, ק"פ, וקע"ה, ואח"כ כמה אתקיימו קע"ה 

וקמ"ז, וביוסף נקט מתחלה כמה אתקיים, ק"י, ואח"כ 

רבי שמעון אמר, למדנו שדוד המלך עד שלא הי' בעולם, )ר"ל   )1

אילו היתה נשמתו מתלבשת בעולם הגשמי( לא היו לה חיים.

כל  לו  השאירו  האבות  וחד,  חד  כל  מחייהון  ליה  שבקו  אבהן   )2

אחד ואחד חלק מחייהם, אברהם ויעקב ויוסף השאירו לו מחייהם, 

לו כלום, לפי שדוד  יצחק )שהי' מושרש בגבורה( לא השאיר  אבל 

המלך בא מבחי' גבורת יצחק לכן לא הי' יכול לתת שנות חיים לדוד. 

ומפרש, ודאי שאברהם השאיר לו חמש שנים, שהי' לו לחיות ק"פ 

לו לחיות בעולם  הי'  יעקב  לו חמש,  וחסרו  וחי קע"ה שנים  שנים, 

כימיו של אברהם, ולא חי אלא קמ"ז שנים, הרי חסרו לו כ"ח. נמצא 

שאברהם ויעקב ביחד השאירו לדוד המלך מחייהם ל"ג שנים, יוסף 

שחי ק"י שנים הי' לו לחיות קמ"ז שנים כימיו של יעקב, וחסרים מהם 

ל"ז שנים, הרי ל"ג ול"ז הם שבעים שנה שהשאירו לדוד המלך שיחי' 

בהם בעולם, ובהם הי' דוד חי בכל אלו השנים שהשאירו לו האבות 

)רמ"ק ורא"ג ומפרשים(.

3( ראה לקמן בסוף הסימן, המשך הזהר והביאור.

4( ראה גם הביאור לעיל סימן קכג. )וכל השאלות על הזהר בסימן 

קכב(.

כמה הוה לי' לאתקיימא קמ"ז?

נקט  ולא  דאברהם,  כיומי  הלשון  נקט  ביעקב  ב( 

שיומי  ידוע  הרי  צריך  אינו  )כי  קע"ה  השנים  מספר 

אברהם הי' קע"ה(. וביוסף שנקט בי' ג"כ כיומי דיעקב 

שלכאורה  שנין,  וארבעים  מאה  מקודם  לפרש  הוסיף 

מיותר הוא?

הוא5:

א( כי יוסף הוא בחי'6 יסוד, שהוא סיומא7 דגופא.

והנה יש ב' בחי'8 יסוד, יסוד התחתון, ויסוד שבחזה, 

שהיסוד שבחזה נעשה בעת9 הגדלות דז"א, שאז יסוד 

בחי'  והוא  דז"א,  בתפארת10  דהיינו  דז"א  בחזה  עולה 

כמה  מתחלה  ביוסף  נקט  למה  טעמים,  ג'  כאן  מבאר  פירוש:   )5

אתקיים – ק"י שנה, ואח"כ כמה הוה לי' לאתקיימא – קמ"ז שנה.

א( מצד בחי' יוסף "יסוד" – יסוד התחתון, ואח"כ בעת הגדלה – יסוד 

שבחזה )תפארת(.

המספר  ובפרט  למעלה,  מלמטה  חוזר  אור  בחי'  הוא  יסוד  בחי'  ב( 

 – גבורה  בחי'  שהוא  יצחק,  במקום  שהי'  לדוד,  שנתן  שנה  "לז" 

מלמטה למעלה.

ג( חיי יוסף ק"י שנה הי' חיים של "חסד", וה"לז" שנה שנתן לדוד 

היו חיים ד"גבורה", וחסדים קודמים לגבורה.

"יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד.  בחי'  הוא  יוסף  יסוד:   )6

בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

ע"ש".  ועוד  ואילך.  א  תתשכא  ואילך.  א  תתקצא  ויחי  התורה  אור 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט ב' עמוד רז. רטו. חלק ד' עמוד 

קז ואילך.

ברית  אות  דגופא  סיומא  “יסוד  אליהו.  פתח  ב(  )יז,  זהר  תקוני   )7

קודש". ראה הערה 10.

פירוש: "יסוד התחתון" הוא סוף ההשפעה – האות ברית קודש   )8

יסוד שבמדות  ו"יסוד שבחזה" הוא בחי'   בפועל,  שהוא ההשפעה 

שבלב, המדות בכללות הם בחי' תפארת – שהוא המדות והחיות של 

ההשפעה. ו"יסוד" שבמדות הוא ההתקשרות בהרגש הלב להשפיע, 

וזהו הנק' "יסוד שבחזה" היינו בלב. וראה הערה 9.

9( פירוש: "יסוד שבתחתון" שהוא האבר הברית, יכול להיות השפעה 

בבחי' יציאה בלי הרגש המדות באהבה וברצון וכו', משא"כ "יסוד 

שבחזה" הוא כשיש החיות שבמדות ביחד עם ההשפעה בפועל, וזהו 

"הגדלות הז"א" היינו האור והחיות של המדות.

10( פירוש: כידוע מ"ש )בראשית לז, א( "אלה תולדות יעקב יוסף", 

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  התפארת  מדת  הוא  דיעקב 

הראשון" )ב"מ פד.( – רחמים, ובתיקוני זהר בהקדמה )יז, ב(, פתח 

אליהו – "תפארת גופא", "ויסוד סיומא דגופא", ותפארת הוא אות 

ו' מהשם, "כי ו' מדות דז"א נרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט הוא 

בתפארת אות אמת בזהר ר"פ ויקרא* מפני שהתפארת כולל כל הו' 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לה

מה שבגוף11 וברית כחד חשבינן, והוא מ"ש ביוסף ב' 

בן  יסוד התחתון,  א' הוא  בן פורת  פורת,  בן  פעמים12 

להאריז"ל13  בל"ת  כמ"ש  שבחזה  יסוד  הוא  ב'  פורת 

פרשת ויחי בפסוק זה ע"ש. וי"ל זהו ג"כ מ"ש14 והנה 

קמה אלומתי וגם נצבה. קמה הוא יסוד התחתון, וגם 

נצבה הוא יסוד שבחזה.
הנה יוסף יסוד התחתון אתקיים מאה ועשר15, הוה 

לי' לאתקיימא קמ"ז שנה כיומי דיעקב, הוא בחי' דיוסף 

צריך  הי'  לכן  בתפארת  דהיינו  שבחזה  העליון  יסוד 

להתקיים קמ"ז כיומי דיעקב16 תפארת, וזהו וגם נצבה 

גימטריא  נצב"ה  הנה  כנ"ל,  שבחזה  יסוד  על  שקאי 

קמ"ז.

והנה זהו בעת הגדלות שיסוד עולה לתפארת אם כן 

היסוד שבחזה הוא מאוחר ליסוד התחתון, וכנ"ל שבן 

יסוד  ובן פורת הב' הוא  יסוד התחתון  פורת הא' הוא 

שבחזה, זהו שהקדים ביוסף מה שאתקיים ק"י, ואח"כ 

מה שהוה לי' לאתקיימא קמ"ז, אם שבעצם בחי' יסוד 

קצוות" )לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמ(.

וראה לקוטי לוי יצחק, לקוטים על מאחז"ל עמוד קמד וז"ל: והנה 

בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' 

מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ ויקרא 

ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב', 

ו' דמלוי הו', הו'  ו', דהיינו אות  מדות, כידוע שיסוד הוא ג"כ אות 

עצמו הוא תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת 

ויסוד  החזה,  עד  מגעת  בינה  כי  בינה,  בחי'  בו  שמאיר  עשיר  נקרא 

נקרא דל שאין מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו ע"ש.

כנגד  הוא  ו' השני  והאות  ָו"ו,  כזה  ו'  אות  עוד  יש במבטא  ו'  ואות 

יוסף, בחי' יסוד שהוא מדת השישית אות ו', )ויוסף בגי' ו' פעמים 

וברית  דגוף  דגופא,  )יופי(  הדרא  ג"כ  הוא  ברית  שיוסף  וזהו  הוי'(, 

כחד חשבינן )ראה זוהר פ' פנחס דף רלה ע"ב. תורת מנחם – ספר 

המאמרים ה'תשי"ז ד"ה באתי לגני עמוד קיד ואילך(.

*( מובא לעיל סימן קסו הערה 12. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א 

סימן מז הערה 5. וע"ש מרשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט.

11( והיינו “גוף" הוא “תפארת" )החיות מהמדות וכו'(, ו"ברית" הוא 

ויסוד  אז תפארת  )השפעת המדות(,  דז"א"  וכשיש “הגדלת  היסוד, 

“כחד חשבינן".

12( בראשית מט, כב. “בן פורת יוסף בן פורת עלי עין". ראה לעיל 

סימן ע.

13( וז"ל: בן פורת יוסף, אמר על יסוד התחתון המזווג עם רחל, ובן 

פורת עלי עין אמר על בחי' יסוד העליון המזווג עם לאה וכו' ע"ש. 

ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סימן סט.

14( וישב לז, ז.

ק"י  בדיוק  חי  יוסף  למה  ארבעה טעמים  קעג  סימן  לקמן  ראה   )15

שנים.

16( יעקב בחי' תפארת: כנ"ל הערה 10.

שבחזה הוא בחי' יותר גבוה מיסוד התחתון, וכן המספר 

קמ"ז הוא יותר מן ק"י א"כ הוא גבוה ממנו, והוא כי כן 

יסוד  ואח"כ  יסוד התחתון  ביוסף, מתחלה  הוא הסדר 

העליון.

להו  שהוה  מה  הקדים  ויעקב  באברהם  משא"כ 

לאתקיימא, כי מובן שבעצם מה שהוה להו לאתקיימא 

הוא יותר ובחי' יותר גבוה מה שאתקיימו בפועל.

ותפארת  חסד  שהם17  ויעקב  אברהם  י"ל  גם  ב( 

הראשית והאמצע18 דז"א, והאמצע תפארת הוא סמוך 

יותר להראשית חסד מלהסוף יסוד כנ"ל. הנה הראשית 

והאמצעי הסמוך לראשית הם בבחי' המשכה מלמעלה 

למטה, ולכן הקדים מה שהי' צריך להיות, ואח"כ מה 

שחיו בפועל, שמה שהי' צריך להיות מובן שהוא קודם 

צריך  שהי'  מה  כשהקדים  א"כ  בפועל,  שנעשה  למה 

המשכה  בחינת  הוא  בפועל,  שהי'  מה  ואח"כ  להיות 

מלמעלה למטה.

ויוסף שהוא יסוד סיומא דגופא, הנה מצד הסוף הוא 

והנה  ]וכמ"ש  חוזר  אור  ע"ד  למעלה  מלמטה  העלי' 

קמה אלומתי וגם נצבה שהוא מלמטה למעלה, הקדים 

בו מה שהי' בפועל, ואח"כ מה שהי' צריך להיות, והוא 

כמו החסד דמלמטה למעלה[.

אורות  הניצוצי19  בשם  לעיל  האמור  לפי  גם  )ומה 

בחינת  הוא  יצחק20  הנה  יצחק,  מקום  משלים  שיוסף 

ויסע  פסוקים21  בהג'  וכמו  למפרע,  למעלה,  מלמטה 

ויסע ויט  ויבא ויט שבשם ע"ב, האותיות דהפסוקים, 

והאותיות  ישר,  בסדר  הולכים  ויעקב  אברהם  שלנגד 

למפרע,  בסדר  הולכים  יצחק  שלנגד  ויבא  דפסוק 

כידוע(.

בחי'  הם  דיוסף  ק"י  הללו  החיים  לומר,  יש  גם  ג( 

ימי"ן, ובאמת חיי  כי ק"י הוא מספר22  חיים דחסדים, 

הפ'  מיבעי  לא  דחסדים,  חיים  שהם  טובים  היו  יוסף 

שנה האחרונים שהי' בגדולה כל כך, פשיטא שהם חיים 

דחסדים, אלא אפילו ל' שניו הראשונים היו ג"כ חיים 

17( חסד . . אברהם: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה זהר 

מאמרי  ה.  סימן  הקודש  אגרת   – תניא  ב.  מז,  דף  בראשית  א'  חלק 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ . ראה גם לעיל סימן קכג. 

קכד.

18( ראה הביאור לעיל סימן קכד הערה 22.

19( מובא לעיל סימן קכג הערה 40.

20( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער כג )הכינויים( פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.

21( ראה לעיל סימן קמז הערה 27.

22( חסדים... ימין: הקדמת תיקוני זהר – פתח אליהו )יז, ב( "חסד 

דרועא ימינא". תניא – אגרת הקודש סימן י )קיד, ב(, ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

אהבו  ישראל  אביו  הראשונים  שניו  בי"ז23  דחסדים, 

בניו,  מכל  יוסף  את  אהב  וישראל  כמ"ש24  בניו,  מכל 

והם מספר טו"ב, ואפילו הי"ג שנה שאח"כ שהי' עבד 

ה'  ויהי  כמ"ש25  חסדים  חיי  היו  האסורים  בבית  וישב 

את יוסף כו' וכתיב וימצא יוסף חן בעיניו כו' וכל יש 

לו נתן בידו, ויעזב כל אשר לו ביד יוסף, ובהיותו בבית 

האסורים כתיב מפורש ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד, 

הרי שגם הי"ג שנה היו חיי חסדים26.

וכן בפשוט יוסף הי' בעל חסד, שקירב את בני בלהה 

ובני זלפה שהיו אחיו מבזין אותן, ובי"ג שנה במצרים 

ובבית האסורים  אדונו  עם  ג"כ בעל חסד  הי'  שאח"כ 

לכל  ומכ"ש בהפ' שנה שאח"כ שפרנס  עם האסירים, 

כמ"ש27 הוא המשביר בר לכל עם הארץ, וגמל טובות 

עם אחיו כל ימי חייו.

ולפי האמור יש עוד טעם מה שהקדים ביוסף מה שחי 

קמ"ז  לאתקיימא  צריך  שהוה  מה  ואח"כ  ק"י,  בפועל 

שהם חיים דגבורות28, כי חסדים קודמים לגבורות.

לאתקיימא  צריך  שהוה  מה  הקדים  ביעקב  משא"כ 

שהם  בפועל  שחי  מה  ואח"כ  דחסדים,  חיים29  שהם 

חיים30 דגבורות.

23( כמ"ש “יוסף בן שבע עשרה שנה", י"ז בגי' טו"ב.

24( בראשית לז, ג.

25( שם לט, ב.

26( “והוא כי בקר דיוסף נמשך מבקר* דאברהם כמ"ש בזוה"ק פרשת 

בלק דף ר"ד, ועיין במקדש מלך ובביאורי הזהר ]לאדמו"ר האמצעי[ 

אתגלי  חסד  ובתיקון  ליסוד,  נפל  החסד  שאור  בתהו  ומצינו  שם, 

בפומא דאמה, )גם בחי' יסוד נעשה מבחי' אברהם כמ"ש באברהם 

ברוך אברם כו' קונה שמים וארץ, ואברהם הוא אבר מ"ה, שנעשה 

בחי' אבר יסוד. ועיין בע"ח שער הנסירה פ"ח ע"ש(. מיל"ה** גי' ה' 

פעמים טוב, שהם ה' חסדים שביסוד, וכן גביע הכסף דיוסף גבי"ע 

גי' ה' פעמים טוב, זהו שהוא דכסף חסדים, וכתיב וילקט יוסף את כל 

הכסף כו', היינו כל החסדים". )לקוטי לוי יצחק כאן(

*( ראה לעיל סימן פד. סג הערה 6. 7.

**( ראה לעיל סימן פב.

27( בראשית מב, ו.

28( ראה לעיל סימן קכג מ"ש יעקב “מעט ורעים היו ימי חיי" שהם 

הי' הל"ז שנים שהי'  לדוד,  יוסף  והל"ז שנים שנתן  מצד הגבורות, 

בחברון – קודם שָמַלך בירושלים – שהם שנים דגבורות, ע"ש.

והי'  29( ראה הביאור שם סימן קכג, דיעקב חי בפועל קמ"ז שנה, 

חיים דגבורות וכמו שאמר “מעט ורעים היו ימי חיי", אבל השנים 

הי' בדומה  זה  עוד כ"ח שנים,   – – כחיי אברהם  שהי' צריך לחיות 

לאברהם )בחי' חסד( חיים של חסדים.

נמצא דחיי יעקב הוא מיזוג ושילוב מחיי גבורות וחסדים )קמז שנים 

בחי'  שהוא  יעקב  עם  מתאים  וזה  כנ"ל(,  חסדים  שנים  כח  גבורות, 

תפארת, ה"כולל" חסד וגבורה וד"ל.

ויוסף היו שווים  30( נמצא מביאור הלקוטי לוי יצחק, דאף דיעקב 

בכמה וכמה דברים בחייהם וכמו שכתוב “אלה תולדות יעקב יוסף", 

דיעקב  חילוק,  יש  וגבורות  חסדים  של  היו  אם  חייהם  בענין  אבל 

ק"פ  הקדים  דחסדים  חיים  ששניהם  ובאברהם 

לקע"ה, שק"פ הם יותר.

לי'  הי'  שנין  ועשר  מאה  דאתקיים  יוסף 
לאתקיימא מאה וארבעין ושבע שנין כיומי דיעקב. 
דאברהם,  כיומי  הלשון  נקט  ביעקב  בלישנא,  ודוק 

ידוע  הרי  צריך  אינו  כי  קע"ה,  שנים  מספר  נקט  ולא 

שיומי אברהם היו קע"ה, וביוסף שנקט בי' ג"כ כיומי 

דיעקב הוסיף לפרש מקודם מאה וארבעין ושבע שנין, 

שלכאורה למותר הוא.

אך הענין הוא כי אי הוה אמר רק קמ"ז הוי אמינא 

שהם ג"כ חיים דחסדים ע"ד כמו הק"י שאמר מקודם 

שליש  לנגד  יהי'  דקמ"ז  והמספר31  בפועל,  שחי  מה 

תפארת התחתון שלשם עלה היסוד בגדלות, ותפארת 

הוא בחי' אמ"ת, הנה שליש אמ"ת הוא קמ"ז, לכן צריך 

לומר כיומי דיעקב שהם חיים דגבורות, ואי הוה אמר 

כיומי דיעקב בלבד, הוי אמינא כיומי דיעקב כמה שהי' 

חיים32  ג"כ  שהם  כאברהם,  קע"ה  דהיינו  לחיות  צריך 

דחסדים, לכן אמר שניהם, קמ"ז כיומי דיעקב.

כיומי  דגבורות  חיים  שהם  קמ"ז  הללו  ומהחיים 

דיעקב, נתן ל"ז לדוד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלה

בפועל חי קמ"ז שנים של גבורה, והי' צריך לחיות עוד כ"ח שנים – 

כאברהם – חיים של חסדים, וביוסף הי' להיפך בפועל חי ק"י שנים 

של  חיים   – כיעקב   – שנים  ל"ז  עוד  לחיות  צריך  והי'  חסדים,  של 

גבורות, וזהו מה שנתן לדוד.

31( פירוש: מבאר, דבהמספר קמ"ז יכולים לרמז ב' ענינים:

א( המספר קמ"ז הוא כנגד "שליש"* תפארת, והיינו מספר "שליש" 

מדת  הוא  ד"אמת"  קמ"ז,  הוא   )147  =  3  ÷  441( "אמת"  מתיבת 

יהי'  נים “קמז"  הׁשָ זו  ומצד בחי'   .10 כנ"ל הערה  )יעקב(  התפארת 

חיים דתפארת הנוטה לחסד – חיים דחסדים.

ם אהי', דמספר “אהי' אשר אהי'"  ב( המספר קמ"ז הוא בקשר להׁשֵ

)21 × 21 = 441( הוא אמת, ו"שליש" אמת כנ"ל )441 ÷ 3 = 147(  

ם אהי' הוא בבינה  הוא קמ"ז. ראה הביאור לעיל סימן קכג. והנה ׁשֵ

)כנ"ל סימן קטז. קיז. ע"ש(. ובינה הוא מקור הגבורות )כנ"ל סימן 

קג. קמז. קנב. ע"ש(.

וזהו שמבאר דאם הזהר הי' נקט רק “הוה לי' לאתקיימא מאה וארבעין 

דיוסף  ושבע שנין" הוה אמינא דהמספר “קמז" הוא דומה להשנין 

ד"תפארת"  שליש  הוא  “קמז"  ומספר  דחסדים,  שנים  היינו  “קי" 

דיעקב" דלרמז דהוא דומה לחיי  “ביומי  ולכן מוסיף הזהר  )אמת(, 

מספר  "שליש"  הוא  קמז  ומספר  גבורה,  בחי'  ורעים"  “מעט  יעקב 

"אהי' אשר אהי'" )אמת כנ"ל(.

וראה ביאור החילוק בין מדת ה"אמת" מצד בחי' בינה )גבורה(, ומצד 

בחי' תפארת בביאורי הזהר להצמח צדק עמוד שיג ואילך. ועוד.

*( והטעם ל"שליש" דוקא, הוא: כמבואר לעיל סוף סימן קיד, בכל 

מדה יש ג' חלקים: א( חב"ד )השכל(, ב( חג"ת שבמדה )ההרגש ומדות 

שבלב(, ג( נה"י שבמדה )כפי שבא בפועל וכו'(, וכאן מדובר האיך 

שבחי' תפארת משפיע )נה"י( ביסוד, וזהו "שליש" שבתפארת וד"ל.

32( כנ"ל הערה 14.
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לז

* * *

ואי33 תימא יוסף אמאי יתיר מכלהו, אלא ודאי יוסף 

דאנהיר  הוא  ודא  צדיק,  דאקרי  בגין  ככלהו  בלחודוי 

לדוד  לי'  שבק  האי  כך  ובגין  מכלהו,  יתיר  לסיהרא 

ויתן  יז(  א,  )בראשית  דכתיב  חיין,  יתיר מכלהו  מלכא 

אתם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ.
ספר הזהר חלק א דף קסח, ע"ב

י"ל  ל"ז,  מספר  הוא  להאיר  השמים  ברקיע  ר"ת 

שהוא  יסוד,  בחי'34  יוסף  ששבק  שנה  הל"ז  על  רמז 

33( המשך הזהר מלעיל ]תרגום ללה"ק[ ואי תימא יוסף אמאי יתיר 

מכלהו )ואם תאמר יוסף למה הוצרך לתת חיים לדוד יותר מכולם, 

יוסף בלחודוי ככלהו בגין דאקרי צדיק )אלא  ודאי  אלא  ומתרץ(, 

לפני  כולם  כנגד  לדוד  חיים  משנותיו  לתת  הוצרך  לבדו  יוסף  ודאי 

שנקרא צדיק, ר"ל לפי שיוסף הי' מושרש ביסוד(, ודא הוא דאנהיר 

לסיהרא יתיר מכלהו )והיסוד הוא המאיר למלכות הנקראת ירח יותר 

מכל הו"ק(, ובגין כך האי שבק לי' לדוד מלכא יתיר מכלהו חיין 

)ולכן יוסף שהוא סוד היסוד השאיר חיים לדוד המלך יותר מכולם, 

על  להאיר  השמים  ברקיע  אלהי"ם  אתם  ויתן  דכתיב  לזה(  וראי' 

הארץ.

34( כנ"ל הערה 6.

בחי' ברקיע השמים להאיר, לדוד שהוא בחי'35 מל'36 

– ארץ37.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלז

מקבל  והוא  מלכות,  בחי'  הוא  המלך  דוד  מלכות:  בחי'  דוד   )35

ד. פרשת ראה  כידוע. ראה לקוטי תורה פרשת חוקת סא,  מהאבות 

כט, ד. שיר השירים לט, ד. אור התורה שמות סוף עמוד מו. פרשת 

משפטים עמוד א'קצח ואילך. ספר המאמרים רנ"ט עמוד ג. ועוד.

לאשה  נמשלה  "ארץ"  "שדה"  בחז"ל  מצינו  ארץ:   – מלכות   )36

וכן  ב( "מיטרא בעלה דארעא הוא",  ו,  )תענית  וכמארז"ל  נקבה,   –

)סנהדרין עד, ב( "אסתר קרקע עולם הוא", דכמו הארץ מקבל הגשם 

פירוש  )ועיין  מוליד  ועי"ז  מהזכר  מקבל  האשה  כן  מצמיח,  ועי"ז 

המשניות להרמב"ם פאה פרק ח' משנה א'(.

 – ושדה  לאשה  נמשלה   – מלכות  בחי'  וחסידות  הקבלה  ובלשון 

מהשכל  שמקבל  "דיבור"  וכמו"כ  העליונות,  מספירות  שמקבלת 

ומדות וכו'.

“על  יסוד,  בחי'   – יוסף  על  קאי  להאיר"  “השמים  הכתוב  פי'   )37

הארץ" לדוד – בחי' מלכות )ומרומז בר"ת מספר השנים ל"ז(. ראה 

גם לעיל סימן יד. קיא.
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לח
עם-רועי  גרר,  רועי  ויריבו   - כ  כו,  תולדות 
יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק, 

כי התעשקו עמו

ביהמ"ק,  ג'  כנגד  רמז  הבארות  ג'  ]תוכן:  א. 
והשלישי נק' רחובות – דבהמ"ק השלישי יהי' יותר 

גדול מבתים הראשונים[

סיפר הכתוב ענין הבארות שחפר יצחק. ואמרו במדרש כי הם 
רמז לשלשה מקדשות, כי כל ענייני האבות וסיפורים ומעשיהם 
הכל רמז לבנים, כתיב הכא ויחפרו עבדי יצחק בנחל, רמז לבית 
ראשון כי שם הנחל היוצא מבית המקדש כמו שכתוב ביחזקאל. 
וימצאו שם באר מים חיים כי משם תצא הוראה דכתיב כי מציון 
ויקרא שמה עסק, כי היתה  ויריבו רועי גרר  וכתיב  תצא תורה, 
מריבה ומחלוקת בבית הראשון כי יצאו עליו בעסיקין עד שנחרב, 
אחר כן ויחפרו באר אחרת רמז לבית שני, ולא מצאו מים חיים 
כי לא היתה שם השכינה, ויריבו גם עלי' ויקרא שמה שטנה, וכן 
כתיב במחלוקת בית ב', כתבו שטנה במלכות אחשורוש בתחלת 

מלכותו.

וכתיב ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי', רמז 
למקדש הג' העתיד ליבנות לזמן המשיח, ועל כן אמר ויעתק 
ג' ולא רבו עלי', כי  יהי' אריכות גדול ]בין[ בית שני לבית  כי 
כי  רחובות,  שמה  ויקרא  ומצה.  ריב  בלי  יבנה  העתיד  הבית 
הנביא  שאמר  וכמו  הראשונים,  הבתים  בין  גדול  יותר  יהי' 
הבנין  שהוא  יחזקאל  בנבואת  וכתיב  המדה,  ]קו[  עוד  ויצא 
העתיד ורחבה ונסבה למעלה, כי באותו זמן ירחיב ה' אלקיך 
את גבולך, ומלת אם במקום הזה אינה אפשרית אלא ודאית, 
כמן ואם יהי' היובל לבני ישראל, כי באותו זמן נירש י' העמים 

הכתובים בפרשת בין הבתרים.

ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו לשם שכם אחד ולא יהי' 
וכמו  לעולמים,  עד  לעדי  מלכותינו  יתקיים  כי  ומחריב,  שטן 
שנבא דניאל על מלכותינו וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה 
שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרון לא 

תשתבק וגומר. ]אמן[
רבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הרשב"א

הג'  כנגד  הם  בארות  דהג'  הענין  ביאור  ]תוכן:  ב. 
בתי מקדשות ורמזים בזה.[

יתבאר ענין חפירות הבארות שהזכיר הכתוב דיש להקשות 
לעיל מיני' כתיב ויברכהו ה' שלא כדרך הטבע ובענין הבארות 
הכתוב  הגיד  והשלישי  הראשון  בבאר  ע"ק  ורצוץ,  עשוק  הי' 
עתה  כי  עמו  התעשקו  כי  כמ"ש  השמות  קריאת  על  טעמים 
עתה  כי  ע"ק  טעמא,  אמר  לא  האמצעי  ובבאר  לנו  ה'  הרחיב 
מאחר  הענין  אלא  מיותר.  הוא  ועתה  הל"ל  הרחיב  כי  הרחיב 
אקדושת  רמזים  באו  ע"כ  הארץ  בקדושת  נתקדש  שיצחק 
הן  כו',  וגדל  הלוך  וילך  האיש  ויגדל  כמ"ש  למעלה  הן  הארץ 

הענין דבארות ובמה דסיימתי אפתח.

ענין הבארות רומזות על ג' מקדשות כי יצחק עולה תמימה 
הי' על מקום בית המקדש ע"כ רמז עליהם והוא כמ"ש הרמב"ן 
בענין  ויאריך  הכתוב  יספר  עשק  הבאר  שם  ויקרא  וז"ל  ז"ל 

ולא כבוד גדול ליצחק  ואין כפשוטו הסיפור תועלת  הבארות 
והוא ואביו עשו אותה בשוה, אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו 
כי בא להודיע דבר עתיד כי באר מים חיים ירמוז לבית אלקים 
אשר יעשו בניו של יצחק ולכן הזכיר כמ"ש מקור מים חיים את 
התעשקו  אשר  הראשון  לבית  ירמוז  עשק  הראשון  ויקרא  ה' 

עמנו ועשו אתנו כמה מחלוקת וכמה מלחמות עד שהחריבו.

והוא בית  והשני קרא שמה שטנה שם קשה מן הראשון 
אחשורוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקרא  שני 
בתחילת מלכותו כתבו שטנה על מלכי יהודא וירושלים וכל 

ימיו היו לנו לשטן עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה.

והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 
גבולנו  את  ירחיב  והאל  ומצה  ריב  בלא  יעשה  והוא  בימינו 
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר וכו' 
למעלה  ונסבה  ורחבה  השלישי  בבית  וכתיב  לעתיד  שהוא 
ע"כ  אחד,  שכם  יעבדוהו  העמים  שכל  בארץ  ופרינו  למעלה 
אז מתורצים כל הקושיות כי ענין הבארות הם סימנים גדולים 

על המקדשות.

כי  ראשון  בית  מחורבן  נמשך  שני  בית  חורבן  והנה 
התעשקו עמו וכמ"ש רז"ל )יומא כז:( שהיו חסרים ה' דברים 
וע"כ ואכבדה חסר ה' כתיב נמצא אף בבית שני נשאר ונמשך 
לא  דברים  הה'  אלו  שהרי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הטעם 
הוזכר בבית שני רק דבר חדש  ולא  בית שני  זמן  כל  הוחזרו 
רב,  זמן  נמשך  הי'  לא  וזה  שטנה  שכתבו  בניינו  קודם  שהי' 
אבל ענין כי התעשקו נשאר עד שיבנה בית ג' במהרה בימינו, 
ואז ירחיב ה' לנו. והוסיף תיבת עתה לרמוז כי בכל עת הדבר 
היום אם  היום דהיינו  דוד בא  בן  בידינו, כמו שהשיב אימתי 

בקולו תשמעו.
של"ה

ג. תוכן: רמז בשמות הבארות, דהם רמזים לג' בתי 
מקדשות.

בענין הבארות כתב רבינו הרמב"ן ז"ל בפירושו )כז, כ עה"פ 
רומזים על בתי המקדשות  'ויקרא שם הבאר עשק'( שהנה 
נקרא  דלכך  דבריו,  על  אוסיף  ואני  הנעימים.  בדבריו  יעו"ש 
במכוון,  ה''  'מקדש  בגימטריא  שהוא  'עשק'  הראשון  הבאר 
שבמקדש הראשון היתה השכינה שורה ולכן נקרא מקדש ה'. 
ובאר השני נקרא 'שטנה' שהוא בגימטריא עם הכולל 'השני'.

בפר'  הזוהר  בספר  דאי'  'רחובות'  נקרא  השלישי  ובאר 
וירא )קטז, ב – קיז, א( על פסוק )ישעי' ס, כב( 'אני ה' בעתה 
אחישנה' דזמן הגאולה לעתיד לא יאוחר מת"ר באלף השישי, 
וסימן לדבר )בראשית ז, יא( 'בשנת שש מאות לחיי נח' יעו"ש 
זה לענ"ד הוא מרומז כאן  ודבר  מה שכתב בזה עפ"י הסוד. 
בתורה 'רחובות' שראש וסוף התיבה הוא תר ואמצע התיבה 
לומר  טו(  כ,  )איוב  ויקיאנו'  בלע  'חיל  בנוטריקון  חבו  הוא 
שבזמן ת"ר שנה לאלף השישי אז כל הנשמות וכל הטיפות 
שהיו עשוקים בתוך הסטרא אחרא יתוקן הכל בסוד הפסוק 
חיל בלע ויקיאנו כידוע, ואז 'הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ', ואם 

'זכו אחישנה' ודו"ק היטב ויונעם לך.
מעשה רוקח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תולדות
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i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ ועׂשו האמּורים יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפרׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑) ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, ׁשמֹו )הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעלֿידי
יצחק" את הֹוליד "אברהם לצני לֹומר: ׁשהיּו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: ׁשהרי הּדֹור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הימּנּו', נתעּברה ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה
ׁשל  ּפניו קלסּתר צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה ְְֵֶֶַַָָָָָָָמה
"אברהם  הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיצחק
"יצחק  ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", ְְְִִִֶֶֶַָָָָהֹוליד

הֹוליד )היה (ּבןֿאברהם" ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
."אתֿיצחק  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבׁשם  נקראת ׁשּלכן - הּפרׁשה ׁשל ענינּה עיקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזהּו
{ּכּידּוע ש "ּתֹולדֹות" שיחת מברכים (ראה שרה, חיי פרשת בת ְַַָ

ושם  ואילך. 264 ס"ע מ"א חלק מנחם (תורת ס"ב תשכ "ה כסלו החודש

היא"),נתבאר)) מילתא ("ׁשמא הענין ּתֹוכן על מֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
על־ידי  ׁשּנקּבעּו ּבּתֹורה ׁשמֹות הּפרׁשיֹות, ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובפרט
היא  ׁשהּתֹורה וכיון ּביׂשראל. ּופֹוסקים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגדֹולי
"ּתֹולדֹות" ּבׁשם הּפרׁשה קריאת ׁשּגם מּובן, הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה,
ּבאים  ׁשּבּפרׁשה ההֹוראֹות ׁשאר ּכל ׁשּגם ועד הֹוראה, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּפרׁשה  ׁשל ׁשּתֹוכנּה ׁשאף והיינּו, ּד"ּתֹולדֹות"}. הענין ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל־ידי
ׁשאמנם  ׁשּלפניה, הּפרׁשה ּכמֹו (ולא יצחק אֹודֹות היא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
ועל־ אברהם, אֹודֹות עיקרּה אבל יצחק, אֹודֹות ּבּה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָנזּכר
יצחק, אֹודֹות ּבהם ׁשּנזּכר ׁשּלאחרי־זה, הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר־זה
ּבׁשם  נקראת מּכל־מקֹום, יעקב), אֹודֹות הּוא עיקרם ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאבל
"מעׂשים  לא - הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש ְֲִֵֶֶַַַָָֹ"ּתֹולדֹות",

(ּכפירּוׁש אּלא נח), ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּמפרׁש (ּכפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטֹובים"
ּתֹורה" ׁשל "יינּה הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו {ׁשּיׁש (ראה רׁש"י ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ד) סעיף לֹומר לקמן ׁשּי אי יֹותר, יּוקׁשה ועל־ּפי־זה – .ְְִֵֵֶֶַַַָ
יצחק", ּב"ּתֹולדֹות נכלל עׂשו ׁשּגם הענינים ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמּצד
[ּדכיון  עׂשו אֹודֹות מסּפרת ׁשהּתֹורה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהיינּו,

כּו'" ירדּתם "למצרים ּדוקא, למּטה ניּתנה (שבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
סע"ב) הימּנּו,פח, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ,ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לבררֹו ּבכדי הּתחּתֹון, מציאּות אֹודֹות לידע צריכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָהרי
"יעקב  יצחק}. ׁשל ענינֹו עיקר הּוא עׂשו ׁש(ּגם) אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹכּו'],
עׂשו, ּגם אּלא יעקב, רק לא - ּבּפרׁשה" האמּורים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועׂשו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, עם ולֹוחם ּומנּגד כג ׁשּסֹותר כה, (פרשתנו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
קם ובפרש"י) "ּכׁשּזה יאמץ", מּלאֹום ו"לא "ּולאֹום נֹופל", זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

הּזה  הּיֹום ועד ירּוׁשלים", ׁשל מחּורּבנּה אּלא צֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנתמּלאה
עׂשו. הּוא אדֹום, ּבגלּות יׂשראל ּובני הּׁשכינה ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָנמצאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ,k jxk zegiy ihewl)

את  לרמז צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁשים
ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמענה

יצחק. ׁשל לידתֹו על ְְִֵֶַָָָמסּוּפר

הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָויׁש
והאבנים  העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
מּלמּטה  הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין, על ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָהמכּסים

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
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אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָלמעלה.
עׂשו  את הֹוליד ׁשּיצחק ּכׁשּלֹומדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּדוקא
ּבחפירת  היה (מאֹורעֹותיו) עבֹודתֹו ועיקר ּדקליּפה), ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָ(ּגבּורה
לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף מתעֹורר אז – הּגבּורה) (קו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבארֹות
לׁשלֹול  צֹור ויׁש החסד), מּדת (ׁשּמדתֹו אברהם עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשר

זֹו. ֲַָטענה
* * *

את  מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוצר ְְְֶֶַַַַָָָָמּדּוע

והלֹוא  אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּורת
לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָטבע

היה  יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא
ּתכּונֹות  ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה
ּבקלסּתר  ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר מנּוגדֹות. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאֹופי
לכן  ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפניהם,
יצחק  ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּוצר

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, לׁשל ְְְְִֶֶֶַַַָָּבדֹומה

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−

:äMàì Bì¬§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑ מהר ׁשהרי אברהם ּכׁשּבא ∆«¿»ƒ»»ְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ל"ז  ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹורּיה,
יצחק  ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנה,
היתה  צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָעד
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ּובת יצחק ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּנֹולד
ּבּפרק  ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחּיי

רבקה  לּביאה,נֹולדה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשנים  ‡BÁ˙.ּונׂשאּה,ג' Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a ְִָָָ«¿≈ƒ««¬»¬

Ô·Ï∑ ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי »»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹ
ּבת  ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלבן

למדה רׁשע  ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹ
‡¯Ì.מּמעׂשיהם  ÔctÓ∑:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון  'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְְִִֵֶֶַַַָָ"צמד
יׁשמעאל  ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ"ּפּדן

"ּפּדן  לׂשדה: ."קֹורין ְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ,` jxk p"yz zegiyd xtq)

ּבהיֹותֹו מתחיל ּבפרׁשתנּו יצחק ׁשל חּייו ימי ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסיּפּור
מׁשּמׁש זה וסּפּור לאּׁשה, רבקה את לקח ׁשאז ארּבעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
אף  וזאת, ועׂשו. יעקב הֹוּלדת – הּסיּפּור לעיקר ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹהקּדמה
ּדברים  לֹו ארעּו ניׂשּואיו לפני חּייו ׁשנֹות ארּבעים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבמׁש
ּבגן־עדן  ׁשהּייתֹו ּוכמֹו־כן העקדה, נסיֹון – ּובראׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹרּבים,

לנּׂשּואיו. העקדה ׁשּבין הּׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבׁשלֹוׁש
אֹו (העקדה), נפׁש מסירת אינּה הּכּונה ׁשּתכלית ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָללּמד
יתּבר לֹו ּדירה עׂשּית העֹולם, ּבירּור אּלא לגן־עדן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעליה
ּכּנאמר  ילדים, ּבהֹולדת קׁשּור זה ּובירּור ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָּבתחּתֹונים.

כח) א, ּוכבׁשּוה".(בראשית הארץ את ּומלאּו ּורבּו ְְְְִִֶֶָָָ"ּפרּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 369 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

?mipW 'bl zEla £̀¥§¨¦

את־רבקה  ּבקחּתֹו ׁשנה ּבן־ארּבעים יצחק ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָויהי
ויצחק  רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּבא
ּבּפרק  ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ׁשנים, ג' לּביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רבקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנֹולדה

רש"י)ּונׂשאּה ובפירוש כ. (כה, ְָָ
ׁשנים  ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּפרּוׁש

אּמֹו. ׂשרה ּפטירת ְֲִִֵַַָָאחרי
ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה .(כד, . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

התאּבל  עדין לרבקה נּׂשּואיו ׁשעד אּמֹו", אחרי יצחק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוּיּנחם
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת על ְְִִִַַָָָיצחק

אסּור  ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻולכאֹורה
חדׁש מי"ב יֹותר ב)להתאּבל כז, קטן ּכל (מועד קּימּו והאבֹות , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

נּתנה ׁשּלא עד ועוד)הּתֹורה ג צה, פרשה רבה ואם־ּכן (בראשית , ְְִִֵֶַַָָֹ
ׁשנים? ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאי

החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב גם ויׁש הובא סג. כד, שרה (חיי ְְְִִֵֵֵֶַַַ
מדרש) בשם פרשתנו הּפסּוקבריב"א שם)על שרה "וּיצא (חיי ֵֵַַַָ

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
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העקדה  מּׁשעת ׁשם ׁשהיה מּגן־עדן, יצא "מהיכן – ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיצחק"

ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו ְִַַָָָֹעד
מּׁשעת  אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹועל־ּפי־זה

ּוכׁשּׁשמע  ּבגן־עדן. היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעקדה
רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר זמן אבלּות "וּיּנחם נהג ּומּיד ה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ

אּמֹו". אחרי ְֲִִֵַָיצחק

(àë)äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑ «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆
לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹון .נתּפּצר ּכל אני: ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ורּבּוי  הפצרה לׁשֹון וכן:'עתר', ח)הּוא, "ועתר (יחזקאל ְְְְֲִֵַַַַָָָ

וכן: העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", לה)ענן (שם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות (משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למרּבֹות נׁשיקֹות למּׂשא,ּדֹומֹות והּנם ְְְְִִִֵַָָֻ
ּבלע"ז  ‡BzL.אנקרישר"א ÁÎÏ∑ ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹוזֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו סד)ּומתּפּללת ּומתּפּלל, .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ ¯˙ÚiÂ∑לּה ולא ּבן ,לֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,ּדרׁשני אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח על «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו רציצה היא מה ּזה ,ׁשּסתם לּמה "אםּֿכן, וכתב: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוברת
אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת לצאת. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפרּכס

עם  זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים ‡ÔkŒÌ.זה, ¯Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

העּבּור  צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ּומתּפּללת מתאּוה ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L¯„Ï.על CÏzÂ∑מדרׁשֹו .ׁשם ׁשל לבית ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח נאמר ,עלֿידי לׁשם «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
לּה אמר והּוא הּקדׁש, CË·a.ּברּוח ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכתיב  ּכמֹוּגיים ורּבי,ּגאים,)המּו(, אנטֹונינּוס אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
חּזרת  ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו לא ׁשּלא , ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻ

הּגׁשמים  ּבימֹות ולא החּמה יא)ּבימֹות ÈLe.(ע"ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈

ÌÈn‡Ï∑'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אּלא אין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈
לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים לתּמֹומן Ì‡ÏÓ.וזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻƒ¿…

ıÓ‡È∑ נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו וכן .לא ∆¡»ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֻ
אֹומר: כו)הּוא נתמּלאה (יחזקאל לא החרבה", "אּמלאה ְְְֳִִֵַָָָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא .צֹור ְְִֵֶֶַָָָָֻ

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
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zeclezמב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k oey`x meil inei xeriy

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«

i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ
ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא .לדּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ

ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר, מלא, "ּתאֹומים" ר ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ
רׁשע  ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, .ׁשּׁשניהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ הּוא ּדמים סימן ׁשֹופ (בראשית ׁשּיהא «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN¯.רבה) ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער ׁשל ּכטּלית מלא À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, הּמלאה BÓL.צמר e‡¯˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הרּבה  ׁשנים ּכבן .ּבׂשערֹו ְְְִִֵֶַָָ

(åë)àø÷iå åNò á÷ra úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬
:íúà úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מדרׁש ׁשמעּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְִִַַָ
ּפׁשּוטֹו:אּגדה  לפי הּדֹורׁשֹו ּבֹו, אֹוחז היה 'ּבדין ְְְְִִֵַַָָָָ

הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלעּכבֹו,
ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצא
אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבנים,
הּנֹוצר  עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנכנסת
יצא  ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבאחרֹונה,
ללדה  ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאחרֹון,
הּבכֹורה  את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּכראׁשֹון

הּדין  ÂNÚ.מן ·˜Úa∑ מסּפיק זה ׁשאין סימן ִִַ«¬≈≈»ְִִֵֶֶַָ

מלכּותֹו, הימּנּולגמר ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂ∑ֿהּואאּתם (הּקדֹוׁשּֿברּו' אמר: ס"א «ƒ¿»¿«¬…ֶַַַָָָ

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקריתּון

יעקב". ׁשמֹו על )"וּיקרא יעקב, לֹו קרא אביו אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
העקב ׁשם  L‰.אחיזת ÌÈMLŒÔa∑ ׁשנים עׂשר ֲִֵֵֶַָ∆ƒƒ»»ִֶֶָ

להריֹון,מּׁשּנּׂש ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים ׁשעׂשה ועׂשר ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ

עקרה  ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאביו
ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהתּפּלל

ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה סד)ּבהר .(יבמות ְְְִִִַַָָָ

(æë)ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ זמן ׁשהיּוּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְֶַָָ
ּבמעׂשיהם  נּכרים היּו לא מדקּדק קטּנים, אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ˆÈ„.לבּתי Ú„È∑ ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ…≈««ƒ

אביו  את ּולרּמֹות היאּבפיו לצּוד 'אּבא, וׁשֹואלֹו: ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא מעּׂשרין  אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּמצֹות  N„‰.(תנחומא)מדקּדק LÈ‡∑ אדם ּכמׁשמעֹו, ְְְִֵַַƒ»∆ְְַָָָ

ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבקי ∑Ìz.ועֹופֹות חּיֹותּבטל אינֹו ְְְְֵֶַַָ»ִֵָ
קרּוי  לרּמֹות, חריף ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבכל

‡‰ÌÈÏ.'ּתם' ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ּבפיו אביו את ּולרּמֹות כז)לצּוד כה, (רׁש"י ְְִִִֶַַָָ

"יֹודע  הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקׁשּו
היתה  ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד"
"איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָהּכּונה

וׁשם  לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"י ֹודע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׂשדה"
ׁשהּכּונה  מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ּומּכ ּבציד. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹוסק
ולכן  לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָל'צידה'

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמפרׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשדה  איׁש ציד ידע איׁש עׂשו ויהי הּנערים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוּיגּדלּו
אּבא  וׁשֹואלֹו: ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָיֹודע

ׁשהּוא  אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא
ּבמצֹות רש"י)מדקדק ובפירוש כז. (כה, ְְְְִֵַ

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»



מג zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k oey`x meil inei xeriy
אביו  את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּב'מׂשּכיל
את  מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלהחׁשיבֹו
עם  ׁשהּוא מֹורה היה זאת "ּבׁשאלתֹו הרי והּתבן", ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלח
זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ׁשּתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהארץ,
לׁשמֹוע  לּבֹו נֹותן ׁשאינֹו אביו יאמר ּדאּדרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹערמה,

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ְִִִֵַַַַַַָָָָֹּבּלּמּודים,
ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעֹוד
נֹוציא  לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
טעם  ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר מעׂשרה אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמהן

זֹו"? ְִֵָלׁשאלה
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, ל) ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אׁשר  מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ"וּיּתן
המפרׁשים ׁשּבארּו שם)לֹו", אריה וגור רׁש"י (ריב"א ׁשּכּונת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

רק  ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהׁשמיענּו

הּמלחמה. ְְִִַַָָמּׁשלל
למעׂשר  היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ׁשגם לֹומר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה

ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכספים
עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה

אֹות  חׁשיבּות ּוכׁשּמערבים להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
מׁשּתּמׁשים  ּובתבן ּבאֹוכלין, טעם נֹותן מלח ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָּגדֹולה.

וכּו'. לבנין לבנים ְְְְֲִִִֵַַָלעׂשּית
לׁשאֹול, היתה ׁשּכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכׁשּמעריכים
ּבפני  חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ׁשֹווי את ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמעריכים
ּבפעל  ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמם,
ּומיּׁשב  ּבׁשוים. נתוּסף ׁשאז אחרים, ּבדברים ערּובם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻעל־ידי

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעל־ּפי־זה

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy)

ּבפירּוׁש - יצחק ׁשמֹו ׁשּגם - האריז"ל ׁשל ּדבריו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנם
ּׁשאהב  "מה ּבפיו": ציד ּכי עׂשו את יצחק "וּיאהב ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

"ׁשּצדה  עׂשו", ׁשל ּבפיו ׁשהיה האֹור ּבׁשביל היה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
כּו'". הּקדּוׁשה) (ניצֹוצֹות הּקדּוׁשה מן ְְְִִַַַָָָולקח

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר) ּדתימא:ּברציחה ּכמה ד), נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ
מלעיטין  אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:

‰‡„Ì.אֹותֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑ אדּמֹות ואֹותֹו,עדׁשים ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ

יֹוצ  ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת א הּיֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתרּבּות
חמׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ ְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא.

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.åéôa ãéö ék (çë)miWxtnd Exn` ¦©¦§¦¨§©§¨§¦
(w"cxde ,r"a`xd)eitA civ oYi iM ¨§¨©©¦¦¥©¦§¦

.dUrOd xqgie ,`iai F` ,wgvi lW¤¦§¨¨¦§¤¡©©©£¤
l`EnW xW` crFOl oke('g b"i `"y)'de , §¥©¥£¤§¥©

uixr xFAbM izF`(`"i 'k dinxi)F` ozp , ¦§¦¨¦¦§§¨¨©
Wxtl okYie .izF` mUwgvi ad`Ie ¨¦§¦¨¥§¨¥©¤¡©¦§¨

,eUr z`xEarAeitA iMwgvi lWciv ¤¥¨©£¦§¦¤¦§¨©¦
,ciSd z` lk`l dE`zi mFId lM ,cinŸ¦¨©¦§©¤¤¡Ÿ¤©©¦
,xg` xaC lk`i `l ,eitA `Ed cinze§¨¦§¦ŸŸ©¨¨©¥

rcFi Wi` xn` xW`M Fl `iaOd `Ede§©¥¦©£¤¨©¦¥©
:civ©¦

ïBëpäåeUr iM ,dviln `id iM ipirA §©¨§¥©¦¦§¦¨¦¥¨
Wi`d dPki ,eia` itA civ©¦§¦¨¦§©¤¨¦
LYaW EdFnke .FzExiczl dUrOA©©£¤¦§¦§¨¦§§

dnxn KFzA('d 'h dinxi)dNtz ip`e :oke , §¦§¨¦§§¨§¥©£¦§¦¨
('c h"w miNdY)dAx ziW`xaA Exn` oke . §¦¦§¥¨§¦§¥¦©¨

(e"h b"q)dah `QM dinEtl `ah `xtwª§¨¨¨§¥©¨¨¨
:dinEtlhk dxez §¥

.äfä íãàä íãàä ïî (ì)did ¦¨¨Ÿ¨¨Ÿ©¤¨¨
miWcrd on mC`n liWaYd©©§¦§ª¨¦¨£¨¦
mixacA FgwxW F` ,zFOc` EidW¤¨£ª¤§¨¦§¨¦
`xwe `Ed dn rci `l eUre ,miOc £̀ª¦§¥¨Ÿ¨©©§¨¨

.mc` FnW.mFc` FnW `xw oM lriM §¨Ÿ©¥¨¨§¡¦
xEarA zcAkp dxFkA xkOW eilr Ebrl̈£¨¨¤¨©§¨¦§¤¤©£

WxEi llFfe `aq iM ,hrn liWaYilWn) ©§¦§©¦Ÿ¥§¥¦¨¥¦§¥

(`"k b"k:`l dxez



zeclezמד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k oey`x meil inei xeriy
מּׁשנֹותיו  קע"ה ׁשנים וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק , ְְְִִִֶֶַָָָָָ

ולּמה  האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנה,
החֹוזר  ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעדׁשים?

ׁשאסּור (ּבעֹולם. ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

עגּלים  ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלדּבר,

ימים  ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין

מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו וכלֿׁשּכן אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', .)ועד ְְְְִִֵֵֵַַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑,ּכּיֹום דלהן", "ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵַַ
ּברּורה  מכירה לי מכר ּכ ּברּור, ∑E˙¯Îa.ׁשהּוא ְְְִִֶָָָָֹ¿…»¿

זה  רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלפי
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' ׁשּיקריב .ּכדאי ְְְִֶַַַָָ

(áì)äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
:äøëa éì¦−§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑),הּבכֹורה היא והֹולכת מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְְִִֶֶֶֶַָ

ה  עת ּכל ּתהא ועֹוד ׁשּלא אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות עׂשו:)עבֹודה אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּטיבּה אזהרֹות 'מה 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות סג)וענׁשין (סנהדרין ְְֳִִִִֶָָָָָ
'אני  אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ'אּלּו

ּבּה'? לי חפץ מה ּכן אם עלֿידּה, למּות הֹול. ִִֵֵֵֶַַָָָָ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

(ãì)ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑ הּכתּוב רׁשעֹו,העיד מקֹום על ׁשל עבֹודתֹו .ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àì).éì Eúøëa úà íBië äøëî¦§¨©¤§Ÿ̈§¦
oM xExA `EdW mFIM ,odlC mFiM§¦§¥©¤¨¥
.i"Xx oFWl ,dxEnB dxikn il xkn§Ÿ¦§¦¨§¨§©¦
cnr dY`e oke ,z`Gd zrM ,FhEWtE§¨¥©Ÿ§¥§©¨£Ÿ

midl` xaC z` LrinW`e mFIM'h `"y) ©§©§¦£¤§©¡Ÿ¦
(f"kFz` oE`vnY mFIdk Fz` ,wEqR mW) Ÿ§©¦§§Ÿ¨¨

(b"ialgd mFIM oExihwi xHw ,(f"h 'a mW), ©¥©§¦©©¥¤¨

dGd mFIdM mipRd zWA Eple'h l`IpC) §¨¤©¨¦§©©¤¨¦¥

('f:
äàøpäåzFid xEarA iM ,qElwp` zrCn §©¦§¤¦©©ª§§¦©£¡

zzin xg`l dxFkAd zxikn§¦©©§¨§©©¦©
,xn` ,mdia`il dxkndfi`l dxFkAd £¦¤¨©¦§¨¦©§¨§¥¤

oFWlA "odl" WEOW dfe ,FA lRYW mFi¤¦Ÿ§¤¦§¥¦§
on ,mFwn dfi`l ,lif` Y` odl ,zinx £̀¨¦§¥©§¨¦§¥¤¨¦

glWIe zWxtA oke ,il rcFn Y` odx"a) ¥©§¨¦§¥§¨¨©©¦§©
('` g"r.oExAz`C od on ,oilf` oEpi` odlE§¥¦¨§¦¦¥§¦§¨

.dAxd zFnFwnA mdl lBxn oFWl `Ede§¨ª§¨¨¤¦§©§¥
l`IpcaE(`"i 'a)mrhM cnNd zEgztA §¨¦¥§©§©¨¤§©©

`xUA mr oFdxcn iC oidl` odl ,odl ¤̀¨¥¨¥¡¨¦¦§¨§¦¦§¨
xRWi iMln `Mln odl oke ,idFzi` `l̈¦¦§¥¨¥©§¨¦§¦¦§©

Klr(c"k 'c mW)izlEf mBxY qElwp`e . £¨¨§ª§§¦§¥¨¦
.od `N` ,"oidl`"¡¨¥¤¨¥

úBàçñðáeon zFwCwcnE zFwEcA §ª§¨§§ª§¨¦
,idliC mFIM mEBxYd©©§©¦§¥
mpFWlA id iM ,iYWxRW FnM `Ede§§¤¥©§¦¦¥¦§¨

cEnlYA xnF`W FnM ,dfi`(:h"v w"a)id ¥¤§¤¥©©§¥
dcEdi iAx id ,xi`n iAx(.`"nw a"a), ©¦¥¦¥©¦§¨

qElwp` dUrW xWt`e .ozlEfemFIM §¨¨§¤§¨¤¨¨ª§§©
`aYW mFIA dxkn ,"mFIA" `Ed EN`M§¦©¦§¨©¤¨Ÿ
dGd WEOXd Ep`vn ok iM ,dxFkAd FA©§¨¦¥¨¨©¦©¤
mdilr UFxt` Ekli xW`M ,s"kl§¨©£¤¥¥¤§£¥¤

iYWxrWFd)(a"i 'finckE ,xW`A FhRWn , ¦§¦¥©¦§¨©£¤¦§¥
mdl dYzp xW` Kipa(e"l f"h l`wfgi)iM , ¨©¦£¤¨©¨¨¤§¤§¥¦

mkz` iYUxR minXd zFgEx rAx`M§©§©©¨©¦¥©§¦¤§¤
('i 'a dixkf): §©§¨

LéåmixnF`(eia` mWA w"cxd)xign oi` iM §¥§¦¨©©§¥¨¦¦¥§¦
xRqi aEzMd wx cifPd dxFkAd©§¨©¨¦©©¨§©¥
Fl xn` sir `Ede lk`l FWTaA iM¦§©§¤¡Ÿ§¨¥¨©
KM xg`e ,sqkA LzxFkA il xkn awri©£Ÿ§Ÿ¦§¨§§¤¤§©©¨
dlik`d lr FzEfgtA Fl dpre ,lk ¡̀Ÿ§¨¨§©£©¨£¦¨

dxEkn `id ixd ,dxFkA il df dOl̈¨¤¦§¨£¥¦§¨
,zFYWle lk`l EaWie dilr rAWpe ,Ll§§¦§©¨¤¨§¨§¤¡Ÿ§¦§
Ff oi`e .xigOd WxR `l aEzMde§©¨Ÿ¥¥©§¦§¥

:iYrCal dxez ©§¦
.íBik éì äòáMä (âì)xn` xW`M ¦¨§¨¦©©£¤¨©

iPpi` ,dxFkA il df dOl eUr¥¨¨¨¤¦§¨¥¤¦
awri Fl xn` ,DA utgil draXdiM ¨¥¨¨©©£Ÿ¦¨§¨¦¦

,mlFrl dPWxiz `le DA uRgz `lŸ©§Ÿ¨§Ÿ¦¨¤¨§¨
Fl ozpe Fl Dxkn oM xg`e Fl rAWpe§¦§©§©©¥§¨¨§¨©
xn`W okYie .WTAW cifPd F` xigOd©§¦©¨¦¤¦¥§¦¨¥¤¨©

eUr,dxFkA il df dOl`id dPd ¥¨¨¨¤¦§¨¦¥¦
`NW il draXd xn`Ie ,Ll dxEkn§¨§©Ÿ¤¦¨§¨¦¤Ÿ
xn`e ,mlFrl dxikOd lr xrxrY§©§¥©©§¦¨§¨§¨©
xn` EN`M ,DxknE Fl rAWPW aEzMd©¨¤¦§©§¨¨§¦¨©

:Fl rAWpe Dxkncl dxez §¨¨§¦§©
.äøëaä úà åNò æáiå (ãì)xacl fA ©¦¤¥¨¤©§Ÿ̈¨§¨¨

FA lagi(b"i b"i ilWn)xaM la` . ¥¨¤¦§¥£¨§¨
dxikOl zF`p FxEarAW mrHd xn`̈©©©©¤©£¥©§¦¨
,zFIgd FcEvA zEnl KlFd didW ipRn¦§¥¤¨¨¥¨§©©
oi`e ,eia` iIgA zEnIW `Ed aFxwe§¨¤¨§©¥¨¦§¥
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åë(à)øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézL §¦§¦−§¨«¨

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

a`d ixg` wx dlrn mEW dxFkAl©§¨©£¨©©£¥¨¨
.dxFkAd Fl lirFY dnE©¦©§¨

.æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå øîàå§¨©©Ÿ©©¥§§©¨¨©¥©©¦¤
xfg dzWe lk`W xg` iM¦©©¤¨©§¨¨¨©
,dxFkAd iEGA zAq Ffe ,Fciv l` dcVd©¨¤¤¥§¦©¦©§¨

qkA utg oi` iMEYWie Elk`IW wx mili ¦¥¥¤¦§¦¦©¤Ÿ§§¦§
mFil EWEgi `le ,mYrA mvtg EUrie§©£¤§¨§¦¨§Ÿ¨§

:xgn̈¨
éaøå,c`n o`kA WAYWn mdxa` §©¦©§¨¨¦§©¥§¨§Ÿ

xEarA dxFkAd dGA iM xn`W¤¨©¦¦¨©§¨©£
Ednzi miAxe .eia`l oFnn oi`W d`xW¤¨¨¤¥¨§¨¦§©¦¦§§

EN`kE ,ax oFnn mdxa` Fl afr iM`l ¦¨©©§¨¨¨©§¦Ÿ
`A ,eixErpA lFcB xiWr mdiniA iE`ẍ¦¥¤¨¦¨¦§¨¨
wgvi didW ,crde .eipEwfA ipr icil¦¥Ÿ¦¦§¨§¨¥¤¨¨¦§¨
did EN`e ,Fciv xEarA eUr z` adF`¥¤¥¨©£¥§¦¨¨

`Ede ,eia` ziaA ax mgl,eipirA cAkp ¤¤©§¥¨¦§¦§¨§¥¨
m`e .cifp xEarA FzxFkA z` xkn `lŸ¨©¤§¨©£¨¦§¦
dn miOrhn lkF` mFi lkA eia` did̈¨¨¦§¨¥©§©¦©
dOle .civ il d`iad eil` xn`i mrH©©Ÿ©¥¨¨¦¨¦©¦§¨¨
`le ,zFcEng micbA awril Eid `lŸ¨§©£Ÿ§¨¦£§Ÿ
xn`W ,KxCl adfe sqM FO` Fl dpzp̈§¨¦¤¤§¨¨©¤¤¤¨©

('k g"k oNdl)cbaE lk`l mgl il ozpe §©¨§¨©¦¤¤¤¡Ÿ¤¤
`ide ,oFd Fl dglW `l dOl .WAll¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦
.o`Sd xnWl Kxvd iM ,FzF` zadF`¤¤¦ª§©¦§Ÿ©Ÿ

xn`W wEqRde(b"i e"k oNdl),Wi`d lCbIe §©¨¤¨©§©¨©¦§©¨¦
xWrd iM EaWgi al ixere .Fzpwf mcwŸ¤¦§¨§¦§¥¥©§§¦¨¤
EdIl` dPde ,miwiCSl dlFcB dlrn©£¨§¨©©¦¦§¦¥¥¦¨
mXd xQg dOl ,El`Wi cFre .gikFi¦©§¦§£¨¨¦¥©¥
xQg dOl EpEricFi ilE` .wgvil oFnn̈§¦§¨©¦¨¨¦¥
,WxC lW dpwA EpEgci l`e ,eipir xF`n§¥¨§©¦§§¨¤¤§¨
Ewnr iM URgl Epl oi`e ,cFq Fl Wi iM¦¥§¥¨§©¥¦¨§
.mpiadl mc`A gM oi`e mXd zFaWgn©§§©¥§¥Ÿ©¨¨¨©£¦¨

:eixaC EN` lM̈¥§¨¨
éðàåiM ,dfA FlkU ipir xEr in DnY ©£¦¨¥©¦¦¥¥¥¦§¨¤¦

,ax oFd Fl giPd mdxa` dPd¦¥©§¨¨¦¦©©
oiprd mcw cIn `Edd xWrd ca`e§¨©¨¤©¦¨Ÿ¤¨¦§¨
iM ,dxFkAd z` dGA df ipRnE ,dGd©¤¦§¥¤¦¨¤©§¨¦
zFid mcw mdixErpA did dGd xaCd©¨¨©¤¨¨¦§¥¤Ÿ¤¡
,aEzMd xRqi xW`M miWp eUrl§¥¨¨¦©£¤§©¥©¨
miYWlR ux`A xiWrde xfg ok ixg`e§©£¥¥¨©§¤¡¦§¤¤§¦§¦
ixU FA E`Pwie c`n lcB iM cr©¦¨¥§Ÿ©§©§¨¥
dE`zde Fiprl xfg ok ixg`e ,miYWlR§¦§¦§©£¥¥¨©§¨§§¦§©¨
wx EN` oi`e ,miOrhOde FpA civl§¥§§©©§©¦§¥¥©

:wFgU ixaC¦§¥§

,ãBòåxn` aEzMd iM(`"i d"k lirl)idie §¦©¨¨©§¥©§¦
Kxaie mdxa` zFn ixg ©̀£¥©§¨¨©§¨¤
ztqFY dkxAde ,FpA wgvi z` midl ¡̀Ÿ¦¤¦§¨§§©§¨¨¤¤
FzMxA dI`e ,cFake miqkpaE xWrA§¤¦§¨¦§¨§©¥¦§¨

ok ixg`e ,iprde eia` oFd cA`WoNdl) ¤¦¥¨¦§¤¡¦§©£¥¥§©¨

('b e"kxiWrd ,Jkxa`e LOr did`e§¤§¤¦§©£¨£¤¨¤¡¦
riBOW miwiCv Wi m`e .ok ixg` iprde§¤¡¦©£¥¥§¦¥©¦¦¤©¦©

d oiprA mirWxd dUrnM mdil`xWr £¥¤§©£¥¨§¨¦§¦§©¨¤
WFcTd iRn EkxAzPW mzF`A df oi ¥̀¤§¨¤¦§¨§¦¦©¨
xiWrz `id 'd zMxA iM ,`Ed KExÄ¦¦§©¦©£¦

DOr avr sqFi `le(a"k 'i ilWn): §Ÿ¦¤¤¦¨¦§¥

ìáàiklnE ,miklnM mNM zFa`d Eid £¨¨¨¨ª¨¦§¨¦©§¥
mizxFke mdiptl mi`A miFB¦¨¦¦§¥¤§§¦

aEzke ,zixA mdOr(`"l e"k oNdl)EraXIe ¦¨¤§¦§¨§©¨©¦¨§
lGOd rx wgvi did m`e ,eig`l Wi ¦̀§¨¦§¦¨¨¦§¨©©©¨
F`x Exn` dki` ,eia` iqkp cA`n§©¥¦§¥¨¦¥¨¨§¨

KOr 'd did iM Epi`x(g"k mW mW)xakE , ¨¦¦¨¨¦¨¨¨§¨
eUrl dxFkAd iEGA la` .eixkFrA did̈¨§§¨£¨¦©§¨§¥¨

:FAl zEIxfk`l§©§¨¦¦
ïëzéåihRWOn dxFkAA mipXd iR iM §¦¨¥¦¦©§©¦©§¨¦¦§§¥

wx ,miptl oM did `l dxFYd©¨Ÿ¨¨¥§¨¦©
Fl didIW ,FzxxUE a`d zlrn lgpl¦§Ÿ©£©¨¨§¨¨¤¦§¤
did okle .Fxirv lr dlrnE cFaM̈©£¨©§¦§¨¥¨¨

Lxka Lpa ip` wgvil xnF`f"k oNdl) ¥§¦§¨£¦¦§§Ÿ§§©¨

(a"liE`xd xFkAd `Ed iM xnFl ,©¦©§¨¨
Lpini miU xFkAd df iM oke ,KxAzdl§¦§¨¥§¥¦¤©§¦§¦§

FW`x lr(g"i g"n oNdl)FniCwdl , ©Ÿ§©¨§©§¦
dlgPA mB lhFp did ilE`e ,dkxAA©§¨¨§©¨¨¥©©©£¨
WECgn mipW iR oiC iM hrn xzFi¥§©¦¦¦§©¦¥¦

:dxFYd hRWn¦§©©¨
ãéväåmixVd EUri oM ,eitA did xW` §©©¦£¤¨¨§¦¥©£©¨¦

lMn civA mixgFA ,miklOde§©§¨¦£¦§©¦¦¨
iW mdn EliaFi miOrd lke ,lk`n©£¨§¨¨©¦¦¥¤©
eia` z` sipgn eUr dide .`xFOl©¨§¨¨¥¨©£¦¤¨¦
EPOn lk`l eiR l` Fciv lM `iadl§¨¦¨¥¤¦¤¡Ÿ¦¤
Fpal a`d zad`e .cinY FpFvxM¦§¨¦§©£©¨¨¦§

:`iadl dNw xFkAd©§©¨§¨¦
äîezFUr xg` FzF` Kxal xn`W ©¤¨©§¨¥©©£

xkU EPpi` miOrhOd Fl©©§©¦¥¤§©
zFpdl dvx la` ,mdA cgWe dlik`d̈£¦¨§Ÿ©¨¤£¨¨¨¥¨
zrA FWtpA dxEWw FWtp didYW EPOn¦¤¤¦§¤©§§¨§©§§¥
oFvxe `ln utgA FzF` Kxaie ,d`pdd©£¨¨¦¨¥§¥¤¨¥§¨
xg` iM FWtpA rcFi didW F` .mlẄ¥¤¨¨¥©§©§¦©©
lEgie dgnUE zbPrzn dzid dlik`d̈£¦¨¨§¨¦§©¤¤§¥¨§¨

Egw dYre oiprM ,WcTd gEx eilril ¨¨©©Ÿ¤§¦§©§©¨§¦
ci eilr idYe oBpnd oBpM dide oBpn§©¥§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨©

'd(e"h 'b a"n):
àìå,did gxFA iM oFd awri ciA Epzp §Ÿ¨§§©©£Ÿ¦¥©¨¨

ux`d on `vi eig` zrici `laE§Ÿ§¦©¨¦¨¨¦¨¨¤
miNnbE micare oFd Fl Epzp EN`e ,FCal§©§¦¨§©£¨¦§©¦
.FbxdlE Fl ax`l d`pw Fl mitiqFn Eid̈¦¦¦§¨¤¡Ÿ§¨§

Exn` EpizFAxe('a g"q x"a)EdElfBW §©¥¨§¤§¨
:EPOn¦¤

éîemicbA awril Eid `NW Fl xn` ¦¨©¤Ÿ¨§©£Ÿ§¨¦
la` ,dnwxe iWnE WW zFcEng£¥¤¦§¦§¨£¨
dcVd FYklA eUr iM xn` aEzMd©¨¨©¦¥¨§¤§©¨¤
ipRnE ,ciSd icbaA mtilgn did cEvl̈¨¨©£¦¨§¦§¥©©¦¦§¥
eicbaaE FpaA cinY WXnn wgvIW¤¦§¨§©¥¨¦¦§¦§¨¨
EPxiMi oR awri z` mzF` dWiAld¦§¦¨¨¤©£Ÿ¤©¦¤
gxIe oM dUrW d`Fx dY` `lde ,mdÄ¤©£Ÿ©¨¤¤¨¨¥©¨©

eicbA gix z`(f"k f"k oNdl)miUn did iM , ¤¥©§¨¨§©¨¦¨¨¥¦
aEzMW oiprM ,mFMxke Cxp KFzA mzF`¨§¥§§§©§§¦§¨¤¨

('h d"n miNdY)lM zFrivw zFld`e xn §¦¦Ÿ©£¨§¦¨
ux`A mignFv minUAd Eide ,LizcbA¦§Ÿ¤§¨©§¨¦§¦§¤¤
iM ,"dcU gixM" xn` oM lre .l`xUi¦§¨¥§©¥¨©§¥©¨¤¦
eicbA Egixd dcU Wi` FzFid xEarA©£¡¦¨¤¥¦§¨¨
FnM ,zFpli`d iviv gix F` .mdn¥¤¥©¦¥¨¦¨§

EpizFAx Exn`W(:h"k ziprY)dcVd gixM ¤¨§©¥©£¦§¥©©¨¤
:migERY lW¤©¦

äìàMäåixer zl`W eipir xF`n lr §©§¥¨©§¥¨§¥©¦§¥
z`n dAq dzid m` iM ,al¥¦¦¨§¨¦¨¥¥
,awri z` KxaIW icM `id dPd ,mXd©¥¦¥¦§¥¤§¨¥¤©£Ÿ

aEzMd xERq `Ede('` f"k oNdl)oidkYe §¦©¨§©¨©¦§¤¨
KxC lre .eUr z` `xwIe z`xn eipir¥¨¥§Ÿ©¦§¨¤¥¨§©¤¤
Fnrhe ,dpwGd oipr wx EPpi` hWRd©§¨¥¤©¦§©©¦§¨§©£
FzpwfA eipir oidkYe wgvi owf iM idie©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨§¦§¨

awriA dPde ,eUr z` `xw('i g"n oNdl) ¨¨¤¥¨§¦¥§©£Ÿ§©¨

lkEi `l owGn EcaM l`xUi ipire§¥¥¦§¨¥¨§¦Ÿ¤Ÿ©
ipFliXd dIg`A aEzke ,zF`xlc"i `"n) ¦§§¨©£¦¨©¦¦

('cdWnA xRqie ,FaiVn eipir Enw iM¦¨¥¨¦¥¦©¥§¤
`lR EpAx('f c"l mixaC)dzdk `l ©¥¤¤§¨¦Ÿ¨£¨

:Fpir` dxez ¥
äéä øLà ïBLàøä áòøä ãálî (à)¦§©¨¨¨¨¦£¤¨¨

.íäøáà éîéaarx did `l ilE` ¦¥©§¨¨©Ÿ¨¨¨¨
mdxa` ini cr mlFrA(e"k `"xC iwxR), ¨¨©§¥©§¨¨¦§¥§

KxS dn iM ,EPOn aEzMd dpni oM lre§©¥¦§¤©¨¦¤¦©Ÿ¤
ciBdl df iM ipirA oFkPde .df xiMfdl§©§¦¤§©¨§¥©¦¤§©¦
oFW`xd arxd FzF` mixkFf Eid iM¦¨§¦¨¨¨¨¦



zeclezמו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k oey`x meil inei xeriy

(á)ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
éìà øîà øLà õøàa:E ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑ למצרים לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְְְִִֶֶֶַַָָָ
לֹו: אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד "אלּֿתרד ּכמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּתמימה  עֹולה ׁשאּתה לארץ מצרימה", חּוצה ואין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ל .ּכדאי ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ל ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה, עֹולה (רש"י ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ב) כו,

מדּגׁש לארץ ּברׁש"י ׁשּבחּוץ מדּגׁשת החּסרֹון ּבּמדרׁש ואּלּו , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
יׂשראל ארץ "מה מעלת הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

יצאת  אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת אם ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָעֹולה,
ׁשעל־ידי  סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּוץ

היתה  אז ּוכבר ּבפעל, אברהם אֹותּה קנה הארץ ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהבטחת
רׁש"י  לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשֹונה

לאברהם קנּויה עדין היתה ּכמֹולא ארץ היתה והיא ּבפעל, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ז)ּומהּו כד, שרה לארץ (חיי ּבחּוץ : ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבארץ. רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑"האּלה" .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdxa` cxi FxEarAW eilr mixRqnE§©§¦¨¨¤©£¨©©§¨¨
cFaM mXd Fl dUr mWe ,mixvnl§¦§©¦§¨¨¨©¥¨
zkll utg wgvi did okle .lFcB̈§¨¥¨¨¦§¨¨¥¨¤¤
xn`PW cr mW cxil eizFa` ikxcA§©§¥£¨¥¥¨©¤¤¡©

Fldnixvn cxY l`: ©¥¥¦§¨§¨
íòèåEpizFAx Exn` dripOdc"q x"a) §©©©§¦¨¨§©¥

('bdvEg oi`e dninY dlFr dY ©̀¨¨§¦¨§¥¨
oiprA cFr llkp iYrclE .Ll icM ux`l̈¨¤§©§§©§¦¦§¨¨¦§¨
l` mdxa` zElB iM ,cizrA dfinx§¦¨¤¨¦¦¨©§¨¨¤
eipA ElbIW fnx arxd ipRn mixvn¦§©¦¦§¥¨¨¨¤¤¤¦§¨¨
zElB did `l Klnia` l` FYkle ,mẄ§¤§¤£¦¤¤Ÿ¨¨¨
Fzcixi la` ,FpFvxA aWFi did mW iM¦¨¨¨¥¦§£¨§¦¨
,zElBl fnxi arxd ipRn mW wgvi lW¤¦§¨¨¦§¥¨¨¨¦§Ÿ©¨
l` Klde FgxM lrA FnFwOn dlB iM¦¨¨¦§§©¨§§¨©¤
FnFwOn FzElB did dPde ,zxg` ux ¤̀¤©¤¤§¦¥¨¨¨¦§
ixEbn ux` `idW miYWlR ux` l ¤̀¤¤§¦§¦¤¦¤¤§¥

a`mFwn `idW laA zElbl fnxie ,ei ¨¦§¦§Ÿ§¨¨¤¤¦§
:miCUM xE`A EidW eizFa` ixEbn§¥£¨¤¨§©§¦

òãådUrnl fnxi xMfPd zElBd iM §©¦©¨©¦§¨¦§Ÿ§©£¥
,FYW` Egwl `l xW`M ,wgvi¦§¨©£¤Ÿ¨§¦§
,cgRde zElBd wx mW Fl did `le§Ÿ¨¨¨©©¨§©©©

xn` dNgYnEdGd Wi`A rbPd ¦§¦¨¨©©Ÿ¥©¨¦©¤
.znEi zFn FYW`aEFA xfg minilE §¦§¨§¨¦¨©

xn`e.EpOrn Kleil` Exfg ok ixg`e §¨©¥¥¦¨§©£¥¥¨§¥¨
ipRn mW ElB laA zElB oke ,zixAA©§¦§¥¨¨¤¨¨¦§¥
`l mW mzFid zrnE ,arx zFtrlf©§£¨¨¥¥¡¨¨Ÿ
Eid la` ,mzF` EPr `le mEcar£¨§Ÿ¦¨£¨¨
ok ixg`e ,zEklOA mixU mdilFcB§¥¤¨¦©©§§©£¥¥

eidl` idi FOr lMn mka in Exn`̈§¦¨¤¦¨©§¦¡Ÿ¨
lrie FOr('b '` `xfr)mdilr Exidfde , ¦§©©¤§¨§¦§¦£¥¤

oM ixg`e zFgRde xdPd xar ixÜ¥¥¤©¨¨§©©§©£¥¥
ocire onf cr `lhA zEde oipAd ElHA¦§©¦§¨§©¥§¥¨©§¨§¦¨
oipAA zEWx Epzpe Exfg ok ixg ©̀£¥¥¨§§¨§§©¦§¨
oiaxwdn oedl iC Exn`e Exidfde§¦§¦§¨§¦¤¡Ÿ§©§§¦
iIgl oiNvnE `InW Dl`l oigFgip¦¦¤¡¨§©¨§©©¦§©¥

idFpaE `Mln('i 'e mW): ©§¨§¦¨

ìt Cìî Cìîéáà ìà.íézLrcFp `l ¤£¦¤¤¤¤§¦§¦Ÿ©
iniA did xW` Klnia` `Ed m ¦̀£¦¤¤£¤¨¨¦¥
zrA miYWlR Kln lMW F` ,mdxa ©̀§¨¨¤¨¤¤§¦§¦¨¥
`xTi ceC iniA mB iM ,oM `xTi `idd©¦¦¨¥¥¦©¦¥¨¦¦¨¥

:FpA didW qElwp` zrce .Klnia £̀¦¤¤§©©ª§§¤¨¨§
.Cìîéáà ìà ÷çöé Cìiå íòèåiM §©©©¥¤¦§¨¤£¦¤¤¦

dnixvn zcxl FYrcA did̈¨§©§¨¤¤¦§©§¨
,eia` zixA lrA Klnia` l` Klde§¨©¤£¦¤¤©©§¦¨¦
`le zxSAd iniA FOr aihii ilE`©¥¦¦¦¥©©Ÿ¤§Ÿ
Klnia` dPde .mixvnl cxil Kxhvi¦§¨¥¥¥§¦§©¦§¦¥£¦¤¤
FA rbp `l mdxa` lW FzixA ipRn¦§¥§¦¤©§¨¨Ÿ¨©
mFwOd iWp` la` ,llM FziaA `le§Ÿ§¥§¨£¨©§¥©¨
FYW` lr dl`W KxC EPOn EWTA dOd¥¨¦§¦¤¤¤§¥¨©¦§
ok iR lr s`e ,`id izFg` xn` `Ede§¨©£¦¦§©©¦¥
,eiWp`n Wi` `le KlOd DA rbp `lŸ¨©¨©¤¤§Ÿ¦¥£¨¨
KklE ,mdxa` oiprA mixMfp Eid iM¦¨¦§¨¦§¦§©©§¨¨§¨
,xn`i ,"mrd cg`" akW hrnM xn`̈©¦§©¨©©©¨¨Ÿ©
,DPOn iYxnWpe DA iYrbp `l ip £̀¦Ÿ¨©§¦¨§¦§©§¦¦¤¨
iWp`n cg` DA lWMIW did aFxw la £̀¨¨¨¨¤¦¨¥¨¤¨¥©§¥
xW`M mW` Epilr `ian ziide ,ux`d̈¨¤§¨¦¨¥¦¨¥¨¨©£¤

:Lia` oiprA `hg Epilr dida dxez ¨¨¨¥¥§§¦§©¨¦
éìà øîà øLà õøàa ïëL (á).Eoi` §Ÿ¨¨¤£¤Ÿ©¥¤¥

zg` zaA xn`IW mrhux`A okW ©©¤Ÿ©§©©©§Ÿ¨¨¤
,z`Gd ux`A xEB Lil` xn` xW`la` £¤Ÿ©¥¤¨¨¤©Ÿ£¨

Lini lM okWE ,dnixvn cxY l` FWExR¥©¥¥¦§¨§¨§Ÿ¨¨¤
,mrtE mrR lkA Lil` xn`W ux`Ä¨¤¤Ÿ©¥¤§¨©©©©
xEbe ,dpgY 'd iR lre rQY 'd iR lr©¦¦©§©¦©£¤§
iM ,miYWlR ux`A z`Gd ux`A dYr©¨¨¨¤©Ÿ§¤¤§¦§¦¦

aizkcM ,DzF` oY` LrxflE LlrWFdi) §§©§£¤¥¨§¦§¦§ª©

('b b"iipxq zWng aWgY iprpMl©§©£¦¥¨¥£¥¤©§¥
:miYWlt§¦§¦

ïëzéådidIWeil` `xIemcw iM ,mCwn §¦¨¥¤¦§¤©¥¨¥¨ª§¨¦Ÿ¤
Fl xn`p FnFwOn Fz`vcxY l` ¥¦§¤¡©©¥¥

Lil` xn` xW` ux`A okW dnixvn¦§¨§¨§Ÿ¨¨¤£¤Ÿ©¥¤
z`Gd ux`A dYr xEbe ,mW LzFidA¦§§¨§©¨¨¨¤©Ÿ
miAx miOr llkY xW` orpM ux`A§¤¤§©©£¤¦§Ÿ©¦©¦
`NW dYr LEvn ip` iM ,zFAx zFvx`e©£¨©¦£¦§©§©¨¤Ÿ
zFvx`d lM iM ,mlFrl DPOn `vY¥¥¦¤¨§¨¦¨¨£¨
FnFwOn rqp dPde .Lrxfl oY` l`d̈¥¤¥§©§£§¦¥¨©¦§
orpM zFvx` lkA zkll arxd ipRn¦§¥¨¨¨¨¤¤§¨©§§©©
F`aaE ,eil` xn`i xW` ux`A oMWl¦§Ÿ¨¨¤£¤Ÿ©¥¨§Ÿ
Kxvd `le ,aWY o`M Fl xn` xxbl¦§¨¨©¨¥¥§Ÿª§©
lr xar `NW `Ed rEci iM ,Wxtl§¨¥¦¨©¤Ÿ¨©©
xW` mixdd cg` lr oke ,mXd zevn¦§©©¥§¥©©©¤¨¦£¤

Lil` xn`('a a"k lirl)iYxMfd xW`M , Ÿ©¥¤§¥©£¤¦§©§¦
('h wEqR mW):b dxez ¨¨

.äòáMä úà éúî÷äå (â)Kixv oi` ©£¦Ÿ¦¤©§ª¨¥¨¦
z` `Ed KExA WFcTd gihaIW¤©§¦©©¨¨¤



מז zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k oey`x meil inei xeriy

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑לבנֹו אֹומר זרעאדם 'יהא : ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרעֹו
לענין  ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)הּקללה לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו, (ישעיה ׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשהּנׁשּבע סה) לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"והּנחּתם

!'וכ ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא .אֹומר: ְְֱִִִִִֵֵָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו ÓLiÂ¯.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
Èz¯ÓLÓ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים

ּדמים  ּוׁשפיכּות הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת

עבדיו  על ׁשּבעלֿ∑È˙¯B˙Â.וחּקֹותיו ּתֹורה להביא ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מּסיני ּפה, למׁשה .(ב"ר)הלכה ְֲִִֶֶַָָֹ

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

rAWPW drEaXd xari `NW wgvi¦§¨¤Ÿ©£Ÿ©§¨¤¦§©
l `Ed mc` `l iM ,eia`lmgPd`"y) §¨¦¦Ÿ¨¨§¦¨¥

(h"k e"hlrA xg` rxf Fl oi` mdxa`e ,§©§¨¨¥¤©©¥©©
lr dPpi` drEaXde ,midl`l zixA§¦¥Ÿ¦§©§¨¥¤¨©
eig` eUr ipRn Kxvd awriA iM .i`pY§©¦§©£Ÿª§©¦§¥¥¨¨¦

FrxfaE zixAd mIwzi FAW xnFloNdl) ©¤¦§©¥©§¦§©§§©¨

(a"i d"l:eUrA `l ,Ÿ§¥¨
äàøðåxn`Od dGWz` iznwde §¦§¤¤¤©©£¨©£¦Ÿ¦¤

draXdKklE ,drEaW aWgi ©§ª¨¥¨¥§¨§¨
dxFYA xn`i cinY('` b"l zFnW)ux`d ¨¦¥¨¥©¨§¨¨¤

wgvil mdxa`l iYrAWp xW £̀¤¦§©§¦§©§¨¨§¦§¨
KA mdl YrAWp xW` ,awrilEa"l mW) §©£Ÿ£¤¦§©§¨¨¤¨¨

(b"iiYlA wgvil drEaW Ep`vn `l iM ,¦Ÿ¨¨§¨§¦§¨¦§¦
raXdl `Ed KExA WFcTd dvxe .z`fŸ§¨¨©¨¨§¦¨©
iE`xW ricFdl ,zFa`d on cg` lkl§¨¤¨¦¨¨§¦©¤¨
didYWe ,zixA FOr zxkl cg` lM̈¤¨¦§Ÿ¦§¦§¤¦§¤
,mrxf mr eiptl zcnFr cg` lM zEkf§¨¤¨¤¤§¨¨¦©§¨
,wiRqY dpFW`xdW iR lr s` iM¦©©¦¤¨¦¨©§¦
okle ,mdl `Ed cFake zEkf ztqFY¤¤§§¨¨¤§¨¥

xn`(a"n e"k `xwIe)izixA z` iYxkfe ¨©©¦§¨§¨©§¦¤§¦¦
z` s`e wgvi izixA z` s`e awri©£Ÿ§©¤§¦¦¦§¨§©¤
iM ,xMf` ux`de xMf` mdxa` izixA§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ¦

:midl`l zixA ilrA mNMª¨©£¥§¦¥Ÿ¦
ïëzéådrEaXA wgvil Fl siqFdW §¦¨¥¤¦§¦§¨©§¨

FnvrA FA mIwIW z`Gd©Ÿ¤§©¥§©§
,eia` mdxa`l rAWp xW` drEaXd©§¨£¤¦§©§©§¨¨¨¦
xn` xW`M miOrA dkxA `Ed didIW¤¦§¤§¨¨¨©¦©£¤¨©
lM Lrxfa EkxAzde eia` mdxa`l§©§¨¨¨¦§¦§¨£§©§£Ÿ

aEzMd WExR didie .ux`d iiFB¥¨¨¤§¦§¤¥©¨
izFnwdeLAxW` drEaXd z` ©£¦¦§¤©§¨£¤

,Lia` mdxa`l iYrAWpdY` iM ¦§©§¦§©§¨¨¨¦¦©¨
awriA cFr xn` oke ,miOrA dkxA§¨¨¨©¦§¥¨©§©£Ÿ

(c"i g"k oNdl)zgRWn lM La Ekxape §©¨§¦§§§¨¦§§Ÿ
:LrxfaE dnc`dc dxez ¨£¨¨§©§¤

(ä).ézøîLî øîLiåi"Xx oFWl ©¦§Ÿ¦§©§¦§©¦
.ilwA.FzF` iziQPWM.iYxnWn §Ÿ¦§¤¦¦¦¦§©§¦

zFixrl zFIpW oFbM dwgxdl zFxfB§¥§©§¨¨§§¦©£¨
.zAWl zEaW,izevn`l EN`W zFvn §§©¨¦§Ÿ©¦§¤¦Ÿ

lfB oFbM EazMIW `Ed oiC EaYkp¦§§¦¤¦¨§§¤¤
.minC zEkitWE,izFTgxvIW mixaC §¦¨¦ª©§¨¦¤¥¤

zlik` oFbM mdilr oiaiWn b"ere rxd̈©§§¦¦£¥¤§£¦©
xaCA mrh oi`W fphrW zWialE xifg£¦§¦©©©§¥¤¥©©©¨¨

.eicar lr FTg xfB KlOd `N`.izxFze ¤¨©¤¤¨©ª©£¨¨§Ÿ¨
dWnl dkld dR lrAW dxFY `iadl§¨¦¨¤§©¤£¨¨§¤

:ipiQn¦¦©
íàåzrC lr iEpA df lM didi oM §¦¥¦§¤¨¤¨©©©

z` xOWnE mIwn mdxa` didW¤¨¨©§¨¨§©¥§©¥¤
Exn` Kke ,dpYp `NW cr dxFYdx"a) ©¨©¤Ÿ¦§¨§¨¨§

('b c"vzFlbr sqFi mdl oYIe wEqRA©¨©¦¥¨¤¥£¨
(`"k d"n oNdl)zWxtA EPOn WxRW , §©¨¤¥©¦¤§¨¨©

mWM dxFYA wqFr didW dtExr dlbr¤§¨£¨¤¨¨¥©¨§¥
dpYp `l eiWkr cre ,eizFa` EidW¤¨£¨§©©§¨Ÿ¦§¨

aEzM ixde ,dxFYiYxnWn xnWIe ¨©£¥¨©¦§Ÿ¦§©§¦
.izFxFze izFTg izFvnExn` mWe ¦§©ª©§¨§¨¨§

dide dxFY iwECwC ENt` xOWn didW¤¨¨§©¥£¦¦§¥¨§¨¨
:'Eke eipal cOln§©¥§¨¨§

Léåawri miwd Ki` oM m` ,l`Wl §¥¦§Ÿ¦¥¥¥¦©£Ÿ
daSn(g"i g"k oNdl)iYW `Upe ©¥¨§©¨§¨¨§¥

EpizFAx zrckE ,zFig`(`"i c"r x"a) £¨§©©©¥
FzcFC `Up mxnre ,rAx`('k 'e zFnW), ©§©§©§¨¨¨¨§

daSn dxUr miYW miwd EpAx dWnE¤©¥¥¦§¥¤§¥©¥¨
('c c"k mW)mibdFp EidIW xWt` Ki`de , ¨§¨¥¤§¨¤¦§£¦

mdxa` xq`X dnA dxFYA xYd¤¥©¨§©¤¨©©§¨¨
xkU mXd Fl rawe Fnvr lr mdia £̀¦¤©©§§¨©©¥¨¨
FziA z`e eipA z` dEvi `Ede ,xaCd lr©©¨¨§§©¤¤¨¨§¤¥

EWxC awriaE .eikxcA zkll eixg`x"a) ©£¨¨¤¤¦§¨¨§©£Ÿ¨§
('e h"r.oinEgY rawe zAXd z` xnXW¤¨©¤©©¨§¨©§¦

`idW ipRn zAWA df didIW xWt`e§¤§¨¤¦§¤¤§©¨¦§¥¤¦
DNM dxFYd lkM dlEwWzFkxA inlWExi) §¨§¨©¨ª¨§©§¦§¨

(d"d `"tdUrn lr dcirn `idW ,¤¦¥¦¨©©£¥
:ziW`xA§¥¦

éìeàå,xn`p.iYxnWnzFixrl zFIpW §©¤¡©¦§©§¦§¦©£¨
,gp ipA lW.izevnElfB ¤§¥Ÿ©¦§Ÿ©¤¤

,minC zEkitWE.izFTgigd on xai` §¦¨¦ª©¥¨¦©©
zaMxde dndA zrAxd lW mi`lke§¦§©¦¤©§¨©§¥¨§©§¨©

,oli`.izFxFzedcFar ixEQ`e oipiC ¦¨§¨¦¦§¦¥£¨
,gp ipA odA EEhvp oNM EN`W ,dxf̈¨¤¥ª¨¦§©¨¤§¥Ÿ©
F`xFA oFvx dUFrde xnFXd `Ede§©¥§¨¤§§
zFvOA zFxnge oiwECwC ENt` xOWnE§©¥£¦¦§¦§ª§©¦§
mdxa` lW f"r FxiMfdW FnkE ,odNW¤¨¤§¤¦§¦¤©§¨¨

zFed iwxR d`n rAx` Epia`(:c"i f"r). ¨¦©§©¥¨¦§¥©
dEccOW "mixrW d`n"A EWxce§¨§§¥¨§¨¦¤§¨¨

zFxUrnl('e c"q x"a)zFa`d Eid iM , §©©§¦¨¨¨
F` ,miIprl zFxUrn zzl miOr iaicp§¦¥©¦¨¥©©§©£¦¦
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ß oeygxn e"k ipy mei ß

(å):øøâa ÷çöé áLiå©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

(æ)àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®
íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé ék¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ

:àåä äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìò©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«
i"yx£BzL‡Ï∑אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:,על הּוא"(לעיל אחי ."אמריֿלי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

(ç)Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
ìt Cìî÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

:BzLà ä÷áø úà¥−¦§¨¬¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑ עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה נׁשמר אמר: להיֹות נזהר ולא Û˜LiÂ.עכׁשו', ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ·‡∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ¬ƒ∆∆¿ְִֵֶַָָָ

(è)EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ
éàå àåä÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈

:äéìò úeîà-ït ézøîà ék¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨

(é)áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä ãçà©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑ ּבעם,הּמיחדהּמל ‡ÌL.זה eÈÏÚ ˙‡·‰Â∑ ּכבר ׁשכב, עלינּוהבאת אם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

a‚¯¯:ו  ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

d˙z‡Ïז  (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊk¯י  ‡Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,mdicinlze xare mW oFbM ,'d ipdkl§Ÿ£¥§¥¨¥¤§©§¦¥¤
oFilr l`l odk `Ede oiprM(g"i c"i lirl): ¨¦§¨§Ÿ¥§¥¤§§¥

äàøpäåcnNW EpizFAx zrCn il` §©¦§¤¥©¦©©©¥¤¨©
DNM dxFYd Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦©¨ª¨
dizFvn inrhaE DA wqre WcTd gExA§©©Ÿ¤§¨©¨§©£¥¦§¤¨
inM DNM DzF` xnWe ,dizFcFqe§¤¨§¨©¨ª¨§¦
DzF` FzxinWE ,dUFre dEvn Fpi`W¤¥§ª¤§¤§¦¨¨
ux`l dvEgA awrie ,calA ux`A did̈¨¨¨¤¦§©§©£Ÿ§¨¨¤¤
zFvOd iM ,mxnr oke ,zFig`d `Up̈¨¨£¨§¥©§¨¦©¦§
iR lr s` ,od ux`d idl` hRWn¦§©¡Ÿ¥¨¨¤¥©©¦

mFwn lkA sEBd zaFgA EpxdfdWoiWECw) ¤ª§©§§©©§¨¨¦¦

(:e"ldGd cFQd EpizFAx Efnx xakE .§¨¨§©¥©©¤
(b"n `wqR mixaC ixtqA)FA Lxir` ip`e , §¦§¦§¨¦¦§¨©£¦£¦§

mXd zxfrA"i `xwIe)(g"i `"i mixaC ,d"k g. §¤§©©¥©¦§¨§¨¦

rEci onfA dWCgzPW devn daSOde§©©¥¨¦§¨¤¦§©§¨¦§¨¨©
EWxCW FnM `id(ixtqA)`pU xW`A ¦§¤¨§§¦§¦©£¤¨¥

Lidl` 'd(a"k f"h mixaC)xg` D`pVW , ¡Ÿ¤§¨¦¤§¨¨©©
:zFa`d iniA daEd` DzFid¡¨£¨¦¥¨¨

óñBéáeEWxC('c a"v x"a)xOWn didW §¥¨§¤¨¨§©¥
,mixvnA ENt` zAXd z ¤̀©©¨£¦§¦§©¦
,zFvOd lM cbpM dlEwW `idW ipRn¦§¥¤¦§¨§¤¤¨©¦§
,mlFrd WECg lr zEcr `EdW itl§¦¤¥©¦¨¨
zpEn` eipA z` cOll oM dUFr dide§¨¨¤¥§©¥¤¨¨¡©
zpEM mANn `ivFdl mlFrd z`ixA§¦©¨¨§¦¦¦¨©¨©
z`fe ,mixvOd zFrce dxf dcFar£¨¨¨§¥©¦§¦§Ÿ

:mzpEM©¨¨¨
ìòå`dIW xn`p hWRd KxC.iYxnWn §©¤¤©§¨Ÿ©¤§¥¦§©§¦

mXA oin`dW zEdl`d zpEn ¡̀©¨¡Ÿ¤¤¡¦©¥

wlge ,FAlA Ff zxnWn xnWe cgind©§ª¨§¨©¦§¤¤§¦§¨©
mWA `xwe ,dxf dcFard icaFr lr DÄ©§¥¨£¨¨¨§¨¨§¥

.FzcFarl miAx aiWdl 'd.izevnlkM §¨¦©¦©£¨¦§Ÿ©§¨
,FpA zlFre ,Lvx`n Ll KlA EdEv xW £̀¤¦¨§¤§¥©§§§©§

,DpA z`e dn`d zWixbE.izFTgzkll §¦©¨¨¨§¤§¨ª©¨¤¤
dUFre mEgxe oEPg zFidl mXd ikxcA§©§¥©¥¦§©§©§¤
z`e eipA z` zFEvlE hRWnE dwcv§¨¨¦§¨§©¤¨¨§¤

.mdA FziA.izxFzeFnvrA dliOd ¥¨¤§Ÿ¨©¦¨§©§
odW ,oNM gp ipA zFvnE eicare eipaE¨¨©£¨¨¦§§¥Ÿ©ª¨¤¥

:mdl dxFYe dxez ¨¨¤
.àéä éúçà øîàiå (æ)`l mipAd lre ©Ÿ¤£Ÿ¦¦§©©¨¦Ÿ

zxg` dX` ipA xn`i iM ,EdEl`W§¥¦Ÿ©§¥¦¨©¤¤
:Fl mdg dxez ¥
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(àé)Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬
:úîeé úBî BzLàáe äfä©¤²§¦§−¬¨«

(áé)àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−
:ýåýé eäëøáéå íéøòL äàî¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי »»∆«ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ
עצמּה הּגֹוים ,יׂשראל ׁשבעת Ma‰.(ב"ר)ּכארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ«»»

‡Â‰‰∑ ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה אףֿעלּֿפי «ƒְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
‰‰Â‡.(ב"ר)רעבֹון  ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ׁשניהם ְָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶ

קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר Ó‡‰.לּמה? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»
ÌÈ¯ÚL∑ ראּויה ּכּמה על לעׂשֹות,ׁשאמדּוה ועׂשתה ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ

'אמד  אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. - ׁשאמדּוה זה,אחת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.היה'למעׂשרֹות  ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz ,zeclez t"y zgiyn)

כ"ק  מבאר ׁשערים" מאה יצחק... "וּיזרע הּפסּוק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעל
חמיׁשים  יׁשנם ּכללי ׁשּבאֹופן צדק", ה"צמח ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאדמֹו"ר
ואפׁשרּויֹות: ּדרגֹות ׁשּתי יׁש עצמם אּלּו ּובׁשערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשערים,
למּטה, מּלמעלה הׁשּפעה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי
וכ למעלה. מּמּטה העלאה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכפי

ׁשערים". "מאה ְִִֵָָָנֹוצרים
ׁשל  הּדרּגה הּוא: אּלּו ּדרגֹות ׁשּתי ּבין ההבּדלים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד
מּלמעלה, הׁשּפעה ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ"חמיׁשים
ּתֹופס  ׁשה"מּטה" הרי למּטה, ירידה היא ׁשּמהּותּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיון
מאֹור  נמׁש ּכאׁשר אף ולכן, זֹו. ּדרּגה לגּבי מקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיזׁשהּו
ּכלׁשהי  אחיזה לּנס ׁשּתהיה צֹור יׁש הּטבע, ׁשּמעל נס ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
ׁשהם  ּכפי ׁשערים" "מאה ׁשל הּדרּגה זאת, לעּומת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּטבע.
אּלא  העֹולם, למגּבלֹות קׁשּורה אינּה העלאה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבכיוּון
מן  ולצאת להתרֹומם היא ה"העלאה" ּתכלית :ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיפ

ׁשידּוד  ׁשל ּבאֹופן הם זֹו מּדרּגה הּניסים ,ּולפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם.
ֶַַהּטבע.

ׁשערים" ל"מאה רׁש"י ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ההסּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ְִִִָּבפנימּיּותם:

ׁשל  ׁשּבכיוּון ׁשערים") "מאה מּתֹו) הּׁשערים חמיׁשים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּצד
הּתבּואה  צמיחת ּבעת ׁשרתה ׁשהּברכה לבאר יׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכה,
ּבּדרּגה  הּׁשערים חמיׁשים מּצד ואילּו הּטבע. ּבמגּבלֹות –ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָ
ּולאחר  הּצמיחה לאחר ׁשרתה ׁשהּברכה יֹוצא, - ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה
הּנֹובעים  הּניסים ּכי הּתבּואה, ׁשל המדּויקת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמדידה

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם זֹו, ְְִִֵֶֶֶַַַָמּדרּגה
את  מדד ׁשּיצחק על־ידי הּוׂשגה העלאה ׁשל זֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודרּגה
העלאה  היא הּמעׂשר ּתכלית ּגם ּכי מעׂשר, לצֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתבּואה
היה  זֹו עבֹודה על־ידי הּנֹובע האֹור ּגם ולכן למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָמּלמּטה

העלאה. ׁשל ְֲִֶַָָּבכיוּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz zeclez t"y zgiyn)

ּכיון  נֹוסף: ענין יׁש היה" למעׁשרֹות זה "אֹומד רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבדברי
את  למּדֹוד ּדֹורׁשת ׁשההלכה ּבאֹופן נקּבעה מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצות
ׁשעצם  יֹוצא, – הּמעׂשר היא מּמּנה ועׂשירית ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתבּואה,
הּתֹורה  ּתֹורה: ׁשל מדידה ּתֹורה, ׁשל מציאּות הּוא ְְִִֶֶֶַָָָָָה"אֹומד"
זאת, ּובכל .וכ ּכ היא הּתבּואה ׁשּכּמּות וקֹובעת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסקת
מאה. ּפי עצמּה את והכּפילה זה מאֹומד "יצאה" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּתבּואה

התּבּטלה. הּתֹורה ׁשל הּמדידה ְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו
הּמציאּות, ׁשל מדידה על מדּוּבר ּכאׁשר הּׁשאלה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעֹוררת
ּבּמדידה  ׁשינּוי ׁשּיחּול ייּתכן ּכיצד א זאת. להבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
"ורּבֹותינּו רׁש"י אֹומר על־ּכ אמת'? 'ּתֹורת לפי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָהּנקּבעת
וזֹוהי  (=אדֹון). הּבית ּבעל ּגדֹול, הּוא "רב" ְְִִַַַַַָָָאמרּו":
ּגדֹולים, זאת ׁשאמרּו אמרּו", "ורּבֹותינּו ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
ּתֹורה. ׁשל מדידה ּגם לׁשּנֹות יכֹולים ׁשהם הּכל, על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאדֹונים
עּמֹו מתאחדת ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ּתֹורה לֹומד יהּודי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
אז  רק ּפׁשּוטֹו, לפי ּגם ּכּמּובן, אׁשר ׁשּלֹו, "ּתֹורתֹו" ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָונעׂשית
על  הּבית' 'ּבעל להיֹות מ"רּבֹותינּו", לאחד להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חז" אמרּו ועליו ּכביכֹול, רּבנן",הּתֹורה, – מלכי? "מאן ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ
היא  ּכ ּפסיקתם, ּוכפי והּמלכים, האדֹונים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשרּבנן

ְִַהּמציאּות.
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא הּפסּוק על חז"ל ְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹּכמאמר
ימין  על ל "אֹומרים רּבנן ּכאׁשר אפילּו ּוׂשמאל", ימין ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹל
ענין  אפילּו ּכלֹומר, ימין". ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
אֹומרים  וחז"ל ׂשמאל, ׁשהּוא מגּדירה אמת' 'ּתֹורת ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹאׁשר
– תסּור..." "לא עצמּה: הּתֹורה ּפֹוסקת ימין, ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹעל־ּכ

להם. לׁשמֹוע ְִֵֶַָיׁש
על  אֹומרים ׁשחכמים ׁשעל־ידי־זה ,מּכ יֹותר לֹומר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
'ּתֹורת  הּתֹורה, ּכאׁשר ימין. נעׂשה הּוא – ימין ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׂשמאל
עצמֹו ׁשהּדבר לֹומר הּכּונה אין תסּור", "לא ּפֹוסקת ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמת',
ׁשּלמעׂשה  הּתֹורה ציותה זאת ּובכל "ׂשמאל" נׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאכן
ּבאמת  ׁשהרי "ימין", ׁשּזהּו אֹומרים חכמים ּכי ,להיפ ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָינהגּו
אּלא  לאמת, ּבניגּוד לפעֹול ּתצּוה אמת' ׁש'ּתֹורת ייּתכן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלא
אמת' 'ּתֹורת מּצד מּוגדר זה ׁשּדבר ׁשּלמרֹות היא, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
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הּכח  את לרּבנן העניקה עצמּה הּתֹורה הרי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׂשמאל",
ּפסקם, לפני ׁשהיה, הּדבר יׁשּתּנה ּפסקם, ׁשעל־ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלׁשּנֹות,

"ימין". ּבאמת להיֹות ְְֱִִֶֶָֹׂשמאל,
ּגֹומר  "לא־ל הּפסּוק על הּירּוׁשלמי ּבּתלמּוד לּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבדֹומה
החֹודׁש קידּוׁש ּבענין ּבית־ּדין ׁשל ּפסק־ּדין ׁשעל־ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעלי",
ׁשּפסק  ייּתכן והרי והּמציאּות, הּטבע מׁשּתּנים הּׁשנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועיּבּור
כן, לפני ׁשּנתקּבלה העדּות ּביטּול על־ידי ּגם יּקבע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדין

וכּדֹומה. ּתֹורה) ׁשל (מציאּות אחרת נפסק לפיה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָואׁשר
אינׁשי  ׁשאר טּפׁשאי "ּכּמה הּגמרא לדברי ההסּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזהּו
קיימי  ולא ּתֹורה, ספר לפני) קמים (=אׁשר מקּמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדקיימי
ּדאילּו חׁשּוב), אדם לפני קמים (=ואינם רּבה ּגברא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמקּמי

(=ּובאּו חדא ּבצרּו רּבנן ואתּו ארּבעים, ּכתיב ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבספר־ּתֹורה
על  הּבית ּבעלי הם ׁשחכמים – אחד)" והפחיתּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים
את  ּכביכֹול, לבּטל, ּכח להם העניקה הּתֹורה ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

הּתֹורה. ׁשל ְִֶַַָהמדידֹות
"סּור  ׁשל הענין לגּבי ׁשם הּגמרא זאת ׁשאֹומרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשם
את  הּיּסּורים, את להפחית חכמים ׁשל ׁשּבכֹוחם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמרע",
הּכתּובים  יּסּורים אפילּו יהּודי, ׁשל הארּבעים, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּמּכה
"רּבֹותינּו" ׁשל ׁשּבכֹוחם טֹוב", "ועׂשה לגּבי  ּגם ּכ ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה,
ּכל  את ּולבּטל עצּומה ּבכּמּות מּלמעלה הׁשּפעה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹורר
רב  ׁשּיּגיע – ּבברכה הּתֹורה מדידת את אפילּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהמדידֹות,

רויחי. – ּובכּולם ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְְְִֵֵֵֵַָָטּוב
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קׁשה והּׁשנה קׁשה יב)ׁשהארץ כו, (רש"י ְֶֶַָָָָָָָָ
הארץ  ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש
ּבפני  אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ("אינּה
לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה לׁשם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ּבּׁשנהההיאׁשהקׁשה ההיא .. ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּׁשני  ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). ּובּׁשנה ּבארץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא
ׁשל החס  החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּׁשנה
ּגם  לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָסתם,
מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָעל
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יצחק" "וּיזרע הּפסּוק יב)על אליעזר (כו, ּדרּבי ּבפרקי איתא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכל (רפל"ג) את לקח אּלא חס־וׁשלֹום, ּדגן זרע יצחק ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וכי

לענּיים". צדקה וזרע ממֹונֹו ְְְֲִִַַַַָָָָמעׂשר
עד  ּדגן, זרע ׁשּיצחק ּבזה הּפלא ּגֹודל מהּו ּתמּוּה, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָולכאֹורה

"חס־וׁשלֹום"? זה על ׁשאֹומרים ּכ ְְְִֵֶֶַַָָּכדי
הּתניא ּבספר ּׁשּכתּוב מה על־ּפי זה לבאר על (פכ"ג)ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

היּו איבריהם ׁשּכל הּמרּכבה, הן ׁש"הן הּקדֹוׁשים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות
ימיהם". ּכל . . הּזה עֹולם מעניני ּומּובדלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָקדֹוׁשים

חּיים' 'ּתֹורת נ"ע)ּובספר האמצעי אדמו"ר מבאר (לכ"ק ְְִֵֵֶַַָ
זה  ּבעסק "אין ּכי ּדוקא, צאן רֹועי האבֹות היּו זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּטעם

מחׁשבה  מּכל ּפנּוי להיֹות יּוכל הּיֹום וכל ּכלל, טרּדא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָׁשּום
טרּדא  יׁש האדמה "ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן לבּדֹו". לה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבלּתי

ּוקצירה" ּוזריעה ּבחריׁשה ב)ּודאגה קב, ויחי חיים .(תורת ְְְֲִִִַָָָָָ
והיינּו, חס־וׁשלֹום", ּדגן זרע יצחק "וכי ּבּמדרׁש מתמּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

מע  ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהיה ׁשּיצחק להיֹות אפׁשר ניני ּדהאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
חס־וׁשלֹום! ּוקצירה" ּב"זריעה התעּסק הּזה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעֹולם

לה' "ּבלּתי היתה היא ּגם יצחק ׁשּזריעת מתרץ, זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
ולכן  לענּיים", צדקה "זרע ּכי־אם "ּדגן" זרע לא ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹלבּדֹו",
העליֹון  "רצֹון אּלא ּגׁשמי, ענין הּדגן את ּבזריעתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְַלבּדֹו".

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ׁשערים. מאה ׁשּמצא זה על נֹוסף ענין הּוא ה' ׁשּויברכהּו מׁשמע ׁשערים, מאה גֹו' וּימצא לאחרי ה', ויברכהּו ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּזה

ß oeygxn f"k iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑ זבל אֹומרים: אבימלׁשהיּו ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל .(ב"ר)ּפרדֹותיו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

וּיגּדל  עצמֹו, ּביצחק הגּדלה נעׂשה גֹו' יצחק וּיזרע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשעל־ידי
גו'. ִָהאיׁש

מאד  ּגדל ּכי עד וגדל הלֹו וּיל האיׁש ּכאן וּיגּדל ׁשאֹומר , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכנגד  הם הּגדילֹות ׁשג' לֹומר, ויׁש ּפעמים. ג' "ּגדל" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּלׁשֹון

היא  האיׁש", "וּיגּדל "ויברכהּו". "וּימצא" "וּיזרע" הענינים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָג'
(וּיזרע), האתערּותא־ּדלתּתא ער ׁשּלפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָההמׁשכה
וגדל", הלֹו וּיל" ה"ממּלא". אֹור המׁשכת היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבכללּות
(וּימצא), האתערּותא־ּדלתּתא ער לפי ׁשּלא ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהיא

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»



ני zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iyily meil inei xeriy
הלֹו" נאמר ולכן ה"ּסֹובב". אֹור המׁשכת הּוא ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבכללּות
ׁשּלמעלה  ה"ּסֹובב" ּבאֹור היא ההליכה ּדענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוגדל",
ׁשאין  מּמקֹום ההמׁשכה היא מאד", "ּגדל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות.

ּדבכללּות  ה'), (ויברכהּו לׁשם מּגעת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאתערּותא־ּדלתּתא
ּדאמיּתית  מאד", "ּגדל נאמר ולכן העצמּות. המׁשכת ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּוא

.יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא (מאד) הּבלי־ּגבּול ְְְְְְְִִִֵַַַָֹענין

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ מׁשמע "עבּדה" אחת, עבֹודה מׁשמע "עבֹודה" אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
רּבה  .ּפעּלה ְַָָֻ

(åè)éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−
ìt íeîzñ åéáà íäøáà:øôò íeàìîéå íézL ©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑ ּתּקלה' ׁשאמרּו: הּבאֹותמּפני הּגיסֹות מּפני לנּו, ּפלׁשּתאי'הם 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
סתימה  הּלב לׁשֹון את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון ,. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy)

יכֹול  ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָמבֹואר
למרֹות  - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" מהענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלהׁשּתלׁשל
"התּגּלּות  ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ּדקדּוׁשה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּפלׁשּתים
לאין  ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ה' ּבדביקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהּׂשמחה
ּבהעּדר  אף־על־ּפי־כן ּברחבה", ּד"ואתהּלכה ּבאֹופן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקץ",
ּבחינת  הֹוללּות, ׁשל ׂשמחה מּזה לבֹוא יכֹול כּו' ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּזהירּות

ׁשחפר  ׁשהּבארֹות מצינּו ולכן ּד'לעּומת־זה'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפלׁשּתים
היינּו, אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאברהם,
יכֹול  אברהם), (ּבחינת ּדקדּוׁשה האהבה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבהסּתּלקּות
ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהיֹות
ׁשעל־ידי־זה  הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה

כּו'. החיצֹונים יניקת את ְְִִִִֶַַׁשֹוללים

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ העיר מן רחֹוק. ¿««¿»ִִָָ

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äð÷îe ïàö äð÷î Bì éäéå (ãé)©§¦¦§¥Ÿ¦§¥
.äaø äcáòå ø÷ázFpFz` ¨¨©£ª¨©¨£

.zFgtWE micare mixFnge miNnbE§©¦©£¦©£¨¦§¨
adfe sqM xiMfi `le df aEzMd xiMfie§©§¦©¨¤§Ÿ©§¦¤¤§¨¨

mdxa`A xn`p xW`M('a b"i lirl), ©£¤¤¡©§©§¨¨§¥

xEarADA lCBzp xW` FzNcB iM ©£¦§ª¨£¤¦§©¥¨
,dzid dCaraE dpwnA miYWlR ux`A§¤¤§¦§¦§¦§¤©£ª¨¨§¨

miYWlR FzF` E`Pwie.`Edd oiprA ©§©§§¦§¦¨¦§¨©
mrh dfe.c`n EPOn Ynvr iMxn` §¤©©¦¨©§¨¦¤§Ÿ¨©

dpwn iziaA oi` KlOd ip`W il mB Fl©¦¤£¦©¤¤¥§¥¦¦§¤
zFidl Epl `id dRxge ,LFnM dCare©£ª¨¨§¤§¨¦¨¦§

:KlOd ziAn lFcB LziAeh dxez ¥§¨¦¥©¤¤
.øøb ìçða (æé)aWIe ,xird on wFgx §©©§¨¨¦¨¦©¨¨

xW` miOd zFx`A z` xRgIe©©§Ÿ¤§¥©©¦£¤
miYWltE eia` mdxa` iniA Extg̈§¦¥©§¨¨¨¦§¦§¦

xfg xxBn wgvi rqPW mcw mEnzq§¨Ÿ¤¤¨©¦§¨¦§¨¨©
eixaCn d`xpe .i"Xx oFWl .oxtge©£¨¨§©¦§¦§¤¦§¨¨
FnM ,o`M mixMfPd zFx`Ad mdW¤¥©§¥©¦§¨¦¨§

xn`W(e"h wEqtA)miYWlR mEnYq ¤¨©§¨¦§§¦§¦
.xtr mE`Nnie©§©§¨¨

äæåmd Fl EpYi K`id iM ,oM EPpi` §¤¥¤¥¦¥©¦§¥
ipRn Epl dlTY" Exn` mde zEWx§§¥¨§©¨¨¨¦§¥
,xg` mFwnA mixg` md la` ."zFqiBd©§¨£¨¥£¥¦§¨©¥
lgPdW F` ,mFwn mW xxB lgp iM¦©©§¨¥¨¤©©©
xW`ke .zxg` ux` l` xxBn KWnp¦§¨¦§¨¤¤¤©¤¤§©£¤
xW` mixVd md ,miYWlR FA E`Pw¦§§¦§¦¥©¨¦£¤
zFx`Ad Enzq ,KlOd zpicn xxbA¦§¨§¦©©¤¤¨§©§¥
,xxB xir lEabA eia` zXxin Fl xW £̀¤¦ª©¨¦¦§¦§¨
Klde F`qM aWFn xirn FglW KlOde§©¤¤§¨¥¦©¦§§¨©
FzEklnn dPpi` ilE`e ,zxg` xirl Fl§¦©¤¤§©¥¤¨©§§

mWe ,miYWlR ux`A `idW iR lr s ©̀©¦¤¦§¤¤§¦§¦§¨
xBW mdxa` xtgW mixg` zFx`A§¥£¥¦¤¨©©§¨¨¤¨
miYWltE .miAx mini `Edd mFwOA©¨©¨¦©¦§¦§¦
wgvie ,mdxa` zn xW`M ux`d iaWFi§¥¨¨¤©£¤¥©§¨¨§¦§¨
,Fz`pUl `le ,mEnzq ,mW aWi `lŸ¨©¨§¨§Ÿ¦§Ÿ
ipRn mnzql Evx `l mdxa` iniA wx©¦¥©§¨¨Ÿ¨§¨§¨¦§¥
zaWl aEWi ilE` Exn` iM ,FcFaM§¦¨§©¨¨¤¤
mzF` xRgIe wgvi aW okle ,ux`Ä¨¤§¨¥¨¦§¨©©§Ÿ¨
xn`l FOr Eax xxB lgp irFxe ,lgPA©©©§¥©©§¨¨¦¥Ÿ

:miOd Epl̈©¨¦
,øîàì íòhäåininE lgPA x`Ad dPd §©©©¥Ÿ¦¥©§¥©©©¥¥

,mW EvOi xW` md lgPd©©©¥£¤¦¨¨
hrnzi lgPde ,xFAd `lOi mzivnYnE¦©§¦¨¦¨¥©§©©©¦§©¥
xiMfd oM lre .EpNW md dPde ,mdÄ¤§¦¥¥¤¨§©¥¦§¦

aEzMd,miIg min x`A mW E`vnIe ©¨©¦§§¨§¥©¦©¦
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(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות מּגרר את יצחק ׁשּנסע «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

מּלמּטה  העבֹודה ענין ּכללּות ׁשּזהּו - יצחק ׁשל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעבֹודתֹו
הסרת  הּוא ׁשענינּה ּבארֹות, ּבחפירת התּבּטאה - ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה

והה  הּוא ההעלם הּבאר ענין ׁשּכללּות ּגם ּומה כּו', סּתר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
למעלה. מּלמּטה היא הּמים ׁשּנביעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבאֹופן

יצחק  ׁשל ׁשעבֹודתֹו - לּבנים" סימן אבֹות "מעׂשה ענין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזהּו
ואחד  אחד לכל ּכח נתינת מהּוה הּבארֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבחפירת
הּנׁשמה, לאֹור להּגיע ּביכלּתֹו ׁשאין יטען ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּיׂשראל,
ּבגּוף  התלּבׁשּותּה מּצד והסּתר ּבהעלם ׁשהיא ּבׁשעה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּה
ּכי  הּנׁשמה, אֹור על ּומעלימים ׁשּמכּסים הּבהמית ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָונפׁש
ההעלם  הסרת ׁשל העבֹודה את ּכבר וסלל ּפתח ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
לנּו ּגם נתן ועל־ידי־זה הּבארֹות, חפירת על־ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוההסּתר
אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות את להסיר הּכח ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת
כּו'" לבן זֹוכה "האב עדּיֹות: ּבמּסכת הּמׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּוכדברי
ּכל  את ה'אבֹות' מֹוריׁשים ּוכמֹו־כן ּדברים), ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ(ּבחמּׁשה
הּזקן  רּבינּו ּׁשּכתב מה ועל־ּדר אחריהם, לבניהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָעניניהם

מנהּו" וׁשמץ קצהּו ׁש"אפס רּבינּו, למׁשה ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּב'ּתניא'
לעניני  ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי
רּבינּו מׁשה אֹודֹות מדּבר הּזקן ׁשרּבינּו (אף־על־ּגב ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה'אבֹות'
ה'אבֹות'). ׁשל ענינם זה אין והרי רֹועים", מ"ׁשבעה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הֹוראה: ּגם מהּוה זה הרי - ּכח' ה'ּנתינת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹונֹוסף
ּכל  צרי ּכ - ּבארֹות לחּפֹור עבדיו את ׁשלח ׁשּיצחק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשם
הּכח  נפׁשֹו, ּכחֹות "עבדיו", את לׁשלֹוח מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחד
ּכל  את על־ידם ּולהסיר עֹול, וקּבלת נפׁש מסירּות ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל

הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָההעלמֹות
מריבה, ׁשל ּומּצב מעמד ּתחילה היה יצחק ׁשאצל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשם
רבּו ׁש"לא ּומּצב מעמד נעׂשה לבּסֹוף אבל גֹו'", ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ"וּיריבּו
ּבאמרם  ּברית, עּמֹו וכרתּו לֹו, ׁשּסייעּו אּלא עֹוד ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹעליה",
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ּגם ּכ - ה'" ּברּו עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"אּתה
לבּסֹוף  הּנה מנּגדים, לֹו יׁש ׁשּבתחילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאף־על־ּפי

לֹו. ּומסייעים הם ּגם ְְְְִִִֵַַַמתהּפכים
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ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּבארעא כב)וּניפּוׁש כו, (רש"י ְְְִַָ
לעיל  רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

יא) ב, ׁשּמימיו (ּבראׁשית ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשּיצחק  היא הּכּונה ּכאן, ואף ּפיׁשֹון". נקרא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמתּברכין

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל לפרׁשיתרּבה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּולרבקה  ליצחק היּו לא ׁשהרי ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ"ּופרינּו"

ּבנים. ׁשני ְִֵַָרק

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt i jxk zegiyÎihewl)

לׁשֹון  מעּתיק רׁש"י זה: רׁש"י ׁשּבפירּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"יינּה
" ענינים:וּניפּוׁשהּתרּגּום ּב' יׁשנם ׁשּבּפסּוק היינּו - ּבארעא" ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

הרחיב עּתה "ּכי הּבאה'א) ענין הּוא - ב)מּלמעלה לנּו" . ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
עבֹודתוּניפּוׁש" ענין הּוא - רׁש"י האדם ּבארעא" ּומרּמז . ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

"הרחיב ׁשל "ה'ׁשהּתכלית - היא ּבארעא",וּניפּוׁשלנּו" ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
על־ידי יעבֹוד ׁשהאדם והאדם העֹולם ּבריאת ּכונת ּתכלית , ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּוכמֹו ּבזה, ויעבֹוד יתיּגע ׁשהאדם היא ה'") ("הרחיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה
" הּוא: העבֹודה ואֹופן יּוּלד". לעמל "אדם וּניפּוׁשׁשּכתּוב ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

עםּבארעא  יעבֹוד ׁשהאדם ׁשּמּגיע העֹולם", עד ועניניו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכביכֹול ׁשהאדם ּכפי מֹוסיףלדרּגה הּבריאה על ("וּניפּוׁש") ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

אלקּות  ׁשּמגּלה היינּו - הּקּב"ה על־ידי נבראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא
אין  הּבריאה ׁשּמּצד ּכזה ּבמקֹום ּגם ּומצֹות) ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(על־ידי

"נעׂשה ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשם, ּבגילּוי ׁשּוּתף אלקּות ְְֱֲֲִֵַַַַַָָָֹ
"מה  חז"ל אמרּו מּזה, [ויתרה ּבראׁשית" ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהקּב"ה

עֹולמֹות"]. ּבֹורא אביכם אף עֹולמֹות, ּבֹורא ֲִֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה
מּכיון הּדבר? אפׁשרי אי לטעֹון: מקֹום יׁש ׁשהּקּב"ה אמנם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

יכֹול  אי אּלּו, ּבהגּבלֹות ּבראֹו והּוא העֹולם, את ְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברא
ּבזה? להֹוסיף - נברא - מלא אֹו ְְְִִֶֶַָָָָָּבן־אדם
עּתה "ּכי ּבּכתּוב: ּתחּלה מרּומז זה ּגם לנּוהּנה ה' ",הרחיב ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּוכל זה על הּכח ׁשּגם להרחיב ("לנּו")האדםהיינּו ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבא ּבּבריאה, יׂשראל מהּקּב"ה ּולהֹוסיף לבני ונתן ׁשהרחיב , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

- (ּובמילא ּביכלּתם ולכן והגּבלֹות, מּמדידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכח
ּברּוחנּיּות, ּולהרחיבֹו העֹולם הגּבלֹות לבּטל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּתפקידם)

ּברכה  מֹוסיפים על־ידי־זה ּכי - ּבגׁשמּיּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובמילא
ׁשהּמקֹום  ּכצבי היא הּקֹודׁש וארץ גֹו', יבּולּה" הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ונתנה

ּבארעא".הּגׁשמי ׁש"וּניפּוׁש עד כּו' מתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
אלקי ה' "אנכי ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם מרּומז זה ענין והּנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה.
יׁש ּכאן ׁשגם - ואמלאהּו" ּפי הרחב מצרים מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעל
- מצרים" מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי א) ענינים: ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשני

הּבא ענין -מּלמעלה הּוא (ואמּלאהּו)" ּפי "הרחב ב) . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
-האדם לעׂשֹות ׁשהּוא להרחיבצרי מּכפי יֹותר הּפה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

צרי ׁשהאדם (וכּנ"ל הּבריאה את להֹוסיףמּצד ּולהרחיב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ְִַָהּבריאה).

מּכיון להבין: צרי ּבזה ּבאֹופן ׁשהּקּב"ה וגם הּפה את ּברא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה'" אנכי הלא וגֹו' לאדם ּפה ׂשם "מי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹֹמסּוים,

א  ׁשּבן־אדם- אפׁשר הּפה?ירחיבי את ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
אלקי ה' "אנכי הּכתּוב: ּב(ּתחּלת) הּתירּוץ ּבא זה ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
מצרים  ׁשל ארץ היא מצרים" "ארץ מצרים": מארץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמעל
ממצרים  יׂשראל ּבני את "העלה" והּקּב"ה וכּו', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוגבּולים
ואינֹו ׁשמדּיק - ּבארץ") "ּופרינּו (ואּדרּבא - אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוגבּולים
היינּו ,"הּמעל" אּלא המקֹומֹות), (ּכברֹוב "הּמֹוציא" ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָּכֹותב

הּקּב"הׁשהעלה וצרילמעלהאֹותם יכֹול ולכן מהגּבלֹות, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ההגּבלֹות. את לבּטל - (והעֹולם) "ּפי "הרחב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

יֹוסיפּורצֹונֹוזהּו יׂשראל ׁשּבני העֹולם ּבבריאת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּנ"ל. זה, על ּכח להם הּנֹותן והּוא עבֹודתם, על־ידי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעליה

ּבטענת  הענינים) (ּבפנימּיּות הּביאּור ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ[וזהּו

e˜¯‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈÂ ‡Ï ÈÈ ÈzÙ‡ נ"א‡LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»
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zeclezנד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iriax meil inei xeriy
מה  מּפני ענּיים, אֹוהב אלקיכם "אם הרׁשע ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹטּורנּוסטרּופּוס
לּגיהּנם", מחיבּתן הּצדקה) (ּונתינת וכּו' מפרנסם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹאינֹו
היינּו - וכּו'" ּבנים קרּוין "ואנן זה: על עקיבא רּבי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָּותׁשּובת

ּדמּכיון טען, ּבאֹופן ׁשהּקּב"ה ׁשהּוא הענּיים את ּברא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נתינת  (על־ידי ּבזה יֹוסיף ׁשּמיׁשהּו יּתכן אי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדענּיּות,

הם יׂשראל ׁשּבני עקיבא רּבי לֹו ענה זה ועל ּבניו הּצדקה), ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
- צדקה לתת ׁשּצרי א) מּובן: (ׁשעל־ידי־זה הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל

אי ב) הּׁש"ס, הם יכֹוליםּכפׁשט ּכי) הּבריאה, סדר לׁשּנֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו כּו' מּמׁש מּמעל אלקה לבני ׁשהּבן"חלק ויׁש כּו'", ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה  ׁשאין רק (לא ּובמילא מהגּבלֹות, ׁשּלמעלה ּכח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיׂשראל
ואדרּבה: רצֹונֹו, זהּו אּלא) רצֹונֹו, על הּואהיפ הּכח הּנֹותן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֶזה].
לא  יֹותר: עֹוד ונֹותן מבטיח ׁשהּקּב"ה זה ּבכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומפֹורׁש
ּגם  ּמסּייע ׁשהּוא אּלא העבֹודה, לפני ּכח ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרק
ׁשּתפעל  לתכליתּה, ותּגיע ּפרי ּתעׂשה ׁשהעבֹודה ,ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ׁשהאדם  על־ידי - "ואמּלאהּו" ּכדמסּים: - ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹוספה

"ואמּלאהּו", ּכי הּוא מּובטח ,"ּפי "הרחב חלקֹו את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָיעׂשה
"ּפיו".ימּלאׁשהּקּב"ה ְִֵֶַַָָ

אינֹו ּבארץ" "ּופרינּו ּדפרׁשתנּו: ּבּכתּוב מרּומז  זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוגם
יהיה  אם (ׁשּספק ּבזה וכּיֹוצא ּבּקׁשה אֹו ּתפּלה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לׁשֹון היא אּלא ּבפֹועל), ׁשאם וּדאיּכן מּובטחים, ּכּנ"ל ּכי - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא  העבֹודה את ועֹובדים הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָממּלאים

"ּופרינּוּבוּדאיּדֹורׁש, רק לא ּופֹועלים לּתכלית, מּגיעים ְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹ
" ּגם ּכי־אם הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון - וּניפּוׁשּכתרּגּומֹוּבארץ" ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ְְַָּבארעא",
קֹודׁש, ולא חֹול הּוא ּתרּגּום ׁשּלׁשֹון ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָֹוכּמבֹואר
ּכפי  ּבעֹולם רק לא והֹוספה הרחבה ּפֹועלים - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּובנּדֹון־ּדידן
אּלא  העלם), מּלׁשֹון עֹולם - זה (ׁשּגם הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
- ּתרּגּום לׁשֹון - "ּבארעא" העֹולם ׁשל וכּו' חֹול ּבעניני ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָּגם

."יתּבר לֹו "ּדירה נעׂשה ּבהם ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּגם
וראּוּוכׁשּתּוׁשלם ה' ּכבֹוד ּד"ונגלה הּיעּוד יתקּים זֹו, עבֹודה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּכיּבׂשרּכל ה'יחּדו ּדּבר".ּפי ְִִִֵַָָָָ

ß oeygxn g"k iriax mei ß

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«©

(ãë)éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾
éáà íäøáà éýìûéëðà Ezà-ék àøéz-ìà E ¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦

ézëøáe:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úà éúéaøäå E ¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé ©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑,'מרחמֹוהי 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְֲִִַַַ
הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָסיעת

יד)ּכמֹו: ּכדי (שופטים ּדׁשמׁשֹון, מרעים" "ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֹ
ארץ' ּדר' אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתהיה
ּכל  ּכן, ׁשאם אֹוהביו. סיעת ּכן, הּמלכּות על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלדּבר
סיעה  אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו ְֲִִִִֶַָָָָָֹסיעת

הראׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים. ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאחת
ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻואל

ּבּמקרא: ּדגמתּה יׁש סמּוכה, ס)ּתבה "עזרת (תהלים ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
נא)מּצר". מּיין"(ישעיה ולא לׁשֹון ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ְְִִִַָָֹֻ¬À«ְ

יחד  ׁשּנאחזין ואגּדה, .קבּצה ְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

Ú·L:כג  ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡‡כד  ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a Ca ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ¯·‡Â È¯ÓÈÓ CcÚÒ·¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:Èc·Ú Ì‰¯·‡«¿»»«¿ƒ

Ò¯Ùeכה  ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו  ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈
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נה zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iying meil inei xeriy

(æë)éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑"ּב "ראינּו" ,ּבאבי B‚Â'.ראֹו" eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

ּבינינּואבי" עּתה ּגם ּתהי ,"ּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאלה
כח)ּוביני כו, (רׁש"י ִֵֶַ

מּמה  מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמׁשמע,
כג)ּׁשּנאמר כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר רש"י "אם (וראה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַֹ

טו) ד, ּבׁשּלחבראשית ּבפרׁשת אבל יט). "הׁשּבע (יג, ּכתב ְְְֲֵַַַַַַָָָָ

מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהׁשּביע,
לאחר  הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר "ואי הלכה: על־ּפי הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכן

סל"ה)זמן" רכח סי' יו"ד ׁשם.(שו"ע ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה . ְְְְֵֵַַַַָ
הּפסּוק על ורמּב"ן יג)אּברּבנאל כט, אּתכם (נּצבים ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

וגֹו'. ְְְֶַלבּדכם

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn h"k iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øLàk äòø eðnò äNòz íà (èë)¦©£¥¦¨¨¨©£¤
.Eeðòâð àìdUrY m` ,xn`i Ÿ§©£Ÿ©¦©£¤

LEprbp `l Epgp`W FnM drx EpOr¦¨¨¨§¤£©§Ÿ§©£
'd KExA dYr dY`Epici l`l oi`e ©¨©¨§§¥§¥¨¥

zrd dPYWi la` ,rx LOr zFUrl©£¦§©£¨¦§©¤¨¥
Kxhvze dUFr dY`W qngd xEarA©£¤¨¨¤©¨¤§¦§¨¥

:lEnB Ll aiWpe Epvx` l` aEWl̈¤©§¥§¨¦§§
.Eeðòâð àì íòèåEpAl dYtp `NW §©©Ÿ§©£¤Ÿ¦§¤¦¥

,mMn cg`A rBl LYW` lr©¦§§¦©§¤¨¦¤
.FYW`aE dGd Wi`A rbPd oFWNM©¨©Ÿ¥©¨¦©¤§¦§

.aFh wx LOr EpiUrelM z` xnWl §¨¦¦§©¦§Ÿ¤¨
xnXdl mrd z` EpizFEvA Ll xW £̀¤§§©¥¤¨¨§¦¨¥

.mMn.mFlWA LgNWPeEpz`PwA mB iM ¦¤©§©¥£§¨¦©§©§Ÿ¥
ziUr xW` xWrd lMn Epgwl `l LA§Ÿ¨©§¦¨¨¤£¤¨¦¨
:mFlWA Ll xW` lM mr LgNWPe ,EpOr¦¨©§©¥£¦¨£¤§§¨

ïéðòåEPOn EcgR xW` z`Gd d`xId §¦§©©¦§¨©Ÿ£¤¨£¦¤

`NW miYWlR Kln `xIW d`xp Fpi ¥̀¦§¨¤¨¥¤¤§¦§¦¤Ÿ
la` ,dnglnl wgvi eilr `aïŸ¨¨¦§¨§¦§¨¨£¨

FCkplE FpiplE Fl mdxa` mgihadlirl) ¦§¦¨©§¨¨§¦§¤§§¥

(b"k `"kxEarA mAlA Exn` dYre ,§©¨¨§§¦¨©£
EpxtdWwgvi mr EpzixA z` Epgp` ¤¥©§£©§¤§¦¥¦¦§¨

z` xti `Ed mB ,Epilrn EdEpglWE§©§¥¨¥©¨¥¤
on Epirxf z` Frxf Wxbie EpOr FzixA§¦¦¨¦¨¥©§¤©§¥¦
,dWcg zixA FOr EUr okle ,ux`d̈¨¤§¨¥¨¦§¦£¨¨
zixAd Extd `NW Fl xn`l ElSpzde§¦§©§Ÿ©¤Ÿ¥¥©§¦
dfe .aFh wx FOr EUr `NW ,dpFW`xd̈¦¨¤Ÿ¨¦©§¤

mrh.EpizFpiA dl` `p idY`aPW ©©§¦¨¨¨¥¥¤¨Ÿ
in lM lr mixgdl dl`A LOr dYr©¨¦§§¨¨§©£¦©¨¦
Lxarl mrhM zixAd lr xarIW¤©£Ÿ©©§¦§©©§¨§§

Fzl`aE Lidl` 'd zixaA(`"i h"k mixaC): ¦§¦¡Ÿ¤§¨¨§¨¦

ïëzéåaxe c`n lFcB mdxa` didW §¦¨¥¤¨¨©§¨¨¨§Ÿ§©
zF`n WlW FziaA EidW ,gMŸ©¤¨§¥§¥

,miAx zixA ilrA Fle axg slFW Wi ¦̀¥¤¤§©£¥§¦©¦
dix`d alM FAl xW` lig oA mB `Ede§©¤©¦£¤¦§¥¨©§¥
c`n mixFAB mikln drAx` scxe§¨©©§¨¨§¨¦¦¦§Ÿ
`id iM Fzglvd E`x xW`ke ,mgSpe§¦§¨§©£¤¨©§¨¨¦¦
Kln EPOn cgR midl`d z`n¥¥¨¡Ÿ¦¨©¦¤¤¤
lwpe ,FzEkln EPOn WAki oR miYWlR§¦§¦¤¦§¦¤©§§¨¥
ilE` .miklOd zrAx` znglOn z`fŸ¦¦§¤¤©§©©©§¨¦©
,ux`d Fl ozPW mXd xaC cFr rnẄ©§©©¥¤¨©¨¨¤
m` FriAWde zixaA FOr `A okle§¨¥¨¦¦§¦§¦§¦¦
m` xwW did iM ,iCkplE il xwWY¦§Ÿ¦§¤§¦¦¨Ÿ¤¤¦
xWt` iM aWge ,KlOd lr cxni¦§Ÿ©©¤¤§¨©¦¤§¨
,FCkp KFln cr mdxa` digIW¤¦§¤©§¨¨©§¤§
did iM ,mipA EUr zFa` dUrnkE§©£¥¨¨¨¦¦¨¨
mgNi oR KlOd cgtE eia`M lFcB wgvi¦§¨¨§¨¦¨©©¤¤¤¦¨¥

:Fvx`n FzF` FWxbA FAl dxez §¨§¥©§



zeclezנו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iying meil inei xeriy

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò:íéî eðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּכל  ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעים
ּבן  'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותם. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומעּנה

ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה .ארּבעים ְֲִִִֵַַָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון הייתם"(דברים ּולעּצבֹון "ממרים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל ,. …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ∑אליליםׁשהיּו עבֹודת .(ב"ר)עֹובדֹות ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

:éðpä¦¥«¦
i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑ אּלּוּבעׁשנן ּומקטירֹות (ׁשל מעּׁשנֹות ׁשהיּו «ƒ¿∆»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

אלילים  הּמזּבח )לעבֹודת ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּׁשמים  נפּתחּו ׁשעה ּבאֹותּה לׁשחטֹו, רֹוצה אביו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָוהיה

ּדמעֹותיהם  וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת מלאכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוראּו
ּכדי  אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ עיניו. על ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָונפלּו

הּברכֹות  את יעקב .ׁשּיּטל ְֲִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הּברכֹות את יעקב ׁשּיּטל א)ּכדי כז, לׁשאל,(רש"י יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
והרי  יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע

רצה  ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו לגּלֹות יכֹול ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
על  אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּב"ה

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

È‰BÈÚא  ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓƒ¿≈¡≈¿»»≈»¿≈«»«¬«≈

:‡‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìò Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå (áì)©¨Ÿ©§¥¦§¨©©¦©
.eøôç øLà øàaä úBãà`Ed Ÿ©§¥£¤¨¨

dlrnl FA xEn`d(d"k wEqtA)mW ExkIe ¨¨§©§¨§¨©¦§¨
,FzF` xRgl ENgd iM ,x`A wgvi icar©§¥¦§¨§¥¦¥¥©§Ÿ
mFiaE ,mdd minIA eil` Klnia` `aE¨£¦¤¤¥¨©¨¦¨¥§

E`vn iM EdExUA EPOn mYklA zixAd©§¦§¤§¨¦¤¦§¦¨§
dxMW x`Ad `EdW il aFxwe .min©¦§¨¦¤©§¥¤¨¨
dcrl zFUaM raW Fl ozpe mdxa ©̀§¨¨§¨©¤©§¨§¥¨

('l `"k lirl)mr miYWlR EdEnzq iM , §¥¦§¨§¦§¦¦
FzF` xRgIe wgvi aWIe ,mixg`d̈£¥¦©¨¨¦§¨©©§Ÿ

`Ed mB Fl `xwIe(mW)`xw xW` mXM ©¦§¨©¨©¥£¤¨¨
raW x`A xird mW oM lre ,eia` Fl¨¦§©¥¥¨¦§¥¤©

w xW` x`Ad mW lra`d oM EdE`x ©¥©§¥£¤§¨¥¨¨
.mdipW ErAWp mW iM ,oAde§©¥¦¨¦§§§¥¤

øàaäåoMWn lr fOxY mdl z`Gd §©§¥©Ÿ¨¤§©¥©¦§©



נז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iying meil inei xeriy
מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר הּקּב"ה נמנע הרׁשע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָעׂשו
וׁשבע  חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

מּכל  ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש על־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשנים),
מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ְְִִִֵֶַַָָָָּדּבּור

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 139 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi xErzPW mrHd©©©¤¦§©¥¦§¨

מראת  עיניו וּתכהין יצחק ּכי־זקן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֽֽֽויהי
ּומקטירֹות  מעּׁשנֹות ׁשהיּו אּלּו ׁשל ּבעׁשנן – ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוּתכהין

אלילים רש"י)לעבֹודת ובפירוש א. (כז, ֱֲִִַַ
ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו לעינים מּזיק ׁשעׁשן אמת הן להבין: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

כו) י, ׁשּמּזיק (משלי לֹומר אפׁשר אי א לעינים), ּוכעׁשן :ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להתעּור  צריכֹות היּו עׂשו נׁשי ּגם ּדלפי־זה, עּורֹון, ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעד

?ִָמּכ
מראֹות", עיניו "וּתכהין היה יצחק ׁשאצל מה ּבזה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּבאּור
ׁשל  עׁשן היה ׁשּזה מּצד אּלא ּגּופא, העׁשן מּצד רק היה ִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא

ּברע", מראֹות עינים "טהֹור היה ׁשּיצחק והיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעבֹודה־זרה,
ּכ ּכדי ועד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכל היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבעיניו". נתיסם – ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁש"וּתכהין
נחּום  מנחם רּבי הּקדֹוׁש הרב אֹודֹות המסּפר ְְְְִֵַַַַַַָָָָֻֻּובדגמת

ל  והביאּו ּפעם ׁשּקרה והּוא מּטׁשערנאּביל, עּכּו"ם, חלב פניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשנה  על־ּפי זאת הסּביר ואחר־ּכ החלב. את ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּב"אין  ׁשהּפרּוׁש רֹואהּו", יׂשראל ואין עּכּו"ם ׁשחלבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"חלב
אינֹו יהּודי עּכּו"ם, ׁשחלבֹו ׁשּכיון – הּוא רֹואהּו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל
לראֹות. יכֹול אינֹו הּוא לראֹות, צרי ּׁשּלא מה ּכי אֹותֹו, ְְִִִִֵֶֶַָָֹרֹואה

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ּבן יהֹוׁשע רּבי  אמר …»«¿ƒƒְִֶַַַָֻ
חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרחה:
היה  ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנים

קכ"ג הּסדר (ּבן סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אמר:)ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי לפרק ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא
"לא  :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני
לפרק  ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידעּתי

.אּבא  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּפחֹות  ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהסיּבה
גם  (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ"ּפרק
וׁשבע  עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב אמֹו" ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּב"ּפרק
ׁשחייה  ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהׁשנים
היֹות  היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה עקב ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהתקצרּו,
ּכל  על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. קו ׁשל ּבדרגה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָיצחק

הגבּורה. מדת לפי אֹותם ּומדד ְְְִִִִַַַָָָָָהענינים
ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה הּוא עצמֹוּכ ּכאׁשר אבל , ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

את ׁשל הזּולת ּבר ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: הגבּורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיּפ

הּוא  עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את והן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים",
" אף הארץ"ּומׁשמני הׁשמיםמטל ּכלל הנעלֹות ּברכֹות – ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ליׂשראל. משה ּומּברּכת לבניו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּברּכת
אחד  הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
נֹוהג  יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאבֹותיו,
לנהֹוג  הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, קו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלפי
עליו  אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי רק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכ
ּולהׁשּפיע  הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלנהֹוג
עד  והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד טֹובה רֹוב ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹעליו

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל – המרּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלמדה

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑ לׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה כח)הׁשחזה, את (ביצה מׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

יפה  נבלה ּוׁשחט ּתאכילני ׁשּלא Èl.(ב"ר), ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  הּגזל מן מן .ולא ְְִִֵֵֶַַָֹ

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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(ã)él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמּות: ּבטרם נפׁשי ּתברכ ד)ּבעבּור ּבפרׁשתנּו(כז, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֽֽֽ
מֹותֹו. לפני עׂשו את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמסּפר
לא  האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוידּועה

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ְְִֶַַָָידע
ׁשעבֹודת  החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹּומבאר
- ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָיצחק
חפירה  על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ׁשּנראה ּבמקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאף
נמצאים  ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבעמק

חּיים". ִִַַ"מים
ׁשּנראה  ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,
ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻריק

קדּׁשה. ניצֹוצי ׁשם ּגם ְְִִֵַַָָֻמגּלים
היתה  ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לגמרי  הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלגּלֹות
יכֹולים  קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ה', ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעבֹודת

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלגּלֹות
יצחק  עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומּזה
הּדברים  הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלגּלֹות
ּכרחֹוקים  הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ׁשּצריכים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹקל־וחמר
"מים  – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָמּתֹורה

אבֹותינּו. לדר ׁשּיׁשּובּו ְֲִֵֶֶֶַָחּיים",

(ä)Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNò¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם "להביא", .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑עלֿידי ּברׁשּותֹו ׁשּיסּכים ,. ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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`Ed zFidle ,ux`d z` lgpl mdxa ©̀§¨¨¦§Ÿ¤¨¨¤§¦§
:xFkAd `Ed iM midl`l zixAd lrA©©©§¦¥Ÿ¦¦©§

äàøðåmlFrn dwax Fl dciBd `NW §¦§¤¤Ÿ¦¦¨¦§¨¥¨
axe Dl 'd xn` xW` d`EaPd©§¨£¤¨©¨§©
xaFr wgvi did Ki` iM ,xirv cari©£Ÿ¨¦¦¥¨¨¦§¨¥
dNgYn dPde .glvY `l `ide 'd iR z ¤̀¦§¦Ÿ¦§©§¦¥¦§¦¨
iM ,zEripvE xqEn KxC Fl dciBd `lŸ¦¦¨¤¤¨§¦¦

`lA dkldW ,'d z` Wxcl KlYe©¥¤¦§¤¤¨§¨§Ÿ
ikp` oi`" dxn`W F` ,wgvi zEWx§¦§¨¤¨§¨¥¨Ÿ¦
`Ed iM `iaPl d`Eap ciBdl dkixv§¦¨§©¦§¨©¨¦¦
dzvx `l dYre ,"il ciBOd on lFcB̈¦©©¦¦§©¨Ÿ¨§¨
mxh 'd z`n il cBd KM" Fl xn`l¥Ÿ¨ª©¦¥¥¤¤
`l FzF` Fzad`A ,dxn` iM "izcl¥¨¦¦¨§¨§©£¨Ÿ
`ide ,minW iciA lMd giPie awri Kxai§¨¥©£Ÿ§©¦©©Ÿ¦¥¨©¦§¦
eiRn awri KxAzi df zAqA iM drcï§¨¦§¦©¤¦§¨¥©£Ÿ¦¦
zFAq md F` .dvtg Wtpe mlW alA§¥¨¥§¤¤£¥¨¥¦

eUr mbe ,awri KxAzIW icM 'd z`n¥¥§¥¤¦§¨¥©£Ÿ§©¥¨
EpMzp FCal Fle ,axgd zMxaA§¦§©©¤¤§§©¦§§

:zFlilrd dxez £¦
.éúBî éðôì 'ä éðôì äëëøáàå (æ)©£¨¤§¨¦§¥¦§¥¦
wx ,'d iptl dWxRd lkA xMfp `lŸ¦§©§¨©¨¨¨¦§¥©
dkxAd FO` Fl dxn` iM ,dGd mFwOA©¨©¤¦¨§¨¦©§¨¨

'd iptlm`e ,WcTd gExA ,didY ¦§¥¦§¤§©©Ÿ¤§¦
FrxfA FA mIwzY Lig` eUr DA KxAzi¦§¨¥¨¥¨¨¦¦§©¥§©§

:eiptl dcinr Ll oi`e ,mlFrlg dxez §¨§¥§£¦¨§¨¨



נט zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iying meil inei xeriy

(è)íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
éáàì íénòèî íúà äNòàå íéáè:áäà øLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: .(ב"ר)יצחק ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻ

ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑ ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הקריב  האחד היה, ּפסח אּלא והאחד לפסחֹו,יצחק? ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי מטעּמים, ‡‰·.עׂשה ¯L‡k∑ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈

הּצבי  ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäåéðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
:BúBî«

(àé)Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
:÷ìç Léà éëðàå øòN̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ Cìå§¥¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi zFkxal ilMd©§¦§¦§¦§¨

ּבני קללת עלי אּמֹו לֹו יג)וּתאמר כז, זה (פרשתנו לכאֹורה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֽ
יעקב, ּכמֹו ּובפרט ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדֹורׁש
ּבני"? קללת "עלי ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדֹואג
ליעקב  לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹויּובן

ּדוקא: "מרמה" ְְְִֶֶַָָּבדר
ּדאדם  ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹאיתא
ּפעל  והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון"
על־ידי  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא ולהיֹות חטאֹו. על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּתּקּון
נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמרמה

הּניצֹוצֹות  הֹוצאת אפן ּגם לכן מּטה; למּטה הּקדּׁשה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻניצֹוצי
ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻוהחזרתם

ּתתּפּתל. עּקׁש עם ְְְִִִִִֵַָּכדכתיב:
אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה,
אּלא  וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהרי
ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן עבֹודתֹו ּכׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדוקא
על־ידי  עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ(ׁשהרי

ודעת). לטעם ׁשּיכים אינם עץ־הּדעת, ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָחטא
ׁשהּכלי  – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé).éáà éðMîé éìeàmrHd oi` ©§ª¥¦¨¦¥©©©
xn` la` ,FzF` xiMdl EdXnIW¤§ª¥§©¦£¨¨©
il wXpl Fnvr l` izF` axwi ilE`©§¨¥¦¤©§§©¥¦
a`d zAg KxcM ,ipR lr Fci mEUl F`¨¨©¨©§¤¤¦©¨¨
.wlg ip`W WEXOA `vnie FpA lr©§§¦§¨©¦¤£¦¨¨
,lFTd xMdn cgR `l Ki` ,DnY ip`e©£¦¨¥©¥Ÿ¨©¥¤¥©
FnM ,mlFwA mixMp mc` ipA lke§¨§¥¨¨¦¨¦§¨§

EpizFAx Exn`W(.b"k oiHB)`nEq K`id ¤¨§©¥¦¦¥©¨
mixYn mc` ipA K`ide ,FYW`A xYnª¨§¦§§¥©§¥¨¨ª¨¦
`pir zEriahA `N` ,dliNA odizFWpA¦§¥¤©©§¨¤¨¦§¦¥¨
,oM oixiMn mc` ipA mzq m`e .`lwC§¨¨§¦§¨§¥¨¨©¦¦¥
xiMdl iwAde mkgd ,wgviA didI dn©¦§¤§¦§¨¤¨¨§©¨¦§©¦
zEriah zn`A Fl didYW ,eipA oiA¥¨¨¤¦§¤¤¡¤§¦

.lFTA©

éìeà.mlFwA minFC dN`d mig`d Eid ©¨¨©¦¨¥¤¦§¨
iM (h"i d"q x"a) Exn` KklE§¨¨§¦
oFWlA xAcOW ,eixaC ,awri lFw lFTd©©£Ÿ§¨¨¤§©¥§¨
didW F` .minW mW xiMfnE dMx©¨©§¦¥¨©¦¤¨¨
Wi iM ,eig` oFWlM xAcl FlFw dPWn§©¤§©¥¦§¨¦¦¥

:oM zFUrl mircFi mc` ipaAbi dxez ¦§¥¨¨§¦©£¥



zeclezס zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iying meil inei xeriy
ׁשל  לתנּועה ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלקּבלת
עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסירּות־נפׁש.

אצל  ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמסירּות
ֲַֹיעקב.

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
:åéáà áäà øLàk©«£¤−¨¥¬¨¦«

(åè)úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà øLà£¤¬¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑ ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: הּנקּיֹות, «¬À…ְְְְִַַַָָָָ
מן  אֹותן ׁשחמד Èaa˙.נמרד אחר: dz‡ ¯L‡∑ ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ

אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

(æè)ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
:åéøàeö ú÷ìç¤§©¬©¨¨«

(æé)äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷òé ãéa§©−©«£¬Ÿ§¨«

(çé)äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈
:éða§¦«

(èé)éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦
éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½

:ELôð épëøáz øeáòa©«£−§¨«£©¬¦©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ל הּמביא הּוא ועׂשו אנכי, , »…ƒ≈»¿…∆ְְִִֵֵַָָֹ
ּדּברּת∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא  ּכאׁשר ּדברים ּכּמה ְֶ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ

מתרּגם ∑L·‰.אלי  לכ הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ
.'אסּתחר' ְִַַ

(ë)éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå:éðôì E ©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק "ּכי אמר אמר: וזה , ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' ."'הקרה ְֱִֶָֹ

‡dnיד  ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו  d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«≈¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åè)aEzMd xiMfd mrheDpA eUr §©©¦§¦©¨¥¨§¨
.ohTd DpA awrie lcBdbiltdl ©¨Ÿ§©£Ÿ§¨©¨¨§©§¦

micilFOA bdpOd iM ,zwCSd oiprA§¦§©©©¤¤¦©¦§¨©¦¦
cFakaE dkxaA xFkAd z` xiMdl§©¦¤©§¦§¨¨§¨

ohTd zwcv DYrCn ,`ide ,oYnaE§©¨§¦¦©§¨¦§©©¨¨
dGd gxHd lkA lCYWY lFcBd zrWxe§¦§©©¨¦§©¥§¨©Ÿ©©¤
l` lFcBd on cFaMde dkxAd xiardl§©£¦©§¨¨§©¨¦©¨¤

dHnl xn`i oke .ohTd(a"n wEqR)cBIe ©¨¨§¥¥¨¥§©¨¨©ª©

lcBd DpA eUr ixaC z` dwaxl§¦§¨¤¦§¥¥¨§¨©¨Ÿ
DpA awril `xwYe glWYe©¦§©©¦§¨§©£Ÿ§¨

:ohTdfh dxez ©¨¨
.éða EMîàå àp äLb (àë)oFWl §¨¨©£ª§§¦§



סי zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(áë)ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון ּדּבר ּתחנּונים ׁשּמדּבר קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", אבי : "יקּום :". «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ מּׁשטף יֹותר רע ריח אין והלא «»«¿ֲִֵֵֵֶֶַַַֹ
עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא ּגןֿעדן העּזים, ÁÈ¯k.ריח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈«

'‰ BÎ¯a ¯L‡ ‰„N∑ ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו ׁשּנתן »∆¬∆≈¬ְְֵֵֶֶַַָ
זכרֹונםֿלברכה,ּתּפּוחים  רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ְְְִִִֵֵַַָָָָ

ß elqk '` iyiy mei ß

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוטֹו,(ב"ר)ויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ
לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּוסב
:ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

וגֹו'" הּׁשמים ‰ÌÈÓM."מּטל ÏhÓ∑,ּכמׁשמעֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים. להרּבה יׁש אּגדה "האלהים"?(ּומדרׁש מהּו אחר, דבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

:לפיכ ּתגר. ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל

יקרא  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„ נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFidl eUr KxC oi` FAlA xn` ,i"Xx©¦¨©§¦¥¤¤¥¨¦§
ziW`xaA oke .eitA xEbW minW mW¥¨©¦¨§¦§¥¦§¥¦
rWx eUr did `l iM ,DnY ip`e .dAx©¨©£¦¨¥©¦Ÿ¨¨¥¨¨¨
M FAlA aWFg did ilE`e ,eia` ipirAi §¥¥¨¦§©¨¨¥§¦¦

,ciSd lr FAle dcU Wi` FzFid xEarA©£¡¦¨¤§¦©©©¦
mW xiMfn EPpi``NW FCgRn minW ¥¤©§¦¥¨©¦¦©§¤Ÿ

ilAnE xFdh Fpi`W mFwnA EPxiMfi©§¦¤§¨¤¥¨¦§¦

z`xil eia` ipirA df Fl aWgpe ,dpEM©¨¨§¤§©¤§¥¥¨¦§¦§©
xEarA df didi hWRd KxC lre .minẄ©¦§©¤¤©§¨¦§¤¤©£

:lFTd zEriahak dxez §¦©
.íéîMä ìhî (çë)oYIW dkxAd oi` ¦©©¨©¦¥©§¨¨¤¦¥

iM ,minXd lHn midl`d Fl¨¡Ÿ¦¦©©¨©¦¦
oYIW xn` EN`e ,mFwn lkA cxi lHd©©¥¥§¨¨§¦¨©¤¦¥
iYzpe oiprM ,FYrA cxIW F` lh iEAx¦©¤¥¥§¦§¦§¨§¨©¦

mYrA mkinWb('c e"k `xwIe)dzid , ¦§¥¤§¦¨©¦§¨¨§¨
zMxA FA xiMfd iM ,FWExR la` .dkxA§¨¨£¨¥¦¦§¦¦§©
mrHde ,'d FkxA xW` dcU gixM ,'d§¥©¨¤£¤¥£§©©©

'd FkxA xW`FzF` KxA mXd iM ,ipal £¤¥£¦§¦¦©¥¥¥
`le FcivA mW EPgilvIW xnFl ,dcVA©¨¤©¤©§¦¤¨§¥§Ÿ

xn`e ,drx FA Ed`FaY `le zEnioYie ¨§Ÿ§¥¨¨§¨©§¦¤
iPnWnE minXd lHn midl`d Ll§¨¡Ÿ¦¦©©¨©¦¦§©¥



zeclezסב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּביעקב ּׁשּכתּוב מה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיקּויים
עניני  על ּדקאי הּמדרׁש ּפירּוׁש לפי הן וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשמים
"אין  (ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו והן ותלמּוד, מׁשנה מקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה,
יחד  ּוׁשניהם ּבגׁשמּיּות, הרחבה ּפׁשּוטֹו"), מידי יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקרא
על  הם הּפירּוׁשים שּב' מּזה (ּכּמּובן ּבזה זה ׁשּקׁשּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפי

עם  רּוחנּיּות לחּבר - הּכּונה לתכלית ּבהתאם ּתיבֹות), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
ועד  ונגּבה", וצפֹונה וקדמה יּמה ּד"ּופרצּת ּובאֹופן ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּגׁשמּיּות,
ּבית", ׁשּקראֹו "ּכיעקב - הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלבנין
הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל והּׁשלימה, האמיּתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָּבּגאּולה

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן
ּגם  הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלכאֹורה
הּוא  יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנתינה
מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנֹותן",
והגּבלֹות  מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד למּטה, הּנתינה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינּה
מה־ּׁשאין־ּכן  ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ּכל לכתחילה ליּתן יכֹול ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ועיּכּובים מניעֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמעלה
ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן הראׁשֹונה ׁשּבּנתינה ּכ ּתעׂשה", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמה

ויּתן"? ׁש"יחזֹור ְֲִֵֶֶַַהּצֹור
'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָא

יׁשנֹו ּולאחרי־זה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁשר',
הּתׁשּובה, עבֹודת על־ידי ׁשּבא ויּתן", ּד"יחזֹור הענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד הרעה, מּדרּכֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשחֹוזר
מּסדר  ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' 'אֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל־ידי־זה
חדׁשה  נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', מ'אֹור למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ויּתן"). ְְֲִֵַ("ויחזֹור
ּכאׁשר  ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמּור,
מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפנימּיּות

מׁשיחא. מלּכא ְְִַָָָּדא

(èë)øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò Eeãáòé©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eéëøáîe øeøà EE §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−

:Ceøä«
i"yx£En‡ Èa∑ ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן  אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
אחת  אּׁשה אּלא נׂשא אּמ"ׁשּלא "ּבני אמר: ,. ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ce¯a EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑ הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ
ארּור" ואֹוררי ּברּו מברכי" ט)אֹומר: כד .(במדבר ְְֲֲֵֶֶָָָ

ׁשלוה  וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ואֹורריהם הּצּדיקים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
יצחק  לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם
והרׁשעים  מברכים. לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים
הקּדים  ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן

לקללה  .ּברכה ְְִָָָָ

(ì)éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

:Bãévî àa åéçà̈¦½−̈¦¥«
i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ יֹוצא .ּבא וזה זה »…»»ְֵֶֶָ

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,ux`dF` .iEAxe ztqFY dkxAde ¨¨¤§©§¨¨¤¤§¦
didIWWxize obC axe,e"`ed ztqFzA ¤¦§¤§Ÿ¨¨§¦§¤¤©

minXd lHn midl`d Ll oYie FxErWe§¦§¦¤§¨¡Ÿ¦¦©©¨©¦
:Wxize obC ax ux`d iPnWnE¦§©¥¨¨¤Ÿ¨¨§¦

ïBëpäåcinY midl`d zYn iM ,ipirA §©¨§¥©¦©©¨¡Ÿ¦¨¦
,mlFrl wqtd Fl oi`e `Ed§¥¤§¥§¨

xn` okle,midl`d Ll oYieLini lM §¨¥¨©§¦¤§¨¡Ÿ¦¨¨¤
Lznc` lr,minXd lHnLl oYie ©©§¨§¦©©¨©¦§¦¤§

,ux`d iPnXnlkA dpnXd xnFlM ¦§©¥¨¨¤§©©§¥¨§¨
aEzMW oiprM ,zFvx`d('e 'k l`wfgi)iav ¨£¨§¦§¨¤¨§¤§¥§¦

:zFvx`d lkl `id¦§¨¨£¨
éaøåKWFn lHn m"n iM xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¦¥¦©¥

iPnWnnE FOr xg`e Fnvr©§§©¥¦¦¦§©¥
UrlE .ux`dmidl` zYnA Fpzp `l e ¨¨¤§¥¨Ÿ§¨§©©¡Ÿ¦

iYlv` Ll mB ,xn` la` ,iEAxA `le§Ÿ§¦£¨¨©©§¨©§¦
minXd lHnE ux`d iPnWnE ,eixg ©̀£¨¦§©¥¨¨¤¦©©¨©¦
,mW aWY xW` cFrA ,LiaWFn didi¦§¤¨¤§£¤¥¥¨
didi FcFrA K` ,ca`ie dlki iM fnxi¦§Ÿ¦¦§¤§Ÿ©©§¦§¤

:aFh Fwlghk dxez ¤§
éøøà (èë)éëøáîe øeøà E.Ceøa E Ÿ£¤¨§¨£¤¨

xnF` `Ed mrlaaE('h c"k xAcOA)Likxan §¦§¨¥©¦§¨§¨£¤
ozNgY miwiCSd ,xEx` Lixx`e KExä§Ÿ£¤¨©©¦¦§¦¨¨
oincFw odixx`e ,delW otFqe oixEQi¦¦§¨©§¨§Ÿ£¥¤§¦
delW ozNgY mirWxde ,odikxanl¦§¨£¥¤§¨§¨¦§¦¨¨©§¨
mrlA miCwd Kkitl ,oixEQi otFqe§¨¦¦§¦¨¦§¦¦§¨
ziW`xAn i"Xx oFWl .dllwl dkxA§¨¨¦§¨¨§©¦¦§¥¦

dAx('d e"q)WFcTd xn` dOl oM m`e . ©¨§¦¥¨¨¨©©¨
mdxa`l `Ed KExA('b a"i lirl)dkxa`e ¨§©§¨¨§¥©£¨§¨

,dWw EPpi` dfe .x`` LlNwnE Likxan§¨£¤§©¤§¨Ÿ§¤¥¤¨¤
dkxAd dPde ,La Ekxape mW xfg iM¦¨©¨§¦§§§§¦¥©§¨¨



סג zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNò Eøëá§«Ÿ§−¥¨«

(âì)øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑.ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ראה  ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּגיהּנם ּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
ּכּמה  עם מׁשּמׁש לעצמֹו, אחר:לׁשֹון ּדבר ּדברים. ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה .איפֹוא, ְִִֵֵֵַַַָֹ

ÏkÓ ÏÎ‡Â∑ מטעמים טעמּתי מּכל לטעם, ׁשּבּקׁשּתי »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
È‰È‰.(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb∑ אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

את  נטל לא לאביו, יעקב לכׁשרּמה הּברכֹות', ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
.(ב"ר)מּדעּתֹוּוברכֹוהסּכים  ְְְִִִֵַ

(ãì)äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò äøîe¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה (לקמן לׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

אחי כט) יעקב,"הכי ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם לּמה על 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד
מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EpWxRX dn xEarA F` .sFQaE W`xÄŸ©©£©¤¥©§
lMd iM ,miAxe cigi oFWlA xAC mẄ¦¥¦§¨¦§©¦¦©Ÿ
FzF` lNwi xW` cigIde EdEkxai§¨§§©¨¦£¤§©¥

:x`Eil dxez ¨
.äzà éî (áì)mEwi" Fl xn` xW`M ¦¨¨©£¤¨©¨

awri `EdW aWFg did "ia`̈¦¨¨¥¤©£Ÿ
FzF` KxaE eUr ciSn lk`W rcie§¨©¤¨©¦¥¥¨¥¥
mB KxaIW miOrhn `Ed mB dUre§¨¨©©§©¦¤§¨¥©

Fl`W okle ,FzF`,dY` inzrcl §¨¥§¨¦¨¨¨©©
:zn`dbl dxez ¨¡¤

Ceøa íb eäëøáàå àBáz íøèa (âì)§¤¤¨¨£¨£¥©¨
.äéäédcxg cxgd KxC oi` ¦§¤¥¤¤¤¨¥£¨¨

xW` `Ed in" wrFve c`n cr dlFcB§¨©§Ÿ§¥¦£¤
Fzwrv milWIW "FzF` Kxal iPOx¦©¦§¨¥¤©§¦©£¨

cIn xn`l,didi KExA mBdid la` ¥Ÿ¦¨©¨¦§¤£¨¨¨
eUr did iM ,cFre ,EdlNwIW iE`ẍ¤§©§¥§¦¨¨¥¨
dYr EdkxaY dOle" xn`l eilr wrFv¥¨¨¥Ÿ§¨¨§¨£¥©¨
did dnxnA iM eUr oin`i Ki`e ,"ia`̈¦§¥©£¦¥¨¦§¦§¨¨¨
FzF` Kxai dYr iM FzF`xA ,dNgYn¦§¦¨¦§¦©¨§¨¥

:FpFvxA¦§
ïBëpäåEdW ipirA,xn`i ,deFd oFWl ` §©¨§¥©¤§¤Ÿ©

xW` civ cSd `Ed `Ft` in¦¥©¨©¦£¤
mbe ,Edkxa`W izFOxl lFki did̈¨¨§©¦¤£¨£¥§©
iYrci iM ,mipR lM lr KExA didIW¤¦§¤¨©¨¨¦¦¨©§¦

Fnrh F` .`Ed KExA iMdidi KExA mbe ¦¨©£§©¨¦§¤
xiardl il xWt` i`W ,igxM lr©¨§¦¤¦¤§¨¦§©£¦
rci FzF` KxAW f`n iM ,EPOn dkxAd©§¨¨¦¤¦¥¨¤¥¥¨©

:eilr FzkxA dlgW WcTd gExA§©©Ÿ¤¤¨¨¦§¨¨¨
eäæå,cxg xW` dlFcBd dcxgd mrh §¤©©©£¨¨©§¨£¤¨¥

Fl aEd`d FpA cA`W rci iM¦¨©¤¦¥§¨¨
mrh dfe .mlFrl FzkxALig` `A ¦§¨§¨§¤©©¨¨¦

.dnxnAxn`W xg` iM,`Ft` inozp §¦§¨¦©©¤¨©¦¥¨©
i`W ,awri did eil` `AdW FYrC©§¤©¨¥¨¨¨©£Ÿ¤¦
wx dkxAd lEgYW xWt ¤̀§¨¤¨©§¨¨©

:FrxfAcl dxez §©§



zeclezסד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
מצר  הייתי ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר
לּבכֹור  עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד,

יהיה"' ּברּו "ּגם ּכתרּגּומֹו∑È·˜ÚiÂ.ּברכּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ

מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. "וארב", ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',
לי  נתחּכם ּכמֹו∑‡ˆzÏ.'וחּכמני', הפרׁשה, לׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"וּיּצל"("וּיאצל" אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑ עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? ְִֶֶֶַַָָָָאֹותּה
ּגביר  ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה?

ּומ  ,ל רּבֹוׂשמּתיו קנה עבד, ּׁשּקנה ‡BÙ‡.ה ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ איטלי"א .(ב"ר)יון ׁשל זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יון ׁשל איטליא לט)זֹו כז, (רש"י ְִֶַָָָ
והרי  הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלרׁש"י
הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ויּתן־ל" ליעקב אמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכבר
ּבעֹולם  היתה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ׁשהּכּונה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּומתרץ,

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה נו,ולא (ׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונעץ ב) ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ׁשלמה ׁשּנׂשא ּבׁשעה :ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים ְְִֶֶֶַַָָָָָקנה

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåøLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéãáòì Bì ézúð åéçà ìk úàå (æì)§¤¨¤¨¨©¦©£¨¦
"Lig`l xiab ded" zMxA EPpi ¥̀¤¦§©¡¥§¦§©¤

xn` xaMW.Kl eiYnU xiaB odla` ¤§¨¨©¥§¦©§¦¨£¨
md Eidi `le xiaBd `Ed didIW okYi¦¨¥¤¦§¤©§¦§Ÿ¦§¥
eig`A xaB dcEdi iM oiprM ,micar£¨¦§¦§¨¦§¨¨©§¤¨

('a 'd `"idc)xn` la` ,micarl Fl iYzp £¨¨©¨©¦©£¨¦
Fxn`On,LO` ipA Ll EegYWieiM ¦©£¨§¦§©£§§¥¦¤¦

card z`egYWd `EdFnM ,eipFc`l ¦§©£¨©¨¤¤©£¨§
EegYWie lRkie "miOr LEcari" xn`W¤¨©©©§©¦§¦§Ÿ§¦§©£
mrhM eig` lM z`e mrhe .miO`l Ll§§ª¦§©©§¤¨¤¨§©©
oFWlA mxiMfi ,"LO` ipa"E "Lig`"©¤§¥¦¤©§¦¥¦§
iAxe .eUr lW Frxf lM lr fnxl miAx©¦¦§Ÿ©¨©§¤¥¨§©¦

:miWbliRd ipA xn` mdxa`gl dxez ©§¨¨¨©§¥©¦©§¦
äéäé õøàä épîLî äpä (èì)¦¥¦§©¥¨¨¤¦§¤

.EáLBîmrhdPddPd xn`l ¨¤©©¦¥¥Ÿ¦¥
lHnE ux`d iPnWn Ll zzl lkE`©¨¥§¦§©¥¨¨¤¦©
didIW wiRqi mkipWl iM ,minXd©¨©¦¦¦§¥¤©§¦¤¦§¤
oiprA la` ,minXd lhe ux`d iPnWn¦§©¥¨¨¤§©©¨©¦£¨§¦§©
`le .carY Fle didY FNW dlWnOd©¤§¨¨¤¦§¤§©£Ÿ§Ÿ
,eig`M WFxize obC ax oM mB Fl ozp̈©©¥Ÿ¨¨§¦§¨¦
.eilr dpFW`x Kxand cAkl dvx iM¦¨¨§©¥©§Ÿ¨¦¨¨¨

awril xn` ok ixg`ez` Ll oYie §©£¥¥¨©§©£Ÿ§¦¤§¤
Lixbn ux` z` LYWxl mdxa` zMxA¦§©©§¨¨§¦§§¤¤¤§ª¤

('c g"k oNdl)WFxiYde obCd ax Fl zFidl , §©¨¦§Ÿ©¨¨§©¦

didi eUrlE ,mdxa` zpYn orpM ux`A§¤¤§©©©§©©§¨¨§¥¨¦§¤
ux`A ux`d iPnWnE lHd©©¦§©¥¨¨¤§¤¤

:zxg`n dxez ©¤¤
(î)mrhe.digz LAxg lreFnM §©©§©©§§¦§¤§

mgNd lr `l iM oke ,LAxgA§©§§§¥¦Ÿ©©¤¤
mc`d digi FCal('b 'g mixaC).mglA , §©¦§¤¨¨¨§¨¦§¤¤

llXn Fzign didYW dkxAd oi`e§¥©§¨¨¤¦§¤¦§¨¦§©
iPnWn Fl ozp dPd iM ,FAxgA miaiF`d̈§¦§©§¦¦¥¨©¦§©¥
la` ,digi DaE minXd lHnE ux`d̈¨¤¦©©¨©¦¨¦§¤£¨
iM eizFnglnA digIW xnFl oiprd̈¦§¨©¤¦§¤§¦§£¨¦
xn` oM lre .aiF` axgA lRi `le gSpi§©¥©§Ÿ¦Ÿ§¤¤¥§©¥¨©

,carY Lig` z`e,eilr xAbzY `NW §¤¨¦©£Ÿ¤Ÿ¦§©¥¨¨



סה zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑ ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' ּכמֹו ¿««¿¿ְְְְֵֶַַ

ּכמֹו: ב', אֹות לג)ּבמקֹום חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ְְְְְֲִֶֶַַַ
ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È‰Â‰."על ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»

„È¯z¯L‡k∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד «¬∆»ƒְְְִִִַַָ
ּפתחֹון  ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּכלֹומר,

וגֹו'"ּפה  עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על .להצטער ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

(àî)Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷òé-úà¤©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑ אּבא את אצער ׁשּלא יׁשּכמׁשמעֹו, ּפנים לכּמה אּגדה, ּומדרׁשי .. ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî E ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבלּבֹו EÏ.מהרהר ÌÁ˙Ó∑ לחׁשב האחוה על נחם ְְְִֵַƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ
אּגדה: ּומדרׁש .ּולהרג ל להתנּכר אחרת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבה

ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכבר
ּתנחּומים  לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: על ּולפי הּוא מתנחם , ְְְְְִִִֵַַַ

.ּבהריגתהּברכֹות  ְְֲִַַָָ

(âî)ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬
:äðøç éçà̈¦−¨¨«¨

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

d¯aמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Lilr xAbi `Ede.cixY xW`M dide §¦§©¨¤§¨¨©£¤¨¦
Fci zxbYn LgiUAlrn FNr YwxtE §¦£¦¦§©¨¨©§¨ª¥©

.Lx`EvmA ExBzi `NW l`xUil fnxi ©¨¤¦§Ÿ§¦§¨¥¤Ÿ¦§¨¨
`Ede .drx mOr zFUrl i`Cn xzFi¥¦©©£¦¨¨¨§

aEzMd dESX dn('dÎ'c 'a mixaC) ©¤¦¨©¨§¨¦

:'Fbe ma ExBzY l` c`n mYxnWpe§¦§©§¤§Ÿ©¦§¨¨§
CëåEpizFAx ExiMfd('` '` d"x inlWExi), §¨¦§¦©¥§©§¦

mW aWi miWcg zWW iM Exn`̈§¦¥¤¢¨¦¨©¨
xkf lM zixkd cr l`xUi lke a`Fi¨§¨¦§¨¥©¦§¦¨¨¨

mFc`A(f"h `"i `"n)WFcTd Fl xn` , ¤¡¨©©¨
,mA ExBzY l` iYxn` ip` `Ed KExÄ£¦¨©§¦©¦§¨¨
dXW oi`W LiIg ,mdA zixBzd dY`e§©¨¦§¨¥¨¨¤©¤¤¥¦¨

Ll oipnp ElNd miWcg,LzEklnlE ¢¨¦©¨¦§¦§§©§§
aizkCn(`"i 'a mW)Kln xW` minIde ¦¦§¦¨§©¨¦£¤¨©

`Ede ,dpW mirAx` l`xUi lr ceC̈¦©¦§¨¥©§¨¦¨¨§
aizkC ,xzFi miWcg dXW Klna"y) ¨©¦¨¢¨¦¥¦§¦

('d 'dlr Kln oFxagAraW [dcEdi] (l`xUi) §¤§¨©©¦§¨¥§¨¤©

(f"h '` x"ac) Exn` cFre .miWcg dXWe mipWxn` ¨¦§¦¨¢¨¦§¨§¨©
zFcEcg Lici ceC ,`Ed KExA WFcTd Fl©¨¨¨¦¨¤£
z` mdA zFCxl WTan ip`e zFvExge©£©£¦§©¥¦§¨¤¤

:'Eke inlFr`n dxez ¨¦§
.Baìa åNò øîàiå (àî)iAx xn` ©Ÿ¤¥¨§¦¨©©¦

cg`l FcFq dNBW okYi mdxa ©̀§¨¨¦¨¥¤¦¨§¤¨
xaCA dnMqdd iM ,Kxv oi`e .eiadF`n¥£¨§¥Ÿ¤¦©©§¨¨©¨¨

dxin` `xTY FAl mr mc` KlOi xW £̀¤¦¨¥¨¨¦¦¦¨¥£¦¨
xEAC DA didIW iR lr s` ,aNd mr¦©¥©©¦¤¦§¤¨¦

ExAci ale alA oke .miztUAa"i miNdY) ¦§¨©¦§¥§¥¨¥§©¥§¦¦

('bl`xUi lke ,"al" `xTi oFvxd iM ,¦¨¨¦¨¥¥§¨¦§¨¥
cieC z` Kilndl cg` al(h"l a"i `"idc), ¥¤¨§©§¦¤¨¦

Eide dnMqdd DzF` lr mNM EidW¤¨ª¨©¨©©§¨¨§¨
FAlA mraxi xn`Ie oke ,DA mixAcn§©§¦¨§¥©Ÿ¤¨¨§¨§¦

(e"k a"i `"n)xfril` xn` oke ,c"k lirl) §¥¨©¡¦¤¤§¥

(d"n,iAl l` xAcl dNk` mxh ip £̀¦¤¤£©¤§©¥¤¦¦
'd xn`Ie eiztUA dNtY mW dzide§¨§¨¨§¦¨¦§¨¨©Ÿ¤

mdxa` ipc` idl`(a"i mW)mxh la` , ¡Ÿ¥£Ÿ¦©§¨¨¨£¨¤¤
inilWd mxh ,iAl l` xAcl dNk £̀©¤§©¥¤¦¦¤¤©§¦¦

:iYrcA dlrX dn©¤¨¨§©§¦
.øîàiådnhUn d`A xW`M iM o`M ©Ÿ¤¨¦©£¤¨¨©§¥¨

z` mhUl eUr WtpA dlFcB§¨§¤¤¥¨¦§Ÿ¤
bxdIW FAlA dlr ,dkxAd lr awri©£Ÿ©©§¨¨¨¨§¦¤©£Ÿ
.FAl rxn dfA mgpzn dide ,eig` z ¤̀¨¦§¨¨¦§©¥¨¤¥Ÿ©¦

mrh dfe.eUr ixaC z` dwaxl cBIe §¤©©©ª©§¦§¨¤¦§¥¥¨
dxn` KklE.Ll mgpznazM i"Xxe §¨¨§¨¦§©¥§§©¦¨©

xdxdn eUr dn Dl cBd WcTd gExA§©©Ÿ¤ª©¨¨¥¨§©§¥
dAx ziW`xaA oke ,FAlA('h f"q)m`e . §¦§¥¦§¥¦©¨§¦

didi oMeUr ixaC,aNd mr FYaWgn ¥¦§¤¦§¥¥¨©§©§¦©¥
iAl mr ip` iYxAC FnM(f"h '` zldw): §¦©§¦£¦¦¦¦Ÿ¤¤

äpäåxnF` did eUrla` ini Eaxwi §¦¥¥¨¨¨¥¦§§§¥¥¤

.ia`FCgRn F` ,EPxrvi `l eiIgA iM ¨¦¦§©¨Ÿ§©£¤¦©§
,dllwl FzkxA KtdYe EPlNwi `NW¤Ÿ§©§¤©¥¨¥¦§¨¦§¨¨
m`zR owGd zEni `OW dcgR dwaxe§¦§¨¨£¨¤¨¨©¨¥¦§Ÿ
eiIgA Fl oOCfi `OW F` ,EPbxdie§©©§¤¤¨¦§©¥§©¨

:EPBxdiean dxez §©©§¤
(áî)mrhe.awril `xwYe glWYeiM §©©©¦§©©¦§¨§©£Ÿ¦

EPpi` xg` mFwnA awri did̈¨©£Ÿ§¨©¥¥¤
ipRn `Agzn did iM ,FO`e eia` ld`A§Ÿ¤¨¦§¦¦¨¨¦§©¥¦§¥
dide ,eilr wrFv didW eig` eUr¥¨¨¦¤¨¨¥¨¨§¨¨

:cgRzn F` EPOn WIAzn¦§©¥¦¤¦§©¥
.Eâøäì Eì íçðúîlr `Ed mgpzn ¦§©¥§§¨§¤¦§©¥©

oFWl ,LzbixdA zFkxAd©§¨©£¦¨§§
xga iM oke ,LA mgpzn FhEWtE .i"Xx©¦§¦§©¥§§¥¦Ÿ¥

iWi oal dY`('l 'k `"y)Fl wifgde ,mW) ©¨§¤¦©§¤¡¦¨

('d e"h 'amgpzn FWExR F` .oM miAxe ,§©¦¥¥¦§©¥
mFwOd iWp` El`WIe FnM ,Lilr̈¤§©¦§£©§¥©¨

FYW`l('f e"k lirl)eiR`l lRIe'k `"y) §¦§§¥©¦Ÿ§©¨
(`"nKlOd Fl dEv ok iM('a 'b xYq`)la` . ¦¥¦¨©¤¤¤§¥£¨

.Ll axF` ,Kl oinM xn` qElwp ª̀§§¨©§¦¨¥§
mrh iM FYrCn d`xpe,Ll mgpzn §¦§¤¦©§¦©©¦§©¥§

oipr lr mgpn Ll Fnvr d`xOW¤©§¤©§§§ª©©¦§©
`Ede ,odA ciRwn Fpi` EN`kE ,zFkxAd©§¨§¦¥©§¦¨¤§
mBxze .EPOn xOYWY `NW icM ax`n©£¨§¥¤Ÿ¦§©¥¦¤§¦§¥

:oFWNd `l oiprdbn dxez ¨¦§¨Ÿ©¨



zeclezסו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑ מּועטים. ¬»ƒִָ

(äî)éçà-óà áeL-ãòúéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
ézç÷ìe ézçìLå BlíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

:ãçà íBé¬¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹובר
ׁשכלּתי" ׁשכלּתי, יקּום ו ∑ÌÎÈLŒÌb."ּכאׁשר אם ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈∆ְִָ

הּקדׁש ורּוח .ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעלי
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנזרקה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק .(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, ה"א לבית לּה הטיל , «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מייבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .אֹותׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגדֹול",
ּבׁשביל ,ל ואֹותֹו)מּמ(,האמּורֹות הּגֹוי אֹותֹו יצא ְְְְְֲִִִֵֵַָ

.הּמברהּזרע  ְֶַַַָֹ

e˙Èc·מד  „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»



סז zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy

ß elqk 'a ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã;g"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zegiyn)

(yici`n mebxz - 498Î504 'nr ` jxk ,g"nyz zeiecreezd

יעק  את יצחק ּד"וּיׁשלח לחרן,הּׁשליחּות ׁשּיל ּכדי היתה ב" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
והתּברר  ׁשהיה ּוכפי אּׁשה". מּׁשם לֹו "לקחת לבן, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבית
עֹולם") ׁשל אף ("חרֹון ּבחרן ּדוקא הרי – ּבפֹועל ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָאחר־ּכ
ּורבּו ּד"ּפרּו הּציוּוי את וקּיים מׁשּפחּתֹו את יעקב ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהעמיד

ׁש"מיטתֹו ּובאֹופן ".ׁשלימה גֹו'", ְְִֵֶֶָָ
ּדירה  ּגם ׁשם עׂשה מׁשּפחּתֹו, את העמיד ׁשּׁשם לכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָונֹוסף

יתּבר עד ּבתחּתֹונים לֹו לבן, ּבצאן ההתעּסקּות על־ידי , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
החסידּות  ּובלׁשֹון וגֹו', רּבֹות צאן (ּבחרן) יעקב אצל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנהיה

לבן. ּבצאן ׁשהיּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות והעלה ׁשּבירר –ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
(מקֹום  לחרן ּבֹואֹו ּבטרם עֹוד ,ּבּדר ּבלכּתֹו ׁשּגם ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָועד
הינּו מראׁשֹותיו", וּיׂשם הּמקֹום מאבני "וּיּקח – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליחּותֹו)
עליה, ּבהם ּופעל ּתחּתֹון) הכי נברא (ּדֹומם, אבנים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח

אלקים". ּבית יהיה גֹו' הּזאת ׁש"והאבן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹועד
ׁשּׁשליחּות  – מּיׂשראל ואחד אחד לכל ההֹוראה ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
חרֹון  (חרן, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ירדה אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָנׁשמתֹו,
הן  גֹו'", ּורבּו "ּפרּו לפעֹול – היא ּבעֹולם) מקֹום ׁשל ְְְִִֵֶַָָָאף
עֹוד  על יהדּות ּבעניני להׁשּפיע ּברּוחנּיּות, והן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּכפׁשּוטֹו
"המלּמד  (והרי ּבפרט ותֹורה מצֹות, על־ידי יהּודי ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָיהּודי
אּומֹות  על להׁשּפיע וכן ילדֹו"), ּכאילּו ּתֹורה חבירֹו ּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאת
– ועד ׁשּלהם, הּמצֹות ׁשבע ׁשּיקימּו חרן) (ּתֹוׁשבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם
מּסּוג  ׁשּלמּטה החלק ּגם ּכּולֹו, העֹולם ּכל את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

.יתּבר לֹו לדירה הּמקֹום) (אבני הּדֹומם ועד ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהמדּבר,
– יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי אׁשר להֹוסיף, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
ארם  לפּדן ּדוקא והל יצחק ׁשל מּמקֹומֹו יצא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיעקב
ּבמקֹומֹו ּגם היה ׁשּלא ענין נפעל – אּׁשה" מּׁשם לֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ"לקחת

יצחק: אצל לא וגם יצחק ְְְִִֵֶֶַָָֹׁשל
הפיכת  ׁשל העבֹודה ולכן, ּתמימה, עֹולה היה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָיצחק
לקדּוׁשה, – מּקדּוׁשה היפ ׁשהם אנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּסטרא־אחרא,
היה  ׁש"אברהם ואּמֹו ּכאביו [ּדלא אצלֹו ׁשּיכת היתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

הּנׁשים"]. את מגירת וׂשרה האנׁשים, את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמגיר

הּנה  ארם, לפּדן יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמנם,
"מיטתֹו היתה - לארץ ּבחּוץ ׁשּבירר הּבירּורים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּלבד
ׁשל  ׁשענינֹו יֹוסף", יעקב ּתֹולדֹות "אּלה אׁשר ועד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשלימה",
ה"אחר" את ּגם לעׂשֹות אחר", ּבן לי ה' "יֹוסף – הּוא ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַיֹוסף
– "אחר" ּבבחינת לעת־עּתה ׁשהם אּלּו ׁשּגם היינּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָל"ּבן",
ּבבחינת  ּבאמת ׁשהם ׁשּמגּלים על־ידי־זה ּובפרט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָיתהּפכּו,
ל"ּבנימין" עד הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ׁשל יחידֹו ּבנֹו – ועד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ"ּבן",
ּבּה אלקי ה' עיני אׁשר ארץ יׂשראל, ארץ ּבן ימין", "ּבן –ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ארץ עד קֹונּה.ׁשרצתה(אלֹוקּות), רצֹון לעׂשֹות ְְֱֲֶֶֶַַָָָ
את  יצחק מ"וּיׁשלח ללמֹוד ׁשּיׁש ההֹוראה מּלבד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
יׁשנּה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ׁשליחּותֹו אֹודֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיעקב"
אדמֹו"ר  מֹו"ח כ"ק ׁשל ּבפׁשטּות לׁשלּוחים מיּוחדת ְְְְְִִֶֶֶַַָָהֹוראה
הּוא  ׁשּלהם הּׁשליחּות ׁשּתֹוכן לכ ּבנֹוסף – ּדֹורנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָנׂשיא
רחֹוקים  רחֹוקים, למקֹומֹות ׁשּנׁשלחּו – יעקב ְְְְְְֲִִִִִִֶַֹּכׁשליחּות
ׁשעֹולם־ לזה [נֹוסף חרן ּגם ולפעמים ארם, ּפּדן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּברּוחנּיּות,
ׁשּבעֹולם־ "חרן" הן אּלּו מקֹומֹות הרי "חרן", הּוא ּבכלל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּזה
ּכל  את ּבהם לפעֹול "אחרים" יהּודים לפּגׁש ּכדי ּגּופא] ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּזה
ּובנֹוגע  ּבני־יׂשראל לׁשאר ּבנֹוגע לעצמם, (ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּנ"ל
ּבׁשמֹו ּבמיּוחד מּודגׁש הּדבר הרי – ּכּנ"ל) נח, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצֹות

ּדֹורנּו: נׂשיא אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק ְְִֵֶַׁשל
"וּיׁשלח – "יצחק" הּוא (הּׁשני) יעקב",יצחקׁשמֹו את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

" – הּוא הראׁשֹון ּבן יֹוסף ּוׁשמֹו לי הוי' "יֹוסף על־ׁשם ," ְֲִִֵֵֵֵַָָָ
הּׁשלּוחים  ׁשל ׁשליחּותם מּטרת זֹוהי והרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאחר".

ׁשאי  על־מנת – זה ּבכנס יעזרּוהּמׁשּתּתפים רעהּו את ׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
עבֹודת  את ּולהרחיב להֹוסיף אי טֹובֹות החלטֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָויקּבלּו

יעקב". את יצחק (יֹוסף) ּד"וּיׁשלח הּׁשליחּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹוקּיּום
להיֹות  צריכה הּנ"ל ּבכל ׁשהעבֹודה ּולהדּגיׁש, להֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָויׁש

(עבֹודת ׁשלּוחים ּבתֹור קּבלת־עֹול מּצד רק לא היינּו , ְְְֲִִַַַַַַָֹ
ּדבר ּבתֹור אּלא ּבּדבר ׁשּלהםעבד), עֹוסקים ׁשאז (ׁשליח), ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
לגמרי. אחרת ְְְֵֶֶַַַּבחּיּות
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zeclezסח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy
מעלת  יׁשנּה עבד) (עבֹודת ׁשּבקּבלת־עֹול ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָואף־על־ּפי
ּפרטי, ּכדבר ּבׁשליחּות ׁשעֹוסקים ּבׁשעה הרי – ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּביטּול

וזה (ּכּנ"ל), חּיּות ּבתֹוספת היא ּבקּיּום מֹוסיףהעבֹודה ּגם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיעסקּו הּוא המׁשּלח ׁשל רצֹונֹו ולכן, ּבפֹועל. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָהּׁשליחּות
הּביטּול  מּצד הּנה – ואם־ּכן ּפרטי, ּדבר ּבתֹור ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבזה
ּבתֹור  רק (לא ּתהיה ׁשהעבֹודה נדרׁש ּגּופא, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבקּבלת־עֹול

ׁשליח. ּבתֹור אּלא) ְִֶֶֶַָָעבד,
ּבמסירּות־ להיֹות צריכה הּׁשלּוחים ׁשעבֹודת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָואף־על־ּפי
הרי  – ּב'ביטּול' (לכאֹורה) קׁשּורה מסירּות־נפׁש אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָנפׁש,
ּדוקא  קׁשּורה המסירּות־נפׁש רּבֹות ׁשּפעמים ּבפֹועל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָרֹואים

הּמציאּות: ְְִֶַּבתֹוקף
רצֹונֹו מילּוי ּכאׁשר אזי ּבחליׁשּות, היא המציאּות ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַּכאׁשר
ימנע  הּדבר ּבסּכנה, ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּבקׁשיים, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָקׁשּור
– הּמציאּות ּבתֹוקף ּכׁשהּוא אבל רצֹונֹו; את מּלמּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָאֹותֹו
לׁשם  ויפעל רצֹונֹו, את מּלהׁשלים ּבעדֹו ימנע לא ּדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּום

מסירּות־נפׁש. לזה ּכׁשּיצטר אפילּו הּמּצבים, ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכ
הרי, הּׁשליחּות, ענין ּכללּות אֹודֹות לעיל האמּור על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנֹוסף
ולימּוד  הֹוראה ללמֹוד אפׁשר ּדיצחק הּׁשליחּות מּסדר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּגם

ׁשּבדֹורנּו: יצחק" "וּיׁשלח ׁשל הּׁשליחּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבסדר
" ּברכֹו – לחרן יעקב את ׁשלח ׁשּיצחק לויּתן־לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים
ְוגֹו'".

" – ּכלל הרגיל ּדר על ׁשּלא היא "יּתן ויּתן והּברכה ," ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ויּתן": ְְֲִֵַויחזֹור

ּולאחרי  הּברכה, עיקר את ּתחילה מברכים ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ּכזה  ּבאֹופן היתה יצחק ּברּכת אבל העיקר, על מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה
– אריּבער") ("מלכתחילה ּבהֹוספה התחיל ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמּלכתחילה

ּבוא"ו"ויּתן  "יּתן".הּמֹוסיף", לפני ְְְִִִִֵֵֶַָ
הּברכֹות  ּכל ּומקֹור "עיקר הּוא יצחק ּברּכת ּתֹוכן ְְְְְִִִֶַַַַָָָוגם:
ּביֹותר" וחּיּות אֹור ּבריּבּוי ההׁשּפעה ׁש"עיקר מּכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם",
ּבהם  ׁשּיׁש "לפי ּגבּורֹות, ּבחינת יצחק, על־ידי ּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא

כּו'". יֹותר עצּום ּבכח וחּיּות אֹור ְְְִֵֶַַָֹּתגּבֹורת
ויּתן־ל" – העֹולם ּבגׁשמּיּות לכל־לראׁש הן ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהּברכֹות
גֹו'" ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים

ּפׁשּוטֹו.ּבפׁשטּות  מידי יֹוצא מקרא אין , ְְְְִִֵֵֵַָ
ּכֹוללֹות  אּלּו ּברכֹות – עיקר) ׁשּזהּו ּכּמּובן (אבל לזה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונֹוסף
"מּטל  ּולדּוגמא: חז"ל, ּבמדרׁשי ׁשּבזה הּפירּוׁשים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּתלמּוד, זֹו ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ּומׁשמּני מקרא, זֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים

אּגדה", זֹו .ועֹוד ּתירֹוׁש ְִַָָ
ׁשליחּותֹו לפני יעקב את יצחק ׁשּביר לּברכֹות נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגם:
עֹוד  מּיד ּובירכֹו חזר עצמּה הּׁשליחּות לאחר ּתיכף הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחרן,

יבר ׁשּד־י וא־ל גֹו' אֹותֹו ויבר יעקב אל יצחק "וּיקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹועֹוד,
ּברּכת  את ויּתן־ל עּמים, לקהל והיית וירּב ויפר ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָאֹות

וגֹו'". מגּורי ארץ את לרׁשּת אּת ּולזרע ל ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאברהם
יעקב  מקּבל – ּבפֹועל הּׁשליחּות ּבהתחלת ּגם זה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹּולאחרי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּו ּברכֹות הארץ את ּכעפר זרע "והיה א: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
רגליו, יעקב "וּיּׂשא – ּביעקב מּיד ּפעל ׁשה ּדבר ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",
את  לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהּובטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנתּבּׂשר

ּגדֹול". ׁש"ּכחֹו עד ללכת", קל ונעׂשה ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹרגליו
– זה ּבדֹורנּו יצחק" ל"וּיׁשלח ּבנֹוגע ּגם ללמֹוד אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכ

הּנֹוכחי: הּׁשלּוחים לכּנּוס ְְְְִִִֶֶַַּבקׁשר
מבר הּוא הרי – ׁשליח ׁשֹולח ׁשּבדֹורנּו ׁש"יצחק" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני
ויחזֹור  "יּתן – והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ּובברכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו,
לעֹולם". הּברכֹות ּכל "מקֹור – ּגדֹולֹות הכי ּובּברכֹות ְְְְְֲִִֵַַָָָָָויּתן",
מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּבגׁשמּיּות, ּברכֹות – ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹּולכל־לראׁש
ׁשּיתּברכּו גֹו'", ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
ּומזֹוני  חּיי ּבבני, – גֹו'" וירּב ויפר" ּבהרחבה, ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפרנסה

רויחי. ּובכּולם ְְְִִֵֵָרויחי,
הרּוחנית  ּבעבֹודתֹו ּברכֹות ּכֹוללֹות הּברכֹות – זה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּולאחרי
וקּיּום  הּתֹורה, ּופנימּיּות נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד הּׁשליח, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשל
ּבהפצת  ּבפֹועל ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּברכֹות – ּובעיקר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָהּמצֹות,

חּוצה. הּמעינֹות והפצת והּיהדּות ְֲֲֲַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּברּכת  את ּפעם עֹוד מקּבלים – הּׁשליח מינּוי ּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָוכן
ּברכֹות  מּיד מקּבלים ּבׁשליחּותֹו, ּכׁשּיֹוצאים וגם ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ"יצחק",
הארץ  ּכעפר זרע "והיה – מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָנֹוספֹות
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
הפצת  – וגֹו'" ּד"ּופרצּת הּׁשליחּות ּבקּיּום ׁשּיצליח ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוגֹו'",

חּוצה. ֲַַָָהּמעינֹות
והֹורה  אמר ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשהמׁשּלח, לכ נֹוסף ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
יהיּו הענינים ׁשּכל ּבתנאי מאביו הּנׂשיאּות את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקיּבל

(ׁשהם ּב ׁשלּוחיו ּכל על חל ׁשהּדבר וכּמּובן ּוברחמים, חסד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחד  אחד ּכל את המׁשּלח מבר – ּדהמׁשּלח) ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"ּכמֹותֹו"
ּגם  ואחר־ּכ הּׁשליחּות, מינּוי ּבעת ּבׁשליחּותֹו, ׁשּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפני

הּׁשליחּות. ְְְִַַַָּבהתחלת
"ל"זרע וגם הּׁשליחּות, זמן מׁש ּכל על נמׁשכֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּברכֹות

העֹולם. ּכל סֹוף ַָָָעד
הּׁשלּוחים  אצל – אּלּו ּברכֹות ּבקּיּום ּבפֹועל ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּוכפי
– ּבזה) (וכּיֹוצא ׁשנה עׂשרים ׁשנים, עׂשר לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּנּו
ּובנֹות  ּבבנים מׁשּפחֹות והעמידּו ה', ּברּו הסּתּדרּו, ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָׁשּכּולם
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ּובכּולם  רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני, ּובמצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעֹוסקים
מּדר ׁשּלמעלה הּברכֹות את רֹואים – לזה ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָרויחי,
ּבהפצת  ׁשליחּותם ּבמילּוי הּׁשלּוחים ּבהצלחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָהּטבע

חּוצה. והּמעינֹות והּיהדּות ְְְֲַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּמּצד  אּלא, ּגדֹולֹות, הכי ּברכֹות הן אּלּו ּברכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהרי,
וטֹועים  ּכדבעי, לזה לב ׂשמים לא לפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהרגילּות,
הּדרּוׁשֹות. הּברכֹות ּכל את מהמׁשּלח מקּבלים ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלחׁשֹוב
ּבענינים  ּברכֹות ּומבּקׁשים הּׁשֹואלים לּׁשלּוחים מענה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּומּכאן
את  למּלא ׁשּיּוכלּו ּכדי ּבגׁשמּיּות, מּפרנסה החל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹונים,

צדדּיים: ּבלּבּולים ללא ּבמילּואּה ְְְְְִִִִִִָָָֹׁשליחּותם
לפני  עֹוד מהּׁשלּוחים ואחד אחד ּכל את מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁשּלח
הּברכֹות  ּבכל אֹותֹו ּומבר ּוממׁשי לׁשליחּותֹו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָצאתֹו
להיֹות: ׁשּיכֹולֹות ּביֹותר הּגדֹולֹות לּברכֹות עד לֹו, ְְְְְְִֵֶַַַַָהּדרּוׁשֹות
הּׁשמים  מּטל האלקים – ויּתן ויחזֹור יּתן – ויּתן־ל"ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
התקימּו ּכבר אּלּו מּברכֹות וכּמה וכּמה גֹו'", הארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומׁשמּני

ּביתֹו ּבני ּבחּיי הּפרטיים, ּבחּייו יתּבֹונן אם ּדי – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבפֹועל
למעלה  ׁשּלֹו הּׁשליחּות ּבקּיּום ּבעבר ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ׁשּבזה. המׁשּלח ּברכֹות ריּבּוי את ויראה – הּטבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמּדר
ּכֹוחֹות  להֹוסיף – היא הּברכֹות ּכל ּכונת העיקר: והּוא ְְְְִִִַַַָָָָָועֹוד
רגליו  את לּבֹו "נׂשא אׁשר ּבפֹועל, הּׁשליחּות ּבקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומרץ
מּבלי  ּבעֹולם, ּבׁשליחּותֹו ּגדֹול" ו"ּכֹוחֹו ללכת", קל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָונעׂשה

ההעלמ  ּכל על ועיּכּובים הּבט ּומניעֹות והסּתרים ֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ְִִֶׁשּמּסביבֹו.

ׁשל  אף ּב"חרֹון הּׁשליחּות ּבקּיּום העבֹודה על־ידי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָואדרּבה:
צאן  לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ יהיה – ְְְְְִִִִֶַַָָֹעֹולם"
ּברּוחנּיּות: עׁשירּות – וגם ּבגׁשמּיּות, מעׁשירּות החל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָרּבֹות",
– עּתה עד ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּגדֹול" "ּכֹוחֹו ׁשהיה ּכּמה ְְִִֶַַַַָָָָָעד
מנה  לֹו ׁשּיׁש ּו"מי ּבּקֹודׁש" "מעלין ּומֹוסיף ה ֹול ּתמיד ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

הלאה. וכן מאֹות", ארּבע רֹוצה מאתים מאתים, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
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i"yx£·˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ וּירא" מעלה: ׁשל לענין מחּבר «ƒ¿««¬…ְְְְִֶַַַָָָָֻ
ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי וגֹו' יצחק בר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעׂשו

רעֹות  וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוכי
יׁשמעאל  אל הּוא ּגם והל ּכנען, .ּבנֹות ְְְְִֵֶַַַַָָ
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i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑,"יׁשמעאל "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּמת  לּמדנּו אּלא נביֹות"? "אחֹות ׁשהיא יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיני
והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל
ּבן  הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנביֹות
ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָס"ג
"ויצחק  מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשי"ד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיעקב,
היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָּבן
נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקל"ז,
ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיעקב

ׁשנה  י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן הלמּכאן ואחרּֿכ , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יֹוסף  ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלחרן,

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד לא)אּלא ארּבעֿעׂשרה (לקמן עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּצאן  ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשנה
ׁשּנאמר: היה, יֹוסף ל)מּׁשּנֹולד ילדה (לקמן ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרחל
ׂשבע  ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומּׁשם

לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל מז)ּוב' ׁשני (לקמן "ימי ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשנה  י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹמגּורי
מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף לדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלפני
ּבן  היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר והּוא קי"ו הרי ְְְֲִֵֵַָָֹס"ג,
ׁשּקּבל  ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי

ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן נענׁש(הּברכֹות לא אבל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל  ׁשהרי הּתֹורה. ּבזכּות מאביו עליהם, יֹוסף ּפרׁש א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
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ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּוׁשּתי  לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים ּבית (לקמן לֹו "וּיבן ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּולמקנהּו
הוה  ּד'בית' ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, ְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ּולחׁשּבֹון  החּמה. ּבימֹות הוּו ו'סּכֹות' הּגׁשמים ְְְְִִִֶַַַָָָֻּבימֹות
ׁשּירד  עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים

עֹוד  מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים
לבית  ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָי"ד
נענׁש לא הּתֹורה זכּות ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹלבן
מּדה  ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם,

יׁשן  ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ∑ÂÈLŒÏÚ.)ּכנגד ְְִִִֶֶַַָָָָָָ«»»
רׁשעתֹו על רׁשעה ׁשהיּו(הֹוסיף מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: רצה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

להבין  וקל ּכבר, הראׁשֹונֹות:)לֹו את ּגרׁש ׁשּלא , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d jxk zegiy ihewl)

יׁשמעאל  ּבת מחלת את וּיּקח יׁשמעאל אל עׂשו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיל
אברהם ט)ּבן את (כח, הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּכתּוב  ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל עׂשו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהליכתֹו
חּוץ  ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהיא
הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח נחת לעׂשֹות מעּונין הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכאּלּו

וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלׂשאת
עׂשו  הטריח צדקּותֹו את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעׂשו
לקח  וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

יׁשמעאל ּבת מחלת אברהםאת להראֹות ּבן היתה ּכּונתֹו – ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּלקח

תולדות פרשת סימן חסלת על"ו פסוקים, ק"ו ססס

ãôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dpyd y`x(iyiy meil)
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meia mb jiiy df xace ,`l e` miiwzdl m` mdilrly mixetkd
.laei

lr `id 'jiyrn zlgz meid df' zxin` zn`a :`xnbd zvxzn
e ,laeia ok mixne` oi` ok`e ,mlerd z`ixaéðz÷ ékdpyna ¦¨¨¥
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epizpynaàìc ,ïàîk ,úBëøáìå äòé÷úì äðMä Làøì ìáBiä äåL̈¤©¥§Ÿ©¨¨¦§¦¨§¦§¨§©§Ÿ
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äðùî
:driwzl mixyk zextey dfi` zx`an dpynd÷cñpL øôBL¨¤¦§©

,miwlg ipyl xaype ,ekxe`lB÷aãå,waca,ìeñtm` oke÷aéc §¦§¨¦¥
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zextey dylye mipy `le dxezd dxn` cg`.(.ek lirl)
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עי

יום ראשון - כ"ה מרחשון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט מרחשון
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז מרחשון
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' כסלו
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' כסלו
פרק כ, מפרק י עד סוף פרק יז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תולדות 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

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

iaxl s` `l` ,mlerd `xap ixyzay zngn ef dxin` oi` ok m`
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oeygxnעב d"k oey`x mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ה ראשון יום
אגרת לא  ,302 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøòùá òãåð àì,304 'nr cr:'åëå íéøáàä

.àìdlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr (lekiak)

- edpynl cg` icedi oia zeaald cexit xxeye melyeÎqg zexqg

,all dpikyd dlynp ,xiaqiy itk ,oky .dpikya lekiak ileg deedzn

lewlwe ,mixa`l micedide

jldn z` yaynd mixa`a

Î`pngx `ian - ie`xk mcd

jke ,mc`a dlgnl olvil

.dlrnl lekiak

íéøòMa òãBð1mda - ©©§¨¦
- ,dl` mipipr mireci
,zncewd zxb`ak `ly
owfd epax ynzyn da
ila) "z`f zrcen" oeyla
,("mixrya" dlnd ztqed
zece` xaecn my oky
recid l"f epinkg xn`n
xaecn o`k eli`e ,lkl
ipewiz"n gewld oipra

,"xdfáeúkM äî©¤¨
íéðewza2àzðéëLc , ©¦¦¦§¦§¨

àúeìâa àòøî éäéà¦¦§¥¨§¨¨
.ìBëéákdpikydy - ¦§¨

.zelba (lekiak) dleg
,Leøtyi xyw dfi` - ¥

ileg oia melyeÎqg
?dpikyl,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨

ìécánä ,óebä éìç Bîk§¢¦©©©§¦
,'eëå Lã÷ ïéa,legl - ¥Ÿ¤§

dlgn oia licadl jk
`xwpd oipr oial seba

,dpikya "dlgn"úeèMtúä àéä úeàéøaäå éìçä úaqL¤¦©©Ÿ¦§©§¦¦¦§©§
úLaìîä ,íéøáàä ìk ìà áläî úeiçä Celäå-zeigd §¦©©¥©¥¤¨¨¥¨¦©§ª¤¤

zyaeln ,aldn d`adìk ìà áläî àöBiä Lôpä íãa§©©¤¤©¥¥©¥¤¨
,íéøáàä,"ytpd mc" `xwp mcd ixdy -CìBä ááBñ ááBñå ¨¥¨¦§¥¥¥

ícäå íéiç çeøä:epiax w"k ztqed -ea yaeln miig gexde ¨©©¦§©¨
onwlck,íéãébäå íéøáàä ìk CBz CBz3,íäa íéòìánä- ¨¨¥¨¦§©¦¦©ª§¨¦¨¤
,mixa`a.álä ìà øæBçålkn mixfeg mcde miigd gex - §¥¤©¥

,ald l` mixa`dàeä ælä íéiç çeøä Celäå áeañ íàå§¦¦§¦¨©©¦©¨
î Bì øcñîä Bøãñk éãéîz ,Búëìäk,`ed jexa yecwd - §¦§¨§¦¦§¦§©§ª¨¥

ìk ék ,úéìëúa àéøa íãàä éæà ¯ àeä-Ceøa íéiçä éiç©¥©©¦¨£©¨¨¨¨¦§©§¦¦¨
áläî íäì éeàøä íúeiç íéìa÷îe ãçé íéøM÷î íéøáàä̈¥¨¦§ª¨¦©©§©§¦©¨¨¨¨¤¥©¥

.ælä áeañ éãé-ìò,miigd gex ly -ìe÷ì÷ äæéà Lé íà Cà ©§¥¦©¨©¦¥¥¤¦§
î Bà ákòîe òðBnä ïîB÷î eäæéàaícä Celäå áeañ èòî §¥¤§¨©¥©§©¥§©¥¦§¦©¨

Ba Laìîä íéiç çeøä íò,mca -èòîúî Bà ÷ñôð éæà ¦¨©©¦©§ª¨£©¦§¨¦§©¥
ælä øLwäm`e ,ixnbl xywd wqtp - ixnbl wqtp mcd m` - ©¤¤©¨

miigd gexe mcd jldn
,xywd hrnzn - hi`n
ìà íéøáàä ìk øM÷îä©§©¥¨¨¥¨¦¤
,ælä áeañ éãé-ìò álä©¥©§¥¦©¨
,miigd gexe mcd ly -
íãàä ìôBð éæàå©£©¥¨¨¨
'ä ,éìçå ákLîì§¦§¨§Ÿ¦

.eðøîLéoia xywdy ,ixd ¦§§¥
oial mpia ,mixa`d
md dfÎiciÎlry ,mnvr
mb rbep - all mixeyw

.ald ze`ixaläëëå§¨¨
,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî©¨©¤¤¨¨
ìàøNé úBîLð ìk äpä¦¥¨¦§¦§¨¥
éøáà" úðéça íéàø÷ð¦§¨¦§¦©¥§¥

"àzðéëLc4,ixa` - ¦§¦§¨
,dpikydúàø÷pä- ©¦§¥

z`xwp dpikydíLa§¥
áeúkL Bîk ,"áì"5: ¥§¤¨

Bîëe ,"éááì øeöå"§§¨¦§
áeúkL6ézðëLå" : ¤¨§¨©§¦

,Leøt ;"íëBúadn - §¨¥
oial dpikyd oia xywd
lka ezehytzde ald

?mixa`dék7ìïBL ¦§
øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤
úBîìBòa ïëBL ä"éåä¥§§

eæ úeéç úëLîäå ,íúBéçäì äiNò-äøéöé-äàéøadn - §¦¨§¦¨£¦¨§©£¨§©§¨©©
,zenlerd z` dign 'ied xe`yälçz úeLaìúä éãé-ìò àéä¦©§¥¦§©§§¦¨

zyalzn zeigdy -íéàøápä ìkL éôì ,ìàøNé úBîLða§¦§¦§¨¥§¦¤¨©¦§¨¦
ïéàLnî àìk dén÷ àlëc ,Cøaúé àøBaä ìà íäì CBøò ¥£¨¤¤©¥¦§¨¥§ª¨©¥§¨©¨

,ïéáéLç.ynn melkk miaygp mlek eiably -øLôà éàå £¦¦§¦¤§¨
íéàøáð úBéäì ,Cøaúé BòôLå BøBàî úeéç ìa÷ì íäì̈¤§©¥©¥§¦§¦§¨¥¦§¦§¨¦

,íéîi÷å íéiçå Léì ïéàî,zeig zlawl miwewf md jk lry - ¥©¦§¥§©¦§©¨¦
,z`f lawl mileki mpi` mde ,`ed jexa yecwdn rtye xe`

úBîLpä éãé-ìò íà-ékzeigd zkynp dpey`xae y`xay - ¦¦©§¥©§¨
,zenlera zkynp `id okn xg`le l`xyi zenypl ziwl`d

" zekxad gqepa mixne` ep`y jxcÎlrepiwl`,"mlerd jln
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òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá

'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà
åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç

áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà

íééç çåøä êìåä ááåñ ááåñå íéøáàä ìë ìàíãäå
ìà øæåçå íäá 'éòìáåîä íéãéâäå íéøáàä ìë êåú êåú

çåøä êåìéäå áåáéñ íàå áìäåúëìäë àåä æìä íééç
íãàä éæà ä"á íééçä ééçî åì øãåñîä åøãñë éãéîú

éë úéìëúá àéøáíéìá÷îå ãçé íéøùå÷î íéøáàä ìë
ùé íà êà æìä áåáéñ é"ò áìäî íäì éåàøä íúåéç

äæéàèòîî åà áëòîå òðåîä ïîå÷î åäæéàá ìå÷ì÷
åá ùáåìîä íééç çåøä íò íãä êåìéäå áåáéñéæà

íéøáàä ìë øù÷îä æìä øù÷ä èòîúî åà ÷ñôð
íãàä ìôåð éæàå æìä áåáéñ é"ò áìä ìàáëùîì

ìàøùé úåîùð ìë äðä î"ãò ùîî äëëå .é"ä éìåçå
àúðéëùã éøáà 'éçá íéàø÷ðù"îë áì íùá úàø÷ðä

äðéëù ïåùì éë 'éô íëåúá éúðëùå ù"îëå éááì øåöå
úëùîäå íúåéçäì ò"éá úåîìåòá ïëåù 'éåä øåàù àåä
ìàøùé úåîùðá äìçú úåùáìúä é"ò àéä åæ úåéç

éôì'úé àøåáä ìà íäì êåøò ïéà íéàøáðä ìëù
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עג oeygxn d"k oey`x mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dpey`xae y`xa"epiwl`"xg`le ,zenypl zkynp zewl` -
jln" oknmlerd,mlera zkynp `id - ",äáLçîa eìòL- ¤¨©©£¨¨

,dlrnly daygna `ed zenypd yxeyeîã÷å,dlrnl ode - §¨§
L úBîìBò úàéøáìe`xap -,øeacä úðéça éãé-ìò- ¦§¦©¨¤©§¥§¦©©¦

mc`a ,lynl ,daygn
envrle zinipt ixd `id
`ed xeaic eli`e ,cala
ze`a jk ,zlefle ipevig
ly zeiniptdn zenypd
- zenlerde ,zewl`
ixd ,zewl`d zeipevign
jyniz zewl`dy ick
- zeipeviga - zenlera
dligz jynidl dilr
,zeinipta - zenypa

ì"æø øîàîk8éîa" : §©£©©©§¦
àeä-Ceøa LBãwä Cìîð¦§©©¨¨

,"'eëåz`ixa lr - §
zenypa - ?zenlerd

,l`xyiíB÷îa òãBpk©©§¨
.øçàod zenypy ,ixd - ©¥

ote`a zenlern dlrnl
dhlgdde dklnddy
ielz ,zenlerd z`ixal
xen` df lk .zenypa
zeigd zkynd iabl

,lynl ,ald ly miigd gex enk ,zenlera dpiky ly ziwl`d
hxtd mby ,owfd epax xiaqi oldl .mixa`d lkl aldn jynpd

miigd gexy dn ,lyna ipydxfegmb epyi ,ald l` mixa`dn
ly ote`a `id zenleray ziwl`d zeigd ixdy ,lynpa

zkynp `idy ,"aeye `evx"l` dpikydn ,dhnl dlrnln
ly dcearae dxeza) dxewnl zxfeg zeig dze`e ,zenlerd

.(mipezgzd,íéøòMa òãBðå,mipiprd z` mirceiy dl` ly - §©©§¨¦
ékî äòtLääå úeiçä úëLîä ìkzenler-íéðBéìò ¦¨©§¨©©©§©©§¨¨¥¤§¦
ìzenler-äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä ,íäî ¯ íéðBzçú9: §©§¦¥¤¥§¤¨§¥¤§¦¨

,"ïúlçúa ïôBñå ïôBña ïúlçz õeòð"ote`a dfy - ¨§¦¨¨§¨§¨¦§¦¨¨
seqde ,(oezgzd ly) seqa `vnpe uerp (oeilrd ly) "dlgz"dy

,(oeilrd ly) "dlgz"a `vnpe "uerp" ("oezgz"d ly)éáúëáe§¦§¥
,"øæBç øBà"å "øLé øBà" íLa äpëî ì"æéøàä`ad xe`d - ¨£¦©§ª¤§¥¨¨§¥

,oeilrl oezgzdn xfegd xe`de ,oezgzl oeilrdn xiyi ote`a
áeúkL Bîëe10."áBLå àBöø úBiçäå" :zeig" lr xaecn my - §¤¨§©©¨¨

ziwl`d zeigd lr aqen df dlaw it lre ,"dakxn"ay "ycewd
."aeye `evx" ly ote`a `idy ,llka mi`xapde zenlerd ly
zewl` ly dkyndd dpyiy cala ef `ly ,ixd ,miptÎlkÎlr
xe`" ly ote`a mb `idy `l` ,mi`xape zenlerl dpikydn
,mi`xapd xewn `idy dpikyd l` mi`xapdn ,"aey"e ,"xfeg
øLôà éà øLà ,älàä úîàäå íéøácä ét ìò ,ïk ìò øLà£¤©¥©¦©§¨¦§¨¡¤¨¥¤£¤¦¤§¨

úBîLpäå ,"áì" íLa äðéëMä úàø÷ð ,ázëîa áèéä øàáì§¨¥¥¥§¦§¨¦§¥©§¦¨§¥¥§©§¨
úB÷eác úBîLpä ìk øLàk ék ,eðì úBøBäì ;"íéøáà" íLa§¥¥¨¦§¨¦©£¤¨©§¨§

äòtLääå úeiçä Celäå áeañ éæà ¯ ãçé úBøM÷îe- §ª¨©©£©¦§¦©©§©©§¨¨
,dpikyd l` zenlerne zenlerl dpikydnõeòðå ,ááBñ ááBñ¥¥§¨

øM÷ì ,ïúlçúa ïôBñ¨¦§¦¨¨§©¥
ïlk øaçìe,zenypd lk - §©¥ª¨

,zenlerd lk - oci lre
Ba ä÷áãìe ãçà ä"éåäì©¤¨§¨§¨

áeúkL Bîëe ,Cøaúé11: ¦§¨¥§¤¨
íëlk íBiä íéávð ízà"©¤¦¨¦©ª§¤
¯ "íëé÷ìà ä"éåä éðôì¦§¥¡Ÿ¥¤

,à÷éc "íëlk",`wec - ª§¤©§¨
cgi mlekyk `weecy

,zecg`a"éðôì"ådlnd - §¦§¥
,"iptl",à÷éc`id - ©§¨

zeid iciÎlry ,`weeca
zecner - cgia mlek

zenypd"iptl"iptl ,
,"mkiwl` 'ied"n dlrnle
dyrp 'iedy itkn dlrnl

mkiwl`ly gekde zeigd ,
,zenyp'eë íëéLàø"- ¨¥¤

zepeilrd zebixcnd
,xzeiaéöò áèçî."'eë E ¥Ÿ¥¥¤

zepezgzd zebixcnd -
mlek mdyk - xzeia

miavp mz`" f` - zecg`a micneriptlitke ,"mkiwl` 'ied
`id dpeekdy ,miavp zyxt zligza ,"dxez ihewl"a xaqeny
cr xzeia zepeilrd zebixcndy ,"cg`k micg`l mklek"
.cg` xack cgi zecge`n mlek od - xzeia zepezgzd zebixcnd

ì"æø øîàî ïáeé äæáe12ìàøNé úìéôðe éðL úéa ïaøç ék , ¨¤¨©£©©©¦ª§©©¦¥¦§¦©¦§¨¥
úeìb úðéçáa íBãàì dúãéøéå äðéëMä úe÷lzñäå úeìba©¨§¦§©§©§¦¨¦¦¨¨¤¡¦§¦©¨

ìBëéákz`vnp dpikydy df ixd ,zelba l`xyi ipayk ,oky - ¦§¨
lekiak zelba mzi`13,ãeøôe ípç úàðN ïBòa äéä ìkä©Ÿ¨¨©£¦§©¦¨¥

úBááìcexite ,edpynl cg` icedi oiay mpig z`py llba - §¨
zeaaldúàø÷ð ïëìå .ïìvì-àðîçø,dpikyd --ìò "äìBç" ©£¨¨¦§©§¨¥¦§¥¨©

,ìLî-Cøczelbay ,"xdef ipewiz"n ,zxb`d zligza `aenk - ¤¤¨¨
.dleg zpigaa `id dpikyd -:íéøîBàL Bîkzlitza - §¤§¦

:dcinrdì ¯ "íéìBç àôBøå íéìôBð CîBñ",íéaø ïBLzexnl - ¥§¦§¥¦§©¦
,dpikyl `id dpeekdy:'eëå íéøáàä ìk íädl` lk - ¥¨¨¥¨¦§

" mi`xwpe dpikydn milawnddpikyd ixa`zpigaa ixd md ,"
oeyl - "mileg"e "miltep" `ed oeyld okl ,"mileg"e "miltep"
itk `ly ,"y"ne" o`k xnel jixvy aezk "oewizd gel"a .miax
dl`y ly jxca df ixd jkl m`zda - "y"nk" eplv` aezky
iptn `ed - miax oeyl ,"mileg"e "miltep" aezky dny ,daeyze
Îyecwd mze` mby ,dpikyd ly mixa`d lk iabl xen` dfy

.`txne jneq `edÎjexa
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ùã÷ä úøâà
éîá ì"æøàîë øåáãä 'éçá é"òù úåîìåò úåàéøáì

òãåðë 'åëå ä"á÷ä êìîðéë íéøòùá òãåðå .à"îá
íéðåúçúì íéðåéìòî äòôùääå úåéçä úëùîä ìë

é"ñá ù"îë ïä íäîïúìçúá ïôåñå ïôåñá ïúìçú õåòð
øæåç øåàå øùé øåà íùá äðåëî ì"æéøàä éáúëáå

ù"îëåíéøáãä ô"ò ë"ò øùà áåùå àåöø úåéçäå
úàø÷ð áúëîá áèéä øàáì à"à øùà äìàä úîàäå
åðì úåøåäì íéøáà íùá úåîùðäå áì íùá äðéëùä

ãçé úåøùå÷îå úå÷åáã úåîùðä ìë øùàë éëéæà
õåòðå ááåñ ááåñ äòôùääå úåéçä êåìéäå áåáéñ
ä÷áãìå ãçà 'éåäì ïìåë øáçìå øù÷ì ïúìçúá ïôåñ
'éåä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà ù"îëå 'úé åá

éðôìå à÷ééã íëìåë íëé÷ìà'åë íëéùàø à÷ééã
úéá ïáøåç éë ì"æøàî ïáåé äæáå .'åë êéöò áèåçî

ìàøùé úìéôðå éðùäúãéøéå äðéëùä úå÷ìúñäå úåìâá
ãåøéôå íðç úàðù ïåòá 'éä ìëä 'éáë úåìâ 'éçáá íåãàì
íéìôåð êîåñ ù"îë î"ãò äìåç úàø÷ð ïëìå ì"ø úåááì

ìë íä íéáø ïåùì íéìåç àôåøå:'åëå íéøáàä
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oeygxnעד e"k ipy mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ו שי יום
אגרת לב  ,304 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá áì,bpw 'nr cr:åðùøãú

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
mixzepd miwlgd zrax` ,"zecid rax`" z` "yneg"d dlrn
c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a
mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd

,"cinz 'd iptléñBé äëå ïzé äkíéøBaba íaì õnàì 'ä ó4, Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦
"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
xeab edfi`" ly oipra ,"mixeaba" mal z` xzei cer wfgl

"exvi z` yaekd5zzl ,
oevxa yi xy`n xzei

,zzlúBáéãð ìò áéãðå§¨¦©§¦
íe÷é6,zeidl leki - ¨

,`id dpeekdy
ezlrn "dVrO"dy§©¤
zeaicpn dlrnl

,"miyer"dìBãb úBéäì¦§¨
äOònäxxerny in - ©§©¤

zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
mixg`d ly dwcvd

.ely dwcvk zaygpìòå§©
äNBòä8ozepy df - ¨¤

iciÎlr - dwcvd
,"dVrO"d zexxerzddøîàð64¯ "ãòì úãîò Bú÷ãö" : §©¤¤¡©¦§¨Ÿ¤¤¨©

ì "úãîò"øBähä Baì úeøøBòúä ìa÷nL ,äá÷ð ïBL Ÿ¤¤§§¥¨¤§©¥¦§§¦©¨
,"äOònä ìBãb"î,dwcvd zzl envra xxerzn `edy `l - ¦¨©§©¤

zexxerzdd z` lawn `ed `l` ,"rityn" `ed f`y
`idy "dawp" zpigaa `ed ef zexxerzdl rbepae ,"dVrO"dn§©¤

,"zlawn"úãîò" ïë-ét-ìò-óà,ely dwcvd -,"ãòì ©©¦¥Ÿ¤¤¨©
,Leøt?crl (zx`yp) zcner ely dwcvdy dpeekd idn - ¥

úáãpî äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä ìkL¤¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤¦¦§©
éîLbä äfä íìBòa úBîi÷å úBiç äpä ïä ¯ øBähä íaì¦¨©¨¥¥¨¨§©¨¨¨©¤©©§¦

,äiçzä ïîæ ãò,miznd ziigz ly -æàLziigz onfa - ©§©©§¦¨¤¨
,mizndàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå úe÷ìà éelb ïîæ àeä§©¦¡Ÿ§¥¨

,äfä íìBòa ïéîìò ìk ááBñ úðéçaî"seq oi` xe`" - ¦§¦©¥¨¨§¦¨¨©¤
df xe` - zenlerd lkn dlrnle "siwn"e "aaeq" zpigaay

,miznd ziigz onfa dfd mlera zelbzda xi`iøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
ã÷zLàc ázëna úeëéøàa9éøöå .ïBëîe éìk úBéäì C ©£¦©¦§¨§¤§¨©§¨¦¦§§¦¨

-ïéà øBà Ba LaìúäìäîLpì óebä Bîk ,àeä-Ceøa óBñ §¦§©¥¥¨§©©§¨¨
,ìLî-Cøc-ìò,dnypd zlawl mi`zn ilk `ed sebd - ©¤¤¨¨

zlawl ilk zeidl jixv jk - seba zyalzn dnypde
,"oinlr lk aaeq"d ,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" ly zelbzdd

,miznd ziigza dlbziyáeúkL Bîk10éøáã äë àBìä" : §¤¨£Ÿ§¨¦
úæçàpLk àlà äfä íìBòa äøéàî dðéà Là äî ¯ "Làk̈¥¨¥¥¨§¦¨¨¨©¤¤¨§¤¤¡¤¤

,'eë äìéúta úLaìúîemlera xi`i zewl`y ick ,jk - ¦§©¤¤©§¦¨
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ùã÷ä úøâà
êøá áìïåöøì äöøé íãé ìòåôå íìéç 'ä

äëå ïúé äë ãéîú 'ä éðôì íäì
éñåéíå÷é úåáéãð ìò áéãðå íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

åì áùçúå ïéðîå øéò ìëá äùòîä ìåãâ úåéäìä÷ãöì
ïåùì úãîåò ãòì úãîåò åú÷ãö øîàð äùåòä ìòå

øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' ט,7.ע"ד ב"ב
ג.8.א. קיא, טו"ב.9.תהלים סימן הקודש כט.10.אגרת כג, ירמי'



עה oeygxn e"k ipy mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dlizt"k ynyie zewl`d fg`ii ea "ilk"l miwewf ,dfd
,iwl`d y`a ixnbl dlke lhazndíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

øçà11,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå ,,"seq oi` xe`"l -àéä ©¥§©§©§¦§¦§¨¥¦
úéìc ïàîì úeiç òétLäìe ïzì ,álä úáéãðe ãñçä úcî¦©©¤¤§¦©©¥¦¥§©§¦©©§©§¥

,'eë déìel oi`y inl - ¥
zcny ixd ,envr lyn
- ald zeaicpe cqgd
zeti mipt xaqa dpizpd
ilk md - iprd zybxdae

,jxazi exe`lBîk§
íéðewza áeúkL12: ¤¨©¦¦

,ïBì úðéwz ïéôeb änëå"§©¨¦§¦©
mdl zpwiz miteb dnke -
ly zexe`d zlawl -

,zexitqdeàéø÷úàå§¦§§¦
àòBøc ãñç àc àðewúa§¦¨¨¤¤§¨

,"àðéîémi`xwp mde - §¦¨
rexfd - cqg :df "oewiz"a
,dlrnly myke ,zipnid
"`pini `rexc" `id cqg
zcn jk ,(zipni rexf)
ilk `id mc`d ly cqgd
,dlrn ly ielible oinil

,ïéîéa ììëð óebä ìëå- §¨©¦§¨©¨¦
ly exwir lk `ed "oini"

,sebdèitä øîà Cëå13: §©¨©©©¨
"ä÷ãö BLeáì"14.- §§¨¨

- eyeal `id dwcvy"seb"d lk ly - mzqjexa yecwd ly -
."seq oi` xe`" ly zelbzdd zlawl ,`edeøîàL eäæå§¤¤¨§

ì"æø15,daL ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãvä ïéà" : ©©¥©§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨
øîàpL16;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöì íëì eòøæ" :xkyy - ¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨¤

zeaicpe cqgd itk ,dwcv dze`ay cqgl m`zda `ed dwcvd
alddze`l xkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy

?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recn .dwcvøéöwäL¤©¨¦
,d`eazd ly -àeä Cëå ,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä¦©§¦¨©§¨¨¨¤§¨

äðeîè àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦§¨
,äiçzä ïîæ ãò úøzñðådrixfdy myk ,miznd ziigz cr - §¦§¤¤©§©©§¦¨

,ux`a zxzqpe dpenhLaìúiL,miznd ziigz onfa -øéàéå ¤¦§©¥§¨¦
,éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàzeyalzdd - ¥¨¨¨©¤©©§¦

didz ote` dfi`a .dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde
owfd epax xiaqi - ?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd
zelbzdde zeyalzdd xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl
:owfd epax oeylae ."zeliv`"d mlera zexitqd ly milka

,ãç éäBîøâe eäéàå,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy dne - §¦§¨¦©
- cg` xac md ,milkd ,"idenxb"eíälr aqen df ixd - ¥

,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéçaxac ,"cg" mdy - §¦©¥¦§¤¤§¦©£¦
zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ay "seq oi` xe`" mr cg`

,'k oniq "ycewdà øBà øîçå-ì÷å ïkL-ìëå-Ceøa óBñ-ïé §¨¤¥§©¨Ÿ¤¥¨
ïéîìò ìk ááBqä àeä`edy -úðéçaî äìòî äìòîlî ©¥¨¨§¦¦§©§¨©§¨¦§¦©

.úeìéöà`edy - £¦
,zenlern ixnbl dlrnl
onfa dlbzie yalzi `ede
ziigz ly digzd
xe`"l ilkd m` .miznd
milka dlbziy "seq oi`
zexitqd ly
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a

xac ,"cg"ixd - cg`
xnegeÎlwe okyÎlk
"seq oi` xe`" ieliby
,"oinlr lk aaeq"d
ixnbl dlrnly
gxkdd on ,zenlern
ilk ,"cg idenxbe" didiy
df xe` zhilwl
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ðïBL ¦§¥§¨¨§

úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð§¥¨¦§¨Ÿ¤¤
,"ãòì"dwcv"y ixd - ¨©

,dawp oeyl `idááBqä óBñ-ïéà øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥©¥
Laìúnä ,ïéîìò ìk,dlbzne -äfä íìBòa dëBúa ¨¨§¦©¦§©¥§¨¨¨©¤
.äiçzä ïîæa éîLbädtqed ef ixd .miznd ziigz ly - ©©§¦¦§©©§¦¨

y ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirl xn`py dnllawn
,xg` mc`n ezexxerzdokleiptn ,dawp oeyla oiievn `ed

,dawp zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddylawn`l` -
ilk `idy iptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd

ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` ea "lawl"dlawl,ìáà£¨
weqtd -17:ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö",øëæ ïBL"wcv" - ¤¤§¨¨§©¥§¨¨
,"jldi"e,Bîöòî íãàä áìa úøøBòúnä ãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤©¦§¤¤§¥¨¨¨¥©§

,"dyrn" ly zexxerzdd iciÎlr `ly -úeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§
BLôð øñîìå ,Ba ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a 'ä úáäà©£©¦§¦©§©§¨§¨§¦§Ÿ©§

"Eãàî ìëá"e ,"ãçà"a.'eëå BèeLôksqka xnelk - §¤¨§¨§Ÿ¤¦§§
jly18zexxerzdd d`a - 'dl eytp zexiqne 'd zad`ny ,

,dwcv oznl,"àzúìc àúeøòúà"áezexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨
epevxe eytp zexiqne mc`d on ,dhnlyiniptdyecwdl

,`ed jexa'eë ïBéìòä íãà áì ïk íéðtì íéðtä íénëå§©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¤§
- `qkd lry -,"àìéòìc àúeøòúà"zexxerzdd - ¦§¨¨¦§¥¨
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ùã÷ä úøâà
úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä

íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå
àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú

êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà
ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå

åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì
àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù

ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù
ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
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פנ"ג.11. ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה דר"ה.13.תקו"ז שמו"ע שבתפלת אלקינו" הוא "אתה Î"˜14.בפיוט ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, יד.17.הושע פה, א.18.תהלים נד, ברכות



oeygxnעו f"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ז שלישי יום
קוטרס אחרון  ,bpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã

zexiqn zcinke ,dhnly zexxerzdl m`zday ,dlrnln
ly oipra d`hazdy ,`ed jexa yecwdl epevx "zeinipt"

mb jk - dwcv zpizpa ,zinyb diyrøBà úëLîä àeä©§¨©
íìBòa ähî ähîì ïéîìò-ìk-ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©¥¨¨§¦§©¨©¨¨¨

úðéçáa éîLbä äfä©¤©©§¦¦§¦©
,äiçzä ïîæa éelb- ¦¦§©©§¦¨

,miznd ziigz ly
ázëna øàáîk©§Ÿ¨©¦§¨

ã÷zLàc9.úeëéøàa- §¤§¨©©£¦
zexxerzddyk ixd
,envrn d`a dwcvl

- dltza ezcearn`id
z` jiynne "rityn" `ed ,oky .xkf oeyl ,"wcv" z`xwp
`ed ,oldl owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d xe`d
."oinlr lk aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z` jiynn

zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk ,j`
cala dx`da xaecnde "aaeq"d xe`d zlawl ilk ,"lawn"

."aaeqd xe`"neäæåxne` `ed "wcv" iably dn -åéðôì" §¤§¨¨
éìBnL ,"CläééLîîe CíéðBéìòä "íéðt" Cly zeiniptd - §©¥¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

,"seq oi` xe`"äìòîlî¦§©§¨
íìBò ãò úeìéöàäî¥¨£¦©¨
úò úòëå .äiNòä̈£¦¨§¨¥¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìmipzepd - ©¦

,dwcvl zelecb zepizp
"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨

,zbyn mci oi`y `l` - xzei zzl mivexd:epLøãz Lôðk§¤¤¦§§¤
azek ,owfd epaxl dpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak -

.ef ycew zxb`

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2,cala (miitpk)

oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynl enk

d miitpkdxwir,serd ly

,dklda z`aeny di`xd itk

"dxyk 'itb` elhip"y3m` ,

- serd ly miitpkd elhip

`ed xwird ,oky .xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

,onvr zeevnde dxezd iciÎlr dyrp dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd d`xide dad`d eli`e

,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl

leki did `ly `edÎjexa "seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye

.inybd mlera odyk oda zelbzdl

dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret d`xide

dpeekd iciÎlry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret opi` onvrlyk

oci lrye ,zelrzdl ogekay ielirl zeevnde dxezd zelrzn `wec

eze` iciÎlry `edÎjexa "seq oi` xe`" zelbzde dlrnl cegid didi

.cegi

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçalkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed - dpade
ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir dnkg"amler"a xze

yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky , - "zeliv`d
yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly lkyd :"`ed jexa
itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed dkldd wqte ,`ed jexa
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta xne` owfd epaxy
ly epevxa dlr jky
,`ed jexa yecwd
jke jk oae`x orhiyky
(lynl) jke jk oernye
.jke jk dkldd wqt didi
s` rx`i `l df m` mbe
el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq oicÎzia iptl `aeiy ,mrt
didi jky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky oeeik ixd -
epevx zrici `ed - dkldd wqt zrici mvr ixd - oicd wqt
dxezay zeiyrn ixetiq `xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd ly
mifnx minelb dl` mixetiqay xacd zn` ik m` ixd ,cala

- jtidl e`] ,dlrnl miipgex mipipr lrxwirdmipiprd md
mipipra cala mifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd4:
oi`y oeeik j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd"
,mipeilrd zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed
erxi`y miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici
- ("eheyt icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa
?"d`lir dnkg"l dfÎiciÎlr xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik
xtq ly oey`xd wlga d"n wxta xiaqn owfd epax ,lynl]
,dlrnl mingxd xewnn miax mingx zkynd oipr "`ipz"d
lr jiynn awriy itk ,"zeliv`"ay mingxd zcnn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á

ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã
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ד.19. קכה, ˘ËÈÏ"‡:1.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם ˘ËÈÏ"‡3.ר"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· ÌÈÂ˜È˙Â ˙Â¯Ú‰"· גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

.13 הערה מ פרק פכ"ב.4.לעיל ח"ג דין חקור מאמר מאמרות עשרה



עז oeygxn f"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

weqta fnexnd xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi zenyp xewn"
,"zeliv`"c mingxd zcn epiid awri) "jaie lgxl awri wyie"
oi`yk ,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn ,"l`xyi zqpk" - lgxe
z` wx rcei `ed - dlrnl miipgexd mipiprdn rcei `ed

riten `edy itk xetiqd
mlerd ly eheyta
ilan - `ed cvik ,inybd
mipiprd z` rciy
mifnexnd miipgexd
xyewn - mixetiqa
xacd .[?"d`lir dnkg"a

- oaeiáeúkM äî ét-ìò©¦©¤¨
ad xtq -úBðek5æè óc ©©¨©

íãàäL Bîk :á ãenò©§¤¨¨¨
÷ñBò,dxeza -Ck ,ähîì,dxeza wqer mb -ï÷Béc,zenc - ¥§©¨¨§¨

ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" -,'eë äìòîìxiaqny itk - ¨¨¨¨¤§§©§¨
dnypd yxey lr aqen df ("oexg` qxhpew"a) oldl owfd epax
mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa `ed yxeydy) mc`d ly
(zexitqd xyra dfy enk) zecne oigen ly sevxt - "oeilrd

mc`"e ,("mc`" `xwpoeilrddxeza wqer "dlrnlixd -
ixetiqa elit` ,dhnl dxeza wqer mc`dy ,jk iciÎlr
- "d`lir dnkg"a xyewn `ed - cala dxezay zeiyrn

ely "oweic"dy iciÎlrdlrnldfn ."d`lir dnkg"a xyewn
,envrlyk ,el oi` ,dhnl o`k mixetiqa weqirdy ,`vei ixd
yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l xyw
"oweic"dy z`tn `l` ,"d`lir dnkg"n ,d`a dxez epnny

"oeilrd mc`"d lydlrnlxyewn `ed df cvn - dxeza wqer
wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi owfd epax ."d`lir dnkg"a
zeize`a (daygna) cala xedxda `ed dxeza eweqiry drya
zeize`d z` `han `edyk eli`e ;azkay dxeza zeaezkd
zeize`d zeler ,xeaicdn deedznd lewd cvn ixd ,xeaica

cnel `edyo`kdhnldbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl -
."zeliv`"d mlera - xzeia dpeilrdøîBì Lé ïëåwx - §¥¥©

øeäøäaayeg `edy -.úBáeúkä úBiúBàadxeza - §¦§¨¦©§
wqery icedi oia xywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk ,azkay
mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr dhnl dxeza
dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnl dxeza wqery "oeilrd

lr qqaznxedxd,calaøeacä ìáàz` `han `edyk - £¨©¦
,xeaica dxezd zeize`÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere - ¥©§¥©§¨¦

,Lnî úeìéöàìody zebixcne zexitqa wx `l ,xnelk - ©£¦©¨
zenlera "zeliv`" zpigamixg`zeliv`"a `l` -"ynnjk ,

miwicvd mde ,"dakxn" zpigaa `id mzceary dl`a xacd

"dakxn"d enk `edÎjexaÎyecwdl ixnbl milhad milecbd
wlga ,h"l wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl dlhad
zeler mzceare mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd

,("zeliv`"aBàdler dxeza xeaicdy -äàéøáì- ¦§¦¨
`a xeaicdykeìéçãa¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xin - §¦
,íéiìëNze`ad - ¦§¦¦

zeppeazdne lkydn
dler ,f` ,'d zelcba
,"d`ixa"d mlera xeaicd
itk ,dbydd mler `edy
oey`xd wlga xaqend
wxt ,"`ipz"d xtq ly

,f"hBàxeaicdy -
dler dxezaäøéöéì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãa- ¦¦¨¦§¦§¦

,dad`e d`xin,íéiòáèeytpa raha zeniiwd dad`e d`xi - ¦§¦¦
,d`xi mb dkeza zllekd zxzeqnd dad`d `ide ,icedi ly
Îlr ze`ad dcearde dxezd zeler myy dbixcnde mewnde
mler `edy ,"dxivi"d mlera `ed zeirah dad`e d`xi ici
xtq ly oey`xd wlga f"h wxta xaqend itk ,"zecn"d

,"`ipz"dáecenil-àø÷n,xeaica -÷éìñdler df -íìBòî §¦§¨¨¦¥¨
,äiNòc úBøéôñ øNòì äfäzeize` xne` wx `ed xy`k - ©¤§¤¤§¦©£¦¨

mlera `ed - ler zlaw cvn dler df eil` mewnde ,dxezd
"diyr"d6,ïéøéåà ò÷ác íeMî7.'eëåmlerd oiay mixie`d - ¦§¨©£¦¦§

,ipgexd diyrd mlere inybd dfd,øeäøäa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§¦§
df oi` f` - daygn ly xedxda zeize`a ayeg wx `edyk

,mixen`d mipeilrd zenlerl dleràeäL "ï÷Béc"ä àlà¤¨©§¨¤
.'eëå BúîLð LøLdf cvne ,dxeza dlrnl wqer `ed mb - Ÿ¤¦§¨§

.(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn `edøäfa áeúkM äîe©¤¨©Ÿ©
,'eë éãéî ãéáò àì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìçxedxdy - ¥¤©§¦§¨¨¦¦¥

,xac mey lret epi` (daygn),áèì elôà eðéäåmb - §©§£¦§¨
dxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk

ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"ddyrne`
xeaic,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece` xacn `edyk
zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky ,aeh `l xac mey8:

jvtg `evnn"xac xacemipipr zaya xacn icedi m`ay ,"
`iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnly zayd zyecwa oileg

xeaicaoi` ,daygna xdxdn wx `ed m` j` ,leg ly mipipr
o`k xaecny ixd .dlrnl mbt mey milret daygnde xedxdd
siqen okl ,mbt mey ,aeh `l oipr mey lret epi` "xedxd"y
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ïåøçà ñøèðå÷
ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë

øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá
äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä

åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì
ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
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ש"פ.5. ונציא אינה 6.דפוס שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה " שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות" מעולם למטה מתפשטת
בהגה"ה  ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם

אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי בריאה,‰‰˙ÂË˘Ù˙שם. עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת ˘ËÈÏ"‡:7.וקבלה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ועוד) שם המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא וכת"י".¯˜ÔÈÚÈ"כן בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



oeygxnעח f"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly oipr df m`y ,aeh oipr iabl mb xen` xacdy ,owfd epax
xedxdd oi` - dyrnd e` xeaicd oipr xqgyk ,cala xedxd
eli` lret didy aehd xaca `l mb xac mey lret envrlyk

,xeaica did dfïiòxdefa -áe íL'b wlg xdef -àì óã ©¥¨§©
á ãenò- xazqn jk - ©

oi`y ,aehl mb dfy
- xac mey lret xedxdd

mipiirnyk,my xdefa
zece` my xaecn oky
icky ,"miaeh mini"
zgnye zyecw "lawl"
gxkdd on ,"aeh mei"
`zexrz`" didzy
zexxerzd) "`zzlc

iciÎlr ,(dhnlndyrn
e`xeaicmikiynnd ,

"`lirlc `zexrz`"
,(dlrnln zexxerzd)

,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y in ly "'igex gtiz"e)
,leg ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa `ian okn xg`le
zpeeky ,dfn oaen ixd .xedxd okÎoi`yÎdn ,dlrnl mbet
rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy ,my xdefd
wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l` ,aeh ly oiprl
xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a cenr `"l sc 'b
dlert zxxerzn dhnl dlert iciÎlry ,"`lirlc `caer
dyecw zxxerzn - dyecwa `id dlertd m` ,dlrnl
cvn `id dlertd m`e ,eilr zpkeye zkynpe dlrnly

lr d`nehd gex dkiynn `id - l"x d`nehd`pngx mc`d
,dyrna `ed - dyrna ielzy dny ,my miiqn xdefde ,olvil
aeh `ll mby ,oaen mb dfn .xeaica `ed - xeaica ielzy dne
ÎlkÎlr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd wx milret ,aehl mbe
- dne`n milret mpi` daygne xedxdy ,xdefdn `vei mipt
ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw iciÎlry ,epxn` o`k eli`e
"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy ,xacd lret - dxezay zeiyrn
"d`lir dnkg"a xyewn `ed dfÎiciÎlre ,dxeza wqer
epi` xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd epax xiaqi ?(dpeilr)
"`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl ick dlrnl lret

(dhnln zexxerzd)jiyndl"`lirlc `zexrz`" (dhnl)
,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln zexxerzd)
dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln d`lrd"d
- oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez ly xeaicde

e`x .dpeeke daygn - xedxd iciÎlr `wec df ixd,oiivl i
mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`" mixn`nd xtqay

miwxtdl`,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew" ly
"xdfa aezky dn" `l` ,df iptl aezky dnl jynd dfy ,e"`ea

eipeiva oiivn iaxdy itk ,ycg oipr o`k ligzn `edy ,xnelk -
xedxda d`ixwdy ,df iptl xn`pd lr `iyew ef oi`y ,jk .my
owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd mc`d oweic"a zlret daygne
`l xedxd"y xdefa aezky dny ,xdefd z` xiaqdl ligzn
oi`y dpeekd "icin ciar
eli`e ,dhnl jiynn `ed
- dlrnl dhnln d`lrd

.'eke lret ok `edLé¥
àøòúàì eðéäc øîBì©§©§§¦§¨¨

àìéòì,dlrnl xxerl - §¥¨
,àzúì íMî CLîiL- ¤ª§©¦¨§©¨

,dhnlz`fxedxdd oi`
,lretBzáLçî ÷ø9- ©©£©§

,dlrnl dlerdäøàLð¦§£¨
øBà íL äôéñBîe ,íL̈¦¨¨
éeaøå úôñBúa ,ìBãb̈§¤¤§¦
éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä̈©£¦©§¥

cenil -àø÷î,xeaica - ¦§¨
,äiNòaL úBiNòî úBöîezeiyrn zeevne `xwnd cenil - ¦§©£¦¤©£¦¨

,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqenãeçiä øwòLzexitqa - ¤¦©©¦
zeevn iciÎlre `xwn cenil iciÎlr dyrpd "zeliv`"ay

,zeiyrn,äìòîì àeä,"zeliv`"a -"úBøt"ä ÷øcegidny - §©§¨©©¥
md ,dlrnl dyrpdèòî øBà úëLîä éãé-ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥©§¨©§©

øéòfî,hrnd on hrn -ähîì,dhnl jynpd xe`d - ¦§¥§©¨
`ed ,"zexit"d,äNòîe øeacä éãé-ìòmeiwe `xwnd ceniln - ©§¥©¦©£¤

zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" mdy - zeiyrnd zeevnd
(dhnlnjiyndl,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"

øeäøäa ïk-ïéàM-äî,xeaic ila -,íeìk CLîð àì,dhnl - ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨§
lry cegid dyrp mday dbixcnae mewna ixd - ,dlrnl `l`

xedxdd siqen my - zeevne dxez iciieaix,xe`ïëìå- §¨¥
oze` `han eppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd

,xeaica,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -äãøiM äî Ÿ¨¨§¥¨©¤¨§¨
éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð,ähîì íéðBéìò úBøBà C- ¦§¨¨¨©¤©§©§¦¤§¦§©¨

,dfd mlera dhnl ekynei mipeilrd zenlerd ly zexe`dy
åë øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk`id dhnl dnypd zcixiy - §¤¨§¥©¦©©

ickéLîäì.øBà Cdwewf `id oi` oky ,dnvr ornl `l - §©§¦
iciÎlr ,zindad ytpde sebd z` owzl dilry oeeik ,oewizl
oeeike ,dfd mlera dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd
ixd ,xeaic e` dyrn iciÎlr `wec `id dhnl xe` zkyndy

daeg rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy dryaef`le
- dhnl xe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi

,äìòîì ähnî úBìòäì ìáàcnel `edy dxezdy - £¨§©£¦©¨§©§¨
miiwn `edy zeevndedplrz,dlrnléãé-ìò à÷åc àeä©§¨©§¥

,äáBè äáLçî- 'd z`xie 'd zad` ly dpeek iciÎlr - ©£¨¨¨
,"daeh daygn" z`xwpdeîéçøe eìéçc àìácd`xi ila - ¦§¨§¦§¦
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ïåøçà ñøèðå÷
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà

÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî
'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå

úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî
èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì

øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì
äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî
ø"åã àìáã äáåè äáùçî é"ò à÷åã àåä äìòîì
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
(2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: משא"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל

חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙באותיות ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .



עט oeygxn g"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ח רביעי יום
קוטרס אחרון  ,306 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòù ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë

miiwn `edy zeevnd oke cnel `edy dxezd ixd ,dad`eàì̈
,àìéòì àçøt,dlrnl (zeler opi`) zegxet opi` -Bîëe ¨§¨§¥¨§

."'eë äáBè äáLçnäå" :á ÷øt 'äàeápä øòL'a áeúkL- ¤¨§©©©§¨¤¤§©©£¨¨¨
lrnl zeevnde dxezd z` dlrn `id.dáeúkM äîexdefa - ©¤¨

,xen`dïéòé÷ø ò÷á"c§¨©§¦¦
,"'eëårwea dfy - §

,dxezd lewy - miriwx
miriwx rwea ,xeaic

,dlrnl dlereeðéäå§©§
elôàly lewdyk - £¦

`ed dxezd xeaicàìa§¨
,eîéçøe eìéçcila - §¦§¦

,dad`e d`xiïkL-ìkîa§¦¨¤¥
íéìèa íéøácîm` - ¦§¨¦§¥¦

xne` milha mixac iabl
`edyky ,xdefa my

j` ,mbet df oi` - zaya leg ipipr ly milha mixaca xdxdn
dyere dlrnl dler df - xeaica dl` mixeaic `han `edyk

milha mixac m` ixd ,mbt mymilerdnkeÎdnkÎzg`Îlr -
miler - dyecw ly mixeaicyBæéà Lé íL íâc ,Bðéà äæ]¤¥§©¨¥¥

äåàzdpyi - milha mixaca - my mb ixdy ,di`x ef oi` - ©£¨
`lina ,dl` mixeaic xacl de`zn `edy ,de`z `idy efi`

df oi`zeinyb,xnel yi ,cala zeinyb okÎoi`yÎdn ,cala
epi`lekizelrlmleraipgexedyn mb dfa yi `l` -

,jkay de`zd - daygnd zeipgexnzFaY `zil xg` gQpA§ª¨©¥¥¨¥
EN`,[my mby epi` df" milnd (xg` ciÎazka) xg` gqepa - ¥

.opi` - "de`z efi` yiäáBè äcîc,aeh oipr -,äaøî- §¦¨¨§ª¨
iabl m` ,ixd .dketd dcn xy`n xzei daexn dcna zlrete
Îzg`Îlr ,dlrnl mbete dler xeaicy mixne` ,aeh `l oipr
dler dfy i`cea - dyecw ly oipr - daeh dcna dnkeÎdnk
ila mby xazqn ixdy `id dl`yd miptÎlkÎlr .dlrnl
epax uxzn - dlrnl dlere miriwx rwea df dad`e d`xi

:owfdL ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéä,"íéza"äå "úBìëéä"ä ïä- ©§§¦¦©§¨¤¥©¥¨§©¨¦
d ,"oeilrd mc`"d lyzeipevig,"oeilrd mc`"d lyóeâa àìå§Ÿ§

,"ïBéìòä íãà"ä,"oeilrd mc`"d ly seba dler df oi` - ¨¨¨¨¤§
,mler eze` ly zexitqd xyr `edyïkL-ìëå,dler epi`y - §¨¤¥

äîLð-çeø-Lôðaly - §¤¤©§¨¨
ody ,"oeilrd mc`"d
"zeliv`" ly xe`d
,mler eze`a xi`nd

elôà,`l -íãà"a- £¦§¨¨
"oeilrdïäL ,"äiNòc©£¦¨¤¥

úBøBà :úBøéôñ øNò¤¤§¦
.íéìëåleki `l my mb - §¥¦

ea dxqgy xac zelrl
.dad`e d`xi ly dpeekd
áeúkL eäæå§¤¤¨

'íéðewz'a10àìác , ©¦¦¦§¨
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ila -í÷éîìe à÷ìñì àìëé àì §¦§¦¨¨§¨§¨§¨§¥©

:à÷åc 'ä íã÷cenrle zelrl leki df oi` -'ied iptl,`wec ¢¨©§¨
j` ,zelrl leki df dlrnly mleramcw"zewl`d iptl ,'"d

leki df oi` my - mler eze`ay zexitqd ,mler eze`ay
xyry o`k xne` owfd epaxy dn .dad`e d`xi ila zelrl

" mi`xwp diyr ly mb milke zexe` zexitqd'd mcwzxb`"ae ,"
ytp zexe`dy ,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k oniq "ycewd
,diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd mb dne ,gexe
,dnypd xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid ziy`x" md
okÎitÎlrÎs`y xnel yi - '"d mcw" jkl `xew `ed o`k eli`e

l llk dnec df oi`mi`xapyi ile`e .diyrÎdxiviÎd`ixa ly
ly mik`lnd itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr dfy ,xnel
xe` mr micg`zn mde ,zvw my d`xpy itk ,"zeliv`"
jke ."zeliv`c zekln" ly milkd ly zewl`d dfy dnypd
"yi"l "oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my xne` ixd `ed

.mday dnypd xe` iciÎlr - miyrpe mixvep mi`xapd lk

úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL 'íéiç õò' ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé-ìò íà-ék íéðôa íéðtmy - ¨¦§¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

"zekln"e "`"f" zexitqdy ,df iptl xne` `ed ,"miig ur"a
"zekln"e ,rityne xkf ,"xkc" `xwp "`"f") "zeliv`"ay

dawp ,"`awep" z`xwp
cegid dyrpyke ,lawne
`xwp df - mdipy oia
`edÎjixaÎ`ycew cegi"

"'izpikye1"`"f" oky ,
,(`ed jexa yecwd) mlerdn dlrnl ,"lcaen"e "yecw" `ed

ly cegid ixd - mlera zpkeyy "dpiky" z`xwp "zekln"e
ixd ,(mlera zewl` zelbzd jynezy lret zeklne `"f
dpd ,(dpiae dnkg zexitq) mxewnn elbzpe elv`p mdy drya
meiw oipr oiicr did `le `xap `l oiicr oey`xd mc`y oeeik
Îxirf m` ixd ,zeevnd
cegia eid zeklne oitp`
dzidy ,mipta mipt ly

dkynd zkynpzinipt
- zeklna oitp`Îxirfn
odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd eid
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

á"ô äàåáðä øòùá ù"îëå àìéòì àçøô àìäáùçîäå
àìá åìéôà åðééäå 'åëå ïéòé÷ø ò÷áã ù"îå 'åë äáåè
åæéà ùé íù íâã à"æ] íéìèá íéøáãî ë"ùëîá ø"åã

.äåàúåìà úåáéú àúéì à"ðáåðééä äáåøî äáåè äãîã [
ïéòé÷øíãàä óåâá àìå íéúáäå úåìëéää ïäù à÷åã

ñ"é ïäù äéùòã íãàá 'éôà ï"øðá ë"ùëå ïåéìòä
àìëé àì ø"åã àìáã íéðå÷úá ù"æå íéìëå úåøåà

:à÷åã 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì

ïééòô"áô úøæçä ïéàù å"ô ç"ù úåãå÷ðä øòù ç"ò
éë øáãä íòèå .à÷åã úåéùòî úåöî é"ò à"ë
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ב).10. (כה, ˘ËÈÏ"‡:1.ת"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"א ח"א "ראה



oeygxnפ g"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn wepil)
,zeklne oitp`Îxirf ly zeipevigd wx dkynpy ,xnelk ,cala
mc` `xapy ixg` ,`l` .zetilwl dwipi didz `ly ick
ueviwe geqik" lretd xac - zeevn miiw `ede oey`xd

z` wiqtn) "mivewd
did ,(mipevigd zwipi
Îxirfy f` zeidl leki
aey eidi zeklne oitp`
."mipta mipt" ly cegia
icky ,epiid ,zxg` oeyla
zewl` zelbzd didzy
`l zetilwdye) mlera
dwipi lawl dplkez
`wec df ixd (dpnn
zeevn miniiwnyk

.zeiyrn,øácä íòèå- §©©©¨¨
,my ,"miig ur"a xne`ék¦

íéáBè íéNòî éãé-ìò©§¥©£¦¦
íøBb,mc`d -âeeæ ¥¦

.'eëå ïBéìòädyrpe - ¨¤§§
"mipta mipt" ly dxfgdd
.zeklne oitp`Îxirfa
éànà ,ïéáäìe§¨¦©©

?à÷åc "úBiNòî"zeevn iciÎlr recn -zeiyrn`wec ©£¦©§¨
iciÎlr `le ,"mipta mipt" ly dxfgde oeilrd beeifd z` minxeb

?zexg` zeevna áeúkM änî ïáeé"miig ur" -ï"î øòL ¨¦©¤¨§©©
éøö ék ,ã"îeøéòæc àá÷eðc ïéá÷eð ïéî" úBìòäì älçz C ¦¨¦§¦¨§©£©¦§¦§§¨¦§¥

,"ïétðàdf iptl didzy gxkdd on - oeilrd beeifd iptl - ©§¦
,`"fc `awepn o"n z`lrdúðéça ïä "àá÷eðc ïéá÷eð ïéî"e©¦§¦§§¨¥§¦©

.à ÷øt íL áeúkL Bîk ,äiNògxkdd ony ,xnelk - £¦¨§¤¨¨¤¤
ipiprn "o"n z`lrd" df iptl didzymlerdly mipiprdy ,

dlrnl elrzi ((`"fc `awep) "zekln"n myxyy) "mlerd"
mixaca zeyrpd zeiyrn zeevn iciÎlr ,z`fy - dyecwa
jynizye oeilrd beeifd zeidl leki f` wxe ,mlerd ly miinyb
,migihan cvik ,owfd epax xiaqi oldl .mlera zewl` zelbzd
zetilwd dplkez `l mlera zewl` zelbzd dpyiy dryay

:dyecwn dwipi ztqez wepilíéáBè íéNònä ,äpäåly - §¦¥©©£¦¦
,zeiyrnd zeevndíéàø÷ð,"miig ur"a -õev÷å çeqk" ¦§¨¦¦©§¦

,"íéöBwä,mxkay -a íéæçàpäzpigaa -ïäL ,íéøBçà ©¦©¤¡¨¦©£©¦¤¥
a áeúkL Bîk ,äiNò úðéça"miig ur" -,ä ÷øt æî øòL §¦©£¦¨§¤¨§©©¤¤

ly "ueviwe geqik" dyrp ,miaehd miyrnd iciÎlry ixd -
mipiprdl`lynÎjxcÎlr - mipevigl dwipi zzl mgeka yiy

,mxkay mignvl erixti `ly mxkay mivewd zxinfneðéäå§©§
íäa æeðbä áBhä úàìòä éãé-ìò,diyr ly mipipra - ©§¥©£¨©©©¨¨¤

,BøB÷îì ¯ úBiNòî úBöîa Laìîä`edy ,aehd ly - ©§ª¨§¦§©£¦¦§

.äøøáä øákL úeìéöàä úMã÷ì`iadl df xac leki - ¦§ª©¨£¦¤§¨ª§§¨
xexiall ,oewize xexia miyxecd miinybd mixacdz` `ived

.dyecwl ezelrdle aehdíL áeúkM äîe,"miig ur"a - ©¤¨¨
,älôz éãé-ìò ïk-íb ïwz ïBLàøä íãàLwx `ly ,ixd - ¤¨¨¨¦¦¥©¥©§¥§¦¨

zeiyrn zeevn iciÎlr
`l` ,z`f lertl mileki

- ?dltz iciÎlr mbeðééä©§
,øeacä úBiúBà éãé-ìò©§¥¦©¦
dpeekd iciÎlr `l -
m`Îik ,dltzay zipgexd

zeize` iciÎlrxeaicd,
éåä åéúôN úîé÷òc- ©£¦©§¨¨£¥

,`idäNòî2,mby ixd - ©£¤
ly oipr epyi dfadiyr,

ïä ékxeaicd zeize` - ¦¥
odúéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦

ïLøL øLà Bîãå óebaL¤©§¨£¤¨§¨
,ozeige -.dâpîitk - ¦Ÿ©

ly oey`x wlga xaqeny
,f"l wxta ,"`ipz"d xtq
ziwl`d ytpd geka oi`y
e` dxezd zelin `hal
`hal yiy) dlitzd
ytpd iciÎlr wx - (zeinyb miipiye oeyl ,dt ,miiztya
ixd o`k yi ,miptÎlkÎlr .ynn sebd ixa`a zyaelnd zipeigd
zeevna xacdy itk ,"diyrc `awep" ly "o"n z`lrd" mb

.zeiyrnäiNòc íéøeøaä ,äpäåzeevn ici lr mixxany - §¦¥©¥¦©£¦¨
,zeiyrnäàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì ïéìBò¦¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨

a áeúkL Bîk ,úeìéöàìå"miig ur" -àé Leøc ï"î øòL §©£¦§¤¨§©©§
ïáeé äæáe .æ ïîéñxkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd - ¦¨¨¤¨

,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqaøeäøäc,cala daygn - §¦§
,xeaica `hal ilan,éãéî ãéáò àì,xac mey lret epi` - ¨¨¦¦¥

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa ék"íéëìn"äî3,"dâð"aL- ¦§¦©£¨©©¦§¦¥©§¨¦¤§Ÿ©
,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprn `wec `id ef "o"n z`lrd"éà¦

éLîäì øLôàâeeæì äìòîlî ïétè Ctðà¯øéòæ,àá÷eðå ïé ¤§¨§©§¦¦¦¦§©§¨§¦§¥©§¦§§¨
iciÎlr `ed ,"zekln"e `"f" ,p"ef beeife cegi didiy ick -

xe` jynpy dkynddoeilrenk jxcÎlr ,mdipyn dlrnly
:aezk ixd ,dhnl (dawp) "`awep"e (xkf) "xkc" cegia `edy

mze` `xa dawpe xkf"jxaiemiwl` mdl xn`ie miwl` mze`
liaya oeilr gekn dkynde dkxa zeidl dkixvy ,"eaxe ext
z` jiyndl xyt` i`e - cegidn mi`ad zeclezde cegid
ly "o"n z`lrd" oi` m` - dlrnln dkyndd - "oitih"d

,"dbep"n mixexiadék,"`"f" -Bnàî ÷ðéì äöBø,"dpia"n - ¦¤¦©¥¦
,ähîì òétLäì àìådpnny - ,"dpia"n lawl dvex "`"f" - §Ÿ§©§¦©§©¨

"o"n z`lrd" iciÎlr wx ."zekln"a ritydl `le - d`a `id
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ïåøçà ñøèðå÷
éàîà ïéáäìå .'åëå ïåéìòä âååéæ íøåâ è"òî é"ò
êéøö éë ã"îå ï"î øòùá ù"îî ïáåé à÷åã úåéùòî
'éçá ïä '÷åðã ï"îå à"æã '÷åðã ï"î úåìòäì äìçú
õåöé÷å çåñë '÷ð è"òîä äðäå .à"ô ù"ùîë äéùò
ù"îë äéùò 'éçá ïäù íééøåçàá íéæçàðä íéöå÷ä
íäá æåðâä áåèä úàìòä é"ò åðééäå ä"ô æ"î øòùá
'éöàä úùåã÷ì åøå÷îì úåéùòî úåöîá ùáåìîä
é"ò ë"â ï÷éú ø"äãàù íù ù"îå .äøøáåä øáëù
éåä åéúôù úîé÷òã øåáãä úåéúåà é"ò åðééä äìôú
ïùøù øùà åîãå óåâáù úéðåéçä ùôðî ïä éë äùòî
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî
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א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל  היא , בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת לשם



פי oeygxn h"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ט חמישי יום
,cpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùá ù"î ïéáäì,308 'nr cr(éãå÷ô 'ô

lrety xac ,oeilr xe` dlrnln mikiynn ,`wec "dbep"n
beecfdle cgiizdl ick dcixie dkynd ly avna didi "`"f"y

,"zekln" mra áeúkL Bîk"miig ur" -Leøc ï"î øòL §¤¨§©©§
àøecñ úéàc :á ãenò ãîø óc éãe÷t úLøt øäæ ïiòå .á§©¥Ÿ©¨¨©§¥©©§¦¦¨

,'eë àìkzñàì 'eë- §¦§©§¨
dltz ly) xcq miiwy
ly xcq mb miiwe ,xeaice
dpeek iciÎlr dltz
dlrnl cr ,zelkzqd(e

,"seq oi`"a dlrnïäå- §¥
,owfd epax yxtnúBðek©¨

íéãeçéå älôzä©§¦¨§¦¦
íéòãBiì íéðBéìò¤§¦©§¦
,'eë àìkzñàì íéâéOîemda ,"seq oi`" cr ,milkzqnl - ©¦¦§¦§©§¨

a lertl ly oiprd zeidl lekimler- cala zepeek ici lr
,xeaic ilaïä ïîöò íälL äîLð-çeø-Lôð ékz`lrd - ¦¤¤©§¨¨¤¨¤©§¨¥

,íétà úìéôðáe ,äøBzä ìò íLôð úøéñîa ,"ïéá÷eð ïéî"©¦§¦¦§¦©©§¨©©¨¦§¦©©©¦
'd jil`" mixne` ea ,oepgz ly -"`y` iytply oipr `edy ,

,ytp zexiqn:òãBpk,mdly dnype gex ,ytpdy oeeik ixd - ©©
yi - "o"n z`lrd" ,mytp zexiqn iciÎlr ,onvrlyk od
mb "lertl" mgeka
xeaicd oipr xqgyk
dyrpd o"nd z`lrde)
xac ,j` ,(xeaic iciÎlr
,dlebq icigia xen` df
ipa lka xcqd eli`e
iciÎlry - `ed l`xyi
diyr ly "o"n z`lrd"
zeevn ici lr dyrpd
cegid mikiynn dfÎiciÎlr `wec - xeaic iciÎlr e` zeiyrn
`edÎjixaÎ`ycew ly cegid ,zeklne `"f ly "mipta mipt"

.mlera zewl` zelbzd jiynn dfe ,'izpikye

,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

,ozceare ozxez iciÎlr zenypd zeler eay mlerd zbixcne mewn

efi`a ielz dfy ,xiaqdedpeekozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a eid od m` :ozceare

zeler od - 'd zelcba

`edy "d`ixa"d mlera

dad`d m`e ;dbydd mler

ody) zeirah od d`xide

od - (l`xyi ipaa raha

"dxivi"d mlera zeler

.zecnd mler `edy

a zeler onvr dcearde dxezdy ,owfd epax xn` okzexitqzpiga ody ,

jezn ze`a dcearde dxezdyk `ed df lk ,j` .zenlerd ly zewl`d

dilrd `id jk dpeekl m`zda ixd - d`xie dad` cvn - dnyl dpeek

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"d mlera -dppi`

yk ,dnyldxqgmyl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxeza zyalzn diptdy) dipt`l` ,(zel

yxqgjk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie 'd zad` ly "dnyl"d

,zenlerd ly zexitqa dler ely cenild oi` ,((eze` elibxd

"'ied mcw mwinl `lki `l enigxe eligc `la"e zewl` od zexitqdy

`l` ,(zewl`l dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie dad` ila)

epax `iad jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga dler `ed

iciÎlry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd

zeevn iciÎlre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez

ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly

daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad dnyl dpeek

md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfd epaxy itk ,llk dpeeke

xneg ilradxevewicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial m`zday ,"

mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd ocrÎeznyp wgvi iel 'x axd laewnd

,mik`lnd e`xap dpnny dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md

daygn mb ea yi xeaica cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi

`l` ;("dxev"d ody) dpeeke

dpeek ila ,epiid "dpeek ila"

dad`n d`ad "dnyl"

.d`xie

dxezn ixd ,miptÎlkÎlr

mi`xap dpeeka `ly

."dxivi"d mlera mik`ln

dxezd ly ef dilrne ,"dxivi"d mlera "dler" dxezdy ,epiid

ep` oi` dltza :dl`yd zl`yp jk lr .mik`ln my mi`xap

,cvik ,dhnl zigcp `id - dpeek ila `id dltzdyk :jk mi`ven

dltze dxez zeezyn - dpeeka od dltzde dxezdy drya ,`eti`

zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`y) zeler od da dbixcna

mlera `id dltz ly mbe dxez ly mb dilrd - "d`ixa"d mlerl

dilrd - "dxivi"l zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`e ;"d`ixa"d

dxez oia lcad miiw ,dpeeka `ly odyk eli`e ,("dxivi"a `id

mik`ln mi`xape "dxivi"d mlera dler `id dxezay ,dltzl

`yepa ?dhnl zigcp `id dpeeka `ly dltzae ,"dxivi"d mlera

:oldl cnlpy "oexg` qxhpew"a owfd epax oc df

,á ÷øt 'íéãeçiä øòL'a áeúkM äî ïéáäìxry" - §¨¦©¤¨§©©©¦¦¤¤
"mixry dpeny"a qtcpy itk) l`hiee miig iax ly "micegid
xirdy itke ."ycewd gex xry"n wlg `ed (epcia miievnd

zncwda aezk ,(zeyecwd eizegiyn zg`a) iaxdxry"
,"d`eapd xry") "mixry" dnkl wlgzn `edy "micegid
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éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
äøåúä ìò ð"ñîá ï"î ïä ïîöò íäìù ï"øð éë 'åë

:òãåðë íéôà úìéôðáå

ïéáäìàìù äøåú é"òã á"ô íéãåçéä øòùá ù"î
íùå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð äðååëá

1

2

3

4

5

6

7



oeygxnפב h"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr xird iaxde .("zepeer oewiz xry"e "ycewd gex xry"eweic
cg` oipr lr oiivn `ed "`ipz"a 'n wxtay ,owfd epax ly
oipr lre ,"d`eapd xry"a dfy ("micegid xry"n `ian `edy)
,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid xry"a `edy - ipy

`edyke 'n wxta recn
dxez"ny oiprd lr xacn
mi`xap "dnyl `ly
"dxivi"d mlera mik`ln
xry"n z`f `ian `ed -

"d`eapd.'a wxtéãé-ìòc§©§¥
äðeëa àlL äøBz¨¤Ÿ§©¨¨
íìBòa íéëàìî íéàøáð¦§¨¦©§¨¦§¨
àéáä íLå ,äøéöéä©§¦¨§¨¥¦

çìL úLøt øäfäî1:- ¥©Ÿ©¨¨©§©
,xazqn mynyúéìc"§¥

'eë ãéáàúàc àì÷- ¨¨§¦§¨¦
,mlerdn ca`pd lew oi`
`edy mewn dfi`a `l`
`edy itke ,lewd x`yp
,xdefdn my `ian
d`kd ly lewd elit`y
cr ,drtyd el yi lwna
xg` lew lr drtydl
`edy dfi`a x`ypy

,mlera mewn."'eë ò÷áe ÷éìñc àúBìöe àúéøBàc àì÷ øa©¨¨§©§¨§¨§¨¦¨©
ixd ,riwxd z` rweae dlery dltzde dxezd lew `ivedl -
dler `ed `l` - dhnl x`yp dltzde dxezd lew oi`y

.dlrnlíìBòa íéëàìî eàøáð älôzä úðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©©§¦¨¦§§©§¨¦§¨
,äøBzä úðekî Bîk äàéøaädltze dxez ixd zeezyn - ©§¦¨§¦©¨©©¨

- dbixcn dze`a zeler odizyy ,dpeekde dceard oipra
,"d`ixa"d mleraúéçãð äðek àìáe,dltzd -ähîì §Ÿ©¨¨¦§¥§©¨

:á ãenò äîø óc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL Bîk ,éøîâì§©§¥§¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©©
'eë äàzz òé÷ø Bb",(xdefd oeyla) "d`i" dpi` dltzdyk - ¨¦©©¨¨

(oezgz) "d`zz riwx"a zigcp `id ,dpeek `la `idy ,xnelk
oldl my xne`y itke ."`nlr eb oixacn"y oi`zz oiriwxdn

:xdefa,"'eë ïàìéñt ïéúBìö ïéø÷àczeltz ze`xwpd - §©§¦§¦§¦¨¨
,zeleqt:á ãenò àø óc ìä÷iå úLøt íL ïiòåxne` my - §©¥¨¨¨©©©§¥©©
,xdefd."'eë úeàé à÷ãk älî àéä éà"ly) dlnd m` - ¦¦¦¨¦§¨¨

dpennd - dpeeka `id dltzd ,xnelk) irack `id (dltz
,oaen jkn .(dlrnl dze` dlrne (dze` wypn) "dl wiyp"

`wck" `idyk wxy"ze`i- irack)dpeekadler `id (
dler `id oi` - dpeeka `ly `id dltzdyk j` ,dlrnl

y oeeik ,dl`yd ixd zl`yp .dlrnlmrzeezyn dpeek
mi`xap ,dpeekd dxqgyk ,`eti` ,recn ,dltzde dxezd
dler mler eze`a oky) "dxivi"d mlera mik`ln dxezdn

?d`zz riwxa ,dhnl zigcp dltzd eli`e ,(dxezd

äøBz ïéa Løôää Cà,dpeeka `ly -äðeëa àlL älôúì ©©¤§¥¥¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨
äøBzä ãenì ék ,åéìàî ïáeî`ly `edy mixne`yk - ¨¥¥¨¦¦©¨

Îy epiid ,dpeekaéëä-åàìác ,ãîBlM äî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©¤¥¦§¨¨¥
,ììk ãenì éø÷éî àì`xwp df oi` df ila -cenil,llk÷ø ¨¦§¥¦§¨©

dpeeka `ly cenil -
,`edàìa ,íúñ ãîBlL¤¥§¨§Ÿ

ì äðekdîL`ad - ©¨¨¦§¨
BaìaL 'ä úáäàî¥©£©¤§¦

,éelb úðéçáajky - ¦§¦©¦
dxezd cenil zeidl jixv
dad`d cvny - dnyl
Îyecwdl ealay dielbd
cnel `ed - `edÎjexa
xacd oi` elv` j` ,dxez

,jkäáäàî ÷ø©¥©£¨
,úéòáhä úøzñîä- ©§ª¤¤©¦§¦

zxxey cala ef dad`
cnel `edy drya elv`
dad` ea dxqg j` ,dxez
,eala dielb didzy

ef dad`y`iazeze`
`edy dxezd z` cenll

,cnelãîBì Bðéà Cà©¥¥
ì àlLLnî dîL- ¤Ÿ¦§¨©¨

dipt cvn didi cenildyìcbúäì,dnecke "ax" el e`xwiy - §¦§©¥
,àLîL ïî àìéòì ÷éìñ àì àäc ,'eëepi` dfk cenil beq - §¨¨¨¦§¥¨¦¦§¨

,ynydn dlrnl dlera áeúkL Bîkxdef -éçéå úLøô §¤¨§¨¨©©§¦
,á ãenò âëø ócxne` weqtdy dny -2mc`l oexzi dn" : ©©

dxezd lnrl dpeekd oi` ,"ynyd zgz lenriy elnr lka
xne` `ed okn xg`l .ynyd on dlrnl ,"`yny on `lirl"y
`xwi oiba" df m` ,(dxez lnr) "`ziixe`c `lnr" elit`y ,my
,"ynyd zgz" ok mb `ed ,(invrd eceake exwei liaya) "'ilic

,dlrnl dler df oi` ,okyBúðeëå BzáLçnL íeMî eðééäå§©§¦¤©£©§§©¨¨
,dnecke ceak ly dipt myl z`f dyer `edy -úBLaìúî ïä¥¦§©§

øeacä úBiúBàa,exeaica `hiay dxezd ixaca -ïðéàå §¦©¦§¥¨
.àìéòì à÷ìñì ïúBà úBçépîdiptd - dlrnl zelrl - ©¦¨§¨§¨§¥¨

dxez ly xeaicd zeize` z` zxver 'dtilw'd cvn d`ay
,dlrnl zelrlnéîð éëäåo`k mb oke -àlL älôúa §¨¥¨¥¦§¦¨¤Ÿ

,äðeëa-d`liqt `zelv dze` deeyn `l df la` - n"ditc §©¨¨
jiynnc edfe .minyl - zillkd ezpeek elv` yic oeik -

x`ane3-úBøæ úBáLçî áMçnL-ef f"nc - n"ditn `ly ¤§©¥©£¨¨
'ek dhnl 'ek dnewnl ekiynne xeacda zyalzn3,xnelk -

- dltzd z` dyer dpi`y ,zelind yexit ly dpeekd ila
dleqtmyl lltzn `edy ,zillkd dpeekd el yiy oeeik ,

y zeaygn ,xnelk ,zexf zeaygn aygny `l` ,miny`l
xeaica zyalzn ef dxf daygn ixd - zelind yexitn
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øá 'åë ãéáàúàã àì÷ úéìã çìù 'ô øäæäî àéáä
úðååëî äðäå 'åë ò÷áå ÷éìñã àúåìöå àúééøåàã àì÷
úðååëî åîë äàéøáä íìåòá íéëàìî åàøáð äìôúä
øäæá ù"îë éøîâì äèîì úéçãð äðååë àìáå äøåúä
ïéúåìö ïéø÷àã 'åë äàúú òé÷ø åâ á"ò ä"îøã éãå÷ô 'ô
äìî àéä éà á"ò à"øã ìä÷éå 'ô ù"òå 'åë ïàìéñô
àìù äìôúì äøåú ïéá ùøôää êà .'åë úåàé à÷ãë
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
ãîåìù ÷ø ììë ãåîéì éø÷éî àì ä"àìáã ãîåìù äî
'éçáá åáìáù 'ä úáäàî äîùì äðååë àìá íúñ
ãîåì åðéà êà úéòáèä úøúåñîä äáäàî ÷ø éåìéâ
àìéòì ÷éìñ àì àäã 'åë ìãâúäì ùîî äîùì àìù
íåùî åðééäå á"ò â"ëøã éçéå 'ôá ù"îë àùîù ïî
øåáãä úåéúåàá úåùáìúî ïä åúðååëå åúáùçîù
àìù äìôúá ð"äå àìéòì à÷ìñì ïúåà úåçéðî ïðéàå
íéîùì åúðååëù éðôî àìà) æ"î áùçîù äðååëá
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כסלו  א' שישי יום
,308 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éãå÷ô 'ôá ù"îå,dpw 'nr cr:'éöàä

zexyt`n opi` el` zexf zeaygn - dhnl eze` dcixene
,dlrnl zelrl dltzd zeize`lBúðekL éðtî àlà)¤¨¦§¥¤©¨¨

,íéîMì`l` ,`ed jexa yecwdl lltzn ixd `ed - ©¨©¦
zeaygn zeaaxrznyzexf,ezltzaCëì,okl -dì Lé §¨¥¨

øæçì ì÷a ïewz¦§©©£Ÿ
,úBìòìåmewndn - §©£

,dzgcp eil`y
äðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨
úçà älôz elôà£¦§¦¨©©
ìk úBlôzî úèwìî§ª¤¤¦§¦¨

,äðMäcg` meia - ©¨¨
,ipy wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn cg` wlg lltzd
dpy jynay zelitzd lkn ,cgi zetq`znyk ixd ,'eke

f` zeler - dpeeka zg` dltz ,dnily4ly zelitzd lk
,dpyd lk.(éãe÷t úLøt 'Cìî Lc÷î'a áeúkL Bîk- §¤¨§¦§©¤¤¨¨©§¥

hxta dlrnl `id ,dpeeka `ly dxezy ,ixd ,mipt lk lr
dpeeka `ly dxezny ,dpeeka `ly dltz xy`n ,cg`
dpeeka `ly dltz eli`e ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap

dxez ly "dpeeka `ly"d xy`k ,ipy cvn .dhnl zigcp
idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n epi`y oipr lr qqean
- dltza ,oky .dpeeka `ly dltzn dhnl f` `id - (dipt
dltz mb llek ,dpeeka dltz ,okn xg`l ,lltzn `edyk
zelitzn zhweln zg`
aey dler - dnily dpy
eli`e ;dlrnl dltzd
`edyk mb ixd dxeza
dpeeka dilr xfeg
liren df oi` ,dnyl
dipt jezn cnly dxezl
- daeyz dyer `edy cre ,daeyz zeyrl eilr `l` -
oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny 'dtilw'a zelba `id dxezd
gci `l" ixdy ,daeyz dyri seq lk seq ixd icedi lky
`ly zeevne dxeza mc` weqri mlerl" ,okl - "gcp epnn
seqÎlkÎseq ixd ik ,(dipt ly "dnyl `ly" llek) "dnyl
owfd epax xiaqny itk ,daeyz dyriyk ,"dnyl `a" didi

."`ipz"a h"l wxt seqa

a áeúkM äîexdef -:éãe÷t úLøô,'a cenr d"nx sc - ©¤¨§¨¨©§¥
zigcp dpeeka `ly dltzy ,lirl xkfpd,"äàzz òé÷ø Bb"¨¦©©¨¨

riwx"a dler dltzd miptÎlkÎlr ixd ,oezgzd riwxl -
,"d`zzáexdef -ìä÷iå úLøôxkfpd 'a cenr `"x sc - §¨¨©©©§¥

,lirléà à÷åãc òîLî©§©§©§¨¦
úeàé à÷ãk àlî éäéà¦¦¦¨¦§¨¨
àøéåà ãò dnò ïé÷ìñ̈§¦¦¨©£¦¨

'eë àìéòìc òé÷øc- §¨¦©¦§¥¨
irack dln ef m` `wecy
,(dpeeka `id dltzd m`)
cr dzi` dler `id
,oeilrd riwxd xie`l
dler `id izn ,ixd

cvik ,dpeeka `idyk ,"ze`i `wck dln" dfyk `wec - ?riwxl
dltzdyk mby ,icewt zyxta xne`y dnl ,`eti` ,m`ez df
d`zz riwxa miptÎlkÎlr dler `id dpeeka `ly `id

?(oezgzd);éãéî àéL÷ àì,llk dyw `l -äàzz òé÷øc Ÿ©§¨¦¥§¨¦©©¨¨
,oezgzd -úLøôaL àîìò Bb éøacîc ïéòé÷ø ïeðéàî¥¦§¦¦§¦©§¥¨§¨¤§¨¨©

éãe÷t,mlera mibidpnd miriwx mze`n -úeëìîc ïä §¥¥§©§
ìä÷iå úLøôãe ,äiNòczyxta xaecn ezece` riwxd - ©£¦¨§¨¨©©©§¥

,xdefay ldwieõò'a áeúkL Bîk ,äiNòc "ïétðà øéòæ"c ïä¥¦§¥©§¦©£¦¨§¤¨§¥
ïiò ,äéNòc "ïétðà øéòæ" éab â ÷øt úBîMä øòL 'íéiç©¦©©©¥¤¤©¥§¥©§¦©£¦¨©¥

.íLriwx"dy ,`xaqd dzid dl`yay ,cenll xyt` - ¨
ly dbixcnde mewnd mb `ed icewt zyxt xdefay "d`zz
xy` "`lirlc riwx"
ixdy ,ldwie zyxt xdefa
`ed "d`zz riwx" mb

"`lirl,"`yny on
eli`e ,ynyd on dlrnl
zebixcn izy od uexiza
zyxt xdefa ,zecxtp
zekln" `ed icewt
ldwie zyxtae "diyrc
,"ze`i `wck" `idyk dltzd dler my ,"diyrc `"f" `ed
ly zexitqd xyr ly zewl`a xzei dlrnl - myne ,irack
dvex `ed xwira `l` ,lirl xkfpk - "d`ixa"e "dxivi"

m`ay ,weicd z` "ricedl"oi`oi` ,irack ,"ze`i `wck" df
s` dler `id."diyrc zekln"a m`Îik - "diyrc `"fa" `l

zigcp dltzdyk ,dpeeka `ly dltzay ,dfa xiaqdl mileki
lertl dltz ly dilr ly oipr df oi` ,"d`zz riwx"l
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ïåøçà ñøèðå÷

ììôúîùë úåìòìå øåæçì ì÷á ïå÷éú äì ùé êëì
äðùä ìë úåìôúî úè÷åìî úçà äìôú 'éôà äðååëá

(éãå÷ô 'ô î"÷îá ù"îë

òé÷ø åâ éãå÷ô 'ôá ù"îå
à÷ãë äìî éäéà éà à÷åãã òîùî ìä÷éå 'ôáå äàúú
î"÷ì .'åë àìéòìã òé÷øã àøéåà ãò äîò ïé÷ìñ úåàé
'ôáù àîìò åâ éøáãîã 'éòé÷ø ïåðéàî äàúú òé÷øã
'éùòã à"æã ïä ìä÷éå 'ôãå 'éùòã úåëìîã ïä éãå÷ô
.ù"ò äééùòã à"æ éáâ â"ô úåîùä øòù ç"òá ù"îë
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' עמה ‡Á¯‡"לכאורה מעלין סלקא" ו"כד זכאה"
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש אופן)ÏÎ(כיון (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות הי"ח

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל'



elqkפד '` iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ddlertzeywad ielin lertl ick ,oky ,lertl dltzd lry
n jynidl ixd jixv - dltzaydlrnl- mlerdna,mler

drya ixd ,dnecke dpyd zkxa e` dleg ly ez`etx lertl
mewnd df ixd - "diyrc zekln" cr zigcp dltzdy

milawn mdny dbixcnde
d ipipr lkmleri` ,zeig

myn didzy ixd xyt`
dkynd`lnld oiprxqg

drya eli`e ,mlera
`"f"a `id dilrdy
iciÎlr z`fe) "diyrc
myny (dpeeka dltz
dkynd jynidl dleki
dywad z` `lnl mlera
.mlera mixqgd mipipra

òîLîc àäådne - §¨§©§©
d`xpyúLøôa äøBàëì¦§¨§¨¨©
éãe÷t,xdefa -íâc §¥§©

äìeñt älôzdltz - §¦¨§¨
zeaygny ,dpeeka `ly
,da zeaaxrzn zexf
ïBLàøä ìëéä ãò äìBò¨©¥¨¨¦

äàéøác "ïétðà øéòæ"a àeäå ,ähîì úéçãð epnnL- ¤¦¤¦§¥§©¨§¦§¥©§¦¦§¦¨
dltz elit`y ,ixd .d`ixac `"fa `ed "oey`xd lkid"d

- ?d`ixac oitp`Îxirf cr dligzkl dler dleqtàìàéL÷ Ÿ©§¨
;éãéî,llk dyw `l -úBl÷ Lnî úBðBòä ìk elôà éøäL ¦¥¤£¥£¦¨¨£©¨©

ì úBìBò úBøeîçåáeúkL Bîk ,'ãä ìëéä ãò elôà íL- ©£§¨£¦©¥¨©§¤¨
,my xdefaúBiìòä úeäî ïéàL éàcå àlà ,à ãenò áðø óc©©¤¨©©¤¥¨¨£¦

íäéðéa ïBéîãå CBøò ïéàå ,úBåL,"zeilr"d oia -àlà ¨§¥£§¦§¥¥¤¤¨
,ãáìa íMä óezLa,"dilr" mya ze`xwp oleky -éãå §¦©¥¦§©§©

.ïéánìdilr `id ,miaehd mipiprd ly dilrd ,xnelk - ©¥¦
dn lrete ,dyecwa xzei dpeilr dbixcna my dlrzn xacdy
`id ,jetd xacd - zepeer ly dilra eli`e ;lertl jixv `edy

- dyecway xzei dpeilrd dbixcna - my zlretmbt.
lkid" cr dler dleqt dltzy mixne`y dn dfÎjxcÎlr

.dpeeka dltzay dilrd oipr df oi` ,"oey`xdïáeé äæáe¨¤¨
íL áeúkM äî ïk-íbxdefa -] 'áä ìëéäaL ,æîø ócilE` ©¥©¤¨¨©¤§¥¨©©

:zFidl Kixväpîîä ïncæà5.:zFidl Kixv ilE`eïéîi÷ ¨¦¦§¦§©©©§ª¤§©¨¦¦§©¨¦
íéLeálä6äîLpä íéLéaìnL íéLeálä ìò äpîî [ ©§¦§ª¤©©§¦¤©§¦¦©§¨¨

,úBönä äNònîowfd epaxy zepey ze`qxib o`k ze`aen - ¦©£¥©¦§
e` :xdefdn o`k wizrnoncf`"dpennd ,"dpennd`vnp

onefnae` ,oiniiw","oiyealdmicner,miyeald myztqed
:epiax w"koiniiw e` oncf` q`eeyibcn - 'ad lkida fi`

'ad lkid ev zekiiy xriif7] -oiniiwe oncf`'ad lkida `ed

-yibcn,['ad lkidl mzekiiy -ïäL óàzeevnd dyrn - ©¤¥
od ,zeevnd dyrnn miyrpd dnypl miyeald `linae-ïâa§©

íL áeúkL Bîk ,äéNòc ïBzçzä ïãò,xdefa -.éø óã- ¥¤©©§©£¦¨§¤¨¨©
epyi "d`ixa"d mleray 'ad lkiday mixne` ,`eti` ,cvik
miyeald e` dpennd
,`l` ?zeevnd dyrnny
zedn ,lirl xen`k
,dnec dpi` dilrd
had ilany ,oaen `linae
mewndy jk lr
zeevnl dbixcnde
ocrÎoba `ed zeiyrnd
mler ly oezgzd
jka oi` - "diyr"d
mixne`y dnl dxizq
lkida dler dnypdy
"d`ixa"d mler ly 'ad
mi`a myn xy`e
zenypl miyeald
,oky - zeevnd dyrnn
dpi` dilrd "zedn"
mixne`y dn ,dnec
zekiiy el yiy oipr lr "d`ixa"d mler cr `id dilrdy
zeevnd dyrnn ziyrpd dilrd ef oi` - zeevnd dyrnl
zexnl ,okle ,"diyr"d mler ly oezgzd ocrÎoba onvr
ly oezgzd ocrÎoba `id onvr zeevnd dyrnn dbixcndy
zelrl zeleki zenypdy dnl xzeq df oi` ,"diyr"d mler
,zeevnd dyrnn miyeald mi`a myn xy`e "d`ixa"d mlera
zeevnd dyrnny dilrd itk ynn dilr dppi` ef dilr oky

.onvräìeñt älôz ,äpäå,zexf zeaygn mr dltz - §¦¥§¦¨§¨
àôéãò,dticr -ì àlL äøBzî,Lnî dîLdxez xy`n - £¦¨¦¨¤Ÿ¦§¨©¨

,dnecke ceak ly dipt jeznàéäL,ynn dnyl `ly dxez - ¤¦
`idLîMä úçz,dlrnl llk dler `id oi`y ,xnelk - ©©©¤¤

dlrnl ,"`yny on `lirl" `id dxezy xdefdn lirl xkfpk
jezn cnel `edyk ,"'ixwi oiba ciar" `edyk j` ,ynyd on

,"ynyd zgz" `id ,dnecke ceak ly diptälôzäåmb - §©§¦¨
,dleqt dltz.'eë òé÷ø Bb àéäxkfpk ,oezgz riwxa `id - ¦¨¦©

`ly dxezn dlrnl `id dleqt dltz df hxtay ixd ,lirl
,ynn dnylì àlL dðéàL íúñ äøBz ìáà÷ø dîL £¨¨§¨¤¥¨¤Ÿ¦§¨©

úéòáè úøzñî äáäàîlka yiy ,`edÎjexaÎyecwdl - ¥©£¨§ª¤¤¦§¦
dxez cnel `edyk mb ,oky ,raha icedimzqjky iptn ,

ibxddad`d dfa yi zeinipta ixd la` - dxez cenll eze` el
,`edÎjexaÎyecwdl l`xyin cg` lk rahay zxzeqndàì̈

àòøb,drexb dpi` -,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ìL ïäét ìáäî ¨§¨¥¤¤¦¤¤¦¤¥©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
äìåñô äìôú íâã éãå÷ô 'ôá äøåàëì òîùîã àäå
àåäå äèîì úéçãð åðîîù ïåùàøä ìëéä ãò äìåò
ùîî úåðååòä ìë 'éôà éøäù î"÷ì .äàéøáã à"æá
ù"îë 'ãä ìëéä ãò 'éôà íùì úåìåò úåøåîçå úåì÷
ïéàå úååù úåéìòä úåäî ïéàù éàãå àìà à"ò á"ðøã
.ì"ãå ãáìá íùä óåúéùá àìà íäéðéá ïåéîãå êåøò

] 'áä ìëéäáù æ"îøã ù"ùî ë"â ïáåé äæáåì"ö éìåà

.äðåîîä ïîãæàì"ö éìåàåìò äðåîî [íéùåáìä ïéîéé÷
óà úåöîä äùòîî äîùðä íéùéáìîù íéùåáìä
äìôú äðäå .é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù
úçú àéäù ùîî äîùì àìù äøåúî àôéãò äìåñô
íúñ äøåú ìáà .'åë òé÷ø åâ àéä äìôúäå ùîùä
àì 'éòáè úøúåñî äáäàî ÷ø äîùì àìù äðéàù
÷éìñã ïáø úéá ìù ú÷åðéú ìù ïäéô ìáäî àòøâ
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ממונה' [במקום] ˘ËÈÏ"‡:6."אנשטאט ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ על 'ממונה [במקום] "אנשטאט
˘ËÈÏ"‡7.הלבושין"'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דהלבוש - שם איתא מזה יותר דלכאורה "וצע"ק :„È·Ú˙È‡ מעשה ע"י היכלא בהאי

המצוה".



פה elqk 'a ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ב' קודש שבת
,dpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"òôá ù"î ïéáäì,310 'nr cr.'åë à"æã

,dxez micnely "xcg"d icli -,àìéòì ÷éìñcdlery - §¨¦§¥¨
,dlrnlàèç Ba ïéàL ìáä àeäL éðtî8àìéòì ÷éìñå ,- ¦§¥¤¤¤¤¥¥§§¨¦§¥¨

ly zewepiz ly dtd lad
,dlrnl dler oax zia
àlL" àeä íà óà©¦¤Ÿ

ì,Lnî "dîL,m` ik - ¦§¨©¨
ãéaL äòeöøä úàøiî¦¦§©¨§¨¤§©

,øôBqä,ixd ,"cnln"d - ©¥
,df dxwna ,mcenily
cgt iptn wx `ed
okÎitÎlrÎs`e - drevxd

cenilyk mb jk ,`hg mey dfa oi`y oeeik ,dlrnl dler df
`ed dxezdmzqmey df cenila oi`y ixd ,dpeeka `ly `l -

xacdy itk `ly) `hg
`ly dxez cenila
okle ,(dipt myl ,dnyl

,dlrnl dler dfïiòå§©¥
íL,xdefa -äðø óc ¨©

íéëàìnäL ,á ãenò©¤©©§¨¦
ìL ìáää íéìòî íä¥©£¦©¤¤¤
ïaø úéa ìL úB÷Bðéz¦¤¥©¨

:úeìéöàä ãò©¨£¦

'íéiç õò éøô'a áeúkM äî ïéáäì1äfä ïîfác ,2zexeca - §¨¦©¤¨¦§¦¥©¦§©§©©¤
,mipexg`døeøaä øwò,`ed -à÷åc älôzä éãé-ìò3,- ¦©©¥©§¥©§¦¨©§¨

zxiay" cvn "dbep" ztilwa eltpy edzc zevevipd xexia
mixxan (miteba zenyp) l`xyi ipay ,edza dzidy "milkd

milrne 'dtilw'dn mze`
dlrpd myxeyl mze`
mb dyrpd xac ,edzay
zeevn meiw ici lr
mixaca miyery zeiyrn
`id mzeigy miinyb
lr mbe ,"dbep" ztilwn
dxezd cenil ici
mixaca dyalzpy

ici lr mbe ,miinybd eiztyae eita dze` cnel icedie ,miinyb
lr "zlret" ziwl`d ytpdy zipgex dcear `idy dltz
ribze xxazzy ,("dbep" ztilwn `id dzeigy) zindad ytpd

onfay ,"miig ur ixt"a xne` - jxazi myd zad`ldfd,xwir
,`wec dltzd oipr ici lr `ed ,edzd zevevip xexiaóà©

.älôzäî äìòîì äøBz ãeîìzLdxez cenlze" ixdy - ¤©§¨§©§¨¥©§¦¨
"olek cbpk4xwir recn okÎm` ."dltz oeir"n mb dlrnl ,

- ?`wec dltz ici lr `ed xexiadéãé-ìòL ,àeä ïéðòä̈¦§¨¤©§¥
,'eë úeìéöàa øBà ïéôéñBî úBöîe äøBzdpyi ixd - ¨¦§¦¦©£¦

`edÎjexaÎyecwd rawy dnk ,"yxey ceq"ay dkyndd
dpyie ,zenlera zewl`e "seq oi` xe`" ielib jyneiy
mikiynn dcear ici lry dn ,"ztqez ceqa"y dkyndd

dtqeddlrn dlrnl ,"xwird lr daexn" - "ztqez"de ,dfa
ceqa" jynp dfy itkn
ici lry ixd ."yxey
mikiynn zeevne dxez
dtqed ,"zetqez ceqa"
mler ly xe`a

."zeliv`"dLeøt- ¥
mikiynnóBñ-ïéà øBà¥

íéìëa àeä-Ceøa- ¨§¥¦
zexitqec-ìò ;úeìéöà ©£¦©

äøBz ãeîìz éãé"seq oi` xe`" mikiynn -eðééäc ,úéîéðôa §¥©§¨¦§¦¦§©§
;ïéçnä úBëLîäoigena ixd `ed dxezd cenily myky - ©§¨©Ÿ¦

zkynd dlrnl lret `ed jk ,(cneld mc`d ly) dbyde
,(zexitqd zeinipt ixd md oigene) zexitqa oigeníei÷áe§¦

úBönä"seq oi` xe`" mikiynn -íäL ,íéìkä úéðBöéça ©¦§§¦¦©¥¦¤¥
"ïétðà øéòæ" úBøéôñ øNòaL ,ãBñé-ãBä-çöð :úBðéça§¦¤©§¤§¤¤§¦§¥©§¦

;úeìéöàaL"sevxt" ixd od ,zecnd zyy ,"oitp` xirf" - ¤©£¦
zeipevig) "ceqiÎcedÎgvp"ay ixd ,zexitq xyr ea yiy mly

"`tebn xal" ody ("`"f"d5jynp - (`"f "sevxt" sebl uegn)
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

àìéòì ÷éìñå àèç åá ïéàù ìáä àåäù éðôî àìéòì
ãéáù äòåöøä úàøéî ùîî äîùì àìù àåä íà óà
ìáää íéìòî íä íéëàìîäù á"ò ä"ðøã ù"òå øôåñä

:'éöàä ãò ø"áù ú÷åðéú ìù

ïéáäìé"ò øåøéáä ø÷éò äæä ïîæáã ç"òôá ù"î
äìòîì äøåú ãåîìúù óà à÷åã äìôúä
'éöàá øåà ïéôéñåî î"åú é"òù àåä ïéðòä .äìôúäî
úéîéðôá ú"ú é"ò 'éöàã íéìëá ä"á ñ"à øåà 'éô .'åë
íéìëä úéðåöéçá úåöîä íåé÷áå ïéçåîä úåëùîä åðééäã
íéùáìúîù ÷ø 'éöàáù à"æ ñ"éáù é"äð 'éçá íäù
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘ËÈÏ"‡:1.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת אבל Ú‚¯Î"לכאורה ,

(דלא  כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ
המוחין  מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע)
לגבי  לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם"
הראשונים  בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק -.3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א שפתיו ÂÂˆÓ˙"בתחלת דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא מעשיות

ההמשכה ÚÓ˘‰הוי שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך  כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (
הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א מ"א.4.שבסו"ס א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח בהקדמה תקו"ז



elqkפו 'a ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

geka dyrna zeevn miniiwny ici lr "seq oi` xe`" oda
xwir ixd) mc`ay zeipevigd ixd `edy ,mc`d ly diyrd
- zeevne dxez ici lr - "seq oi` xe`" mikiynny dkyndd

,("zeliv`"a `ed,äiNò-äøéöé-äàéøáa íéLaìúnL ÷ø©¤¦§©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨
íéiîLbä úBöîe äøBúa§¨¦§©©§¦¦

.äfä íìBòaL- ¤¨¨©¤
jynpd oigend zkyndn
dyrp - "zeliv`"a

a zeyalzddxez
,dfd mleray
zeipevigay dkynddne
`"f" ly milkd
dyrp - "zeliv`c
zeevna zeyalzd
df ixd - dfd mleray
ly zeinyba wx lret
`l j` - zeevnde dxezd

.mlerd zeinybaìáà£¨
úëLîä àéä älôzä©§¦¨¦©§¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

äiNò-äøéöé-äàéøáì¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ãáìa úeLaìúä Cøãa àì ,à÷åcxaca yalzn xe`dy - ©§¨Ÿ§¤¤¦§©§¦§©

,dxeza xacdy itk ,dfd mlera jynp xac eze`e xg`÷ø©
øBàä"seq oi`" ly -,Lnî,dfd mlera lret -ìúBpL ¨©¨§©

,äìBçä àtøúiL ,íäL úBîkî íéàøápäzywa ici lr - ©¦§¨¦¦§¤¥¤¦§©¥©¤
,dltzay "epi`tx"dãéìBéå õøàì íéîMî íLbä ãøéå§¥¥©¤¤¦¨©¦¨¨¤§¦¨

dçéîöéå6.xe`dy ixd ,"mipyd zkxa" ly dkyndd ici lr - §©§¦¨
.miinybd mi`xapa iepiy lret,úBöîe äøBza ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¦§

ïélôzä óì÷a éepL ïéàL,oilitzd zeiyxt eazkp mdilry - ¤¥¦¦§©©§¦¦
ïúçðä éãé-ìò,oilitzd ly -òBøfáe Làøa7.zgpd ici lr - ©§¥£¨¨¨¨Ÿ©§©

cvn oilitzd slwa iepiy deedzn `l ,y`xd lr oilitzd
oilitzd ici lr jynpd gend ceariye oigend zkynd
iepiy deedzn `l cid lr oilitzd zgpd ici lre ,y`xay
dzrtyde ci ly oilitz ly dkyndd ici lr oilitzd slwa

.ald carylïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîa íâå`ly - §©§¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨
okn xg`le oilitzd opyi dligzay ,oilitza xacdy itk
zeevnd elit` `l` ,rexfd lre y`xd lr oze` oigipn
xtq zaizk lynl enk) devnd ly dznlyd `id oziiyry
dnvr dkeqd ziiyry zericl m`zda) dkeq znwd e` ,dxez

devn meyn da yi8envr xaca iepiy xak yi o`k - (
ixd ,j` - ziyrp devndykéepMä,xaca deedzny -àeä ©¦

,älôúák íéîL éãéa àìå ,íãà éãé-ìòzlret dltzdy - ©§¥¨¨§Ÿ¦¥¨©¦§¦§¦¨
,'eke `txziy dlega ,mlera iepiyLdltzdúëLîä àéä ¤¦©§¨©

;ìBëé ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî úeiçä- ©©¥¥¨¤§©Ÿ¨

ly avnn ,xg` avnl dfd mlera cg` avnn zepyl egekae
,ginvz ux`dy ick myb cxiye ,dlegd ietix ly avnl dleg

,Cëìäå,okle -éLîäì éãkàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §¦§¨§¥§©§¦¥¨
,ähîìdfd mlera -"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa øLôà-éà §©¨¦¤§¨§¦©£¨©©¦§¦

.à÷åc ähîlî- ¦§©¨©§¨
dlrn dhnly mc`dy
`zexrz`" dyere "o"n"

"`zzlczexxerzd)
dltza ezceara (dhnln
"seq oi` xe`" jiyndl
epax xiaqiy itke ,dhnl
efy ,oldl cin owfd
leab ila zpigaa dcear
ilk `idy ,mc`d ly
leabÎilad jiyndl
`hazn dnae dlrnly

."o"n z`lrd"d-äî©
äøBz ãeîìúì ïk-ïéàM¤¥¥§©§¨

,úeìéöàaLiptl - ¤©£¦
lr zkynp dkynddy
,dxezd cenil ici

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`k ,`id ef dkyndyúãçéîä©§ª¤¤
zcgein dxezd -éëä-åàìa,jk oia -.àeä-Ceøa ìéöàna §¨¨¥©©£¦¨

lr oi`y oeeike ."zeliv`"d mler liv`dy "seq oi` xe`"a -
zyxcp `l - dhnl "seq oi` xe`" zkynd zeidl ef dkynd

.dhnln "o"n z`lrd":epiax w"k ztqeddf ji`e"o"n
oiin" zeidl leki df cvike - "x`an f"r - q"``l (zekiiye)
xiaqn jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy dl didiye) "oiawep

:oldl owfd epax,íãà ìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤¨¨
úðéça àéäzad` -,ìeáb éìa "Là étLø","seq oi`" enk - ¦§¦©¦§¥¥§¦§

åef leab ila dad` -,"Eãàî" úàø÷ðlka" `idy dad`d - §¦§¥§Ÿ¤
c`n" dfy zexnl .mc`d ly leab ila ,"jc`nj"c`n" ,"jly,

sqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg` mc`ay
ilad elit`e ,laben ixd `ed elek mc`dy jk lrely leabÎ

- xacd witqn z`f lka ,leab ok mb `edúðéça øøBòì éãk§¥§¥§¦©
,óBñ-ïéà,izin` leab ila - dlrnly leab ila .leab ilae - ¥

xe`d ote`e zpiga oirn zeidl dkixv "o"n z`lrd"d ixdy
- mc`a leabÎila ly dpigaa dfy dryae ,jiyndl dilry
,seq oi` - "dlrnly leab ila"d jiyndl "o"n z`lrd" ef ixd

c úBøeáb éãé-ìò eðééäåmyÎç"ôøä ïä ïäL ,â"ñ288 - §©§©§¥§§¤¥¥¨
.'eë ïéöBöéðzceara "jc`n lka" ly "`evx"de dad`d - ¦¦

my ly zexeabn dkyndd ici lr mc`a zeyrp ,ely dltzd
milkn mi`ad ,edzd zevevip g"txl xewn `edy myd ,"b"q"
mb jk ,dlabd ila "`evx"a eid edzc zexitqy ,edzc
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ïåøçà ñøèðå÷
äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
êøãá àì à÷åã ò"éáì ä"á ñ"à øåà úëùîä àéä
íéàøáðä úåðùì ùîî øåàä ÷ø ãáìá úåùáìúä
íéîùî íùâä ãøéå äìåçä àôøúéù íäù úåîëî
éåðéù ïéàù î"åúá ë"àùî .äçéîöéå äãéìåéå õøàì
úåöîá íâå òåøæáå ùàøá ïúçðä é"ò ïéìéôúä óì÷á
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
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י.6. נה, ישעי' - הכתוב לשון ˘ËÈÏ"‡:7.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,(מוחין) בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש "מקדים
הטעם, י"ל תש"יואולי הנחת עשי'·ÂÈÚכי בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎ הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) בעת

צ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", וש"נ.Ì˙¯˘˜Â.".8גמר תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע



פז elqk 'a ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ila ,"jc`n lka" zpigaa `ed dnypd ly dad`de "`evx"d
.dlabd"äòL éiç" älôzä úàø÷ð ïëìå9àéä ,"dry" - §¨¥¦§¥©§¦¨©¥¨¨¦

`id,äiNò-äøéöé-äàéøáa úãøBiä úeëìîyexitd - ©§©¤¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
ipipr lr dywa `id dltzy ,`ed "dry iig" ly heytd

xcb zgz mipezpd mlerd
,d`etxl dywa :onfd
i"yxy itk ,zepefne mely
epax yxtn o`k .yxtn
`ed xacdy itk owfd
zexitqa ,yxeya
zxitqy ,zepeilrd

ly oiprd epyi "zekln"a ,oky ,onfd xewn ixd `id "zekln"d
,cizra "jelni"e xara "Kln" ,deda "Kln" ,"jelni jln jln"¤¤¨¨
ÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl zcxei "zekln"y itk cgeinae

oeeik ixd .onfd oipr mda yiy zenlerd zeig ef ixd ,diyr
z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa dkynd mikiynn dltz ici lry
okl - diyrÎdxiviÎd`ixa xewn ,"zekln"d zxitq ici lr

,"dry iig" dltz z`xwpäøBúåz`xwp -"íìBò éiç"20,- §¨©¥¨
"mler" ,zexitqayàeä

"ïétðà øéòæ"10ék , §¥©§¦¦
ïéãe÷t ç"îø248 - §¦

,dxez ly dyrdÎzeevn
øNòa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¤¤
úBøéôñ øNòc íéìk¥¦§¤¤§¦

.'eë "ïétðà øéòæ"c- ¦§¥©§¦
zyxt seq "xe` dxez"ae ,"zeliv`"ay zexitq ixd `id "`"f"e
ixnbl dlrnl ,seqÎoi`d zenler seq `id `"fy aezk dnexz

.diyrÎdxiviÎd`ixan
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ïåøçà ñøèðå÷
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

1
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א.9. י, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דז"א בי"ס וכו' מוחין ממשיכין תומ"צ שע"י "כנ"ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dpyd y`x(ipy meil)

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàiptl' e` 'dngd xg`l' dl`ya ¨©©©¥
m`d `l` ,dngd itlk dnewn did okid dpeekd oi` 'dngd

dúîéâtly jeygd cvd `edy ,mebte xqgk d`xpy cvd - §¦¨¨
did ,dpaldänçä éðôì,dngd itlk -,änçä øçàì Bà,xnelk ¦§¥©©¨§©©©©¨

jynd xe`ia edfe .dngl dpetd `ed x`ende mlyd cvdy
y ,dpyndøîà íàdzid dznibty crdänçä éðôìitlk - ¦¨©¦§¥©©¨

,dngdáéúëc éàî ïðçBé éaø øîàc ,íeìk øîà àì(a dk aei`)ìLîä' Ÿ¨©§§¨©©¦¨¨©¦§¦©§¥
,'åéîBøîa íBìL äNò Bnò ãçôåmely dyer 'dy weqtd zpeek ¨©©¦Ÿ¨¦§¨

y jka `ed mexna mi`vnpd mixacaäúàø àì íìBòîdänçz` ¥¨Ÿ¨£¨©¨
ìL dúîéâtdå ,äðáìmlern okàìz` dngd dz`xìL dúîéât §¦¨¨¤§¨¨§Ÿ§¦¨¨¤

d,úL÷,zywd zeevw eli`e ,dngl dpet lbernd dciv wx `l` ¤¤
dng dz`x `ly mrhde .dngl mipet mpi` ,iniptd dwlg mdy

äðáì ìL dúîéâtmeyn `edc,dznibt z` d`xz m`ìçäL §¦¨¨¤§¨¨§¨§¨
dzòcmrhde .dpexqg z` d`ex dngd lekiaky ,dpald ly ©§¨

z` dngd dz`x `lyìL dúîéâtd,úL÷ickéãáBò eøîéì àìc §¦¨¨¤¤¤§Ÿ¥§§¥
änçä,ynyl micaerd miiebd exn`i `ly - ©©¨
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dpyd y`x(ycew zay meil)

.siqez laa xaer epi` ,devn myl `ly zxvr ipinya dkeqa

.devnd onf meiq xg`l siqez laa mixaer oi`y `xnbd dvxize
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àáøwxúàöìdevnd zaeg ici ¨¨¨©¨¥

,äðåek éòa àìick j`øBáòìsiqez laaäðåek éòa.devn myl Ÿ¨¥©¨¨©£¨¥©¨¨
:`xnbd dywníéîc ïzî àäåozepe zg` ozn jixvd mc ly §¨©©¨¦

,rax`c ,òLBäé éaøìoiprl `ed oecipdøBáòì,siqez laaålr s` §©¦§ª©§©£§
ok itäðåek éòa àìzevn miiwl ezpeek oi` ixdy ,devn miiwl Ÿ¨¥©¨¨

,ea axrzdy rax` ozn jixvd mca wx `l` ,df mca dwixf
.siqez laa xaer recne

,àáø øîà àlàoiprlúàöì,devnd zaeg iciäðåek éòa àì,llk ¤¨¨©¨¨¨¥Ÿ¨¥©¨¨
oiprl j`øBáòìc ,welig yi ,siqez laa eziiyraBpîæaonfa - ©£¦§©

,devnd meiw,äðåek éòa àìs` siqez la yi mcd zwixfa okle Ÿ¨¥©¨¨
e ,devn myl oiekn epi`yäðåek éòa ,Bpîæa àlLick devn miiwl ¤Ÿ¦§©¨¥©¨¨

myl `ly dkeqa zxvr ipinya oyid okle ,siqez laa xearl
.xaer epi` ,devn

*
:xtey zriwz zevn zpeeka oecl zxfeg `xnbdàøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨

ìdéònL,eynyl - §©¨¥
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שבת קודש עמ' ב

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

:`eal cizrl milyexi oipa oipra opgei iax ly ztqep `xnin
øîàpL ,äðwz íäì ïéàL ,íéáëBk éãáBòì íäì éBà ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¤§§¥¨¦¤¥¨¤©¨¨¤¤¡©

(fi q my)úçúå ,óñë àéáà ìæøaä úçúå ,áäæ àéáà úLçpä úçz'©©©§Ÿ¤¨¦¨¨§©©©©§¤¨¦¤¤§©©
,'ìæøa íéðáàä úçúå ,úLçð íéöòäelhpy xac lk mewna xnelk ¨¥¦§Ÿ¤§©©¨£¨¦©§¤

xzei mixwi mixac 'd xifgi milyexin miakek icaerdla` ,úçz©©
åéøéáçå àáé÷ò éaø,myd yeciw lr ebxdpyïéàéáî éàîdn - ©¦£¦¨©£¥¨©§¦¦

,dpwz mdl oi` ixde ,mnewna `iadl xyt`øîBà àeä íäéìòå©£¥¤¥

(`k c l`ei),'éúéwð àì íîc ,éúéwðå'z` dwp` m` mb ,'d xn`y §¦¥¦¨¨Ÿ¦¥¦
ly mncn mze` dwp` `l ,zepeerd x`yn miakek icaerd

.jk lr mda mewp` `l` ,ektyy l`xyi
*

:dpyna epipy,'eë úBàeNî ïéàéNî eéä ïéàîedgynd xdn ¥©¦¨©¦©
,'eke `ihaxql.ïézìa úéaîe:`xnbd zxxanéàîmewnd edn - ¦¥¦§¦©

`xwpyáø øîà ,ïézìa úéa¥¦§¦¨©©
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שני עמ' א



היום יום . . . פח

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ּוְבַמֲעלֹות  ַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹות  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָרה  ַהּכָ ּבְ ַעְצמֹו,  ַמהּות  ָלַדַעת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ י הּוא  ָהֲאִמּתִ ֶרְך  ַהּדֶ
ֲאָנחֹות  ּבַ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְולֹא  ֹפַעל,  ּבְ ֲעבֹוָדה  ּבַ ָנם  ְלַתּקְ  – ַהֶחְסרֹונֹות  ֶאת  יֹוְדִעים  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַעְצמֹו. 

ְלַבד. ּבִ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[:  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך יֹאַהְבָך. ֲעׂשֵ "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ְיָקֶרְבָך".

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ לֹא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָלִלי  ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פט היום יום . . . 
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ַנת ֲאִמיַרת  ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ּבְ ְוֶאֶפס ָקֵצהּו  ִסְפֵרי ֹקֶדׁש,  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ל ַמְעָלה  ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ
ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ א(,  ִבים,  ִמְכּתָ )ֹקֶבץ 
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ּנֹוְתִנים  ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף  ים אֹותֹו,  ּוְמַחּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְלָעִני  ְצָדָקה 
ר  ְמַחּזֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ  – ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"ב  חשון כ"ה ראשון יום למקדש  כשבאים 'לינה' חובת

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰.äðéì íéðeòè ïéøekaä©¦¦§¦¦¨
àöé àì ¯ åéîìL áéø÷äå ,àø÷å ,Lc÷nì åéøeka àéáä ?ãöék¥©¥¦¦¨©¦§¨§¨¨§¦§¦§¨¨Ÿ¥¥
øæçéå íL ïéìé àlà ,BîB÷îì øæçì íéìLeøéî íBiä BúBàa§©¦¨©¦©£Ÿ¦§¤¨¨¦¨§©£Ÿ

éìäàì zëìäå ,ø÷aá úéðôe" :øîàpL ,Bøéòì øçîììk ¯ "E §¨¨§¦¤¤¡©¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤¨
àlà eéäé àì ,Bì àBázLëì Lc÷nä ïî äðBt äzàL úBðBt¤©¨¤¦©¦§¨¦§¤¨Ÿ¦§¤¨

.ø÷aa©Ÿ¤
במשנה  מ"ד)שנינו פ"ב לינה .(בכורים טעונים  הביכורים  ,

ב)ובגמרא  מז, לינה ,(סוכה טעונים  רגלים  שלוש  שאף  אמרו

בבוקר "ופנית  הפסח הקרבת  לאחר מהכתוב  זאת  ולמדו

לאהליך " ולינה)והלכת  ד"ה שם בירושלמי(רש"י אמרו  וכן (בכורים .

ה"ג) בבוקרפ"ב "ופנית  מהכתוב נלמד בביכורים  לינה  שחיוב

אלא יהיו  לא  פונה  שאת  פינות  "כל – לאהליך" והלכת

אמר דאת  "הדא הוסיף יונה  ורבי  אומר]בבוקר". שאתה [זה

לינה טעון כך בלא  קרבן , עמהן יש  אבל קרבן, עמהן  כשאין

הקרבן". מחמת 

ה'מאירי ' כתב קרבן , למקריב  לינה  חיוב  שם ובטעם (סוכה

כל) וה 'שפתד"ה הקרבן. הקרבת  של  היום  כבוד משום  שהוא 

והנה)אמת' ד"ה א ה, כי(ר"ה המקדש , כבוד משום  שהוא כתב 

עראי. כדרך  למקדש  ביאתו  תיראה שבא , יום באותו יחזור  אם 

אחרונים ועוד)ותמהו  שם שפ"א יהודה, מדוע(לחם הרמב"ם  על

לינה חיוב  הזכיר  ולא  לינה, שטעונים  כתב בביכורים  כאן רק

קרבן ? בהבאת  ולא  רגלים  בשלוש  לא 

פנייה שכל כאן כותב הרמב "ם  רוקח': ה 'מעשה ומבאר 

הוא והחידוש  לינה , טעונה  אליו שבא  לאחר  המקדש  מן

ביאתו ועיקר  מעכבן  הקרבן שאין ביכורים  הבאת  שאפילו

טעון שקרבן  וכל ֿשכן  לינה , מחייבת  הקרבן  בשביל  אינה

לינה .

היא הרמב "ם לשון  שמשמעות  יהודה ' ה'לחם  כתב וכן

רק אלא  לינה  מחייבת  למקדש  קרבן הבאת  כל לא שאכן 

ycwnlכאשר  `eal aeig yiשמצוה רגלים  בשלוש  כגון ,

היא למקדש  ביאתו כאשר או  קרבן  ולהביא  לרגל לעלות

ומתאים למחרת , אלא  המקדש  מן  יפנה  לא  ביכורים , להביא

הנ"ל אמת)לטעם  כבוד (מהשפת משום  הוא  לינה  שחיוב 

אגב . וכדרך עראי כדרך  ביאתו נראית  תהא  שלא  המקדש ,

ה'תשפ"ב  חשון כ"ו שי יום המוקף  מן חלה הפרשת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úçà ,úBqò ézL§¥¦©©
àlL äqòî ïäézL úlç éãk ìèBð ¯ äøBäè úçàå äàîè§¥¨§©©§¨¥§¥©©§¥¤¥¦¨¤Ÿ
ïî CLBîe ,äøBähä äqòì Ceîñ òöîàa BðúBðå ,dúlç äîøeä§¨©¨¨§§¨¤§©¨¨¦¨©§¨¥¦

.ówî ïî íøúì éãk ,äöéa éãk äøBähì äàîhä©§¥¨©§¨§¥¥¨§¥¦§Ÿ¦ª¨
התוספות  הואיל)כתבו ד"ה ב מו, היינו(פסחים המוקף ' ש 'מן 

עליה rbizשהחלה  שמפריש  לזו)בעיסה  זו סמוכות שיהיו די (ולא

ביצה כשיעור עיסה  להניח שהצריכו זו מהלכה  כך והוכיחו

כדי הטמאה, העיסה ובין הטהורה  החלה  בין  באמצע ,

הטמאה , העיסה מן תיטמא  ולא המוקף  מן תינטל שהחלה 

שיצרפם . אחד בכלי שמונחות  בכך די  ולא

קורקוס  הי"ג)ומהר "י פ"ה חלה '(לעיל מ 'פסקי הביא 

ראשונים)להרשב"א  שלא(ועוד עליו מקפיד  שהוא  בדבר  שדוקא 

אינו כלי ידי על וצירוף  נגיעה שתהא צריך השני , עם  יתערב

טמאה , ואחת  טהורה  אחת עיסות , בשתי ולכן  מועיל,

נגיעה , להיות צריכה  בטהורה, תיגע לא  שהטמאה  שמקפיד 

ואין הכלי בצירוף  די התערבותו, על  מקפיד שאינו  בדבר אבל 

בנגיעה . צורך

הרע "ב  מ"ד)ולדעת  פ"ב או(חלה כלי  בצירוף צורך יש 

מהן אחת  בכל שאין עיסות  שתי צירוף  לענין רק  בנגיעה 

החלה שתהא  ה 'מוקף ' מן להפריש  אבל חלה, לחיוב שיעור

בצירוף לא  צורך אין  ממנה , שמפריש  לעיסה  סמוכה  הניטלת 

לזו. זו סמוכות  שיהיו  די אלא  בנגיעה  ולא  כלי

ערוך' ב'שלחן  נפסק  ס"אֿב)וכן שכה סי' עיסות(יור"ד בשתי :

בזה , זה שיגעו צריך  חלה , לחיוב  שיעור  מהן  אחת  באף  שאין 

כמבואר בזו, זו מעט נדבקות  שיהיו אלא סתם  נגיעה  ולא 

שם)במשנה כך (חלה כל  "שיהיו היינו , בזו, זו 'נושכות ' שיהיו

וידבק מזו  עיסה  מעט יתלש  להפרישם  ירצה  שאם  עד  דבוקות 

ס"ב)בחברתה " תנז סי' או"ח אדה"ז מעיסה(ש"ע כשמפריש  ואילו  .

ולא כלי  צירוף לא  צריך  "אין חלה , לחיוב  שיעור  בה  שיש 

זו". על  מזו  מפרישין  לפניו, ששתיהן כיון  אלא נגיעה ,

ה'תש"פ  חשון כ"ז שלישי יום כהנת? נשארת לישראל הנישאת כהנת האם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìëì ïélç ,æbä úéLàø¥¦©¥ª¦§¨
àéäL ét ìò óà ,úðäëì BúBà ïéðúBpL ,øîBà éðà Cëéôì .øác̈¨§¦¨£¦¥¤§¦§Ÿ¤¤©©¦¤¦

.äîäa úBðzîk ¯ ìàøNéì äàeNð§¨§¦§¨¥§©§§¥¨
הרמב "ם בדברי גם הובא לכהנת , הגז ראשית  נתינת  דין

הי"א)לעיל  ניתנת(פ"א הגז שראשית  אומר אתה "ומנין  :

גז וראשית ויצהרך  תירושך  דגנך  ראשית  שנאמר  לכהנות ,

דגן ראשית  מה  – לו  תתן כזכרים ,[תרומה]צאנך לנקבות  ניתנת 

מתרומה , זה  דין הרמב "ם  לומד שם אולם , הגז". ראשית אף 

בהמה  ממתנות  זאת לומד הוא  כאן  וקיבה).ואילו  לחיים (זרוע

בכהנת  מדובר כאן  כי  החילוק , l`xyilוטעם  d`yipy,

לישראל  כשנישאת  שהרי  מתרומה  דינה  את  ללמוד אין  ולכן

בכך  שונה  הגז שראשית הרמב"ם  כותב  ולכן מתרומה , נפסלה

ניתנת היא  ולכן  קדושה  בה  ואין חולין שהיא  משום  מתרומה

בהמה מתנות  שמקבלת  כשם  לישראל, שנישאה  אע "פ  לכהנת

שם) פ"א למלך ומשנה כאן, חיים מים .(ראה

בתרומה אוכלת  אינה  לישראל  הנשואה שכהנת  מובן ומזה 
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הכהונה , מעצם מתחללת  היא  הנישואין ידי  שעל משום לא 

חולין שהן  כהונה  מתנות  גם  לקבל יכולה  היתה  לא  אם ֿכן  כי

לגבי מיוחד פסול הוא  אלא  לקבלן, יכול אינו שישראל כשם

כהנת .(וקבלת)אכילת  היא  שעדיין  אף  על תרומה ,

שנישאה כהנת  של  עובר לגבי גם ללמוד  יש  ומכאן 

כנאמר כאמו  פסול הוא תרומה  דיני שלגבי  שאע "פ  לישראל ,

א)בגמרא  סז, הוא "(יבמות זר – זרה במעי  שירש "עובר  העבדים (ולכן

כהן) כעבדי בתרומה יאכלו לא הכהונהמאביו דיני שאר לגבי  אולם ,

מבוארים ובכך כהנת . עדיין  אמו  שהרי ככהן נחשב  זה  עובר 

ה'רוקח' ס"א)דברי  שעא סי' יו"ד בש"ך כהן(הובא אשת  האם שדן

בכך  שגורמת  למרות  המת לאהל להיכנס  מותרת  מעוברת 

כאמו, העובר  שדין  שאע "פ מדבריו  ומבואר להיטמא, לעובר

עדיין עצמה  היא  גם  שכן כהונה , קדושת  עליו יש  מכל ֿמקום 

תרומה  מלבד הדינים שאר לגבי כהנת  חידושי נחשבת  (ראה

שם) יבמות .הגר"ח

ה'תשפ"ב  חשון כ"ח רביעי יום העין' 'מראית ואיסור עצמי איסור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰íãà àéöBé àìŸ¦¨¨
äàøpL éðtî ¯ úéòéáMa eäãN CBúa ïzéå ,Bøöçî íéìáæ§¨¦¥£¥§¦¥§¨¥©§¦¦¦§¥¤¦§¤
ãéîòäå àéöBä íàå ;äòéøæì äôé äéäzL éãk eäãN ìaæîk¦§©¥¨¥§¥¤¦§¤¨¨¦§¦¨§¦¦§¤¡¦
øáòiL ãò ,eäãN CBúa ätLà äNòé àìå .øzî ,ätLà epnî¦¤©§¨ª¨§Ÿ©£¤©§¨§¨¥©¤©£Ÿ

.õøàä úãBáòì Ba ïéìaænL ïîfä©§©¤§©§¦©£©¨¨¤
הוא תחילה  וביה : מיניה  עצמו סותר  הרמב "ם  לכאורה ,

כדי ותוך  מותר ", אשפה  ממנו והעמיד  הוציא  "ואם  כותב 

יעשה "לא  - אסורה  אשפה  עשיית  שגם כותב  הוא דיבור 

לעבודת בו שמזבלין הזמן שיעבור  עד שדהו בתוך אשפה

הארץ "!

לבאר : ויש 

חלקים . שני יש  בשביעית  לשדה  זבלים  הוצאת  באיסור 

איסור וזהו  לזיבול. הדומה  פעולה לעשות אסרו חז "ל א.

גם חל  הוא  ולכן אחרים , כלפי  העין  מראית משום  ולא עצמי 

שכוונתו בו שיחשדו  סיבה  ואין לזבל הרגילות  שאין בזמן 

באופן בשדה  הזבל בהנחת  רק  הוא  זה  איסור אמנם  לזבל.

אשפה  כשעושה כן  שאין  מה כזיבול, זבל)הנראה  של (ערימה

כזיבול. נראית שאינה 

היא כזיבול, נראית  אינה  הפעולה  כאשר  גם לעיתים , ב.

כדי אותה שעושה  בו שיחשדו העין  מראית  מחשש  אסורה

את שמרכז  יחשבו  כי  אסורה , אשפה  העמדת  גם ולכן  לזבל.

בזמן רק  קיים  זה  איסור  וכמובן, לזבל. כדי  בערימה הזבל

בכך. בו  שיחשדו סיבה  אין  מכן  לאחר  ואילו לזבל  שרגילים 

הרמב "ם : דברי ביאור וזהו

הנוהג  הראשון, האיסור על מדובר  ההלכה  lkaבתחילת 
dpydממנו והעמיד  הוציא  "אם - הרמב"ם  כותב  כך ועל .

ואינה לזיבול דומה  אינה  זו  שפעולה  משום  מותר ", אשפה

האיסור . בכלל

מראית משום  השני האיסור  את  ומפרש  הרמב "ם  וממשיך

בו שיחשדו מחשש  אסורה  זו  פעולה  גם  שמחמתו העין,

בזמן רק הוא  זה  איסור אך  כך, אחר  לזבל  כדי אותה  שעושה 

בתוך  אשפה  יעשה  "ולא  כתב כך ועל בו , לזבל שרגילים 

הארץ" לעבודת  בו שמזבלין הזמן שיעבור עד (משנת שדהו 

א) ג, פרק שביעית, .יוסף

ה'תשפ"ב  חשון כ"ט חמישי יום שביעית  פירות הפסד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìéçúiMî¦¤©§¦
íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt úBNòì©£§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤

.ãñôäì àìå ,"äìëàì§¨§¨§Ÿ§¤§¥
להפסיד', ולא  מ 'לאכלה נלמד שביעית  פירות  הפסד  איסור 

שנתמעט  מה  כי אכילה, כשיעור  ב 'כזית' שיעורו  אין אבל 

שהוא  כל אפילו ואסור 'אכילה ', אינו (הפסד ) (בית מ'לאכלה '

ס''א) פ''ה שביעית הל' .רידב''ז

כתב 'גרמא ' ידי על שביעית  פירות  הפסד ולענין 

פ''ג)המהרי ''ט  סי' הדבר(ח''א בידים מפסיד  אינו  שכאשר

מהירושלמי כן והוכיח ה''ב)מותר, פ''ז להעלות(שביעית המתיר

זאת עושה  שאינו  כיון שמפסידו, אף לייבשו כדי לגג ירק 

בידים .

שם)והרידב ''ז רידב''ז אף(בית זה  להיתר  ראיה והביא הוסיף 

המשנה ב)מדין לד , תרומה(סוכה של אתרוג ליטול האוסרת 

בגמרא  אחת  ולדעה  מינים , ד' למצות  ב)טהורה  לה, הסיבה(שם

ואסור הידים  במשמוש  נמאסת  החיצונית  ''הקליפה  כי  היא 

תרומה'' שם)להפסיד ומדו(רש''י גם. אוסרת  המשנה  אין  ע 

היד? משמוש  ידי על שנפסד מפני שביעית  של  אתרוג  נטילת 

בלבד  'גרמא ' אלא  בידים ההפסד  שאין שכל מוכח אלא

כי 'גרמא ' ידי על גם  להפסיד אסור בתרומה  ורק  מותר ,

שימור". לה  "עשה  לומדים  – תרומותי' "משמרת מהפסוק

אף לתינוק , שביעית  פירות  לתת  גם  מותר  זה  ומטעם 

גרימת היא לתינוק  הפרי נתינת  כי הפרי , את ומפסיד שמפורר

בידים . הפסד ולא  הפסד 

שנינו  ווידנפלד: הגר "נ זה על  פ"ח)והקשה  "אין(שבועות

לידי יביאנו  שלא  תרומה  של בשמן שביעית  של ירק  מבשלין

יטמא שמא  הוא שהחשש  והרע "ב הרמב "ם ופירשו פסול".

של  הירק  את  מפסיד ונמצא  שריפה  טעון ויהא  התרומה  שמן

מדוע שביעית , פירות  של הפסד לגרום  מותר  ואם שביעית .

שמא בעלמא וחשש  'גרמא ' אלא  שאינו ירק  לבשל  אסרו 

יטמא ?

הרידב "ז יח)ומבאר ס"ק להבית משמרת לחלק :(שם, שיש 

שמא הוא החשש  תרומה , בשמן שביעית של ירק בבישול

מותר הפסד  וגרם  בידים , השביעית  ירק  את לשרוף יצטרך 

מאליו. בא  ההפסד כאשר 
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ה'תשפ"ב  כסלו א' שישי יום לערלה  שביעית בין

:Î Y ËÈ ˙ÂÎÏ‰ Ê ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰,óèwä©§¨
ïéøwòä ïîe úBðìéàä ïî àöBiä óøN àeäå[הגזע]Bì ïéà , §§¨©¥¦¨¦¨¦¨¦¨¦¥

ïébtä ïî àöBiäå ;úéòéáL[הפירות]íéøác äna ...úéòéáL Bì Lé §¦¦§©¥¦©©¦¥§¦¦©¤§¨¦
ïéìòä ïî àöBiä óà ¯ ÷øñ ïìéàa ìáà ;ìëàî ïìéàa ?íéøeîà£¦§¦©©£¨£¨§¦©§¨©©¥¦¤¨¦

.úéòéáL åéîãìe úéòéáL Bì Léå ,ïälL éøôk ¯ ïéøwòä ïîe¦¨¦¨¦¦§¦¤¨¤§¥§¦¦§¨¨§¦¦
חלה מהפירות  היוצא  השרף  פירות , העושה  מאכל באילן 

כיון והעלים , מהגזע  היוצא  שרף  אך שביעית , קדושת  עליו

אילן ואילו  שביעית . קדושת עליו חלה  לא העץ , עיקר שאינו

החלק הם  והעלים הגזע  הרי פירות , עושה  שאינו סרק 

עליו וחלה כ 'פרי ' נחשב  מהם  היוצא  השרף  ולכן העיקרי ,

שביעית  ב)קדושת  ח, .(נדה

טוב ' יום  ה'תוספות  א"ר)והקשה  ד"ה מ"ז פ"א :(ערלה

אסורות  מאכלות  הכ"ו)בהלכות הרמב "ם(פט"ז כתב

אסורה זו  "הרי ערלה  של  פירות בשרף  גבינה  שהמעמיד 

היוצא שרף  אבל בהנאה , אסורה  זו שרק  ומשמע  בהנאה ",

סרק אילן  של  והעלים פריו)מהגזע זהו שלו עליו(ששרף חל לא 

שביעית ? מדין ערלה  דין  שונה  ומדוע  ערלה , איסור 

הר"ש : ביאור  את והביא

'פרי ' על רק  חלה  פריו")ערלה  את ערלתו והשרף("וערלתם

מה ערלה , דין  עליו  אין  ולכן  'פרי ' אינו סרק מאילן  היוצא 

היא שהרי 'פרי ' על רק  לא חלה שביעית  קדושת כן שאין 

בהמה  במאכל גם  שאין נוהגת  משום זה הרי בעץ, נוהגת שאינה (ומה

שווה) וביעורו העיקרין "הנאתו ומן העלין "מן היוצא  השרף  ולכן ,

קדושת עליו  וחלה  שבו, העיקרי  החלק  הוא סרק , שבאילן

שביעית .

ה'תשפ"ב  כסליו ב' קודש שבת בית? למכור מותר האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰íãà økîé àìŸ¦§Ÿ¨¨
Ceîé éëå" :øîàpL ,éðòä ïk íà àlà ...Búfçà äãN Bà Búéa¥§¥£ª¨¤¨¦¥¤¡¦¤¤¡©§¦¨

éçàelà éøä ,íB÷î-ìkî øëîe øáò íàå ..."Búfçàî øëîe ,E ¨¦¨©¥£ª¨§¦¨©¨©¦¨¨£¥¥
.ïéøeëî§¦

עצה "בדרך  רק אלא  גמור  איסור  זה  שאין  סוברים  יש 

מוכרח  אינו אם  ביתו את  ימכור שלא התורה  אמרה  טובה "

לכך.

חלה ומכר עבר  שאם הרמב"ם  דברי את  ביארו ובכך

לצ קרקע  מכירת איסור שלגבי אע "פ  כתבהמכירה , מיתות ,

ה"א) תחזור(לעיל אלא  מועילין  מעשיהן "אין כן עשו שאם 

ואין גמור  באיסור  מדובר  שם  כי  ביובל", לבעליה  השדה

זה שאין  כאן כן  שאין  מה התורה , ציווי כנגד  חלה  המכירה 

גמור י)איסור לב, יובל הל' השולחן ערוך רוקח, .(מעשה

שמדובר כפשוטם  הרמב "ם  דברי  את  שפירשו יש  אך

לצמיתות קרקע מכירת  לאיסור  זה  בין והחילוק  גמור , באיסור 

"והארץ  נאמר  ששם  xknizהוא  `lהתורה ובכך לצמיתות ",

המכירה  אפשרות  את  בפירוש  במשמעות מונעת  רק לא תימכר' ('לא

זאת) לעשות האפשרות שלילת של במשמעות אף אלא איסור, לגבישל אך  ,

"וכי הפסוק מדיוק  הנלמד הכרחי לצורך שלא  המכירה  איסור 

אלא למכור לו  שאין  היינו מאחוזתו", ומכר  אחיך  ימוך 

המכירה אפשרות  את התורה  מנעה  לא  מנכסיו, (מהר"י כשירד 

.קורקוס)

מלשון נראה אחד מצד האיסור. בהיקף  דנו  והמפרשים 

או ביתו  אדם  ימכור "לא  `ezfegהרמב"ם  dcyשהאיסור "

אחוזה  בשדה  רק בירושה)הוא  לו בנחלת(שבאה הזלזול משום ,

בנביא  כנאמר  כג)אבות, א, את(מלכים מתתי  מה ' לי "חלילה

למכור . מותר  מאחר, שקנה  שדה  אך לך", אבותי נחלת 

ביתו " ימכור  "לא וכתב  הרמב "ם סתם  בית  לגבי מאידך,

בירושה  לו  נפל שלא  בית  גם  אסור , מקרה  שבכל  (ראה ומשמע 

קיז) עמ' יובל !הלכות

שדה אלא  למכור  איסור אין אכן שבשדה שכתבו ויש 

שדה אך ישראל , בארץ  וחלקו מאבותיו  ירושה שהיא  אחוזה

מדוע קרקעות , ומכירת בקניית  מסחרו ואם  מותר , מקנה 

שבלאוֿ בפרט מסחר , לצורך  שקנה  קרקע  למכור  עליו  ייאסר 

היובל  עד  רק  היא  הקנייה  תתקיג)הכי עמ' ג, דאורייתא יקרא .(ראה

נחלתו עיקר  והוא  למגורים  העומד בית  לגבי  רק  כי  ונראה 

בירושה לו  נפל לא  אם  גם  למכור  הרמב"ם  אוסר האדם , של

מאחר . אותו  רכש  אלא
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á"ôùú'ä ïåùç-øî ä"ë ïåùàø íåé

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושהם 1) משמר, לאנשי אותם נותנין שהביכורים יבאר

אחרי  לירושלים, חוץ ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי, טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡¯ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈ¯eka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3¯·Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
¯Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óe¯z ÔÈÈe¯˜ Ô‰L e¯‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני 3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,

אין  - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.·Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -9Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈ¯·c ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי 10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי
המקדש. כקדשי הם

.‚Ô‰k11¯Á‡Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe¯˙e ¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯eka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי
המפורש  מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק. הם לכן קודם משנה 13)שהרי
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי  דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון

.„ÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ e¯z‰ ‰¯ÊÚa Ì‡È·n‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈ¯ek·e .Ô˙ÏÈÎ‡14e¯ÊÁÂ15- ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ אבל
פי16)אסורים. על הם,ואף מקדש כקדשי שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול,

.‰.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡k - ÌÈ¯eka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈ¯ekaa ¯˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡·‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ -21¯OÚÓ ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óe¯za Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»

התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו אסורה 22)שהרי שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים,

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯eka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ - ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר

שני. במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.Ê.‡h· zÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È·‰Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡È·È ‡ÏÂ .‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
·ea¯Úa28‰hÓlÓ ÌÈ¯BÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«
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,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ¯Ó˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBn¯Â¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ ¯·„30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈ·Ú32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, עשב
מנה 32) לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È·‰33ÌÈ¯eka‰ Ô‰k‰ ÏËB - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÊBÁÂ34‰·¯Ú ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈ¯eka‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈ¯eka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ -38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים
בסלי  אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
הטנא  הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך".

נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף, מערבה העשויים
נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח
הכהן  אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז

הטנא. לוקח

.ËÌ„Èa ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ,ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ¯hÚÏ È„k ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ·¯˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף נדבת שהרי

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈ¯eka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡¯B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡È·nL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn¯‡ .¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ È˙‡· Èk EÈ‰Ï‡47.È·‡ „·‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ „Ú ‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :¯Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla - z¯Ó‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני 47)ציווי. ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,
ציווי. אלא אינו הוא שאף אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק:
בלשון 49)ציווי. נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת),
אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים

הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא
בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים

הקודש". בלשון

.‡È˙B¯˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a51,‡¯B˜ - »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ¯˜Ó - ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È·‰lÓ ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני 52)פרשת שכל "מפני
יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.·ÈÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e Bc·ÚÏ54.˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ·55Ï‡¯OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡¯B˜Â ,‰¯ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „È¯BÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡¯B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ È·‡ „·‡ Èn¯‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰L¯t‰ Ïk ¯ÓBbL „Ú ,¯ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«
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,Ô¯˜ ÏL dÓB¯„a ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«

E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ
Ôa¯˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a ¯Ó‡pL .[¯ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :¯ÓB‡ ÌÈÏ‚¯·e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa -63Ôa¯w‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa - Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.·kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על
יביאם  אם אפילו שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי  על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית ממלכי המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף עד
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה' לפני וית
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÈLa ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Â64‰¯ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.„ÈÂÈ¯eka ‡È·‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL ·È¯˜‰Â ‡¯˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï - «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

¯ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ¯˜a· ˙ÈÙe :¯Ó‡pL ;B¯ÈÚÏ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡B·zLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk -68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

¯˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈ¯eka‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È¯˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ :ÌÈ¯·„ ‰Ú·L ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,¯ÈLÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב
של  הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב וזהו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
נכסי  הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡È·n‰ Ïk2¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯eka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï·‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי" "טעונין ועל ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי ז), הלכה יבֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

מעשה  מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.·‰M‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙB¯ËBt‡‰12„·Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע אברי לו שיש "מי
(שם). מסופק" והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ"ב ראה

שם. הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שארץ 11)שופר "לפי
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
בכורי  "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי  ביכורים מביאה קרקע, שקנתה האשה ולפיכך שהוא.

ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני והקונה
מביא  ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע
לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה
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שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם,
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, חלק כנעני 13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.‚¯b‰15ÔBÓ‰ ·‡ :Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡pL .‡¯B˜Â ‡È·Ó - «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ·‡ ‡e‰ È¯‰ - EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰Úe·M‰ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı¯‡‰ ˙‡ ÂÈa eL¯ÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L¯‚Ó È¯Ú Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó -19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

"...elek mlerd lk a` `ed ixd..."

הוא  להקב"ה אבינו אברהם של קירובו והתחלת יסוד
לא  שעדיין בשעה כו'", וממולדתך מארצך "לך־לך הציווי
בעבודת  גדול עיקר הוא כי האחרות, מעלותיו כלל נודעו
מוחלט  ציות על־ידי היא הקב"ה עם לחיבור שהדרך ה'

פשוטה. עול וקבלת באמונה לציוויו
קירובו  כי לגרים, אב הוא אבינו אברהם מדוע יובן ולכן
זה, לפני הקדמה שום בלי חדשה כמציאות הוא להקב"ה

להתגייר. שבא גר וכמו
(46 dxrde 50 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

,jizzp miieb oend a` mdxa`l xn`py ,`xewe `ian xbd"
dpikyd itpk zgz oiqpkpy elek mlerd lk a` `ed ixd

."'ek

חלק  היותו מצד לא קורא שהגר לומר, יש דבריו ובביאור
בבעלות  כי אביו. את שיורש בן מגדר אלא ישראל, מכלל
בעלות  פרטים: שני ישנם ישראל ארץ על ישראל עם
כולו. ישראל לעם הארץ כל שייכת שבגללה כללית
פרטי  חלק לו יש מישראל ואחד אחד שכל פרטית ובעלות

אליו. רק השייך בארץ,
הבעלות  שונים: אופנים בשני בפועל באו אלו קניינים שני
ירושה  על־ידי והפרטית יהושע, על־ידי בכיבוש הכללית

בחלקו. אחד כל של פרטית וחזקה
בפרשת  אבינו לאברהם הובטחו אלו, בעלות אופני שני

מדבר  הזאת" הארץ את אתן "לזרעך הפסוק לך־לך.
ואילו  ישראל. ארץ על ישראל עם של הכללית בבעלות
אברהם  כי הפרטית. בבעלות מדובר אתננה" "לך בפסוק
כראש  גם היינו האופנים, בשני הארץ את קיבל אבינו
אחד  כל של כאב וגם ישראל, עם כל את הכוללת האומה

פרטי. באופן מישראל ואחד
ולכן  ישראל, בארץ חלק הגר יורש זה שמגדר לומר, ויש

מאביו. יורש בתור וקורא, ביכורים מביא
(c"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא.
רבי  גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק וכן יהודה". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע

בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת למשפט בתשובה
ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי יכול 16)להגר"י ולכן

"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה
הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי הקב"ה,

זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע לפני כלומר,
לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב.
סימן  אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא

יוסי.18)מט). כרבי ב, הלכה פ"א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף

(רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר בכלל: זה הרי ה', צווי עלֿפי
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.„‰Bw‰20- B¯·Á ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜¯˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„·Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈ¯ÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óe¯z Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,¯OÚÓe28˙B¯OÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡Â Ì‰ ÌÈ¯eka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡È·Ó BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ ·kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡È¯w‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…

L˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ - ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡È¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי קורא, אינו ולכן

"מכדי  פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו, פסוקי
=) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



צז mixekia zekld - mirxf xtq - oeygÎxn d"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הם  שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה לאפקועי אתי
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי,
פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה הרי עיון: צריך אבל
אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי להביא, חייב ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן

יג. הלכה לפ"ב שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב"ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ"ב ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם כלומר,27)ג,

(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות,
חיובי  מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי. שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ"ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח
ב. בהלכה הביכורים.33)כנ"ל שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
לבילה  ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈ¯Ù‰35‡È·Ó - e‰„O ¯ÎÓe ÂÈ¯eka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡¯B˜37È¯‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;¯ÎBn‰ epnÓ LÈ¯Ù‰ ¯·kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡È·Ó - LÈ¯Ù‰ Ì‡Â40‡¯B˜ BÈ‡Â41¯Á‡ ÔÈnÓ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡¯B˜Â ‡È·Óe LÈ¯ÙÓ -42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי 35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי  מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע על לא זה פסוק שעיקר ב, הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואףֿעלֿפיֿכן 38)נראה
נפטר. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, שם,39)הוא

דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי: יהודה. כרבי ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי כן למדו שהרי
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא

יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע"א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי
ביכורים. מהפרשת השני המין

.Â¯ÎBn‰43˙B¯ÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡È·Ó Á˜Bl‰ - «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈwL ;‡¯B˜45Ï·‡ .46‡È·Ó ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡¯B˜Â ÌÈ¯eka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆

E˙È·Ïe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
C¯ca ‡e‰Â50‡¯B˜Â ‡È·Ó -51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם

מוכר 44)(רדב"ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי  אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף, קנין
ועיין  מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי שצ"ע אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי
אישות  מהלכות בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאיֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי
יוסי  דרבי משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
שאין  לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואףֿעלֿפי כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח

.Ê¯ÎBn‰52e‰„O53¯ÎnL B‡54ÔÚ˜¯˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
Ï·BÈa ‡¯B˜Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈
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„·Ïa ÔBL‡¯56¯ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜¯w‰ BÏ ¯ÊÁzL57Ï·BÈa d¯ÎÓe ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59‰ÎÓÒ È¯‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈ˜Â ,˙B¯t‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח.54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף את
שמיטה  מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.ÁLÈ¯Ù‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈ¯eka63‰Ê - ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡È·Ó BL¯ÈÏ Èe‡¯L64‡¯B˜ BÈ‡Â65LÈ¯Ù‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,C¯ca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,¯Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈ¯ekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ¯ÊÁL Èt67:¯Ó‡pL ;‡¯B˜ BÈ‡ - Ô‡È·‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú - ˙‡·e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡·‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים ירושלמי
גרס:63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי הקרוב שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי
שהוא  אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח, שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי בעל 67)ר' המשלח, כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס'

.ËLÈ¯Ù‰69e„·‡Â ÂÈ¯eka70,˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡È·Ó - ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

È¯t Ïk ˙ÈL‡¯ ˙‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡¯B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈ¯ek·k LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח.69) משנה פ"א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ"ו

ברע"ב. שם

.È‡È·‰73‰¯ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈ¯eka74ÌˆÙB -75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡¯B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הסל,75)למעלה מן מריקם [כלומר

ג  פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי שדינם לפי שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף
ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"

קורקוס]. (להלן 76)ר"י שמחה בשעת אלא קריאה שאין
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.‡È‡È·‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈ¯eka78¯ÊÁÂ ,‡¯˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡¯B˜ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt - ÌBi‰ Èz„b‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי

שם. כפשוטה

.·ÈLÈ¯Ù‰80ÂÈ¯eka81ÔÈÚn‰ L·ÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡È·Ó -84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡¯B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜¯˜ BÏ85‰„·‡ È¯‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ.
כסתם  זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן,
ר"י  בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב"משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי
שם  ועיין ה"י, ברכות מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא

קרקע 86)בכסףֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע. כלומר,
ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י ועיין שם. עי'

.‚È‡È·n‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á ¯Á‡Ó ÌÈ¯eka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡89‡È·Ó -90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL .‡¯B˜91‰‡È¯˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓ - ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«
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בתירא.87) בן יהודה כרבי ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואףֿעלֿפי 90)חג

הושעיא, רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
"אמר  ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן רבי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב". לפני 93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚ·e , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,B·BÁa ÔÏËB ·BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰¯Bz ¯ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ"ב ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה
ט.97)מעשר. משנה פ"א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ"י כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע הם

יב.100)(שם). משנה פ"ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר

יֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני עבדים רק לא כלומר:
צרכי  בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב), הלכה תורה ספר מהלכות (פ"י אותו למכור

רוקח). (מעשה לקנותו מותר

.ÂËÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡¯eÒ‡ ˙BÓe¯z‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe¯˙k106e·¯Ú˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa108ÌÈÓa109¯OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k114ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLe¯Èa Û‡ ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡115ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈ¯eka‰ Ú¯Ê elÙ‡ .117eÒÎpL ¯Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

e·¯Ú˙ Ì‡118ÌÈÏLe¯Èa119ÌÈ¯eka Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ"ל: א, משנה פ"ב ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט"ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ"ד תרומות (ירושלמי חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב"ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי

מהלכות  בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא
(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות בפ"ו 110)מאכלות ראה

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות
שם.111) לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ"ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי  והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים
והרע"ב  (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב, חדשים
מותרים  תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע הכ"ב שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני מעשר

.ÊË„ˆÈk121˙B¯ÈÚ‰ Ïk ?ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL B¯ÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯a :¯Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ¯ÁM·e . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126¯BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡¯a ˙ÈÊ ÏL ‰¯ËÚÂ ,·‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ¯˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ÌÈ¯eka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ
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.ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈ¯Ó‡a ÈzÁÓO :ÔÈ¯B˜Â C¯c‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ eÚÈb‰ .„·Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

e¯hÚÂ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒk¯Ùe Ì‰È¯eka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó - L·ÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈ¯aÊb‰Â138.ÌÈÏLe¯ÈÓ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139- ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
.ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«

eÒkiMÓe140:˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿
.ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח.121) הלכה פ"ב שם ותוספתא ב, משנה פ"ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי 125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ"ג. באילנות 129)ירושלמי שאין "ולפי
ל  הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב.130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי
היום".132)שם. "כל שם שני 133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי ראה
ט. הלכה לו 135)בפ"ג שהיו מי תני, ובירושלמי:

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ"ב למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני
כג. נא, יו"ט).137)בירמיהו (תוס' הלויים סגני

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:

הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש "וכי ובירושלמי:
יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' ירושלמי 140)אלא

ב. הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143¯‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈ¯ÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿

‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ
eÚÈb‰ .‰¯ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡¯B˜Â ˙Èa‰ ¯‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ

ÌiÂÏ‰ e¯ac ,‰¯ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :¯ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ
.¯ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי (של
מהלכות  פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב. הלכה בפ"ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי

שם 146) בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות
ורצה  לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â5LÈ¯Ù‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰¯BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ ¯Ët -7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó ¯iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב).2) פ"ו (להלן דגן מיני חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי"ש יב כלל המצוות' ב'ספר

מצוות. שתי הן שם, תרומות 4)הרמב"ן מהל' בפ"ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח. לפרשת 'ספרי'
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב גדולה, חלה 7)בתרומה

מ"ט. כלום 8)פ"א עשה שלא "מניין : שם ב'ירושלמי'
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי"ז), פ"ב (למעלה רבינו
הערה  שם וראה כל", בכורי כל "וראשית שנאמר ממה כן

קכב.

.·‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

¯Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡¯‰ ¯·c BÏ Ôz - «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ13¯eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ
.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ"ז.9) פ"ב שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב'ירושלמי'
מתנה  כדי בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ"א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי בה ויש מרובה,
אמרו  יהודה לרבי אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ"ח)".
כפשוטה' וב'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח.11)שם. פרשת שם:12)'ספרי' ב'ספרי'
לה'". תתנו עריסותיכם סי'13)"מראשית בש"ך ראה

ב. ס"ק ס"א שכב

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
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‰a¯Ó15‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ -18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי ממ"ח, באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק. וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי'
ברידב"ז.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó21LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
¯kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙¯zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י"א
הי"ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,

.‰ÔÈ‡24Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊ·e25˙‡Èa - ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ,ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰È¯·cÓ26‰Óe¯˙a e¯‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ"א וראה שם. ב'ספרי' הוא כן
שם.25) ובראב"ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון

.Âı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t28ı¯‡Ï eÒÎpL29ÔÈ·iÁ - ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı¯‡‰ ˙B¯Ùe ,‰lÁa30ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31- ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈ¯eËt32- ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆

מ"א.28) פ"ב בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב"ז, וראה בארץ. היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות הכ"ב, שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי ולא עקיבא כרבי שם,
הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב"ד 32)ונילושו לדעת

תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף ועי' מדרבנן, הם חייבים
שם.

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ33ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡È·Ó35ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó36ÌÈ¯ek·e37- ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe¯˙k ,Û¯O˙Â ÁÒt‰ ·¯Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ"ח, פ"ד חלה יוםֿטוב' ב'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי : מ"י שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ"ב
העמים. ארץ בטומאת טמאה היא שהרי למעלה 37)הי"ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי"ש, ה"א פ"ב
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ, בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי'38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı¯‡‰ Ïk :˙Bˆ¯‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40·ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42¯eÚMk43¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı¯‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a44ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı¯‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡¯ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó49ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È50‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯O ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆB¯L Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈ¯ÙÓ52Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı¯‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡È¯eÒa ÔÈa ,55˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡¯OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓe61¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ"ח.39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב
ה"ח). תרומות מהל' (פ"א בה פעם 42)החזיקו כלומר,

ה"ב).43)אחת. (למעלה ממ"ח או מכ"ד ראה 44)אחד
ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ בטומאת

ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי"א שם.47)שם
העמים. ארץ כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך

חייבת  והיתה ישראל, ארץ היתה מצרים עולי בה כשהחזיקו
ה"ד). שם ('ירושלמי' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין

וברע"ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,
שם. שם.50)ותוי"ט טמאה 51)'ירושלמי' אינה שהרי
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ארץ  פעם שהיתה ובארץ העמים, ארץ בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי'53)אףֿעלֿפי
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אףֿעלֿפי הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב'מלאכת ועי' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב"א. כרבי ולא גמליאל כרבן מ"ז, שם
חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ בטומאת

להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות
נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי  - (למעלה) מצרים עולי שכבשוה בארץ שגזרו כמו
שם). שם', אנשי ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ

שם.58) התורה.59)'ירושלמי', מן עיקר להן שאין
וב'ירושלמי'60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב סי' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז שניה

ה"ח). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ"ז במגע שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰¯B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ -64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ·ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk ,¯eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי שכולנו
עלינו. עולי 64)להזות בה שהחזיקו בארץ אף כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס, שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,

ויש  כשיעור. הזה בזמן אף מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף' ('ברכי כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס"ד). שם עולי 67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי בו החזיקו ולא אףֿעלֿפי 68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה
בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי הדבר השאירו זאת

.Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L Ï·‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»

dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»
ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈

‡È¯eÒa77‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»
˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡¯78‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח. כנ"ל ולחוץ, מאמנה הארץ כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ שחלת ה"ח, בסוף רבינו שכתב ומה
ס. בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב, אמר וכו'. חוצהֿלארץ
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ, חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ.76)וראה שאינה 77)בחוץ
בה"ח. כנ"ל חלה, לענין לארץ שלא 78)כחוץ שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה
שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון

ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח לא שוב
נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙·ÎMÓ Ï·hL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙·ÈfÓ B‡ BÚ¯Ê83·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa88LÈ¯Ùn‰ Ïk .89‰lÁ90C¯·Ó -91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈
‰lÁz92LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
C¯·Ï97Ï·‡ .98‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - Ú˜¯wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י"א שהלכה נראה
כאן. ציינוה ובטעות לארץ.81)וכו'", בחוץ

קרי.82) עוד ראה שלא לקטן ביחס כלומר,83)כלומר,
כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין

(הל' שמשן שיעריב עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים
ה"ב). שם היום 85)תרומות לו ואיֿאפשר הזאה, וטעון

אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ"ח פ"ד בחלה
טמאי  שהרי וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי והכוונה

כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע,
כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב שעיקר

שזבים  וסובר - חולק ה"ח, שם תרומות בהל' והראב"ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט"ז ובש"ך ס"ה, שכב נראה 89)סי'
עט. הערה ראה כאן, מתחילה י"א כלומר,90)שהלכה
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כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח"א 91)וכדלהלן זרוע' ה'אור

ה'ירושלמי' בשם כן הביאו רל, סי' והריקנטי רכה, סי'
ה"ג. פ"ט עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט"ז. מעשר מהל' בפ"א וראה סי'93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב, לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס"א: שכח
על  להקפיד שאין כתב הסמ"ק אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ' פ"ו ברכות כפשוטה' ב'תוספתא וראה (כסףֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב שאין אףֿעלֿפי
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
לפרשת  (שאילתות גאון אחאי רב בשם כתב והראב"ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס). (ר"י שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ"ג, פ"ב בחלה נראה כן
(כסףֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב לפי כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ"א מ"ו, פ"א תרומות
שם.98)ה"ט. המצוות 99)חלה, שברכת אףֿעלֿפי

אבל  המצוה, לעשות כשחייב אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.
חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב ליה מסייע להלן)
האיש. לא אבל בקרקע, פניה לכסות שיכולה מפני ערומה

כגון יצחק, בר נחמן רב בקרקע".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי הונא, כרב שלא רבינו פוסק ה, ס"ק רו סי'
בהם  יש עגבות אף כן ואם ראייתו, את יצחק בר נחמן
בקרקע". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב ודברי הונא. לרב ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב לדברי דחיה ואינם עצמו, בפני

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח שהרי ערומה, אשה כנגד

.·Èda ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰103˙lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ104˙¯‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»

,Ï·hL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ»»¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«
e¯‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L106‰Ê È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆

dÏÎ‡Ï ¯zÓ107¯f‰ ÌÚ108ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ À»¿»¿»ƒ«»«À¿»∆»¿ƒ
˙Ún„Ó dÈ‡L109‰ÂLa ‰ÂL ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â110. ∆≈»¿««««¬ƒƒ¿»¿»»∆¿»∆

ÔÈ˙BÂ111ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡112‡È‰L ÈtÓ , ¿¿ƒ»¿…≈«»»∆ƒ¿≈∆ƒ
ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË113Ô‰k ÌeMÓ da ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»ƒ…≈

ÚiÒÓ‰114‰ˆ¯ Ì‡Â .¯eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa115ÏÎ‡Ï «¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»∆¡…
;¯zÓ - ı¯‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ d¯wÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י. אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י.106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח. מ"ח.108)בסוף סוף פ"ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב אם אף כן,

ייאסר. לא - ברוב.110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי "אמר שם: ב'ירושלמי' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב, בטילה חוצהֿלארץ תרומת
בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב אבל שם, רש"י וכפירוש
ב). אות שכג סי' ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי'
יטמאנה  שמא עםֿהארץ לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ

והואֿהדין  ה"ב), תרומות מהל' ישראל.(פ"ו ארץ לחלת
משנה'.113) ה'כסף ע"פ נוסף בסוגריים, המוקף כל
(משנה114ֿ) הי"ט תרומות מהל' בפי"ב וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט, ביצה

.‚È‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe¯˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ; ∆»ƒ«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»
‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע (כלומר, טעמא "מאי ב: טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב: חלה גבי תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ"ב. תחילת ערלה, מ"ט.117)ב'ירושלמי' פ"א חלה
פ"ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי"ש הי"ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה
מ"ח, ובפ"ב שם, משנה ה"ז). פ"ה (שם מעשר כתרומת ולא

אליעזר. כרבי ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל
שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,

.„È- Ì¯z Ì‡Â ,Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óe¯z dÈ‡121‰lÁa Ck ,122e¯Ó‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óe¯z ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡ - ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óe¯z ÏÎB‡‰125.‰lÁ ÏÎB‡ - »≈¿»≈«»

ה"ב),121) פ"ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב). פ"ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
ה"ד). פ"ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון

ה"א). פ"ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ"ו

.ÂË¯BkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eL¯ÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú¯ ‰qÚa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ"ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי - הגיע שאם לוט, של לשכרותו הגיע שלא
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הי"ח). מכירה מהל' (פכ"ט דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ"ד חלה ב'ירושלמי'

á"ôùú'ä ïåùç-øî å"ë éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מינים 1) וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה
העשוי  ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח.
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈ¯ÙÓe .‰lÁa ·iÁ - «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a¯‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.·,„·Ïa ‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :¯Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙t ‰OBÚ‰ Ï·‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe¯»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ,
אלא  וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,
לידי  באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה

.‚‡lL ‰‡e·˙e ¯˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙B¯˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי את 11)שפטור  העמידו בירושלמי

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב כי 12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח

.„ÈL ¯OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt -19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
אפילו  שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י
שיהא  אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ20- BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È - ¯Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
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מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות
"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי 21)אחד על אף

שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין
מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙·iÁ - ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי - מחלה,

.ÊÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

אין  - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני  במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,

Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰·Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰¯eËt -31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È¯‰ - ‰lÁa ˙·iÁ‰ ‰qÚ ¯eÚL Ï‡¯OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙·iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ ¯eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי

יחשוד 37) שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על
לא  ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו
פטורה  גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל פי 42)עיסת על ואף
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל
ידי  על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן
(=כפי  החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי]. מסירה ידי על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ·¯ÚÓ‰43Ê¯‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙·iÁ -46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ ¯B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰¯eËt - Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê¯‡48‰lÁa ˙·iÁ - Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰¯eËt - Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם על 46)כלומר, אף

לבד  בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.·È‰qÚ50L·„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B¯52ÔÈÏ·z dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz¯‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54- ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
¯epza ÔÈa55Ú˜¯wa ÔÈa ,56˙·Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙·Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck ¯Á‡Â dÁÈz¯‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï B‡ ,„·Ïa61È¯‰ - ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ¯‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L·„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…
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‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙·iÁ ÔÈ‡L .¯eËt - ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח המים שפך מב.53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

כובא  אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק. בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב מודה לקיש ריש ריש 59)אף שאף
בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61)מחלה. לאפות שם 62)ולא  חלה ירושלמי
מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף שם בירושלמי
רבי  בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח ד:
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי כלומר,

לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,
אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי  על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי
עשאה  בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה,
זה  והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה

אותם  אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,
פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו

שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ - ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙·iÁ -75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt -77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר

כותח. ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח.75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂË¯ÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙·iÁL ‰qÚ‰ ¯eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
- ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?¯ÓÚ‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .¯eÚMÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ - ·w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ - ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ -«¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb ·Á¯ Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ ¯OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

·e¯˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

¯ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ -84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da - ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו",

האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על שהרי 80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות שהרי

האדם. כל של בטפח פחות,83)מארבעה מעט כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,
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ביצים. ולפי 87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה

קעֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k ,¯eÚMkÓ88‰lÁ LÈ¯Ùn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È¯‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»

˙t ‰Ù‡Â ¯ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â ¯eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰ - ‰lÁ ¯eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙¯Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ91:¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף

מחדש. חלה להפריש וחייב החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

בעיסה. בעודם רבי 92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר

מצרפן. התנור יהושע, ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא,

.ÊÈ˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰lÁ ¯eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -98Ì‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני. מן קצת שיתלוש מבלי פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

ליי  שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה
לכלל  באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w¯ ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
¯ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï·‡ .‰lÁa ·iÁ - ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב, אינו שהמורסן "לפי
עיסה  דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104¯B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,¯Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙·iÁ - ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï·‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109- «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰¯eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא והרי 107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,¯B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰¯eËt - ¯eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף כעושה 112)כלומר, הוא שהרי
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי  הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה,
טבלו  אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחת 1) ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa ·iÁ‰ ¯eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ· BÊ eÚ‚Â ,¯eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6- ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙ¯ËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ"ד בפ"ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי שם:

להלן. וראה

.·Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
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„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני לכמה העיסה לחלק בדעתו כשאין

יט. הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.‚˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18- ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙ¯ËˆÓ19˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - dz¯·Áa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ"ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ"א בכלאים ורע"ב ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע.) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ"ח להלן ראה כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין

שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ È¯‰ -¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e¯‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי  זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב),

אפשר. אי הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה

שם.27) גדולה.28)ירושלמי הוא 29)תרומה דין והלא
הלכה  תרומות מהלכות בפ"ה ראה זה, על מזה תורמין שאין

ישמעאל.30)יא. כרבי ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים
על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן

(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,
עיסות. שתי ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש

מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,
ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע, וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני  הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף רואים אדם

ברדב"ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ"א חלה ירושלמי כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ"ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף ולא
ו"משנה  קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙·iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê¯‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ"ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב.39) הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי

פטור  הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.
ז, הלכה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור בחלה
ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה

יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa ·iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡¯L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

¯Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È¯‰ - L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב: מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב
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לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב עכשיו גם שייכת
ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי שם:

לפדותו  ראוי הקדש וכו' מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט. בנדרים ראה הבית, בדק לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי שיצטרפו שכדי דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה שאינה אףֿעלֿפי חלה, חיוב

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי
- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד

כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,¯eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯eÚMk Ì‰ÈzLa È¯‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡¯‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי

.ÁÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ¯ib˙pL ¯Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙·iÁ60È„·BÚ eÈ‰Lk ‰·BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ ¯eÚMkÓ ˙BÁÙ È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ"ג חלה שותפין 56)ירושלמי [שעיסת
פ"ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו

שפטור  לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי גלגול ב. יט): הלכה שם (למעלה

ח). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך,
לפי  אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
ט. הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע
שאין  בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡¯OÈ ÈL Ï·‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ¯ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL ¯Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰·BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ¯·kL ;‰¯eËt BÊ È¯‰ -64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈ¯eËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק.63)ירושלמי לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי ראה 65)לישה,

יט. הלכה בפ"ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡¯Oi‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡¯OÈÂ] BlL ÏÚ ¯b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡¯OÈ ÏL - ¯eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙·iÁ68‰¯eËt ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי
א). סעיף שם (יו"ד פוטר הגוי גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי
רק  כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח. הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני, סותר מהם אחד וכל גוי, של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת
אינו  גוי של וגלגול גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע,
למעלה), (ראה לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק.
לא  בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ ¯eÚL ‰Ê ¯B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙·iÁL74‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈
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ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב.70) הלכה פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי  בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאףֿעלֿפי
(למעלה  מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף, מן שיחשב לענין אף
"כדי  רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב
את  להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ הרי המוקף", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די  ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו

.·È‰lÁk dÈ‡ - ‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .79Ì¯‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ı¯‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰¯B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB - ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰¯B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰¯B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì¯˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי"א
טו. ב, הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח,81)מותר משנה פ"ב חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ"ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה
(פ"ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות
שלישי  עושה שני שאין מפני: באמצע, כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
ה"כדיֿ את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿

˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»
Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»

Á¯ÒzMÓ93ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Ó¯e‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««
È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…

.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ"ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי כאן שיש כלומר,

(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי עדים 94)משנה ששני כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח. ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן
כנ"ל  הארץ, א,מעם הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה .

שם. ובמשנהֿלמלך

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מפרישין 1) ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
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לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ מנחתום הלוקח עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי

הבית.

.‡LÈ¯Ùn‰2‰lÁ dÈ‡ - ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ¯‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

¯ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈ¯Ù‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ"ה.2) פ"ב רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי
.(231 עמ' קידושין, לבעל 4)('מאירי' להחזיר וחייב

שאין  ויודע חכם, תלמיד שהוא ואףֿעלֿפי הקמח.
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי קמח, חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח, חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע"פ א, ס"ק שכז סי' ליו"ד (ט"ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח

הט"ו).6) פ"ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח זו וחלה כלומר,

לא  הקמח מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב"ז). כלום היתה

.·?‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

¯ÓÚ13¯Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È¯‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â ¯B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,¯izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»

˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È¯‰ - ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
¯zÓ19. À»

בון,9) רבי בי יוסי רבי "אמר ה"ג: פ"ג פסחים ב'ירושלמי'
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי"א. להלן וראה
תתחייב  מאימתי (ה"ד) להלן כתב שהרי עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף משתעשה בחלה, העיסה
(כסףֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא

מ"א.10)ורדב"ז). סוף פ"ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח ממעט יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי'
עצמו, בפני נחשב הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב שכבר לקמח ומצטרף
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי במעורב. כלומר, קמח", רבעי חמשה שם
שיעור  במעורב אין אם שאף יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ' שם, חלה ('מאירי' כנילוש" נידון - חלה כדי הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי'
במים. נתערב שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב הקמח מן שהפריש

במים.16)כנ"ל. המעורב הקמח על כלומר,
כנ"ל.17) במים, הקמח כל לכשיתערב כלומר,
יכול 18) אינו מדוע וצ"ע, אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב שכבר החלק שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ"ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי בחלה, ולחייבו במים
רי"ד' וב'תוספות ב. סב, לקידושין בר"ן וראה ה"ט. תרומות
על  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות שם, ה'ירושלמי' על
רבינו: כתב שם, תרומות שבהל' ואףֿעלֿפי שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח עירוב

.‚ÁÈp‰20Ck ¯Á‡Â d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰21‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e¯‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי.20) פיסקה שלח, פרשת חלה 21)'ספרי' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אףֿעלֿפי

כנ"ל. לקמח, המים הט"ז.22)נתינת סוף פ"ו, למעלה

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ ·iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈ¯BÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈ¯BÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk - ÔÈÓqk‰Â29- ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈ¯BÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב חל מאימתי כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב למעלה ראה בקמח,

כדלהלן. עראי, וראה 25)אכילת רומי. בדפוס הוא כן
שם'. אנשי יישאר 26)ב'תוספות ולא הקמח, כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב, בלתי "פירוש,27)קמח
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
תטמטם, להכי נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב'ערוך' וראה שם). ל'ספרי' בפירושו הלל (רבינו

.800 עמ' פ"א, חלה כפשוטה' וב'תוספתא משנה,28)ב,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ"ג למעלה ראה בלבד, עראי אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי' ה"א. א:29)מעשר ע, במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף, לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ"ב, פ"ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי
ה"א) פ"ג (שם שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי ה"ג. פ"ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר אמרו:
סי' יו"ד יוסף' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
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‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
Ï·Ë32ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ

‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰33Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««

.˙ec¯Ó«¿

שם.30) בפ"ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי
כדלהלן. פ"ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ"א וראה הי"ג.
אףֿעלֿפי  מיתה, חייב אינו וטמטום, גלגול לפני העיסה
זה  שאין ה"ב), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב"ז ועי' שם 33)למעשר, 'ירושלמי'
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב: פ"א

הֿו.34) אותיות ה"ב סנהדרין מהל' ופי"ט א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰¯eËt - ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙·iÁ - ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ ¯È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck ¯Á‡Â d·41d˙B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙·iÁ BÊ È¯‰ - da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב'אור 35) ראה בקמח, המים נתינת לאחר ומדובר מ"ב. שם,
תרומה.36)שמח'. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף פ"ו למעלה ראה החלה, מן
ב'תוספות  ועי' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ"ג.39)שוב נזכר 40)שם, לא הפקר דין

מ"ג  שם שבפ"א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס"ז, של סי' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב'תרומת  ,800 עמ' חלה כפשוטה' ב'תוספתא שפה, מצוה
שבפ"ב  ואףֿעלֿפי ואילך. ז עמ' אליעזרי להר"ש חלה'
וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב הי"ב, תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב, בפ"א שם שהרי זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים
חייבין  לארץ, שנכנסו חוצהֿלארץ פירות "וכן : רבינו כתב
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ),
בפירוש  כסףֿמשנה (לפי מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני הרי אחד),
ב'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט חלה,

חובת 42)שמח'). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

.‰¯eËt ‰˙È‰ d˙·BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות

וכן  הקדש. עיסת ולא גוי עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב, לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬
zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙·iÁ - dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

‰¯eËt - dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי עיסת שדין רבינו, וכוונת מ"ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף פ"ו כנ"ל פטורה. גוי ועיסת גוי, של
ולא  לחיוב לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי אחר אלא לפטור,

ה"י). שם למעלה וראה ב, אות שם

.Ë¯b48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
‰¯eËt - ¯ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙·iÁ - ¯ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈

ÈÙÏ ,‰lÁa ˙·iÁ -50ÏÎ‡L ¯ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ ·iÁ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ"ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי שעיסת
שם 50) וברש"י א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי'

מתנות, לענין הי"ג, בפ"ט שלהלן ואףֿעלֿפי חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק שאם רבינו כתב
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר
ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ"א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק חלת את לתת
תרומת  שלגבי ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ"ט רבינו כתב דמאי, של מעשר
יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח ה"ב), (שם ולעני ללוי נותנם שאינו עני ומעשר
ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי"ז) תרומות מהל' פ"ז המשנהֿלמלך ע"פ של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי, בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי'

ח.

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52- ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı¯‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ ¯znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ54d˙lÁ Û¯O˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»
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ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚È -57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙Ù¯O ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ"א.51) סוף שם ותוספתא מ"ב, שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי בטומאה,
ובפט"ז  הי"ב, פ"ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי  להלן וראה (רדב"ז). ה"ט אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק בה
אסור  טומאה ספק בהם שנולד ותרומה חלה שרק לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי"ב הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אףֿעלֿפי

כנ"ל. מספק, שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ"ה מטמא ודאה רק כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני  אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאףֿעלֿפי ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי"ב כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק בה
טומאה  ספק בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב מתבאר זה, [ולפי שם). דוד' ('חסדי חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי זו הלכה
ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני שנולד שבספק לפי בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ"ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
¯‰fÈ62ÏczLÈÂ63¯‰hÈÂ64LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰¯B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa66ÏÚ ¯˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -68‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»

‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי מ"ג: פ"ב בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי וכו'". בטומאה

הכל. לדברי לטומאה.62)בטומאה, יתקרב שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק כלומר,

ה"ב.65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב: קכב, בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
(כסףֿ שם רש"י כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",

בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי' מלשון נראה וכן משנה),
בפ"ד  וראה ה"א). סוף הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"בֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י) למעלה והובאה מ"ב, (פ"ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה
וב'חזון  שמח' ב'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה

ה"ד.69)איש'). פ"ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.·ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰¯‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,¯·Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ e¯Èz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב, בגיטין הובאה פ"ג, דמאי כלומר,71)תוספתא
שיוכל  כדי עםֿהארץ, בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ
וראה  פירושו. את הראשונים רוב וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ"א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי  בחלה, מליגע שיפחד עםֿהארץ על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,
גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע לבל עםֿהארץ את

הי"ב. בפ"ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא
פרנסתו  נמצאת עמיֿהארץ, עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚È¯·Á ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı¯‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï·‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈
ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ

BnÚ82‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï·‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»
¯ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ"ט, פ"ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי מפני אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ, באשת הן אלא מעשרין עמיֿהארץ
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ"ט (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ"י וראה בהי"א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב משכב ב.80)מטמאי נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ, שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ. אשת עם כמו שלום, דרכי מפני כנ"ל 83)עמו
י"א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי כלומר,
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לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף היא שאפיה

פ"ח. שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z87‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ"ב שם ותוספתא ה"ד, פ"ד חלה 'ירושלמי'
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח חייב שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי ה"א), פ"ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי"א פ"ט למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ
לא  עור "ולפני של לאו על נחשדו ולא (רדב"ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı¯‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈ¯ˆ - «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈ¯Ù‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰95CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח.89) פ"א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי'
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ בסוריא אבל מנא. כרבי

הפרשתי 92)עםֿהארץ.91)כנ"ל. הנחתום  אמר ואפילו
וכן  (רדב"ז). עור" "ולפני של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי"ב כנ"ל עליו, עם93ֿ)שאימתה
נתארח 94)הארץ. "אם ב: לט, זרה בעבודה בברייתא

לוי, בן יהושע לרבי ליה מסייע מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי, בן יהושע רבי דאמר
על  להוסיף בא לוי בן יהושע שרבי משמע מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי בחוץֿלארץ.
מפני  להפריש צריך הנחתום מן לוקח אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"ë éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח
לחיים  זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;ı¯‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
שהן  המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות
(רדב"ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע נזכר לא שהרי
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר:

.·ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈ·iÁ -7ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה קבוע.9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚¯BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa ·iÁ -12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ
ÂÈ˙BzÓ - ¯BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk - ‡e‰ ¯BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»
ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt ÈM‰ È¯‰ - ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ

B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי ממה 12)ידוע כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק והשני הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙·iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
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ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈
- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»

„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa ·iÁ ÔÈ‡23‰¯B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ ¯BL Ì‡ :¯Ó‡pL ;„·Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ O·kÓ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

È·ˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף.23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני 26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה בהמה 32)שהוא שהיא
האב 33)טהורה. לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע

לזרע  חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï - …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

¯ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל

מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)
נמי  מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף,

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú·˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¯kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ - ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב: שם
אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו

ומוכרן. שלו בהמות שלו.45)בשוחט בהמות
כרב,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי
כאן  גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני,
אז  שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק. למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע או

.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa ·iÁ - B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰¯ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
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כהן. של או גוי אלא 52)של בשוחט תלוי הדבר שאין
הדין  והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות,
שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני חשד.55)חלקו, לידי יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È¯‰ - ıeÁ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È¯‰ -¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ ¯iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL ˙Bzn‰ È¯‰ -62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï - BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ¯ËÙ63BÏ ¯iL ‡Ï - ˙Ó ÏÚ ¯ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ ¯iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï - À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,
שלי. שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק פי על ואף

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה
בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.·ÈL‡¯a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ ¯eËt - »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ
- ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËt - „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È¯‰ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ .‰·w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È¯‰ ·iÁ‰ ¯·c‰L ;ÈÁla ·iÁ - ElL L‡¯‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡¯OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על אף

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
¯eËt - ¯ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ˜ÙÒ Ì‡Â .·iÁ -«»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰È˙BzÓ eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי איננו חסדא,70)אם רב "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק

חייב.71) שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰¯t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ¯ÎÓ :ÁaËÏ ¯Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B -75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B - «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח
הקיבה. את בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡ - «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê ¯·Ú ‡nL LLBÁ82- Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע
המתנות  את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B - „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰·˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï - Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»̄»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰·˜Â ,„Á‡Ï ÚB¯Ê ‡l‡ ,ÚB¯Ê¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86¯BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ - «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים
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קיז mixekia zekld - mirxf xtq - oeygÎxn f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
"הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע. הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק הוא
כתף.90) של רחב המתחילה 91)עצם השוק היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰·w‰Â ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰·w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב,

חלב 95)בכתוב. להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב הקיבה גבי שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡¯OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï·‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ¯ Ì‡Â .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב:

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי על שאף

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב קלב. שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי  כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני  אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט:
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

יו 105) רב "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי סף,
ליזכי  מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב
וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב. ברצונו אלא

.·ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ ¯113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא
חלקם  שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא:
שקילנא  לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי  לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים
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ומצוה  טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי  לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני". אביי, מדברי רבינו כן למד
להחזיק  בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן
עצמו  להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי
הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:¯Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡¯ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈

‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב, כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב"ז). (כסףֿמשנה חייבים

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ5È¯·cÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı¯‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ"ה דאמרי ושמואל רב קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי דבר לו תן

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה פ"ה למעלה קלו:7)וראה שם
כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר נחמן רב "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז. בראשית אלעאי
(שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ הגז, ראשית אף לא. לארץ בחוצה אין,
זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ
(למעלה  לארץ בחוצה ובין בארץ בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ"ט
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
אין  כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות (הלכות לארץ כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ"ט למעלה וראה שם. משנה

.·?„ˆÈk11LÈc˜‰L È¯‰12˙Èa‰ ˜„·Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ ·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡ - E‡ˆ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק קדשי שסובר שלמי אמרו, שם בגמרא
בפ"ה  רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי"ק). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק
הניטלת שם הגיזה (וברש"י: כחשו נמי הבית בדק הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
סלקאֿ עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - ecÙÂ ,Úe·˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב הלכה בפ"ט

.„„·Ïa ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
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È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈
‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת,
פ"ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב). הלכה המקדש כלי וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס).21) (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

כבשי  ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡¯a BÏ ‰kÊ - BlL ¯Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
¯b‰ ÏÊ‚·e ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
שמן  גם אבל היקב". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני

הלכה 25) פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק כל 27)חזה

י. הלכה פ"א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: ובספרי ישראל". עם

פי"ג  להלן וראה י.הארץ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â- ÌeÁL B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי, שקנאו

שם. שינוי.32)וברש"י זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה יוסי. כר' ולא

שם. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï·‡37.¯eËt - ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ"י. חולין תוספתא
בחצי  אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל
ה) הלכה פ"ט (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית

אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב
שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.

הגז 36) בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא
"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני  הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ"ט  חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין
פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.ÁLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק להפריש החיוב שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו
בפ"ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב אינו הגז, כל
שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי, כרבי ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי 42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי  ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם,

ד). ס"ק

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â , »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ ·eiÁ‰ ÔÈ‡L ;·iÁ - ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב, קלח. שם
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הגוי  ששייר ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט
להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי הכי תימא "וכי
הא  הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אףֿעלֿפי (כלומר, חייב לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי),
בארץ. רק נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ¯ÎBn‰ - ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ¯‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)ראשית קלח. שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי, הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ"ט  למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני

ובאורֿשמח.

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰·Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ¯ÎÓe ,˙B·˜ ˙f‚Â ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê - ¯Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ - [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

¯iMM ‰Ó ÏÚ - BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי  כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח מן אבל לקח חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד שהמתנות ודאי
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח, ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח יתן לא שהרי יותר, זולים שהם
הוא  והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח. ברדב"ז וראה יותר. זול

.·È¯ib˙pL ¯b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ¯ib˙ ‡lL57,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - ¯ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב

יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
- ¯˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי  כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי. יוסי בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
בכסףֿמשנה) טו, הלכה פ"ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק"ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
וראה  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈ·iÁ - ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡¯a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„·Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï·‡ ;¯eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈ¯eËt - ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור' הגז,
ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות אלעאי
אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי  שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח,
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.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡¯63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ - ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe „·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
- d˙fb ¯ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ¯ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב קלח. שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח
ובביאור  שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי  של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה,
בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק שאין

אלעאי.68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח,70) גזז והניח גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ

הגר"א. ובביאור יב, סעיף גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל
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סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי  צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי  בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה".

לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל

סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,
פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט. הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני "מנא קלח. שם
ראוי  שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו, מאי לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ"ח  יב: ביומא רבי (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט
וידוע  בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט הדרוש הצמר כי לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה
הרלב"ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי

.ÊÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - Êb‰ ˙ÈL‡¯78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
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לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ"ט למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
חייב  אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם.
או  זכרים שני וילדו ביכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון
ב' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
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פ.2) עשה המצוות' ב'ספר וראה א. כט, קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט. כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא
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שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אףֿעלֿפי
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י. לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק אלא זה מפסוק פדיה מצות למדו
דרשו  תפדה" "פדה הפסוק ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב - בנו

הסמוכה.

.·ÔÈ‡Â9‰M‡‰10·iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙·iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁL ‡e‰ -12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿

·‡‰ ¯·Ú13Ïc‚iLk - e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב'פתחי סט"ו, שה סי' ביו"ד וראה
שצב. מצוה חינוך' שם.15)וב'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ B·e18BÓˆÚ ‰cÙÈ - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
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.BÓˆÚ ‰cÙÈ - „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא
יהודה. אביו.17)כרבי פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,

שניהם. פדיון מודין 19)כדי הכל ירמיה, רבי אמר שם:
חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי לבנו, קודם הוא סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
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וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי ולא כחכמים שם: ברייתא,
פדיונו  שהרי קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ"ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי ועי' .(540 38 עמ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי לו כשיש זה, לשון רבינו תפס הקודמת
של  זה מלשון דייק (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי'
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי יודע ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאףֿעלֿפי התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי"ז), בסוף להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי נראה

כשיש  אבל ולזה. לזה כדי לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי, נודע לא בשיטה

שם.
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ב.23) קכא, בפי"א 24)פסחים והנה שם. מפורש כן 
אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב הי"א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי"ב, שם שהרי צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב ה"א מילה מהל' בפ"ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי כט.), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי
את  לפדות מברך: אינו מדוע כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי פודהו, כשהוא הבן,
ס"ב, רסה ובסי' הגר"א, ובביאור ס"י, שה סי' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק שיש [ונראה שצב. מצוה חינוך' וב'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי האב, על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע הרב, שמבצע
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני,
ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני, האב מל לא ואם האב,

עצמו, את למול חייב אינו הבן בשמיני מילה מצות אבל
ועל  העבדים על אינה שבוודאי וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב על אלא עצמם, הגרים
הדברים  אין זו, סברא שלפי אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני, במילה אלא אמורים

וצ"ע]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני,
הוא  הרי בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב. קכא,

ה"י. שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי 26)כעושה
בפ"א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט"ז. מעשר מהל' ובפ"א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב. מהל'28)כנ"ל (פי"א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות
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שהוא 29) ו"כל הגוף, חובת היא הבן פדיון מצות שהרי
(קידושין  בחוץֿלארץ" בין בארץ בין נוהגת הגוף, חובת
לרב  זוזי שבסר ליה שדר אשי "רב א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי אשי ורב הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ"א למעלה הבית.30)וראה בפני שלא אפילו

ב.31) מט, בכורות :32)משנה, כתוב מכן ולאחר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קכג mixekia zekld - mirxf xtq - oeygÎxn f"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט. בערך,
דן  אתה אי וכלל, ופרט כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף כסף), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ"א וראה סלע. כמשקל משקלו ועשו

ה"ב. שקלים מהל' שם.35)ובפ"א שהרי 36)משנה,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר

כב:). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם
לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב בשטרי

מטלטלין.38) שהם תורה 39)אףֿעלֿפי אמרה שהרי
שם. ברש"י וראה כנ"ל. כסף, ובשוה בכסף רק נפדה שהבן

.Ê·˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ·‡‰- ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
BÏ ÔzÏ ·iÁ41Èe„t BÈ‡ B·e ,42BÏ Ô˙ .43BÈ‡L ÈÏk «»ƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
Ô˙ .Èe„t Ba È¯‰ -44‰¯OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»

ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,46‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ -48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב כדין
שם  שאין ואףֿעלֿפי לו, הוא חייב מנה, לך חייב הריני
הט"ו). מכירה מהל' ופי"א קא: (כתובות עדים

פדוי 42) בנו נחמן, דרב קמיה תנא "תני שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי, רבי דברי זו נחמן, רב ליה אמר לכשיתן.
פדוי  בנו אין והלכתא: פדוי. בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
פדיון  בכסף שמדובר בה נזכר לא שהרי חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח, בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני,
שוי  דלא אילימא דמי, היכי פדיון האי פדוי. בנו וכו', בני,
דשוי, אףֿעלֿגב לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי, דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי דלא וכיון
כהנא  דרב הא כי עילויה. כהן דקבלי וסיפא הבן, אבי דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס"ק שה סי' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא הבן

הבה"ג). לגירסת ח ס"ק שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב. לכל סלע חצי הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אףֿעלֿפי סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע חצי של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף
יצא,48) בדיעבד שרק משמע, "יצא" שמהלשון אףֿעלֿפי

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף נראה
כדי  אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב'פתחי ראה הט"ז), ופ"י הי"ז, פ"א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י ס"ק שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי

"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי דוקא, לאו בוודאי וזה
לכתחילה  שגם הרי רשאי", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ¯49¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51¯ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .¯ÈÊÁiL BzÚ„Â ƒ≈¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ

Èe„t Ba ÔÈ‡ - BÏ52‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa ¯Ó‚iL „Ú , ≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
¯ÈÊÁ‰Ï Ck ¯Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰¯eÓ‚53.¯ÈÊÁÈ - ¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ

Ba È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â L¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿
Èe„t54. »

רשאי".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי ושם: הבן. אבי כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי, בנו הרי
וראה  הראשון. הלשון לפי שם רש"י שכתב וכמו גמורה.

ובש"ך. ס"ח שם ב.53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין
לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני  כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט ורבינו הגרנות", בבית המסייע ככהן שנראה
בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני

יב. ס"ק שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסףֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ :¯ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,¯a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ e¯ËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב.55) ג, בכורות תלוי 56)משנה, הדבר "שאין אףֿעלֿפי
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי קדושת את הלויים
בבני  בכור כל תחת הלויים את "קח מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע רבי דאמר לוי, בן יהושע כרבי מנלן, "כהנים א:
מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי,
מהקלֿ (שהרי מנלן ולדורות צדוק. בני הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈ59¯eËt -60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
¯Ët :¯Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,·‡a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡¯OÈa ÌÁ¯61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב של מימרא
בר  אדא רב של כמימרתו פסקו - א קלב, ובחולין יוסף.
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מר. ד"ה ב'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙¯aÚÓ‰·iÁ da - ÌÈ·ÎBk „·BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»

‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È¯‰L66„·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈ·ÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב פפא.שם, רב של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי, האב אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי מהל' בפט"ו רבינו פסק וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב
נתעברה  ולא לגוי, נבעלה ואם בה"ב. למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב). ס"ק שה קיימא,66)סי' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב. מעשר מהל' ובפ"א ה"כ, חללה.67)בפ"ט ונעשתה
ב]. נט, בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.·ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ·‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL70‡lL , ¿ƒ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…

BBÈ„Ùa ·‡‰ ‰ÎÊ71ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ˙Ó ;BÈ‡ - »»»»¿ƒ¿≈««¿ƒ≈
·‡‰ ‰ÎÊ È¯‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ Ôa‰ ·iÁ«»«≈ƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»

BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿

שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי ולא ישראל הוא שהרי ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי מהל' בפי"ט וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב בר כרבה ולא חסדא כרב שם,
יום,71) שלשים משישלים רק חלה הבן פדיון חובת שהרי

הוא, חייב) (שהבן דבר של וטעמו בהי"ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח בא הוא ואין

יפטר. הוא אף חי, היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי לבנו, הכסף את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי"ט, שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰¯ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰¯¯ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
‰M„˜· ‡lL B˙¯B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙B¯aÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»

·iÁ - ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ï‡¯OÈa76ÌÁ¯Â ¯Ët È¯‰Â ,77Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡¯OÈa78 ¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«

‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL Ì„˜ Ì‡79‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ ƒ…∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»
.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ -«ƒ≈¬≈»»»¿»»

נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ"ה  בפירוש וראה בה"ב. כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני  רחם כל "פטר נאמר: ב יג, בשמות שהרי התורה, בכל
ישראל. מבני רחם "פטר נאמר: יב ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס"כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ"י  הי"ג, פ"ט למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו
פטור, ממון שספק הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי"ב),

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום
הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק

פטור".

.„È˙È˙ek‰80e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ e¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ¯ ¯Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ¯ ¯Ët81¯Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰ - «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ ·iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי.80) יוסי כרבי ולא כחכמים שם, שהרי 81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט"ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אףֿעלֿפי אדם, פני כצורת כשפניו
איסורי  מהל' בפ"י וראה עוף. או חיה או בהמה כצורת

ח. ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב.86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי  בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט"ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד  שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰ - ¯·‡ ¯·‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡¯93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ B¯ÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯ ‡ˆÈÂ95- ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡¯a ¯ËÙ È¯‰L ,ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡¯96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ ¯ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי (הל' החתוך העובר הוצאת

לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט' ובן חי, ראשו את שיצא אףֿעלֿפי נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי  כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק לט,
בין  - ב מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי"ש מת. והוא ראשו שהוציא ח' בן

חי.94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אףֿעלֿפי כלומר,
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אחיו.95) כמו חזר לא ומאי 96)כלומר, ב: מו, שם
וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק דכיון קאֿמשמעֿלן,

הט"ו. סוף אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ"ה משנה,
"משתצא  רבינו: כתב ה"ו, שם ביאה איסורי ובהל' א. כח,
מצא  שם, משנה' ה'כסף אבל כילוד". זה הרי פדחתו, רוב

"רוב". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk¯„k ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL - ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ¯‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯eËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

¯Á‡ BÓ„wL ÈtÓ - ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי ולא כחכמים - ב מז, בכורות משנה,
דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי - א יט,
פתיחתה. עלֿידי אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי  לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואףֿעלֿפי  בכור. הוי לא שם), רש"י ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי  י"ד, בהלכה רבינו כתב שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈

ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
Ù¯Ë‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa ·iÁ BÈ‡ -108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁÈ -110¯Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa ·iÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈

ובפדיון 103)האב.102) בערכין "אין יב: שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי"א, שה סי' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס משנה,105)כלומר,
א. מט, הסובר 106)שם עקיבא כרבי ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי דרבנן, טעמייהו מאי : שם ובגמרא יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי הכא אף ממש), חודש בן בבא107ֿ)ולא
אין  שנטרף בכור אלעזר, רבי אמר עולא "ואמר ב: יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף", מפרש ורבינו אותו". פודין
יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב
כרש"י. ולא שם, ב'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי, בני יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי"ח. שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112¯Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ -115BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba - ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח),115) ס"ק שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אףֿעלֿפי

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב שם,
דקיימאֿלן  "ואףֿעלֿגב : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי.
כוותיה  הלכתא הכא בדיני, וכשמואל באיסורי כרב הלכתא
כתב  וכן (כסףֿמשנה), כן גרס לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי שם, מקובצת' ושכן ב'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ'תוספות  משמע

כמותו. שהלכה משמע נחמן, רב על מרב :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È¯‰ - ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa ·iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
¯eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

·‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ·‡Ó ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆

˙eÓiL122‡e‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ·‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈
Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי"ג בסוף למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק שתפס לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים
(פ"ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק. שבו הבכור, את תפס ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק כי כלל, ספק אין ובו הכסף את תפס כאן
לחובותיו, ערב אלא אינו והכסף חייב, הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב, נעשה הכסף אין - בחוב ספק וכשיש
זכיה  הל' אפרים' וב'מחנה ברדב"ז, ראה אחר, של כספו

ח. סי' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,
וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי אדם

וברדב"ז. שם פדוי 122)ברש"י בני הרי לכהן: שאמר
הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן

וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את
יח. אות סוף הגר"א ובביאור סי"א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰¯ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¯BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129¯eËt - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ

ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿
e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ - »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ¯·kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח, שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי הוא משניהם אחד שהרי
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(רדב"ז). הבכור הוא מי ידוע שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק ומחמת בכור, אינו החי שהשני ונמצא הי"ז,

מאיר.131)לגמרי. כרבי ולא יהודה כרבי שם,
האב,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב"ז). (כסףֿמשנה כרבי 134)כנ"ל.133)השני

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL136- ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿

ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ¯ÈÊÁÈ - ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡ - »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È¯‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
È¯·ÁÓ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק אףֿעלֿפי

ה"י), למעלה (ראה האם אחר אלא האב, אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי"ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי, בני יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,

שלשים.140)הי"ח. בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב אם שבספק ואףֿעלֿפי שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס אם הבן,
שידוע  תפס אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט"ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי תפס מי
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אףֿעלֿפי כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי היה לא לו, נותן
ב'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.·ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏiL e¯ka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÊ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡145.ÌÁ¯ ¯Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי ידוע ולא כלומר,
שם. ברש"י הזכרים 145)וראה משני אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.
ואף  הוא. אשה איזו של ידוע שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע. להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚Î¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B·˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰·˜ :¯ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני, ובאופן הראשון.

הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי ונקבה,
הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰¯ka ˙Á‡ ,150,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151·‡‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
¯eËt152·‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ -154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי הבכור שמא
והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין

כרבי 154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ156- »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰lÁz ‰·˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰¯kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.¯ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי
ונקבה,156) זכרים שני הונא, רב "תנא א: מט, שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני, באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי עיון, וצריך זכר. ילדה
חייב, בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב, ונקבה זכר ילדה היא ואם
בנו, פדיון לתת לו היה רחוק והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק יש סברא ומה ה"ל. כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי אנשים שני לבין נשים, ושתי אחד
חייב  נשים, ושתי אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב"ד
נשים  ושתי אנשים ובשני לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב'משנה ברדב"ז, משנה', ב'כסף ועי'

שם. הגר"א וביאור וט"ז כחֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ -163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
Ô‰Ó „Á‡ ·˙Bk -164‰‡L¯‰ B¯·ÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ¯ÈÊÁÈÂ ‰‡L¯‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי
של  אמו ומי זה של אמו מי ידוע שלא ואףֿעלֿפי בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי"ח. הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי"ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי הוא שהרי לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ"ו כלומר,162)בכורות
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אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל
עבור  הם שקיבלתי הסלעים חמשה : ויאמר השני אצל אותו

הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי, גמרא 164)הבכור
כשמואל. א. מט, והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב

ואףֿעלֿפי  גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
שלוחין  מהל' בפ"ג וראה שליח, אלא אינו כן, לו שכתב
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני נתנו אבל
שם. גרשום' ב'רבינו וראה החי. עבור שקבלתי, הסלעים

(166- המת הוא בני אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני הרי שמת, הוא חבירי בן ואם הכסף, לי החזר
ביניהם. וחולקים הכסף ונוטל עבורו, הכסף לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב'חזון  ובש"ך, סכ"ט שם ביו"ד וראה מילי. הני ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â169˙¯k·Ó ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡¯Ï173‰Ú·L Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני של נשים שתי
שלי.168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי שהרי ה"ב, כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ"ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף בין להבחין כדי
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א וראה שני. של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי.175) בכור הוא שהרי

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B·˜ ÈzL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס"ל, שה סי' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב אינו הבן אף כלומר,

למספר  שווה החיוב אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני  אשתו ילדה שמא א. לחיוב: הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב. זכרים;
המוחזק. מיד מוציאין אין ספק, שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב.

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰¯ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰¯ka ‡lL ‰Ê - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ -180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי

כנ"ל. ידוע, שאינו אףֿעלֿפי פטור 180)בכורו, הבן שאף
לאשה  נולד שמא הוא, ספק שהרי כנ"ל, עצמו את מלפדות

שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»
BzL‡182ÈLa ‡l‡ ¯ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈

„·Ïa ¯ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,·iÁ - ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ
‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ - ‰·˜p‰Â ¯Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»

BBÈ„t ÔzÈ - ˜BÁ¯ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰·˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי
אנשים. שני של גירסת 182)והן לפי א. מט, שם גמרא

קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,
זכרים. שני ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,

שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני ב. אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב לחיוב, הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב זה שהרי הבן, בפדיון
הראב"ד  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף". רובא

חייב. - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר

á"ôùú'ä ïåùç-øî ç"ë 'ã íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
¯BÓÁ3‰Oa4‰OÚ ˙ÂˆÓ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙ¯ÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e8‰ÙÈ¯Ú ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב) (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע ולומר, לי

ואינך  מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
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כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני  מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי

לארץ". בחוץ בין הבית.8)בארץ בפני שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.·Ô‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10¯Ët Ïk :¯Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
¯ÓB‚Â ÌÁ¯11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל
לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.‚‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„·Ïa ¯BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰¯eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה],

.„B¯ÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a ¯eÒ‡ ¯BÓÁ ¯Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯·wÈ - BÙ¯ÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈ¯Ú ¯Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ ¯eÒ‡ - Ô‰kÏ BÓˆÚa ¯BÓÁ‰ ¯Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .¯·wÈÂ epÙ¯ÚÈ B‡16.‰Ê ¯·c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ ¯BÓÁ ¯Ët ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה,
שקיבל  כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי  ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,

שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש
הוא  תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה

לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו או

.‰epziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe ¯BÓÁ ¯Ët ÔBÈ„t LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ï·p‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי

da ˙B‰Ï20ÔzÈ - e‰„tL ¯Á‡ ¯BÓÁ‰ ¯Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a ¯zÓe ,22.‰cÙ ¯·kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי פטר של

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ ·iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙ¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Óe .ÌBÈ24- ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ;BÙ¯BÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„·Ïa ·ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה

ראוי 24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות
עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,

חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.ÊıÈÙB˜a BÙ¯BÚ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï26ÂÈ¯BÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc¯˜a ‡Ï29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…

‰¯‚Óa30ıÈÙB˜· ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ ¯„ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«
BzÙ¯ÚÂ :¯Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) מותר 28)מצד שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב בעלת "שכן 31)סכין

עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰Ù¯Ëa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈO·k ‡l‡ ‰O Èe¯˜ ÔÈ‡Â ,‰O· ‰cÙz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„·Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
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שכתב  ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה
למד  לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח,

.Ë¯Á‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37- ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï·‡ ,‰Úe˜t Ô·a ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

È·v ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ È·vk :Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן,

אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï·‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰¯Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt - B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰¯Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ - ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ‰ÂML ¯BÓÁ ¯Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .¯È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.·È¯BÓÁ ¯Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O· ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú¯ ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa - ˙ÈBÈ·e ,ÚÏÒ ÈˆÁa -«¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈB¯·Á ÏL ¯BÓÁ ¯Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È¯‰ -41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,

ולכן  פדוי, זה הרי ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על
שלו  הוא הרי חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של

.„È:¯Ó‡pL .¯BÓÁ ¯ËtÓ ÔÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎ·a BLÈ - Ì„‡ ¯BÎ·a BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎaÓ ¯eËt - Ì„‡ ¯BÎaÓ ¯eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.ÂËB¯BÓÁ ¯aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯BÓÁ ¯aÚ ¯ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M¯45‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,¯BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ -49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ¯·‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54·iÁ ‰Ê È¯‰ -55ÔÓ ¯BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „·BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ·56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ ¯eËt Ïk‰ - Ï‡¯OiÓ ÏawL ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰¯BÎa‰57Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡¯OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - ‰Ó‰a·e«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי,45)שהרי חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור,
חיוב  ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:
מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי

לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
שאסור 49)באמו. פי על ואף פוטרת. גוי ששותפות כיוון

קנסוהו. לא  הגוי עם ומלבד 51)לגוי.50)להשתתף
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר,
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פטור. זה הרי מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯ib˙pL ¯b‰„ÏÈ ¯ib ≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
B¯BÓÁ58¯ib˙pL ¯Á‡ B‡59Û¯ÚÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,¯b ÏL ‰O‰ - ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני 58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.
שפטר  (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק אלא

.ÊÈ¯BÓÁ ¯Ët LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ - ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
·iÁ BÈ‡L B˙B‡65¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,66‰„B·ÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.ÁÈ¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t68‰„ÏiL ¯BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69¯eËt -70‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú - ÌÈÓÚt ÈzL ,¯BÓÁ ¯ËÙe ‰O·¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .¯BÓÁ „ÏBp‰Â ¯BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰¯BÎaa ·iÁ - ¯BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף

מינים  ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס בפטר

הוא  הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור

.ËÈÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡lL B¯BÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a ¯zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB ¯Îf‰ ‡nL75- LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור שהרי
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי

.ÎÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈ¯BÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - ‰·˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי 76) על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שהרי 77)שאין

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי  על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני,

הוא. מי ידוע שאין

.‡ÎÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙B·˜78LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡nL :‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰·˜ ÂÈ¯Á‡Â ¯ÎÊ ˙¯Á‡‰Â ‰·˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰·˜79ÈLa LÈ ‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰¯ka ‡lL ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי
כאן 79)חמור. אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

פטר  הוא והרי ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.·ÎÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡Ï B‡ ‰¯ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע כדי

.‚ÎBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
¯BÓÁ ¯Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈ¯Ù‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ¯‡Lk ÔÈ¯OÚ˙Óe ,¯·c83„Á‡ LÈ¯ÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
¯OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ¯‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך
ושניתן  הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
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בכלל  הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל
מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני

בהמה. ממעשר גבי 84)פטורים על אימורין ומקטיר
ממש.85)המזבח. חולין

.„ÎÏ‡¯OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈ¯BÓÁ È¯Ët ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È·‡90- ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰¯OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות
כי  ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו

בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של כלומר,87)יהיה
וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם

לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם
בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו

וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי

ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
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„·ÚÈ ‡lL (· .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı¯‡‰ ˙„B·Ú˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«
C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL (‰ .ÌÈ¯ˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
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.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k È¯L˙a ‰¯OÚa ¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈
,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."ziriaya dzk`lnn ux`d zeayzy"

חובת  היא ששמיטה משמע, הארץ" "שתשבות מלשונו

חובת  ולא השביעית, בשנה שתיעבד שאסור הקרקע
האם  ונפק"מ בשביעית. הקרקע במלאכת שאסור ה'גברא'
שאם  גוי, על־ידי יהודי של בקרקע העבודה לעשות מותר
ב'גברא' דין הוא ואם גוי, על־ידי אף אסור בקרקע דין הוא

השמיטה. על מצווה אינו הגוי שהרי גוי על־ידי מותר
(286 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
האילן 1) ועבודת הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע
עצים  ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

¯Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈ¯Áa :6¯Èˆw·e7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ9- BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O10¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין
אבל  נב). סימן ב חלק (מהרי"ט התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע
שהמצוה  ונראה קיב). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ היא:
לשבת  אחרון בקונטרס וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי
ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואףֿעלֿפי  שביעית. לענין זה פסוק רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה
פ"א  (שביעית הירושלמי על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב נתן ורבינו צדק, מלכי בן ר"י פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי
לפי  לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
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א), הלכה פ"ד להלן (ראה קרקע לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע
אברהם  רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,
א), הלכה פ"ד להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה
שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע שנים "שש
הרי  תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. הארץ.10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
תבצור, לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי לארץ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר),
דיבר  שכבר הרי וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ לעבודת שקצר

.·ÏÚ B‡ ‰ÚÈ¯f‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ì¯k‰ „Á‡Â .‰¯Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰¯ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ"ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
יוםֿ ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית טוב'
רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות

ה. לעמ' זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת

.‚‰¯ÈÓÊe13.‰¯Èˆ˜ ÏÏÎa ‰¯Èˆ·e ,‰ÚÈ¯Ê ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ¯ÓBÏ ?·e˙k‰ ÔË¯t ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

·iÁ ‡e‰ „·Ïa el‡14˙„B·ÚaL ˙B„ÏBz‰ ¯‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı¯‡‰15- ‰Ê ÔÈÚa eL¯t˙ ‡lL ˙B·‡‰ ¯‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡16. ≈∆¬≈∆¬»«ƒ«««¿

כאביי.13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,

.„¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk17L¯BÁ‰ B‡18Ú˜¯w‰ C¯ˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„B·Ú ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙BÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰È¯·cÓ23. ƒƒ¿≈∆

לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע בכל עידור שחלוק כיון
שם  הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת

קב. כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ,

י. הלכה פ"ב כדי 21)להלן זריעתה, קודם הקרקע את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא,
והא  דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה
קוק  להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי  התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק -
אלא  שאינו שתיל, נוטע לבין שם, בגיטין הגמרא כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי

.‰ÔÈ‡24˜¯Ò ÔÏÈ‡ elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜¯ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈL·È‰29Bz¯nˆ ˙‡30.˜·‡a ¿««ƒ«¿≈ƒ¿…¿«≈∆««¿¿»»
ÔMÚÈ ‡ÏÂ31˙ÚÏBz‰ ˙eÓiL È„k ÂÈzÁz32‡ÏÂ . ¿…¿«≈«¿»¿≈∆»«««¿…

CeÒÈ33‡lL È„k ,‡Ó‰Ê BÏ LiL ¯·„a ˙BÚÈËp‰ ˙‡ »∆«¿ƒ¿»»∆≈À¬»¿≈∆…
C¯ ‡e‰Lk ÛBÚ‰ B˙B‡ ÏÎ‡È34CeÒÈ ‡ÏÂ .35˙‡ …«»¿∆«¿…»∆

ÔÈbt‰36Ô˙B‡ ·˜È ‡ÏÂ ,37C¯ÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÚÈ·Ma el‡Ó ˙Á‡««≈≈«¿ƒƒ«ƒ«««¿

יט 24) הלכה פ"ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג.

פירות.25)הירושלמי. עושה פ"ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב: משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק. המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
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– כן שאחר הרי השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,
"תרי 34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,

כלומר, להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי
להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
אכילת  כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו)
את  המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב העוף
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ" שם. משנה
(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד

צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין
שם. ברש"י וראה מדי.

.ÂÔÈ˙ÈvÓ ÔÈ‡42ÌÈw‰ ˙LÈ‡a ¯e‡‰ ˙‡43ÈtÓ , ≈«ƒƒ∆»¿ƒ««»ƒƒ¿≈
Ú˜¯˜ ˙„B·Ú ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰¯t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ L¯ÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
¯ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï·‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈ¯BLÂ .50ÔÚ¯ÊÏ È„k ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa51ÈÈBÏ‡‰ ÔÈÓi˜Óe .52,‚b‰ L‡¯a ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈¿…«»

B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡53. ¬»≈«¿ƒ

יט.42) הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד שם ירושלמי
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית ליונתן המיוחס
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי שאינו חולות, במקום כלומר,
אףֿעלֿ הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי ועיין שם. ירושלמי
זרעים  של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ והכוונה בו. לזרוע דרך שאין
רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב
שאינו  בעציץ אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים"

להלן. וראה בארץ, והראב"ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס:

תזרע",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"

מקום  והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור
פ"ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה
תוספתא  ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג
יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי
וראה  ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח. הלכה להלן

.ÊÔÈ¯˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡¯˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
ÌÈ·‡a57ÔÈ¯„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B¯·‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62¯zÓ -63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י.54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד (ראה
אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי וליבעי
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי "כי שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח האילן מן פסולת מיני
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י). בשם ולהשביח.61)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
¯˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈ¯f‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚÓ ¯˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰68- »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ -ÔÏÈ·La70Ô·l‰ ¯ÙÚ ÔÎÂ .71- «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈ·La ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב. קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ כל ימות ישקה, לא שאם

ממי  המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי
ונראה  ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה
הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי לא
מחמת  ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
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הראשונים  רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת
ועיי  ד, עמ' שם מפריש ר"י לתלמיד בשיטה  שם (ראה ן

הירושלמי). בשם כן "רבי 67)שהביא ו: שם משנה
לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי  דברי לבן, בעפר "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית
שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי  השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי
ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם.
לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים כנגד אף
ניאפולי  לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי  שאף בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי  הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה

.ËÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.È?‰l‡ Ïk e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe79- ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı¯‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ e¯Ê‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B·‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה בֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ ea¯MÓ83ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏÚ84e¯Èz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

Ú¯ÊÏ86È„·Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙ÈÚÈ·Ma ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„·Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈ·La89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„B·Ú BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È¯‰ -90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב"ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז
ב.86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אףֿעלֿפי
הזה 87) בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה שכתב כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ"ג סנהדרין בירושלמי הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי  וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ,

.88 עמוד (כסףֿמשנה 88)שם מלך שאינו אףֿעלֿפי
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב"ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסףֿמשנה). לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון

של  ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא
יכול  יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב. אות

·È.ÚËBp‰91- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈ·Ma «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .¯˜ÚÈ92˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡¯OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ ¯Ó‡È - Ìi˜È ‚‚BLa ¯Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ"ב בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי
בשבת 93)נד. נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי  יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ"ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.‚ÈL¯BÁ‰94d¯ B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ -97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰pÚ¯ÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈ¯ÎBÁ98dÚ¯ÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰¯ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚ¯ÊÈ - ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿
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(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב: משנה פ"ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה

שביעית". במוצאי ויש 95)תיזרע "כרה", רומי: בדפוס
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר
פ"ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף

.„È¯È·Ún‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈ·Ma Bˆ¯‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï -B˙B‡ e105¯zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa dÚ¯ÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי 101) תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.ÂËÔÓBh‰106:˙ÈÚÈ·Ma Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡ - ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

¯eÒ‡ - Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï -112ÁÙËÂ ,ÁÙË d·b ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ¯ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114¯zÓe .115Ò¯ÓÏ116˙ÈÚÈ·Ma Ê¯‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï·‡118. ¬»…ƒ¿«

ט.106) משנה פ"א תזרע",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע" מחובר צמח שאינם "מפני
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע, פ"ה שביעית
מאיר. כרבי ולא כחכמים הבצלים"110)ב, "ממיני

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו
הוא  וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), (=פחות מועט שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא כטומן שנראה
ואףֿעלֿפיֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

(כסףֿ שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא כדי 117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח.
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן

שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה

.ÊË‰BL‡¯a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈ·OÚÂ ÌÈ·‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı¯‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï·‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB - B¯·Á ‰„OÓ123ea¯MÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰¯·Ú È¯·BÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ e¯Ò‡ - ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

B¯·Á ‰„O125¯Ó‡È ‡lL ;‰·BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ ·BË ‰nk ‰‡¯ :BÏE„O È˙Èw È¯‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד שביעית
המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט המדובר

והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא
הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין
הדק. גם ליטול הגס.124)מותר הגס בין 125)אפילו

בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. גס, בין דק
שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.ÊÈ‰˙È‰127ËwÏÓ - e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡È·Óe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ - B˙¯Èk ÌL ‰˙È‰131B˙¯ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי וראה הגס. ובין הדק בין
ואףֿעל130ֿ)לאכילה.129) הארץ. לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק שהוא פי
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס"ק שיד, סימן הגס,131)במגןֿאברהם ובין הדק בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב"ז.

.ÁÈıˆBw‰133¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔL¯LÏ134‡Ï - ‰Ê „ˆa ‰Ê ¯˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È¯‰L ,L¯LÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡a ÂÈL¯L ÁÈpÓe ,ı¯‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

L¯LÏ ¯zÓ - B¯·Á ‰„OÓ Ï·‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה ואףֿעלֿפי
לא  בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק שהוא "מפני
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע ומותקן גדול

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



laeieקלו dhiny zekld - mirxf xtq - oeygÎxn g"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב לא
רוצה  חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו

(רדב"ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.ËÈ˙Èfa Úw·Ó‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„B·Ú ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÙÚa Úewa‰138‰qÎÓ Ï·‡ . «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ·‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח שעלֿידיֿזה האילן, שהרי 139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי

רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.Î·pÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk¯„k141.‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎ·e ‰¯‚n·e Ïbn·e Ìc¯˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת
הגלילי. יוסי וזה 141)כרבי בכרתו, שינוי צריך "שאין

דומה  הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב,
רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·ÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„B·Ú C¯„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜ - ‰ÈˆÚÏ CÈ¯ˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ"ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני "מין
הזמיר 145) כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

להלכה  ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב, רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,

חכמים  דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא היא,
(כסףֿמשנה).

.·Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı¯‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈ¯LB˜ - ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע.149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ: בתרא בבבא

עלויי  ולאו לה, קשי מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע
– לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי
(כיון  לה קשי דודאי מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה,

אףֿעלֿפי  טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). (פירוש ופשח" לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק
אילנא".154) "לאוקומי זה והרי (שם). "להבקע"

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·La5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈ¯ÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8- ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
¯zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
¯L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆ¯È Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ -20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ ¯·„22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ -23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ"א.2) פ"ג בכדי 3)שביעית שאין מעט, מעט אפילו
להלן. וראה לזבל. כדי אחת בפעם מוציא שהוא הכמות

אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,
ה"ד. בפ"א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי 6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי 8)את שדהו בתוך מקום שייחד
הזבל. את לזבל 9)לאסוף מתכוון שאינו הדבר שניכר

שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר
אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,

אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע. זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי 13) ש"רבי יהודה, ורבי מאיר רבי נגד יוסי כרבי שם,
(רדב"ז). עמו" נימוקו המתוק,14)- : שם ב'ירושלמי'

כמו  מר, שהוא אףֿעלֿפי מתוק ונקרא מר, פרי (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגיֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ"ב.15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי (הוא משפלות  "עשר
שהוא  כור, חצי הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים מ"ג, סוף שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב שדהו בתוך לו שהיה כלומר,
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הפירוש  לפי שם ב'ירושלמי' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט" "מעט

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ שלעבודת הרואה
להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב בשדה זבל מעט

אסור. - מעט מעט כחכמים 24)בשביעת מ"ב, סוף שם,
שמעון. כרבי לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז

על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף אףֿעלֿפי בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי ונראה השדה. פני
פ"ב, שם ובתוספתא ראשונה', ב'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב'תוספתא

.·‰ˆB¯‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB¯‰Â .28BÏ·Ê ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿

¯ˆB‡29‰OBÚ -30. »∆

מ"ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב'ירושלמי' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק"נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע"ב). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אףֿעלֿפי

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

d·b ı¯‡‰34CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .¯eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈ‡L ¯k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי דברי מותר, סאה) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק
עזריה  בן אלעזר רבי והולך. עליו מוסיף מועט, דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף רבינו וסובר הסלע". על
סוף  שם ב'ירושלמי' הוא וכן (כסףֿמשנה). הסלע על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב:

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס אבנים אףֿעלֿפי 32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה
וב'תוספות  משנה' ב'כסף וראה כדלהלן. הארץ, לעבודת

הגליון).33)יוםֿטוב'. על (הגהה ערימה עשהו
וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,

ה"א. בסוף וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,
הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי  כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב'ירושלמי'
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„¯zÓ38¯‰q‰ ÔÓ Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41¯È„42e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ - ¯Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈
Bcˆa ¯Á‡ ¯È„ ‰OBÚÂ ,¯Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿

ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ"ד. סוף שם,
ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב מה כל לאחר
עצמו, בפני דבר שהיא להדגיש כדי זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא

מלשון  הוא כי ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו
('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",

האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי
ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני 44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי, הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46¯iLÓ - ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈
˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…

Ïk ‰Ê ÏaÊ :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈ·Ma e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב'ירושלמי' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ"ב): (פ"ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי תזרע לא (=שנזדבלה),
כיני  יונה, רבי אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי השדה
קנסוהו  ולכן הי"ג, בפ"א רבינו שכתב כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב"ד יוםֿטוב'). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי'
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס משום שביעית, במוצאי שדהו תזרע לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני ב'ירושלמי': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
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ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ"ג: בסוף שם שאמרו מה זה, ולפי בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני דבר
ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט"ו, פ"ב שם התוספתא ודברי אשפתות.

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49·ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìe¯a¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈

epnÓ57‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ"ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח. סוף ולהלן הט"זֿיח, לארץ 53)בפ"א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע" ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף עולה וזה מ"ו, הפריד 55)בסוף כלומר,

כח. ל, בראשית ראה הסלע, לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע. נראה 58)מן שביעית, מערב שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אףֿעלֿפי  אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב"ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע הרואה שאין

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, שם וב'ירושלמי'

.Ê¯„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚a LiL ÌÈ·‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ·‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆ¯Â ,¯˙È60ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L ;ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰¯OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ·‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ·‡ ¯OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı¯‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB -65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ"ג.59) שם ותוספתא מ"ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני  אותן ליטול אלא התירו לא הכתף, באבני הי"ב ולהלן
אין  וגם יוםֿטוב'). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ הסמוך טפח להניח צורך
'משנה  ר"ש, (ועי' ה"ח להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני 61)ראשונה' שני משוי כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי  שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אףֿעלֿפי

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע כדי

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח. משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈ·L71‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma ÏËB -72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı¯‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚ - ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«
ı¯‡Ï78. »»∆

כנ"ל.66) לארץ, סמוך טפח להניח תוספתא 67)שצריך
שם) ב'ירושלמי' כמותו, הורה יוסי (שרבי יהודה כרבי שם,

כרשב"ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי לצורך
וצ"ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי: בדפוס

ריעותות: שתי כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".
וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם

שם. ראשונה' ליטול 70)ב'משנה שהתחיל אףֿעלֿפי
שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה אףֿעלֿפי 71)(רדב"ז).
ה"ב) (פ"ב ב'ירושלמי' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י. להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח'.74)גבוה 'מעשה בכת"י הוא כן

"גוהם" ובס"א: "גודר". רומי: ובדפוס נוטל. ופירושו:
רוקח'). טפח.75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי

(רדב"ז).77)שם. הי"ב סוף להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע. לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב

הקרקע. מן תלושות שהן

.Ë·‡ÌÈ79‰L¯Án‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡¯L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆

ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»
eÏËpÈ ‡Ï - ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ"ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף לא וב'ירושלמי':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב, מחוברות היו אם אבל לגמרי. מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע ראויות שאינן ואףֿעלֿפי
אדם,83) בני משוי מהן אחת בכל שיש אבנים שתי כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי 84)ואז אותן אגב כולן את
ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
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מדובר  שהרי לארץ, סמוך טפח שיניח באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע, ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח. ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, פ"ג שם בתוספתא

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ·‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB -89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı¯‡a90¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙B¯B¯ˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93- L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
אסור 88)ה"ח. שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל

(רדב"ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,
ה"ב).90) פ"ב שם ('ירושלמי' לקרקע המחוברות כלומר,

ה"ד. פ"א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,
למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף

הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר
הקש, את אף נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים

הסלע. את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95¯ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,¯ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô·‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È¯‰ - ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי על מדריגות בונין "אין במ"ח: שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י), פ"ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי
הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי מתקנן
זו  הרי וליטלה, ידו את לפשוט יכול שהוא אבן כל חייץ.
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק והראב"ד שם. המשנה בפירוש כתב וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי
בשביעית.97) אסורה הארץ מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני  לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם
[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה

שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.·ÈÛ˙k È·‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È·‰Ï ¯zÓ - Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

B¯·Á105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡È·Ó ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ·‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ"ט.102) מאיר.103)שם, כרבי ולא יוסי כרבי שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי',

ולייפות  לסקל כדי ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע
על  ג' מב' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף

ה"ח. לעבוד 107)בסוף הארץ שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע ובדפוס רומי בדפוס הוא וכן הרמב"ם).
ראב"ד. ועי' קורקוס, בר"י הוא וכן "כדין 109)רוקח'),

אין  שהרי שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא
ראב"ד. ועי' בתוכה. אריס אלא הוא ואין שלו, השדה

.‚È‰ˆ¯t110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆

‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ"א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי'
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע כדי בונה
פרצתו  לסתום כדי או העין), למראית חששו לא רבים
ב: ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב"ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב'ירושלמי' שהרי רבינו, לדעת קשה
ב'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה

יט. אות כא סי' השולחן'

.„ÈBÏ ¯eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
B¯·Á ‰„OÏ115‰Ba Ï·‡ ;116BÈa ¯„‚117˙eL¯ ÔÈ·e ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa¯‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï ¯zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

Ï·Ê121˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ ¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ -e123ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ïk C¯„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי' כדי : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו

ורדב"ז). מ"י.116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי  לזרוע, כדי חופר שאינו שמוכח הסלע", "עד ודוקא
- הסלע עד חופר אינו אם אבל הסלע, גבי על איֿאפשר
וראה  שם. לזרוע יבוא שמא וכן העין, מראית מפני אסור,

יהושע.120)בר"ש. כרבי ולא עקיבא, כרבי
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע"ב ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב'משנה וראה כב), אות שם השולחן'
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עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי יהושע רבי ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,

á"ôùú'ä ïåùç-øî è"ë 'ä íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.·ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.‰¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

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



קמי laeie dhiny zekld - mirxf xtq - oeygÎxn h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.È˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï - ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות
לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו

ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם
מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ ¯Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ÈzL - ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:
יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט מצותֿעשה אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה

.‡Ú¯f‰ ÔÓ ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ‰La ı¯‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3e¯ˆ˜pL ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈ·L ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡¯˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ e¯ÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜¯È‰Â ÌÈ·O4- Ú¯Ê Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰6‰·ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈ·Ma »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם

יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.
באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי

תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ,

אֿב).13) הלכות פ"א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב כמו
בצירה. לענין כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ"ח כד,

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z Ú¯ÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È - ÁÓˆiLÎe ,¯˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
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(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי
בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙B¯t21Ì˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡L ÌÈ·OÚ‰Â22·¯ ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊea¯i‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚ¯ÊÏ Ì„‡‰ ·¯ C¯cL ˙B˜¯È‰ Ï·‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף
פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי  בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא
אמר  א] הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד
את  גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,
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יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
בפאתֿ ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין

ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב"ז). לארץ מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.ËÈ¯L˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙B¯t .˙BÏ·BÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡e·z68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי
השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך

ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני

ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.·È˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי 83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ולגבי  ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
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ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני  מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר

הפרי.85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים

בכסףֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.„ÈÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.ÂË¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
שאףֿעלֿ יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי

חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי
(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)
י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע. שזרעו בין
בו  שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי

פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק,
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צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה
ראשונה  (משנה ט הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï ¯zÓ - Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ

Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,
הארץ  בעומק והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
בפאתֿ וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
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כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.·Î˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆

¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט. הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
וכסףֿ קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה

למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת
שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168CB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

ãycew zegiyn zecewpã

בשביעית, הארץ שתוציא מה כל להשמיט "מצות־עשה
המצוות' וב'ספר ונטשתה". תשמטנה והשביעית שנאמר
כי  שתצמח". מה כל להפקיר "שציונו כתב: קלד ) (מ"ע
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט החיוב הרמב"ם לדעת
דמלכא", "אפקעתא ולא הקרקע בעל על הוא בשביעית
למי  ונפק"מ בשמיטה. שדהו את הפקירה שהתורה היינו
דמלכא" "אפקעתא הוא אם בשמיטה, שדהו הפקיר שלא
התורה  שהרי הפירות, ולקחת לשדהו להיכנס מותר
הרי  הקרקע, בעל על חיוב הוא אם אבל הפקר. עשאתן
לשדהו, להיכנס אסור עדיין המצוה וביטל הפקיר לא שאם

הפקר. אינה שהרי
(287 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
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אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא
ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה כי 172)סוף חכמים שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.‰ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא
באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.ÂÎÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב
בבל  עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל
הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית

מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»

˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿
Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית

לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא אףֿעלֿפי חששו
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות
לארץ  כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
כסףֿ – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.Ï˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר
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ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯t2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ - ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ"ב.2) פ"ח והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ שבת
ה"ב  בפ"י שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי"א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי"א. ה"י.4)להלן פ"א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק:

.·ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6Bk¯cL ¯·c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ"ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי"א.9)תרומות, שני מעשר מהל' בפ"ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙a10¯·c .11- ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

- ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני, מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב: שם ב'ירושלמי'

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס
לאכול  שדרכו "דבר שכתב: ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי'

הי"א. בסוף ה"ב.14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי'
אףֿעלֿ בתרומה אבל הי"א), (פ"ג רבינו הביאו שני, מעשר
בדברי  זה אין ה"י), (פ"ט תרומות בתוספתא הוא שכן פי

תרומות. בהל' רבינו

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â16,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ - „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי (הוא כתנאֿקמא מ"ז, שם
שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי ולא צ:), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי בפלוגתת הכריעו שלא - ב מו, בעירובין הבבלי
במשנתנו  כאן והרי (כסףֿמשנה), כמי הלכה שמעון, ורבי

שם. רידב"ז ועי' משנה, כסתם זה והרי מאיר, רבי נזכר לא
התרומה 17) לשרוף ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,

ונמצא  השמן, את גם לשרוף יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי שביעית, פירות באכילת הדן
לידי  תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט מעמ' "אמנה" שם.18)בקובץ 'ירושלמי'
כן  לעשות לו מותר מעט, לבשל רצה שאם לומר רוצה

טומאה. לידי שיבוא חשש אין שבמעט (כסףֿמשנה).

.‰˙B¯t19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡e·z20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ"ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי דגן, מיני מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ"ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁ¯na24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ"ב.21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי'
והם  בשמים. שרשי בשמן ששמים הוא, ופיטום הי"ג. פ"ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב.23)(פי"א סוף שם 'ירושלמי'
(משנהֿלמלך). פ"א סוף דמאי בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL27¯epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï·‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏ·Ë˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י.26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי

תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי ידים בסתם [כלומר,
ה"ח), הטומאות אבות מהל' (פ"ח לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי השמן, באוכלי ממעט ונמצא ה"י),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי"א מבשלי  (תרומות ממעיטו שהוא מפני תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ"א,

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



laeieקנ dhiny zekld - mirxf xtq - oeygÎxn h"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ועי' שם, ('ירושלמי' משותיו ממעטו הוא והרי מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב"ז
והכלי  בידיו, בו נוגע אינו שהרי שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב.), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני  "אין שהרי טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב "הלוקח (לט.) בסוכה
מפני  שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב בתרומה אלא אינו וזה
הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט אם ואם פג), סי' ח"א (מהרי"ט
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב"אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ, לשבת בקונטרסֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני 30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואףֿעלֿפי
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי השיש

.ÁÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L33Ba Á˜ÏÂ34B‡ ¯Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰¯e„n‰ CB˙Ï38.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי"ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי
ה"א.35) פ"ז שם מותר 36)'ירושלמי' בשמן רק שהרי

שהוא  לפי אחרים להדליק, באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי להדליק, אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי בשמן, מדורה להסיק דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï·‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»

ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰·41. ¿≈»

ה"א.39) פ"ח שביעית אדם.40)'ירושלמי' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה

קדושת  חלה אוכלין שלענין ואףֿעלֿפי בהמה, לצבעי
(כסףֿמשנה). בהי"א כדלהלן בהמה, אוכלי על אף שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,43˙M„˜ - ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈ·L44:¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ -49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰¯LÓÏ50.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
(43.550 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא וראה צמחים. מיני
בשם 44) הוגה הרמב"ם, ובגליון ה"א. פ"ז שם 'ירושלמי'

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח
שלפנינו  כמו הגירסא כתביֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ"ו שביעית תוספתא
יוסי. כרבי ולא א.47)כחכמים קב, בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע (כלומר, לכם הכתיב: נמי משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰55‡Ï Ï·‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ -60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ"א.51) פ"ח הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף
בהמה.53) למאכל הי"ח.54)אלא פ"ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע"ב). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
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שביעית.60) קדושת בהם  שם.61)שיש 'ירושלמי'
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י הגהות בשם ז עמ' להרמב"ם ה'ירושלמי' להלכות
כת"י  המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי. דפוס למשניות יורק
עליהם  חשב לא שאם הי"ד, בפ"ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב'כסף ועיי"ש

.·È¯zÓ63¯kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ

Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»
‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»

Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ"ז שם ו'ירושלמי' הי"ט, פ"ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ"ו כדלהלן מעט, פירות 65)מעט שדמי לפי

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי'
בדמי  בהמה אוכלי לקח אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי הן שהרי בהמה, אוכלי

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙B¯t68ı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ¯ÈÎO73B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙B¯t «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈ·L76. ¿ƒƒ

מ"ה.68) פ"ו שמעון.69)שם כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם שנאמר:

וראה  ה"ו). פ"א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי שביעית, מפירות חובו
משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי זה אין אומר: הבית בעל
בפ"ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י. שבע שכיר ב'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי גרים שהיו המלך חיל

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ"ג דמאי וב'ירושלמי'
אומר, לעזר רבי האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני,
גויים. שהם אף אותם מאכילין ולכן גוי. של אכסניא זו

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב.77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,

את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי כאן אין שהרי
ניזונת  שהיא עלֿידיֿזה מעצמו משתלם החוב אלא החוב,

בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :¯Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡e·z ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C¯„k ,87.Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙B¯OÚn‰88. «««¿

ה"י.81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני
כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב: מן זאת למדו שם

לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,
אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני שמנהג "כמו

בישל  שלא הפרי לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט, קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ"ב למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈ·Ma90eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92¯Òa‰ .93- »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ -96˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ"ז.89) פ"ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע, שני בשאר גופם 91)מעט וישוב "יבהיקו,

המים  להכנס כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק.
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ"ח.93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ"ט.95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה

ה"ה). מעשר מהל' (פ"ב שלהן

.ÊÈ¯zÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
È¯t Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .103- È¯t ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙B¯t ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e ,ÂÈ˙B¯t≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב ממה משמע כן
כשדמי 102) אלא השחתה, דרך קוצץ שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח) מלכים מהל' בפ"ו (ראה שנים
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הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב. נב, פסחים
מ"י. שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰108eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ - ÌÈ˙Èf‰Â110- ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
È¯t „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôk¯c114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï ¯zÓ - «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי.107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי כלומר,
"משעה 108) ופירושו שמאי. כבית ולא הלל כבית שם,

המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים
(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו

(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,
(רש"י).112) בשלו" שלא קטנים שהרי 113)"תמרים

לגדול. רבי 114)סופו של מעשה א. נג, ב. נב, שם
(עיי"ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק קורקוס [ר"י

שם). הארץ' ב'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ'
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי,116)השיצין, אינם עתה שהרי
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L118Ï·‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈbÊ·e120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי מ"ז: פ"ט בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסףֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי ואף
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף וט'. ה"ג,
לעוברי  חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי ולא אדם באוכלי אלא עבירה

וברדב"ז. שם, ובהערות ה"ד פ"ו 119)פ"ד שם תוספתא
שאין 120)הט"ז. כעצים, הם והרי כלל, אוכל שאינם

שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁ¯Ó121‰˜q‰L122- ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁ¯Ï ¯zÓ123¯ÎOa124- ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL ;¯eÒ‡125È„k BÏÈ·La »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי"א.121) פ"ח תבן 122)שם שורפין אין שהרי בדיעבד,
(כסףֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אףֿעלֿפי

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב"ד. ועי' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב, אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס). (ר"י כן יעשו לא אוכלי 125)שבחינם כלומר,

לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי אבל אדם.
שווה. וביעורו הנאתו זה והרי הי"א), (למעלה

.‡ÎÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡ -≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡127¯Bw‰Â .128˙M„˜ - ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ»»»»

ה"יֿיא.126) תרומות מהל' בפי"א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט"ז. שם
ב'תוספתא  וראה בהם. להסיק שרגילים אףֿעלֿפי בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף פ"ד שם 'ירושלמי'
מהל' ופ"ח לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,

ה"ו). ברכות

.·Î¯¯Bv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈL·z‰130ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

¯·c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ ¯k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È¯‰ - ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

¯Ú·Ók135¯epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜·e Ô·˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L138„¯zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L140.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e Ô·za ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי"ח.132) פ"ה שם, ראוי 133)תוספתא שהוא מפני
בהי"ט. כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע

נתן  שאם משמע אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא על135ֿ)בעצמו ובטל

התירו  לא וב'ירושלמי' בהמה. מאכל מלהיות ידיֿזה
פסק  ורבינו בטיט, וגבל הכר גבי על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב"ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי"ט. לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי בדיעבד,

בהי"ט. כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק במרחץ
משנה'. 'כסף ועי' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי אותם

מ"ז.139) פ"ט שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב הקודמת
מה  שתסרח "מכיון אמרו: שם וב'ירושלמי' שמח'). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,

á"ôùú'ä åìñë 'à éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
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אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר
[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.·Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈ¯ÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿

„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…
.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.‰eÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.¯zÓ -À»

ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈
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ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.È·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים
מן  שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג כדי

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ".45)מדמי קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי

יכירו  שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו

בטובה.

.·È˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»
‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.ÂË‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה
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בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.
שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.‡˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו
אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.·˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ

ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה
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הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.ÂL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»

.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין

משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול
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ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.·ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»
·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»

¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל

כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח.70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב"ז). שהרי אגוזים של ולא פירות, שאר של 
(כסףֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני "מין

קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה
(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם

(רדב"ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם
נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני שם:

אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש
לבן. אב כיחס

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא
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עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏ89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א

.ËÈ„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.‡ÎL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ

„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.·ÎÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בחו"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין
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.‡˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k2¯eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È4Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú ÈÏk5‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ"א מ"ט.3)כנ"ל פ"ה כגון 4)שביעית
תצליח, או תתחזק לו יאמר לא זורע, או חורש שראהו
ה"ח. להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני הכתוב: "אמר
אותו  תעזור אל הרע, ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי לומר,
זה  ומפני היושר. מן להרחיקו ותוסיף בעוורונו להוסיף
ראוי  אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי המשנה). (פירוש להם" לקלקל
לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ בידו ולמחזיק לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני של הלאו
ה"א) פ"א (למעלה הארץ" "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי שאמירה צ.) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב וזהו לארץ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב
שאסור  מ"ו) פ"ה שביעית (ממס' הסמוכה בהלכה שכתב
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני של לאו אלא כאן ואין הארץ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ, שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ"ע]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.·el‡Â7˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰¯Ên‰Â ÏÚ‰9¯˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

B¯ÎÓÏ ¯zÓ - ˙¯zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ"ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי'
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא

ה"ט. כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי, במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני
בעבודה  הריטב"א כתב וכן ראשונה', ('משנה ספק במכשול
הלאו  מן שחוץ למעלה, שכתבנו מה לפי [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»
ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ -15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙B¯t Ïk ‡È·È B‡16.¯eÒ‡ - »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ"ד 13)שם: כנ"ל

ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון
שם). (למעלה וכו' מעט,16)שדהו מעט קצר אם שאפילו

(למעלה  אסור זה הרי אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט מעט לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט מעט לאכילה

.„Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓe17¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי 17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב'ירושלמי'
בני  סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
לענין  =) דתני (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰¯ˆBi‰18¯ÎBÓ19¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .21‰fÓ ¯˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ¯ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ ÌÈa¯24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı¯‡Ï Ì‡È·È¿ƒ≈»»∆

חרס.18) כלי העושה אומן והוא מ"ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף שם כנ"ל בארץ.21)ההפקר, אפילו

הארץ.22) שביתת על מצווים שאינם מפני שם. 'ירושלמי'
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי דאיכא היכא "כל שהרי
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי

לארץ. יביאם שלא

.Â¯ÎBÓe26È¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡27È¯‰L ,e‰„O BÏ28¯LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï·‡ .d¯È·BiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»

BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ô¯b BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34Ë¯BÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי.26) כבית ולא הלל כבית מ"ח, תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי ה"ה, פ"ד שם,

שם.28)שמאי. זרה, פ"ג.29)עבודה סוף שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי שקרוב

שם. כפשוטה' שם.31)ב'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי 33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ"ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי ותן פלוני, זרע בה אזרע או בה

(שם). דשתי" אשר

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



laeieקס dhiny zekld - mirxf xtq - elqk '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰39‰¯·Îe40¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,41‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ ¯B·˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ"ט. שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח. תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואףֿעלֿפי שלום, דרכי משום כן שהתירו מפורש
"שאני  ה"ד) (שם ב'ירושלמי' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור  נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון
אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה

שם). יוםֿטוב' ('תוספות שלום דרכי שוודאי 42)משום
מלשון  שמשמע כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי'
ד"ה  סא. גיטין ב'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„·Ïa44BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .49ÔÈ¯ÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈ¯È51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב, יהודה.45)גיטין כרב שם,
ששת.46) כרב לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי שם,

(פ"א  מקדושתה הארץ להפקיע גוי ביד קנין ואין הארץ,
ה"י). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף פ"ד שם 'ירושלמי'

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי רבי "הורה
(סי' השולחן' וב'פאת משה' ב'פני וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי' שדברי שכתבו כד) אות כח
ברדיית  ומדובר ה"י). סוף (פ"ד שם זרה בעבודה מהסוגיא
רבינו: בדברי אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי: ובדפוס קורקוס). מהר"י (כת"י הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס בר"י הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי כוורת שאמר אליעזר רבי מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ"ז), פ"י (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס' סוף בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי  השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי אומרים וחכמים כקרקע, היא הרי אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אףֿעלֿפי ככלי"
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס). ר"י - מ"ז פ"י בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי התירו, בגוי אבל בישראל,
סוריא, לענין הי"ז תרומות מהל' בפ"א ראה להפקיע, לגוי
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי'מדרבנן, אל,

מ"ג.50)רדב"ז]. פ"ד שחרשוה 51)שם קרקע
שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל

פ"א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם
הי"ג.

.Ë¯zÓ53‡È¯eÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï·‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
¯aÁÓa56,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜ ‡Ï Ï·‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ"ב.53) פ"ו ולכלל 54)שם לארץ, חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ

הכ"ז. פ"ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי'56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
Ô¯ÓLÏ59ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,60ı¯‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ"ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב"ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח,60)פ"ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ"ו כנ"ל מעט שלוקח כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט, סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי
פ"ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי 63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח ב: לט, שם
הי"ב. להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני על עובר הלוקח ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי, האיסור שאין שבמקום ואףֿעלֿפי

ודאי. להיות הדבר קרוב כאן - ה"ב בסוף

.‡ÈÁ˜Bl‰66·ÏeÏ67ı¯‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B¯˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏ·Ó - ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל כלומר,
מעםֿהארץ.68)(רש"י). גורס: רש"י אולם מחבירו. שם:

שם  ב'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח. לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ

שהרי  שביעית. קדושת עליו וחלה פרי שהוא בשביעית,
אבל  הי"ב). פ"ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב של חנטה אחר בהם שהולכים ועוד

מ.). שביעית 71)לט: דמי מוסר הוא הרי כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ. דמים 73)סוכה, לו קבע כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי ונמצא המינים, שלשת
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.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75ÔÓÊa76¯ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL ˙B¯t≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL ¯aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„·Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ, מעם שביעית פירות ליקח שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ"א: פ"ט בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ), (אפילו אדם
מעםֿהארץ. אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי
מן  בלוקח סעודות) שלש בדמי מעםֿהארץ ליקח (שמותר
- איסר בכחצי אפילו המשומר מן בלוקח אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי, בדפוס הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי"ש. ה"ג, פ"ד למעלה רבינו בדברי פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚È¯·c ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Bi¯ˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê86ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈ·Ma ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי.81) ורבי מאיר כרבי ולא כחכמים מ"ח. פ"ה מעשרות
לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם

(פירוש  בכי" בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן
האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב וכו', בצל "הוא

מן  למקום מיוחסים הם ואולי וכו', הרבה דמעות מדמע
(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם

המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם
הי"ב. תרומות מהל' פ"ב נאכלים.85)וראה צ"ל:

אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע"פ
הי"א. פ"ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים

לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ. אף
גם  שהרי כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי מעםֿהארץ
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואףֿעלֿפיֿכן מכל וכו', בכי בעל שום ו
שלוש  בדמי אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי ביארו
('פאת  וכו' בכי בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי רבינו עירב לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב'משנה ברדב"ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ı¯‡‰ ÌÚa89Ï·‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»

‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»

˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆
˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»

¯eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ"ה: סוף מעשרות 'ירושלמי'

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע כשאינו
ב. כט, בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י, עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי"ב וראה יהודה, כרבי ולא ומעשרות) תרומה

הט"ז. שם.92)מעשר ב'ירושלמי'93)בכורות,
הרי  כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע (כלומר, זרעה מפני חנינא, רבי אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב
ובנינן, טווי "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי". אריג, מאי מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע בו אין שוב הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙B¯OÚn‰96„eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ97- ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
¯OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈ·Ma100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·Le ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
¯OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני, מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי. הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ"א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל
ובהערה  הכ"ה, פ"ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.

שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני.
הוא  חמור ולכן ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ"ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני מעשר מהל' פ"ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B¯‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ106BÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת
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כנ"ל.105)להלן. התורה, מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י. הטומאות אבות מהל' שם.107)פ"ח גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc -110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי 108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי ופסק חולק, (והראב"ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב. ה, בבאֿמציעא
חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן

הי"ז. מעשר מהל' פי"ב וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,¯ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t116‰ÏÙpL ‰Óe¯z ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯È -119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב זה טעם

שם. וב'מאירי' מעשר,114)ברש"י תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ"ו תרומה נקראת היא שאף וחלה
הי"ג). ביכורים מהל' ופ"ה ה"ה, מעשר מהל' ופ"א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ"ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי"ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי  – השיריים להתיר כדי להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואיֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי 119)שהכל חוץ תרומה בדמי
ה"ב. שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚ·v‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»
ÌB˜Ó124˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

‡e‰125.

ה"ח.121) פ"ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט פ"ט שבת תוספתא ראה לצבע,
ירמיה 124)שם). רבי "סבר : ה"ה פ"ט שם ב'ירושלמי'

אלא  אמרו לא יוסי, רבי ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
ברי ב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב, פ"ד כנ"ל מדרבנן, רק אסורים שביעית שספיחי
ברי  הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק כשהדבר

לודאי. וקרוב

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL ˙B¯ˆÁa127- ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»
ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L131¯zÓe .132˙BÂÏÏ133˙B¯t ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈ·L134˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי ולא כחכמים הי"ז, פ"ג דמאי תוספתא
ה"א. פ"ג שם ב'ירושלמי' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי מאוכלי העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ"ל: פירות 130)'ירושלמי'

אדם  "שאין ב): (ח, פאה וב'ירושלמי' צדקה. בתור שביעית
ערוה". בטעות] ונמחק בכי"ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב'תוספתא סבורים 131)וראה שעמיֿהארץ
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב"ז). דמיה ב.132)דמי סב, זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ. שביעית דמי מוסרין שאין לפי לקנות, לא

(רש"י).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי, ד"ה שם ב'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

á"ôùú'ä åìñë 'á ÷"ù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡ËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.·ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
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ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם
להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו

תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת
בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,

ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.‚ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,

שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין
שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה

הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא
מתנה. בתורת להחזיר

.‰L‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה

ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין
תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.ÊÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈

‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»
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˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם  התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב בפרק 45)מבלי רבינו שכתב כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א
וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו
כאילו  זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת

בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"
במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.·ÈÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
-ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה

.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
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למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.ÁÈÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.‡ÎÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.·ÎBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.‚Î- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
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B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«
‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆

ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««
- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L BÊ94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿
¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»

¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה

שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎ¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי
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(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.‡¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,¯ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"

מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו
שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק ולמדו ריב"ב, של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי הוא חדשים
של  בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג).
חולק  ריב"ב של בנו שר"י מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב,
לשלשה  אלא ואחד, לשבעים הכוונה ואין בזה. עליהם
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח]. נוספת

.·‰¯OÚ Úa¯‡ ¯Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6¯Ó‡pL .ı¯‡Ï eÒÎpMÓ7Ú¯Êz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú - EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL Ú·LÂ ;Bˆ¯‡ ˙‡ ¯ÈkÓ8,ı¯‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL Ú·LÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡¯Ó ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10¯Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰¯ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ ¯OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL ,ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÌÈMLÂ Úa¯‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı¯‡Ï»»∆

יב:6) וראה 7)ערכין ב. הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח. הלכה יג.ע 8)להלן השנה 9)רכין בסוף כלומר,

מונים  שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע.10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט. זרה
וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי  וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח. השנה בראש וראה השנה, מראש מונים
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ובכסףֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי כלומר:
וראה  קורקוס). (ר"י ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ: ובקידושין ג. הלכה סוף שם בספרא
שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש".

הק"ד. כנ"ל.15)בשנת

.‚¯OÚ ‰Ú·L16eÒÎpMÓ Ï‡¯OÈ eÓ ÌÈÏ·BÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı¯‡Ï18˙Èa‰ ·¯ÁL ,d· e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,‰BL‡¯a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
¯OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa¯‡L ,‰˙È‰ Ï·Bia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡¯ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ·¯ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚ·L ‰·¯Á ı¯‡‰ ‰¯‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈL ˙Èa ‰·Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e .24‡È‰Â ,‡¯ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈ·Ï ‰¯OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,¯Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙È·a Ï·BÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
בכסףֿ וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב"ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י"ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט.20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע כלומר,
מאות  שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבעֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח.22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי.24)יומא כרב שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי"ב אלא נוהג היובל שאין לב: שם
ח. בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י: שם.

מפני  הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.„˙Èa‰ da ·¯ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰B¯Á‡a28ÈLk Ôa¯Á‰ ¯Á‡L È¯LzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ È¯LzÓ È¯‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ -31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ Ï·Bi‰ ÔÓ ‰¯OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
Ú·LÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa¯‡Â ÛÏ‡Â ‰Ú·LÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,Ôa¯ÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙B¯ËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰ - ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
Ï·Bi‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב,29)כלומר, בתשעה חרב הבית שהרי
חדשים. לשני קרוב זה שאף 30)והרי יב: שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי חרב שני 31420)בית עמד הבית שהרי
.414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה
תשיעי. יובל של שניה שביעית בסוף חרב שהבית יוצא

זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי 33)צ"ע, כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף
שהלשון  אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL ,e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï·‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.ÂÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

בשנה 38) שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע. הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים
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בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור
הרא"י  של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת
מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי
נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.ÊÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
- ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,Ï·BÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ .Úe·L»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח כל 49)לגבי אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא

יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה שזה 57)הכסףֿמשנה מפרש בכסףֿמשנה
מן  היא בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על  רק עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי  מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת
כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסףֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט
מדבריהם, בארץ משביעית "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל
(מצוה  בחינוך הוא וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת
הארץ  שביעית שגם מפורש ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של)

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60È¯L˙Ï È¯ÈOÚa ¯ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·Ï ‰¯eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .Ï·Bi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

z¯·Ú‰Â :¯Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úe¯z ¯ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
¯ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .¯ÙBL e¯È·Úz :¯Ó‡pL ,Ú˜˙Ï ·iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k ,ÚLz66ÔÈ¯È·ÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ¯ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,

תורה  אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט: ב 65)השנה פרשה בהר פ וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

א. הלכה שופר מהלכות בפ"ג וראה לתקיעה. השנה לראש
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף פ"ד השנה ראש בירושלמי כמפורש לא,

שמח).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡¯ ÏLÂ Ï·BÈ ÏL ¯ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
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¯·c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ Ï·Bi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡¯70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ
‡Ï·BiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿

L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆
„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï ·iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח. הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח. הערה כרבי.75)כנ"ל.74)שם שם , השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני שלא אפילו כלומר,

.·È‰M‰ L‡¯·e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï - ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא  חֿט.
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.‚ÈÌÈ¯·„ ‰LÏL81Ï·Bia ÔÈ·kÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B„O ˙¯ÊÁ‰Â ,ÌÈ„·Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ

Ú˜¯˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי.81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת טֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י).
למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ"תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב,

.„È‰M‰ L‡¯Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„·Ú86Ô‰Èz·Ï ÌÈ¯ËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯ÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„·Ú90Ì‰È˙B¯ËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם , עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
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‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈
Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«

B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»
dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:
ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני.
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡2˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.Ï·Bia«≈

כדלהלן.2) לארץ, חוץ המתחלקת 3)ולא הארץ [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב.) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי"ד), הבחירה בית מהל' בפ"ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם כיון לה),
שם: נתן' דברי 'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי' סוף בהר פ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ והיא הידועה, שניהם,5)הארץ ידי על שהרי

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ"ו רבינו כתב וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי"ט זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי 7)עליהם ב'ירושלמי'
תמכר  לא "והארץ זה מפסוק ראיה הביאו ה"ח, פ"ה
בארץ  לגוי קנין אין שסובר למי הארץ", לי כי לצמיתות
ה"י) תרומות מהל' פ"א (ועי' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי מועילים, מעשיהם שאין הרי –
כתב  והרדב"ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב"ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי נראה וכן מהני". לא עביד אי תעביד, לא

וזוהי  מלקות, שחייב רבינו בדעת שכתב שלט, מצוה סוף
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי נסתר זה אבל

.·¯ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;Ï·Bia9Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט, (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאףֿעלֿפי שנה), לששים (שנמכרה זו

נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט הדבר היה היובל שבלי
בפירוש.11)לעולם.

.‚¯kÓÈ ‡Ï12B˙Èa Ì„‡13ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ …ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««
ÔÓÊ ¯Á‡ ÔÈ¯ÊBÁ Ì‰L Èt14;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ

¯kÓÏ Ï·‡ .B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…
B‡ ‰¯BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰ ÁÈp‰Ïe¿«ƒ««»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»
;È‡M¯ BÈ‡ - ‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈÏk Ô‰a ÁwÏƒ«»∆≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««

„·Ïa ˙BBÊÓÏ ‡l‡15¯·Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈ¯eÎÓ el‡ È¯‰ -17. ¬≈≈¿ƒ

פ"ה.12) ערכין ותוספתא ה"א, פ"ה שם 'סיפרא'
רבינו 13) ולמדה "ביתו". ליתא שם, ובתוספתא [ב'סיפרא'

שנ  - א כ, בקידושין הגמרא שנאמר מסוגיית שמה משם ראה
חומה", עיר מושב בית ימכור כי "ואיש כט) כה, (ויקרא
שהסדר  שם נראה ועוד שלמעלה, אחיך" ימוך "כי על מוסב
אם  כן, ואם עיי"ש. בית, ואחרֿכך שדה תחילה למכור הוא
למכור  שאסור כלֿשכן העני, אלאֿאםֿכן שדה למכור אסור

הנ"ל]. באופן אלא לאחר 14)בית או כנ"ל, ביובל, היינו
כנ"ל. המכר, בשעת שקצב מסוים העני,15)זמן אם

שם.16)כנ"ל. מפורש,17)תוספתא, איסור זה שאין
אלאֿאםֿ שדהו למכור שאסור נראה הכתוב שמדברי אלא

העני. כן

.„‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc ˙È·a ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„O·e , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19·MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

Ï·BiÏ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎ·e ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈
ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ ·MÁÓ - ˙BcÙÏ ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ

¯În‰ ÈÓcÓ Ú¯B‚Â ,ÏÎ‡L22¯‡M‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי"ב.18) זה.19)כדלהלן בפרק שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף את והשיב ממכרו שני את "וחשב כז): (שם,

לאחוזתו". ושב לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק שהוא שנה כל עבור הלוקח משלם

לומר:22) צריך ואולי למוכר. הלוקח שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי לאחוזתו, המוכר ושב

.‰Ï·BiÏ ¯‡Lp‰ È¯‰ ?„ˆÈk24¯OÚBÏ ¯ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
¯È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆ¯Â ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰26¯ÈÊÁÓe ¯Èc ÌÈÚ·L BÏ Ô˙B - «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ
ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa¯‡ BÏ Ô˙B - »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ

„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ¯ÈÊÁÓe ¯Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
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‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…
ÌÈÓ„28CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב כבר שאכל אףֿעלֿפי היינו,

העודף. את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב די ידו מצאה לא "ואם כח) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב זה
שנותרו. השנים ולפי שאכל השנים לפי

.Âd¯ÎÓ30ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ïe ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰p¯ÈÊÁ‰ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ Èz¯ÎnL BÓk ˙B¯t≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯t31- ÌÈL ÈzL ¯Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡e·z LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈

ÏÚ :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««
ÌÈM‰ Èt33.˙B‡e·z‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב. כט, בערכין משנה
פ"ג. מעת 31)סוף שנים לשתי היא שהמכירה אףֿעלֿפי

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט, כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח). שני מעשר מהל' (פ"ט ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי של התבואות ושתי המכירה, בשעת שהיתה

וב'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק
תבואות  שני "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È¯‰ - dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙B¯Ùe ˙B¯BÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï·‡ .dlL ˙B¯t‰ ¯‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - L·iL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

¯ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜¯˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙B¯t38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ"ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני  רבינו אותה ומפרש א. עט, הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח. בשם שם מקובצת' בו,36)ב'שיטה אסור המוכר
בהם, להשתמש אסור והלוקח ללוקח, משועבד האילן שהרי

המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי האילן
כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ Á·L ÔÈÓL - Ï·Bia ˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ Á·M‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa ¯kÓÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL42‡ÏÂ ,¯ÊBÁ ¯kÓÓ - ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.Á·M‰«∆«

א.39) קט, בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח, שמין הקרקע בגוף שאינו שבח שדוקא
והשביחה. הקרקע את שחרש כגון הקרקע, שבגוף שבח
בכלל  זה הרי הקרקע, בגוף שהוא שכל דבר , של וטעמו

והט"ז. הי"א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר
חומה,42)כנ"ל.41) ערי בתי בפרשת נאמר זה פסוק

אחוזה. לשדה אף משם ולמדו

.Ë¯ÎBn‰43‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e¯‡aL45Ï‡‚Ï ¯zÓ BÈ‡ -46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL48‰ˆ¯ elÙ‡Â .CÏ ¯kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49¯Á‡ ÌÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡ - E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z Ï·Bi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰¯ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב'סיפרא' וראה ב. כט, ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח.45)כשכל פ"י המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני

שנים.48)הלוקח. שתי – ׁשנים שלא 49)ומיעוט ָ
דקאי  מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני במספר דכתיב ב'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב'עשה' קאי נמי לוקח

וליכא". תקנה), היובל ,ב.50)אחר יח שם ברייתא,
רש"י 51) ועי' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי תשרי, שהגיע שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי בתי לענין שהרי השנים, שתי בכלל העיבור חדש
פי"ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈ¯ˆÂ53˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜¯È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ -58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ. בה, להלן.56)לזרוע ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני  השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני שם: ולהלן אליהו".
שני  מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני
כלל  תבואה הוי דלא הכא אף כלל, תבואה הוי דלא אליהו
שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ"ח וראה (רדב"ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק אלא השנים, שתי של

.‡ÈdÁÈp‰59‰¯ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61d¯ÎÓ .62˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב כאן
קודם. שאכלה שנה "שני 61)כתב הן שהשנים כיון

זה  ולפי לעצמו. והפסיד זרע, לא שהוא אלא תבואות",
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שנתיים  שנירה או בורה הלוקח הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב"ז). ועי' (כסףֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי לו משלם המוכר שאין ב"נירה",
שמין  שאין שכתב בה"ח, זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח לא אבל האילנות, שבח את אלא ללוקח
משנתנו. על גדול' וב'אור שם, בהערות וראה הקרקע,

ולא 62) ממונות, בדיני כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני 63)כרב. כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.·Èd¯ÎÓ65Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈

˙‡e·˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני לו מכורה זו שדה שהרי
שני  במספר בהן: אני שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚È¯ÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי פחות נגאלין טרשים "מכר ב: יד, שם
ששם  וכיון לזריעה. ראוי שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי  שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם) גמרא
שם, גרשום' ב'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי"ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ"ח עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי 70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי והאי רחמנא, אמר לאחוזתו ושב טעמא,
ב"תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי

.„È¯ÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L ,ÌÈL73- ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»

B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»
˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ -74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי
יכול  סרק אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני במספר

(רדב"ז). שנים שתי בתוך אותם ואףֿעלֿפי 74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב"ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח, של הזאת הקרקע שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי לאחוזתו, ישוב שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂË¯ÎÓ75LÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ

Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈
¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz76·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»

.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף פ"ה בהר פ' 'סיפרא'
ששם 76) אףֿעלֿפי לעניננו, המתאים הפסוק את כתב רבינו

אחר. פסוק נזכר

.ÊËd¯ÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡¯‰78d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»
¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â Á˜Bl‰ „Èa ‰ÁÈaL‰Â¿ƒ¿ƒ»¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈

¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ - ÌÈ˙‡Óa81d¯ÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»
‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»

‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ -82¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈
.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ"ה. העודף את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב שנאמר, שם:

מקובצת' ב'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי כרבי שם,81)שם,

לפי  (היינו, שבידו העודף העודף, את והשיב שנאמר: ב.
מהלוקח). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף, שם:

עתה). שוויה (לפי שבקרקע

.ÊÈ¯ÎBn‰83,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ¯ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84¯Ó‡pL ;85„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב, שם ו'סיפרא' שם, משנה
ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו

ב.85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88- ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89- Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי שאינו דבר
ה"א.89) סוף שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
¯Ó‡pL91˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי ולא כחכמים ב. נב, בכורות משנה,
לפני 91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ"ע, שם. גמרא
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שם). (רש"ש ה"ד פי"ב להלן חומה, ערי בבתי כמו היובל,
(חידושי 92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי אומרים יש

לג). כד, ביהושע הרד"ק בשם הרמב"ם על איגר ר"ע

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

¯BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ Ï·Bia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי כרבי שם, כלומר,94)בכורות
שני  של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו
שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל

השני. של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב "מתיב שם:
הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי אלעזר, רבי ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסףֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי
לרבי  חכמים מודים הדברים שבשאר משמע כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ"ג המת אחיו נכסי כל שיורש
בכור, הכתוב שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎL¯Bi‰ Ï·‡99˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ -101ÏLk Ì‰È¯·„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰¯Bz102˙Èa ‰pnÓ L¯È »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙B¯·w‰103‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ -104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106¯·˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙¯e·˜a ·iÁ È¯‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ"א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי"ב ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי רבינו, וכוונת ה"ח. נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי של
שלמאןֿ מזה משמע דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי ד). ה"ב, שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי ב: קלט, בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי, ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח'. ברוקה.102)וב'אור בן יוחנן כרבי שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב"ם  - ב ק, בתרא ובבבא שם. ובהערות הי"ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e¯‡a ¯·k2,ÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
- ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙¯L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï·‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ"ט
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי משה ויקח פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב:) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י קדשים לשאר קלֿוחומר כלי
"ולקח, אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר

מפרש  שם ובמלבי"ם בכלי" כאן אף בכלי, להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי חטאת של קיחה אף בכלי,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי, טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי יג) יד,

כלי". טעונה אשם המקדש 4)אף ביאת בהלכות הוא כן
בני  "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב.). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב. הלכה להלן

.·ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe·‚ e¯‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL -8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ"ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ"ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
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לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי ח,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי,

ג. הלכה סוף להלן וראה כן.

.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa ¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz ¯L‡ ÌB˜Óa :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁ·e , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈
˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡¯˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈

ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡¯˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡·e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»

¯eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»
ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ¯ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈

ÌÈÓÏL Á·ÊÏ ‰L Èa ÌÈO·Î17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈
ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿

‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח.9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק (שהרי
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף וי"ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא
לפני  שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,

הצאן)". (=מן התחתון מן מח:11)כן) עיין 12)שם
וכו'13)כסףֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא

הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים
שהיא  בתורה כתוב שלא ואףֿעלֿפי וכו'". קדשים קדשי
שווה  שהיא לפי ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי
פ"ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי  לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי ועוד, א). משנה

שם). (רש"י כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ"א למעלה ראה עצרת, כבשי שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי "זבחי במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי דמן וקיבול
קמיה  חנן רב בר רבה דתני צפון, דבעי לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי רבא, ליה אמר ציבור. שלמי אף
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי  ועל עולותיכם על כהנא, דרב בריה מרי רב מדתני
זבחי  אף קדשים, קדשי עולה מה י) י, (במדבר שלמיכם
שלמי  זבחי אף בצפון, עולה מה קדשים. קדשי ציבור שלמי
ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור

ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסףֿמשנה עם מיד כי
נוזל  שיהיה כלומר, הכלי. לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח), הלכה פ"ד (למעלה מיד בכלי

ב. הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ È¯BÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa ¯Ó‡ È¯‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe¯‰ Ïk ¯ÈLÎ‰Ï - ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»
ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe¯ Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ

ÌÈ¯Lk - ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ
˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt - ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««

‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡¯22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב, אמר יהודה רב בר רמי "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי היה
קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי לאכילת העזרה את
אומר  יהודה ברבי יוסי רבי היה "וכן פ"ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני
קדשים  קדשי לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ
שנאמר  הכפורת, אחורי אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסףֿמשנה). וראה ח.21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח.

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa - „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt -¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«

˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È¯‰ -25Ï·‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Î¯t‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח בהם שכתוב בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ"ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח", הגדול שער קול ששומע עד השוחט
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב. ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב' יום נעולות 24)וב'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי 26)דמי". מהלכות פ"ז כמבואר ההיכל, פתח על
שמח). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי, "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס' רש"י ופירשו פתוח", כפתח אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜È¯Ê ,¯eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜¯Êna epnÓ ˜¯BÊÂ ,˜¯Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜È¯Ê ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ô¯w‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ
Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈

‰ÏBÚa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa¯‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
'·È·Ò' ÌÈÓÏL·e36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ È¯ÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓB¯c‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי טעון "ודמן יחיד): שלמי (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ) רומי בדפוסי כן
לעולה. החדשים: כי 30)בדפוסים ט, הלכה להלן ראה
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אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים

משנה). (כסף שם הקרנות 32)בברייתא שתי כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי  שיהיו כדי דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ"א בקנים
"אל  כה) – יח ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי העולה", מזבח יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י:) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ"ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי נותן היה כך משום כי טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני י). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב
בקרן  לזרוק הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית
(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח"כ מימין, המזבח

(רש"י 35)שם). שלנו פשוטה ככף עשויה יונית, אות

אהרן 36)שם). בני "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה
(שם  בשלמים נאמר וכן סביב", המזבח על דמו את הכהנים
סביב". המזבח על הדם את הכהנים אהרן בני וזרקו ב) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב) ז, (שם סביב בו שנאמר
סביב", המזבח על יזרוק דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב, אי סביב. תלמודֿלומר כחוט,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח, ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י היסוד" אל  שיריים

נב.).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי  ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י, הלכה פ"ז להלן וראה דרומי.

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa¯‡ ÔeÚË ÔÓc - ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙¯˜ ÏÚ :da ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜¯Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„eb·e Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „¯B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô¯˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆
Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k Ô¯wÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««

¯tk - Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ"א למעלה ראה
הנשרפות. נב:42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח קרנות על ונתן פ"א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנין העליונים
שמעון  ב"ר אלעזר רבי רבי. דברי ולמטן, הסקרא מחוט
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף שמעון ב"ר אלעזר כר' ולא כרבי, רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע להלן ונאמר "אצבעו", שם)
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם
היתה  רבינו ולפני מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ' פ"ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי, קרויה

וכו'49) "ולקח כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח מה כל שיתן מזה שנשמע ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי האומר דרבי, (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר
וראה  כמותו, רבינו ופסק בחודה, מצוה לכתחילה אבל

בכסףֿמשנה.

.ÁÔ¯˜Â Ô¯˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó - Ô¯w‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ¯ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜¯Ên‰53Ìc‰ È¯ÈML ;‰iL ÌÚt Ï·BË Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙¯Á‡ Ô¯˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י מקנח. במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב". כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק, בשפת אביי,

ח. הלכה פ"ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו
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.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa¯˜ ˙Ba¯w‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»
„·Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55Ï·ËÂ :da ¯Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«

Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈ·Ë È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»
ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק, זורק הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק, לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע, טבילת ישנה בה ואף ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי בכלי יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח) הלכה פ"ד למעלה (ראה
כדי  כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק רשאי אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי שיהיה הוא הזיה, כדי ושיעור
אצבעו  לקנח שיוכל כמות רק שם שיהיה ולא אצבעו,
מ:) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58L·ka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60··Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ô¯wa Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙È·¯ÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ô¯w‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓB¯c¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ;Ìc‰ È¯ÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê - «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓB¯c63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי 59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב למעלה ראה

בפ"א  עוד שם וראה מזבח, של לדרומו בנוי היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי מזרח. לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב:). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק שהרי
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי, ליסוד השיריים שפך הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב), מזבח על הדם שמזין
העולה  מזבח של המערבי יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע שהוא

דרומי). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף יא),

.‡È˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc - »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÏÎÈ‰Ï65‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»
ÁaÊÓ ÏL È·¯Ún‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ È¯ÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«

ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח), שעיר של (זוגו הפנימי הכיפורים יום

טז. הלכה פ"א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב ובצד מועד", אהל פתח אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי, ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י). הלכה (למעלה תחלה

.·È¯t ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
¯ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Î¯t‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa¯‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ìc ·¯ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71¯‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙B¯Lk - ∆ƒ¿ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

dpeny oerh odn cg` lk mc ,mixetikd mei ly xirye xt"
."'ek zkextd lr dpenye ,micad oia lr zeifd

ועל  הבדים שבין בהזיות 'שמונה' המספר דיוק לבאר ויש
עילאה  תשובה להיות צריכה ביוה"כ התשובה הפרוכת,
שמחה  מתוך להיות צריכה זו ותשובה שלימותה, בתכלית
תשובה  מחמת שק "הלובש בשו"ע אדה"ז כפס"ד דווקא
בכסות  לכבדו וצריך יו"ט שהוא מפני ביוה"כ לפשטו צריך
"קרעו  של ההנהגה עם קשור אינו יוה"כ שצום היינו נקיה",
שמחה. מתוך להיות שצריך אלא 'שק', ולבוש בגדיכם"
לוחות  בו שניתנו "יום שביוה"כ למתן־תורה קשור זה ענין
נאמר  ובתורה תורה, ענינה עילאה' 'תשובה כי אחרונות"
וזה  שמחה. של ענין לב" משמחי ישרים ה' "פקודי
המספר  כי יוה"כ, של בהזאות 'שמונה' במספר שמדייק
הבינה, בספירת שהיא עילאה' 'תשובה על מורה 'שמונה'
השמחה, עניין – שמחה" הבנים "אם ענינה הבינה וספירת
ד'עתיקא  הגילוי המשכת הנהר" "רחובות היא בינה ובנוסף

הרחבה. של באופן למטה קדישא'
(fl oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גדול.68) כהן של פר המשתלח.69)כלומר, של זוגו
ה"ב.70) יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ד ראה הארון, בדי
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני י) הלכה ה פרשה
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שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב מה וזהו הבדים".
הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח, כהן בפר
כאן  שכתב מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי מהלכות בפ"ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב). הלכה

.‚ÈÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t74ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe75Ìc ˜¯BÊ - »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Î¯t‰ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·L Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïc·n‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa¯‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח, כהן שעירי 75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני את ה' לפני פעמים שבע הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,
טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי לרבות "החטאת,

הקודש".77) פרוכת פני "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
ÒÎ80‰¯BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ -81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B¯˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ

˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ84,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב)79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ"ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב חלק ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י הוא (כן
למנורה, הזהב מזבח בין ועמד נכנס דמן, וזרק ששחט (299
בית  כנגד פעמים שבע והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי
נכנס", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני הפרוכת, על ההזאה שהרי
מהלכות  בפ"ד וראה נח: (יומא ולפרוכת המזבח בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב, הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי שם שטעותֿסופר הפריֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ"ג (צוקרמנדל פ"ב יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב מזבח בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי כי בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי נג: נב: ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח.

(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני אשר המזבח אל "ויצא יח)
כן  וכמו מזבח", מכוליה דנפיק עד המזבח, אל "ויצא נח:)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני "מזבח ה'" לפני הסמים קטורת "מזבח ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח חוץ עומד כיצד, הא ה'. לפני כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי שסובר למי גם כי רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע שבה דרומית מערבית מקרן שהרי צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח" אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי – מבחוץ נכנס אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k ¯t85Ô‰k - «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯Lk - ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג: ד, בויקרא
של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח, כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח הכהן "ולקח הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני את ה' לפני וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי. המזבח שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח ליסוד שיריים ששפיכת

משיח). לכהן לכתחלה אף צריכה פ'88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי אין המשיח,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח, כהן ולקח תלמודֿלומר
העתיק: שם שמעוני (בילקוט אחר כהן קבל ואם משיח,

כשרה". עבודתו "הדיוט")

.ÊË‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙ¯Op‰ ÔÈ¯ÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰¯Bza Ô‰a L¯t˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

¯t ÔÈ„k ÔÈc - Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba ¯eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰Ù¯OÏÂ ,93Û¯BO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ"א למעלה כו.90)ראה – כב טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י הלכה ו פרק שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף כאשר אותו "ושרף יג).
עבודהֿזרה  שעירי ואין ישרף, פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק
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המזבח, קרנות ארבע על הזיות וארבע הפרוכת, על הזיות
לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה

משיח. גֿד.93)כהן הלכות פ"ז להלן לטמא 94)ראה
ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ"ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי שלמדים רבינו מדברי שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט פרשה אחרי פ' ובספרא פג.

.ÊÈ¯BÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô¯˜ È¯‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆ¯iL Áe¯«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ98e¯‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

¯Ó‡ È¯‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :¯BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜¯Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙ·e ¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.¯BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק ע"י
ה"ו. פסח קרבן מהלכות בפ"א גם וראה מרחוק. ולא

שופכן 97) והפסח והמעשר "הבכור פ"ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח"מ וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ"ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ"ב
קרח 100)ה"י. (פרשת בספרי ואמרו וי"ו, בלא "את" צ"ל

אחת". מתנה המזבח, על תזרוק דמם "את קיח) פסקא
אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי שם: בספרי

ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח
כז) יב, (דברים נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר יצחק ר'
שיטענו  הפסח ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח). פיסקא ראה ספרי גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח"מ וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙ¯Op‰106:¯Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
Ì¯Oa ˙‡Â Ì¯BÚ ˙‡107‰lÁz ˜¯BÊ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

Ú¯B˜Â ,ËÈLÙÓ Ck ¯Á‡Â108ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.¯ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב כן ואחרי קודם, זריקה כתוב שבכולם
על  תזרוק דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח העולה את

קודם 105) הפשט דאין מודו דכו"ע "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני רש"י וכתב זריקה,
זבח  רבינו, כתב ה"ט) (פי"ט המוקדשין פסולי הלכות
ובקרית  משנה), (כסף פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט

על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב, כאן ספר
העולה". את "והפשיט ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח",

לירושלים.106) מחוץ הדשן למה 107)בבית הכוונה
פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב
וכן  משיח. כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח, כהן פר (אצל
רפ"ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט שלא ניתוח ע"י להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח. ע"י כאן אף ניתוח, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף הפשט, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי
שלא  ניתוח ע"י כאן אף ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט, ע"י

כאן). המוריה הר (ראה פ"א 108)בהפשט" ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ - ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
¯BÚ :¯Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰110- ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙B¯BÚ Ï·‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111d¯O·a ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

d¯BÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï -113- LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ
LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן
עור  אלא לי אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף מרבה שאני "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי כל אף קדשים, קדשי עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע "כגון
שם). זבחים (רש"י למזבח" היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח" לגבי שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡ - ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ ¯Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ Ô¯BÚ -116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B¯BÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
¯ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט). המוקדשין פסולי מהלכות במשנה.116)פי"ט שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי מהלכות פ"ד שם 118)ראה ראה

כא. פי"ג:119)הלכה ומנחות פי"א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע, (=בעלי כהונה גדולי
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לכל  שבתות בערבי אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע,
ומשמר". משמר

.‡Î˙Èa‰ ˜„·Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e·¯˜iL ÔÈcL ,ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121- ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ë¯t - LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„·Ï eÏtÈÂ ˙B¯BÚ‰ e¯ÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„·BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈ·ÎBk125¯Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ „·Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח.120) ולא הבית לבדק עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ"ד: פ"ד בשקלים יהושע כר'

אליעזר  רבי ונקבות, זכרים מזבח, גבי על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע רבי וכו'. עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק

לעולת 122)כאן. פרט איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי  וכו'. להקדש פרט מאי וכו', יהודה ר' דברי הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק עולה למתפיס פרט ינאי, א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט לעיל, דתני (להא לה מוקים במאי מר,
יהושע  וכרבי נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י)

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי "הני בגמ': שם
מילי  הני הקדישו, חולק אדם דאמר יהושע לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק תפיס עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י)". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ'

נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי אין ח), ז, (ויקרא איש
מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר

בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי הכסףֿמשנה וכתב שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה,

לישראל. גר בין לחלק

á"ôùú'ä ïåùç-øî å"ë éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰·e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰¯Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e¯‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ¯ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב כי "אדם גֿד) א, (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב טז) ט, (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב'ספר וראה כמשפט". ויעשה העולה

רומי.3) בדפוס הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב". פ"ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח ואחרֿכך העור את
ועי' לנתחיה", אותה ונתח העולה את "והפשיט ו) א,

מנתחין  כיצד ה"הֿט, להלן וראה במשנה. - ב נג, בזבחים
העולה. את

.·ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈

ÔÈ¯aÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -9eL¯t Ì‡Â ,10‡Ï - ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…
eÏÚÈ11Ìc‰Â ¯Oa‰ EÈ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»

eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15¯ÈÊÁÈ ‡Ï -16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆
.¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י במשנה. - ב פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב הפשט, בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאףֿעלֿפי

ראשו". אצל ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי. ט) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט"ז). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק הרי

מזה, שנשמע הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,

שם). (רש"י, כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ.
(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח על פקעו

בדברי 16)ט:). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,
"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט רבי, של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי  עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי מחזיר אתה ואי
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק דורש רבי
פסולי  מהל' פ"ג (להלן כמותו פסק ורבינו ירדו, – המזבח
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט"ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב'תוספות'. ועיי"ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי כצורתה, המשנה לשון העתיק

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈ¯·È‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,¯ÈÊÁÈ - «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

¯Oa‰ C¯Á˙21Ô‰ÈÏÚ L·ÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡ ,¯ÈÊÁÈ - ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי 20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם המזבח
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חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי נמי.
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי". צריכא,
אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי

ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי ממש, בהם יש אם אבל צות.
אומר: הוא שהרי חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,

הלילה". כל המזבח על מוקדה (שם):21)"על בגמרא
שנתקשו  "קשים רש"י: ומפרש בשרירי", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע יוחנן, רבי "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע איני הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן
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לנתח.24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי וכו' שוחט מי השני
ולמטה  הכבש מחצי ונתנום "הלכו ב: לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"יֿיח: להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ"ד וגם במס'26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ"ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי ועל המלח בלשכת נתונה, המלח מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי על וכו', מזבח של ובראשו
הי"ג. מזבח איסורי מהל' בפ"ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב במה הדבר, מקור
הי"א. שם מזבח איסורי בהל' וראה מלח". תקריב

אברים 27) מעלה מי הרביעי וכו' "הפיס א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב: לב, תמיד במשנה וכן למזבח". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח גבי על העלאה כל ובוודאי למזבח".
הי"ג: הבחירה בית מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו זריקה,
ליתן  כדי למזבח הכבש בין מפסיק היה מעט "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב: צ, בחולין הונא רב דברי
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח" חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ"ב). פ"ב תמיד המשנה, (פירוש המזבח"
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,

הקריבהו  ח) א, (מלאכי שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח, מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח ועל שלם, כשהירך מעלהו

שם). רש"י שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי וגם עליו, חולק לא יהושע רבי גם

משנה'. ב'לחם וראה סב:) שהרי 30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח. הדם וזורק בין 31)בארץ מפסיק היה מעט שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח האיברים ליתן כדי למזבח, הכבש

הי"ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ"ב ב'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי"ב) פ"ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק יהא יכול בזריקה. הבשר אף וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק אלא מרחוק, שזורק

.(4 485 (עמ' פ"ד זבחים תוספתא ועי' זבחים 33)ועורך.
הי"א. פ"ד למעלה וראה רב. של מימרא - ב מו,
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מ"ב.34) פ"ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט. קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח לפני הפשט צריכים
שגמר  לפני לנתחם מותר – הפשט צריכים שהם שאע"פ

הבהמה. כל את ה"י,37)להפשיט פ"ט להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב
פ"ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי  ויתכן אמורים, הדברים בשור כי ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע עד ויורד
עד  ההפשט מלגמור הניח "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידיֿזה מ"ג) פ"ט (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח", "והפשיט ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
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הוא  ההפשט כי ה"א) פ"ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב'ספרא'
התחלת  לפני הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח לפני
חֿט) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט גמר לפני נחתכים הם ולפיכך נתחים, בכלל

הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי ממש, ברגליו לתלותו שאיֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט".42)הראש. את גמר) =) "מירק במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב, הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי מהל' פ"א להלן (ראה למזבח
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב שמגיע עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי חיבורו, ממקום הלב שקרע כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי דלהלן, הקריעה לפני והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע "ואח"כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב, למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב"ד המצוות על מעבירין שאין לפי הלב, שקרע
הבהמה  כובד שעדיין משום כתב: שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני תלוי 45)הימני שהקרבן "מפני
לשון  למיתני שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי עולה היה ברגלים להתעסק צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב"ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף, החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב מה ראה כן, לפני חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי עמה" ביצים וב' בה, שזכה למי ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע ואח"כ מבחוץ שהם הכבש רגלי בשני
לתלות, יכול היה לא רגליו שני חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב"ד). קורע" ואח"כ הקרב"48)תלוי שעל "חלב
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב (כז.) דחולין בפ"ב מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב) א,
את  נושא כשהיה שהרי שם), (חולין, מעלה" של כבוד

הי"א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש
גנאי. הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם
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במשנה.52) וי 53)שם פ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב, בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ"ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י יין ואחד מים חלקי שני יחד,
הי"ב. פ"ח וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י 56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ"ג:57)בזבחים פ"ה במדות
הקדשים", קרבי מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ"ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי"ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם

שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ"ד, שקלים ממס' (פ"ו ששנינו כמו
בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ"ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי"ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני וזהב מכסף ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח".
שאחד  שאףֿעלֿפי אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב'ירושלמי'
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח שלא הוא הנסים

הנס). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„·k‰ ÔÓ ‰‡¯‰ ˙‡ LÈ¯ÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„·k‰ Úaˆ‡Â„·k‰ ÔÓ63„·k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64¯Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ·˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰¯„M‰ „Ú „¯BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰¯„Ma68˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „·k‰Â ,¯Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ"ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף (ראה הימני הדופן עם קרב

ומפרש). (הרא"ש ה"ח להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ עם קריבה היתה הכבד אצבע "כי במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י, ד, ג,
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(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט שיהא ז"ל רש"י
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב קדשים,
המוריה' ב'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא

הי"א). פ"א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם
מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב"ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב, שני ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע"ב המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב'מאירי' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי 65)בסוף ונותנו החזה "נוקב במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי הקרקע את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי בין נקב "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע עם בו תלויין והלב
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק

שם). (ראב"ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי  צלע של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב"ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב"ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח). סוף להלן (ראה השמאלי בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי

המוריה'). ('הר ה"ח במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰¯bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,¯Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈

ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡¯‰Â ·l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dz¯·Áa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa¯‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa¯‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰¯„M‰Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי על גרה ונקרא לצוואר,
(כסףֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח צלעות "שתי

מצד  צלעות שתי בה הניח ועכשיו הימני, הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח לומר שייך לכך השמאלי, דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי.74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי שהניח "ומניח" הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח" כמו לדופן
צלעות, שתי הדופן אצל הניח לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי שגם מפרש הראב"ד אבל (רא"ש). העוקץ" עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי מניח היה הימני

ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי אצל כלומר,
שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע מניח מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ מחוברות מהן
מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע כן
מחוברות  שלעוקץ באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ

צלעות. ארבע – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81¯Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „·k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚¯‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

¯Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84¯„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰¯Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב"ד
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב, שהוא
"לעומת  ט) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב מ"א), פ"ג
השדרה  סוף "שהוא כתב לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב"ד). (המפרש, שתי 83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני לפרשם חש ולא ה"ח), למעלה (ראה

ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי ונתנה השמאלי רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ"ל כתב, הרמב"ם על אברהם' 'באר

הי"ג. להלן ראה העוקץ, את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת
ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי "אין ה"ג) פ"ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡¯‰88Ï‚¯·e L‡¯a -89BÈÓÈa L‡¯‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ¯˜Â ,BÚB¯Ê ÈtÏk BÓËÁÂ91˙È·e , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ ¯„t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚¯‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ d¯BÚ ˙È·e ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי 89)הכהן הימנית רגל והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח יב) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב בו שיחזיק "כדי (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב"ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
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שני  מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב האבר ונושא ידיו בשתי אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.
הרגל  של החוץ דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף חיבורו
חוץ, כלפי נמי הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין
('תפארת  טפי" שפיר דהכי אצבעותיו, ראשי כלפי דהיינו

(ראב"ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי ישראל'),

.·ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa - «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני.95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח"

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚¯·e ı˜Úa -99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„·k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e102. ≈»«

השלישי.98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי"א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ ראש את מניח והיה (מפרש), בעוקץ דבוקה
שהיא  האליה (עם השני וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב
ידו  פס על להחזיק ויוכל יעכבו שלא כדי תלוי היה ארוכה)
הראב"ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי הכבד אצבע גם

ימין.101) יד על העוקץ עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ·¯‰103‰¯b·e ‰ÊÁa -104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰¯b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי.103) שם.104)הכהן משנה,

.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa -106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי.105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊ·a ÔÈe˙ ,ÌÈ·¯˜a -108ÏÚ ÌÈÚ¯Îe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ O·k ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈ·¯w‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»

ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ -115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי.107) (ראה 108)הכהן גדולה כף היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע"ב). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ והכרעים "והקרב יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב, על שהכרעים הרי המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב. כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי הכבש, מן
לשני  הקרבים את לחלק הכוונה ואין הי"ד), פ"א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ"ו). מקטירין 111)פ"ב העולה, אברי הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי 112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי שם:
משום  בחביתין", "השמיני שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות

מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ"ו אבל חביתין,
המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן

שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום
שני  האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי ההין, רביעית
לשני  הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ"ב למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני אלא כהנים, לשני היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ O·k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

¯OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי  ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ¯BM‰118ÔBL‡¯‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚¯‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡¯‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰¯b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .¯OÚ „Á‡Â È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ"ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי שהוא

.ËÈ¯BL ÏL ÏB„b‰ ¯·‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ - ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :¯Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ¯ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;¯eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ - ¯˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ"ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
L·kÏ125‰BÙe126··BqÏ127˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï BÏ ‡·e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁ¯ÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡¯ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dt¯Ú130ÏÈc·Óe131‰ÏeÒt - ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡¯‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt - Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡¯‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰¯Lk - L‡¯‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»
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ב.124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי
ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט עלֿידי

הבחירה  בית מהל' פ"ב למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן
יד. (פ"ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב הוא

סה.) (זבחים שאמרו ואףֿעלֿפי ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח" בראש מליקה אף המזבח, בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב מוכיח שם הברייתא המשך הרי
שאפשר  הסוגיא בסוף הדבר וטעם (עיי"ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב גבי על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף עולת שהיתה בזמן
לא  כי ממש, המזבח בראש עולה היה אז ה"י), פ"ז (להלן
זבחים  רש"י ראה מערב, לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
יוםֿ וב'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ"ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ"ג. פ"ו זבחים טוב'

משום 128)כח). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ"ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף שעולת בזמן כי ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני 130)להלן אחורי הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר, העוף.
ו'תפארת  ורע"ב שם, זבחים רש"י ראה הצוואר. אחורי
"ממול  הכתוב בה ביאר לא העוף ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף",
"ומלק", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק", ח) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק שם: (כמפורש עורף ממול (בחטאת)

עורף". ממול (עולה) כאן אף חותך 131)ערפו"), כלומר,
(חולין  מעכב אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני
זאת  ולמדו שם). משנה' וב'לחם ה"ו, פ"ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף לעצמו, והגוף לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף לעצמו
יבדיל", "ולא ח) ה, (שם העוף בחטאת שנאמר שממה כתב
יוםֿ ב'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף בעולת כי ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב' במשנה - ב סד, שם
(סה: שם וב'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט) פי"ח דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף בעצמו
כי  ויתכן עיי"ש. מעכבת, אינה הבדלה אף מעכבת, אינה

בפי  רבינו כתב שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב, הכתוב עליו ששנה כמו זה והרי מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח, לקיר ובגוף
ה"ז) פ"ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב'ספרא' המזבח", קיר
ומוצה  ובגוף בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף "עולת מ"א): (פ"א קנים

סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
לאחר  דעתך על תעלה וכי (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר
קכו, הערה למעלה וראה המזבח". בראש מיצוי אף המזבח,

מזבח. של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב זבחים,
סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ"ט (שם וב'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף דם שמיצה  אע"פ "עולה,
הגוף, דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי". בגוף דמים, דרוב

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡¯‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ137BÏ ‡·e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙È·Ï142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח, קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח". וסופגו למזבח, מליקתו בית והקיף הראש את
סומכו  למזבח, מליקתו בית את והקיף רש"י: שם ופירש
שם. הרע"ב פירש וכן הדם". שיתמצה כדי בקיר, ודחקו
הגוף", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי ע"כ

מיצה. כבר שהרי אש 137)מיצוי על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח. שבו 139)שם  הזפק "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם
מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי הוא "בידו", רבינו שכתב ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי דבי כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב"ן כתב וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי כמו מאוס, ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי 141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב"ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ"ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ"ב (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי"ב). ומוספין תמידין

.·ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa - ÂÈÙÎ· B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ144- ÏÈc·‰ Ì‡Â .ÏÈc·È ‡Ï :¯Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

¯Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
¯Á‡Ó da ‰pML Ïk - ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰¯Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»
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ביד,143) אלא שיסע אין ושסע, רבנן: "תנו ב: סה, זבחים
הגדי". כשסע וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא וכן

('תפארת 144) מזה" זה הגוף חלקי שני קורע "אינו
ה"ו):145)ישראל'). (שם ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

שמח'). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי רבינו, הסביר שמיני) (כלל המצוות' וב'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח". תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„¯BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ô¯tva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
Û¯Ú151‡È·‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .152,‡È·Óe CÈÏBÓ - …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

¯Bc - Ô¯tva „¯BÈÂ Ò¯Bc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e¯˜Ú154LLBÁ BÈ‡ -155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰¯„L157˙˜¯ÙÓe158¯Oa ·¯ ‡Ïa159·¯ C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È¯‰ - ¯Oa160CÈ¯ˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„¯BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡ - ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ ¯Lk Û¯Ú‰ ÏÎÂ .¯Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ מליקה, מצות כהנא, רב "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י ומפרש מצוותה". היא וזו
דורס  וזהו צנון, שחותך כמי למטה וחותך דוחק הוא כלומר,

שח  מהל' בפ"ג (וראה ההלכה בהמשך הי"א).שלהלן יטה
"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ"ז (שם ב'ספרא'

ומלק" "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף בחטאת מולק "כיצד אמרינן: פ"ז, זבחים
העוף, בחטאת שמולק כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק
מבדיל  היה העוף שבעולת אלא העוף, בעולת מולק כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ"ב דברי 153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס =) ויורד קוצץ מליקה מצות שאומר כהנא רב
מוליך  אין, ויורד קוצץ למימר: אבין רבי "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף אימא: מצוותה", היא "זו ומאי כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי"ד: שחיטה מהל' פ"ג ראה
ונשמט  הוושט, או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ' בעוף", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי "תני
בר  רמי דתני הא קיסי, בר רבין לי אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח, א. כא, וחולין ב. רש"י 157)סה, השדרה, חוט

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ"ט וראה שם, זבחים

העורף". שבתחילת לפולין מבחוץ תחילתו השדרה,
שם.158) רש"י הצוואר, רש"י 159)עצם סביב, המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב: סה, שם

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב חותך הוי אי הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י הן" מסיני למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני  חותך אלא לשני, אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי  הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב. סה, זבחים א.162)אביי סח, זבחים משנה,
שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט ב: יט, חולין משנה,

ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י), הצוואר לצד ששוחט הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י העורף "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף רוחב כל כלומר, למליקה",
אחורי  כל (שהוא העורף מול ורק אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"ë 'â íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰¯eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e¯‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈ¯eÓ‡‰ LÈ¯ÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜¯BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B - ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰10¯‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ d¯Oa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב, הלכה ה פרק למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח:6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן חֿי)9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח א: פרק זבחים בתוספתא
בין  בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
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בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים
לזכרי 11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה

במקום  יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.·˜¯BÊÂ ËÁBL ?˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e¯‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚ¯B˜ Ck ¯Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜¯BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È¯‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18¯ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Ô¯BÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙È·a21. ¿≈«∆∆

ט).12) הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי
משאר  טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים,

בכלי". והוי כל 17)והרים, "על יג) ב, (שם שנאמר

מלח". תקריב קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב)19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץ אל כא)
שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ אומר כשהוא
כבר  שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב)
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי  ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם
העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף

בעורו". בשרו כך בקרבו יב)21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף". הדשן שפך "על

.‚‰Ù¯OÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a - „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
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תני 22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי
יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי
ודישון  העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום  (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח

מזבח.23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי פסולי

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף" באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי  קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש
שרק  רש"י ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי
שריפתם  אף העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים וודאי

.„B·e .‰¯Èa BÓLe ,˙Èa‰ ¯‰a - ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
¯Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ - ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ
ÔLc‰ ˙Èa ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLe¯ÈÏ30ÔÈÙ¯BO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ

.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙ¯O Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈl·e ¯Êa ‰¯Lk ÔÈÙ¯Op‰ Ïk ˙Ù¯Oe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙ¯Op‰‰¯Ê31ÔÈ¯Lk ÌÈˆÚ‰ Ïk - «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡··‚·e L˜a elÙ‡ ,Ô˙Ù¯OÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡ - L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ¯‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
B¯tˆa „¯BÈÂ ,e¯‡aL BÓk ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈc·Ó BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ·¯ B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt - ÏÈc·‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆
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.ÏÈc·È ‡ÏÂ Bt¯Ú ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ ¯È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ È¯ÈLe40¯‡Lp‰Â :¯Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ ¯È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈ¯ÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿

א,34) (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט.35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף

מהגוף. הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט)38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש

הסקרא.39) מחוט למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .·kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,42¯O·k ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי 41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי  (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚¯ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL ·Á¯ Ï‡ d¯‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„B·ÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰¯Lk - ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
(רש"י  לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס

האצבעות 44)שם). בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,
לאצבע". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
ומולק  אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„·Ï·e ,d˙˜ÈÏÓÏ ¯Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰¯Lk - ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ È¯ÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆

˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ
ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ

‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«
ÛBÚ‰56‰a¯ ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ

˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï ÔÈÙ - d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח. שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי. היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח
שבו  מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח". גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף
כמין  נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום
שתי  מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר

הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ C¯c ÔÈÏBÚ - ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ„¯BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô¯˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,Ô¯wÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
·˜ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô¯˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח.61) הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו מחוט 63)למזבח

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
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לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח

.·È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68Ô¯wÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ - ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„¯BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

á"ôùú'ä ïåùç-øî ç"ë 'ã íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ¯ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈

Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË - „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ
‰¯ÊÚa9¯L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆

L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה  העוף,3)לשון חטאת דם  ולא
ב. הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי  מן וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס כן כמו במים", ושוטף ומורק בושלה
להכשיר  אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים.
לגבי  יב הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.·C¯‰ ¯BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««

ıÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰Lw‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈
ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „¯B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆

˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï·‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»
˙‡hÁ‰ ËÁMz :¯Ó‡pL16,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙ËÁLa - ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈

˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט, עור לרבות מנין בגד, אלא לי
הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה
ההפשט. לפני ולא כיבוס, טעון שהופשט אחר דווקא כי ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י (ראה ניתז 13)עזים אם כי ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס, בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים

כיבוס. בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב. שם משנה
הכתוב  שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס,
.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס עליה יזה צב.17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡ - ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .¯Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜È¯Êa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס. טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב
שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי"א  שם טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב כלומר,
שלא  נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ
פסולה  – השם שינוי במחשבת שנעשתה החטאת כי לשמו,
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א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן
שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון

הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י
להלן  (ראה כיבוס טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,
הוא, דחוי דדם לומר בפסולין איצטריך כי שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין

ויזרוק.

.„„·Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯L25Èe‡¯Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»

ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆
‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ -≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»

„·Ïa Ô„¯B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס, טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי, כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ"בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי שהוא
הראוי  בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי

טומאה"). לקבל הראוי כל אף טומאה, שם 26)לקבל
ב.27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי, למעוטי לכיבוס "ראוי צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י
שמגררו  מודים הכל כלי, לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק רבינו, שפסק ט) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס, מחייבת הדם
הדם  אין הרי לכיבוס, ראויים שאינם מפני מתכת כלי למעט

עיון]. וצריך בהם, נבלע

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‚c‰ ¯BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯29:‰Ó‰a‰ ¯BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L ¯Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË -31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL ¯Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי דבר אלא כיבוס טעון אינו כי ד) הלכה
רבינו  (ובדברי יג משנה כלים ממסכת פי"ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי גֿד), הלכות כלים מהלכות פ"א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ"י גם וראה טומאה. מקבל
משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי
למדו  השמועה מפי עור", או בגד "או לב) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י) הלכה ו פרשה שמיני פ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ" הגדל מין עור אף בארץ,
עור  כי ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב מה ולפי
דם  עליו ניתז אם העוף עור גם טומאה, מקבל אינו העוף

כיבוס. טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי
לקבל  הראוי כל אף טומאה, לקבל הראוי בגד מה "בגד",

מקבל  ואינו לכלי ראוי אינו הופשט, שלא עד ועור טומאה.
יהודה.31)טומאה. רבי כדעת במשנת הוא 32)שם כן

שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט: בשבת
וראה  נכון, אל מיושב הכל רבינו, ולדברי מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ¯‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
‰tˆ¯‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«

dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡ - „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»
Èe‡¯Â ,˙¯L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï -…»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»

‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס", טעון
שרת  בכלי אחרֿכך שיאספוהו אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"א (להלן
הרצפה  על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי בהלכות (להלן לזריקה ראוי שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י צב: בזבחים ועיין ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא

אוספו. אי אלא 36)ד"ה כיבוס טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי בכלי שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי (=שנתקבל להזאה בראוי אלא לך אמרתי לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט יזה", אבל 37)"אשר
לפי  צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם
ט. הלכה ופ"ה ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול

.Ê˙Bzn‰ Úa¯‡ Ô˙38ÏÚ ÒBk‰ ÔÓ Êz Ck ¯Á‡Â »««¿«««»¿««»ƒ«ƒ««
Èt ÏÚ Û‡ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - Ìc‰ È¯ÈMÓ „‚a‰«∆∆ƒ¿»≈«»≈»ƒ««ƒ

„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL39˙B‡hÁa ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…»««¿»ƒ««¿¿≈¿«»
˙BÙ¯Op‰40. «ƒ¿»

דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה
החיצון". המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון

כיבוס",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)",
תלמודֿ כיבוס, טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי כי לט.) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡ - B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL ¯Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
Òeak ÔeÚË42ÔÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈML ; »ƒ∆¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ

‰Èf‰Ï43. ¿«»»

קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
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בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון
בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם

להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון

"וצריך 43)להלן. ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת אצבעו מקנח
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי

.ËÔeÚË ÈM‰ „‚a‰ ÔÈ‡ - ÈL „‚·Ï „‚a‰ ÔÓ Êzƒ«ƒ«∆∆¿∆∆≈ƒ≈«∆∆«≈ƒ»
Òeak44Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‡ÓË „‚a ÏÚ Êz .45Êz . ƒƒ««∆∆»≈≈»ƒƒ«

ÔÈlÁ Ìc ˙‡hÁ‰ Ìc ÏÚ ÊzÂ ,„‚a‰ ÏÚ ˙‡hÁ‰ Ìc«««»««∆∆¿ƒ«««««»«Àƒ
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מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב: שם
לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד
כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח, הוא נדחה
רש"י  – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע"פ  וכשר אוספו אי ממהֿנפשך, כיבוס טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק
למעלה  וראה רש"י, – הרצפה על הכלי מן כנשפך הוא והרי
(כגירסת  לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י
עקיבא  כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס
שם)". רש"י – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי
כר' (ולא כתנאֿקמא פסק והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס
הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס.
אומרים  שיש ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס,
שוב  כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – כיבוס? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי מיניה
הני  כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו
אליעזר  שרבי (רש"י), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר
שלרבי  ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר
ר"י  הגיה זה ולפי אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני

על  "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס
אליעזר. רבי כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את
נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה
(חק  רבנן לדברי אפילו הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם
(דהא  כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה "בעי 47)שרק שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
נוגע  והוא בבגד) נוגע שהדם משום הוא כיבוס שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע החטאת דם (כלומר,
אינ  כי אם בבגד, הוא נוגע עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י ראה – עולה דם בבלוע ליה שבע דהא נבלע
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע שהדם משום הוא כיבוס, טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע. לא והא כיבוס) טעון אינו נבלע ולא נוגע

נבלע). והרי הוא, בלוע (שמשום כיבוס טעונין שאין
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ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי יתכן

הלכה  ביאה איסורי מהלכות פ"ט המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע או נדה דם זה
רגלים  מי פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי  שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי מהלכות (פ"ט וטהור צבע זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי  מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי ויתכן התפל.
תפל  ברוק הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים

המוריה). (הר אותם מכניסים
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בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי ואף הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק ישבר".
במקום  תכבס וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,
למעלה  רבינו כתב ואעפ"כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי ב) (הלכה
בפסוק  התורה ריבתה כיבוס לענין – כיבוס טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב: במשנה צב. שם (ראה מיוחד
כלי  שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס, שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף" אלא הכלי בידו ממרק ואינו הכלי

יב. הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי פרק צו פ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי "אין א) הלכה ז (פרק
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח
ללמדנו  בא זה הרי – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י). ישבר – בו נבלע רק אם שאפילו
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הוא 62) וכן כרבי, ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י  צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ"ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס, כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב שאינו לומר, רוצה הכוס",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק המשנה).
– איסור שבלע ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי"ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ"ל: נפשי געלה
ומגעילן. גוי, גיעולי גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,

האש, גבי על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן
ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן

– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף כלומר,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק שהרי היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה
ושטיפה  מריקה צריך הכלי במקצת בישל שהרי ועוד, יט.
בפ"ה  רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף כג הלכה ומצה חמץ מהלכות
מהמים  הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא
גאון  האי רב בשם תנב סימן אורחֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י),
גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן,
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וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב:

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי  במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון
כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת כי כולו)", ושוטף

.„ÈÒ¯Á ÏL ¯epz ¯ÈÂ‡a ¯Oa‰ ‰Ïˆ72¯·ca LÈ - »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,¯·MÈ ‡Ï B‡ ,B· ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,¯·MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜È¯Ó ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77- ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È - ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜¯ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da ¯·BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;Ò¯Á ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

Ò¯Á79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏM·Óe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜¯ÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
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הלכה  למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל
"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה

מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא").
ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק
ב'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
ובהרֿ שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום

כאן. (כסף76ֿ)המוריה האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי  אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה
כב) (שם, וכתיב ושוטף, ומורק כא) (שם, כתיב אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה
בראב"ד  ועיין אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסףֿמשנה). כבר שהרי מיותרת, זו [מלה

נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב ממה
שמריקה  הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב"ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר

אלא  טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי  פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס, לכלי שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח, בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי לעולם", דופיו מידי
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה
כאן  הכוונה כי יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק צו פ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב:
נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל

שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס לכלי
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי  אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק המדובר כי

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»

„·Ïa84.85d¯O·a ÚbÈ ¯L‡ Ïk :˙‡hÁa ¯Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»
‰BÓk ˙BÈ‰Ï - Lc˜È86da Ú‚Bp‰ - ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»

‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰ - ‰¯Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»
d˙M„˜·e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ"י ככלי 83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס. צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
ומצה  חמץ מהלכות לפ"ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי. בדפוס נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י,
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת.
היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na89Ï·‡ ;Ba ‰ÚÏ·pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ·‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈ¯eÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי. (למעלה 89)בדפוס יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע עד בבשרה,
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך

קדשים.91) קדשי חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים
אף  בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜¯a d¯Oa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa ÚÏ·Â »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
"ורקיקי  ב): כט, (שמות אונקלוס בתרגום וראה יט:).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ"א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È¯‰ - ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



zepaxwdקצד dyrn 'ld - dcear xtq - oeygÎxn g"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰aL ¯eÓÁk ÏÎ‡96‰˜È¯Ó ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ Ô‰aL ¯eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈ¯eÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ -99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï·‡ ,¯·c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜È¯Ó ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙÈËLe101. ¿ƒ»

ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן
חסורי  קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין
במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שבספר

במשנה,101)(כסףֿמשנה). שביארו מה לפי בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים). קדשים מחמת
מני  הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי אביי, כדברי אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו

.ËÈ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰¯ÊÚÏ B¯ÈÊÁÓ -102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰¯ÊÚÏ103BÚ¯B˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk -104¯‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙¯ÙÚÓ È„k107'„‚a' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈ¯ˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰È¯·cÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ ¯B‰Ë Ba¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰¯‡LpL ˙¯ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï ¯zÓe ‰¯Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח.102) הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ"ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי 104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של  בגד בין בגד,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י 107)משנה סודר" רוחב "כדי
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף בגמרא:

בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד
מעפורת". כדי דמשייר – שם) – (רש"י שם 110)כיבוסו"

שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,
הוי  חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת. כדי בה
(חולין  והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)
כדי  מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע
הוא  ועדיין הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ - B˙B‡ Ú¯Bw‰ È¯‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk -112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e¯‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL ¯Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי שלא קרעו אם אף
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי מהלכות פ"ט למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב)
לפנים  הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע
ויכול  הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו, בין פנימי חיבור
לעשות  שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב). עמ' ח"ג בחוץ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי איֿאפשר, לכיבוס בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידיֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ - ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa B¯·BLÂ116L¯L È„Îa B·˜B - ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

¯‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa B¯·BLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯‰L ;ÌÈÙa B¯·BL BÈ‡ - ‰fÓ ÏB„b ·˜ B·˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ
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ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜¯BÓe121B˙ÁBt - ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ¯‰ËiL „Ú122„Ú B„c¯Óe ¯ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È·˙k ¯ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰¯ÊÚa BÙËBLÂ B˜¯BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜¯BÓ ÔÈ‡ - ¯ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ

בו 116) שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס חרש "וכלי נאמר לו ך

שבירה  אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי 117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס
נוקבו, שיצא חרס "כלי אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי"ט להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב
אסרו  לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה

יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו אף118ֿ)חכמים
שבירה  לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי עלֿפי

כלי. הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב הרי להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים והרי בהלכות ור,

כלי  ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה
להציל  לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים
אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי צה. שם
כלי  כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס (=וכלי רחמנא

מכיבוס,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם
יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי שבירה שלמדו כמו

אלא 122) שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.
הלכות  כלים מהלכות בפי"א וראה שם). (רש"י גדול" בנקב

דרציף 123)אֿב. – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם
עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י: ופירש מרציף", ליה
תיקון  אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס
א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב הישנה טומאתו חוזרת הכלי,
מצות  ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין –

יט. הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

á"ôùú'ä ïåùç-øî è"ë 'ä íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL - ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e¯‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜¯BÊÂ7ÌÈL‡‰ ·b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .9- ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ

CÈÏBÓ10‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ Ì¯Oa ¯‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»
˙‡hÁk12. ¿«»

ב'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב פ"ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח:

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי  וכו' אשם ואימורי חטאת ואימורי וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב, (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים
דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן מלח". תקריב
הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה וראה ה"ג). פי"ח

פ"ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ"ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח. חלבים "הקטר פ"א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין האישים, גבי על
ה"א. פ"ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי

כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב: נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ"ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.·¯‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a13¯‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

¯‡Lk - B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜È¯Êe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
¯·c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב.13) יג)14)פ"ד יד, (שם מצורע באשם נאמר שהרי
כי  וגו' החטאת את ישחט אשר במקום הכבש את "ושחט

הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ג, (שם שכתוב
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני  כבשים "ושני יט) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי שני

ה"ד. פ"א למעלה וראה שלמים". לזבח ראה 17)שנה
ה"ה. להלן

.„Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?¯eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e¯‡aL BÓk18ÌÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20Ô¯ÈË˜Óe21‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰¯ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"בֿג פ"ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי"ח: שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח"כ א.20)אותן כ, מנחות
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ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר
בני  אותו והקטירו וגו' החלב את לה', אשה השלמים מזבח
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי"א, להלן הוא וכן האישים, גבי על

ב.22) נד, זבחים ופ"ה 23)משנה, הי"ז, פ"א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL - ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰·„ B‡ ¯„a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿

ÌÈÓÏL - ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡¯˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,B¯Ê ˙‡ÏÓ ÌBÈa ¯ÈÊp‰ ·È¯˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26¯ÈÊ ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ"א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי "וזאת 25)גם יאֿיב) ז, (שם שכתוב כמו

על  והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח שכתוב כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל ידֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e¯‡aL28ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck ¯Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

¯Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈ¯ÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈ¯eÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
Á¯Êna34ÔÈÙÈÓ Á¯Êna - ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב פ"ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח: פ"ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב: עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח שלא אבימי, אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק וחזה יחיד, שלמי על 32)ואימורי כלומר,

ידי  על מניחן "כיצד ה"ח: להלן וראה שלהם. הידים גבי
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב: סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף, שהוא =)
ידיו  מניח כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף". הבעלים ידי תחת
אוחז  והכהן הכלי, באוגני אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח. של ממזרח כלומר, במזרח", היתה "תנופה
במערב, יכול במזרח. כד) יד, (שם ה' "לפני אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי מנחה מילי הני אמרי:

ה' לפני הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח אפילו "כלומר, רש"י: ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי אבל במערב". וכלֿשכן – ה' לפני ביה
פ' ב'ספרי' נראה וכן בכסףֿמשנה). (ראה במזרח שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני המנחה את "והניף הפסוק על נשא
הרי  ה', לפני שנאמר מקום שבכל במזרח, ה ' "לפני כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב" לך שיפרוט עד במזרח, הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני לומר (וצריך ה"ג. פט"ז צו פ' ב'ספרא'
א. בזה: דרכים ששתי אלא הקדשים, בקודש במערב באמת
ב. מערב, כלפי ופניו המזבח של במזרחו עומד שהוא
למערב. פניו שאין אףֿעלֿפי המזבח, במערב ממש שעומד
ה' לפני שלעולם שם, וב'ספרי' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף. וזה למערב, ופניו כלומר, במזרח, הוא
עלֿ יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב'תוספות' וראה במערב. שעומד היינו ה'" ש"לפני כרחנו

כאן). ובכסףֿמשנה אבל, ד"ה שם פ"א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ"ג העומר, במנחת הי"א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי הט"ו סוטה

.Ê„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ,‡È·Óe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ - ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰¯OÚÓ „Á‡37,ÌÈ¯eÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e¯‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי 36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי ומניח כבשים, שני גבי על הלחם
הונף  אשר כז) כט, (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי רבינו כתב שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב: לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע ומביא
במנחות  רש"י פירש וכן שלו) רוחות שהארבע למי ומביא
כדי  ומערב, ומזרח ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי, ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי  של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי. ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י נראה וכן
הכ"ה. פ"ה נשא, פ' וב'ספרי' ה"ג, פט"ז צו, ב'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח והכהן הי"זֿיח) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף",38) ארבע דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע "דאיכא משום, ד"ה רש"י ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע"פ להניף". שצריך דתרומה
ה"ד). פ"ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה לגבי

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע"י מונף ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ - ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „·k‰ ˙¯˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…
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את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט"ז (שם ב'ספרא'
שתי  מהם, למעלה ושוק וחזה הבעלים, ידי על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈ¯ÙÓe ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ - ¯ÈÊ ÏÈ‡ Ôa¯w‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÏÈ‡‰ ¯‡L ÏM·Óe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«

ÔÈ¯eÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,¯ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e¯‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט ה"ו: למעלה ראה
והשוק". החזה ומפריש הבשר את פ"ה 43)מנתח ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע ה"זֿח, הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי, "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי' העם" זבח את הבית משרתי עזרה) והיינו

מ"ה). את 44)פ"ב הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח:) (חולין שמעון רבי של תנאֿקמא וכדעת היא
כי  מר, ד"ה שם ב'תוספות' ועיי"ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע". זהו "אי ה"י להלן וראה (כסףֿמשנה). הפסוק

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי מהן לוקח נלמד 46)והכהן
כסףֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה

הזרוע 47) את הכהן "ולקח יטֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני תנופה הכהן אותם והניף וגו' הנזיר כפי על
וגם  התרומה". שוק ועל התנופה חזה על לכהן הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ"ח וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜¯w‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Ò¯k‰ „Ú ‰hÓÏ ,¯‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚB¯Ê e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜¯t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈ¯ÚÓ ÌÈ¯·È‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ¯‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ‡È‰ ‰¯eÓ‡‰ ÚB¯f‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚¯a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ"ט: חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע ועד מלמעלה הארץ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י (עי' למטה
המוריה'. ב'הר ועי' ה"ה, פ"ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי צלעות שתי חותך

הקטנות  צלעות ב' "וחותך רש"י: ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב'תוספות' הר"ח אבל הקנה", שסביב
ה"ח. פ"ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי"ח.51) ביכורים מהל' פ"ט חולין 52)ראה במשנה
של  כף עד ארכובה של הפרק מן הזרוע, "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע =) נזיר של והוא יד
ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף, הסמוך הירך הוא הראשון הפרק של החיבור
מהל' פ"ח (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני, הפרק
הפרק  עם השני הפרק של החיבור ומקום הי"א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק התחתון הפרק הוא שהזרוע
לגוף. הסמוך הפרק אחרי המתחילים הפרקים שני שהם
והפרק  לגוף הסמוך לפרק שהכוונה מפרש רש"י אבל

האמצעי). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע זה ג) יח, (דברים הזרוע רבנן,
הזרוע, תלמודֿלומר שמאל, זרוע אלא אינו או ימין זרוע
נמי  הכי שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי

שבזרוע". המיומן ברגל 54)הזרוע "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני הוא שהזרוע רבינו, פירוש ולפי שוק",

התחת  הפרקים שני הוא השוק ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק מן עצמות "שתי שם: שמפרש ברש"י וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈ¯eÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL ¯Á‡Â55ÏÚ Ô¯ÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï·‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :¯Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ¯‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני  תנופה אותו להניף וגו' החזה על החלב את ה', אשי
שמניף  הרי וגו'". המזבחה החלב את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי

מלח". תקריב קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי"ג. מזבח איסורי מהל' ובפ"ה ה"א, פ"ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי ישראל בני מאת "לקחתי וגו':
ישראל". בני מאת עולם לחק ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב: פט"ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק החזה למזבח, והאימורין הדם

פט"ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב. נט, פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב. נט, בפסחים
מהל' בפי"ח רבינו שכתב וכמו אימורים, הקטרת לאחר
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הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי
לאדם".

.·È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60¯ÈÊ ÏÈ‡·e61ÚB¯f‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ¯‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63¯‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
¯Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚB¯f‰Â ;‰„BzÓ Ì¯eÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯eÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי"א.64)זרוע למעלה ראה
ותוספתא 65) ב. קלג, חולין א. נה, זבחים ב. קי, בבאֿקמא

פ"ב. חלה

.‚È‡e‰ ‰Óe¯z ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe¯˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe¯˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי תרומת רבא, "בעי שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי, מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי  בו "ומתו כב, שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט
בתרומה  ולא חומש חייב מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם

ספק. כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ"ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב הזר אין ספק, שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב'כסף וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי ה"אֿב, תרומות מהל' פי"ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע, הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי חוץ תרומה בדמי לכהנים
מן  כי מדרבנן, אלא אינו הדימוע ענין וכל ספק, שהדבר
הי"ג), אסורות מאכלות מהל' (פט"ו ברוב בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק כדין לקולא רבינו פסק
ה"ז  תרומות מהל' בפי"ד רבינו בדברי מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב בטל התרומה "שספק

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ¯‡L È¯‰ - Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe¯˜ ¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  בֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט). פי"ב (להלן המזבח
לחמי  וכו' להו ואכלי כהנים מנדבי לא מי ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי. והחלק ד"ה בתוך מנחות מס' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰ - ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ
È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡ - ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .B¯·Á ˙eL¯aƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈

Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב: צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף שאחד
היכי  אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי להדדי כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כיֿאם סמיכה כתוב

שם). רש"י ה"ט.71)ולסמוך, פ"ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡ - Ôa¯w‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï·‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË da¯wL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
„·Ïa ‰¯ÈÊp‰Â75e¯‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני  ישראל", בני אל "דבר כט) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ' ותוספתא ב. סב, מנחות ברייתא,
שם. ב'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף כהן "והאשה, פ"י:

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי "ואימורי א: סא, שם משנה,
"מאי  סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי יהודה, רב אמר קאמר,
בידי  לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף בעלים, להלן מה כהן. להלן אף
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף. בעלים ידי תחת ידו מכניס כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי מסוטה", כף כף אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי על ונתן יט) ו, (שם
או  איש ב) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף'

סוטה 76) מהל' ופ"ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ"ח
סוטה. לענין "תנופות 77)הט"ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני המנחה את והניף כה) ה, (שם סוטה
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והיינו  שם). במשנה, (רש"י המזבח" אל אותה והקריב נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡È·nL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚ78˙ÏÒ79ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰¯OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰¯OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ ¯OÚ81. ∆∆«

וכל 78) איפות, שתי שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק מ"א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי"א צו פרשה ב'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף סולת, ברבוכה
תלמודֿ סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ. אותן עושה כיצד עז,81)הי"ח, שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב
מכמה  =) היא מכמה יודע "איני לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב חמץ לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי להלן  ונאמר
עשרונים  שני שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ שחלות =) לחמץ עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי  עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ נגד חמץ",
כי  הי"ח להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי"ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k ¯B‡O ‡È·Ó ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,¯B‡O‰ ÈtÓ ‰¯˙È B‡ ‰¯ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰·Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C¯ ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡ - ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔB¯OÚ ÔB¯OÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ ¯OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ ¯OÚÂ ,¯epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ ¯OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜¯89˙Îa¯Ó ˙BlÁ ¯OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב.82) נב, מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק

היה  לא שאם לפי קמח) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י  מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב. נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק ורך "נפוח
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח פ"ב למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,
אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף כי אף מלא, הוא

עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות
נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח על והקריב יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק,
מצות  ורקיקי אונקלוס, תרגום וראה יט:). בבאֿבתרא (רש"י
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב. כט, (שמות

מ"ד. פ"א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ"ג, פ"ט ושם מ"א). פ"ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב
שהיא  רבוכה בענין דעתי נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי השמן מרבית מצאתי מאשר השמן, ריבוי
שענין  נוטה, ודעתי וכו' התודה מיני מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי הוצרך

וה"כ. הי"ט להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îa¯n‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙B¯a92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C¯„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Cea¯‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈa¯Óe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח על הרותחים המים "כשנותנין
מ"ו). פ"א חלה המשנה, (פירוש ב'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ"ד צו
רבינו  דברי ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב'סיפרא' שאמרו "מה כתב: מ"ג, פ"ט
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב'הר וראה רותח", עמה שעושין שמן כל שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי"ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ"ו). פ"א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי"ג  להלן משנה' וב'לחם המשנה, פירוש בשם פט הערה

ההלכה. בסוף שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎ·e97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .99˙ÈÚÈ·¯ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ
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˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰Îe·¯Ï epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜¯Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ, של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי"א צו וב'סיפרא' א. פט, במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ של שחלות הרי לרביכה".

מ"ד. פ"ז מנחות המשנה פח,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי  לסוטה מים לוג חצי משמש, היה מה לוג, "חצי א:

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט. ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ -102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck ¯Á‡Â ,ÔÓL103- ÔÈ˜È˜¯‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ ¯Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:¯Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa¯‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב.102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב, (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי
תודה  לחמי והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח, פי"ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח אפייה שאחר לי, שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב: עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב שם) (ויקרא

.·Î.‡ˆÈ - ˙BlÁ Úa¯‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï106LÈ¯ÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òe¯t ÔÈLÈ¯ÙÓ109- Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òe¯t ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»

עו:).106) (שם הונא כרב ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי סוברים והרא"ש הר"ן כי - ב יב, בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק, כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי, חלק העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כיֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב. עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔB¯OÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BB¯OÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈ¯OÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜¯ ‰¯OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ ¯OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

¯ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ·¯ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי באה היתה "נזירות א: עח, מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני  =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)
שנאמר  דבר פפא, רב אמר תלמודא, מאי בשמן). משוחים
רבי  דבי מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי מצות, בו
כלל  פרט, - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי  אין, ורקיקין חלות שבפרט, מה אלא בכלל אין ופרט,

לא". תודה 112)אחריני מחלות נזיר חלות למדו שהרי
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח.) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי ד. ב, בויקרא מפורש

(=115)(כסףֿמשנה). "רביעית א: פח, מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע "חצי 116)מים א: פט, שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יטֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק הסל מן אחת

.„Î¯ÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa¯‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב ממה (שם)
רש"י  עי' אחר, באופן ולא ככה משמע יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.
שלמי  לרבות "שלמיו" כי חכמים וקיבלו שלמיו", תודת

שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,
הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני לעזרה, חוץ
המוריה'). ('הר א. עט, ב. עח, במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי גם שהרי מספיק, לא זה (אבל
אפייתן  ואףֿעלֿפיֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט עח:) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי, בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ שהוא אףֿעלֿפי פאגי, בית מחומת
פסולי  מהל' בפי"ב (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי' לעזרה, מחוץ נעשים שהם ומכאן הט"זֿיח) המוקדשין

הזבח'). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰Î¯Á‡ ?ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e¯‡aL BÓk ÔÓc ˜¯BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123Ô¯ÈË˜Óe124¯Oa ¯‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯BÎa‰125ÏÎ‡ ¯OÚn‰ ¯Oa ¯‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ¯‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«
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הי"ז.121) פ"ה הי"ח:122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע מפשיט ואח"כ תחלה זורק אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי
תקריב  קרבנך כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה וראה גבי 124)מלח", על
אומר  הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: נו, זבחים ראה המזבח,
על  תזרוק דמם את וגו' כשב בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח, במדבר – תקטיר" חלבם ואת המזבח
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח". לגבי ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח
וה"ז, ה"ב פ"א בכורות ובהל' הי"ד, פסח קרבן מהל' פ"א

ה"ד. שם ה"ב.125)ובפ"ו פ"א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ"ו ראה

á"ôùú'ä åìñë 'à éùéù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לכהונה,1) קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ - Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e2ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני  עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',

שאין 3) יחיד שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם
דיבור  שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח"]. את לאכול וצונו במצוותיו

.·˙BÁÓ È¯ÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ È¯ÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ -8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ¯ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È¯‰ ¯eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר
לזכרי  נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי

כשרה.8) אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי  קדשים בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי רק בעזרה ונאכלים

.„ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B·˜e11EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a ¯Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â ‰„BzÓ Ì¯en‰ ÔÎÂ .EÈ˙·ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È· eÓÈ¯È ¯L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙·ÏÂ EÈ·Ïe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡¯O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק הוא כן
רבינו  כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים
בא  שכן לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד
כי  אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה

וגו'". בניך וחק חקך

.‰¯BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È Ì¯O·e :Ba ¯Ó‡ È¯‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„·ÚÏ ÌÈÏÎ‡ - ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe¯˙k16˙‡ :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰¯ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a ¯Ó‡ ‡Ï .¯B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'¯B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe ¯OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLe¯È - ˙B¯B„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk - ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי 15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

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



zepaxwdרב dyrn 'ld - dcear xtq - elqk '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי ובכור
וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה

העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי 18)התרומה". כלומר,
בראשה  החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙¯Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙¯ÁnÓe ÏÎ‡È BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
¯ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL Á·ÊŒ¯OaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21¯BÎ·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

¯OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת

ימים". שני של החמה הפסוקים:20)משתשקע המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק לשני 22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï·‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa :da ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
¯ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .¯˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik - …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
,˙BÁÓ È¯ÈLÏÂ ¯eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba¯˜ ÌBÈa :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Ba¯w‰ Ïk - ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ ¯OÚÓe ¯BÎ·e ,·e˙k‰ Ô‰a L¯tL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח.
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד
מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,

כמו  הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰¯Bz ÔÈc - ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe ;¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰¯·Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„·Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ·È¯Ú‰ elÙ‡ .32B˙¯tk ‡È·‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ -34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏ¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï·‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚B¯c‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡¯È -38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב כגון טהרה, קרבן
והמצורע. ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול
אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל

נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏM·Óe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏ·z ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏ·z‡lL ,‰Óe¯z ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óe¯z‰ ˙‡ e‡È·È44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B¯‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙B¯zÓ - «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פסח,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט)

ושלוק. צלי אף אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
עליו  להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
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- "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות
כאן  שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי

כדרכו. ושלוק מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡ - ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe¯˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

Ú·O‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ
˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe¯˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ È¯ÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי 46) בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע,

רעב". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי  ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא
כדי  ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה

הגסה". על נאכלת תהא שלא

.·ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡51‰„BzÓ Ì¯eÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
¯ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Ó·e ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54¯BÎa ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó·e59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ·e60˙‡hÁ Ï·‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ¯BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65¯˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ - ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙B¯zÓe ÌÈ¯ÊÏ ˙B¯eÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,

ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני  נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי 56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם
ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף ב פרק טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה
כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי 68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי על ואף - מועט הפסד אלא
בקדשים  - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È¯‰ - ‰Â‡z ¯Oa ÌÚ ÏMa˙pL69¯eÒ‡ ‰Â‡z‰ ¯Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈ¯B‰ËÏ ¯zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי בשר היה "אם כלומר,
טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ :‰ÏBÚa ¯Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
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;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa ¯Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
¯Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba ¯tÎÈ ¯L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a ¯Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜¯f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡¯‰ Ô‰k‰L :Èe‡¯a ‡l‡ el‡ ÏÎa ¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„B·ÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê - »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôa¯w‰ ˙ÚLa Èe‡»̄ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
- ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï·‡ .·¯ÚÏ ¯‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»

·‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ·È¯˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»
‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆

·È¯˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa ·È¯˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף
"והרי 72)קדשים. צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי להקריב.73)כן, שראוי אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È¯‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ ,¯epza ‰Ù‡z ¯L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓ·e ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ·¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,·‡ ˙È· ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï·‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È¯‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È· ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ :da ¯ÓBÏ ·e˙k‰ C¯ˆ‰ ;·‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ¯ÓBÏ - ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙·ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙·ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰È¯ÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»

˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»
.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי הנאכלת העוף חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï ¯znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»
ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :¯Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï·‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈

ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,¯·BÚ ÔÈa Úe·»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ
ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ -85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :¯Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»

ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»
‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…

.·¯ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק הפסוק 80)"איש שהרי
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי 81)חולק צט. זבחים
בדיבור  שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק
הפסוק  והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי קדשים 82)ושניהם בקדשי רק לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" ונתרבה 84)בני

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה
חלק.85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים

בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם
כי  אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז,
חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
לי  מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל  לי מה טמא
גדול  כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי
שמע  בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆ¯iM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי
ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
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במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ Ïk90- Ô·¯˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„B·Ú‰91‡e‰ È¯‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - ·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»̄∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ Ïe·Ë ?„ˆÈk .·¯ÚÏ92ÌÈ¯etk ¯qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
‰¯e·w‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈

.·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף
לאכילה  ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב.)96מדרבנן. שהוא פי על אף

.ÎıeÁ ;„·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡ - ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - „·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰¯Bz· L¯t˙ È¯‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
עבודה  ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה
ואכלתי  הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת
משום  אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי  ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¯Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙B¯BÚa99¯B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLa100¯Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ -101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ·ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ·È¯˜n‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú - ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô¯‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

¯Ê ˙ÚMÓ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯Â¯Ë˜‰ ¯Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈ·ÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר

ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט -
השמש.100) והעריב שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי למעט

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.·ÎÛ‡ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â ,Ï·ËÂ ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ - ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ ¯eaˆ Ôa¯»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÈtÓ ,·¯ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים
המחטא  אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק,
לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע

á"ôùú'ä åìñë 'á ÷"ù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שאר 1) ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - dÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯cz ¯L‡ EÈ¯„ ÏÎÂ ¯ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰¯‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ ¯Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן אףֿעלֿפי 3)בין
הזה  הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב, (לדרים ראה פ' בספרי

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.·‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ d¯O·e daÏÁÂ7- ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב) הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי
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המזבח  על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים
א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.

זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈ¯eÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ - ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈ¯eÓ‡‰L11¯Ó‡ È¯‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«
‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ

˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡ - ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ -14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆

„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈
Û¯Oz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה על 12)ראה נוסף כלומר,
ופ"ב  פ"א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
אמר  רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן רב
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק צו וספרא יח: בכלל 13)מכות שאינן
נשרפות  אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף כלומר,
הלכה  שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה

פב.15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈ¯ÚLa EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk .EÈ˙·„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ È¯ÚLa ÔÓc ÔÈ˜¯BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈ¯eÓÁ ÔÈa18·ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ¯·„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆

˙Ïq‰Â ,¯Oa‰Â19Ôlk - ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי

צ:). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר

.‰‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ -∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22¯OaÓ ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
È¯ÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי רבינו 22)מכות כתב ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא
זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

כהונה  לזכרי אלא נאכלים מנחות ושירי והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
- ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ ¯Ò‡Â ÏÒÙ25- BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡26‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk - eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰Ù¯Ëk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ¯Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh dyrp ,ezvignl ueg xyad `viy oeik"

הגלות, זמן על מרמז 'טריפה' העניינים, בפנימיות
שיצא  כיון כו", טריפה בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
ישראל  עם וכאשר כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
כטריפה  הם הרי - בגלות היינו למחיצתן, חוץ נמצאים

והחירות. החיות היינו אמיתית, שלימות להם שאין
(42 cenr a"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

פב.25) זבחים יח . מכות סח: שם.26)חולין חולין
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חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות
ט.28)למקומו. הלכה פ"ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa30‰Ê È¯‰ - ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.¯Lk»≈

פב:29) בוודאי 30)זבחים קדשים קדשי בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי להיכל שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר,
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ"ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה
ולא  כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם וראה כשר,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו

.Á¯Ê31‰¯ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;¯ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÊÂ ,¯ÓB‚Â Ì‰a ¯tk ¯L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡¯L ˙Ú·e33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ - ¯f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ¯f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ıeÁa35¯Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰¯ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙e¯Ê ÌeMÓ ‡Ï ,„·Ïa ‰˜È¯Ê Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח:31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי

שאכל 34) זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות
קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה לפני ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור,

העולה מן שאכל "זר יח. שם לחומה,גם  חוץ זריקה לפני
כי  יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר'
נמי  דלכהנים הכא חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח.36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי 38)ראה

שם. גידל רב

.Ë¯Ê39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ - »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ¯Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ - ‰¯z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï· ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï·¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰¯z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈ¯ÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e¯‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב: (ראה 40)יבמות ומיצוי הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני אבל וֿז), הלכות פ"ז למעלה

ח). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ"ז שאז 42)למעלה ומיצוי, הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני

ותוספות). ברש"י שם איסורי 43)ועיין מהלכות בפי"ז
הלכה  שגגות מהלכות פ"ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.
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á"ôùú'ä ïåùç-øî ä"ë ïåùàø íåé
èî÷ äùòú àì úåöî(*gnw).

.áì÷ äùò úåöî
― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ הּבּכּורים "לאֿתּוכל(milyexin)את אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי fi:)לאכל zekn): ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ְְִִִֶַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ּכלּֿדיני הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
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ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם dl)ּבכלֿמקֹום dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש `epּכלֿזה, z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

á"ôùú'ä ïåùç-øî å"ë éðù íåé
.ãî÷ .âî÷ .âì÷ äùò úåöî

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה

תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

á"ôùú'ä ïåùç-øî æ"ë éùéìù íåé
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― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור gk)יתעּלה: ,ak zeny)אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה

א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו
האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna)זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ

היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא
ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ
.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

á"ôùú'ä ïåùç-øî ç"ë éòéáø íåé
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― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

(ly ey`x)והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר
וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: a)אמרֹו ,cl zeny), ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו `)ּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו

bi)אמרם zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr)למצות ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ׁשאמרּו. ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָחמֹור

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ
(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.
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― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה מּמהּֿׁשּנזרע האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא dxezd)הּׁשּׁשית on) ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמןֿהרגיל.

d)תקצֹור" ,my)ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה e)אמר: ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,

á"ôùú'ä ïåùç-øî è"ë éùéîç íåé
.âëø äùòú àì úåöî

.àî÷ .ãì÷ äùò úåöî
.àìø .ìø äùòú àì úåöî

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהּֿׁשּמצמיחים
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
"ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)לא" :ּכדר ּתבצר ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)מהּֿׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ "ּכןּֿתעׂשה ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה מהּֿׁשּצֹומח ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
"ואתֿעּנבי אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה מהּֿׁשּתצמיח ּכל ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאֿתעׂשה,
ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  מןֿהּתֹורה חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אתֿאחי ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ּכלּֿבעל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ּכלּֿבעל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ אתֿרעהּו לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר h)ּפןֿיהיה ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ּפןֿיהי ּבלאֿתעׂשה, ׁשני― ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין
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― הק"מ אתֿהּׁשניםהּמצוה לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ּכלֿׁשּתי נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ּכלֿמצוה וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם "ּכלּֿפטר hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ׁשּכלֿזכר מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,zyxt `xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ckx)ּביניהם dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ואתֿׁשני ׁשוים. ― (zzaydּכלֿהּצֹומח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(gnevd zxwtde ,dceardׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו מןֿהּׂשדה לכם ּתהיה (my,קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
(aiׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכלֿׁשבט
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ּכלֿעבד ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"לכלֿיׁשביה ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת (my,הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

(`iּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכoeyl) ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zceara od `id drixfלכלֹול ,ְִ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת (l`ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(akx dyrzולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
אתֿספיחיה" i`)תקצרּו ,my). ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

אתֿנזריה" תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכלֿהּלאוין

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה אינם
åìñë'á-'àùãå÷-úáù-éùéùíåé

ְְִֵֵֶֶֶָָָָ

á"ôùú'ä åìñë 'á ùãå÷-úáù íåé
.çì÷ äùò úåöî

.èì÷ äùò úåöî .æëø äùòú àì úåöî
― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי
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לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרנ"נ שי'

שלום וברכה!

... מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון שי"ל זה עתה, ובטח יזכה בו את הרבים באופן המתאים.

אם ירשה לי הזמן אבוא עוד בכתובים עד"ז, והנני להעירו גם עתה ע"ד נחיצות ההכנות לימי 
ההתועדות דחדש כסלו הבע"ל והם ימי יו"ד וי"ט כסלו וחנוכה והשבתים שבינתים.

ומהנכון הי' לקיים בזה הזמן הענין דיפוצו מעיינותיך חוצה שזהו מענינא דיומא, היינו שנוסף 
על ההתועדות שתהי' בבתי קבוצי אנ"ש ובפרט בהישיבה, ונוסף על ההתועדות שיהי' מכל אנ"ש ביחד, 
הנה כדאי להשתדל לעשות התועדות בבתי כנסיות השייכים לזה, וכמובן שבכל התועדות דשם יהי' 
ג"כ ב"כ מאנ"ש והתמימים שיוכלו להפיח רוח חיים, חיי החיים, וחיים דחיי החיים )כמבואר במכ' - 
הנדפס בסוף הקונטרס די"ט כסלו הבע"ל, - הנשלח בשעתו להרה"ג והרה"ח מוהרא"א ז"ל פלאטקין( 
ונכון להשתדל ג"כ שיפורסם הדבר במכ"ע וגם באופנים אחרים המתאימים כדי שאפילו אלו הנמצאים 
בחוץ לגמרי ידעו על דבר "העמדת הפנס" וחל ע"ז פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשמעמידים פנס ברחוב 
הוא  הפנס  ענין  כי  שבבית,  בהאור  להסתפק  אין  אשר  א(  בשתים:  בזה  והלימוד  סביבו,  מתקבצים 
להעמידו ברחוב. ב( אשר לבד אלו שצריכים להשתדל בהתקרבותם, הרי ישנם גם כמה וכמה אנשים 

שעצם מציאות אור ממשיך אותם, ות"ח מראש על הודעתו בשו"ט בכל הנ"ל.

בברכ]ת[ הצלחה בעב' בקודש ובר' הנכונה.
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åè:úBöøàa íúBà éúéøæå íéBba íúBà éöéôäa ýåýé éðà-ék eòãéåæèøtñî éLðà íäî ézøúBäå §¨§−¦«£¦´§¨®©£¦¦³¨Æ©¦½§¥¦¦¬−̈¨£¨«§©§¦³¥¤Æ©§¥´¦§½̈
-ìk-úà eøtñé ïòîì øácîe áòøî áøçî(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéå íL eàa-øLà íéBba íäéúBáòBz ¥¤−¤¥¨¨´¦¨®¤§©̧©§©§¹¤¨£«¥¤À©¦Æ£¤¨´½̈§¨§−¦«£¦¬§¨«

æé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåçééîéîe ìëàz Lòøa Eîçì íãà-ïa:äzLz äâàãáe äæâøa E ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈©§§−§©´©Ÿ¥®¥¤¾§¨§¨¬¦§¨−̈¦§¤«
èéeìëàé äâàãa íîçì ìàøNé úîãà-ìà íìLeøé éáLBéì ýåýé éðãà øîà-äk õøàä íò-ìà zøîàå§¨©§¨´¤©´¨¿̈¤«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡¦¹§§¥³§¨©¦ÆÆ¤©§©´¦§¨¥½©§¨Æ¦§¨¨´Ÿ¥½

:da íéáLiä-ìk ñîçî dàìnî döøà íLz ïòîì ezLé ïBînLa íäéîéîeëúBáLBpä íéøòäå ¥«¥¤−§¦¨´¦§®§©¹©¥©³©§¨Æ¦§Ÿ½̈¥£©−¨«©Ÿ§¦¬¨«§¤¨¦³©«¨Æ
(ô) :ýåýé éðà-ék ízòãéå äéäú äîîL õøàäå äðáøçzàë:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáëíãà-ïa ¤¡©½§¨§¨−̈¤§¨¨´¦«§¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

:ïBæç-ìk ãáàå íéîiä eëøàé øîàì ìàøNé úîãà-ìò íëì äfä ìLnä-äîâëíäéìà øîà ïëì ¨«©¨¨³©¤Æ¨¤½©©§©¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«©§Æ©¨¦½§¨©−¨¨«¨¥º¡´Ÿ£¥¤À
eáø÷ íäéìà øac-íà ék ìàøNéa ãBò Búà eìLîé-àìå äfä ìLnä-úà ézaLä ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼¦§©Æ¦Æ¤©¨¨´©¤½§«Ÿ¦§§¬Ÿ²−§¦§¨¥®¦ µ¦©¥´£¥¤½¨«§Æ

:ïBæç-ìk øáãe íéîiäãë:ìàøNé úéa CBúa ÷ìç íñ÷îe àåL ïBæç-ìk ãBò äéäé àì ékäë| ék ©¨¦½§©−¨¨«¦Â´Ÿ¦«§¤¬²¨£¬−̈§¦§©´¨¨®§−¥¬¦§¨¥«¦´
øác øaãà éønä úéa íëéîéá ék ãBò CLnú àì äNòéå øác øaãà øLà úà øaãà ýåýé éðà£¦´§À̈£©¥Æ¥Á£¤̧£©¥³¨¨Æ§¥´̈¤½¬Ÿ¦¨¥−®¦´¦«¥¤º¥´©¤À¦£©¥³¨¨Æ

(ô) :ýåýé éðãà íàð åéúéNòååë:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæëíéøîà ìàøNé-úéá äpä íãà-ïa ©£¦¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¦¥³¥«¦§¨¥Æ«Ÿ§¦½
:àað àeä úB÷Bçø íézòìe íéaø íéîéì äæç àeä-øLà ïBæçäçëéðãà øîà äk íäéìà øîà ïëì ¤¨²£¤¬Ÿ¤−§¨¦´©¦®§¦¦¬§−¬¦¨«¨¥º¡´Ÿ£¥¤À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´

(ô) :ýåýé éðãà íàð äNòéå øác øaãà øLà éøác-ìk ãBò CLnú-àì ýåýé¡¦½Ÿ¦¨¥¬−¨§¨¨®£¤̧£©¥³¨¨Æ§¥´̈¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(ÊË).íäéúåáòåú ìë úà åøôñé ïòîì בעונינו ויאמרו

חנם  על לא כי ואודיע עשינו וכזאת כזאת כי לקינו
íéáùåéäמעושרה:äàåìîî.(ËÈ)כליתים: ìë ñîçî

.äá:יושביה חמס אשייא"ש úåáùåðä.(Î)בעון לי"ש
äæä.(Î·)בלע"ז: ìùîä äî כן מושלים אתם למה

זה: דבר למשול בפיכם íéîéä.תמיד åëøàé תבוא ולא
שהנביאים  הרע החזון יאבד כך ובתוך הפורעניות

וישתקע: וישתכח לנו משל:åìùîé.(Î‚)מנבאים ל'
(„Î).àåù ïåæç ìë ãåò äéäé àì éë עוד יוכלו לא

מהרה  כי שקר על שלום אתכם להבטיח השקר נביאי
לבוא: האמת נביאי דברי את ìç÷.אקדים íñ÷î

חלקלקות: של קסם בלע"ז êùîú.(Î‰)דבנייל"א
בלע"ז: אלונגי"א íéáø.(ÊÎ)שר"א íéîéì לא הנבואה

מרובה: לזמן אלא תתקיים

cec zcevn
(ÂË).'‰ È‡ ÈÎ: גמול לשלם אפזרם·‰ÈˆÈÙ.הנאמן  בעת 

ה ': שאני ידעו אז  העמים  בארצות È˙¯˙Â‰Â.(ÊË)בגרים
לספרם : יקל  אשר  מעטים אנשים  מהם Â¯ÙÒÈ.אשאיר  ÔÚÓÏ

ההם: ˘Ì.הנשארים Â‡· הגולה:‡˘¯ האומותÂÚ„ÈÂ.בשבי 
גמול : לשלם נאמן  ה' שאני ˙‡ÏÎ.(ÁÈ)ידעו  ˘Ú¯·הראה

ברעש : תאכל  כאילו לפניהם  ‰‡¯ı.(ËÈ)עצמך ÌÚ Ï‡הם
הגולה: ÌÈÏ˘Â¯È.אנשי  È·˘ÂÈÏ:ירושלים יושבי ‡Ïעל

.˙Ó„‡ ישראל אדמת על  עדיין היושבים  אותם ר"ל  אדמת על 
ממנה : גלו  ובעצב :·˘ÔÂÓÓ.ולא לבב ˙˘Ì.בתמהון  ÔÚÓÏ

בה: היושבים של החמס  בעון אותה הממלאים  האנשים מן שממה ארצם תהיה כי על  תהיה דאגתם  ‰Â·˘Â˙.(Î)ר"ל
מאנשים: חרבות:˙·¯Á‰.המיושבות ‰'.תהיינה È‡ ÈÎ: גמול לשלם  ‰Ê‰.(Î·)הנאמן Ï˘Ó‰ ‰Óמושלים אתם למה ר"ל

ישראל : אדמת ענין על  הזה ‰ÌÈÓÈ.המשל ÂÎ¯‡Èיהיה הימים באריכות הנה  אומרים  היו רחוק לזמן  הנביאים ייעודי כי על 
ולא שקבע בזמן בה  יזהר  שלא מה  דבר  המרחיק אדם בבן  הנוהג בל ' אמרו לעג  ובדרך  בה  יזכר לא כי הנבואה כל  נאבד 

‰ÌÈÓÈ.(Î‚)יעשה : Â·¯˜:תשכח ולא הנבואה  כל  דבר  א"כ  ויהיה קרוב בזמן יהיה  הרע  לעשות היעוד ÔÂÊÁ(Î„)ר "ל  ÏÎ
.‡Â˘כמאז השלום את להבטיח  אמרים חלקלקות  עוד  יקסמו ולא בשוא השלום על  לנבאות השקר נביאי יוכלו לא מעתה ר"ל

רחוק : זמן על  הנבואה עוד ‡„·¯.(Î‰)בהיות '‰ È‡ ÈÎנעשה יהיה דבר  אדבר אשר את  דעו לומר  מדבר אני עתה  ר"ל 
כמאז: הזמן  להאריך  עוד  תמשך ולא „·¯.מהרה  קרוב:‡„·¯ בזמן  ועשיתיו הנביאים אל ÊÂÁ‰.(ÊÎ)אדבר  ‡Â‰ אשר‡˘¯

מתנבא: ¯·ÌÈ.הנביא ÌÈÓÈÏחזון כל  ואבד הימים יארכו א "כ  יאמרו וכאילו  רבים  ימים  אחר הדבר שתהיה  אומר הוא ר "ל 
למעלה: Â‚Â'.כמ "ש  ÌÈ˙ÚÏÂ:במ"ש הדבר „·¯È.(ÁÎ)כפל  ÏÎ מלאכה כל  תעשה  לא וכן מדברי אחד אף כ)ר "ל  :(שמות

.‰˘ÚÈÂ:מהרה

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÍÓÁÏ: מאכלך.˘Ú¯·:הרעדה תנועת ·¯‚Ê‰.ענין 

ופחד : חרדה  לבב:·˘ÔÂÓÓ.(ËÈ)ענין לשון˙˘Ì.תמהון
ועושק:ÒÓÁÓ.שממה: גזל  מיושבות‰Â·˘Â˙.(Î)ענין

חורבן:˙·¯Á‰.באנשים: מהÓ‰.(Î·)מל ' וכן למה כמו
חי אדם  ג)יתאונן  ענין‰˘·˙È.(Î‚)נבואה:ÔÂÊÁ.:(איכה

נוגש שבת כמו  יד)ביטול , והואÌÒ˜ÓÂ.(Î„):(ישעיה קסם מל'
כישוף : חנף :ÏÁ˜.ענין ודברי ענין˙Í˘Ó.(Î‰)חלקלקות 

זמן: וזמן:ÌÈ˙ÚÏÂ.(ÊÎ)אריכת עת מל '

e wxt dingp - miaezk

å-÷øô äéîçðbiÎf

æãîòä íéàéáð-íâåéìò àø÷ì zälàä íéøáck Cìnì òîMé äzòå äãeäéa Cìî øîàì íìLeøéá E §©§¦¦¿¤¡©´§¨¦§ŸÁ¨¤̧¦«¨©¦ ¹¥ÀŸ¤µ¤¦«½̈§©¨Æ¦¨©´©¤½¤©§¨¦´¨¥®¤
(ñ) :åcçé äöòeðå äëì äzòåçék øîBà äzà øLà älàä íéøáck äéäð àì øîàì åéìà äçìLàå §©¨´§½̈§¦«̈£−̈©§¨«¨¤§§¨³¥¨Æ¥½Ÿ³Ÿ¦«§¨Æ©§¨¦´¨¥½¤£¤−©¨´¥®¦¬

:íàãBá äzà Ealîèäzòå äNòú àìå äëàìnä-ïî íäéãé etøé øîàì eðúBà íéàøéî ílë ék ¦«¦§−©¨¬¨«¦´ªÀ̈§¨«§¦³Æ̈Æ¥½Ÿ¦§¯§¥¤²¦©§¨−̈§´Ÿ¥¨¤®§©−̈
:éãé-úà ÷fçéúéa-ìà ãòeð øîàiå øeöò àeäå ìàáèéäî-ïa äéìc-ïá äéòîL úéa éúàá-éðàå ©¥¬¤¨¨«©£¦À̈¦¥´§«©«§¨¯¤§¨¨²¤§¥«©§¥−§´¨®©¿Ÿ¤¦¨¥Á¤¥̧

:Eâøäì íéàa äìéìå Eâøäì íéàa ék ìëéää úBúìc äøbñðå ìëéää CBz-ìà íéäìàäàéäøîàå ¨¡Ÿ¦¹¤´©«¥À̈§¦§§¨Æ©§´©¥½̈¦ µ¨¦´§¨§¤½§©−§¨¨¦¬§¨§¤«¨Ÿ§À̈
:àBáà àì éçå ìëéää-ìà àBáé-øLà éðBîë éîe çøáé éðBîk LéàäáéBçìL íéýìà-àì äpäå äøékàå ©¦³¨Æ¦Æ¦§½̈¦¬¨²¦£¤¨¬¤©¥−̈¨¨®−Ÿ¨«¨©¦¾¨§¦¥¬«Ÿ¡Ÿ¦−§¨®

:BøëN èláðñå äiáBèå éìò øac äàeápä ékâéäéäå éúàèçå ïk-äNòàå àøéà-ïòîì àeä øeëN ïòîì ¦³©§¨Æ¦¤´¨©½§¦¨¬§©§©©−§¨«§©³©¨Æ½§©«©¦¨¬§¤«¡¤¥−§¨¨®¦§¨¨³
ì íäì(ô) :éðeôøçé ïòîì òø íL ¨¤Æ§¥´½̈§©−©§¨«§«¦

i"yx
(Ê).'åâå íéàéáð íâå כתוב היה יחדיו ונועצה עד

שפתים íéàéáð.באגרת: ניב בורא כמו לשון בעלי
ט ') ביהודה:øîàì.:(ישעיה מלך יש äúòåשאומרים

.êìîì òîùé כדברים למלך ישמע מלך שנקראת אחרי
êáìî.(Á)האלה: éë:אלא במקום כי íãåá.הרי

מלבו: בדה אשר כמו בלע"ז éë(Ë)קונטרבנטאל"ש
.íìåë:העכו"ם כל åðúåà.כי íéàøéî ממנו מתיראים

וגו': ידיהם ירפו אומרים הם éãé.וכך úà ÷æç äúòå
החומה: בבנין øåöò.(È)לסייעני àåäå שמצאו

ãòåð.בביתו: øîàéå שקר נביא היה שמעיה אותו
נחמיה  את להפחיד וחביריו סנבלט מן שוחד וקיבל

המלאכה: את לבטל êâøäì.כדי íéàá éë יבואו שהרי
וחביריו: סנבלט íéàá.להרגך äìéìå הזהירו וע"כ

נעשו  לא שעדיין עליו הדלתות ולסגור בהיכל ליכנס

גם  הפרשה בתחילת שנאמר כמה העיר שערי דלתות
בשערים: העמדתי לא דלתות ההיא העת עד

(‡È).çøáé éðåîë ùéàä יברח כמוני איש אם בתמיה
בהיכל: àåáà.ליכנס àì פחד מפני שם אכנס לא

יבוא  שלא הקב"ה של המצוה על אעבור ולא המיתה
בהיכלו: זר שלא äøéëàå.(È·)ויכנס בדבריו הכרתי

פחד  מפני עבירה שאעבור זה בדבר הקב"ה שלחו
éìò.המיתה: øáã äàåáðä éë הדברים דבר הוא שהרי

נבואה: בשם עלי שכרו åøëù.הללו מהם וא' א' כל
החומה: בבנין ולבטל להפחידני שכר לו ונתנו

(‚È).àåä øåëù ïòîì:הללו הדברים לי ïòîìאמר
.àøéà ליכנס כן עושה להיות מהם שאתירא כדי

חוטא: ולהיות òø.בהיכל íùì íäì äéäå למען
זו: בעבירה לחרפני רע לשם להם שיהיה

cec zcevn
(Ê).ÌÈ‡È· Ì‚Âהעמדת כי הדבר לפרסם הוספת  ועוד  ר"ל 

יקראו ושהם הדבור  במיטב אמרים לסדר היודעים  לשון  בעלי
ביהודה : מלך  אתה לאמר  רב בפרסום בירושלים ÚÂ˙‰עליך 

.ÍÏÓÏ ÚÓ˘Èתהיה ומרה  למלך נשמע  הדבר  יהיה  פן ר"ל
איך  לעשות  מה יחדיו ונועצה עתה לכה לזה באחרונה

הדבר : È‰‰.(Á)להעלים  ‡Ïבעובדי נשמע זה דבר  אין
מלבך: הזה  הכזב ממציא  בעצמך  אתה רק ÈÎ(Ë)כוכבים

.ÌÏÂÎתעשה ולא  החומה  בנין ממלאכת ידיהם  ירפו הפחד  בעבור תאמרו  כי אותנו מפחידים  הייתם כולכם  אתם לשעבר שהרי
העבר הנה כאומר או זאת, אין לאוהב נהפך  ואויב נכונה בעצה ידי את  לחזק  עתה תאמר א "כ  ואיך  תחשבו לאויבים וא"כ  עוד 

עוד : להפחיד תוסיף  ואל  נחומים  בדברי ידי  את חזק אשאל ועתה ÂˆÚ¯.(È)אין ‡Â‰Â:בבית לשבת מעוכב  נעשהÚÂ„.היה
אלהים: בית אל  להאסף ‰‰ÏÎÈ.ועד  ˙Â˙Ï„ ‰¯‚ÒÂבשערי הדלתות  העמידו לא עדיין כי ואנשיו סנבלט  מפני בה  להתחזק

הרוצה: כל  בה לבוא ויוכל למעלה כמ "ש ·‡ÌÈ.העיר ‰ÏÈÏÂ:לילה באישון מהם נשמר להיות תדע  ÈÂÓÎ(È‡)לא ˘È‡‰
.Á¯·È:עמו להלחם לי משלה  זרועי גם הנה  וכאומר  תחשב  לכלימה הלא האויב  מן יברח  כמוני איש  ÈÂÓÎ.וכי ÈÓÂמי ועוד

ג ): (במדבר יומת  הקרב והזר וכמ"ש  יומת מות  הלא כי חי וישאר ההיכל  אל  יבוא  אשר כמוני  הזר ‡·Â‡.הוא  ‡Ïלא לכן
ההיכל : אל  בעבירה:ÈÎ‡Â¯‰.(È·)אבוא  להכשילני הכוונה אבל ה ' כמצות באמונה עצתו אין ר "ל  ה ' שלחו שלא בו הכרתי

.‰‡Â·‰ ÈÎמצותו לעבור יצוה  א"כ  ומדוע לפניו והצלה  ריוח  הרבה  והנה ההיכל אל  ללכת  עלי  דיבר הנבואה אשר אמר כי 
רק אמונה עצתו שאין הכרתי ובזה כזאת יצוה לא ה' אבל  הדבר הותר  נפש פיקוח  מפני לומר מקום  היה מדעתו  אמרו אם  כי

בעצתו: אותי  להכשיל  שכרו סנבלט או ‰Â‡.(È‚)טוביה ¯ÂÎ˘ ÔÚÓÏ:כן אמר  שכור שהוא ‡È¯‡.בעבור ÔÚÓÏ מסנבלט
בזה: ואחטא  ההיכל אל לבוא  כדבריו כן Ì‰Ï.ואעשה ‰È‰Â ההיכל אל ובאתי  זר  שאני רע שם דבר עלי ואנשיו לסנבלט ויהיה

היעוצה: העצה כוונת  עצם זהו הרע השם בזה  יחרפוני למען

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ‡È·שפתים ניב כמו הדיבור בעלי נ"ז)ענינו :(ישעיה
(Á).Ì„Â· יחרישו מתים  בדיך  וכן הכזב המצאת (איוב ענין

כולםÌÏÂÎ.(Ë):י"א) ואולם ודוגמתו  כולכם כמו ענינו
י"ז)תשובו אותך ÂˆÚ¯.(È):(שם נא נעצרה וכן (שופטים מעוכב

אביוËÏ·ÒÂ.(È·):י"ג) ומקלל כמו או  במקום היא הוי"ו
כ"א)ואמו :(שמות
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áé-÷øô ìà÷æçégkÎeh

åè:úBöøàa íúBà éúéøæå íéBba íúBà éöéôäa ýåýé éðà-ék eòãéåæèøtñî éLðà íäî ézøúBäå §¨§−¦«£¦´§¨®©£¦¦³¨Æ©¦½§¥¦¦¬−̈¨£¨«§©§¦³¥¤Æ©§¥´¦§½̈
-ìk-úà eøtñé ïòîì øácîe áòøî áøçî(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéå íL eàa-øLà íéBba íäéúBáòBz ¥¤−¤¥¨¨´¦¨®¤§©̧©§©§¹¤¨£«¥¤À©¦Æ£¤¨´½̈§¨§−¦«£¦¬§¨«

æé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåçééîéîe ìëàz Lòøa Eîçì íãà-ïa:äzLz äâàãáe äæâøa E ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈©§§−§©´©Ÿ¥®¥¤¾§¨§¨¬¦§¨−̈¦§¤«
èéeìëàé äâàãa íîçì ìàøNé úîãà-ìà íìLeøé éáLBéì ýåýé éðãà øîà-äk õøàä íò-ìà zøîàå§¨©§¨´¤©´¨¿̈¤«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡¦¹§§¥³§¨©¦ÆÆ¤©§©´¦§¨¥½©§¨Æ¦§¨¨´Ÿ¥½

:da íéáLiä-ìk ñîçî dàìnî döøà íLz ïòîì ezLé ïBînLa íäéîéîeëúBáLBpä íéøòäå ¥«¥¤−§¦¨´¦§®§©¹©¥©³©§¨Æ¦§Ÿ½̈¥£©−¨«©Ÿ§¦¬¨«§¤¨¦³©«¨Æ
(ô) :ýåýé éðà-ék ízòãéå äéäú äîîL õøàäå äðáøçzàë:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáëíãà-ïa ¤¡©½§¨§¨−̈¤§¨¨´¦«§¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

:ïBæç-ìk ãáàå íéîiä eëøàé øîàì ìàøNé úîãà-ìò íëì äfä ìLnä-äîâëíäéìà øîà ïëì ¨«©¨¨³©¤Æ¨¤½©©§©¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«©§Æ©¨¦½§¨©−¨¨«¨¥º¡´Ÿ£¥¤À
eáø÷ íäéìà øac-íà ék ìàøNéa ãBò Búà eìLîé-àìå äfä ìLnä-úà ézaLä ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼¦§©Æ¦Æ¤©¨¨´©¤½§«Ÿ¦§§¬Ÿ²−§¦§¨¥®¦ µ¦©¥´£¥¤½¨«§Æ

:ïBæç-ìk øáãe íéîiäãë:ìàøNé úéa CBúa ÷ìç íñ÷îe àåL ïBæç-ìk ãBò äéäé àì ékäë| ék ©¨¦½§©−¨¨«¦Â´Ÿ¦«§¤¬²¨£¬−̈§¦§©´¨¨®§−¥¬¦§¨¥«¦´
øác øaãà éønä úéa íëéîéá ék ãBò CLnú àì äNòéå øác øaãà øLà úà øaãà ýåýé éðà£¦´§À̈£©¥Æ¥Á£¤̧£©¥³¨¨Æ§¥´̈¤½¬Ÿ¦¨¥−®¦´¦«¥¤º¥´©¤À¦£©¥³¨¨Æ

(ô) :ýåýé éðãà íàð åéúéNòååë:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæëíéøîà ìàøNé-úéá äpä íãà-ïa ©£¦¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¦¥³¥«¦§¨¥Æ«Ÿ§¦½
:àað àeä úB÷Bçø íézòìe íéaø íéîéì äæç àeä-øLà ïBæçäçëéðãà øîà äk íäéìà øîà ïëì ¤¨²£¤¬Ÿ¤−§¨¦´©¦®§¦¦¬§−¬¦¨«¨¥º¡´Ÿ£¥¤À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´

(ô) :ýåýé éðãà íàð äNòéå øác øaãà øLà éøác-ìk ãBò CLnú-àì ýåýé¡¦½Ÿ¦¨¥¬−¨§¨¨®£¤̧£©¥³¨¨Æ§¥´̈¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(ÊË).íäéúåáòåú ìë úà åøôñé ïòîì בעונינו ויאמרו

חנם  על לא כי ואודיע עשינו וכזאת כזאת כי לקינו
íéáùåéäמעושרה:äàåìîî.(ËÈ)כליתים: ìë ñîçî

.äá:יושביה חמס אשייא"ש úåáùåðä.(Î)בעון לי"ש
äæä.(Î·)בלע"ז: ìùîä äî כן מושלים אתם למה

זה: דבר למשול בפיכם íéîéä.תמיד åëøàé תבוא ולא
שהנביאים  הרע החזון יאבד כך ובתוך הפורעניות

וישתקע: וישתכח לנו משל:åìùîé.(Î‚)מנבאים ל'
(„Î).àåù ïåæç ìë ãåò äéäé àì éë עוד יוכלו לא

מהרה  כי שקר על שלום אתכם להבטיח השקר נביאי
לבוא: האמת נביאי דברי את ìç÷.אקדים íñ÷î

חלקלקות: של קסם בלע"ז êùîú.(Î‰)דבנייל"א
בלע"ז: אלונגי"א íéáø.(ÊÎ)שר"א íéîéì לא הנבואה

מרובה: לזמן אלא תתקיים

cec zcevn
(ÂË).'‰ È‡ ÈÎ: גמול לשלם אפזרם·‰ÈˆÈÙ.הנאמן  בעת 

ה ': שאני ידעו אז  העמים  בארצות È˙¯˙Â‰Â.(ÊË)בגרים
לספרם : יקל  אשר  מעטים אנשים  מהם Â¯ÙÒÈ.אשאיר  ÔÚÓÏ

ההם: ˘Ì.הנשארים Â‡· הגולה:‡˘¯ האומותÂÚ„ÈÂ.בשבי 
גמול : לשלם נאמן  ה' שאני ˙‡ÏÎ.(ÁÈ)ידעו  ˘Ú¯·הראה

ברעש : תאכל  כאילו לפניהם  ‰‡¯ı.(ËÈ)עצמך ÌÚ Ï‡הם
הגולה: ÌÈÏ˘Â¯È.אנשי  È·˘ÂÈÏ:ירושלים יושבי ‡Ïעל

.˙Ó„‡ ישראל אדמת על  עדיין היושבים  אותם ר"ל  אדמת על 
ממנה : גלו  ובעצב :·˘ÔÂÓÓ.ולא לבב ˙˘Ì.בתמהון  ÔÚÓÏ

בה: היושבים של החמס  בעון אותה הממלאים  האנשים מן שממה ארצם תהיה כי על  תהיה דאגתם  ‰Â·˘Â˙.(Î)ר"ל
מאנשים: חרבות:˙·¯Á‰.המיושבות ‰'.תהיינה È‡ ÈÎ: גמול לשלם  ‰Ê‰.(Î·)הנאמן Ï˘Ó‰ ‰Óמושלים אתם למה ר"ל

ישראל : אדמת ענין על  הזה ‰ÌÈÓÈ.המשל ÂÎ¯‡Èיהיה הימים באריכות הנה  אומרים  היו רחוק לזמן  הנביאים ייעודי כי על 
ולא שקבע בזמן בה  יזהר  שלא מה  דבר  המרחיק אדם בבן  הנוהג בל ' אמרו לעג  ובדרך  בה  יזכר לא כי הנבואה כל  נאבד 

‰ÌÈÓÈ.(Î‚)יעשה : Â·¯˜:תשכח ולא הנבואה  כל  דבר  א"כ  ויהיה קרוב בזמן יהיה  הרע  לעשות היעוד ÔÂÊÁ(Î„)ר "ל  ÏÎ
.‡Â˘כמאז השלום את להבטיח  אמרים חלקלקות  עוד  יקסמו ולא בשוא השלום על  לנבאות השקר נביאי יוכלו לא מעתה ר"ל

רחוק : זמן על  הנבואה עוד ‡„·¯.(Î‰)בהיות '‰ È‡ ÈÎנעשה יהיה דבר  אדבר אשר את  דעו לומר  מדבר אני עתה  ר"ל 
כמאז: הזמן  להאריך  עוד  תמשך ולא „·¯.מהרה  קרוב:‡„·¯ בזמן  ועשיתיו הנביאים אל ÊÂÁ‰.(ÊÎ)אדבר  ‡Â‰ אשר‡˘¯

מתנבא: ¯·ÌÈ.הנביא ÌÈÓÈÏחזון כל  ואבד הימים יארכו א "כ  יאמרו וכאילו  רבים  ימים  אחר הדבר שתהיה  אומר הוא ר "ל 
למעלה: Â‚Â'.כמ "ש  ÌÈ˙ÚÏÂ:במ"ש הדבר „·¯È.(ÁÎ)כפל  ÏÎ מלאכה כל  תעשה  לא וכן מדברי אחד אף כ)ר "ל  :(שמות

.‰˘ÚÈÂ:מהרה

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÍÓÁÏ: מאכלך.˘Ú¯·:הרעדה תנועת ·¯‚Ê‰.ענין 

ופחד : חרדה  לבב:·˘ÔÂÓÓ.(ËÈ)ענין לשון˙˘Ì.תמהון
ועושק:ÒÓÁÓ.שממה: גזל  מיושבות‰Â·˘Â˙.(Î)ענין

חורבן:˙·¯Á‰.באנשים: מהÓ‰.(Î·)מל ' וכן למה כמו
חי אדם  ג)יתאונן  ענין‰˘·˙È.(Î‚)נבואה:ÔÂÊÁ.:(איכה

נוגש שבת כמו  יד)ביטול , והואÌÒ˜ÓÂ.(Î„):(ישעיה קסם מל'
כישוף : חנף :ÏÁ˜.ענין ודברי ענין˙Í˘Ó.(Î‰)חלקלקות 

זמן: וזמן:ÌÈ˙ÚÏÂ.(ÊÎ)אריכת עת מל '

e wxt dingp - miaezk

å-÷øô äéîçðbiÎf

æãîòä íéàéáð-íâåéìò àø÷ì zälàä íéøáck Cìnì òîMé äzòå äãeäéa Cìî øîàì íìLeøéá E §©§¦¦¿¤¡©´§¨¦§ŸÁ¨¤̧¦«¨©¦ ¹¥ÀŸ¤µ¤¦«½̈§©¨Æ¦¨©´©¤½¤©§¨¦´¨¥®¤
(ñ) :åcçé äöòeðå äëì äzòåçék øîBà äzà øLà älàä íéøáck äéäð àì øîàì åéìà äçìLàå §©¨´§½̈§¦«̈£−̈©§¨«¨¤§§¨³¥¨Æ¥½Ÿ³Ÿ¦«§¨Æ©§¨¦´¨¥½¤£¤−©¨´¥®¦¬

:íàãBá äzà Ealîèäzòå äNòú àìå äëàìnä-ïî íäéãé etøé øîàì eðúBà íéàøéî ílë ék ¦«¦§−©¨¬¨«¦´ªÀ̈§¨«§¦³Æ̈Æ¥½Ÿ¦§¯§¥¤²¦©§¨−̈§´Ÿ¥¨¤®§©−̈
:éãé-úà ÷fçéúéa-ìà ãòeð øîàiå øeöò àeäå ìàáèéäî-ïa äéìc-ïá äéòîL úéa éúàá-éðàå ©¥¬¤¨¨«©£¦À̈¦¥´§«©«§¨¯¤§¨¨²¤§¥«©§¥−§´¨®©¿Ÿ¤¦¨¥Á¤¥̧

:Eâøäì íéàa äìéìå Eâøäì íéàa ék ìëéää úBúìc äøbñðå ìëéää CBz-ìà íéäìàäàéäøîàå ¨¡Ÿ¦¹¤´©«¥À̈§¦§§¨Æ©§´©¥½̈¦ µ¨¦´§¨§¤½§©−§¨¨¦¬§¨§¤«¨Ÿ§À̈
:àBáà àì éçå ìëéää-ìà àBáé-øLà éðBîë éîe çøáé éðBîk LéàäáéBçìL íéýìà-àì äpäå äøékàå ©¦³¨Æ¦Æ¦§½̈¦¬¨²¦£¤¨¬¤©¥−̈¨¨®−Ÿ¨«¨©¦¾¨§¦¥¬«Ÿ¡Ÿ¦−§¨®

:BøëN èláðñå äiáBèå éìò øac äàeápä ékâéäéäå éúàèçå ïk-äNòàå àøéà-ïòîì àeä øeëN ïòîì ¦³©§¨Æ¦¤´¨©½§¦¨¬§©§©©−§¨«§©³©¨Æ½§©«©¦¨¬§¤«¡¤¥−§¨¨®¦§¨¨³
ì íäì(ô) :éðeôøçé ïòîì òø íL ¨¤Æ§¥´½̈§©−©§¨«§«¦

i"yx
(Ê).'åâå íéàéáð íâå כתוב היה יחדיו ונועצה עד

שפתים íéàéáð.באגרת: ניב בורא כמו לשון בעלי
ט ') ביהודה:øîàì.:(ישעיה מלך יש äúòåשאומרים

.êìîì òîùé כדברים למלך ישמע מלך שנקראת אחרי
êáìî.(Á)האלה: éë:אלא במקום כי íãåá.הרי

מלבו: בדה אשר כמו בלע"ז éë(Ë)קונטרבנטאל"ש
.íìåë:העכו"ם כל åðúåà.כי íéàøéî ממנו מתיראים

וגו': ידיהם ירפו אומרים הם éãé.וכך úà ÷æç äúòå
החומה: בבנין øåöò.(È)לסייעני àåäå שמצאו

ãòåð.בביתו: øîàéå שקר נביא היה שמעיה אותו
נחמיה  את להפחיד וחביריו סנבלט מן שוחד וקיבל

המלאכה: את לבטל êâøäì.כדי íéàá éë יבואו שהרי
וחביריו: סנבלט íéàá.להרגך äìéìå הזהירו וע"כ

נעשו  לא שעדיין עליו הדלתות ולסגור בהיכל ליכנס

גם  הפרשה בתחילת שנאמר כמה העיר שערי דלתות
בשערים: העמדתי לא דלתות ההיא העת עד

(‡È).çøáé éðåîë ùéàä יברח כמוני איש אם בתמיה
בהיכל: àåáà.ליכנס àì פחד מפני שם אכנס לא

יבוא  שלא הקב"ה של המצוה על אעבור ולא המיתה
בהיכלו: זר שלא äøéëàå.(È·)ויכנס בדבריו הכרתי

פחד  מפני עבירה שאעבור זה בדבר הקב"ה שלחו
éìò.המיתה: øáã äàåáðä éë הדברים דבר הוא שהרי

נבואה: בשם עלי שכרו åøëù.הללו מהם וא' א' כל
החומה: בבנין ולבטל להפחידני שכר לו ונתנו

(‚È).àåä øåëù ïòîì:הללו הדברים לי ïòîìאמר
.àøéà ליכנס כן עושה להיות מהם שאתירא כדי

חוטא: ולהיות òø.בהיכל íùì íäì äéäå למען
זו: בעבירה לחרפני רע לשם להם שיהיה

cec zcevn
(Ê).ÌÈ‡È· Ì‚Âהעמדת כי הדבר לפרסם הוספת  ועוד  ר"ל 

יקראו ושהם הדבור  במיטב אמרים לסדר היודעים  לשון  בעלי
ביהודה : מלך  אתה לאמר  רב בפרסום בירושלים ÚÂ˙‰עליך 

.ÍÏÓÏ ÚÓ˘Èתהיה ומרה  למלך נשמע  הדבר  יהיה  פן ר"ל
איך  לעשות  מה יחדיו ונועצה עתה לכה לזה באחרונה

הדבר : È‰‰.(Á)להעלים  ‡Ïבעובדי נשמע זה דבר  אין
מלבך: הזה  הכזב ממציא  בעצמך  אתה רק ÈÎ(Ë)כוכבים

.ÌÏÂÎתעשה ולא  החומה  בנין ממלאכת ידיהם  ירפו הפחד  בעבור תאמרו  כי אותנו מפחידים  הייתם כולכם  אתם לשעבר שהרי
העבר הנה כאומר או זאת, אין לאוהב נהפך  ואויב נכונה בעצה ידי את  לחזק  עתה תאמר א "כ  ואיך  תחשבו לאויבים וא"כ  עוד 

עוד : להפחיד תוסיף  ואל  נחומים  בדברי ידי  את חזק אשאל ועתה ÂˆÚ¯.(È)אין ‡Â‰Â:בבית לשבת מעוכב  נעשהÚÂ„.היה
אלהים: בית אל  להאסף ‰‰ÏÎÈ.ועד  ˙Â˙Ï„ ‰¯‚ÒÂבשערי הדלתות  העמידו לא עדיין כי ואנשיו סנבלט  מפני בה  להתחזק

הרוצה: כל  בה לבוא ויוכל למעלה כמ "ש ·‡ÌÈ.העיר ‰ÏÈÏÂ:לילה באישון מהם נשמר להיות תדע  ÈÂÓÎ(È‡)לא ˘È‡‰
.Á¯·È:עמו להלחם לי משלה  זרועי גם הנה  וכאומר  תחשב  לכלימה הלא האויב  מן יברח  כמוני איש  ÈÂÓÎ.וכי ÈÓÂמי ועוד

ג ): (במדבר יומת  הקרב והזר וכמ"ש  יומת מות  הלא כי חי וישאר ההיכל  אל  יבוא  אשר כמוני  הזר ‡·Â‡.הוא  ‡Ïלא לכן
ההיכל : אל  בעבירה:ÈÎ‡Â¯‰.(È·)אבוא  להכשילני הכוונה אבל ה ' כמצות באמונה עצתו אין ר "ל  ה ' שלחו שלא בו הכרתי

.‰‡Â·‰ ÈÎמצותו לעבור יצוה  א"כ  ומדוע לפניו והצלה  ריוח  הרבה  והנה ההיכל אל  ללכת  עלי  דיבר הנבואה אשר אמר כי 
רק אמונה עצתו שאין הכרתי ובזה כזאת יצוה לא ה' אבל  הדבר הותר  נפש פיקוח  מפני לומר מקום  היה מדעתו  אמרו אם  כי

בעצתו: אותי  להכשיל  שכרו סנבלט או ‰Â‡.(È‚)טוביה ¯ÂÎ˘ ÔÚÓÏ:כן אמר  שכור שהוא ‡È¯‡.בעבור ÔÚÓÏ מסנבלט
בזה: ואחטא  ההיכל אל לבוא  כדבריו כן Ì‰Ï.ואעשה ‰È‰Â ההיכל אל ובאתי  זר  שאני רע שם דבר עלי ואנשיו לסנבלט ויהיה

היעוצה: העצה כוונת  עצם זהו הרע השם בזה  יחרפוני למען

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ‡È·שפתים ניב כמו הדיבור בעלי נ"ז)ענינו :(ישעיה
(Á).Ì„Â· יחרישו מתים  בדיך  וכן הכזב המצאת (איוב ענין

כולםÌÏÂÎ.(Ë):י"א) ואולם ודוגמתו  כולכם כמו ענינו
י"ז)תשובו אותך ÂˆÚ¯.(È):(שם נא נעצרה וכן (שופטים מעוכב

אביוËÏ·ÒÂ.(È·):י"ג) ומקלל כמו או  במקום היא הוי"ו
כ"א)ואמו :(שמות
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ÊïéøéLëî àGå ïéànèî àG elà:äòfä,äçeøñ äçläå,éàøäå,nò àöBiä ícäåíä,äðBîL ïa ä÷Lîe.éñBé éaø ¥§©§¦§©§¦¦©¥¨§©¥¨§¨§¨¤¦§©¨©¥¦¨¤©§¥¤§¨©¦¥
øîBà:Bîcî õeç.äéøáè éî äúBMäå,íéi÷ð ïéàöBiL ét ìò óà.íéàîhä úBôBòáe äiça äîäaa äèéçL íc, ¥¦¨§©¤¥§¤§¨©©¦¤§¦§¦¦©§¦¨©§¥¨©©¨¨©§¥¦

äàeôøì äæwä íãå.øæòìà éaøelàa ànèî.øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:øëfä áìç–øBäè. §©©¨¨¦§¨©¦¤§¨¨§©¥¨¥©¦¦§¤¤§¨¨¥£¥©¨¨¨
ÁïBöøì àHLå ïBöøì ànèî äMàä áìç,ïBöøì àlà ànèî Bðéà äîäaä áìçå.øîààáé÷ò éaø:øîçå ì÷ £¥¨¦¨§©¥§¨§¤§¨©£¥©§¥¨¥§©¥¤¨§¨¨©©¦£¦¨©¨Ÿ¤

íéøácä:ãçéî BðéàL äMàä áìç íà äîíépèwì àlà,ïBöøì àHLå ïBöøì ànèî,ãçéî àeäL äîäaä áìç ©§¨¦¨¦£¥¨¦¨¤¥§ª¨¤¨©§©¦§©¥§¨§¤§¨£¥©§¥¨¤§ª¨
íéìBãbìå íépèwì,ïBöøì àHLå ïBöøì ànèiL ïéã Bðéà?Bì eøîà:àG,ïBöøì àHL äMàä áìç ànè íà,ícL ©§©¦§©§¦¥¦¤§©¥§¨§¤§¨¨§¦¦¥£¥¨¦¨¤§¨¤©

àîè dúôbî;ïBöøì àHL äîäaä áìç ànèé,øBäè dúôbî ícL?íäì øîà:ícaî áìça éðà øéîçî,áìBçäL ©¥¨¨¨¥§©¥£¥©§¥¨¤§¨¤©©¥¨¨¨¨©¨¤©£¦£¦¤¨¨¦©¨¤©¥
äàeôøì–àîè,äàeôøì æéwnäå–øBäè.Bì eøîà:eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñ,ïBöøì ïäî ïéàöBiä íé÷LnäL ¦§¨¨¥§©©¦¦§¨¨¨§©¥¥¦©£¨¦¦¤©©§¦©§¦¥¤§¨

–íéàîè,ïBöøì àHLå–íéøBäè.ïäì øîà:àG,íéáðòå íéúéæ élña ízøîà íà,ä÷Lî ïôBñå ìëà ïúlçzL, §¥¦§¤§¨§¦¨©¨¤¦£©§¤§©¥¥¦©£¨¦¤§¦¨¨Ÿ¤§¨©§¤
ä÷Lî BôBñå BúlçzL áìça eøîàz?äáeLz äúéä ïàk ãò.øîàéaøïBòîL:ïéáéLî eðééä Cìéàå ïàkî Ÿ§¤¨¨¤§¦¨§©§¤©¨¨§¨§¨¨©©¦¦§¦¨§¥¨¨¦§¦¦

åéðôì:eçéëBé íéîLâ éî,ä÷Lî ïôBñå ïúlçzL,ïBöøì àlà ïéànèî ïðéàå.eðì øîà:àG,ízøîà íà §¨¨¥§¨¦¦¤§¦¨¨§¨©§¤§¥¨§©§¦¤¨§¨¨©¨¦£©§¤
íãàì ïaø ïéàL íéîLâ éîa,úBðìéàìå úBöøàì àlà,íãàì áìçä áøå. §¥§¨¦¤¥ª¨¨¨¨¤¨¨£¨§¨¦¨§Ÿ¤¨¨¨¨¨

Ô È ¯ È ˘ Î Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

fnhn `l el`e.mi`:íéàîè åìù éòøå äçåøñ äçéìå äòéæ ïéàå àîè åáåæå àåä ,àåä àîè åáåæá áéúëã .åá àöåéëå áæä ïî ïåâë ,àîèä ïî åàöé åìéôà
.dgexq dgilde:äçåøñ äçéì ÷÷åøá ïéãä àåäå .àñøåîä ïî úàöåéä.i`xde:éòøäå åîë .äàåö.mdnr `veid mce:éòøäå äçéìä íò.dpeny oa dwyne

:ïáàë àåä éøä éç äðåîù ïáù éôì .åéìâø éîéîå å÷åøå åîã ïåâë ,íéùãç äðåîù ïá ãìåðù ìôðî àöéù ä÷ùî ìë.encn ueg.àîéé÷ ïá ìù íãë àîèîù
:éñåé 'øë äëìä ïéàå.miiwp oi`veiy t"r`:éòøä úéá êøã åàöéå ìéàåä ,ïéøéùëî ïéà éëä åìéôà ,ïàúùùë åéäù åîë íéìåìö éòøä úéá êøã ïúåà àéöåîù

.el`a `nhn xfrl` 'x:øæòìà 'øë äëìä ïéàå .ïéøéùëîå ïéàîèîå ,ïéáåùç ïä ïé÷ùîã.xedh xkfd alg:äëìä ïëå .ä÷ùî áéùç àìã
g.`nhn dy`d alg:åá ùé ä÷ùî úøåúã ,íéàîè ïé÷ùî ïéãë àîèî äàîè äùàäù åà àîèð íàå .äàîåè ìá÷ì øéùëî.oevxl:äðåëá áìçðä

.oevxl `lye:äéããî óèåðä áìç ïåâë.miphwl `l` cgein epi`y:éàä éìåë áéùç àì äéîúñå.`nh dztibn mcyéîãã ,àîè äúëîî àöåéä íã
:àâìô äìè÷ éì äî äìåë äìè÷ éì äîã ,ä÷ùî éåø÷ù íéììç íãì.xedh dztibn mcy:áéúë íãà éáâã ,íéììç íã éø÷à àì äîäá íããmizif ilq

.egikei miapreïéã ïåöøì àìù áìçðùë ,àîè äàåôøì áìåçäù ô"òà ,áìçä óà .íéøåäè ïåöøì àìù ,íéàîè ïåöøì ë"ôòàå ,àîè äàåôøì ïèçåñäù
:ïåöøì àöéù ãò ä÷ùî áåùç íéáðòå íéúéæä ïî àöåéä ïéàù .íéøåäè ïåöøì àìùå :øåäè äéäéù àåä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéànèî àG elà הזב מן כגון  הטמא, מן כשיוצאים אפילו – ÅÀÇÀÄ
בו , ïéøéLëîוכיוצא àGå:משקים חשובים שאינם –äòfä כמו – ÀÇÀÄÄÇÅÈ

שנינו  `),שכבר ,a lirl)äçeøñ äçläå מן היוצאת ליחה כגון – ÀÇÅÈÀÈ
הפה, מן היוצאת סרוחה ליחה הדין והוא כמו éàøäåהמכה, – ÀÈÆÄ

,irxde,הצואהíänò àöBiä ícäå, והרעי הליחה עם –ä÷Lîe ÀÇÈÇÅÄÈÆÇÀÅ
äðBîL ïa,חדשים לשמונה שנולד מתינוק היוצא משקה כל  – ÆÀÈ

רגליו. ומי ורוקו  דמו כגון קיימא, בן  õeçשאינו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅ
Bîcî.קיימא בן של  כדם שמטמא –.iqei iaxk dkld oi`eäúBMäå ÄÈÀÇÆ

äéøáè éî, שלשול לידי  המביאים –íéi÷ð ïéàöBiL ét ìò óà ÅÀÆÀÈÇÇÄÆÀÄÀÄÄ
כרעי; דינם מקום מכל ששתאם, כמו מגופו  –okecäèéçL í ÇÀÄÈ

äàeôøì äæwä íãå ,íéàîhä úBôBòáe äiça äîäaaכל – ÇÀÅÈÇÇÈÈÇÀÅÄÀÇÇÈÈÄÀÈ
מטמאים. ולא מכשירים אינם elàaאלו ànèî øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÀÇÅÈÅ

ומטמאים. ומכשירים משקים, הם שחשובים הקזה, ובדם שחיטה בדם
.xfrl` iaxk dkld oi`eøëfä áìç :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÂÅÇÈÈ

זכר , של מדדים חלב יוצא אם –øBäè שאינו מכשיר , ואינו החלב, – È
משקה. חשוב
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ànèî äMàä áìç,טומאה לקבל  מכשיר –ïBöøì שיצא בין  – ÂÅÈÄÈÀÇÅÀÈ
בכוונה, שנחלב ïBöøìלרצון , àHLå כגון לרצון, שלא שיצא ובין – ÀÆÀÈ

מאליו , ïBöøìשנטף àlà ànèî Bðéà äîäaä áìçå אינו – ÇÂÅÇÀÅÈÅÀÇÅÆÈÀÈ
בכוונה. שנחלב לרצון , כשיצא אלא ÷ìמכשיר :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇ

íéøácä øîçå:לרצון ושלא לרצון מכשיר  בהמה חלב שאף – ÈÙÆÇÀÈÄ
íépèwì àlà ãçéî BðéàL äMàä áìç íà äîליונקי – ÈÄÂÅÈÄÈÆÅÀËÈÆÈÇÀÇÄ

ïBöøìשדיים, àHLå ïBöøì ànèî ובין בכוונה שנחלב בין  – ÀÇÅÀÈÀÆÀÈ

מאליו, íéìBãbìå,שנטף íépèwì ãçéî àeäL äîäaä áìçÂÅÇÀÅÈÆÀËÈÇÀÇÄÀÇÀÄ
ïBöøì àHLå ïBöøì ànèiL ïéã Bðéà–? וחומר קל אינו כלום ÅÄÆÀÇÅÀÈÀÆÀÈ

Bì eøîà:עקיבא לרבי  חכמים –àG, וחומר קל זה אין –íà ÈÀÄ
àîè dúôbî ícL ,ïBöøì àHL äMàä áìç ànè שגם – ÄÅÂÅÈÄÈÆÀÈÆÇÇÅÈÈÈÅ

להשוות  ראוי והרי חללים, כדם שדינו  לפי מכשיר, ממכתה היוצא דם
ממנה היוצאים äîäaä(הר"ש ),המשקים áìç ànèéïBöøì àHL ÀÇÅÂÅÇÀÅÈÆÀÈ

לרצון, שלא יכשיר  הבהמה שחלב וחומר בקל  ללמוד  התוכל –ícLÆÇ
øBäè dúôbî–אינו הבהמה ממכת היוצא שדם שדם לפי מכשיר , ÇÅÈÈÈ

חללים? דם נקרא אינו íäìבהמה øîà:לחכמים עקיבא רבי  – ÈÇÈÆ
ícaî áìça éðà øéîçî,בדם שאינה בחלב חומרה יש – ÇÂÄÂÄÆÈÈÄÇÈ

äàeôøì áìBçäL חלבה יזיקנה שלא הבהמה, רפואת לצורך – ÆÇÅÄÀÈ
הוא,àîè(רש"י), לרצון  שהרי החלב, מכשיר  –äàeôøì æéwnäå ÈÅÀÇÇÄÄÀÈ

רפואה, לצורך לבהמתו  דם המקיז  ואילו  –øBäè,מכשיר הדם אין – È
הנוטף  שאף הבהמה, לחלב הדין והוא הקודמת; במשנה ששנינו  כמו 

מכשיר . אינו  מגפתה שדם פי על אף מכשיר , לרצון  Bìשלא eøîàÈÀ
עקיבא: לרבי חכמים –íé÷LnäL ,eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñÇÅÅÄÇÂÈÄÄÆÇÇÀÄ

ïäî ïéàöBiä,שבהם והענבים מהזיתים –ïBöøì יוצאים אם – ÇÀÄÅÆÀÈ
מכשירים,íéàîèלרצון, –íéøBäè ïBöøì àHLå ששנינו כמו  – ÀÅÄÀÆÀÈÀÄ

שלא  מכשיר, שלרפואה שאף בחלב, הדין והוא ה), פרק (בסוף לעיל 

מכשיר  אינו ישראל"),לרצון  ïäì("תפארת  øîà עקיבא רבי – ÈÇÈÆ
וענבים,àGלחכמים: זיתים לסלי בהמה חלב להשוות אין  –íàÄ

íéáðòå íéúéæ élña ízøîà לרצון מהם היוצאים שהמשקים – ÂÇÀÆÀÇÅÅÄÇÂÈÄ
מכשירים, אינם לרצון ושלא ïôBñåמכשירים, ìëà ïúlçzLÆÀÄÈÈÙÆÀÈ

ä÷Lî,ויין שמן  וסופם וענבים, זיתים תחילתם שכן  –eøîàz ÇÀÆÙÀ
áìça,בחלב גם תאמרו  האם –ä÷Lî BôBñå BúlçzL– ÆÈÈÆÀÄÈÀÇÀÆ

מכשיר ? יהא שלא לרצון  שלא äáeLzשהיוצא äúéä ïàk ãò– ÇÈÈÀÈÀÈ
עקיבא. רבי דברי  על עוד חכמים השיבו ïBòîL:שלא éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
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‡áBæ ìL úçà äiàø äàBøä–éànL úéaíéøîBà:íBé ãâðk íBé úøîBLk;ìlä úéáeíéøîBà:éø÷ ìòák. ¨¤§¦¨©©¤¥©©§¦§¤¤§¤¤¥¦¥§¦§©©¤¦
úçà äàø,÷éñôä éðMáe,íézL äàø éLéìMáe,íézLk äaøî úçà Bà–éànL úéaíéøîBà:øeîb áæ;úéáe ¨¨©©©¥¦¦§¦©§¦¦¨¨§©¦©©§ª¨¦§©¦¥©©§¦¨¨¥

ìläíéøîBà:ákLî ànèîéøöå áLBîeíéiç íéî úàéa C,ïaøwä ïî øeèôe.øîàäãeäé ïa øæòìà éaø:íéãBî ¦¥§¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦©¦¨¦©¨§¨¨©©¦¤§¨¨¤§¨¦
éànL úéaøeîb áæ BðéàL äæa;e÷ìçp äî ìòå?íézL äàBøä ìò,íézLk äaøî úçà Bà,÷éñôä éðMáe, ¥©©¨¤¤¥¨¨§©©¤§§©¨¤§©¦©©§ª¨¦§©¦©¥¦¦§¦

úçà äàø éLéìMáe–éànL úéaíéøîBà:øeîb áæ;ìlä úéáeíéøîBà:áLBîe ákLî ànèî,éøöåíéî úàéa C ©§¦¦¨¨©©¥©©§¦¨¨¥¦¥§¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦
íéiç,ïaøwä ïî øeèôe. ©¦¨¦©¨§¨

ÌÈ·Ê ˙ÎÒÓ

``.aef ly zg` di`x d`exd:úøæåî äðéàù äöéá ïáåìë äøåù÷å ,úî åðéàù øùáî àá òøæ úáëùå .úøæåîä äöéá ïáåìì äîåãå úîä øùáî àá áåæ
.mei zxneyk mixne` i`ny ziaåðéàù ô"òà ,áæ ïë åîë .áùåîå áëùî äùåò úçà äéàøá íå÷î ìëî ,úåéàø ùìù ãò äøåîâ äáæ äðéàù ô"òàã

:áùåîå áëùî äùåò úçà äéàøá íå÷î ìëî ,úåéàø ùìù ãò øåîâ áæ äùòð.ixw lrak xne` lld ziaeäàîèî äéàøä ïéàå ,áùåîå áëùî äùåò åðéàå
:òâîá àìà ,àùîá.mizy d`x iyilyae wiqtd ipyae zg` d`x,íéé÷ð äòáù úåðîì êéøö ,íéôåöø íéîé éðùá åà ãçà íåéá úåéàø éúù äàø éëã

,àîè åàø÷å íéúù áåúëä äðî ,àéðúã .ïáø÷á áééçå íéé÷ð äòáù úåðîì êéøö ,íéôåöø íéîé äùìùá åà ãçà íåéá úåéàø ùìù äàø íàå .ïáø÷ä ïî øåèôå
áéúëã(å"è àø÷éå),àîè åàø÷å ùìù .àåä àîè åáåæ åøùáî áæ(íù),àéä åúàîåè åáåæî åøùá íéúçä åà åáåæ úà åøùá øø åáåæá åúàîåè äéäú úàæå

äøåäèå úåé÷ðá ãçà íåé úøîåù ,äúãð úò àìá íéîé éðùá åà ãçà íåéá úåáø úåéàø äúàø íà äáæä ìáà .ïáø÷ì ùìùå äàîåèì íéúù ,ãöéë àä
áéúë äáæ éáâã .ïáø÷á úáééçå íéé÷ð äòáù úåðîì äëéøö ,íéôåöø íéîé äùìùá úåéàø ùìù äúàø íàå .áøòì(íù)íéáø íéîé äîã áåæ áåæú éë äùàå

ïéá ãçà íåé ÷éñôäù àìà úåéàø ùìù áæä äàø íàù øîà÷ àúùäå .íéîéá äáæäå ,úåéàøá áæä áåúëä äìú ,äùìù íéáø ,íéðù íéîé ,äúãð úò àìá
,úåðåøçàä íéúùì äðåùàø äéàø.xenb af mixne` i`ny zia:úåéàø ùìù ìòáë ïáø÷á áééçå.mixne` lld ziaeäéàøä úà øåäèä íåéä ìèéá

:ïáø÷ä ïî øåèôå ,úåðåøçàä úåéàø éúù àìà ïàë ïéàå ,äðåùàøä.xenb af epi`y dfa i`ny zia micenäéàøä úà ÷éñôäù øåäèä íåéä ìèéáã

`xephxa yexit

eðééä Cìéàå ïàkî, תלמידיו –åéðôì ïéáéLî:עקיבא רבי לפני  – ÄÈÀÅÈÈÄÀÄÄÀÈÈ
ïéànèî ïðéàå ,ä÷Lî ïôBñå ïúlçzL ,eçéëBé íéîLâ éîÅÀÈÄÄÆÀÄÈÈÀÈÇÀÆÀÅÈÀÇÀÄ

ïBöøì àlà.בהמה לחלב הדין  והוא –eðì øîà:עקיבא רבי – ÆÈÀÈÈÇÈ
àG,גשמים למי  להשוות אין –íéîLâ éîa ízøîà íà שאינם – ÄÂÇÀÆÀÅÀÈÄ

לרצון,לפי שלא úBöøàìמכשירים àlà ,íãàì ïaø ïéàLÆÅËÈÈÈÈÆÈÈÂÈ
úBðìéàìå לאדמה אלא לאדם משקה אינם הגשמים מי  שרוב – ÀÈÄÈ
íãàìולאילנות, áìçä áøå הוא משקה הבהמה חלב רוב אבל  – ÀÙÆÈÈÈÈÈ

כמשקה. הוא חשוב לרצון  שלא אפילו  הלכך  לאדם,

משקה, זה הרי  שחלב ההלכה, שנאמרה "נראה כותב: אחרונה" "משנה בעל 
במשמע, חלב כל  נתפרש כשלא הסתם שמן בו, ונחלקו  חלב, איזה נתפרש ולא
כמו האשה, חלב כמו חשוב אינו בהמה שחלב סוברים, שחכמים אלא
שלא  שהוא לפי טהור , ובבהמה טמא מגפתו דם שבאדם בדם, שמוצאים
סובר עקיבא ורבי  בהמה. משל  אדם של  שחמּור  בחלב הדין והוא לרצון,

שמסיק" כמו  מדם חלב ללמוד  xe`iaשאין `iany ,epzpyn seqa eyexit oiir)
.(xg`
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הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו  זוב, של  אחת ראייה שראה במי דנה משנתנו
גמור . זב לעשותו  הזב של הראיות מצטרפות אימתי ללמדנו , המשנה באה כן 

áBæ ìL úçà äiàø äàBøä ולא מת, מאבר הבא "זוב" שראה – ÈÆÀÄÈÇÇÆ
למסכתנו , בפתיחה שבארנו כמו חי , מאבר הבא קרי  úéaÅשראה

íBé ãâðk íBé úøîBLk :íéøîBà éànL דם הרואה כאשה – ÇÇÀÄÀÆÆÀÆÆ
עד גמורה זבה שאינה פי על  שאף לנידה, נידה שבין  יום עשר באחד 

מטמאה  אחת בראייה מקום מכל  רצופים, ימים שלושה רואה שהיא
ומושב, משכב מטמא זוב של  אחת ראייה הרואה כן  ומושב, משכב

ראיות שלוש  עד גמור זב נעשה שאינו  פי  על  הר"ש).אף (רמב"ם ;

בגמרא ב)ברם, עב, היא:(נידה שהכוונה meiמבואר, zxney lreak
,mei cbpk שאילו עצמה, יום כנגד יום כשומרת ולא "תלויה" שטומאתו

ראתה, לא ושוב אחת, בראייה פסקה אפילו  יום כנגד יום שומרת

אינו  אחת בראייה פסק אם זב אבל  מדרבנן , ומושב משכב מטמאה
ומושב  משכב מטמא הריהו  וראה, עוד  חזר שאם אלא קרי , כבעל אלא

למפרע  טמא הזוב טיפת את והמסיט ואילך; ראשונה מראייה למפרע,
שהרואה  הגמרא) (לפי  לעיל  שבארנו  וזהו זב. של  זובו מסיט כדין 

שמא  להמתין , שצריך  כלומר  "תלויה", טומאתו  זוב, של  אחת ראייה
שיהא  או  ומושב, משכב למפרע מטמא ויהא אחת, ראייה עוד  יראה

הזוב; טיפת היסט מחמת למפרע ìòákנטמא :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÇ
éø÷,טהור הזוב טיפת את והמסיט ומושב, משכב מטמא שאינו  – ÆÄ

שנייה, ראייה יראה ולהבא.ואם מכאן  כזב úçàיטמא äàø– ÈÈÇÇ
אחת, éñôä÷ראייה éðMáe,ראה ולא הפסיק שלאחריו וביום – ÇÅÄÄÀÄ

íézL äàø éLéìMáe,ראיות שתי  –íézLk äaøî úçà Bà ÇÀÄÄÈÈÀÇÄÇÇÀËÈÄÀÇÄ
הטבילה, לאחר ויתנגב שיטבול  כשיעור שנמשכה אחת ראייה –

הראייה  נחשבת זה שבכגון אמה, חמישים הילוך  כדי  חכמים ושיערו
ראיות, øeîbכשתי  áæ :íéøîBà éànL úéa, בקרבן וחייב – ÅÇÇÀÄÈÈ

וכבר השלישי, יום של הראיות שתי  עם מצטרפת הראשונה שהראייה
epzkqnl),בארנו dgizta);בקרבן חייב ראיות שלוש  úéáeÅשהרואה

íéiç íéî úàéa Céøöå áLBîe ákLî ànèî :íéøîBà ìläÄÅÀÄÀÇÅÄÀÈÈÀÈÄÄÇÇÄÇÄ
כזב, חיים במים טבילה –ïaøwä ïî øeèôeהלל בית שלדעת – ÈÄÇÈÀÈ

השלישי, שביום הראיות שתי  עם מצטרפת אינה הראשונה הראייה
ראיות  שתי אלא כאן  שאין והרי ביניהן, הפסיק טהור  ויום הואיל 

הקרבן . מן פטור הלכך  äãeäé:אחרונות, ïa øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÀÈ
øeîb áæ BðéàL äæa éànL úéa íéãBîהטהור שהיום לפי – ÄÅÇÇÈÆÆÅÈÈ

הלל ; בית בדברי  שבארנו כמו  הראשונה הראייה את ביטל  שהפסיק
íézL äàBøä ìò ?e÷ìçp äî ìòå,ראיות שתי –úçà Bà ÀÇÇÆÀÀÇÈÆÀÇÄÇÇ

íézLk äaøî,לעיל שבארנו  כמו –÷éñôä éðMáe וביום – ÀËÈÄÀÇÄÇÅÄÄÀÄ
ראה, לא הראיות שתי  úçàשלאחר  äàø éLéìMáe וביום – ÇÀÄÄÈÈÇÇ

אחת, ראייה ראה øeîbהשלישי áæ :íéøîBà éànL úéaהואיל – ÅÇÇÀÄÈÈ
הראשונות, הראיות שתי מחמת נקיים ימים שבעה לספירת נזקק וכבר 
גמור זב הריהו  הלכך  ראיות, שלוש כאן ויש  מפסיק הטהור  היום אין 

בקרבן; אף áLBîe,וחייב ákLî ànèî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÅÄÀÈÈ
íéiç íéî úàéa Céøöå,הראיות שתי  מחמת –ïaøwä ïî øeèôe ÀÈÄÄÇÇÄÇÄÈÄÇÈÀÈ

מקום  מכל  ראיות, שתי  בתחילה שראה פי על אף הלל, בית שלדעת –
ביניהן . מפסיק טהור  ויום הואיל  עמהן , מצטרפת השלישית הראייה אין 
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ÊïéøéLëî àGå ïéànèî àG elà:äòfä,äçeøñ äçläå,éàøäå,nò àöBiä ícäåíä,äðBîL ïa ä÷Lîe.éñBé éaø ¥§©§¦§©§¦¦©¥¨§©¥¨§¨§¨¤¦§©¨©¥¦¨¤©§¥¤§¨©¦¥
øîBà:Bîcî õeç.äéøáè éî äúBMäå,íéi÷ð ïéàöBiL ét ìò óà.íéàîhä úBôBòáe äiça äîäaa äèéçL íc, ¥¦¨§©¤¥§¤§¨©©¦¤§¦§¦¦©§¦¨©§¥¨©©¨¨©§¥¦

äàeôøì äæwä íãå.øæòìà éaøelàa ànèî.øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:øëfä áìç–øBäè. §©©¨¨¦§¨©¦¤§¨¨§©¥¨¥©¦¦§¤¤§¨¨¥£¥©¨¨¨
ÁïBöøì àHLå ïBöøì ànèî äMàä áìç,ïBöøì àlà ànèî Bðéà äîäaä áìçå.øîààáé÷ò éaø:øîçå ì÷ £¥¨¦¨§©¥§¨§¤§¨©£¥©§¥¨¥§©¥¤¨§¨¨©©¦£¦¨©¨Ÿ¤

íéøácä:ãçéî BðéàL äMàä áìç íà äîíépèwì àlà,ïBöøì àHLå ïBöøì ànèî,ãçéî àeäL äîäaä áìç ©§¨¦¨¦£¥¨¦¨¤¥§ª¨¤¨©§©¦§©¥§¨§¤§¨£¥©§¥¨¤§ª¨
íéìBãbìå íépèwì,ïBöøì àHLå ïBöøì ànèiL ïéã Bðéà?Bì eøîà:àG,ïBöøì àHL äMàä áìç ànè íà,ícL ©§©¦§©§¦¥¦¤§©¥§¨§¤§¨¨§¦¦¥£¥¨¦¨¤§¨¤©

àîè dúôbî;ïBöøì àHL äîäaä áìç ànèé,øBäè dúôbî ícL?íäì øîà:ícaî áìça éðà øéîçî,áìBçäL ©¥¨¨¨¥§©¥£¥©§¥¨¤§¨¤©©¥¨¨¨¨©¨¤©£¦£¦¤¨¨¦©¨¤©¥
äàeôøì–àîè,äàeôøì æéwnäå–øBäè.Bì eøîà:eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñ,ïBöøì ïäî ïéàöBiä íé÷LnäL ¦§¨¨¥§©©¦¦§¨¨¨§©¥¥¦©£¨¦¦¤©©§¦©§¦¥¤§¨

–íéàîè,ïBöøì àHLå–íéøBäè.ïäì øîà:àG,íéáðòå íéúéæ élña ízøîà íà,ä÷Lî ïôBñå ìëà ïúlçzL, §¥¦§¤§¨§¦¨©¨¤¦£©§¤§©¥¥¦©£¨¦¤§¦¨¨Ÿ¤§¨©§¤
ä÷Lî BôBñå BúlçzL áìça eøîàz?äáeLz äúéä ïàk ãò.øîàéaøïBòîL:ïéáéLî eðééä Cìéàå ïàkî Ÿ§¤¨¨¤§¦¨§©§¤©¨¨§¨§¨¨©©¦¦§¦¨§¥¨¨¦§¦¦

åéðôì:eçéëBé íéîLâ éî,ä÷Lî ïôBñå ïúlçzL,ïBöøì àlà ïéànèî ïðéàå.eðì øîà:àG,ízøîà íà §¨¨¥§¨¦¦¤§¦¨¨§¨©§¤§¥¨§©§¦¤¨§¨¨©¨¦£©§¤
íãàì ïaø ïéàL íéîLâ éîa,úBðìéàìå úBöøàì àlà,íãàì áìçä áøå. §¥§¨¦¤¥ª¨¨¨¨¤¨¨£¨§¨¦¨§Ÿ¤¨¨¨¨¨

Ô È ¯ È ˘ Î Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

fnhn `l el`e.mi`:íéàîè åìù éòøå äçåøñ äçéìå äòéæ ïéàå àîè åáåæå àåä ,àåä àîè åáåæá áéúëã .åá àöåéëå áæä ïî ïåâë ,àîèä ïî åàöé åìéôà
.dgexq dgilde:äçåøñ äçéì ÷÷åøá ïéãä àåäå .àñøåîä ïî úàöåéä.i`xde:éòøäå åîë .äàåö.mdnr `veid mce:éòøäå äçéìä íò.dpeny oa dwyne

:ïáàë àåä éøä éç äðåîù ïáù éôì .åéìâø éîéîå å÷åøå åîã ïåâë ,íéùãç äðåîù ïá ãìåðù ìôðî àöéù ä÷ùî ìë.encn ueg.àîéé÷ ïá ìù íãë àîèîù
:éñåé 'øë äëìä ïéàå.miiwp oi`veiy t"r`:éòøä úéá êøã åàöéå ìéàåä ,ïéøéùëî ïéà éëä åìéôà ,ïàúùùë åéäù åîë íéìåìö éòøä úéá êøã ïúåà àéöåîù

.el`a `nhn xfrl` 'x:øæòìà 'øë äëìä ïéàå .ïéøéùëîå ïéàîèîå ,ïéáåùç ïä ïé÷ùîã.xedh xkfd alg:äëìä ïëå .ä÷ùî áéùç àìã
g.`nhn dy`d alg:åá ùé ä÷ùî úøåúã ,íéàîè ïé÷ùî ïéãë àîèî äàîè äùàäù åà àîèð íàå .äàîåè ìá÷ì øéùëî.oevxl:äðåëá áìçðä

.oevxl `lye:äéããî óèåðä áìç ïåâë.miphwl `l` cgein epi`y:éàä éìåë áéùç àì äéîúñå.`nh dztibn mcyéîãã ,àîè äúëîî àöåéä íã
:àâìô äìè÷ éì äî äìåë äìè÷ éì äîã ,ä÷ùî éåø÷ù íéììç íãì.xedh dztibn mcy:áéúë íãà éáâã ,íéììç íã éø÷à àì äîäá íããmizif ilq

.egikei miapreïéã ïåöøì àìù áìçðùë ,àîè äàåôøì áìåçäù ô"òà ,áìçä óà .íéøåäè ïåöøì àìù ,íéàîè ïåöøì ë"ôòàå ,àîè äàåôøì ïèçåñäù
:ïåöøì àöéù ãò ä÷ùî áåùç íéáðòå íéúéæä ïî àöåéä ïéàù .íéøåäè ïåöøì àìùå :øåäè äéäéù àåä
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ïéànèî àG elà הזב מן כגון  הטמא, מן כשיוצאים אפילו – ÅÀÇÀÄ
בו , ïéøéLëîוכיוצא àGå:משקים חשובים שאינם –äòfä כמו – ÀÇÀÄÄÇÅÈ

שנינו  `),שכבר ,a lirl)äçeøñ äçläå מן היוצאת ליחה כגון – ÀÇÅÈÀÈ
הפה, מן היוצאת סרוחה ליחה הדין והוא כמו éàøäåהמכה, – ÀÈÆÄ

,irxde,הצואהíänò àöBiä ícäå, והרעי הליחה עם –ä÷Lîe ÀÇÈÇÅÄÈÆÇÀÅ
äðBîL ïa,חדשים לשמונה שנולד מתינוק היוצא משקה כל  – ÆÀÈ

רגליו. ומי ורוקו  דמו כגון קיימא, בן  õeçשאינו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅ
Bîcî.קיימא בן של  כדם שמטמא –.iqei iaxk dkld oi`eäúBMäå ÄÈÀÇÆ

äéøáè éî, שלשול לידי  המביאים –íéi÷ð ïéàöBiL ét ìò óà ÅÀÆÀÈÇÇÄÆÀÄÀÄÄ
כרעי; דינם מקום מכל ששתאם, כמו מגופו  –okecäèéçL í ÇÀÄÈ

äàeôøì äæwä íãå ,íéàîhä úBôBòáe äiça äîäaaכל – ÇÀÅÈÇÇÈÈÇÀÅÄÀÇÇÈÈÄÀÈ
מטמאים. ולא מכשירים אינם elàaאלו ànèî øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÀÇÅÈÅ

ומטמאים. ומכשירים משקים, הם שחשובים הקזה, ובדם שחיטה בדם
.xfrl` iaxk dkld oi`eøëfä áìç :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÆÀÈÈÅÂÅÇÈÈ

זכר , של מדדים חלב יוצא אם –øBäè שאינו מכשיר , ואינו החלב, – È
משקה. חשוב

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ànèî äMàä áìç,טומאה לקבל  מכשיר –ïBöøì שיצא בין  – ÂÅÈÄÈÀÇÅÀÈ
בכוונה, שנחלב ïBöøìלרצון , àHLå כגון לרצון, שלא שיצא ובין – ÀÆÀÈ

מאליו , ïBöøìשנטף àlà ànèî Bðéà äîäaä áìçå אינו – ÇÂÅÇÀÅÈÅÀÇÅÆÈÀÈ
בכוונה. שנחלב לרצון , כשיצא אלא ÷ìמכשיר :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇ

íéøácä øîçå:לרצון ושלא לרצון מכשיר  בהמה חלב שאף – ÈÙÆÇÀÈÄ
íépèwì àlà ãçéî BðéàL äMàä áìç íà äîליונקי – ÈÄÂÅÈÄÈÆÅÀËÈÆÈÇÀÇÄ

ïBöøìשדיים, àHLå ïBöøì ànèî ובין בכוונה שנחלב בין  – ÀÇÅÀÈÀÆÀÈ

מאליו, íéìBãbìå,שנטף íépèwì ãçéî àeäL äîäaä áìçÂÅÇÀÅÈÆÀËÈÇÀÇÄÀÇÀÄ
ïBöøì àHLå ïBöøì ànèiL ïéã Bðéà–? וחומר קל אינו כלום ÅÄÆÀÇÅÀÈÀÆÀÈ

Bì eøîà:עקיבא לרבי  חכמים –àG, וחומר קל זה אין –íà ÈÀÄ
àîè dúôbî ícL ,ïBöøì àHL äMàä áìç ànè שגם – ÄÅÂÅÈÄÈÆÀÈÆÇÇÅÈÈÈÅ

להשוות  ראוי והרי חללים, כדם שדינו  לפי מכשיר, ממכתה היוצא דם
ממנה היוצאים äîäaä(הר"ש ),המשקים áìç ànèéïBöøì àHL ÀÇÅÂÅÇÀÅÈÆÀÈ

לרצון, שלא יכשיר  הבהמה שחלב וחומר בקל  ללמוד  התוכל –ícLÆÇ
øBäè dúôbî–אינו הבהמה ממכת היוצא שדם שדם לפי מכשיר , ÇÅÈÈÈ

חללים? דם נקרא אינו íäìבהמה øîà:לחכמים עקיבא רבי  – ÈÇÈÆ
ícaî áìça éðà øéîçî,בדם שאינה בחלב חומרה יש – ÇÂÄÂÄÆÈÈÄÇÈ

äàeôøì áìBçäL חלבה יזיקנה שלא הבהמה, רפואת לצורך – ÆÇÅÄÀÈ
הוא,àîè(רש"י), לרצון  שהרי החלב, מכשיר  –äàeôøì æéwnäå ÈÅÀÇÇÄÄÀÈ

רפואה, לצורך לבהמתו  דם המקיז  ואילו  –øBäè,מכשיר הדם אין – È
הנוטף  שאף הבהמה, לחלב הדין והוא הקודמת; במשנה ששנינו  כמו 

מכשיר . אינו  מגפתה שדם פי על אף מכשיר , לרצון  Bìשלא eøîàÈÀ
עקיבא: לרבי חכמים –íé÷LnäL ,eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñÇÅÅÄÇÂÈÄÄÆÇÇÀÄ

ïäî ïéàöBiä,שבהם והענבים מהזיתים –ïBöøì יוצאים אם – ÇÀÄÅÆÀÈ
מכשירים,íéàîèלרצון, –íéøBäè ïBöøì àHLå ששנינו כמו  – ÀÅÄÀÆÀÈÀÄ

שלא  מכשיר, שלרפואה שאף בחלב, הדין והוא ה), פרק (בסוף לעיל 

מכשיר  אינו ישראל"),לרצון  ïäì("תפארת  øîà עקיבא רבי – ÈÇÈÆ
וענבים,àGלחכמים: זיתים לסלי בהמה חלב להשוות אין  –íàÄ

íéáðòå íéúéæ élña ízøîà לרצון מהם היוצאים שהמשקים – ÂÇÀÆÀÇÅÅÄÇÂÈÄ
מכשירים, אינם לרצון ושלא ïôBñåמכשירים, ìëà ïúlçzLÆÀÄÈÈÙÆÀÈ

ä÷Lî,ויין שמן  וסופם וענבים, זיתים תחילתם שכן  –eøîàz ÇÀÆÙÀ
áìça,בחלב גם תאמרו  האם –ä÷Lî BôBñå BúlçzL– ÆÈÈÆÀÄÈÀÇÀÆ

מכשיר ? יהא שלא לרצון  שלא äáeLzשהיוצא äúéä ïàk ãò– ÇÈÈÀÈÀÈ
עקיבא. רבי דברי  על עוד חכמים השיבו ïBòîL:שלא éaø øîàÈÇÇÄÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡áBæ ìL úçà äiàø äàBøä–éànL úéaíéøîBà:íBé ãâðk íBé úøîBLk;ìlä úéáeíéøîBà:éø÷ ìòák. ¨¤§¦¨©©¤¥©©§¦§¤¤§¤¤¥¦¥§¦§©©¤¦
úçà äàø,÷éñôä éðMáe,íézL äàø éLéìMáe,íézLk äaøî úçà Bà–éànL úéaíéøîBà:øeîb áæ;úéáe ¨¨©©©¥¦¦§¦©§¦¦¨¨§©¦©©§ª¨¦§©¦¥©©§¦¨¨¥

ìläíéøîBà:ákLî ànèîéøöå áLBîeíéiç íéî úàéa C,ïaøwä ïî øeèôe.øîàäãeäé ïa øæòìà éaø:íéãBî ¦¥§¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦©¦¨¦©¨§¨¨©©¦¤§¨¨¤§¨¦
éànL úéaøeîb áæ BðéàL äæa;e÷ìçp äî ìòå?íézL äàBøä ìò,íézLk äaøî úçà Bà,÷éñôä éðMáe, ¥©©¨¤¤¥¨¨§©©¤§§©¨¤§©¦©©§ª¨¦§©¦©¥¦¦§¦

úçà äàø éLéìMáe–éànL úéaíéøîBà:øeîb áæ;ìlä úéáeíéøîBà:áLBîe ákLî ànèî,éøöåíéî úàéa C ©§¦¦¨¨©©¥©©§¦¨¨¥¦¥§¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦
íéiç,ïaøwä ïî øeèôe. ©¦¨¦©¨§¨

ÌÈ·Ê ˙ÎÒÓ

``.aef ly zg` di`x d`exd:úøæåî äðéàù äöéá ïáåìë äøåù÷å ,úî åðéàù øùáî àá òøæ úáëùå .úøæåîä äöéá ïáåìì äîåãå úîä øùáî àá áåæ
.mei zxneyk mixne` i`ny ziaåðéàù ô"òà ,áæ ïë åîë .áùåîå áëùî äùåò úçà äéàøá íå÷î ìëî ,úåéàø ùìù ãò äøåîâ äáæ äðéàù ô"òàã

:áùåîå áëùî äùåò úçà äéàøá íå÷î ìëî ,úåéàø ùìù ãò øåîâ áæ äùòð.ixw lrak xne` lld ziaeäàîèî äéàøä ïéàå ,áùåîå áëùî äùåò åðéàå
:òâîá àìà ,àùîá.mizy d`x iyilyae wiqtd ipyae zg` d`x,íéé÷ð äòáù úåðîì êéøö ,íéôåöø íéîé éðùá åà ãçà íåéá úåéàø éúù äàø éëã

,àîè åàø÷å íéúù áåúëä äðî ,àéðúã .ïáø÷á áééçå íéé÷ð äòáù úåðîì êéøö ,íéôåöø íéîé äùìùá åà ãçà íåéá úåéàø ùìù äàø íàå .ïáø÷ä ïî øåèôå
áéúëã(å"è àø÷éå),àîè åàø÷å ùìù .àåä àîè åáåæ åøùáî áæ(íù),àéä åúàîåè åáåæî åøùá íéúçä åà åáåæ úà åøùá øø åáåæá åúàîåè äéäú úàæå

äøåäèå úåé÷ðá ãçà íåé úøîåù ,äúãð úò àìá íéîé éðùá åà ãçà íåéá úåáø úåéàø äúàø íà äáæä ìáà .ïáø÷ì ùìùå äàîåèì íéúù ,ãöéë àä
áéúë äáæ éáâã .ïáø÷á úáééçå íéé÷ð äòáù úåðîì äëéøö ,íéôåöø íéîé äùìùá úåéàø ùìù äúàø íàå .áøòì(íù)íéáø íéîé äîã áåæ áåæú éë äùàå

ïéá ãçà íåé ÷éñôäù àìà úåéàø ùìù áæä äàø íàù øîà÷ àúùäå .íéîéá äáæäå ,úåéàøá áæä áåúëä äìú ,äùìù íéáø ,íéðù íéîé ,äúãð úò àìá
,úåðåøçàä íéúùì äðåùàø äéàø.xenb af mixne` i`ny zia:úåéàø ùìù ìòáë ïáø÷á áééçå.mixne` lld ziaeäéàøä úà øåäèä íåéä ìèéá

:ïáø÷ä ïî øåèôå ,úåðåøçàä úåéàø éúù àìà ïàë ïéàå ,äðåùàøä.xenb af epi`y dfa i`ny zia micenäéàøä úà ÷éñôäù øåäèä íåéä ìèéáã

`xephxa yexit

eðééä Cìéàå ïàkî, תלמידיו –åéðôì ïéáéLî:עקיבא רבי לפני  – ÄÈÀÅÈÈÄÀÄÄÀÈÈ
ïéànèî ïðéàå ,ä÷Lî ïôBñå ïúlçzL ,eçéëBé íéîLâ éîÅÀÈÄÄÆÀÄÈÈÀÈÇÀÆÀÅÈÀÇÀÄ

ïBöøì àlà.בהמה לחלב הדין  והוא –eðì øîà:עקיבא רבי – ÆÈÀÈÈÇÈ
àG,גשמים למי  להשוות אין –íéîLâ éîa ízøîà íà שאינם – ÄÂÇÀÆÀÅÀÈÄ

לרצון,לפי שלא úBöøàìמכשירים àlà ,íãàì ïaø ïéàLÆÅËÈÈÈÈÆÈÈÂÈ
úBðìéàìå לאדמה אלא לאדם משקה אינם הגשמים מי  שרוב – ÀÈÄÈ
íãàìולאילנות, áìçä áøå הוא משקה הבהמה חלב רוב אבל  – ÀÙÆÈÈÈÈÈ

כמשקה. הוא חשוב לרצון  שלא אפילו  הלכך  לאדם,

משקה, זה הרי  שחלב ההלכה, שנאמרה "נראה כותב: אחרונה" "משנה בעל 
במשמע, חלב כל  נתפרש כשלא הסתם שמן בו, ונחלקו  חלב, איזה נתפרש ולא
כמו האשה, חלב כמו חשוב אינו בהמה שחלב סוברים, שחכמים אלא
שלא  שהוא לפי טהור , ובבהמה טמא מגפתו דם שבאדם בדם, שמוצאים
סובר עקיבא ורבי  בהמה. משל  אדם של  שחמּור  בחלב הדין והוא לרצון,

שמסיק" כמו  מדם חלב ללמוד  xe`iaשאין `iany ,epzpyn seqa eyexit oiir)
.(xg`
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הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו  זוב, של  אחת ראייה שראה במי דנה משנתנו
גמור . זב לעשותו  הזב של הראיות מצטרפות אימתי ללמדנו , המשנה באה כן 

áBæ ìL úçà äiàø äàBøä ולא מת, מאבר הבא "זוב" שראה – ÈÆÀÄÈÇÇÆ
למסכתנו , בפתיחה שבארנו כמו חי , מאבר הבא קרי  úéaÅשראה

íBé ãâðk íBé úøîBLk :íéøîBà éànL דם הרואה כאשה – ÇÇÀÄÀÆÆÀÆÆ
עד גמורה זבה שאינה פי על  שאף לנידה, נידה שבין  יום עשר באחד 

מטמאה  אחת בראייה מקום מכל  רצופים, ימים שלושה רואה שהיא
ומושב, משכב מטמא זוב של  אחת ראייה הרואה כן  ומושב, משכב

ראיות שלוש  עד גמור זב נעשה שאינו  פי  על  הר"ש).אף (רמב"ם ;

בגמרא ב)ברם, עב, היא:(נידה שהכוונה meiמבואר, zxney lreak
,mei cbpk שאילו עצמה, יום כנגד יום כשומרת ולא "תלויה" שטומאתו

ראתה, לא ושוב אחת, בראייה פסקה אפילו  יום כנגד יום שומרת

אינו  אחת בראייה פסק אם זב אבל  מדרבנן , ומושב משכב מטמאה
ומושב  משכב מטמא הריהו  וראה, עוד  חזר שאם אלא קרי , כבעל אלא

למפרע  טמא הזוב טיפת את והמסיט ואילך; ראשונה מראייה למפרע,
שהרואה  הגמרא) (לפי  לעיל  שבארנו  וזהו זב. של  זובו מסיט כדין 

שמא  להמתין , שצריך  כלומר  "תלויה", טומאתו  זוב, של  אחת ראייה
שיהא  או  ומושב, משכב למפרע מטמא ויהא אחת, ראייה עוד  יראה

הזוב; טיפת היסט מחמת למפרע ìòákנטמא :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÇ
éø÷,טהור הזוב טיפת את והמסיט ומושב, משכב מטמא שאינו  – ÆÄ

שנייה, ראייה יראה ולהבא.ואם מכאן  כזב úçàיטמא äàø– ÈÈÇÇ
אחת, éñôä÷ראייה éðMáe,ראה ולא הפסיק שלאחריו וביום – ÇÅÄÄÀÄ

íézL äàø éLéìMáe,ראיות שתי  –íézLk äaøî úçà Bà ÇÀÄÄÈÈÀÇÄÇÇÀËÈÄÀÇÄ
הטבילה, לאחר ויתנגב שיטבול  כשיעור שנמשכה אחת ראייה –

הראייה  נחשבת זה שבכגון אמה, חמישים הילוך  כדי  חכמים ושיערו
ראיות, øeîbכשתי  áæ :íéøîBà éànL úéa, בקרבן וחייב – ÅÇÇÀÄÈÈ

וכבר השלישי, יום של הראיות שתי  עם מצטרפת הראשונה שהראייה
epzkqnl),בארנו dgizta);בקרבן חייב ראיות שלוש  úéáeÅשהרואה

íéiç íéî úàéa Céøöå áLBîe ákLî ànèî :íéøîBà ìläÄÅÀÄÀÇÅÄÀÈÈÀÈÄÄÇÇÄÇÄ
כזב, חיים במים טבילה –ïaøwä ïî øeèôeהלל בית שלדעת – ÈÄÇÈÀÈ

השלישי, שביום הראיות שתי  עם מצטרפת אינה הראשונה הראייה
ראיות  שתי אלא כאן  שאין והרי ביניהן, הפסיק טהור  ויום הואיל 

הקרבן . מן פטור הלכך  äãeäé:אחרונות, ïa øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÀÈ
øeîb áæ BðéàL äæa éànL úéa íéãBîהטהור שהיום לפי – ÄÅÇÇÈÆÆÅÈÈ

הלל ; בית בדברי  שבארנו כמו  הראשונה הראייה את ביטל  שהפסיק
íézL äàBøä ìò ?e÷ìçp äî ìòå,ראיות שתי –úçà Bà ÀÇÇÆÀÀÇÈÆÀÇÄÇÇ

íézLk äaøî,לעיל שבארנו  כמו –÷éñôä éðMáe וביום – ÀËÈÄÀÇÄÇÅÄÄÀÄ
ראה, לא הראיות שתי  úçàשלאחר  äàø éLéìMáe וביום – ÇÀÄÄÈÈÇÇ

אחת, ראייה ראה øeîbהשלישי áæ :íéøîBà éànL úéaהואיל – ÅÇÇÀÄÈÈ
הראשונות, הראיות שתי מחמת נקיים ימים שבעה לספירת נזקק וכבר 
גמור זב הריהו  הלכך  ראיות, שלוש כאן ויש  מפסיק הטהור  היום אין 

בקרבן; אף áLBîe,וחייב ákLî ànèî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÅÄÀÈÈ
íéiç íéî úàéa Céøöå,הראיות שתי  מחמת –ïaøwä ïî øeèôe ÀÈÄÄÇÇÄÇÄÈÄÇÈÀÈ

מקום  מכל  ראיות, שתי  בתחילה שראה פי על אף הלל, בית שלדעת –
ביניהן . מפסיק טהור  ויום הואיל  עמהן , מצטרפת השלישית הראייה אין 

izdw - zex`ean zeipyn
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·a éø÷ äàBøäBáBæ úøéôñì éLéìMä íBi–éànL úéaíéøîBà:åéðôlL íéîé éðL øúBñ;ìlä úéáeíéøîBà: ¨¤¤¦©©§¦¦¦§¦©¥©©§¦¥§¥¨¦¤§¨¨¥¦¥§¦
BîBé àlà øúñ àG.ìàòîLé éaøøîBà:åéðôlL úà øúBñ éðMa äàBøä.àáé÷ò éaøøîBà:éðMa äàBøä ãçà ¨©¤¨©¦¦§¨¥¥¨¤©¥¦¥¤¤§¨¨©¦£¦¨¥¤¨¨¤©¥¦

éLéìMa äàBøä ãçàå,éànL úéaLíéøîBà:åéðôlL íéîé éðL øúñ;ìlä úéáeíéøîBà:BîBé àlà øúñ àG. §¤¨¨¤©§¦¦¤¥©©§¦¨©§¥¨¦¤§¨¨¥¦¥§¦¨©¤¨
BîBé àlà øúñ àHL éòéáøa äàBøa íéãBîe.éø÷ äàBøa,áBæ äàø íà ìáà,éòéáL íBé elôà–åéðôlL úà øúñ. ¦¨¤¨§¦¦¤¨©¤¨¨¤¤¦£¨¦¨¨£¦§¦¦¨©¤¤§¨¨

‚øçîì íézLe íBiä úçà äàø,øçîì úçàå íBiä íézL,GLì LGLíéîé äL,ì BàGLúBìéì äL–äæ éøä ¨¨©©©§©¦§¨¨§©¦©§©©§¨¨¨¦§¨¨¦¦§¨¥£¥¤
øeîb áæ. ¨¨

„âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå úçà äàø,íézL äàø Ck øçàå,íézLk äaøî úçà Bà;íézL äàø Bà,úçà Bà ¨¨©©§¦§¦§¥§¦¨§¦§©©¨¨¨§©¦©©§ª¨¦§©¦¨¨§©¦©©
íézLk äaøî,âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå,úçà äàø Ck øçàå–øeîb áæ äæ éøä. §ª¨¦§©¦§¦§¦§¥§¦¨§¦§©©¨¨¨©©£¥¤¨¨

:ïøîàãë ,äðåùàøä.xenb af mixne` i`ny zia ,'eke mizy d`exd lr ewlgp dn lräìèéá ,äìéçúá íéúù äàøùë äòáù úåøéôñì ÷÷æðå ìéàåäã
:úåéàø ùìù åãéá ùéå ,øåäèä íåé úà äéàø

a.eaef zxitql iyilyd meiaøæåçå ,åéðôìù íéîé éðù øúñ ,éø÷ äàø éùéìùáå ,éðùå ïåùàø äðîå ,íéé÷ð äòáù øåôñì êéøöù úåéàø éúù ìòá ïåâë
:äìéçúáë äòáù äðåîå.enei `l` xzq `l:åì åìò íéðåùàøä íéðùã ,äòáù íéìùäì äùîç äðåîå.ipya d`exdøúñ ,éø÷ äàø éðùáå ,ãçà äðîù

:ìàòîùé éáøë äëìä ïéàå .éâéìô éîð àäáã øáñ àáé÷ò 'øå .ììä úéáì åìéôà åéðôìù úàmiceneéàîù úéá.enei `l` xzq `ly iriaxa ixw d`exa
øçàì ìáà ,úøúåñ òøæ úáëùã éàîù úéá éøîàã àåä ,øåîâ áæ äùåòù íéîéä øôñîë íéøåäè íéîé äùìùá úåáéæä ÷ñôð àìùë à÷åãã .åì åìò åéðôìùå
åðîî àöú øùàå áæä úøåú úàæ áéúëã ,àø÷î ïì à÷ôð ,áæá øúåñ éø÷ã éàäå .åîåé àìà øúåñ éø÷ ïéàù éàîù úéá íéãåî ,íéøåäè íéîé äùìù åøáòù
íåé àìà äì ïéà ,äá äàîèì øîåì ãåîìú ,ìëä úà øåúñú òøæ úáëù óà ìëä úà øúåñ áåæ äî éà .øúåñ òøæ úáëù óà ,øúåñ áåæ äî ,òøæ úáëù

:úåáéæä ïî íéøåäè íéîéä úòáù ìë åéäéù ãò ,åúøäèì íéîé úòáù áéúëã ,åéðôìù úà øúåñ ,éòéáù íåé åìéôà ,áåæ äàø íà ìáà .ãçà
b.xenb af df ixd.éîåéá äéåìú äðéàå åáåæá äéåìú åúàîåè ,åáåæá åúàîåè áéúëã ,àðîçø äìú úåéàøáã .ïáø÷á áééçåéøîà÷ íééúðéá íåé ÷éñôäá åäéîå

ïåâë ïáø÷ ïéðòì àðù àì ,íéúðéá íåé ú÷ñôäá ãáìá úåéàø éúù äàø ïåâë äàîåè ïéðòì àðù àì ,úåôøèöî úåéàøä ïéàå øåîâ áæ éåä àìã ìéòì ììä úéá
:úåéàø ùìù äàø

c.betiqe dliah ick:úçà äéàø àìà àáéùç àìå ,÷ñôä éåä àì äæ øåòéùî úåçôå .äìéáè øçà åîöò çð÷éå ìåáèéù éãë.mizyk daexn zg` e`
:÷ñôä àìá ãéîú äàåø äéäå ,âåôéñå äìéáè éãë äéàøä óåñì äéàøä úìçúä ïéá äéäù

`xephxa yexit
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éø÷ äàBøä,זרע שכבת –BáBæ úøéôñì éLéìMä íBia כגון – ÈÆÆÄÇÇÀÄÄÄÀÄÇ
השלישי וביום נקיים, ימים שבעה לספור שהתחיל  ראיות שתי  בעל זב

זוב, ולא קרי, ראה éðLלספירתו  øúBñ :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÅ
åéðôlL íéîé שבעה וסופר  וחוזר  ספר , שכבר נקיים ימים שני – ÈÄÆÀÈÈ

מתחילה; נקיים BîBéימים àlà øúñ àG :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÇÆÈ
להשלמת  נקיים ימים חמישה עוד  וסופר קרי , בו  שראה היום את –

הימים. äàBøäשבעת :øîBà ìàòîLé éaø, קרי –éðMa– ÇÄÄÀÈÅÅÈÆÇÅÄ
הנקיים, הימים שבעת לספירת השני åéðôlLביום úà øúBñ את – ÅÆÆÀÈÈ

הלל . בית לדעת אף שספר , האחד  ãçàהיום :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÆÈ
éLéìMa äàBøä ãçàå éðMa äàBøä ביום קרי הרואה בין – ÈÆÇÅÄÀÆÈÈÆÇÀÄÄ

השלישי, ביום הרואה ובין  הנקיים, הימים שבעת לספירת השני 
הלל , ובית שמאי  בית נחלקו  øúñבשניהם :íéøîBà éànL úéaLÆÅÇÇÀÄÈÇ

åéðôlL íéîé éðLוצריך לו , עולים שספר  הימים שאין כלומר  – ÀÅÈÄÆÀÈÈ
מתחילה, ימים שבעה ולספור øúñלחזור  àG :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÇ

BîBé àlàאחד יום בין שספר, הימים ואילו  קרי , בו שראה יום – ÆÈ
לאחר שמשלימם הנקיים הימים שבעת למנין לו עולים ימים, שני ובין

קרי. בו שראה הלל,íéãBîeהיום לבית שמאי בית –äàBøa ÄÈÆ
éòéáøa העושים הימים כמספר נקיים, ימים שלושה ספר שכבר  – ÈÀÄÄ

לספירתו, הרביעי ביום קרי וראה גמור, BîBéזב àlà øúñ àHLÆÈÇÆÈ
שבעת  להשלמת נקיים, ימים ארבעה עוד  וסופר קרי , שראה יום –

`mixen?הימים. mixac dnaéø÷ äàBøaימי משבעת באחד  – ÈÆÆÄ
àéòéáLהספירה, íBé elôà ,áBæ äàø íà ìá ראה אפילו – ÂÈÄÈÈÂÄÀÄÄ

לספירתו, השביעי åéðôlLביום úà øúñ שבעה לספור  וצריך  – ÈÇÆÆÀÈÈ
שנאמר  מחדש , נקיים יג):ימים טו, מזובו(ויקרא הזב יטהר  xtqe"וכי 

ezxdhl mini zray el: ודרשו ,"ezxdhl,אחת טהרתו שתהיה –

הפסקה  כל ללא הזוב, מן טהורים הימים שבעת כל שיהיו  כלומר
ביניהם.

הבדל יש בזה שגם לפי  שביעי", יום "אפילו נקטה שמשנתנו  מדייקים, יש
שסתירת  כיון יומו, אפילו סותר  אינו שביעי ביום קרי  שהרואה לקרי, זוב בין
נשלמו כבר  יומו, מקצת שספר וכיון  נקיים, שיהיו  שצריך משום היא קרי

סותר קרי  אין ושוב zetqezaהנקיים, `aen ,dcip zkqn ly c wxt seq y"`xd)
.(o`k xbi` `aiwr iax
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íBiä úçà äàø,היום זוב של  אחת ראייה ראה –øçîì íézLe ÈÈÇÇÇÀÇÄÀÈÈ
למחר, ראיות ושתי  –øçîì úçàå íBiä íézLשתי שראה או – ÀÇÄÇÀÇÇÀÈÈ

למחר, אחת וראייה היום GLGLìראיות Líéîé äL שראה או – ÈÄÀÈÈÄ
יום, בכל  אחת ראייה רצופים, ימים בשלושה ראיות Bàשלוש

GLìúBìéì äL,רצופים לילות בשלושה ראיות שלוש  שראה או – ÄÀÈÅ
לילה, בכל אחת øeîbראייה áæ äæ éøä כמו בקרבן, וחייב – ÂÅÆÈÈ

כמו  בימים תלויה טומאתו שאין  למסכתנו, בפתיחה בארנו  שכבר 

אחד ביום זוב של הראיות שלוש  את שראה ובין בראיות, אלא בזבה
הפסיק  אם אבל גמור . זב הריהו רצופים, ימים בשלושה או בשניים או
הראיות  שאין  הלל, בית לדעת לעיל שנינו הרי הראיות, בין טהור  יום

ראיות  שתי  ראה אם כגון טומאה, לענין  בין  נוהג זה ודין  מצטרפות;
שלוש ראה אם כגון  קרבן , לענין ובין  בנתיים, יום בהפסקת בלבד

ביניהן . יום בהפסקת ראיות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úçà äàø,זוב של אחת ראייה –âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå ÈÈÇÇÀÄÀÄÀÅÀÄÈÀÄ
הטבילה, לאחר  גופו  את וינגב שיטבול כשיעור –äàø Ck øçàåÀÇÇÈÈÈ

íézL,ראיות שתי  –íézLk äaøî úçà Bà אחת ראייה – ÀÇÄÇÇÀËÈÄÀÇÄ
בין  הפסק נחשב זה שיעור שכן וסיפוג, טבילה כשיעור  שנמשכה

ראיות, לשתי נחלקת והריהי  לסופה, הראייה íézLתחילת äàø BàÈÈÀÇÄ
ראיות, שתי –íézLk äaøî úçà Bà,לעיל שבארנו  כמו  – ÇÇÀËÈÄÀÇÄ

âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå,ולהתנגב לטבול  שיוכל  כשיעור – ÀÄÀÄÀÅÀÄÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰GLk äaøî úçà äàøL,çGéMì ïBé ãb ïîk àéäL,ïéâetñ éðLëå úBìéáè ézL éãk ïäL–øeîb áæ äæ éøä. ¨¨©©§ª¨§¨¤¦§¦©©¦©¤¥§¥§¥§¦§¦§¥¦¦£¥¤¨¨
íézLk äaøî úçà äàø–áLBîe ákLî ànèî,éøöåíéiç íéî úàéa C,ïaøwä ïî øeèôe.øîàéñBé éaø:àG ¨¨©©§ª¨¦§©¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦©¦¨¦©¨§¨¨©©¦¥

äaøî úçà eøîà,GL éãk da Lé ïk íà àlàL. ¨§©©§ª¨¤¨¦¥¤¨§¥¨
ÂúBLîMä ïéa úçàå íBiä úçà äàø,øçîì úçàå úBLîMä ïéa úçà,dúö÷îe íBiäî äiàøä úö÷nL òeãé íà ¨¨©©©§©©¥©§¨©©¥©§¨§©©§¨¨¦¨©¤¦§¨¨§¦¨¥©¦§¨¨

øçîì–äàîhìå ïaøwì éàcå;øçîì dúö÷îe íBiäî äiàøä úö÷nL ÷ôñ íà–äàîhì éàcå,ïaøwì ÷ôñå. §¨¨©©©¨§¨§©ª§¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦¨¥©¦§¨¨§¨¨©©©ª§¨§¨¥©¨§¨
úBLîMä ïéa íéîé éðL äàø–ïaøwìå äàîhì ÷ôñ;úBLîMä ïéa úçà–äàîhì ÷ôñ. ¨¨§¥¨¦¥©§¨¨¥©ª§¨§©¨§¨©©¥©§¨¨¥©ª§¨

d.geliyl oei cb oink.íéâåôéñ éðùå úåìéáè éúù øåòéù çåìéùä ïî ÷åçø íå÷îä åúåà äéäå ,äøæ äãåáò éðòðë éëìî åá åãéîòäù íéìùåøéá íå÷î
ïçìù ãâì íéëøåòä ïåùì ,ïåé ãâîë(ä"ñ äéòùé)áéúëãë ,øäðä íù ,çåìéù .('ç íù):çåìéùä éî úà äæä íòä ñàî éë ïòé.ayene akyn `nhnïðéáùçã

:úåéàø éúùë äì.yly ick da yi ok m` `l`ïé÷ìåç ïéà ,íéúùë äáåøî úçàá ìáà .ïáø÷ ïéðòì åìéôà øåîâ áæë áùçð æàã ,çåìéùì ïåé ãâîë ïåâë
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äáåùç àéä úçà äéàøëå ,äúåà

e.xgnl dzvwe meidn di`xd zvwny reci m`äìéáè éãë ïäéðéá åéä àìù ô"òà ,øçî ìù äìéìä úìéçúá äúö÷å íåéä óåñá äéàø úö÷ äàøù
:ïé÷ìåç íéîéäù éðôî ,úåéàø éúù úåáùçð ,âåôéñå.d`nehle oaxwl i`ceúåùîùä ïéá ìù äúåàã .úåéàø ùìù ïàë ùéãäá ùéã ïåéë ,íéúùì ú÷ìçð

:íéîé éðùî.wtq m`e:äìéìä ïî äìåë åà íåéä ïî äìåë àîùã.d`nehl i`ce:íéúù àëéà êùôð äîã.oaxwl wtqeàîù íéúù àîù ïì à÷ôñîã
:ùìù ,äìéìá äúö÷îå íåéá äúö÷î éàå .íéúù ,äìéìä ïî äìåë åà íåéä ïî äìåë éàã .ùìù.zeynyd oia mini ipyïéá úìéçúá äðåùàøã ïåâë

ïéá úìéçú íàã .úåùîùä ïéá óåñá úáù éàöåîá úçàå ,úåùîùä ïéá úìéçúá úáù áøòá úçàã ïåâë ,éðù úåùîùä ïéá óåñá äéðùå ,ïåùàø úåùîùä
úåùîùä ïéá íàå .(éø÷ ìòáë àìà) äáéæ úàîåè ïàë ïéàå ú÷ñôî úáùã ,íéôåöø íéîé éðùá úåéàø éúù ïàë ïéà ,äìéì úåùîùä ïéá óåñå íåé úåùîùä

`xephxa yexit

úçà äàø Ck øçàå,אחת ראייה –øeîb áæ äæ éøä שנחשבות – ÀÇÇÈÈÈÇÇÂÅÆÈÈ
מכדי פחות הפסיק לראייה ראייה בין אם אבל ראיות, כשלוש הן
כראייה  אלא נחשבות הראיות שתי ואין הפסק, זה אין  וסיפוג טבילה

כשיעור הוא וסיפוג טבילה שכדי  שיערו, שחכמים הזכרנו, וכבר  אחת.
אמה. חמישים מהלך

i r i a x m e i
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GLk äaøî úçà äàøLשלוש כדי בה שהיה אחת ראייה – ÈÈÇÇÀËÈÀÈ
çGéMìראיות, ïBé ãb ïîk àéäLכשיעור הראייה שנמשכה – ÆÄÀÄÇÇÄÇ

בירושלים, השילוח למעיין עד יון" "גד  הנקרא ממקום בו  שהולכים זמן 
ïéâetñ éðLëå úBìéáè ézL éãk ïäLלטבול שאפשר כשיעור  – ÆÅÀÅÀÅÀÄÀÄÀÅÄÄ

מאה  הילוך  כדי והיינו  וטבילה, טבילה כל  לאחר  ולהתנגב פעמיים
לסופה, הראייה מתחילת øeîbאמה áæ äæ éøä נחלקת זו  שראייה – ÂÅÆÈÈ

ראיות. íézLkלשלוש  äaøî úçà äàø אחת ראייה היינו  – ÈÈÇÇÀËÈÄÀÇÄ
הקודמת, במשנה שנינו שכבר כמו וסיפוג, טבילה ànèîÀÇÅכשיעור 

áLBîe ákLî,ראיות שתי היא שנחשבת –íéî úàéa Céøöå ÄÀÈÈÀÈÄÄÇÇÄ
íéiç,כזב חיים במים טבילה –ïaøwä ïî øeèôeשכבר כמו – ÇÄÈÄÇÈÀÈ

ראיות. שלוש ברואה אלא קרבן  חיוב שאין  éñBé:בארנו, éaø øîàÈÇÇÄÅ
GL éãk da Lé ïk íà àlà ,äaøî úçà eøîà àGL– ÈÀÇÇÀËÈÆÈÄÅÆÈÀÅÈ

קרבן . לענין  ואפילו  גמור כזב נחשב שאז ברישא, ששנינו כמו ראיות,
אלא  ראיות, לשתי נחלקת אינה כשתים מרובה אחת הרואה אבל 

שנאמר לפי המחלוקת, טעם בלבד . אחת כראייה היא (ויקרא נחשבת

ג): ez`nehטו, didz z`fe"eae faz` exya xx ,eae fexya mizgd e`
eaefn,"מכאן כהנים ):ודרשו בשלוש(בתורת מטמא שהוא מלמד 
"eaef").ראיות minrt yely aezke li`ed)גדולות אלא לי (zei`xאין

,(aefd z`ivia dkynd ornyny "eaef z` exya xx" ,aezk ixdy ,zelecb
לומר: תלמוד מניין ? שהיא,"didz"קטנות כל אפילו –"mizgd"

שהוא, כל  אפילו –"exya",בקטנות נאמר  אם שהוא. כל  אפילו  –

מרובה  אחת ראה שאם לגדולות, שיעור ליתן אלא בגדולות? נאמר למה
הכתוב  מן ודורשים שהואיל  יוסי, רבי וסובר גמור; זב זה הרי  כשלוש ,

לשלוש מתחלקת כשלוש  המרובה אחת שראייה ראיות, בשלוש  המדבר
לראייה  משם למדים ואין  בלבד, ממנו שנדרש  מה אלא לך  אין ראיות,

שהואיל סוברים, וחכמים ראיות. לשתי נחלקת היא שאף כשתיים מרובה
למדים  אנו  ראיות, לשלוש נחלקת כשלוש מרובה שאחת הכתוב וגילה

ראיות. לשתי  שנחלקת כשתיים המרובה לאחת הדין  שהוא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íBiä úçà äàø, ראשון ביום כגון  היום, אחת ראייה ראה –úçàå ÈÈÇÇÇÀÇÇ
úBLîMä ïéa, ראשון יום של השמשות בין אחת וראייה –úçà ÅÇÀÈÇÇ
úBLîMä ïéa, ראשון יום של השמשות בין אחת ראייה שראה או  – ÅÇÀÈ
øçîì úçàå,שני ביום למחר, אחת וראייה –úö÷nL òeãé íà ÀÇÇÀÈÈÄÈÇÆÄÀÈ

äiàøä,השמשות בין של  –íBiäî,ודאי יום בעוד  אותה שראה – ÈÀÄÈÅÇ
øçîì dúö÷îe הנ הלילה בתחילת אותה שראה מחר,– ליום חשב ÄÀÈÈÀÈÈ

äàîhìå ïaøwì éàcå שהראייה ולטומאה, לקרבן ודאי זב הריהו – ÇÇÇÈÀÈÀÇËÀÈ
מקצתה  בין שאין  פי על אף ראיות, כשתי נחשבת השמשות בין של
שהימים  וסיפוג, טבילה כדי  הלילה שבתחילת מקצתה ובין  שביום

ראיות. שלוש  כאן שיש  והרי הראייה, את úö÷nLמחלקים ÷ôñ íàÄÈÅÆÄÀÈ
äàîhì éàcå ,øçîì dúö÷îe íBiäî äiàøä זב הריהו  – ÈÀÄÈÅÇÄÀÈÈÀÈÈÇÇÇËÀÈ

בין  ואחת ביום אחת ראיות, שתי ראה ודאי  שהרי לטומאה, ודאי 
ïaøwìהשמשות, ÷ôñåכל השמשות בין ראה שמא לנו , שספק – ÀÈÅÇÈÀÈ

אחת, ראייה אלא אינה זה שבכגון  בלילה, כולה או  ביום הראייה
ומקצתה  ביום מקצתה ראה שמא או ראיות, שתי אלא כאן שאין ונמצא

שלוש כאן שיש  ונמצא ראיות, כשתי  נחשבת הריהי  זה שבכגון בלילה,
נאכל  ואינו  קרבן  ומביא לקרבן, הוא ספק הלכך  äàøÈÈ(רמב"ם ).ראיות,

úBLîMä ïéa íéîé éðL בתחילת ראשונה ראייה שראה כגון – ÀÅÈÄÅÇÀÈ
של השמשות בין  בסוף שנייה וראייה שבת, ערב של השמשות בין 

שבת, ïaøwìåמוצאי  äàîhì ÷ôñ לטומאה זב ספק הריהו – ÈÅÇËÀÈÀÇÈÀÈ
לקרבן: זב d`nehl,וספק wtq בערב היתה הראשונה הראייה שמא

ביניהן , הפסיקה השבת שהרי  שבת, במוצאי השנייה וראייה שבת,

כלל; זיבה טומאת כאן oaxwl,ואין wtq היתה אחת ראייה שמא
ונמצא  ראיות, כשתי חשובה שהיא בלילה, ומקצתה ביום מקצתה

השמשות  בין שמא ספק, יש כן גמור. זב והוא ראיות, שלוש  כאן שיש 
ימים  בשני ראיות שתי כאן  ויש  הלילה, מן  כולו או  היום מן כולו 

הספקות  כל כאן  ויש והואיל  לקרבן . ולא לטומאה זב הוא והרי רצופים,
שמא  ולא הללו, טומאה כאן יש  ושמא כלל , זיבה טומאת כאן אין 

שהוא  שנינו לפיכך  קרבן , וחיוב טומאה כאן  יש  ושמא קרבן, חיוב
נאכל. ואינו קרבן ומביא ולקרבן, לטומאה úBLîMäספק ïéa úçàÇÇÅÇÀÈ

השמשות, בין אחת ראייה ראה –äàîhì ÷ôñ כאן אין  שמא – ÈÅÇËÀÈ
היום  בסוף מקצתה שמא או  קרי, כבעל אלא ואינו  אחת, ראייה אלא

izdw - zex`ean zeipyn



ריז c dpyn oey`x wxt miaf zkqn

·a éø÷ äàBøäBáBæ úøéôñì éLéìMä íBi–éànL úéaíéøîBà:åéðôlL íéîé éðL øúBñ;ìlä úéáeíéøîBà: ¨¤¤¦©©§¦¦¦§¦©¥©©§¦¥§¥¨¦¤§¨¨¥¦¥§¦
BîBé àlà øúñ àG.ìàòîLé éaøøîBà:åéðôlL úà øúBñ éðMa äàBøä.àáé÷ò éaøøîBà:éðMa äàBøä ãçà ¨©¤¨©¦¦§¨¥¥¨¤©¥¦¥¤¤§¨¨©¦£¦¨¥¤¨¨¤©¥¦

éLéìMa äàBøä ãçàå,éànL úéaLíéøîBà:åéðôlL íéîé éðL øúñ;ìlä úéáeíéøîBà:BîBé àlà øúñ àG. §¤¨¨¤©§¦¦¤¥©©§¦¨©§¥¨¦¤§¨¨¥¦¥§¦¨©¤¨
BîBé àlà øúñ àHL éòéáøa äàBøa íéãBîe.éø÷ äàBøa,áBæ äàø íà ìáà,éòéáL íBé elôà–åéðôlL úà øúñ. ¦¨¤¨§¦¦¤¨©¤¨¨¤¤¦£¨¦¨¨£¦§¦¦¨©¤¤§¨¨

‚øçîì íézLe íBiä úçà äàø,øçîì úçàå íBiä íézL,GLì LGLíéîé äL,ì BàGLúBìéì äL–äæ éøä ¨¨©©©§©¦§¨¨§©¦©§©©§¨¨¨¦§¨¨¦¦§¨¥£¥¤
øeîb áæ. ¨¨

„âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå úçà äàø,íézL äàø Ck øçàå,íézLk äaøî úçà Bà;íézL äàø Bà,úçà Bà ¨¨©©§¦§¦§¥§¦¨§¦§©©¨¨¨§©¦©©§ª¨¦§©¦¨¨§©¦©©
íézLk äaøî,âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå,úçà äàø Ck øçàå–øeîb áæ äæ éøä. §ª¨¦§©¦§¦§¦§¥§¦¨§¦§©©¨¨¨©©£¥¤¨¨

:ïøîàãë ,äðåùàøä.xenb af mixne` i`ny zia ,'eke mizy d`exd lr ewlgp dn lräìèéá ,äìéçúá íéúù äàøùë äòáù úåøéôñì ÷÷æðå ìéàåäã
:úåéàø ùìù åãéá ùéå ,øåäèä íåé úà äéàø

a.eaef zxitql iyilyd meiaøæåçå ,åéðôìù íéîé éðù øúñ ,éø÷ äàø éùéìùáå ,éðùå ïåùàø äðîå ,íéé÷ð äòáù øåôñì êéøöù úåéàø éúù ìòá ïåâë
:äìéçúáë äòáù äðåîå.enei `l` xzq `l:åì åìò íéðåùàøä íéðùã ,äòáù íéìùäì äùîç äðåîå.ipya d`exdøúñ ,éø÷ äàø éðùáå ,ãçà äðîù

:ìàòîùé éáøë äëìä ïéàå .éâéìô éîð àäáã øáñ àáé÷ò 'øå .ììä úéáì åìéôà åéðôìù úàmiceneéàîù úéá.enei `l` xzq `ly iriaxa ixw d`exa
øçàì ìáà ,úøúåñ òøæ úáëùã éàîù úéá éøîàã àåä ,øåîâ áæ äùåòù íéîéä øôñîë íéøåäè íéîé äùìùá úåáéæä ÷ñôð àìùë à÷åãã .åì åìò åéðôìùå
åðîî àöú øùàå áæä úøåú úàæ áéúëã ,àø÷î ïì à÷ôð ,áæá øúåñ éø÷ã éàäå .åîåé àìà øúåñ éø÷ ïéàù éàîù úéá íéãåî ,íéøåäè íéîé äùìù åøáòù
íåé àìà äì ïéà ,äá äàîèì øîåì ãåîìú ,ìëä úà øåúñú òøæ úáëù óà ìëä úà øúåñ áåæ äî éà .øúåñ òøæ úáëù óà ,øúåñ áåæ äî ,òøæ úáëù

:úåáéæä ïî íéøåäè íéîéä úòáù ìë åéäéù ãò ,åúøäèì íéîé úòáù áéúëã ,åéðôìù úà øúåñ ,éòéáù íåé åìéôà ,áåæ äàø íà ìáà .ãçà
b.xenb af df ixd.éîåéá äéåìú äðéàå åáåæá äéåìú åúàîåè ,åáåæá åúàîåè áéúëã ,àðîçø äìú úåéàøáã .ïáø÷á áééçåéøîà÷ íééúðéá íåé ÷éñôäá åäéîå

ïåâë ïáø÷ ïéðòì àðù àì ,íéúðéá íåé ú÷ñôäá ãáìá úåéàø éúù äàø ïåâë äàîåè ïéðòì àðù àì ,úåôøèöî úåéàøä ïéàå øåîâ áæ éåä àìã ìéòì ììä úéá
:úåéàø ùìù äàø

c.betiqe dliah ick:úçà äéàø àìà àáéùç àìå ,÷ñôä éåä àì äæ øåòéùî úåçôå .äìéáè øçà åîöò çð÷éå ìåáèéù éãë.mizyk daexn zg` e`
:÷ñôä àìá ãéîú äàåø äéäå ,âåôéñå äìéáè éãë äéàøä óåñì äéàøä úìçúä ïéá äéäù

`xephxa yexit
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éø÷ äàBøä,זרע שכבת –BáBæ úøéôñì éLéìMä íBia כגון – ÈÆÆÄÇÇÀÄÄÄÀÄÇ
השלישי וביום נקיים, ימים שבעה לספור שהתחיל  ראיות שתי  בעל זב

זוב, ולא קרי, ראה éðLלספירתו  øúBñ :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÀÅ
åéðôlL íéîé שבעה וסופר  וחוזר  ספר , שכבר נקיים ימים שני – ÈÄÆÀÈÈ

מתחילה; נקיים BîBéימים àlà øúñ àG :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÇÆÈ
להשלמת  נקיים ימים חמישה עוד  וסופר קרי , בו  שראה היום את –

הימים. äàBøäשבעת :øîBà ìàòîLé éaø, קרי –éðMa– ÇÄÄÀÈÅÅÈÆÇÅÄ
הנקיים, הימים שבעת לספירת השני åéðôlLביום úà øúBñ את – ÅÆÆÀÈÈ

הלל . בית לדעת אף שספר , האחד  ãçàהיום :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÆÈ
éLéìMa äàBøä ãçàå éðMa äàBøä ביום קרי הרואה בין – ÈÆÇÅÄÀÆÈÈÆÇÀÄÄ

השלישי, ביום הרואה ובין  הנקיים, הימים שבעת לספירת השני 
הלל , ובית שמאי  בית נחלקו  øúñבשניהם :íéøîBà éànL úéaLÆÅÇÇÀÄÈÇ

åéðôlL íéîé éðLוצריך לו , עולים שספר  הימים שאין כלומר  – ÀÅÈÄÆÀÈÈ
מתחילה, ימים שבעה ולספור øúñלחזור  àG :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÇ

BîBé àlàאחד יום בין שספר, הימים ואילו  קרי , בו שראה יום – ÆÈ
לאחר שמשלימם הנקיים הימים שבעת למנין לו עולים ימים, שני ובין

קרי. בו שראה הלל,íéãBîeהיום לבית שמאי בית –äàBøa ÄÈÆ
éòéáøa העושים הימים כמספר נקיים, ימים שלושה ספר שכבר  – ÈÀÄÄ

לספירתו, הרביעי ביום קרי וראה גמור, BîBéזב àlà øúñ àHLÆÈÇÆÈ
שבעת  להשלמת נקיים, ימים ארבעה עוד  וסופר קרי , שראה יום –

`mixen?הימים. mixac dnaéø÷ äàBøaימי משבעת באחד  – ÈÆÆÄ
àéòéáLהספירה, íBé elôà ,áBæ äàø íà ìá ראה אפילו – ÂÈÄÈÈÂÄÀÄÄ

לספירתו, השביעי åéðôlLביום úà øúñ שבעה לספור  וצריך  – ÈÇÆÆÀÈÈ
שנאמר  מחדש , נקיים יג):ימים טו, מזובו(ויקרא הזב יטהר  xtqe"וכי 

ezxdhl mini zray el: ודרשו ,"ezxdhl,אחת טהרתו שתהיה –

הפסקה  כל ללא הזוב, מן טהורים הימים שבעת כל שיהיו  כלומר
ביניהם.

הבדל יש בזה שגם לפי  שביעי", יום "אפילו נקטה שמשנתנו  מדייקים, יש
שסתירת  כיון יומו, אפילו סותר  אינו שביעי ביום קרי  שהרואה לקרי, זוב בין
נשלמו כבר  יומו, מקצת שספר וכיון  נקיים, שיהיו  שצריך משום היא קרי

סותר קרי  אין ושוב zetqezaהנקיים, `aen ,dcip zkqn ly c wxt seq y"`xd)
.(o`k xbi` `aiwr iax

i y i l y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

íBiä úçà äàø,היום זוב של  אחת ראייה ראה –øçîì íézLe ÈÈÇÇÇÀÇÄÀÈÈ
למחר, ראיות ושתי  –øçîì úçàå íBiä íézLשתי שראה או – ÀÇÄÇÀÇÇÀÈÈ

למחר, אחת וראייה היום GLGLìראיות Líéîé äL שראה או – ÈÄÀÈÈÄ
יום, בכל  אחת ראייה רצופים, ימים בשלושה ראיות Bàשלוש

GLìúBìéì äL,רצופים לילות בשלושה ראיות שלוש  שראה או – ÄÀÈÅ
לילה, בכל אחת øeîbראייה áæ äæ éøä כמו בקרבן, וחייב – ÂÅÆÈÈ

כמו  בימים תלויה טומאתו שאין  למסכתנו, בפתיחה בארנו  שכבר 

אחד ביום זוב של הראיות שלוש  את שראה ובין בראיות, אלא בזבה
הפסיק  אם אבל גמור . זב הריהו רצופים, ימים בשלושה או בשניים או
הראיות  שאין  הלל, בית לדעת לעיל שנינו הרי הראיות, בין טהור  יום

ראיות  שתי  ראה אם כגון טומאה, לענין  בין  נוהג זה ודין  מצטרפות;
שלוש ראה אם כגון  קרבן , לענין ובין  בנתיים, יום בהפסקת בלבד

ביניהן . יום בהפסקת ראיות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úçà äàø,זוב של אחת ראייה –âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå ÈÈÇÇÀÄÀÄÀÅÀÄÈÀÄ
הטבילה, לאחר  גופו  את וינגב שיטבול כשיעור –äàø Ck øçàåÀÇÇÈÈÈ

íézL,ראיות שתי  –íézLk äaøî úçà Bà אחת ראייה – ÀÇÄÇÇÀËÈÄÀÇÄ
בין  הפסק נחשב זה שיעור שכן וסיפוג, טבילה כשיעור  שנמשכה

ראיות, לשתי נחלקת והריהי  לסופה, הראייה íézLתחילת äàø BàÈÈÀÇÄ
ראיות, שתי –íézLk äaøî úçà Bà,לעיל שבארנו  כמו  – ÇÇÀËÈÄÀÇÄ

âetñå äìéáè éãk ÷éñôäå,ולהתנגב לטבול  שיוכל  כשיעור – ÀÄÀÄÀÅÀÄÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn oey`x wxt miaf zkqn

‰GLk äaøî úçà äàøL,çGéMì ïBé ãb ïîk àéäL,ïéâetñ éðLëå úBìéáè ézL éãk ïäL–øeîb áæ äæ éøä. ¨¨©©§ª¨§¨¤¦§¦©©¦©¤¥§¥§¥§¦§¦§¥¦¦£¥¤¨¨
íézLk äaøî úçà äàø–áLBîe ákLî ànèî,éøöåíéiç íéî úàéa C,ïaøwä ïî øeèôe.øîàéñBé éaø:àG ¨¨©©§ª¨¦§©¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦©¦¨¦©¨§¨¨©©¦¥

äaøî úçà eøîà,GL éãk da Lé ïk íà àlàL. ¨§©©§ª¨¤¨¦¥¤¨§¥¨
ÂúBLîMä ïéa úçàå íBiä úçà äàø,øçîì úçàå úBLîMä ïéa úçà,dúö÷îe íBiäî äiàøä úö÷nL òeãé íà ¨¨©©©§©©¥©§¨©©¥©§¨§©©§¨¨¦¨©¤¦§¨¨§¦¨¥©¦§¨¨

øçîì–äàîhìå ïaøwì éàcå;øçîì dúö÷îe íBiäî äiàøä úö÷nL ÷ôñ íà–äàîhì éàcå,ïaøwì ÷ôñå. §¨¨©©©¨§¨§©ª§¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦¨¥©¦§¨¨§¨¨©©©ª§¨§¨¥©¨§¨
úBLîMä ïéa íéîé éðL äàø–ïaøwìå äàîhì ÷ôñ;úBLîMä ïéa úçà–äàîhì ÷ôñ. ¨¨§¥¨¦¥©§¨¨¥©ª§¨§©¨§¨©©¥©§¨¨¥©ª§¨

d.geliyl oei cb oink.íéâåôéñ éðùå úåìéáè éúù øåòéù çåìéùä ïî ÷åçø íå÷îä åúåà äéäå ,äøæ äãåáò éðòðë éëìî åá åãéîòäù íéìùåøéá íå÷î
ïçìù ãâì íéëøåòä ïåùì ,ïåé ãâîë(ä"ñ äéòùé)áéúëãë ,øäðä íù ,çåìéù .('ç íù):çåìéùä éî úà äæä íòä ñàî éë ïòé.ayene akyn `nhnïðéáùçã

:úåéàø éúùë äì.yly ick da yi ok m` `l`ïé÷ìåç ïéà ,íéúùë äáåøî úçàá ìáà .ïáø÷ ïéðòì åìéôà øåîâ áæë áùçð æàã ,çåìéùì ïåé ãâîë ïåâë
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äáåùç àéä úçà äéàøëå ,äúåà

e.xgnl dzvwe meidn di`xd zvwny reci m`äìéáè éãë ïäéðéá åéä àìù ô"òà ,øçî ìù äìéìä úìéçúá äúö÷å íåéä óåñá äéàø úö÷ äàøù
:ïé÷ìåç íéîéäù éðôî ,úåéàø éúù úåáùçð ,âåôéñå.d`nehle oaxwl i`ceúåùîùä ïéá ìù äúåàã .úåéàø ùìù ïàë ùéãäá ùéã ïåéë ,íéúùì ú÷ìçð

:íéîé éðùî.wtq m`e:äìéìä ïî äìåë åà íåéä ïî äìåë àîùã.d`nehl i`ce:íéúù àëéà êùôð äîã.oaxwl wtqeàîù íéúù àîù ïì à÷ôñîã
:ùìù ,äìéìá äúö÷îå íåéá äúö÷î éàå .íéúù ,äìéìä ïî äìåë åà íåéä ïî äìåë éàã .ùìù.zeynyd oia mini ipyïéá úìéçúá äðåùàøã ïåâë

ïéá úìéçú íàã .úåùîùä ïéá óåñá úáù éàöåîá úçàå ,úåùîùä ïéá úìéçúá úáù áøòá úçàã ïåâë ,éðù úåùîùä ïéá óåñá äéðùå ,ïåùàø úåùîùä
úåùîùä ïéá íàå .(éø÷ ìòáë àìà) äáéæ úàîåè ïàë ïéàå ú÷ñôî úáùã ,íéôåöø íéîé éðùá úåéàø éúù ïàë ïéà ,äìéì úåùîùä ïéá óåñå íåé úåùîùä

`xephxa yexit

úçà äàø Ck øçàå,אחת ראייה –øeîb áæ äæ éøä שנחשבות – ÀÇÇÈÈÈÇÇÂÅÆÈÈ
מכדי פחות הפסיק לראייה ראייה בין אם אבל ראיות, כשלוש הן
כראייה  אלא נחשבות הראיות שתי ואין הפסק, זה אין  וסיפוג טבילה

כשיעור הוא וסיפוג טבילה שכדי  שיערו, שחכמים הזכרנו, וכבר  אחת.
אמה. חמישים מהלך

i r i a x m e i
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GLk äaøî úçà äàøLשלוש כדי בה שהיה אחת ראייה – ÈÈÇÇÀËÈÀÈ
çGéMìראיות, ïBé ãb ïîk àéäLכשיעור הראייה שנמשכה – ÆÄÀÄÇÇÄÇ

בירושלים, השילוח למעיין עד יון" "גד  הנקרא ממקום בו  שהולכים זמן 
ïéâetñ éðLëå úBìéáè ézL éãk ïäLלטבול שאפשר כשיעור  – ÆÅÀÅÀÅÀÄÀÄÀÅÄÄ

מאה  הילוך  כדי והיינו  וטבילה, טבילה כל  לאחר  ולהתנגב פעמיים
לסופה, הראייה מתחילת øeîbאמה áæ äæ éøä נחלקת זו  שראייה – ÂÅÆÈÈ

ראיות. íézLkלשלוש  äaøî úçà äàø אחת ראייה היינו  – ÈÈÇÇÀËÈÄÀÇÄ
הקודמת, במשנה שנינו שכבר כמו וסיפוג, טבילה ànèîÀÇÅכשיעור 

áLBîe ákLî,ראיות שתי היא שנחשבת –íéî úàéa Céøöå ÄÀÈÈÀÈÄÄÇÇÄ
íéiç,כזב חיים במים טבילה –ïaøwä ïî øeèôeשכבר כמו – ÇÄÈÄÇÈÀÈ

ראיות. שלוש ברואה אלא קרבן  חיוב שאין  éñBé:בארנו, éaø øîàÈÇÇÄÅ
GL éãk da Lé ïk íà àlà ,äaøî úçà eøîà àGL– ÈÀÇÇÀËÈÆÈÄÅÆÈÀÅÈ

קרבן . לענין  ואפילו  גמור כזב נחשב שאז ברישא, ששנינו כמו ראיות,
אלא  ראיות, לשתי נחלקת אינה כשתים מרובה אחת הרואה אבל 

שנאמר לפי המחלוקת, טעם בלבד . אחת כראייה היא (ויקרא נחשבת

ג): ez`nehטו, didz z`fe"eae faz` exya xx ,eae fexya mizgd e`
eaefn,"מכאן כהנים ):ודרשו בשלוש(בתורת מטמא שהוא מלמד 
"eaef").ראיות minrt yely aezke li`ed)גדולות אלא לי (zei`xאין

,(aefd z`ivia dkynd ornyny "eaef z` exya xx" ,aezk ixdy ,zelecb
לומר: תלמוד מניין ? שהיא,"didz"קטנות כל אפילו –"mizgd"

שהוא, כל  אפילו –"exya",בקטנות נאמר  אם שהוא. כל  אפילו  –

מרובה  אחת ראה שאם לגדולות, שיעור ליתן אלא בגדולות? נאמר למה
הכתוב  מן ודורשים שהואיל  יוסי, רבי וסובר גמור; זב זה הרי  כשלוש ,

לשלוש מתחלקת כשלוש  המרובה אחת שראייה ראיות, בשלוש  המדבר
לראייה  משם למדים ואין  בלבד, ממנו שנדרש  מה אלא לך  אין ראיות,

שהואיל סוברים, וחכמים ראיות. לשתי נחלקת היא שאף כשתיים מרובה
למדים  אנו  ראיות, לשלוש נחלקת כשלוש מרובה שאחת הכתוב וגילה

ראיות. לשתי  שנחלקת כשתיים המרובה לאחת הדין  שהוא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íBiä úçà äàø, ראשון ביום כגון  היום, אחת ראייה ראה –úçàå ÈÈÇÇÇÀÇÇ
úBLîMä ïéa, ראשון יום של השמשות בין אחת וראייה –úçà ÅÇÀÈÇÇ
úBLîMä ïéa, ראשון יום של השמשות בין אחת ראייה שראה או  – ÅÇÀÈ
øçîì úçàå,שני ביום למחר, אחת וראייה –úö÷nL òeãé íà ÀÇÇÀÈÈÄÈÇÆÄÀÈ

äiàøä,השמשות בין של  –íBiäî,ודאי יום בעוד  אותה שראה – ÈÀÄÈÅÇ
øçîì dúö÷îe הנ הלילה בתחילת אותה שראה מחר,– ליום חשב ÄÀÈÈÀÈÈ

äàîhìå ïaøwì éàcå שהראייה ולטומאה, לקרבן ודאי זב הריהו – ÇÇÇÈÀÈÀÇËÀÈ
מקצתה  בין שאין  פי על אף ראיות, כשתי נחשבת השמשות בין של
שהימים  וסיפוג, טבילה כדי  הלילה שבתחילת מקצתה ובין  שביום

ראיות. שלוש  כאן שיש  והרי הראייה, את úö÷nLמחלקים ÷ôñ íàÄÈÅÆÄÀÈ
äàîhì éàcå ,øçîì dúö÷îe íBiäî äiàøä זב הריהו  – ÈÀÄÈÅÇÄÀÈÈÀÈÈÇÇÇËÀÈ

בין  ואחת ביום אחת ראיות, שתי ראה ודאי  שהרי לטומאה, ודאי 
ïaøwìהשמשות, ÷ôñåכל השמשות בין ראה שמא לנו , שספק – ÀÈÅÇÈÀÈ

אחת, ראייה אלא אינה זה שבכגון  בלילה, כולה או  ביום הראייה
ומקצתה  ביום מקצתה ראה שמא או ראיות, שתי אלא כאן שאין ונמצא

שלוש כאן שיש  ונמצא ראיות, כשתי  נחשבת הריהי  זה שבכגון בלילה,
נאכל  ואינו  קרבן  ומביא לקרבן, הוא ספק הלכך  äàøÈÈ(רמב"ם ).ראיות,

úBLîMä ïéa íéîé éðL בתחילת ראשונה ראייה שראה כגון – ÀÅÈÄÅÇÀÈ
של השמשות בין  בסוף שנייה וראייה שבת, ערב של השמשות בין 

שבת, ïaøwìåמוצאי  äàîhì ÷ôñ לטומאה זב ספק הריהו – ÈÅÇËÀÈÀÇÈÀÈ
לקרבן: זב d`nehl,וספק wtq בערב היתה הראשונה הראייה שמא

ביניהן , הפסיקה השבת שהרי  שבת, במוצאי השנייה וראייה שבת,

כלל; זיבה טומאת כאן oaxwl,ואין wtq היתה אחת ראייה שמא
ונמצא  ראיות, כשתי חשובה שהיא בלילה, ומקצתה ביום מקצתה

השמשות  בין שמא ספק, יש כן גמור. זב והוא ראיות, שלוש  כאן שיש 
ימים  בשני ראיות שתי כאן  ויש  הלילה, מן  כולו או  היום מן כולו 

הספקות  כל כאן  ויש והואיל  לקרבן . ולא לטומאה זב הוא והרי רצופים,
שמא  ולא הללו, טומאה כאן יש  ושמא כלל , זיבה טומאת כאן אין 

שהוא  שנינו לפיכך  קרבן , וחיוב טומאה כאן  יש  ושמא קרבן, חיוב
נאכל. ואינו קרבן ומביא ולקרבן, לטומאה úBLîMäספק ïéa úçàÇÇÅÇÀÈ

השמשות, בין אחת ראייה ראה –äàîhì ÷ôñ כאן אין  שמא – ÈÅÇËÀÈ
היום  בסוף מקצתה שמא או  קרי, כבעל אלא ואינו  אחת, ראייה אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äáéæa ïéànhî ìkä,íéøbä óà,íéãáòä óà,ïéøøçLî ïðéàL ïéa ïéøøçLî ïéa,Løç,äèBL,ïè÷å,ñéøñ ©Ÿ¦©§¦§¦¨©©¥¦©¨£¨¦¥§ª§¨¦¥¤¥¨§ª§¨¦¥¥¤§¨¨§¦

íãà,änç ñéøñ.ñBðéâBøcðàå íeèîè,äMàä éøîçå Léàä éøîç ïäéìò ïéðúBð:äMàk íãa ïéànhî,ïáGáe ¨¨§¦©¨ª§§©§§¦§¦£¥¤ª§¥¨¦§ª§¥¨¦¨¦©§¦§¨¨¦¨§¤
Léàk,÷ôña ïúàîèå. ¨¦§ª§¨¨§¨¥
·äòáLaäáéæì ÷÷æð àHL ãò áfä úà ïé÷ãBa íéëøc:ìëàîa,äzLîa,àOîáe,äöéô÷a,éìça,äàøîáe, §¦§¨§¨¦§¦¤©¨©¤¦§©§¦¨§©£¨§¦§¤§©¨¦§¦¨§Ÿ¦§©§¤

øeäøäáe;äàø àHL ãò øäøä,øäøä àHL ãò äàøL Bà.äãeäé éaøøîBà:óBòå äiç äîäa äàø elôà §¦§¦§¥©¤¨¨¤¨¨©¤¦§¥©¦§¨¥£¦¨¨§¥¨©¨¨
äæ íò äæ ïé÷qòúî,äMàä òáö éãâa äàø elôà.àáé÷ò éaøøîBà:ìëàî ìk ìëà elôà,äôé ïéa òø ïéa, ¦§©§¦¤¦¤£¦¨¨¦§¥¤©¨¦¨©¦£¦¨¥£¦¨©¨©£¨¥©¥¨¤

ä÷Lî ìk äúLå.Bì eøîà:ïàk ïéàíäì øîà !äzòî ïéáæ:íéáæ úeéøçà ïéàäáéæì ÷÷æpMî !íëéìò–ïéà §¨¨¨©§¤¨§¥¨¨¦¥©¨¨©¨¤¥©£¨¨¦£¥¤¦¤¦§©§¦¨¥
BúBà ïé÷ãBa;íéàîè Bòøæ úáëLå B÷ôñe Bñðà,øácì íéìâøL.äðBLàø äiàø äàø–BúBà ïé÷ãBa.äiðMa– §¦¨§§¥§¦§©©§§¥¦¤©§©¦©¨¨¨¨§¦¨¦¨§¦©§¦¨

åôåñ åà úåùîùä ïéá úìéçú íàå .ïáø÷ä ïî øåèôå íéé÷ð äòáù øåôñì ïåòèå ,íéôåöø íéîé éðùá úåéàø éúù ïàë ùé ,äìéìä ïî åìåë åà íåéä ïî åìåë
àîùå ,äàîåè ïàë ïéà àîù ,ïáø÷ìå äàîåèì ÷ôñ éðú÷ ,úå÷éôñ êðä ìë ïàë ùéù éôìå .ïáø÷á áééçå íéúùì äéàøä ú÷ìçð ,äìéìäî åéöçå íåéä ïî åéöç

:ìëàð åðéàå ïáø÷ àéáî êëìä .ïáø÷å äàîåè ïàë ùé àîùå ,ïáø÷ àìå äàîåè ïàë ùé
a`.daifa oi`nhin lkd:äáéæá àîèéî àåäù åîåé ïá ÷åðéú ééåúàì ,ìëä.mixbd s`,ìàøùé éðá àìà éì ïéà ,ìàøùé éðá ìà øáã áæ úùøôá áéúëã

:ùéà ùéà øîåì ãåîìú ,íéðè÷ä úà úåáøì ïéðî .íéãáòä úàå íéøâä úà úåáøì ,ùéà íäéìà úøîàå øîåì ãåîìú ,íéãáòå íéøâ úåáøì ïéðîoi`nhine
.dy`k mca:íåãà àåäù äá áéúë íãã ,íãåàá àìà ïáåìá àîèî äùàä ïéàù.yi`k oaelae:íéøåòù ìù ÷öá éîì äîåã àåäå .ùéà éáâ áéúë åáåæã

.wtqa oz`neheïáåìå äùà ïä àîù ,ïáåì åàø íàïúàîåè ,ãçàë íãåàå ïáåì äàø íà ìáà .äéáâ øåäè íãåàå ùéà ïä àîù ,íãåà åàø íàå .äá øåäè
áéúë ïéàîè çåìéù éáâã ,ùã÷î úàéá ìò íäéìò íéáééç ïéà ìáà .äîåøúä úà íäéìò ïéôøåùå ,êùôð äîî éàãå('ä øáãîá)øëæ ,åçìùú äá÷ð ãò øëæî

:ñåðéâåøãðàå íåèîåè àìå ,úéàãå äá÷ð éàãå
a.afd z` oiwcea mikxc draya:åñðà úîçî àìå ,åøùáî áæ áéúëã ,ñðåà úîçî àîèî åðéàã íåùî.d`nehl wwfp `ly cräéàø äàåøùë åðééäã

úôøèöîå ,éø÷ ìòá ïéãë ,áøò úàîåè ñðåàá äàîèî ,äðåùàø äéàø ìáà .íéé÷ð äòáù øåôñì åëéøöäìå áùåîå áëùî àîèì áæ äùòð àåä äáù äéðù
:ñðåàá äúéäù åìéôàå äéðùä íò.lk`na,íéöéá ,äðéáâå ,áìç ,ïîù øùá ïåâë ,ïäù ìë åìéôàå ,äáéæ éãéì ïéàéáîä íéøáã ìëà åà äñâ äìéëà ìëà íà
:ïéìçùå ,ìåô ìù ïéñéøâå ,ïùé ïééå.dzynae:äéúù éåáéøá.`yna:àùðù ãáë.d`xna:øäøä àì åìéôà ,äùà äàø.xedxdaeéà .äàø àìù ô"òà

:áåæ ìù äôè øàùë àùîá äàîèî äðéà äôèäå ,äéàø äúåà úîçî áæ äùòð åðéà ,äéðù äéàø äàøù íãå÷ äòáùä åìàî ãçà åì òøéàzeixg` oi`
.mkilr oiaf:àáé÷ò éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .íëéìò íéáæ ìù úåéøçà íúìá÷ àì àìä ,íéùùåç íúà äî ,íìåòì íéáæ åéäé àì íàå,wwfpyn

:áùåîå áëùî äùåò àåä êìéàå ïàëî éøäù .ñðåàá àìù äéðù äéàø äàøù øçàì ,äàîåèì.eze` oiwcea oi`äùòð ,ñðåàá úéùéìù äéàø äàø íà óàå

`xephxa yexit

ספק  הוא הרי  הלכך  ראיות. שתי  כאן  ויש הלילה, בתחילת ומקצתה
לטומאה. זב

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

äáéæa ïéànhî ìkä יומו בן קטן לרבות א ),– ג, ערכין (גמרא ÇÙÄÇÀÄÀÄÈ
íéãáòä óà ,íéøbä óà– הכנענים –ïéa ïéøøçLî ïéa ÇÇÅÄÇÈÂÈÄÅÀËÀÈÄÅ

ïéøøçLî ïðéàLהזב בפרשת שכתוב פי  על אף ב):– טו, (ויקרא ÆÅÈÀËÀÈÄ
ואין  בזיבה מיטמאים ישראל בני ודרשו: ישראל", בני אל  "דברו 

לכל כזבים שיהיו  עליהם גזרו שחכמים אלא בזיבה, מיטמאים הגויים
שלמדים בזיבה, מיטמאים ועבדים גרים מקום מכל (בתורת דבריהם,

שנאמר כהנים ) ואת (שם ):ממה הגרים את לרבות אליהם", "ואמרתם
íãà(הר "ש),העבדים ñéøñ ,ïè÷å ,äèBL ,Løç שנסתרס – ÅÅÆÀÈÈÀÄÈÈ

אדם, änçבידי  ñéøñמלידה סריס –.(c ,g zenai oiir)íeèîè ÀÄÇÈËÀ
äMàä éøîçå Léàä éøîç ïäéìò ïéðúBð ,ñBðéâBøcðàå– ÀÇÀÀÄÀÄÂÅÆËÀÅÈÄÀËÀÅÈÄÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה äMàkכמו íãa ïéànhîש אין – ÄÇÀÄÀÈÈÄÈ
בדם, אלא בזוב מיטמאה בזוב,ïáGáeהאשה –Léàkשבאיש – ÀÆÈÄ

ב):נאמר  טו, הוא",eaef"(ויקרא  ôña÷טמא ïúàîèå הם ואין – ÀËÀÈÈÀÈÅ
ואם  וטהורים, הם זכרים שמא דם, ראו אם שכן  מספק, אלא טמאים

וזוב  דם ראו  אם אבל  בזוב. מיטמאות ואינן הן , נקבות שמא זוב, ראו 
מקום  ומכל אותה. שורפים בתרומה, נגעו  ואם ודאית, טומאתם כאחת,

נאמר  טמאים בשילוח שכן מקדש , ביאת על  עליהם חייבים (במדבר אין 

ג): טומטום ה , ולא ודאית, ונקבה ודאי זכר – תשלחו" נקבה עד  "מזכר 

ואנדרוגינוס.

ב ה נ ש מ ר ו א ב
äáéæì ÷÷æð àHL ãò áfä úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLa– ÀÄÀÈÀÈÄÀÄÆÇÈÇÆÄÀÇÀÄÈ

בשבעה  אותו בודקים שנייה, בראייה היינו  זב, להיות שנזקק קודם

הרי אונס, מחמת זוב הרואה שכן  הזוב, את ראה מחמתם אם דברים,
שנאמר  טהור , ב):זה טו , –(ויקרא מבשרו" זב יהיה ולא exyan"כי

חולי מחמת ולא אונס, מחמת שנייה ראייה ראה שאם אונסו, מחמת
בלבד: קרי  כרואה דינו  בשרו , äzLîaשל ,ìëàîaאכל אם – ÀÇÂÈÀÄÀÆ

הרבה, ושתה אכל  אם או זיבה, לידי  המביאים דברים שתה àOîáeÀÇÈאו
כבד, משא נשא אם –äöéô÷a,למקום ממקום קפץ אם –éìça ÄÀÄÈÀÙÄ

חולה, היה אם –äàøîáe,אשה ראה אם –øeäøäáeהרהר אם – ÀÇÀÆÀÄÀ
ראייה  שראה קודם הללו הדברים משבעת אחד  לו  אירע שאם בנשים;

זיבה; טומאת כאן  אין äàøשנייה, àHL ãò øäøä בנשים הרהר  – ÄÀÅÇÆÈÈ
אשה, ראה שלא øäøäאף àHL ãò äàøL Bà.הרהר שלא אף – ÆÈÈÇÆÄÀÅ

ïé÷qòúî óBòå äiç äîäa äàø elôà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÂÄÈÈÀÅÈÇÈÈÄÀÇÀÄ
äMàä òáö éãâa äàø elôà ,äæ íò äæ זו הרי זוב, וראה – ÆÄÆÂÄÈÈÄÀÅÆÇÈÄÈ

אונס. מחמת ìëàî,ראייה ìk ìëà elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÈÇÈÇÂÈ
äôé ïéa òø ïéa כגון זיבה, לידי  המביאים מאכלים דווקא ולאו – ÅÇÅÈÆ

שמן, ובשר ä÷Lîחלב ìk äúLå ולאו משקה, כל שתה ואפילו  – ÀÈÈÈÇÀÆ
זה  הרי  זוב, ראה כך  ואחר ישן, יין כגון המחממים, משקאות דווקא

הוא. וטהור אונס, Bìמחמת eøîà:עקיבא לרבי  חכמים –ïéà ÈÀÅ
!äzòî ïéáæ ïàk, לכן קודם ושתה אכל  הרי זוב, הרואה שכל – ÈÈÄÅÇÈ

ובמשתה. במאכל  הזוב את íäìויתלה øîà:לחכמים עקיבא רבי – ÈÇÈÆ
!íëéìò íéáæ úeéøçà ïéà.זבים שיהיו לכך  אחראים אתם אין  – ÅÇÂÈÈÄÂÅÆ

äáéæì ÷÷æpMî זב ונעשה זוב, של ראיות שתי ראה שכבר  – ÄÆÄÀÇÀÄÈ
שלישית, ראייה ראה ועכשיו BúBàלטומאה, ïé÷ãBa ïéà בשבעת – ÅÀÄ

גמור , זב הוא והרי  לעיל, האמורים ראה okyBñðàהדרכים אם – ÈÀ
אונס, מחמת אפילו שלישית אם B÷ôñeראייה ספק שיש כגון – ÀÅ
זיבה, או קרי  השלישית בפעם Bòøæראה úáëLå לטמא לענין – ÀÄÀÇÇÀ

מפרשים: ויש  erxfבמשא; zakye ewtqe, זרעו שכבת מחמת ספקו –
היתה  זו  שאם זוב, טיפת כך  ואחר תחילה זרע שכבת ראה אם כגון

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt miaf zkqn

BúBà ïé÷ãBa.úéLéìMa–BúBà ïé÷ãBa ïéà.øæòéìà éaøøîBà:BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà,ïaøwä éðtî. §¦©§¦¦¥§¦©¦¡¦¤¤¥©©§¦¦§¦¦§¥©¨§¨
‚éø÷ äàBøä–úòì úòî äáéæa ànhî Bðéà.éaøéñBéøîBà:BîBé.øibúðå éø÷ äàøL éBb–àeä ãiîànhî ¨¤¤¦¥¦©¥§¦¨¥¥§¥©¦¥¥¤¨¨¤¦§¦§©©¦¨¦©¥

äáéæa.äM÷îäå íc äàBøä–úòì úòî.Bcáò úà äknäå"íéîBé íBé"–úòì úòî.únä øNa ìëàL áìk, §¦¨¨¨¨§©§©¨¥¥§¥§©©¤¤©§©¦¥¥§¥¤¤¤¨©§©©¥
GLúòì úòî íéîé äL–Búéøák àeä éøä. §¨¨¦¥¥§¥£¥§¦§¨

:ñðåàá äéàø äúåà äúéä åìéôàå ,ìëä øúñ ,äðåî àåäù íéé÷ð íéîé äòáùá áåæ ìù äéàø äàø íà ïëå .ïáø÷ì áæ.oi`nh erxf zakye ewitqå÷éôñ
÷÷æð àìù ãòå .úòì úòî äáéæá àîèî åðéà éø÷ äàåøäù ,äàîèî äðéà ë"çà äàáä äáéæ äôèå ,äìéçú òøæ úáëù äàø íà ïåâë .åòøæ úáëù úîçî

:äáéæä äàá éø÷ä úîçîù ïéìåú ïéàù ,äáéæä úà øäèî éø÷ä ïéà ,äàîåèì ÷÷æðù øçàìå .ñðåà éåäã íåùî ,äáéæä úà øäèî éø÷ä ,äàîåèìmilbxy
.xacl:áæ äùòð øáëù ïåéë ,ñðåà úîçî äéàø äúåà ïéàù.eze` oiwcea dpey`x di`x d`xúôøèöî äðéà ,äàø ñðåà úîçî éàã .ïáø÷ì à÷åã åðééä

äòáù éòáå áùåîå áëùî äùåò ,ñðåàá äðåùàø äúéäù ô"òà ,ñðåàá àìù äéðù äéàø íàã .äàîåèì äéðùä íò úôøèöî ìáà ,ïáø÷ì úéùéìùä íò
úáëù åðîî àöú øùàå áæä úøåú úàæ áéúëã ,òøæ úáëùì ù÷úà äðåùàø ìáà ,áéúë äéðùá ,åñðåà úîçî àìå åøùáî áéúë éëã ,íééç íéî úàéáå íéé÷ð

:ñðåàá äàîèî áæ ìù äðåùàø äéàø óà ñðåàá àîèî òøæ úáëù äî ,òøæ.eze` oiwcea dipya:ïáø÷ìå äàîåèì.eze` oiwcea oi` ziyilyaàì
:ïáø÷ì àìå äàîåèì.'ek xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå

b.zrl zrn daifa `nhin epi`,úòì úòî éø÷ì ïéìåúù íùëå .ñðåàá äàîèî äðåùàøã ,éøééà äéðù äéàøáå .àåä éø÷ã àùìåç úîçî úåáéæ éàäã
:åøùáî àìå äáéæä éåä øòöä úîçîã ïðéøîàå ,øòèöî àåäù ïîæ ìë åì ïéìåú ,äöéô÷ìå àùîì äúùîìå ìëàîì ìáà .úòì úòî ïéìåú øåäøäìå äàøîì êë

xne` iqei iax.enei:éñåé éáøë äëìä ïéàå .úòì úòî àìå ,ãáìá éø÷ äàøù íåéä åúåà àìà åì ïéìåú ïéà.daifa `nhin cinãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâã
úôøèöîå ,ñðåàá àîèîã äðåùàø äéàøë åì úéùòðã ,éø÷ ìù úòì úòî êåúá äàåøù äéðù êäá äáéæá àîèéî ,éøëð àåäùë úåáéæ äàøù ô"òàå .éîã

:äáéæá ïéàîèéî íéøëðä ïéàã ,àúéìã ïàîë éøëð ìù äáéæ úééàøã .éø÷ ìù úòì úòî øçà äàøéù äéðùä íò.mc d`exdä÷ñòúðù úåøäè ìë äàîèî
:úòì úòî ïøåòéùù éðä ìë áéùç÷ ,úòì úòîá éøééàã éãééàå .äãð ùéøá àðùéøôãë ,úòì úòî òøôîì ïäá.daif inia dywnd okeáåæú éë ïðéøîàã

:äãéì íãá éùå÷ íã ïðéìú àì ,äãìéå úòì úòî ïéìáçä ïî äúôù íàå .ãìå úîçî àìå äîöò úîçî ,äîã áåæ.ecar z` dkndäøåúá øåîàäúåîù)
(à"ë:úòì úòî åäæ ,íéîåéë àåäù íåé ïðéùøãå ,ãåîòé íéîåé åà íåé íà êà.znd xya lk`y alkäùìù øçàì ãò åéòîá ìëòúî ïéàã ïì àîéé÷ã

:úòì úòî íéîé äùìù ,åéòîá ääùú äîëå ,à"é ÷øô úåìäà úëñîá ïðú éëäã ,úòì úòî íéîé.eziixak `diy `edeàáåè àëéà ãåòå .äðúùð àìù
:øééùå àðúå ,áéùç àìå úòì úòî ïøåòéùù

`xephxa yexit

אבל הזוב, בא הקרי ידי  שעל שתולים זב, נעשה אינו שנייה, ראייה

הזוב; בא הקרי שמחמת תולים אין  שלישית `elבראייה lkíéàîèÀÅÄ
הזוב, טומאת –øácì íéìâøL ראיות שתי ראה וכבר  שהואיל  – ÆÇÀÇÄÇÈÈ

ודאי השלישית בראייה רואה שהוא שכל  לומר , יסוד יש  זב, ונעשה
היא. זיבה BúBàראיית ïé÷ãBa ,äðBLàø äiàø äàø מחמת אם – ÈÈÀÄÈÄÈÀÄ

אין  אונס מחמת ראה שאם לקרבן , אלא זו בדיקה ואין ראה; אונס
מצטרפת  אבל  קרבן, לחייבו  כדי הבאות ראיות שתי  עם נמנית זו ראייה

היתה  השנייה הראייה שאם טומאה, לענין  השנייה הראייה עם היא
ומטמא  לטומאה, זב הריהו באונס, היתה שהראשונה אף באונס, שלא

חיים; במים ולטבול נקיים, ימים שבעה לספור  וצריך ומושב, משכב
הכתוב, מדבר  שנייה בראייה אונסו, מחמת ולא "מבשרו" שנאמר שמה

שנאמר  זרע, לשכבת הוקשתה ראשונה ראייה לב):אבל שם , "זאת (שם
מטמאה  זרע שכבת מה – זרע" שכבת ממנו תצא ואשר  הזב תורת

Ðבאונס `a menig qpe` zngn rxf zaky xwir lky)ראייה ),רש "י אף
באונס מטמאה זב של  ברטנורא ).ראשונה הר"ש; א; לה , נידה (גמרא

ללמוד דיו  זרע, משכבת ראשונה ראייה ולמדים שהואיל מוסיפים, ויש 
ממנה, ללמוד אין  זרע, בשכבת שייך  שלא לקרבן  אבל  טומאה, לענין 

ראשונה בראייה אף לקרבן  בודקים טוב ").הלכך  יום  äiðMaÇÀÄÈ("תוספות 
שנייה, בראייה –BúBà ïé÷ãBa. ולקרבן לטומאה –úéLéìMa– ÀÄÇÀÄÄ
שלישית, BúBàבראייה ïé÷ãBa ïéà מחמת לזיבה ונזקק שהואיל – ÅÀÄ

אונס, מחמת השלישית את ראה אפילו לפיכך הקודמות, הראיות שתי
בארנו  שכבר  כמו  בקרבן , וחייב גמור , זב ונעשה היא, זיבה ראיית

éðtîלעיל . ,BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÀÄÄÀÄÄÀÅ
ïaøwä קרבן מביא אינו  אונס, מחמת השלישית את ראה שאם – ÇÈÀÈ

א). לה, נידה  בגמרא המחלוקת  טעם `xfril.(עיין iaxk dkld oi`e

i y y m e i
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éø÷ äàBøä,זוב של  אחת ראייה שראה לאחר  –ànhî Bðéà ÈÆÆÄÅÄÇÅ
úòì úòî äáéæa,לעת מעת בתוך  זוב ראה הקרי ראיית אחר אם – ÀÄÈÅÅÀÅ

שאנו  לטומאה, זב נעשה ואינו  זוב, של  שניה כראייה נחשבת זו  אין 
שאם  הקודמת, במשנה שנינו והרי  בא, הקרי מחמת הזוב אומרים:

למראה  הדין והוא טהור; הריהו  אונס, מחמת שנייה ראייה ראה

למשא  ולמשתה, למאכל  אבל  לעת, מעת בהן שתולין  ולהרהור ,
הצער שמחמת ואומרים, מצטער , שהוא זמן  כל לו  תולים ולקפיצה,

בשרו. מחמת ולא הזוב BîBéבא :øîBà éñBé éaøאי תולים – ן ÇÄÅÅ
אינו  היום אותו שכל  קרי, בו  שראה בלבד היום אותו  אלא בקרי לו 

שלאחריו  ביום זוב ראה שאם לעת, מעת לא אבל בזיבה, מטמא
הקרי. משראה שעות וארבע עשרים בתוך ראה אפילו בזיבה, מיטמא

øibúðå éø÷ äàøL éBb,לקרי לעת מעת בתוך  זוב וראה –ãiî ÆÈÈÆÄÀÄÀÇÇÄÈ
äáéæa ànhî àeä,הקרי לפני זוב שראה פי  על  אף כלומר – ÄÇÅÀÄÈ

ראייה  לקרי לעת מעת שבתוך  הזוב ראיית ונמצאת גוי , בעודו  היינו 
זיבה, ראיית אינה זו  שראייה אומרים, אין מקום מכל היא, שנייה

וראיית  הוא, שנולד כקטן שנתגייר  שגוי לפי הקרי , מחמת שבאה מפני
אלא  בזיבה, מיטמאים הגויים שאין  כלום, נחשבת אינה גוי  של זוב

נחשבת  שנתגייר, לאחר לקרי , לעת מעת שבתוך  הזוב שראיית אומרים,
ראייה  עם היא ומצטרפת באונס, אפילו שמטמאה ראשונה, כראייה לו 

לטומאה זב לעשותו  לקרי, לעת מעת אחר שיראה (הר"ש ;שנייה

ברטנורא ). úòìהרא"ש ; úòî ,äM÷îäå íc äàBøä הרישא אגב – ÈÈÈÀÇÀÇÈÅÅÀÅ
אשה לעת: מעת שיעור בהן שיש  אחדות הלכות המשנה d`exdמונה

mcתוך בהן  שנגעה שהטהרות לעת, מעת למפרע טהרות מטמאה
טמאות הן הרי  הדם, ראיית קודם לעת א );מעת א , dywndוכן(נידה

ולא  הוא קישוי שדם זבה, אינה הזיבה, ימי בתוך דם וראתה לילד,
הלידה מחבלי  נחה אם אבל  זיבה, zrlדם zrn יולדת זו הרי וילדה,

כמותו  שהלכה אליעזר , רבי  כדברי ד);בזוב, ד, úà(נידה äknäåÀÇÇÆÆ
úòì úòî ,"íéîBé íBé" Bcáòשנאמר כ-כא):– כא , "וכי(שמות ÇÀÇÄÅÅÀÅ

אךיכה ינקם. נקם ידו, תחת ומת בשבט אמתו את או עבדו את איש 
mineiאם e` mei: ודרשו יוקם", לא mineiיעמוד , e` mei שהוא יום –

לעת. מעת זה ואיזה? GLכיומים, ,únä øNa ìëàL áìkäL ÆÆÆÈÇÀÇÇÅÀÈ
Búéøák àeä éøä ,úòì úòî íéîé, במעיו המת בשר  שהה אם – ÈÄÅÅÀÅÂÅÀÄÀÈ

תוך הכלב מת ואם כברייתו, עדיין  הבשר לעת מעת ימים שלושה
באוהל מטמא שבתוכו  המת בשר הרי  הזמן, f).אותו  ,`i zeld` oiir)

כבר הוא הרי שמת, קודם במעיו  ימים משלושה יותר שהה אם אבל 
מטמא. ואינו מעוכל 

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äáéæa ïéànhî ìkä,íéøbä óà,íéãáòä óà,ïéøøçLî ïðéàL ïéa ïéøøçLî ïéa,Løç,äèBL,ïè÷å,ñéøñ ©Ÿ¦©§¦§¦¨©©¥¦©¨£¨¦¥§ª§¨¦¥¤¥¨§ª§¨¦¥¥¤§¨¨§¦

íãà,änç ñéøñ.ñBðéâBøcðàå íeèîè,äMàä éøîçå Léàä éøîç ïäéìò ïéðúBð:äMàk íãa ïéànhî,ïáGáe ¨¨§¦©¨ª§§©§§¦§¦£¥¤ª§¥¨¦§ª§¥¨¦¨¦©§¦§¨¨¦¨§¤
Léàk,÷ôña ïúàîèå. ¨¦§ª§¨¨§¨¥
·äòáLaäáéæì ÷÷æð àHL ãò áfä úà ïé÷ãBa íéëøc:ìëàîa,äzLîa,àOîáe,äöéô÷a,éìça,äàøîáe, §¦§¨§¨¦§¦¤©¨©¤¦§©§¦¨§©£¨§¦§¤§©¨¦§¦¨§Ÿ¦§©§¤

øeäøäáe;äàø àHL ãò øäøä,øäøä àHL ãò äàøL Bà.äãeäé éaøøîBà:óBòå äiç äîäa äàø elôà §¦§¦§¥©¤¨¨¤¨¨©¤¦§¥©¦§¨¥£¦¨¨§¥¨©¨¨
äæ íò äæ ïé÷qòúî,äMàä òáö éãâa äàø elôà.àáé÷ò éaøøîBà:ìëàî ìk ìëà elôà,äôé ïéa òø ïéa, ¦§©§¦¤¦¤£¦¨¨¦§¥¤©¨¦¨©¦£¦¨¥£¦¨©¨©£¨¥©¥¨¤

ä÷Lî ìk äúLå.Bì eøîà:ïàk ïéàíäì øîà !äzòî ïéáæ:íéáæ úeéøçà ïéàäáéæì ÷÷æpMî !íëéìò–ïéà §¨¨¨©§¤¨§¥¨¨¦¥©¨¨©¨¤¥©£¨¨¦£¥¤¦¤¦§©§¦¨¥
BúBà ïé÷ãBa;íéàîè Bòøæ úáëLå B÷ôñe Bñðà,øácì íéìâøL.äðBLàø äiàø äàø–BúBà ïé÷ãBa.äiðMa– §¦¨§§¥§¦§©©§§¥¦¤©§©¦©¨¨¨¨§¦¨¦¨§¦©§¦¨

åôåñ åà úåùîùä ïéá úìéçú íàå .ïáø÷ä ïî øåèôå íéé÷ð äòáù øåôñì ïåòèå ,íéôåöø íéîé éðùá úåéàø éúù ïàë ùé ,äìéìä ïî åìåë åà íåéä ïî åìåë
àîùå ,äàîåè ïàë ïéà àîù ,ïáø÷ìå äàîåèì ÷ôñ éðú÷ ,úå÷éôñ êðä ìë ïàë ùéù éôìå .ïáø÷á áééçå íéúùì äéàøä ú÷ìçð ,äìéìäî åéöçå íåéä ïî åéöç

:ìëàð åðéàå ïáø÷ àéáî êëìä .ïáø÷å äàîåè ïàë ùé àîùå ,ïáø÷ àìå äàîåè ïàë ùé
a`.daifa oi`nhin lkd:äáéæá àîèéî àåäù åîåé ïá ÷åðéú ééåúàì ,ìëä.mixbd s`,ìàøùé éðá àìà éì ïéà ,ìàøùé éðá ìà øáã áæ úùøôá áéúëã

:ùéà ùéà øîåì ãåîìú ,íéðè÷ä úà úåáøì ïéðî .íéãáòä úàå íéøâä úà úåáøì ,ùéà íäéìà úøîàå øîåì ãåîìú ,íéãáòå íéøâ úåáøì ïéðîoi`nhine
.dy`k mca:íåãà àåäù äá áéúë íãã ,íãåàá àìà ïáåìá àîèî äùàä ïéàù.yi`k oaelae:íéøåòù ìù ÷öá éîì äîåã àåäå .ùéà éáâ áéúë åáåæã

.wtqa oz`neheïáåìå äùà ïä àîù ,ïáåì åàø íàïúàîåè ,ãçàë íãåàå ïáåì äàø íà ìáà .äéáâ øåäè íãåàå ùéà ïä àîù ,íãåà åàø íàå .äá øåäè
áéúë ïéàîè çåìéù éáâã ,ùã÷î úàéá ìò íäéìò íéáééç ïéà ìáà .äîåøúä úà íäéìò ïéôøåùå ,êùôð äîî éàãå('ä øáãîá)øëæ ,åçìùú äá÷ð ãò øëæî

:ñåðéâåøãðàå íåèîåè àìå ,úéàãå äá÷ð éàãå
a.afd z` oiwcea mikxc draya:åñðà úîçî àìå ,åøùáî áæ áéúëã ,ñðåà úîçî àîèî åðéàã íåùî.d`nehl wwfp `ly cräéàø äàåøùë åðééäã

úôøèöîå ,éø÷ ìòá ïéãë ,áøò úàîåè ñðåàá äàîèî ,äðåùàø äéàø ìáà .íéé÷ð äòáù øåôñì åëéøöäìå áùåîå áëùî àîèì áæ äùòð àåä äáù äéðù
:ñðåàá äúéäù åìéôàå äéðùä íò.lk`na,íéöéá ,äðéáâå ,áìç ,ïîù øùá ïåâë ,ïäù ìë åìéôàå ,äáéæ éãéì ïéàéáîä íéøáã ìëà åà äñâ äìéëà ìëà íà
:ïéìçùå ,ìåô ìù ïéñéøâå ,ïùé ïééå.dzynae:äéúù éåáéøá.`yna:àùðù ãáë.d`xna:øäøä àì åìéôà ,äùà äàø.xedxdaeéà .äàø àìù ô"òà

:áåæ ìù äôè øàùë àùîá äàîèî äðéà äôèäå ,äéàø äúåà úîçî áæ äùòð åðéà ,äéðù äéàø äàøù íãå÷ äòáùä åìàî ãçà åì òøéàzeixg` oi`
.mkilr oiaf:àáé÷ò éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .íëéìò íéáæ ìù úåéøçà íúìá÷ àì àìä ,íéùùåç íúà äî ,íìåòì íéáæ åéäé àì íàå,wwfpyn

:áùåîå áëùî äùåò àåä êìéàå ïàëî éøäù .ñðåàá àìù äéðù äéàø äàøù øçàì ,äàîåèì.eze` oiwcea oi`äùòð ,ñðåàá úéùéìù äéàø äàø íà óàå

`xephxa yexit

ספק  הוא הרי  הלכך  ראיות. שתי  כאן  ויש הלילה, בתחילת ומקצתה
לטומאה. זב

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

äáéæa ïéànhî ìkä יומו בן קטן לרבות א ),– ג, ערכין (גמרא ÇÙÄÇÀÄÀÄÈ
íéãáòä óà ,íéøbä óà– הכנענים –ïéa ïéøøçLî ïéa ÇÇÅÄÇÈÂÈÄÅÀËÀÈÄÅ

ïéøøçLî ïðéàLהזב בפרשת שכתוב פי  על אף ב):– טו, (ויקרא ÆÅÈÀËÀÈÄ
ואין  בזיבה מיטמאים ישראל בני ודרשו: ישראל", בני אל  "דברו 

לכל כזבים שיהיו  עליהם גזרו שחכמים אלא בזיבה, מיטמאים הגויים
שלמדים בזיבה, מיטמאים ועבדים גרים מקום מכל (בתורת דבריהם,

שנאמר כהנים ) ואת (שם ):ממה הגרים את לרבות אליהם", "ואמרתם
íãà(הר "ש),העבדים ñéøñ ,ïè÷å ,äèBL ,Løç שנסתרס – ÅÅÆÀÈÈÀÄÈÈ

אדם, änçבידי  ñéøñמלידה סריס –.(c ,g zenai oiir)íeèîè ÀÄÇÈËÀ
äMàä éøîçå Léàä éøîç ïäéìò ïéðúBð ,ñBðéâBøcðàå– ÀÇÀÀÄÀÄÂÅÆËÀÅÈÄÀËÀÅÈÄÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה äMàkכמו íãa ïéànhîש אין – ÄÇÀÄÀÈÈÄÈ
בדם, אלא בזוב מיטמאה בזוב,ïáGáeהאשה –Léàkשבאיש – ÀÆÈÄ

ב):נאמר  טו, הוא",eaef"(ויקרא  ôña÷טמא ïúàîèå הם ואין – ÀËÀÈÈÀÈÅ
ואם  וטהורים, הם זכרים שמא דם, ראו אם שכן  מספק, אלא טמאים

וזוב  דם ראו  אם אבל  בזוב. מיטמאות ואינן הן , נקבות שמא זוב, ראו 
מקום  ומכל אותה. שורפים בתרומה, נגעו  ואם ודאית, טומאתם כאחת,

נאמר  טמאים בשילוח שכן מקדש , ביאת על  עליהם חייבים (במדבר אין 

ג): טומטום ה , ולא ודאית, ונקבה ודאי זכר – תשלחו" נקבה עד  "מזכר 

ואנדרוגינוס.

ב ה נ ש מ ר ו א ב
äáéæì ÷÷æð àHL ãò áfä úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLa– ÀÄÀÈÀÈÄÀÄÆÇÈÇÆÄÀÇÀÄÈ

בשבעה  אותו בודקים שנייה, בראייה היינו  זב, להיות שנזקק קודם

הרי אונס, מחמת זוב הרואה שכן  הזוב, את ראה מחמתם אם דברים,
שנאמר  טהור , ב):זה טו , –(ויקרא מבשרו" זב יהיה ולא exyan"כי

חולי מחמת ולא אונס, מחמת שנייה ראייה ראה שאם אונסו, מחמת
בלבד: קרי  כרואה דינו  בשרו , äzLîaשל ,ìëàîaאכל אם – ÀÇÂÈÀÄÀÆ

הרבה, ושתה אכל  אם או זיבה, לידי  המביאים דברים שתה àOîáeÀÇÈאו
כבד, משא נשא אם –äöéô÷a,למקום ממקום קפץ אם –éìça ÄÀÄÈÀÙÄ

חולה, היה אם –äàøîáe,אשה ראה אם –øeäøäáeהרהר אם – ÀÇÀÆÀÄÀ
ראייה  שראה קודם הללו הדברים משבעת אחד  לו  אירע שאם בנשים;

זיבה; טומאת כאן  אין äàøשנייה, àHL ãò øäøä בנשים הרהר  – ÄÀÅÇÆÈÈ
אשה, ראה שלא øäøäאף àHL ãò äàøL Bà.הרהר שלא אף – ÆÈÈÇÆÄÀÅ

ïé÷qòúî óBòå äiç äîäa äàø elôà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÂÄÈÈÀÅÈÇÈÈÄÀÇÀÄ
äMàä òáö éãâa äàø elôà ,äæ íò äæ זו הרי זוב, וראה – ÆÄÆÂÄÈÈÄÀÅÆÇÈÄÈ

אונס. מחמת ìëàî,ראייה ìk ìëà elôà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÂÄÈÇÈÇÂÈ
äôé ïéa òø ïéa כגון זיבה, לידי  המביאים מאכלים דווקא ולאו – ÅÇÅÈÆ

שמן, ובשר ä÷Lîחלב ìk äúLå ולאו משקה, כל שתה ואפילו  – ÀÈÈÈÇÀÆ
זה  הרי  זוב, ראה כך  ואחר ישן, יין כגון המחממים, משקאות דווקא

הוא. וטהור אונס, Bìמחמת eøîà:עקיבא לרבי  חכמים –ïéà ÈÀÅ
!äzòî ïéáæ ïàk, לכן קודם ושתה אכל  הרי זוב, הרואה שכל – ÈÈÄÅÇÈ

ובמשתה. במאכל  הזוב את íäìויתלה øîà:לחכמים עקיבא רבי – ÈÇÈÆ
!íëéìò íéáæ úeéøçà ïéà.זבים שיהיו לכך  אחראים אתם אין  – ÅÇÂÈÈÄÂÅÆ

äáéæì ÷÷æpMî זב ונעשה זוב, של ראיות שתי ראה שכבר  – ÄÆÄÀÇÀÄÈ
שלישית, ראייה ראה ועכשיו BúBàלטומאה, ïé÷ãBa ïéà בשבעת – ÅÀÄ

גמור , זב הוא והרי  לעיל, האמורים ראה okyBñðàהדרכים אם – ÈÀ
אונס, מחמת אפילו שלישית אם B÷ôñeראייה ספק שיש כגון – ÀÅ
זיבה, או קרי  השלישית בפעם Bòøæראה úáëLå לטמא לענין – ÀÄÀÇÇÀ

מפרשים: ויש  erxfבמשא; zakye ewtqe, זרעו שכבת מחמת ספקו –
היתה  זו  שאם זוב, טיפת כך  ואחר תחילה זרע שכבת ראה אם כגון

izdw - zex`ean zeipyn
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BúBà ïé÷ãBa.úéLéìMa–BúBà ïé÷ãBa ïéà.øæòéìà éaøøîBà:BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà,ïaøwä éðtî. §¦©§¦¦¥§¦©¦¡¦¤¤¥©©§¦¦§¦¦§¥©¨§¨
‚éø÷ äàBøä–úòì úòî äáéæa ànhî Bðéà.éaøéñBéøîBà:BîBé.øibúðå éø÷ äàøL éBb–àeä ãiîànhî ¨¤¤¦¥¦©¥§¦¨¥¥§¥©¦¥¥¤¨¨¤¦§¦§©©¦¨¦©¥

äáéæa.äM÷îäå íc äàBøä–úòì úòî.Bcáò úà äknäå"íéîBé íBé"–úòì úòî.únä øNa ìëàL áìk, §¦¨¨¨¨§©§©¨¥¥§¥§©©¤¤©§©¦¥¥§¥¤¤¤¨©§©©¥
GLúòì úòî íéîé äL–Búéøák àeä éøä. §¨¨¦¥¥§¥£¥§¦§¨

:ñðåàá äéàø äúåà äúéä åìéôàå ,ìëä øúñ ,äðåî àåäù íéé÷ð íéîé äòáùá áåæ ìù äéàø äàø íà ïëå .ïáø÷ì áæ.oi`nh erxf zakye ewitqå÷éôñ
÷÷æð àìù ãòå .úòì úòî äáéæá àîèî åðéà éø÷ äàåøäù ,äàîèî äðéà ë"çà äàáä äáéæ äôèå ,äìéçú òøæ úáëù äàø íà ïåâë .åòøæ úáëù úîçî

:äáéæä äàá éø÷ä úîçîù ïéìåú ïéàù ,äáéæä úà øäèî éø÷ä ïéà ,äàîåèì ÷÷æðù øçàìå .ñðåà éåäã íåùî ,äáéæä úà øäèî éø÷ä ,äàîåèìmilbxy
.xacl:áæ äùòð øáëù ïåéë ,ñðåà úîçî äéàø äúåà ïéàù.eze` oiwcea dpey`x di`x d`xúôøèöî äðéà ,äàø ñðåà úîçî éàã .ïáø÷ì à÷åã åðééä

äòáù éòáå áùåîå áëùî äùåò ,ñðåàá äðåùàø äúéäù ô"òà ,ñðåàá àìù äéðù äéàø íàã .äàîåèì äéðùä íò úôøèöî ìáà ,ïáø÷ì úéùéìùä íò
úáëù åðîî àöú øùàå áæä úøåú úàæ áéúëã ,òøæ úáëùì ù÷úà äðåùàø ìáà ,áéúë äéðùá ,åñðåà úîçî àìå åøùáî áéúë éëã ,íééç íéî úàéáå íéé÷ð

:ñðåàá äàîèî áæ ìù äðåùàø äéàø óà ñðåàá àîèî òøæ úáëù äî ,òøæ.eze` oiwcea dipya:ïáø÷ìå äàîåèì.eze` oiwcea oi` ziyilyaàì
:ïáø÷ì àìå äàîåèì.'ek xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå

b.zrl zrn daifa `nhin epi`,úòì úòî éø÷ì ïéìåúù íùëå .ñðåàá äàîèî äðåùàøã ,éøééà äéðù äéàøáå .àåä éø÷ã àùìåç úîçî úåáéæ éàäã
:åøùáî àìå äáéæä éåä øòöä úîçîã ïðéøîàå ,øòèöî àåäù ïîæ ìë åì ïéìåú ,äöéô÷ìå àùîì äúùîìå ìëàîì ìáà .úòì úòî ïéìåú øåäøäìå äàøîì êë

xne` iqei iax.enei:éñåé éáøë äëìä ïéàå .úòì úòî àìå ,ãáìá éø÷ äàøù íåéä åúåà àìà åì ïéìåú ïéà.daifa `nhin cinãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâã
úôøèöîå ,ñðåàá àîèîã äðåùàø äéàøë åì úéùòðã ,éø÷ ìù úòì úòî êåúá äàåøù äéðù êäá äáéæá àîèéî ,éøëð àåäùë úåáéæ äàøù ô"òàå .éîã

:äáéæá ïéàîèéî íéøëðä ïéàã ,àúéìã ïàîë éøëð ìù äáéæ úééàøã .éø÷ ìù úòì úòî øçà äàøéù äéðùä íò.mc d`exdä÷ñòúðù úåøäè ìë äàîèî
:úòì úòî ïøåòéùù éðä ìë áéùç÷ ,úòì úòîá éøééàã éãééàå .äãð ùéøá àðùéøôãë ,úòì úòî òøôîì ïäá.daif inia dywnd okeáåæú éë ïðéøîàã

:äãéì íãá éùå÷ íã ïðéìú àì ,äãìéå úòì úòî ïéìáçä ïî äúôù íàå .ãìå úîçî àìå äîöò úîçî ,äîã áåæ.ecar z` dkndäøåúá øåîàäúåîù)
(à"ë:úòì úòî åäæ ,íéîåéë àåäù íåé ïðéùøãå ,ãåîòé íéîåé åà íåé íà êà.znd xya lk`y alkäùìù øçàì ãò åéòîá ìëòúî ïéàã ïì àîéé÷ã

:úòì úòî íéîé äùìù ,åéòîá ääùú äîëå ,à"é ÷øô úåìäà úëñîá ïðú éëäã ,úòì úòî íéîé.eziixak `diy `edeàáåè àëéà ãåòå .äðúùð àìù
:øééùå àðúå ,áéùç àìå úòì úòî ïøåòéùù

`xephxa yexit

אבל הזוב, בא הקרי ידי  שעל שתולים זב, נעשה אינו שנייה, ראייה

הזוב; בא הקרי שמחמת תולים אין  שלישית `elבראייה lkíéàîèÀÅÄ
הזוב, טומאת –øácì íéìâøL ראיות שתי ראה וכבר  שהואיל  – ÆÇÀÇÄÇÈÈ

ודאי השלישית בראייה רואה שהוא שכל  לומר , יסוד יש  זב, ונעשה
היא. זיבה BúBàראיית ïé÷ãBa ,äðBLàø äiàø äàø מחמת אם – ÈÈÀÄÈÄÈÀÄ

אין  אונס מחמת ראה שאם לקרבן , אלא זו בדיקה ואין ראה; אונס
מצטרפת  אבל  קרבן, לחייבו  כדי הבאות ראיות שתי  עם נמנית זו ראייה

היתה  השנייה הראייה שאם טומאה, לענין  השנייה הראייה עם היא
ומטמא  לטומאה, זב הריהו באונס, היתה שהראשונה אף באונס, שלא

חיים; במים ולטבול נקיים, ימים שבעה לספור  וצריך ומושב, משכב
הכתוב, מדבר  שנייה בראייה אונסו, מחמת ולא "מבשרו" שנאמר שמה

שנאמר  זרע, לשכבת הוקשתה ראשונה ראייה לב):אבל שם , "זאת (שם
מטמאה  זרע שכבת מה – זרע" שכבת ממנו תצא ואשר  הזב תורת

Ðבאונס `a menig qpe` zngn rxf zaky xwir lky)ראייה ),רש "י אף
באונס מטמאה זב של  ברטנורא ).ראשונה הר"ש; א; לה , נידה (גמרא

ללמוד דיו  זרע, משכבת ראשונה ראייה ולמדים שהואיל מוסיפים, ויש 
ממנה, ללמוד אין  זרע, בשכבת שייך  שלא לקרבן  אבל  טומאה, לענין 

ראשונה בראייה אף לקרבן  בודקים טוב ").הלכך  יום  äiðMaÇÀÄÈ("תוספות 
שנייה, בראייה –BúBà ïé÷ãBa. ולקרבן לטומאה –úéLéìMa– ÀÄÇÀÄÄ
שלישית, BúBàבראייה ïé÷ãBa ïéà מחמת לזיבה ונזקק שהואיל – ÅÀÄ

אונס, מחמת השלישית את ראה אפילו לפיכך הקודמות, הראיות שתי
בארנו  שכבר  כמו  בקרבן , וחייב גמור , זב ונעשה היא, זיבה ראיית

éðtîלעיל . ,BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÀÄÄÀÄÄÀÅ
ïaøwä קרבן מביא אינו  אונס, מחמת השלישית את ראה שאם – ÇÈÀÈ

א). לה, נידה  בגמרא המחלוקת  טעם `xfril.(עיין iaxk dkld oi`e

i y y m e i
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éø÷ äàBøä,זוב של  אחת ראייה שראה לאחר  –ànhî Bðéà ÈÆÆÄÅÄÇÅ
úòì úòî äáéæa,לעת מעת בתוך  זוב ראה הקרי ראיית אחר אם – ÀÄÈÅÅÀÅ

שאנו  לטומאה, זב נעשה ואינו  זוב, של  שניה כראייה נחשבת זו  אין 
שאם  הקודמת, במשנה שנינו והרי  בא, הקרי מחמת הזוב אומרים:

למראה  הדין והוא טהור; הריהו  אונס, מחמת שנייה ראייה ראה

למשא  ולמשתה, למאכל  אבל  לעת, מעת בהן שתולין  ולהרהור ,
הצער שמחמת ואומרים, מצטער , שהוא זמן  כל לו  תולים ולקפיצה,

בשרו. מחמת ולא הזוב BîBéבא :øîBà éñBé éaøאי תולים – ן ÇÄÅÅ
אינו  היום אותו שכל  קרי, בו  שראה בלבד היום אותו  אלא בקרי לו 

שלאחריו  ביום זוב ראה שאם לעת, מעת לא אבל בזיבה, מטמא
הקרי. משראה שעות וארבע עשרים בתוך ראה אפילו בזיבה, מיטמא

øibúðå éø÷ äàøL éBb,לקרי לעת מעת בתוך  זוב וראה –ãiî ÆÈÈÆÄÀÄÀÇÇÄÈ
äáéæa ànhî àeä,הקרי לפני זוב שראה פי  על  אף כלומר – ÄÇÅÀÄÈ

ראייה  לקרי לעת מעת שבתוך  הזוב ראיית ונמצאת גוי , בעודו  היינו 
זיבה, ראיית אינה זו  שראייה אומרים, אין מקום מכל היא, שנייה

וראיית  הוא, שנולד כקטן שנתגייר  שגוי לפי הקרי , מחמת שבאה מפני
אלא  בזיבה, מיטמאים הגויים שאין  כלום, נחשבת אינה גוי  של זוב

נחשבת  שנתגייר, לאחר לקרי , לעת מעת שבתוך  הזוב שראיית אומרים,
ראייה  עם היא ומצטרפת באונס, אפילו שמטמאה ראשונה, כראייה לו 

לטומאה זב לעשותו  לקרי, לעת מעת אחר שיראה (הר"ש ;שנייה

ברטנורא ). úòìהרא"ש ; úòî ,äM÷îäå íc äàBøä הרישא אגב – ÈÈÈÀÇÀÇÈÅÅÀÅ
אשה לעת: מעת שיעור בהן שיש  אחדות הלכות המשנה d`exdמונה

mcתוך בהן  שנגעה שהטהרות לעת, מעת למפרע טהרות מטמאה
טמאות הן הרי  הדם, ראיית קודם לעת א );מעת א , dywndוכן(נידה

ולא  הוא קישוי שדם זבה, אינה הזיבה, ימי בתוך דם וראתה לילד,
הלידה מחבלי  נחה אם אבל  זיבה, zrlדם zrn יולדת זו הרי וילדה,

כמותו  שהלכה אליעזר , רבי  כדברי ד);בזוב, ד, úà(נידה äknäåÀÇÇÆÆ
úòì úòî ,"íéîBé íBé" Bcáòשנאמר כ-כא):– כא , "וכי(שמות ÇÀÇÄÅÅÀÅ

אךיכה ינקם. נקם ידו, תחת ומת בשבט אמתו את או עבדו את איש 
mineiאם e` mei: ודרשו יוקם", לא mineiיעמוד , e` mei שהוא יום –

לעת. מעת זה ואיזה? GLכיומים, ,únä øNa ìëàL áìkäL ÆÆÆÈÇÀÇÇÅÀÈ
Búéøák àeä éøä ,úòì úòî íéîé, במעיו המת בשר  שהה אם – ÈÄÅÅÀÅÂÅÀÄÀÈ

תוך הכלב מת ואם כברייתו, עדיין  הבשר לעת מעת ימים שלושה
באוהל מטמא שבתוכו  המת בשר הרי  הזמן, f).אותו  ,`i zeld` oiir)

כבר הוא הרי שמת, קודם במעיו  ימים משלושה יותר שהה אם אבל 
מטמא. ואינו מעוכל 

izdw - zex`ean zeipyn
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„íéëøc äMîça ákLnä úà ànèî áfä,íéãâa ànèì íãà ànèì:ãîBò,áLBé,áëBL,ïòLðå äìúð.ákLnäå ©¨§©¥¤©¦§¨©£¦¨§¨¦§©¥¨¨§©¥§¨¦¥¥¥¦§¤§¦§¨§©¦§¨
úà ànèîíéëøc äòáLa íãàä,íéãâa ànèì:ãîBò,áLBé,áëBL,äìúð,ïòLðå,òbîa,àOîáe. §©¥¤¨¨¨§¦§¨§¨¦§©¥§¨¦¥¥¥¦§¤§¦§¨§©¨§©¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äðéôña eáLiL øBähäå áfä,àcñàa Bà,eáëøL Bàäîäa éab ìò,íéòâBð íäéãâa ïéàL ét ìò óà– ©¨§©¨¤¨§¦§¦¨§©§¨¤¨§©©¥§¥¨©©¦¤¥¦§¥¤§¦

ñøãî íéàîè elà éøä.øñpä ìò eáLé,ìñôqä ìò,ähî ìL LéLbä ìò,ñðBìëàä ìòå,ïéøébçî ïäL ïîæa; £¥¥§¥¦¦§¨¨§©©¤¤©©©§¨©©¨¦¤¦¨§©¨©§¨¦§©¤¥©§¦¦
òø BçkL ïìéàa eìò,äôé ïìéàa òø dçkL äëBña,øîñîa òeá÷ BðéàL ïîæa éøöî ílña,Lákä ìò,ìòå ¨§¦¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ¨©§¦¨¨¤§ª¨¦§¦¦§©¤¥¨©§©§¥©©¤¤§©

äøBwä,úìcä ìòå,èéèa ïéeNò íðéàL ïîæa–íéàîè.äãeäé éaøøäèî. ©¨§©©¤¤¦§©¤¥¨£¦§¦§¥¦©¦§¨§©¥

c.akynd z` `nhn:áùåîì ïéãä àåäå.akey ayei cneráéúëã(å"è àø÷éå)áéúëå ,àîèé áæä åéìò áëùé øùà áëùîä ìë(íù)éìëä ìò áùåéäå
ä øùà,àîèé àîèé ì"ú ,ïéðî ,ïòùð äìúð ãîò ,áëùîä ìò áùéå áùåîä ìò áëù ,áùåîä ìò áùéå áëùîä ìò áëùù ïîæá àìà éì ïéà ,åéìò úáùåé àé

:ñøãî ïéàø÷ð ïìåëå ,äáéø.dlzp akey ayei cner 'eke mc`d z` `nhn akyndeáëùîä òøëå ,äéðù óëá àîèä áëùîäå íéðæàî óëá øåäèäù
:ïäéìò áùåé àåä åìàëå äìúð áæä àúùäã ,ïéàîè ,ïä åòøëå äéðù óëá úåáùåîå ,íéðæàî óëá áæäù ïåâë ,àùéøã äìúðå .øåäèä äìúðå ,àîèä`nhl

.micba:ñøç éìëå íãàî õåç ,ùøéô àìù ãò ïäá òâåðù íéìë ìë ïéãä àåä.`ynae rbna:åàùðù åà àîèä áëùîá òâð íà
b`.`cq`a e` .xedhde afdïåùìáå .íöôç æåçî ìà çåøá íúåà íéëéìåîå ñð íäéìò ïéîéùîå øäðá åà íéá íúåà íéðúåðå ãçéá íéøåù÷ íéìåãâ íéöò

íéá úåøáåã íîéùà éðàå ,úåøáåã ïéåø÷ àø÷î('è 'ä à íéëìî)åôé íé ìò úåãåñôø êì íàéáðå ,úåãåñôø éîð íéàø÷ðå .(:å"è 'á á íéîéä éøáã)lr eakxy e`
.dnda iabïéà ,äéìâøá úèñî äîäáäù äî ìáà .åéãâáå øåäèä àîèð ,äôé äçåë àðù àìå òø äçåë àðù àì êëìä ,áëåøä úçú úôôëð äîäá íúñ

:úåìäàã àøúá ÷øô çëåîãë ,òø äçåë ë"àà ,áëåøä úîçî èñéð.mirbep odicba oi`y t"r`ïéàîè íå÷î ìëî ,áæä éãâáá íéòâåð øåäèä éãâá ïéàù
áéúëãî èñéä úàîåè ïðéôìéå .èñéäá ïéàîèéîå åéãâáå øåäèä òéøëî áæäù íéîòôå ,ïéèèåîúîå àãñàã àéîåã äðè÷ äðéôñäù ,ñøãî(å"è àø÷éå)ìëå

áéúëå ,áæä åá òâé øùà( 'å íù)ë"àà áæ ìù åòâîá àîèéî ñøç éìë ïéàù ,åøéåàî ïàë óà ,åøéåàî ïìäì øåîàä åá äî ,øáùé åá ìùåáú øùà ùøç éìëå
øîåà éåä ,åìåëë àåäù òâî ,åá òâé øùà øîåì ãåîìú äî ,åøéåàî àìà åúåà àîèî ïéàù åðãîìù øçàîå ,àîè àì åéøåçàî åá òâð ìáà ,åøéåàî åá òâð

ì àä .åèéñä äæ,ïåùàøä åúö÷áù øåäèä òòåðúäù ãò éðùä äö÷á äøå÷ä úà áæä òéðäå äøå÷ ìù ãçà äö÷á øåäè äéä íàå .èñéäá àîèî áæù úãî
:áùåîå áëùîì íééåàø íéãâá ïä íà ñøãî úàîåè åéãâá åàîèðå èñéäá øåäèä àîèð øáë.dhn ly yiybdìù äèîá íéðúåðù íéëåøà íéöò ïéîë

úéçåìçìî åãñôé àìù äèîä éòøë úçú íéðúåðù íéöò ,øçà ùåøéô .ïéùéùâ íéöòä ïúåà íéàø÷ð êëéôìå ,åæ íò åæ ú÷áãðå úùùâð äèîä ïäéãé ìòå ,íé÷øô
:õøàä.oixibgn odyáæä ïòùð àöîð êë êåúî ,ïàëìå ïàëì íéèåð íãà éðá íäéìò íéáùåéùë åìà êë .úçàë åéìâø éúù çéðäì ìåëé åðéàù øâéç íãàë

:áæä ìò øåäèäå øåäèä ìò.rx egeky oli`a:á÷ä òáåø åá ÷åçì éãë áòå áçø åø÷éò ïéàù ìë ,òø åçåëù ïìéà éîã éëéäå.dkey e`ðò åðééäã:ïìéà ó
.rx dgeky:åãé óëá äðîåè äá æçåàäù ,äúæéçàá úðîèðù ìë ,òø äçåëù äëåù éîã éëéäå.dti oli` lrìëå .äôé åçåëù ïìéàá äëåùä úãîåò åìéôà

`xephxa yexit
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ákLnä úà ànèî áfä,המושב את וכן –íéëøc äMîça– ÇÈÀÇÅÆÇÄÀÈÇÂÄÈÀÈÄ
לקמן, íéãâaהמפורטים ànèì íãà ànèì הנטמא שאדם – ÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÄ

קודם  בהם שנוגע כלים או בגדים מטמא במושבו או הזב במשכב
הטומאה: מן עלãîBòשפירש או  המשכב על עומד הזב אם – Å

עליו,áLBéהמושב, יושב הזב אם –áëBL, עליו שוכב הוא אם – ÅÅ
äìúð בכף שהזב כגון המושב, או המשכב ידי על נתלה הזב אם – ÄÀÆ

הזב, ונתלה המשכב, שבה הכף וירדה שנייה, בכף והמשכב מאזנים
טמא, המשכב הזב, שבה הכף עלïòLðåשעלתה נשען הזב אם – ÀÄÀÈ

המושב, את או המשכב את מטמא הזב אלו  דרכים בחמישה המשכב;
נקראים  הללו הדרכים וכל אדם, לטמא הטומאה אב נעשים והם

המשנה: n"."afdבלשון qxcákLnäå היינו הזב, במדרס שנטמא – ÀÇÄÀÈ
עליו , נשען או נתלה או שכב או ישב או עמד הזב úàאם ànèîÀÇÅÆ

ãîBò :íéãâa ànèì ,íéëøc äòáLa íãàäטהור אדם אם – ÈÈÈÀÄÀÈÀÈÄÀÇÅÀÈÄÅ
הטמא, המשכב על  áëBLעומד ,áLBé שוכב או  יושב הוא אם – ÅÅ

מאזנים äìúðעליו, בכף שהמשכב כגון עליו, נתלה שהוא או  – ÄÀÆ
הטהור ונתלה המשכב שבה הכף וירדה שנייה, בכף (רמב"ם ;והטהור 

ברטנורא); ונתלה הר"ש; הטהור שבה הכף שירדה להיפך , מפרשים ויש 

ועלה ישראל"),המשכב עלïòLðå("תפארת  הטהור  נשען אם או  – ÀÄÀÈ
àOîáeהמשכב, ,òbîa, שנשאו או הזב במשכב הטהור נגע אם – ÀÇÈÀÇÈ

שנוגע  וכלים בגדים מטמא והוא הטהור , נטמא הללו  הדרכים בכל
משכב  על  נשען או  נתלה או  שוכב או יושב או  עומד בעודו  בהם

שאינו  חרס, וכלי  מאדם חוץ נושאו, או  במשכב נוגע בעודו  או  הזב,
אותם. yמטמא c e w z a y
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äðéôña eáLiL øBähäå áfä,קטנה –àcñàa Bà,ברפסודה – ÇÈÀÇÈÆÈÀÄÀÄÈÀÇÀÈ

äîäa éab ìò eáëøL Bà,הרוכב תחת נכפפת בהמה וסתם – ÆÈÀÇÇÅÀÅÈ
íéòâBð íäéãâa ïéàL ét ìò óà נוגעים הטהור בגדי  שאין  – ÇÇÄÆÅÄÀÅÆÀÄ

הזב, ñøãîבבגדי  íéàîè elà éøä משום טמאים הטהור בגדי  – ÂÅÅÀÅÄÄÀÈ
והבהמה  והאסדא והספינה שהואיל  הטומאה, אב והם הזב, מדרס

הטהור  בגדי על  הזב דרס שמא חוששים ויש(רמב"ם );מתנודדות,

הזב  ונתלה הזב, את הטהור  הכריע שמא שחוששים הטעם, מבארים
מדרס טמאים הבגדים הלכך  הטהור , בגדי "תפארת על  הרא "ש; (הר "ש;

אחרונה "). "משנה  עיין והטהור,eáLéישראל "; הזב –øñpä ìò– ÈÀÇÇÆÆ
או  ìñôqä,הקרש , ìò אוähî ìL LéLbä ìòהמחבר העץ – ÇÇÇÀÈÇÇÈÄÆÄÈ

המיטה כרעי שתחת העץ מפרשים: ויש  המיטה; חלקי פירוש את (עיין

גאון), האי ñðBìëàäרב  ìòå,המוט הכלונס, –ïéøébçî ïäL ïîæa ÀÇÈÇÀÈÄÀÇÆÅÇÀÄÄ
אלא  במקומם קבועים אינם והכלונס והגשיש  והספסל שהנסר  –

ולכאן ; לכאן כחיגר והטהור ,eìòמתנועעים הזב –BçkL ïìéàa ÈÀÄÈÆÙ
òø,הקב רובע בו לחֹוק כדי  עיקרו בעובי  שאין כל  והיינו  –elry e` Ç

òø dçkL äëBña,דק בענף –äôé ïìéàa מחוברת אפילו  – ÀÈÆÙÈÇÀÄÈÈÆ
יפה, שכוחו  לאילן elryהסֹוכה e`éøöî ílña, קטן שהוא – ÀËÈÄÀÄ

òeá÷ BðéàL ïîæaøîñîa,מתנדנד הוא כך ומתוך  לכותל, –e` ÄÀÇÆÅÈÇÀÇÀÅ
elryLákä ìò ה המדרגה,– או úìcä,גשר ìòå ,äøBwä ìòå ÇÇÆÆÀÇÇÈÀÇÇÆÆ

èéèa ïéeNò íðéàL ïîæa,בטיט למקומם מחוברים שאינם – ÄÀÇÆÅÈÂÄÀÄ
íéàîè,בהם ומתנדנדים שהואיל הזב, היסט מחמת נטמא הטהור  – ÀÅÄ

עושהו  הטהור את המסיט והזב הטהור, את הזב הסיט כאילו זה הרי
בו . נוגע כאילו  לטומאה, øäèîראשון  äãeäé éaøחושש שאינו  – ÇÄÀÈÀÇÅ

אלו. בדברים dcedi.להיסט iaxk dkld oi`e

הרב  אבל הרמב"ם. לפי משמע וכן  הזב. היסט משום הסיפא טעם בארנו 
מבאר  y"`xd),מברטנורא itl) שחוששים ברישא, כמו הוא הטעם בסיפא שאף

טמאים  בגדיו ולפיכך  הטהור, על  הזב או הזב על הטהור נשען או  נתלה שמא
מדרס.
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·ïéçúBt Bà ïéôéâî.íéîëçåíéøîBà:éâî äæ àäiL ãòçúBt äæå ó.òîøBaä ïî äæ úà äæ ïéì.äãeäé éaø §¦¦§¦©£¨¦§¦©¤§¥¤¥¦§¤¥©©£¦¤¤¤¦©©¦§¨
øîBà:àîhä úà äìòî øBähä àäiL ãò.ïéìáça ïéìéLôî.íéîëçåíéøîBà:Cìéä CLBî äæ äéäiL ãò,äæå ¥©¤§¥©¨©£¤¤©¨¥©§¦¦©£¨¦©£¨¦§¦©¤¦§¤¤¥¥¨§¤

Cìéä CLBî.íéâøBà,ïéáLBéa ïéa ïéãîBòa ïéa,ïéðçBè Bà.ïBòîL éaøïlëa øäèî,ìL íéçøa ïéðçBhä ïî õeç ¥¥¨§¦¥§§¦¥§§¦£¦©¦¦§§©¥§ª¨¦©£¦§¥©¦¤
ãé.øBîçä ïî ïé÷øBt,ïéðòBè Bà,ãák íàOnL ïîæa–ïéàîè;ì÷ íàOnL ïîæa–ïéøBäè.éðáì ïéøBäè ïlëå ¨§¦¦©££¦¦§©¤©¨¨¨¥§¥¦¦§©¤©¨¨©§¦§ª¨§¦¦§¥

úñðkä,äîeøzì ïéàîèe. ©§¤¤§¥¦©§¨

:àîè ,áæä ìò ïòùðù øåäè ïéáå ,øåäèä ìò ïòùðù áæ ïéáå .åéìò ïòùðå ïåúçúä ìò ïåéìòä ãáëå ïäéúçú íéôôëð éðä.xnqna reaw epi`yêë êåúîå
:óôëð àåä.yakd lr:øùâä ìò.oi`nh hiha oieyr opi`y:íéôôëð ïäù éðôî.xdhn dcedi 'xe:äãåäé 'øë äëìä ïéàå

a.oitibn:úìãä úà íéøâåñ,migzet e`:øåäèäå áæä åéãçé åúåà.sibn df `diy crêùåî äæå çåúôì êùåî äæ àäéù ãò ,äàîåè ïàë ïéà íìåòì
:äæì äæ íéçéðî ïéàù ,øåâñì.`nhd z` dlrn xedhd `diy crøåäè ìù åéãâáå ,åéìò ïòùðå øåäèä ìò àîèä ãáåëù ,ñøãî íéàîè øåäèä éãâá æàå

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ñøãî íéàîè øåäè ìù åéãâá ïéàå ,øåäèä ìò àîèä úðòùî ïéà øåäèä úà äìòî àîè ìáà .ñøãî íéàîè.oilaga oiliytn
:ãçà ãöî íäéðù åìéôàå .íéìáçá íéìãåâ åéãçé øåäèäå áæä.jlid jyen dfe jlid jyen df:åéìà êùåîå áøòîì ãîåò äæå åéìà êùåîå çøæîì ãîåò äæ

.micnera oia:íéðçåè åà ,ãçéá íéâøåà øåäèäå àîèäå ,áùåéî ùéå ãîåòî íéâøàð íéøáã ùé.oleka xdhn oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàåonfa
.mi`nh cak o`yny:åéìò èñéð øåäè åà åèéñî øåäè àöîðå øåäèä ìò áæä ïòùð àùîä ãáåë êåúî àîùã.oleke:ãáë ïàùî åìéôàipal mixedh

.zqpkd:àåä ÷ôñù ïëù ìëå øåîâ èñéä äæ ïéàù ,äøäèá ïäéìåç íéìëåàì øîåìë.dnexzl mi`nhe:÷ôñá åìéôàå ,ïðáøãî

`xephxa yexit

נקטה  למה כן, שאם כך, לפרש אפשר  שאי  אחרונה" "משנה בעל וכותב
שבכולם  מאחר  אחד, כדין  הכל את נקטה ולא מחולקות, בבות שתי המשנה
– ברישא? אף חולק יהודה רבי אין  למה ועוד , הטעם? ואותו  ההלכה אותה
הזב, מדרס של חשש בהם ואין  יותר , קלים שבסיפא שהמקרים נראה, ולכך
עליהם  לישב הדרך ובהמה, ואסדה שספינה הוא, והטעם היסט. משום אלא
ויודעים  בכך, ישיבתם דרך שמתנדנדים, פי  על  ואף ימים, כמה בקבע
דרס  שמא חוששים ימים, עליהם לישב שדרך ומתוך  ויושבים, שמתנדנדים
הספסל" על או הנסר על  "ישבו – שבסיפא אלו אבל הטהור . בגדי על הזב
ידעו ולא באקראי שישבו אלא המתנדנד , דבר על לישב דרך  שאין – וכו '
הלכך שעה, לפי  אלא ישיבתם שאין  משום מקפידים, שאין או שמחגירין ,
בטהור שבין  חוששים, להיסט אבל  למדרס; חוששים אין  מועטת בשעה
לא  ומכאן  היסט. טומאת יש הטהור, את שהסיט בזב ובין  הזב את שהסיט

בסיפא התנא והיסט mdicba,הזכיר  בהיסט. אלא במדרס מדובר  שאין  משום
למשכב  הראויים בבגדים אלא אינו  מדרס אבל בבגדים, כמו באדם שייך 

בחיבורו  הרמב"ם ואף – ayene)ומושב. akyn 'ld) הרישא ענייני את העתיק
היסט. משום ח בפרק העתיק הסיפא ענייני ואת מדרס, טומאת לענין ט בפרק
או בספינה ביושבים אלא שייך לא שמדרס למשנתנו, בפירושו  כתב וכן 
חולק  ולפיכך  – היסט. אלא אינם עניינים שאר אבל בהמה, גבי על רוכבים
בשעה  היסט שכיח שלא כיון  כלל , חוששים שאין  וסובר בסיפא, יהודה רבי

מספק. חוששים ואין מועטת,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

והטהור  שהזב מקרים, לפרט מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
הזב. היסט משום נטמא והטהור כאחד , מעשה עושים

ïéçúBt Bà ïéôéâî את סוגרים כאחד  שניהם שהיו  והטהור  הזב – ÀÄÄÀÄ
הזב היסט משום נטמא הטהור הרי  אותה, פותחים או  (רמב"ם ;הדלת

שלמה "). äæå"מלאכת  óéâî äæ àäiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÅÆÅÄÀÆ
çúBt הדלת את מושך  זה כן  אם אלא טומאה כאן  אין  לעולם – ÅÇ

לעשות  לזה זה נותנים שאין זה שבכגון  לפתחה, מושך  וזה לסגרה

זה. את זה הם מסיטים ודאי øBaäמעשהו, ïî äæ úà äæ ïéìòîÇÂÄÆÆÆÄÇ
וכותב  הטהור; נטמא הבור, מן זה את זה מעלים שהיו והטהור הזב –

ואם  שהסיטו, מפני  טימאהו, הטהור , את העלה הזב שאם הרמב"ם,
במשאו נטמא הזב, את העלה יז ).הטהור ח, משכב מטמאי éaøÇÄ(הל '

àîhä úà äìòî øBähä àäiL ãò :øîBà äãeäé אין – ÀÈÅÇÆÀÅÇÈÇÂÆÆÇÈÅ

הזב  שנשען שאפשר  הזב, את הטהור  העלה כן אם אלא טומאה כאן 

הטהור. נטמא לא הטהור, את העלה הזב אם אבל  הטהור , oi`eעל 
.dcedi iaxk dkldïéìáça ïéìéLôî גודלים שהיו  והטהור  הזב – ÇÀÄÄÇÂÈÄ

הטהור . נטמא כאחד , äæחבלים äéäiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÆÆ
Cìéä CLBî äæå ,Cìéä CLBî כן אם אלא טומאה כאן  אין – ÅÅÈÀÆÅÅÈ

אחר . לצד ומושך מותח מהם אחד אורגים íéâøBàכל שניהם היו  – ÀÄ
ïéãîBòaכאחד , ïéa,בעמידה הנעשית באריגה בין –ïéáLBéa ïéa ÅÀÀÄÅÀÀÄ

בישיבה, הנעשית באריגה בין  –ïéðçBè Bà שניהם שהיו או  – ÂÄ
הטהור . נטמא כאחד , ïîטוחנים õeç ,ïlëa øäèî ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÇÅÀËÈÄ
ãé ìL íéçøa ïéðçBhä בריחיים טוחנים והטהור הזב שאם – ÇÂÄÀÅÇÄÆÈ

הזב. היסט משום הטהור  נטמא שמעון  רבי לדעת אף יד , oi`eשל
.oerny iaxk dkldøBîçä ïî ïé÷øBt שניהם שהיו וטהור זב – ÀÄÄÇÂ

החמור, מן  משא פורקים ïéðòBèכאחד Bà,החמור על –ïîæa ÂÄÄÀÇ
ïéàîè ,ãák íàOnL המשא כובד מתוך שמא הטהור, טמא – ÆÇÈÈÈÅÀÅÄ

עליו ; ניסט טהור או  מסיטו  טהור ונמצא הטהור, על  הזב ïîæaÄÀÇנשען
ïéøBäè ,ì÷ íàOnL.הטהור נטמא לא –ïlëå אלו וכל  – ÆÇÈÈÇÀÄÀËÈ

הזב, היסט משום שנטמאו  בפרקנו ; úñðkäשנימנו éðáì ïéøBäèÀÄÄÀÅÇÀÆÆ
בטהרה  חוליהם לאוכלי כלומר הדברים – מן  אחד עושים הם שאם ,

אינו  ואף היסט, ספק אלא כאן שאין  לפי  חולין , לאכול טהורים הללו
גמור , äîeøzìהיסט ïéàîèe.סופרים מדברי – ÀÅÄÇÀÈ

לבני טהורין  "וכולן  ששנינו  שמה לו , שנראה כותב, אחרונה" "משנה בעל 
שהרי  ממש, לכולם הכוונה ואין  הוא, דווקא לאו dfהכנסת" z` df oilrna

,xead on היסט יש הטהור , את מעלה טמא ובין  הטמא את מעלה טהור בין 
השאר, על מוסבה זו שפיסקה אלא לחולין , אף שטמא ופשוט התורה, מן 
"לבית  אלא הכנסת" "לבני גורס אינו הרמב"ם ביחד . עושים ששניהם מה
תרומה  לענין  לטומאה ראשון  הם זה בפרק המנויים כל  מפרש: והוא הכנסת",
צורך ושיהא הכנסת לבית יבואו שלא אבל  בקדושה, ממנה שלמעלה ומה

לא. – וכמצורעים כזבים מקום להם לייחד
"בזמן הקודמת: הפיסקה על אלא מוסבה אינה זו שפיסקה מפרש, והגר "א
הכנסת  לבני אלא טהורים שאינם ללמד, המשנה ובאה טהורים", קל שמשאם
טמאים, קל משאם אפילו  תרומה לאוכלי אבל בטהרה, חוליהם שאוכלים

הטמא על  הטהור הכריע שמא ax`").שחוששים edil`")
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„íéëøc äMîça ákLnä úà ànèî áfä,íéãâa ànèì íãà ànèì:ãîBò,áLBé,áëBL,ïòLðå äìúð.ákLnäå ©¨§©¥¤©¦§¨©£¦¨§¨¦§©¥¨¨§©¥§¨¦¥¥¥¦§¤§¦§¨§©¦§¨
úà ànèîíéëøc äòáLa íãàä,íéãâa ànèì:ãîBò,áLBé,áëBL,äìúð,ïòLðå,òbîa,àOîáe. §©¥¤¨¨¨§¦§¨§¨¦§©¥§¨¦¥¥¥¦§¤§¦§¨§©¨§©¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äðéôña eáLiL øBähäå áfä,àcñàa Bà,eáëøL Bàäîäa éab ìò,íéòâBð íäéãâa ïéàL ét ìò óà– ©¨§©¨¤¨§¦§¦¨§©§¨¤¨§©©¥§¥¨©©¦¤¥¦§¥¤§¦

ñøãî íéàîè elà éøä.øñpä ìò eáLé,ìñôqä ìò,ähî ìL LéLbä ìò,ñðBìëàä ìòå,ïéøébçî ïäL ïîæa; £¥¥§¥¦¦§¨¨§©©¤¤©©©§¨©©¨¦¤¦¨§©¨©§¨¦§©¤¥©§¦¦
òø BçkL ïìéàa eìò,äôé ïìéàa òø dçkL äëBña,øîñîa òeá÷ BðéàL ïîæa éøöî ílña,Lákä ìò,ìòå ¨§¦¨¤Ÿ©§¨¤Ÿ¨©§¦¨¨¤§ª¨¦§¦¦§©¤¥¨©§©§¥©©¤¤§©

äøBwä,úìcä ìòå,èéèa ïéeNò íðéàL ïîæa–íéàîè.äãeäé éaøøäèî. ©¨§©©¤¤¦§©¤¥¨£¦§¦§¥¦©¦§¨§©¥

c.akynd z` `nhn:áùåîì ïéãä àåäå.akey ayei cneráéúëã(å"è àø÷éå)áéúëå ,àîèé áæä åéìò áëùé øùà áëùîä ìë(íù)éìëä ìò áùåéäå
ä øùà,àîèé àîèé ì"ú ,ïéðî ,ïòùð äìúð ãîò ,áëùîä ìò áùéå áùåîä ìò áëù ,áùåîä ìò áùéå áëùîä ìò áëùù ïîæá àìà éì ïéà ,åéìò úáùåé àé

:ñøãî ïéàø÷ð ïìåëå ,äáéø.dlzp akey ayei cner 'eke mc`d z` `nhn akyndeáëùîä òøëå ,äéðù óëá àîèä áëùîäå íéðæàî óëá øåäèäù
:ïäéìò áùåé àåä åìàëå äìúð áæä àúùäã ,ïéàîè ,ïä åòøëå äéðù óëá úåáùåîå ,íéðæàî óëá áæäù ïåâë ,àùéøã äìúðå .øåäèä äìúðå ,àîèä`nhl

.micba:ñøç éìëå íãàî õåç ,ùøéô àìù ãò ïäá òâåðù íéìë ìë ïéãä àåä.`ynae rbna:åàùðù åà àîèä áëùîá òâð íà
b`.`cq`a e` .xedhde afdïåùìáå .íöôç æåçî ìà çåøá íúåà íéëéìåîå ñð íäéìò ïéîéùîå øäðá åà íéá íúåà íéðúåðå ãçéá íéøåù÷ íéìåãâ íéöò

íéá úåøáåã íîéùà éðàå ,úåøáåã ïéåø÷ àø÷î('è 'ä à íéëìî)åôé íé ìò úåãåñôø êì íàéáðå ,úåãåñôø éîð íéàø÷ðå .(:å"è 'á á íéîéä éøáã)lr eakxy e`
.dnda iabïéà ,äéìâøá úèñî äîäáäù äî ìáà .åéãâáå øåäèä àîèð ,äôé äçåë àðù àìå òø äçåë àðù àì êëìä ,áëåøä úçú úôôëð äîäá íúñ

:úåìäàã àøúá ÷øô çëåîãë ,òø äçåë ë"àà ,áëåøä úîçî èñéð.mirbep odicba oi`y t"r`ïéàîè íå÷î ìëî ,áæä éãâáá íéòâåð øåäèä éãâá ïéàù
áéúëãî èñéä úàîåè ïðéôìéå .èñéäá ïéàîèéîå åéãâáå øåäèä òéøëî áæäù íéîòôå ,ïéèèåîúîå àãñàã àéîåã äðè÷ äðéôñäù ,ñøãî(å"è àø÷éå)ìëå

áéúëå ,áæä åá òâé øùà( 'å íù)ë"àà áæ ìù åòâîá àîèéî ñøç éìë ïéàù ,åøéåàî ïàë óà ,åøéåàî ïìäì øåîàä åá äî ,øáùé åá ìùåáú øùà ùøç éìëå
øîåà éåä ,åìåëë àåäù òâî ,åá òâé øùà øîåì ãåîìú äî ,åøéåàî àìà åúåà àîèî ïéàù åðãîìù øçàîå ,àîè àì åéøåçàî åá òâð ìáà ,åøéåàî åá òâð

ì àä .åèéñä äæ,ïåùàøä åúö÷áù øåäèä òòåðúäù ãò éðùä äö÷á äøå÷ä úà áæä òéðäå äøå÷ ìù ãçà äö÷á øåäè äéä íàå .èñéäá àîèî áæù úãî
:áùåîå áëùîì íééåàø íéãâá ïä íà ñøãî úàîåè åéãâá åàîèðå èñéäá øåäèä àîèð øáë.dhn ly yiybdìù äèîá íéðúåðù íéëåøà íéöò ïéîë

úéçåìçìî åãñôé àìù äèîä éòøë úçú íéðúåðù íéöò ,øçà ùåøéô .ïéùéùâ íéöòä ïúåà íéàø÷ð êëéôìå ,åæ íò åæ ú÷áãðå úùùâð äèîä ïäéãé ìòå ,íé÷øô
:õøàä.oixibgn odyáæä ïòùð àöîð êë êåúî ,ïàëìå ïàëì íéèåð íãà éðá íäéìò íéáùåéùë åìà êë .úçàë åéìâø éúù çéðäì ìåëé åðéàù øâéç íãàë

:áæä ìò øåäèäå øåäèä ìò.rx egeky oli`a:á÷ä òáåø åá ÷åçì éãë áòå áçø åø÷éò ïéàù ìë ,òø åçåëù ïìéà éîã éëéäå.dkey e`ðò åðééäã:ïìéà ó
.rx dgeky:åãé óëá äðîåè äá æçåàäù ,äúæéçàá úðîèðù ìë ,òø äçåëù äëåù éîã éëéäå.dti oli` lrìëå .äôé åçåëù ïìéàá äëåùä úãîåò åìéôà
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ákLnä úà ànèî áfä,המושב את וכן –íéëøc äMîça– ÇÈÀÇÅÆÇÄÀÈÇÂÄÈÀÈÄ
לקמן, íéãâaהמפורטים ànèì íãà ànèì הנטמא שאדם – ÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÄ

קודם  בהם שנוגע כלים או בגדים מטמא במושבו או הזב במשכב
הטומאה: מן עלãîBòשפירש או  המשכב על עומד הזב אם – Å

עליו,áLBéהמושב, יושב הזב אם –áëBL, עליו שוכב הוא אם – ÅÅ
äìúð בכף שהזב כגון המושב, או המשכב ידי על נתלה הזב אם – ÄÀÆ

הזב, ונתלה המשכב, שבה הכף וירדה שנייה, בכף והמשכב מאזנים
טמא, המשכב הזב, שבה הכף עלïòLðåשעלתה נשען הזב אם – ÀÄÀÈ

המושב, את או המשכב את מטמא הזב אלו  דרכים בחמישה המשכב;
נקראים  הללו הדרכים וכל אדם, לטמא הטומאה אב נעשים והם

המשנה: n"."afdבלשון qxcákLnäå היינו הזב, במדרס שנטמא – ÀÇÄÀÈ
עליו , נשען או נתלה או שכב או ישב או עמד הזב úàאם ànèîÀÇÅÆ

ãîBò :íéãâa ànèì ,íéëøc äòáLa íãàäטהור אדם אם – ÈÈÈÀÄÀÈÀÈÄÀÇÅÀÈÄÅ
הטמא, המשכב על  áëBLעומד ,áLBé שוכב או  יושב הוא אם – ÅÅ

מאזנים äìúðעליו, בכף שהמשכב כגון עליו, נתלה שהוא או  – ÄÀÆ
הטהור ונתלה המשכב שבה הכף וירדה שנייה, בכף (רמב"ם ;והטהור 

ברטנורא); ונתלה הר"ש; הטהור שבה הכף שירדה להיפך , מפרשים ויש 

ועלה ישראל"),המשכב עלïòLðå("תפארת  הטהור  נשען אם או  – ÀÄÀÈ
àOîáeהמשכב, ,òbîa, שנשאו או הזב במשכב הטהור נגע אם – ÀÇÈÀÇÈ

שנוגע  וכלים בגדים מטמא והוא הטהור , נטמא הללו  הדרכים בכל
משכב  על  נשען או  נתלה או  שוכב או יושב או  עומד בעודו  בהם

שאינו  חרס, וכלי  מאדם חוץ נושאו, או  במשכב נוגע בעודו  או  הזב,
אותם. yמטמא c e w z a y
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äðéôña eáLiL øBähäå áfä,קטנה –àcñàa Bà,ברפסודה – ÇÈÀÇÈÆÈÀÄÀÄÈÀÇÀÈ

äîäa éab ìò eáëøL Bà,הרוכב תחת נכפפת בהמה וסתם – ÆÈÀÇÇÅÀÅÈ
íéòâBð íäéãâa ïéàL ét ìò óà נוגעים הטהור בגדי  שאין  – ÇÇÄÆÅÄÀÅÆÀÄ

הזב, ñøãîבבגדי  íéàîè elà éøä משום טמאים הטהור בגדי  – ÂÅÅÀÅÄÄÀÈ
והבהמה  והאסדא והספינה שהואיל  הטומאה, אב והם הזב, מדרס

הטהור  בגדי על  הזב דרס שמא חוששים ויש(רמב"ם );מתנודדות,

הזב  ונתלה הזב, את הטהור  הכריע שמא שחוששים הטעם, מבארים
מדרס טמאים הבגדים הלכך  הטהור , בגדי "תפארת על  הרא "ש; (הר "ש;

אחרונה "). "משנה  עיין והטהור,eáLéישראל "; הזב –øñpä ìò– ÈÀÇÇÆÆ
או  ìñôqä,הקרש , ìò אוähî ìL LéLbä ìòהמחבר העץ – ÇÇÇÀÈÇÇÈÄÆÄÈ

המיטה כרעי שתחת העץ מפרשים: ויש  המיטה; חלקי פירוש את (עיין

גאון), האי ñðBìëàäרב  ìòå,המוט הכלונס, –ïéøébçî ïäL ïîæa ÀÇÈÇÀÈÄÀÇÆÅÇÀÄÄ
אלא  במקומם קבועים אינם והכלונס והגשיש  והספסל שהנסר  –

ולכאן ; לכאן כחיגר והטהור ,eìòמתנועעים הזב –BçkL ïìéàa ÈÀÄÈÆÙ
òø,הקב רובע בו לחֹוק כדי  עיקרו בעובי  שאין כל  והיינו  –elry e` Ç

òø dçkL äëBña,דק בענף –äôé ïìéàa מחוברת אפילו  – ÀÈÆÙÈÇÀÄÈÈÆ
יפה, שכוחו  לאילן elryהסֹוכה e`éøöî ílña, קטן שהוא – ÀËÈÄÀÄ

òeá÷ BðéàL ïîæaøîñîa,מתנדנד הוא כך ומתוך  לכותל, –e` ÄÀÇÆÅÈÇÀÇÀÅ
elryLákä ìò ה המדרגה,– או úìcä,גשר ìòå ,äøBwä ìòå ÇÇÆÆÀÇÇÈÀÇÇÆÆ

èéèa ïéeNò íðéàL ïîæa,בטיט למקומם מחוברים שאינם – ÄÀÇÆÅÈÂÄÀÄ
íéàîè,בהם ומתנדנדים שהואיל הזב, היסט מחמת נטמא הטהור  – ÀÅÄ

עושהו  הטהור את המסיט והזב הטהור, את הזב הסיט כאילו זה הרי
בו . נוגע כאילו  לטומאה, øäèîראשון  äãeäé éaøחושש שאינו  – ÇÄÀÈÀÇÅ

אלו. בדברים dcedi.להיסט iaxk dkld oi`e

הרב  אבל הרמב"ם. לפי משמע וכן  הזב. היסט משום הסיפא טעם בארנו 
מבאר  y"`xd),מברטנורא itl) שחוששים ברישא, כמו הוא הטעם בסיפא שאף

טמאים  בגדיו ולפיכך  הטהור, על  הזב או הזב על הטהור נשען או  נתלה שמא
מדרס.
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·ïéçúBt Bà ïéôéâî.íéîëçåíéøîBà:éâî äæ àäiL ãòçúBt äæå ó.òîøBaä ïî äæ úà äæ ïéì.äãeäé éaø §¦¦§¦©£¨¦§¦©¤§¥¤¥¦§¤¥©©£¦¤¤¤¦©©¦§¨
øîBà:àîhä úà äìòî øBähä àäiL ãò.ïéìáça ïéìéLôî.íéîëçåíéøîBà:Cìéä CLBî äæ äéäiL ãò,äæå ¥©¤§¥©¨©£¤¤©¨¥©§¦¦©£¨¦©£¨¦§¦©¤¦§¤¤¥¥¨§¤

Cìéä CLBî.íéâøBà,ïéáLBéa ïéa ïéãîBòa ïéa,ïéðçBè Bà.ïBòîL éaøïlëa øäèî,ìL íéçøa ïéðçBhä ïî õeç ¥¥¨§¦¥§§¦¥§§¦£¦©¦¦§§©¥§ª¨¦©£¦§¥©¦¤
ãé.øBîçä ïî ïé÷øBt,ïéðòBè Bà,ãák íàOnL ïîæa–ïéàîè;ì÷ íàOnL ïîæa–ïéøBäè.éðáì ïéøBäè ïlëå ¨§¦¦©££¦¦§©¤©¨¨¨¥§¥¦¦§©¤©¨¨©§¦§ª¨§¦¦§¥

úñðkä,äîeøzì ïéàîèe. ©§¤¤§¥¦©§¨

:àîè ,áæä ìò ïòùðù øåäè ïéáå ,øåäèä ìò ïòùðù áæ ïéáå .åéìò ïòùðå ïåúçúä ìò ïåéìòä ãáëå ïäéúçú íéôôëð éðä.xnqna reaw epi`yêë êåúîå
:óôëð àåä.yakd lr:øùâä ìò.oi`nh hiha oieyr opi`y:íéôôëð ïäù éðôî.xdhn dcedi 'xe:äãåäé 'øë äëìä ïéàå

a.oitibn:úìãä úà íéøâåñ,migzet e`:øåäèäå áæä åéãçé åúåà.sibn df `diy crêùåî äæå çåúôì êùåî äæ àäéù ãò ,äàîåè ïàë ïéà íìåòì
:äæì äæ íéçéðî ïéàù ,øåâñì.`nhd z` dlrn xedhd `diy crøåäè ìù åéãâáå ,åéìò ïòùðå øåäèä ìò àîèä ãáåëù ,ñøãî íéàîè øåäèä éãâá æàå

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ñøãî íéàîè øåäè ìù åéãâá ïéàå ,øåäèä ìò àîèä úðòùî ïéà øåäèä úà äìòî àîè ìáà .ñøãî íéàîè.oilaga oiliytn
:ãçà ãöî íäéðù åìéôàå .íéìáçá íéìãåâ åéãçé øåäèäå áæä.jlid jyen dfe jlid jyen df:åéìà êùåîå áøòîì ãîåò äæå åéìà êùåîå çøæîì ãîåò äæ

.micnera oia:íéðçåè åà ,ãçéá íéâøåà øåäèäå àîèäå ,áùåéî ùéå ãîåòî íéâøàð íéøáã ùé.oleka xdhn oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàåonfa
.mi`nh cak o`yny:åéìò èñéð øåäè åà åèéñî øåäè àöîðå øåäèä ìò áæä ïòùð àùîä ãáåë êåúî àîùã.oleke:ãáë ïàùî åìéôàipal mixedh

.zqpkd:àåä ÷ôñù ïëù ìëå øåîâ èñéä äæ ïéàù ,äøäèá ïäéìåç íéìëåàì øîåìë.dnexzl mi`nhe:÷ôñá åìéôàå ,ïðáøãî
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נקטה  למה כן, שאם כך, לפרש אפשר  שאי  אחרונה" "משנה בעל וכותב
שבכולם  מאחר  אחד, כדין  הכל את נקטה ולא מחולקות, בבות שתי המשנה
– ברישא? אף חולק יהודה רבי אין  למה ועוד , הטעם? ואותו  ההלכה אותה
הזב, מדרס של חשש בהם ואין  יותר , קלים שבסיפא שהמקרים נראה, ולכך
עליהם  לישב הדרך ובהמה, ואסדה שספינה הוא, והטעם היסט. משום אלא
ויודעים  בכך, ישיבתם דרך שמתנדנדים, פי  על  ואף ימים, כמה בקבע
דרס  שמא חוששים ימים, עליהם לישב שדרך ומתוך  ויושבים, שמתנדנדים
הספסל" על או הנסר על  "ישבו – שבסיפא אלו אבל הטהור . בגדי על הזב
ידעו ולא באקראי שישבו אלא המתנדנד , דבר על לישב דרך  שאין – וכו '
הלכך שעה, לפי  אלא ישיבתם שאין  משום מקפידים, שאין או שמחגירין ,
בטהור שבין  חוששים, להיסט אבל  למדרס; חוששים אין  מועטת בשעה
לא  ומכאן  היסט. טומאת יש הטהור, את שהסיט בזב ובין  הזב את שהסיט

בסיפא התנא והיסט mdicba,הזכיר  בהיסט. אלא במדרס מדובר  שאין  משום
למשכב  הראויים בבגדים אלא אינו  מדרס אבל בבגדים, כמו באדם שייך 

בחיבורו  הרמב"ם ואף – ayene)ומושב. akyn 'ld) הרישא ענייני את העתיק
היסט. משום ח בפרק העתיק הסיפא ענייני ואת מדרס, טומאת לענין ט בפרק
או בספינה ביושבים אלא שייך לא שמדרס למשנתנו, בפירושו  כתב וכן 
חולק  ולפיכך  – היסט. אלא אינם עניינים שאר אבל בהמה, גבי על רוכבים
בשעה  היסט שכיח שלא כיון  כלל , חוששים שאין  וסובר בסיפא, יהודה רבי

מספק. חוששים ואין מועטת,
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והטהור  שהזב מקרים, לפרט מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
הזב. היסט משום נטמא והטהור כאחד , מעשה עושים

ïéçúBt Bà ïéôéâî את סוגרים כאחד  שניהם שהיו  והטהור  הזב – ÀÄÄÀÄ
הזב היסט משום נטמא הטהור הרי  אותה, פותחים או  (רמב"ם ;הדלת

שלמה "). äæå"מלאכת  óéâî äæ àäiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÅÆÅÄÀÆ
çúBt הדלת את מושך  זה כן  אם אלא טומאה כאן  אין  לעולם – ÅÇ

לעשות  לזה זה נותנים שאין זה שבכגון  לפתחה, מושך  וזה לסגרה

זה. את זה הם מסיטים ודאי øBaäמעשהו, ïî äæ úà äæ ïéìòîÇÂÄÆÆÆÄÇ
וכותב  הטהור; נטמא הבור, מן זה את זה מעלים שהיו והטהור הזב –

ואם  שהסיטו, מפני  טימאהו, הטהור , את העלה הזב שאם הרמב"ם,
במשאו נטמא הזב, את העלה יז ).הטהור ח, משכב מטמאי éaøÇÄ(הל '

àîhä úà äìòî øBähä àäiL ãò :øîBà äãeäé אין – ÀÈÅÇÆÀÅÇÈÇÂÆÆÇÈÅ

הזב  שנשען שאפשר  הזב, את הטהור  העלה כן אם אלא טומאה כאן 

הטהור. נטמא לא הטהור, את העלה הזב אם אבל  הטהור , oi`eעל 
.dcedi iaxk dkldïéìáça ïéìéLôî גודלים שהיו  והטהור  הזב – ÇÀÄÄÇÂÈÄ

הטהור . נטמא כאחד , äæחבלים äéäiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÆÆ
Cìéä CLBî äæå ,Cìéä CLBî כן אם אלא טומאה כאן  אין – ÅÅÈÀÆÅÅÈ

אחר . לצד ומושך מותח מהם אחד אורגים íéâøBàכל שניהם היו  – ÀÄ
ïéãîBòaכאחד , ïéa,בעמידה הנעשית באריגה בין –ïéáLBéa ïéa ÅÀÀÄÅÀÀÄ

בישיבה, הנעשית באריגה בין  –ïéðçBè Bà שניהם שהיו או  – ÂÄ
הטהור . נטמא כאחד , ïîטוחנים õeç ,ïlëa øäèî ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÇÅÀËÈÄ
ãé ìL íéçøa ïéðçBhä בריחיים טוחנים והטהור הזב שאם – ÇÂÄÀÅÇÄÆÈ

הזב. היסט משום הטהור  נטמא שמעון  רבי לדעת אף יד , oi`eשל
.oerny iaxk dkldøBîçä ïî ïé÷øBt שניהם שהיו וטהור זב – ÀÄÄÇÂ

החמור, מן  משא פורקים ïéðòBèכאחד Bà,החמור על –ïîæa ÂÄÄÀÇ
ïéàîè ,ãák íàOnL המשא כובד מתוך שמא הטהור, טמא – ÆÇÈÈÈÅÀÅÄ

עליו ; ניסט טהור או  מסיטו  טהור ונמצא הטהור, על  הזב ïîæaÄÀÇנשען
ïéøBäè ,ì÷ íàOnL.הטהור נטמא לא –ïlëå אלו וכל  – ÆÇÈÈÇÀÄÀËÈ

הזב, היסט משום שנטמאו  בפרקנו ; úñðkäשנימנו éðáì ïéøBäèÀÄÄÀÅÇÀÆÆ
בטהרה  חוליהם לאוכלי כלומר הדברים – מן  אחד עושים הם שאם ,

אינו  ואף היסט, ספק אלא כאן שאין  לפי  חולין , לאכול טהורים הללו
גמור , äîeøzìהיסט ïéàîèe.סופרים מדברי – ÀÅÄÇÀÈ

לבני טהורין  "וכולן  ששנינו  שמה לו , שנראה כותב, אחרונה" "משנה בעל 
שהרי  ממש, לכולם הכוונה ואין  הוא, דווקא לאו dfהכנסת" z` df oilrna

,xead on היסט יש הטהור , את מעלה טמא ובין  הטמא את מעלה טהור בין 
השאר, על מוסבה זו שפיסקה אלא לחולין , אף שטמא ופשוט התורה, מן 
"לבית  אלא הכנסת" "לבני גורס אינו הרמב"ם ביחד . עושים ששניהם מה
תרומה  לענין  לטומאה ראשון  הם זה בפרק המנויים כל  מפרש: והוא הכנסת",
צורך ושיהא הכנסת לבית יבואו שלא אבל  בקדושה, ממנה שלמעלה ומה

לא. – וכמצורעים כזבים מקום להם לייחד
"בזמן הקודמת: הפיסקה על אלא מוסבה אינה זו שפיסקה מפרש, והגר "א
הכנסת  לבני אלא טהורים שאינם ללמד, המשנה ובאה טהורים", קל שמשאם
טמאים, קל משאם אפילו  תרומה לאוכלי אבל בטהרה, חוליהם שאוכלים

הטמא על  הטהור הכריע שמא ax`").שחוששים edil`")

izdw - zex`ean zeipyn

צריכים להיזהר מלשון הרע, שלכן לא גילה הקדוש-ברוך-הוא ליצחק שעשו הוא רשע, ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע לבני-ישראל.
משיחת שבת פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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ע "ב: כב המלך:דף שאול בענין נוסף בפסוקמאמר יג נאמר  א' (שמואל

Bëìîa',א) ìeàL äðL ïa',àðeä áø øîà שאול שהיה הפסוק כוונת ¤¨¨¨§¨§¨©©¨
k תינוקé÷úî .àèç íòè íòè àlL ,äðL ïaøa ïîçð áø dì ó §¤¨¨¤Ÿ¨©©©¥§©§¦¨©©§¨©

àîéàå ,÷çöéשאול שהיה הפסוק כוונת CìëeìnLשמא äðL ïák ¦§¨§¥¨§¤¨¨¤§§¨
äàBöáe èéèa.,כן שאמר àèeéñלאחר ïîçð áøì déì eàéåçà §¦§¨©£¦¥§©©§¨¦¨

déîìça ותלה אותו, המבהילים חבלה מלאכי בחלום נחמן לרב הראו - §¤§¥
ולכן שאול, אחר שהרהר במה íëìזאת éúéðòð ,øîà כנגדכם [-דברתי ¨©©£¥¦¨¤

הראוי] מן àæçיותר øãä .Lé÷ ïa ìeàL úBîöòראה שוב -àèeéñ ©§¨¤¦£©£¨¦¨
,déîìça ו חזר לשאול, הראוי בכבוד זאת אמר שלא éúéðòðכיון ,øîà §¤§¥¨©©£¥¦

Cìî Lé÷ ïa ìeàL úBîöò íëì.ìàøNé ¨¤©§¨¤¦¤¤¦§¨¥
המלך: שאול בענין נוסף éðtîמאמר ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¦§¥

ìeàL úéa úeëìî äëLîð àl äî,ימים äéäלאורך àlL éðtî ©Ÿ¦§§¨©§¥¨¦§¥¤Ÿ¨¨
éôBc íeL Ba,חיסרון בזה ויש משפחתו, ביחוס éaø[-פגם] øîàc ¦§¨©©¦

ìò ñðøt ïéãéîòî ïéà ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¥©£¦¦©§¨©
åéøBçàî Bì äéeìz íéöøL ìL äte÷ ïk íà àlà øeaévä שיש - ©¦¤¨¦¥¨¤§¨¦§¨¥£¨

לכך, והטעם משפחתו, ביחוס åéìòפגם Bzòc çeæz íàL[יתגאה-] ¤¦¨©©§¨¨
éøBçàì øBæç Bì ïéøîBàE.באת מהיכן וראה §¦£©£¤

נוסף: ìeàLטעם Lðòp äî éðtî ,áø øîà ,äãeäé áø øîà שבא ¨©©§¨¨©©¦§¥©¤¡©¨
מלכותו, ניטלה כן ומחמת חטא Lלידי éðtîמלכותו ìòבתחילת ìçn ¦§¥¤¨©©

,BãBák אימתו שתהיה צריך שהמלך משום למלכות, ראוי שאינו וגילה §
הבריות, למלךøîàpLעל שמואל שהמליכו כז)לאחר י 'éðáe(שם ¤¤¡©§¥

áéúëe ,'Léøçîk éäéå äçðî Bì eàéáä àìå eäæáiå äæ eðòéLi äî eøîà ìòiìáהענין (שם בהמשך §¦©©¨§©Ÿ¦¥¤©¦§ª§Ÿ¥¦¦§¨©§¦§©£¦§¦
א) Bâå',יא 'ãòìb Láé ìò ïçiå éðBnòä Lçð ìòiå' נחש את שאול שניצח מה שעקב כתוב הענין ובסיום ©©©¨¨¨©¦©¦©©¨¥¦§¨§

בתחילה שביזוהו בליעל אותם על לשמואל העם אמרו יב)העמוני יא ּתנּו(שם עלינּו ימל ׁשאּול האמר ְְִִֵֵָָָֹֹ'מי
להם אמר שאול ואילו ּונמיתם' יג)האנׁשים יא ולא (שם כבודו על שאול שמחל הרי הּזה', ּבּיֹום איׁש יּומת 'לא ְֲִִִֵֶַַַָָֹ

מלכותו. כבוד על חס
בענין: נוסף íëçמאמר ãéîìz ìk ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàåí÷Bð BðéàL §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¨©§¦¨¨¤¥¥

å אינוøèBðאיבה בו,Lçðkבליבו שפגע íëçלמי ãéîìz Bðéà. §¥§¨¨¥©§¦¨¨
הגמרא: יח)áéúkäåמקשה יט øhú'.(ויקרא àìå íwú àì':הגמרא זה,àeääמתרצת פסוק -a עניני §©§¦Ÿ¦Ÿ§Ÿ¦Ÿ©§

,áéúëc àeä ïBîî.לגופו הנוגעים בדברים לא 'äøéèð'אבל àéä Bæéàå ,'äîé÷ð' àéä Bæéà ,àéðúc ¨¦§¦§©§¨¥¦§¦¨§¥¦§¦¨
בפסוק, ש 'äîé÷ð'שנאסרו כגון Bìהיינו øîàלשמעון Bìראובן øîà ,Eìbî éðìéàLäשמעוןåàì לא - §¦¨¨©©§¦¥¦©¨§¨©¨

àeäאשאילך, Bì øîà ,øçîìלראובן שמעון -Bì øîà ,Enecø÷ éðìéàLäראובןCøãk EìéàLî éðéà §¨¨¨©©§¦¥¦©§§¨©¥¦©§¦§§¤¤
déì øîà ,äøéèð àéä Bæéàå .äîé÷ð àéä Bæ ,éðzìàLä àlLלשמעון øîàראובן ,Enecø÷ éðìéàLä ¤Ÿ¦§©§©¦¦§¦¨§¥¦§¦¨¨©¥©§¦¥¦©§§¨©

déìשמעוןdéì øîà øçîì ,àìלראובן Bìשמעון øîà ,E÷eìç éðìéàLäראובןCìéä ו לך, קח -éðéà ¥Ÿ§¨¨¨©¥©§¦¥¦£§¨©¥¨¥¦
éðzìàLä àlL ,EúBîk,משאילך äøéèðואני àéä Bæ,מדעתו הסיחו ולא בליבו הדבר את ששמר כיון §§¤Ÿ¦§©§©¦¦§¦¨

כן. לעשות חייב חכם ותלמיד וליטור, ליקום מותר ובזה הגוף, צער לענין הוא חכם תלמיד לגבי שנאמר ומה

i"yx

àèåéñmilidan cgt ik`ln Ð
.eze`äëùîð àì.mini jxe`l Ð

éôåã íåù åá äéä àìù,dgtyn Ð
erxfn mi`veid miklnd e`bzie
zexn Ð cec la` .l`xyi lr

.`z` dia`endíéöøù ìù äôå÷
.dgtyn itec Ðìåàù ùðòðÐ

epnn lhip eilry xac icil `eal
.zeklnéðôîzligzny Ð

lr dlibe ,eceak lr lgn ezekln
.jelnl i`ck epi`y envráéúëå

éðåîòä ùçð ìòéå`pwqne Ð
in" l`xyi exn`y `zlinc
"epilr jelni le`y xne`d
miyp`d (z`) epz" ddinza
yi` znei `l" xn` `ede "mzinpe

."dfd meidí÷åð åðéàù.eznwp Ð
øèåðå.eala ygpk dai` Ðéðéà

àéä åæ éðúìàùä àìù êúåîë
äøéèð,eala xeny xacdy Ð

.ezrcn egiqd `leäéáéìá èé÷ðã
eznwp mewpl xg` `a m`e Ð

meiwahtynd.wezyi Ð
äéì åñééôîã.dlign ywal Ð
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הגמרא: àìמקשה àôeâc àøòöå מלנקום להימנע צריך חכם שתלמיד נאמר לא שבגופו צער על וכי - §©£¨§¨Ÿ
äáäàîוליטור, ïéNBò ,ïéáéLî ïðéàå ïútøç ïéòîBL ,ïéáìBò ïðéàå ïéáìòpä ,àéðz àäå לשם ולא §¨©§¨©¤¡¨¦§¥¨§¦§¦¤§¨¨§¥¨§¦¦¦¥©£¨

העונש, מיראת ולא מעבירות ונזהרים שכר, ïéøeqéaקבלת ïéçîNeøîBà áeúkä ïäéìò לא), ה (שופטים §¥¦§¦¦£¥¤©¨¥
'Búøáâa LîMä úàök åéáäàå' שהיא] בכבודו פגיעה על נוקם שאינו מי אף משבחת שהברייתא הרי §Ÿ£¨§¥©¤¤¦§ª¨

הגמרא: מתרצת בגופו]. נוקם,íìBòìכפגיעה אינו עצמו חכם déaéìa,אלאתלמיד déì èé÷ðc,כלומר §¨§¨¦¥§¦¥
זאת. מלעשות ימנענו ולא ישתוק נקמתו את לנקום אחר וכשבא בליבו, הדבר את לשמור צריך תורתו לכבוד 

ומקשה: הגמרא åéúBcîממשיכה ìò øéáònä ìk ,àáø øîàäå המצערים על ומקפיד מדקדק שאינו - §¨¨©¨¨¨©©£¦©¦¨
åéòLt,אותו, ìk ìò Bì ïéøéáòî ל ראוי שאין הרי פשעיו. על מדקדקת אינה הדין מידת אף הקפיד כלומר, ©£¦¦©¨§¨¨

הגמרא: מתרצת אלאכלל. ללמד באו לא רבא ñéitîeדברי déì eñéiôîc מחילה ממנו שכשמבקשים - ¦§©§¥¦©¥
ולנטור  לנקום עליו שאז אותו, מפייסים שאין באופן נאמרו יהוצדק בן שמעון רבי דברי ואילו למחול, צריך

.כנחש 

אגרות קודש

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

הנהלת כפר חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בשעתו קבלתי בקשתם על ידי הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה הר"פ שי' אלטהויז, שידברו עם 
הד"ר שווארץ, מנהל המגבית היהודית המאוחדת, בקשר עם התזכיר ע"ד קרן השמיטה שמסרו לו 

בהיותו באה"ק ת"ו.

מכבר ענה לכם  בקשתם נתמלאה, ומה מאד גדלה תמיהתי כשהודיעו לי המענה שלו, אשר 
בשלילה ע"ד בקשתם - )בטענה אשר אין אצלו קופה לתכלית זו, ועוד נימוקים. ובפרט - זהו מדבריו - 
שהמנדבים פה באמריקה קשה להסבירם לתרום לצורך זה, כיון שנתפרסם שהרבנות הראשית מצאה 

אופן היתר עבודה וכו'(.

קרן  בתור   125,000 של  סכום  קבעה  היהודית  הסוכנות  אשר  לפועל,  נוגע  וזהו  נודעתי,  עוד 
השמיטה, ובזה יש לפנות ישר להסוכנות באה"ק ת"ו בתביעה, ומובן אשר ההקדם בזה ישובח.

מוסג"פ הקונטרס לכ' חשון שהו"ל...

בפ"ש לכל או"א בפרט.
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.(a,el sc oixcdpq) "zepenn ipic cg`" 'ta

åìàz`f :dlr 'ixn`c ,opaxc oizipznc mileqtd lky rnyn `xnba - oileqtd od

.dy` zecrl xyk mdixacc olfb zxne`

"xxea df" wxta c"nl ,`iaewa wgyn ,`zyde

ly eaeyia oiwqer oi`y itl (a,ck sc oixcdpq)

mler`zknq` `iedc meyn inp c"nle ,`gip -

delne .ozep ezrcnc oeik ,eipira olfb aygp oi` -

dvevw ziaxa 'it`e ,opaxc dvevw dpi`y ziaxa

el ozepyk `xeqi` yipi`l dil rnyn `l inp -

igixtne .egxk lr epkynn k"` `l` ,ezrcn

ipeil jpei dincwz i` c"nl ,mipeiwgyn epiid -

`x` c"nle .`iaewaiptn `l` lfb oda oi` -

ziriay ixgeqe .`nlra mely ikxcixiin -

wxta ogky`ck ,`id 'xe ,dfd onfa ziriaya

ik ,opaxc dxegqa :p"` (`,el sc oihib) "gleyd"

i`ivnn iab (`,ek sc oixcdpq) "xxea df"c `idd

ef oi`y ,iziine etq`e miipr ilf`e miiprl zern

rnync `de .ediizegilya ilf`c ,dxenb dxegq

xzenc (mye `,hl sc dkeq) "lefbd alel" wxta

inc el rilan iab d"rl ziriay zexit xeknl

zexit inc oixqen oi`c meyn ,alela bexz`

dxegq meyn la` .d"rl ziriay.xeq` `l -

:jixt inp (`,ek sc oixcdpq) "xxea df" wxtae

dnexz d`q iab ,dnexz inca odkl edpipafpe

xaca :l"ie !ziriay ly d`nn zegtl dltpy

xizede lek`l n"r hwlndoke .xeknl xzen -

(mye `,aq sc) f"rc `xza wxta eaeg rxet

dxegql `le dlk`l meyn xeq`crnyn -

lek`l n"r gwelc xyt`e .opiyxtckaiyg `l -

,xweia xeknl n"r lefa gwel k"`` ,dxegq

(c dpyn g"t) ziriay zkqnae .giexdl dpewy

wxta micare .inlyexid t"r dxegq oic yxit

ipz `l (a,ck sc oixcdpq) "xxea df",edl

,ipzinl jixhvi` `kd la` .`ziixe`c oileqtc

ilqtin dxiar zngn `lc oeik `niz `lc-

.y"xl miaexw` dedc icin ,ycgd zecrl ixykn

ïéììçî,ycgd z` e`xy micr - zayd z`

oi`ya mdilr micirnd micr elit`e

ycgd icr oixikn c"azayd z` oillgn -

'x jldy :ipy wxt yixa gkenck .mdilr cirdl

.eilr cirdl zaya `ye`a crd lv` i`xedp

íéðù éùàø äòáøà êìò ïøãä

ïéçìùîinp xg` eze`e - ecirdl xg` enr

epyxitck ,zayd z` eilr llgn

.oey`x wxt seqa lirl
cge
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éaø ïákéòå âeæ íéòaøàî øúBé eøáòL äNòî"©£¤¤¨§¥¥©§¨¦§¦§¨©¦
:àéðz .'eë "àáé÷òéaøL íBìLå ñç :äãeäé éaø øîà £¦¨©§¨¨©©¦§¨©§¨¤©¦

øôfL àìà ,ïákéò àáé÷ò¯L dLàøìøãb¯,ïákéò £¦¨¦§¨¤¨¤¤¤Ÿ¨¤¤¤¦§¨
Låìîb ïaø çìàéìeãbî eäeãéøBäåì.Búäðùîáà §¨©©¨©§¦¥§¦¦§¨¨

Lãçä úà eàøL Bðáe¯éì.eëìäæ ïéôøèönL à §¤¨¤©Ÿ¤¥§Ÿ¤¦§¨§¦¤
ñté íàL àìà ,äæ íòìïäî ãçà¯éðMä óøèöé ¦¤¤¨¤¦¦¨¥¤¨¥¤¦§¨¥©¥¦

ëå Bðáe áà :øîBà ïBòîL éaø .øçà íòìïéáBøwä¯ ¦©¥©¦¦§¥¨§§¨©§¦
ïéøLkìäiáBèa äNòî :éñBé éaø øîà .Lãçä úeãò §¥¦§¥©Ÿ¤¨©©¦¥©£¤§¦¨

Leøéa Lãçä úà äàøL àôBøäìBcáòå Bðáe àeä .íé ¨¥¤¨¨¤©Ÿ¤¦¨¨¦§§©§
a÷å ,øøçeLîìñôe Bða úàå BúBà íéðäkä eìúà e §§¨§¦§©Ÿ£¦§¤§¨§¤
eàaLëe .Bcáòìïéc úéá éðô¯a÷ì,Bcáò úàå BúBà e ©§§¤¨¦§¥¥¦¦§§¤©§

ñôeì.Bða úà eàøîâéaø øîàìàîòè éàî :éå ¨§¤§¨©©¦¥¦©©§¨
ïBòîL éaøc¯à 'ä øîàiå" áéúëcìàå äLîì §©¦¦§¦§¦©Ÿ¤¤¤§¤

íéøöî õøàa ïøäàìäfä Lãçä .øîàì"...íë¯ ©£Ÿ§¤¤¦§©¦¥Ÿ©Ÿ¤©¤¨¤
àäz Bæ úeãò.íëa äøLk¯àäz Bæ úeãò :ïðaøå ¥§¥§¥¨¨¤§©¨©¥§¥

äøeñîì"àôBøä äiáBèa äNòî éñBé éaø øîà .íë §¨¨¤¨©©¦¥©£¤§¦¨¨¥
ä :àáø øa ïðç áø øîà .'eëì.ïBòîL éaøk àúë £©©¨¨©¨¨¦§§¨§©¦¦§

àðeä áø déì øîàì,éñBé éaø :àáø øa ïðç áø ¨©¥©¨§©¨¨©¨¨©¦¥
ä zøîà zàå ,äNòîeìøîà ?ïBòîL éaøk àúëì:B ©£¤§©§¨§©§¦§§¨§©¦¦§¨©

ä áøc dén÷ úéøîà ïéàébñ ïéðîæ àäåìéaøk àúë §¨¦§¦©¦¦£©¦©¥§©¦§§¨§©¦
å ,ïBòîLìøîà àìå éì?éãéî à¯éëéä :déì øîà ¦§§¨£©¦§¨¦¦¨©¥¥¦

?úéðz¯.àëtà :déì øîà¯éëä íeMî :déì øîà ¨¥¨©¥¦§¨¨©¥¦¨¦
ìøîà àìå Cì,éáè éøîc déøa éáè øîà .éãéî à ¨£©¨§¨¦¥£©¨¦§¥§¨¦¨¦

àeîL øîà àá÷eò øî øîàìä :ì.ïBòîL éaøk àúë £©¨§¨£©§¥¦§§¨§©¦¦§
äðùîeñtä ïä eìàìîe ,àiae÷a ÷çNîä :ïéìéå ¥¥©§¦©§©¥§¦¨©§¥

äæ .íéãáòå ,úéòéáL éøçBñå ,íéðBé éçéøôîe ,úéaøá§¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦©£¨¦¤
käììk :ìäøéLk äMàä ïéàL úeãòìd¯ïä óà ©§¨¨¥¤¥¨¦¨§¥¨¨©¥

ïéøéLk ïðéàì.dàøîâäøéLk äMà àäìd¯ ¥¨§¥¦¨¨¦¨§¥¨¨
ïéøéLk ïä óàìïìæb úøîBà úàæ :éLà áø øîà .d ©¥§¥¦¨¨©©©¦Ÿ¤¤©§¨

ïéøéLk íäéøáãcì.äMà úeãòäðùîäàøL éî §¦§¥¤§¥¦§¥¦¨¦¤¨¨
Bëé Bðéàå Lãçä úàììCìä¯Bîìò BúBà íéëéì ¤©Ÿ¤§¥¨§©¥¦¦©

äãBö íàå .ähîa eléôà ,øBîçäìíä¯ìïãéa ïéç÷B ©££¦§¦¨§¦¤¨¤§¦§¨¨
÷îìä÷Bçø Cøc äúéä íàå ,úB¯ìòL .úBðBæî íãéa ïéç÷Bìäîìéì Cììçî íBéå äìúà ïé ©§§¦¨§¨¤¤§¨§¦§¨¨§¤©©£©©§¨§§©§¦¤

ïéàöBéå úaMäì."íãòBîa íúBà eàø÷z øLà ...'ä éãòBî äìà" øîàpL ,Lãçä úeãò ©©¨§§¦§¥©Ÿ¤¤¤¡©¥¤£¥£¤¦§§¨§£¨

ò ïøãäêìíéðù éùàø äòáøà

äðùîøçà Bnò ïéçìLî BúBà ïéøékî ïðéà íàìa÷î eéä äðBLàøa .Bãéòäìkî Lãçä úeãò ïéì ¦¥¨©¦¦§©§¦¦©¥§©¦¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¦Ÿ
wMî ,íãàì÷ìa÷î eäé àìL eðé÷úä íéñBzééaä eì.ïéøéknä ïî àìà ïéàøîâ,ãç ?øçà éàî ¨¨¦¤¦§§©©§¦¦§¦¤Ÿ§§©§¦¤¨¦©©¦¦©©¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dpyd y`x(oey`x meil)

:dpyna epipyàáé÷ò éaø ïákéòå âeæ íéòaøàî øúBé eøáòL äNòî©£¤¨§¥¥©§¨¦§¦§¨©¦£¦¨
àlà ,ïákéò àáé÷ò éaøL íBìLå ñç ,äãeäé éaø øîà ,àéðz .'eë©§¨¨©©¦§¨©§¨¤©¦£¦¨¦§¨¤¨

enyy mc`,'øtæL'didyìL dLàøxird,øãby df `ed,ïákéò ¦§¨Ÿ¨¤¤¤¦§¨
,oick `ly df aekir didy ,xcb iyp`l l`ilnB oAx glWe§¨©©¨©§¦¥

eäeãéøBäåxtfyl.Búleãbî §¦¦§¨

äðùî
:ycegd zecrl mixyk micr el` zxxan epizpyneàøL Bðáe áà̈§¤¨

Lãçä úà,[dpald z`Î]eëìé`ed mzkild mrhe ,oic ziaa cirdl ¤©Ÿ¤¥§
àìmeynïéôøèönLzecrl,äæ íò äæmpi`e miaexw md ixdy Ÿ¤¦§¨§¦¤¦¤

,cgi cirdl milekiàlàick `id mzkildïäî ãçà ìñté íàL ¤¨¤¦¦¨¥¤¨¥¤
,zexiwgde zeyixcd ici lr eita lykiy zngn ,zecrlóøèöé¦§¨¥

íò éðMäcrøçà.cirdl `ed mb `ay,Bðáe áà ,øîBà ïBòîL éaø ©¥¦¦©¥©¦¦§¥¨§
åokì ïéøLk ,ïéáBøwä ìkz` cgi cirdéñBé éaø øîà .Lãçä úeãò §¨©§¦§¥¦§¥©Ÿ¤¨©©¦¥

,miaexwd z` lqetd `nw `pz ixacl reiqàôBøä äiáBèa äNòî©£§¦¨¨¥
Bcáòå ,Bðáe ,àeä ,íéìLeøéa Lãçä úà äàøLd iprpkd,øøçeLî ¤¨¨¤©Ÿ¤¦¨©¦§§©§§§¨

íéðäkä eìa÷åmilyexiayBða úàå BúBàmeyn ,miaexw mdy s` §¦§©Ÿ£¦§¤§
,oerny iax zrck ycegd zecrl mixyk miaexwy exaqyeìñôe¨§

Bcáò úàmicr jixv ycegd zecrly exaqy oeik ,xxgeynd ¤©§
.mixb `le miqgeineàaLëecirdlïéc úéa éðôì,lecbdBúBà eìa÷ §¤¨¦§¥¥¦¦§

,Bcáò úàå,ycegd zecrl mixyk mixxgeyn micary meyn §¤©§
Bða úà eìñôemileqt miaexwy `nw `pz zrcke ,enr cirdln ¨§¤§

.ycegd zecrl
*

àøîâ
mixyk miaexwd lke epae a` xne` oerny iax' :dpyna epipy

.'ycgd zecrláéúëc ,ïBòîL éaøc àîòè éàî ,éåì éaø øîàzeny) ¨©©¦¥¦©©£¨§©¦¦§¦§¦
(aÎ` aiäfä Lãçä ,øîàì íéøöî õøàa ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¤¤¦§©¦¥Ÿ©Ÿ¤©¤

íëìy yexcl yi 'mkl' oeylne ,'ebe 'miWcg W`xàäz Bæ úeãò ¨¤Ÿ¢¨¦¥§¥
,íëa äøLkmileqte miaexw mdy mbd ,cgi oxd`e dyna ,xnelk §¥¨¨¤

:x`al `xnbd dkiynn .zeiecr x`ya cgi cirdlïðaøå`pz - §©¨¨
miyxec ,ycegd zecrl mileqt miaexwy mixaeqd iqei iaxe `nw

y epiid ,'mkl' xn`py dny,íëì äøeñî àäz Bæ úeãò,xnelk ¥§¥§¨¨¤
iaeygn ,mkzenk eidi ycegd zecr z` milawnd mipiicdy

.xecd
*

mixyk miaexwd lke epae a` xne` oerny iax' :dpyna epipy
,ycegd zecrl'eë àôBøä äiáBèa äNòî ,éñBé éaø øîàz` elqte ¨©©¦¥©£§¦¨¨¥

:ef zwelgna dkldd z` zxxan `xnbd .'epaøa ïðç áø øîà̈©©¨¨©
déì øîà .ïBòîL éaøk àúëìä ,àáø[dywdÎ]øa ïðç áøì àðeä áø ¨¨¦§§¨§©¦¦§¨©¥©¨§©¨¨©

,àáøixac z` dpyna epipy ixdå ,éñBé éaød z`äNòî,`iady ¨¨©¦¥§©£
,miaexwd z` oic zia elqtyåcvikéaøk àúëìä zøîà zà §©§¨§©§¦§§¨§©¦

Bì øîà .ïBòîL,`ax xa opg ax el aiyd -úéøîà ïéàébñ ïéðîæ àäå ¦§¨©§¨¦§¦©¦¦£¨¦
áøc dén÷ax iptl izxn` zeax minrt ixde -éaøk àúëìä ©¥§©¦§§¨§©¦

éãéî àìå éì øîà àìå ,ïBòîLrnyne ,melk il xn` `le - ¦§§Ÿ¨©¦§Ÿ¦¦
ixacl mikqdy.déì øîà,`ped axúéðz éëéädpey ziid ji` - ¨©¥¥¦¨¦

.iqei iaxe oerny iax zwelgn z` ax iptldéì øîàiziid ,opg ax ¨©¥
dpeyàëtàiaxy dpey iziid ,xnelk ,epizpyna yxtzpy dnn ¦§¨

.leqtl di`xk dyrnd z` `ian oerny iaxe ,xiykn iqeiøîà̈©
déì,ok m` ,`ped axCì øîà àì éëä íeMîaxéãéî àìåzxn`yk ¥¦¨¦Ÿ¨©¨§Ÿ¦¦

,mileqt miaexwy enya zxn`y meyn ,oerny iaxk dkldy el
in wx `ed oecipd `l` ,dkldd oiprl zwelgn epipia oi`y `vnpe

.iqei iax e` oerny iax ,epizpyna lqetdéøîc déøa éáè øîà̈©¨¦§¥§¨¦
.ïBòîL éaøk àúëìä ,ìàeîL øîà ,àá÷eò øî øîà ,éáè̈¦¨©©§¨¨©§¥¦§§¨§©¦¦§

äðùî
:ycegd zecrl mileqtd oic z` x`al dkiynn dpyndïä elà¥¥

ïéìeñtä,opaxcnàéáe÷a ÷çNîä,epiide ,mvr ly dkizg - ©§¦©§¥§§¨
df xace ,ea dkef gvpndy ,mieqn oenn mekq lr da miwgyny

`ly ezrca gehae jneq mdn cg` lky ,xnelk ,'`zknq`' `ed
'`zknq`'y oeik oennd z` dpew gvpnd oi` oicd itle ,ciqti

,zecrl leqte ,minkg ixacn olfbk `ed ixde ,dpew dpi`éåìîe©§¥
,úéaøamcwz ezpeiy iny mdipia minikqny mipFi igixtnE §¦¦©§¦¥¦

wgynk epice ,exiag oenna dkef `ed ixd mieqn mewnl ribdl
,`iaewaúéòéáL éøçBñå,ziriay zexita dxegq miyerd - §£¥§¦¦

xn`py ,z`f dxq` dxezde(e dk `xwie)mkl ux`d zAW dzide'§¨§¨©©¨¨¤¨¤
lky oeike .dxegql `le 'dlk`l' ,minkg eyxce ,'dlk`l§¨§¨
melqt ,oenn cenig meyn zexiar xearl miceyg elld miyp`d
.mzecr xear oenn elawi m` xwy eciriy yygn zecrl minkg

:`ziixe`cn `edy leqt d`iane dtiqen dpyndåokíéãáò §£¨¦
zniiqn .ef zecrl dxezd on mileqt ,exxgzyp `ly miiprpk

:dpyndïä óà ,dì äøéLk äMàä ïéàL úeãò ìk ,ììkä äælk - ¤©§¨¨¥¤¥¨¦¨§¥¨¨©¥
dpyna miiepnd.dì ïéøéLk ïðéà¥¨§¥¦¨

*

àøîâ
opi` od s` ,dl dxiyk dy`d oi`y zecr lk' :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'dl oixykàäy zecr,dì äøéLk äMàoebk ¨¦¨§¥¨¨
cirdl e` ,`ypdl ezy` z` xizdl ick zny mc` lr cirdl
dzewydl xyt` i`e ,d`nhp ok`y dzpify dceygd dheq lr

,mixnd mind z`ïä óàdpyna miiepnd mileqtd lk -ïéøéLk ©¥§¥¦
.dìopaxcn mileqtd - mdixacC olfB ,zxnF` z`f ,iX` ax xn` ¨¨©©©¦Ÿ¤¤©§¨§¦§¥¤

,dlifb zngn'äMà úeãò'ì ïéøéLkdlra zny dy` lr cirdl - §¥¦§¥¦¨
.`ypdl zxzen `ide

äðùî
lirl dpyna x`azd(:`k)zecr lr zayd z` llgl xzeny

:ef zecr jxevl xzed dn zx`an epizpyn ,ycegdäàøL éî¦¤¨¨
zayaLãçä úà,dycgd dpald z` -Cläì ìBëé Bðéàåeilbxa ¤©Ÿ¤§¥¨§©¥

,ileg e` dyleg zngn,øBîçä ìò BúBà íéëéìBîdfa yiy s` ¦¦©©£
elhlhl mileki ,xengd lr aekxl leki epi` m`e .xngn xeqi`

ähna eléôà.`ziixe`c zay lelig `edy ,miaxd zeyxaíàå £¦©¦¨§¦
íäì äãBömivexe jxca mdl miaxe` mizekd e` miqeziiad m` - ¤¨¤

,ycegd zecr cirdln makrlúBì÷î ïãéa ïéç÷Bìlr obdl ick §¦§¨¨©§
zeyxl d`vede lehlh xeqi` lr dfa mixaery s`e ,mnvr

,miaxdäúéä íàådCøcoic zialúBðBæî íãéa ïéç÷Bì ,ä÷Bçø §¦¨§¨¤¤§¨§¦§¨¨§
meyn `ed elld zekldd lk ly mrhde .jxca lek`lìòL¤©

ick cr `edy wgxnïéàöBéå úaMä úà ïéìlçî ,íBéå äìéì Cìäî©£©©§¨§§©§¦¤©©¨§§¦
,Lãçä úeãòìjlil mdl oi` ,jkn xzei miwgexnd micr la` §¥©Ÿ¤

cr ixdy ,mzecra zlrez oi`y meyn ,leg meia elit`e ,cirdl
oic zia eycwie ycegd xarzi xake ,miylyd mei xeari eribiy
lr zay millgny oipn dpynd zx`an .cg`e miylyd mei z`

:ycegd zecrøîàpL(c bk `xwie)'ä éãòBî älà'Wcw i`xwnøLà ¤¤¡©¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤£¤
.'íãòBîa íúà eàø÷z,'Wcw i`xwn'y weqtdn cenll yie ¦§§Ÿ¨§£¨¦§¨¥Ÿ¤

,'mcrFnA' didz oic zia ici lr ycegd yeciw z`ixw ,xnelk§£¨
.zayd z` llgl jxev didi ok zngn m` elit`e

íéðù éùàø äòáøà êìò ïøãä

ïéøéëî ïðéà íà ¯ éðù ÷øô
yeciw dyrna ,dpald z` e`xy micrd zlawa wqer df wxt

.ycegd yeciw lr l`xyi lkl drcedd ote`ae ,envr ycegd

äðùî
yeciwl oicd xwirn mileqtd md in x`azd mcewd wxta
epwize ,mc` ipa mzq s` minkg elqty zx`an epizpyn ,ycegd

:mixykk mirecid z` wx elawiyíàz` miycwnd oicd zia ¦
ycegdBúBà ïéøékî ïðéà- ¥¨©¦¦
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המשך בעמוד לל



רכה ezny in` cenr ak sc ± iyily wxt`nei
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רכח
ezny in` cenr bk sc ± iyily wxt`nei

éòèéîì åúàik ,xqg` `l` opicar `lc `zyd la` ,'ek ixn` dlebd ipa `zyd -

zay i`venl opicar.`ed xqgc irci -àìîà ïðéãáòåx`y lk zeyrl oilibx op`e -

. oi`lndàåä øñçã éòãé òãéîerpnp eize`eyn lila rxi`y zay xeqi` zngne -

.`iydlnéñåðúéàã.zayd dzyn ly zexkya -øñçà àìå àìîà ãéáòéìårlwn ike -

opicar `le zay axra xqg g"xirci rcin -

icina `l` ,zexkya elz `le ,`ed xqgc

inp i`de ,opicar `l oixqg miycg lkc ,gikyc

.cear `l'åë äëàìî ìåèéá íåùî ééáà øîà-

`ln` ciarp zxn` i` ."dxifb" :opiqxb `le

ipa oilhazn oi`y d"x jl oi` xqg` `le

'l mei ,mini ipy dk`lnn dlebdmeid `ny -

cg`e miyly meie ,d"xz` exair `ny -

ze`eyn opicar ik la` .d"x meide ycgd

'l mei xe`l xqg`,rawp miyly meiay irci -

`l` mini ipy oilha oi`e ,xgnl dk`ln eyrie

.'ek oi`iyn eid cvik :xaernaàøãà áø øîà
sc) dvia zkqna opixn`ck ,oli`d my jk -

.xc` oda rhi (a,ehàúéðøåú.f"rla `"iipit -

àúøá.f"rla e"qea -àâàù.f"rla t"y -

éîèåá.f"rla i"nle` -éèåìád"eewxiv -

.d"cp`ilb oixewy ixit ea oilicby ,f"rla

àúéñëenye mid rwxwa dlerd ur oin -

.e"l`xewéøòeixt z`e ,oli`d my e"xiel -

.y"iia oixewéáìåã.`"iip`hyw -àì øéãà éöå
åðøáòé.ycwnd zian z`vl cizry lgpl -åæ

äìåãâ éðøåá.h"penexc oixewy dpitq -éëéä
éãáò.`ciar i`nl dlecb ipxea dze` -àìç-

.legàðëùã ãòdiley -zirwxwa mipkey

mewnac .mind on dlrnl zi`xp dpcere ,mid

.jk lk wenr mid oi` mia milicb mibenl`dy

éàøåîà øá.zexdpa heyl cneln -øè÷å
àðúéëã éðåèà.wzpil oiyw ody ,ozyt iliag -

cg` ey`xe ,oli`d yxeya cg` ey`x xyewe

.ipxeaaéì÷ùåecye `zpitqc `lg ixab jpd -

iyxy zxwere ,mind jezn dler `ide ,i`xa`l

.oli`dàúååøô:dpyn oeylae .f"rla e"hxet -

.lnpàúééðâøî ï÷ñîici lr ,mid zirwxwn -

.i`xen` xaâéäîùîã àúååøô àééø÷îådze` -

.dkeln ly lnp :z`xwp miiqxt lyéúé÷ðå
éúé÷ð àì íîãmiebd z` zewpl iz`a m` -

zeper x`yn`xyi ly mncn mwp` `l -.l
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àäå`ln` ecar `lc ,inp `zyde :z"`e - eqepzi` iqepzi` zay i`vena ciar `lc

zay i`venl ciar `lc i`de ,`ed xqg i`d :exn`i zaya `ln g"x lgin ik ,llk

-`l ik ,xqg` oia `ln` oia ze`eyn mlerl icar i`cec `kidc :l"ie !eqepzi`c iqepzi`

llk icar-`zyd icar `l ik ,icar `l oipnife icar oipnifc ,`zyd la` .qpe`a elz i`ce

zay i`vena-`zlina `l` qpe`a elz `l

.`gikyc

íåùîyxit - mini ipy mrl dk`ln leha

oilhazn oi`y d"x jl oi` :qxhpewa

.xqg` oia `ln` oia ,mini 'a dk`lnn dleb ipa

,rawp miyly meiay irci xqg` icar ik la`

,"d"x" yxtl wgc mpgle .xgnl dk`ln eyrie

dk`ln zeyrl oilibx eid `l ik .i`w g"x lk`c

dlibnd z` `xewd" wxta opixn`ck ,g"xa

dk`ln lehia ea oi`ye (a,ak sc dlibn) "cner

mrl-.drax` oixew cren ly elege g"x oebk

g"xa miypl h"i mewnd siqedy ,xnel oilibxe

xn`yk ,lbrd dyrn lr evxzp `ly xkya

xy` adfd infp ewxt" (al zeny) oxd` mdl

xy` 'ebe mrd lk ewxtzie 'ebe mkiyp ipf`a

evx `ly ,e`iad `l mdiypc la` "mdipf`a

.ozil miypdäòáøà:dniz - mifx` ipin

x"` (mye `,fl sc dkeq) "lefbd alel" wxtac

mipin drax`a `l` zbdep dpi` dkeq :dcedi

jkql i"x xyknc `dn dlr jixte ,alelay

[drax` lr drax`] mda oi`y fx` ly mixqpa

fx` i`n :ipyne-:`ped ax xa dax xn`ck ,qcd

ax xn` dcedi axl `zyde .od mifx` ipin 'i

`ki` i`n ,`l eze drax` :xn`c:`nye ?xninl

ecen edlek la` ,ibilt xknne gwn oiprl `kd

mixyr aiyg inlyexiae .od oifx` ipin dxyrc

.drax`e

äèù(mye `,ci sc) f"rc w"ta - `zipxez

`zipxez oilaexhv` i`n :xn`c-e`l

,xwir el oi` `eddc .`kdc `zipxez epiid

fx` oin `edy `kdc i`de .mzd rnynck-i`ce

`d ,oafn `lc `ed `zipxez :cere .yxey el yi

zepli` x`y-oi` (a,hi sc f"r) opzde !?ipafn

wiic `peeb i`d ikc .rwxwl xaegna odl mixken

oin mzdc `iddc d`xp jkl .ah lwc iab mzd

zay) "`aiwr x"`" wxtc `zixaek oirk dnc`

sc dcp) "dyer `idy dy`d" 'tae (`,v sc

dl oi`y lkc `idd dl iziin edlek`c (`,aq

.xwir

õò(e ` mikln) aizkc `de - oenqxt` ony

ir`" :opinbxzne "ony ivr miaexk yrie"

"`zifc-ur e`l oenqxt`c .ony ur ipeeb ixz

xdd e`v" (g dingp) `xfra aizkc ,`ed zif

cinz zkqnae ."ony ur ilre zif ilr e`iade

zif ur (b dpyn a"t)-ony ur ,dkxrnl leqt

-.xykíéðåîøò:qxhpewa 'it - ialec

eitpr iab lefbd alel" wxtac ,`iywe .x"iipihyw

opifg `w op`e .`alec `ni`e :jixt ,eaex z` oiteg

'hpewa 'it inp mzd ,edine !`ed ikd e`lc

.x"iipihyw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dpyd y`x(ipy meil)

éòèéîìze`eynd z` e`xiyky ,zerhl dlebd ipa miieyr - §¦§¥
,xaca ewtzqi zay i`vena,éøîà`nyéàädf yceg -,àeä øñç ¨§¥©¨¥

,iyiy meia yceg y`x dide,ìBîúàî ãéáò àìc éàäåi`vena §©§Ÿ¨¦¥¤§
,miylyd meid,øLôà àìc íeMî.zay lil df didy,àîìc Bà ¦§Ÿ¤§¨¦§¨

yceg,àeä àìî,cg`e miylyd meia ,zaya did yceg y`xe ¨¥
eãáò Bpîæáempnf `edy zay i`vena ze`eynd z` eyre - ¦§©¨§

ycega wx ze`eyn e`iyiy epwiz ef zerh yyg zngne .reawd
zay i`vena ze`eyn e`xiyk ixdy ,zerh yyg oi` dfae ,xqg
did m`y oeik ,xqg `ede miyly meia rawp ycegdy epiai
ze`eyn mi`iyn eid `l ,zaya did yceg y`xe `ln ycegd

.llk
:zeywdl `xnbd dkiynnãéáòéìåze`eyn,øñçà ïéa àìnà ïéa §¦£¥¥©¨¥¥©¨¥

åwxòìwî ék[legiykÎ],úaL áøòa Lãç Làø,xqg ycegd didie §¦¦§©ŸŸ¤§¤¤©¨
,ììk ãéáòéì àì,zay i`vena `l s`ïåéëådlebd ipa e`xiyàìc Ÿ¦£¥§¨§¥¨§Ÿ

ïðéãáòa ze`eyne ,úaL éàöBîc erci jci`nïðéãáòmbàyceg ©§¦¨¨¥©¨©§¦¨©
,àeä øñçc éòãé òãéî ,àìni`vena ze`eyn e`iyd `l okle ¨¥¥©¨§¥§¨¥

did eli`y ,zay xeqi` zngn e`iyd `l exeair lilae ,zay
,zay i`vena ze`eyn mi`iyn eid ,zaya did yceg y`xe `ln
`ly owzl ekxved recne ,`ln yceg lk lr mi`iyny jxck

.`ln ycega llk e`iyi
:`xnbd dgec,éòèéîì eúà éëä eléôàe`iyd `ly e`xiyky £¦¨¦¨§¦§¥

`ed e`iyd `ly mrhdy gxkda epiai `l zay i`vena ze`eyn
`l` ,iyiy meia lg yceg y`xe ,xqg ycegd didy zngn,éøîà̈§¥

éàäyceg,àeä àìî,zay i`vena ze`eyn `iydl mikixv eide ©¨¥
éñeðzéàc àeä éñeðzéà ,éãáò àìc éàäålr mipennl qpe` rxi` - §©§Ÿ¨§¥¦§¥§¦§¥

.zay ziizyn zexkiyd ici lr ze`eynd z`yd
wx e`iyiy epwiz recn ,dyw oiicr :zeywdl `xnbd dkiynn

,xqg ycegaãéáòéìåwx ze`eynàycegøñçà ãéáòéì àìå ,àìn §¦£¥©¨¥§Ÿ¦£¥©¨¥
,ììklegi m`e ,zay i`vena e`iyi zaya yceg y`x legi m`e §¨

ycegdy zngn edfy dlebd ipa epiaie ,llk e`iyi `l iyiy meia
z`f elzi `le ,ea mi`iyn oi`y xqg yceg lk enke ,xqg

.ievn epi`y xac `edy ,zayd zexkiya
:`xnbd daiyn,éiaà øîàyeygl `le ok owzl xyt` did ok` ¨©©©¥

`ed `ln ycega `le xqg ycega mi`iyny mrhde ,zerhl
íéîé éðL íòì äëàìî ìehéa íeMîm` ,xnelk ,dpyd y`x ly ¦¦§¨¨¨¨§¥¨¦

dlebd ipa erci `l yceg lkay `vnp ,`ln ycega wx e`iyi
m`e ,cg`e miylyd meid miizqiy cr ,yceg y`x rawp izn
mei eze`a yceg y`x rawpy erci eneiqa ze`eyn e`iyi
ycegdy rxtnl epiai e`iyi `l m`e ,`ln did mcewd ycegde
ycegae ,miylyd meia ,lenz` yceg y`x rawpe xqg did
,dpyd y`x `edy ,yceg y`x rawp izn erci `l ok mb ixyz
miyly mei ,'dpyd y`x'k mini ipy xenyl cinz ekxhvi wtqne
okle ,mpiga cg` mei mzk`lnn elhazie ,cg`e miyly meie
z` wx exnyi `linne ,ze`eyn mi`iyn xqg ycegay epwiz
epiai ,ze`eyn meid i`vena e`xi m`e ,wtqn miylyd meid
zxgnle ,miylyd meia did dpyd y`xe xqg ycegd did ok`y
y`xe `ln ycegdy epiai ze`eyn e`xi `l m`e ,leg mei `ed
`ln ycegdy df ote`a wxe ,cg`e miylyd meia `ed dpyd
lel` yceg mday mipya j` ,mpiga cg` mei dk`lnn elhazi

.mpiga elhazi `l ,xqg didi
*

:dpyna epipy'eë úBñðBìk ïéàéáî ,úBàeNî ïéàéNî eéä ãöékly ¥©¨©¦©§¦¦§§
.ony ivre mipwe oikex` fx`éðéî äòaøà ,äãeäé áø øîàivr ¨©©§¨©§¨¨¦¥

.LBøáe ,ïîL õò ,íBøz÷ ,æøà ,ïä íéæøàedne,áø øîà ,'íBøz÷'ur £¨¦¥¤¤©§¥¤¤§©§¨©©
enyyàøãà.xc` -,éøîà àìéL éaø éácepiid mexzw,àâéìáî ©§¨§¥©¦¦¨¨§¥©§¦¨

dì éøîàåmexzwy.Léîìeb Bæ §¨§¥¨§¥
:`xnbd zxne`å,mifx` ipin drax` yiy xaeqd dcedi axàâéìt §§¦¨

eixac lr wleg -éøîà ,àðeä áø øa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøc§©¨©©¨§¨©©¨©©¨¨§¥

øîàpL ,íä íéæøà éðéî äøNò ,áø éa(hi `n diryi)æøà øaãna ïzà' ¥©£¨¦¥£¨¦¥¤¤¡©¤¥©¦§¨¤¤
.'åcçé øeMàúe øäãz LBøa äáøòa íéNà ïîL õòå ñãäå ähL¦¨©£©§¥¨¤¨¨£¨¨§¦§¨§©©§¨

:`xnbd zx`an'æøà'epiid'ähL' ,àæøàepiid,àúéðøez'qcd' ¤¤©§¨¦¨§¦¨£©
epiid'ïîL õò' ,àqàepiidàîñøôà,oenqxt` ony ur -'LBøa' ©¨¥¨¤£©§§¨§
epiid'øäãz' ,àúøaepiid'øeMàz' ,àâàLepiid.àðáéøeLzl`ey §¨¨¦§¨¨¨§©¦§¨

:`xnbdéðäwx ,weqta exkfedy el` mipin -,eåä äòáLokide ¨¥¦§¨¨
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יצחק ראה שבעשו יש ניצוצות דקדושה גבוהים מאוד, ולכן רצה לברכו, להמשיך עליו אור עליון, שעל-ידי-זה יתבררו הניצוצות שבו.
ממאמר פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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השלימות של יעקב לא הייתה כאשר ישב בבית המדרש של שם ועבר ועסק בתורה, אלא דווקא כאשר יצא לפעול בעולם.
משיחת שבת פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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àééãùî à÷ éøéâzywa dxeidy .da oixteka mgldl ,dxei `id mivg z`fd dngd -
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xvw meia zrweye xvwoqip .mexc ipt edf -

ixyzeivga zrweye gxfn ivga z`vei dng -
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lke gxfn ivg zkldne ,gxfn ivga z`vei
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.dngd itlk zywd
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,dnexcl e` dpetvl 'eke el mixne` :dpyna epipydBáb äéä änk©¨¨¨¨©
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dzidy xn` m`eàéðzäå .íeìk øîà àì ,dîBøãìzxg` `ziixaa ¦§¨Ÿ¨©§§¨©§¨

,àëtéàxn` m`,ïéîéi÷ åéøác dîBøãìe.íeìk øîà àì dðBôvì ¦§¨¦§¨§¨¨©¨¦¦§¨Ÿ¨©§
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxn` m`y epipyy `ziixaa - Ÿ©§¨¨

epiid ,miniiw eixac dnexcl,änçä úBîéaonfa z`vnp dpaldy ¦©©¨
e ,dngl mexcn [meid seqa `edy] dzii`xïàkepipyy `ziixaa - ¨

epiid ,miniiw eixac dpetvl xn` m`y,íéîLbä úBîéadpaldy ¦©§¨¦
.dngl oetvn meid seqa z`vnp

*
d`ian .deab gxid did dnk crd z` mil`eyy dpyna epipy

:df oipra `ziixa `xnbd,ïðaø eðzcr m`øîBà ãçàd`xpy ¨©¨¨¤¨¥
gxiddBábxeriykúBòcøî éðLea mikileny lwn `ed 'rcxn'] ¨©§¥©§§

,[xwad z`åcrøîBà ãçàdaeba d`xp gxidyìLäL,zercxn §¤¨¥§Ÿ¨
,úîéi÷ ïúeãòz` miycwne ,ea zerhl xyt`y xeriy dfy oeik ¥¨©¤¤

m` j` .mzecr it lr ycegdøîBà ãçàdeab didyìLäL ¤¨¥§Ÿ¨
,zercxnäMîç øîBà ãçàå,zercxn,äìéèa ïúeãòyxtd dfy §¤¨¥£¦¨¥¨§¥¨

z` ycwl xyt` i`e ,xwyn mdn cg` i`ceae ea zerhl oi`y
,mzecr it lr ycegdìáàelqtp `l zewicaa eygkedy s` £¨

`l` ,zecrlúøçà úeãòì ïéôøèöîleki mdn cg` lk - ¦§¨§¦§¥©¤¤
it lr ycegd ycwzie ,ezenk xne`y xg` cr mr sxhvdl

.mzecr
*

:dpald zii`x ipte` oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzmicr ¨©¨¨
mixne`yíéna eäeðéàøede`x `l la` ,mina gxid swzydy - §¦©©¦

e` ,riwxaúéLLòa eäeðéàøly ezenc dtwzydy ,zikekfa - §¦¨£¨¦
e` ,['d`xn'] zikekfa gxidíéáòa eäeðéàødqekn `edyk - §¦¤¨¦

,mkxc xi`ne mippra.åéìò ïéãéòî ïéàz` wx e`x m` okeBéöç ¥§¦¦¨¨¤§
,íénae`,íéáòa Béöçe`.åéìò ïéãéòî ïéà ,úéLLòa Béöçdywn ©©¦¤§¤¨¦¤§¨£¨¦¥§¦¦¨¨

:`xnbd,àzLäz` e`x m`Blekziyyra e` minazøîà`yixa ©§¨¨§©§
àì,eilr micirn oi`y -àéòaî Béöçe`x m`y xnel jixv ike - Ÿ¤§¦©§¨

:`xnbd zvxzn .eilr micirn oi` eivg z` wx,øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©
z` e`x m`,íéna Béöçz`eBéöçe`x ipyd,òé÷øaixg` ,xnelk ¤§©©¦¤§¨¨¦©

,xg`d eivg z` minya e`xe ivg eze` xzqed ,mina eivg e`xy
z` e`x m` okeíéáòa Béöçe,òé÷øa Béöçe`úéLLòa BéöçeBéöç ¤§¤¨¦¤§¨¨¦©¤§¨£¨¦¤§

,òé÷øadfa s`ïéãéòî ïéà.dnly dii`x ef oi`y meyn ,eilr ¨¨¦©¥§¦¦
:dpald zii`x oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðzexn`y micr ¨©¨¨

eäeðéàø,riwxa gxid z` epi`x -áeLåeplkzqde epxfgyke -àì §¦§Ÿ
.åéìò ïéãéòî ïéà ,eäeðéàø:`xnbd dywnéìæàå dì eæç éëä ìk- §¦¥§¦¦¨¨¨¨¦¨¨§¨§¥

zg` mrt ede`xy oeik ixde ,eze`xl micrd mikixv mlerl ike
:`xnbd zvxzn .eilr cirdl mileki,øîà÷ éëä ,éiaà øîàm` ¨©©©¥¨¦¨¨©

micrd exn`,eðéìàî eäeðéàøoncfp `l` ,eze`xl dpeek `ll §¦¥¥¥
,edepi`xyeðzòcî BúBàøì eðáLå,eilr cirdl ick zeppeazda - §©§¦§¦©§¥

àáéòc àúéáek ,øeîéà ,àîòè éàî .åéìò ïéãéòî ïéà ,eäeðéàø àìå§Ÿ§¦¥§¦¦¨¨©©£¨¥¦¨§¥¨
éæçc àeä àîìòadid `l dligza e`xy xacdy miyyeg ep` - §¨§¨§¨¥

.oal opr ly lebir `l` ,gxid

äðùî
z` elaiwy xg`l :ycegd yeciw xcq z` zx`an dpynd

,ycegd z` ycwl yiy enikqde micrdøîBà ïéc úéa LàøŸ¥¦¥
íòä ìëå ,'Lce÷î'my micnerd.'Lce÷î ,Lce÷î' åéøçà ïéðBò §¨§¨¨¨¦©£¨§¨§¨

:ycegd z` ycwl oic zia mikixv izn zwelgn d`ian dpynd

äàøpL ïéagxidBpîæameia didi yceg y`xe ,miyly meia - ¥¤¦§¨¦§©
e ,miyly,Bpîæa äàøð àlL ïéameia didi yceg y`x `linne ¥¤Ÿ¦§¨¦§©

,cg`e miylyBúBà ïéLc÷îmeia yceg y`x didiy ,oic zia §©§¦
.cg`e miylyd,Bpîæa äàøð àì íà ,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¥¦Ÿ¦§¨¦§©

,cg`e miyly meia didi yceg y`xeïéàoic zia,BúBà ïéLc÷î ¥§©§¦
,íéîL eäeLcé÷ øákLgxkda ixdy ,eil`n ycwzd xak ,xnelk ¤§¨¦§¨©¦

.df meia yceg y`x didi
*

àøîâ
:dpyna epipy'eëå ïéc úéa Làø:`xnbd zxxan .ycewn xne` Ÿ¥¦§

,éléî éðäðî.'ycewn' xnel jixv oicd zia y`xyàéiç éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦¦¨
àø÷ øîà ,éaø øîà ,ìeàL ïa éñBé éaø øîà ,àãîb øa(cn bk `xwie) ©©§¨¨©©¦¥¤¨¨©©¦¨©§¨

'ä éãòî úà äLî øaãéå''cren' iexw yceg y`xe ,'l`xUi ipA l` ©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥¤§¥¦¨¥
(.fr migqt)e ,ïàkîmicnl,Lce÷î øîBà ïéc úéa LàøLxn`y enk ¦¨¤Ÿ¥¦¥§¨

.oic zia y`x didy ,dyn
*

:dpyna epipy.Lce÷î Lce÷î åéøçà ïéðBò íòä ìëåzxxan §¨¨¨¦©£¨§¨§¨
:`xnbdïìðî.df oicàø÷ øîà ,àtt áø øîà(a bk my)'d icrFn' §¨¨¨©©¨¨¨©§¨£¥

íúà eàø÷z øLà'mz`' zaize .'icrFn md dN` Wcw i`xwnéø÷ £¤¦§§Ÿ¨¦§¨¥Ÿ¤¥¤¥£¨Ÿ¨§¦
déaaezk eli`k d`xewl yi -,'ízà',l`xyi ,mz` ,xnelk ¥©¤

.'ycewn ycewn' zxin` ici lr ycegd yeciwa etzzyzïîçð áø©©§¨
,øîà ÷çöé øaweqtd jyndn cnlp df oic,'éãòBî íä älà' ©¦§¨¨©¥¤¥£¨

,xnelk'íä',ycegd yeciw zrya micnerd l`xyi -eøîàé ¥Ÿ§
,'éãòBî':`xnbd zxxan .'ycewn' zxin`a epiideLce÷î Lce÷î £¨§¨§¨

éì änì éðîéæ éøz,miinrt z`f xnel mikixvy oipn -áéúëc §¥¦§¥¨¨¦¦§¦
,'Lã÷ éàø÷î'.miinrt ok e`xwiy cnlne ,miax oeyla ¦§¨¥Ÿ¤

*
:dpyna epipyïéà Bpîæa äàøð àì íà ,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¥¦Ÿ¦§¨¦§©¥
.BúBà ïéLc÷î:df oipra zetqep zehiy d`ian `xnbdBîéìt ,àéðz §©§¦©§¨§¥

,øîBàd`xp m`Bpîæa,miyly lila -,BúBà ïéLc÷î ïéàoeik ¥¦§©¥§©§¦
d`xp m`e .wefig jixv xacd oi`e ,ie`xd epnf edfyBpîæa àlL- ¤Ÿ¦§©

oic zia ,cg`e miyly lilaéaøa] øæòìà éaø .BúBà ïéLc÷î§©§¦©¦¤§¨¨§©¦
Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà [ïBòîLd`xp m` oiae epnfa d`xp m` oia - ¦§¥¥¨¥¨

epnfa `lyøîàpL ,BúBà ïéLc÷î ïéà(i dk `xwie)úðL úà ízLc÷å' ¥§©§¦¤¤¡©§¦©§¤¥§©
,'íéMîçäwxy yexcl yie,Lc÷î äzà íéðLzpy zligzay ©£¦¦¨¦©¨§©¥

,'dpyd zycewn' xnel oic zia lr devn laeidLc÷î äzà éàå§¦©¨§©¥
,íéLãç.mdil`n miycwzn md `l` ¢¨¦

:df oipra dkldd z` d`ian `xnbd,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
,÷Bãö éaøa øæòìà éaøk äëìäd`xpyk wx ycegd z` miycwny £¨¨§©¦¤§¨¨§©¦¨

:jkl di`x `xnbd d`ian .epnfaààðéðz énð ïðà óà ,éiaà øî- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
dpyna ok epipy(:dk oldl),ìàøNé ìëå ïéc úéa eäeàø,miyly meia ¨¥¦§¨¦¨¥

m` e`íéãòä eø÷çð,miyly meia ede`xyøîBì e÷étñä àìå ¤§§¨¥¦§Ÿ¦§¦©
,øaeòî äæ éøä ,äëéLçL ãò 'Lce÷î'meia didi yceg y`xe §¨©¤¨¥¨£¥¤§¨

y wiicl yie ,cg`e miylyïéà 'øaeòî'j` ,ycegd xarzi ok` - §¨¦
àì 'Lce÷î'ycwzn df ixd' `ziixad dhwp `l xnelk ,ipzw §¨Ÿ

xfrl` iaxke ,'ycewn' xgnl mifixkn oic ziay epiide ,'xgnl
dgec .epnfa `ly d`xpy ycegd z` miycwn oi`y wecv iaxa

e ,ycegd z` miycwn s` dfk ote`ay okzi :`xnbd'øaeòî'§¨
déì àëéøèöéàoeik ,eze` mixarny ycgl dpynd dkxved - ¦§§¦¨¥

cìàøNé ìëå ïéc úéa eäeàøå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñmeia ¨§¨©§¨£¦¨¦§¨¥¦§¨¦¨¥
,miylydeøaòéì àìå àîñøtéày`xy xacd xak mqxtzp - ¦©§§¨§Ÿ¦©§

zxne` dpynd dzid m`e ,edexari `le ,miyly meia ycg
mei z` miycwn zxgnly mixeaq epiid ,xgnl ycwzn ycegdy

,xar xaky miylydïì òîLî à÷y`x oi`y ,'xaern' oeyla ¨©§©¨
ekxhvi zn`ay okzi j` ,cg`e miylyd meia `l` lg yceg
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רלג ezny in` cenr ck sc ± iyily wxt`nei
àééãùî à÷ éøéâzywa dxeidy .da oixteka mgldl ,dxei `id mivg z`fd dngd -

.eipt cvl zywd znibt ozepíéîùâä úåîéá ïàë äîçä úåîéá ïàëdngd zenia --

oiaexira `ipzck ,oetv cvl axrn seql zrwey dng fenz ztewz ly jex` meia oebk

jex` meia zrweye jex` meia z`vei dng (`,ep sc)meia z`vei dng ,oetv ipt edf -

xvw meia zrweye xvwoqip .mexc ipt edf -

ixyzeivga zrweye gxfn ivga z`vei dng -

dng ,oiey dlilde meid oqip ztewz .axrn

lke gxfn ivg zkldne ,gxfn ivga z`vei

zaaeq dlilae .zrweye axrn ivge mexc

ivge oetv lke axrn ivg dtikd on dlrnl

gxef zeidl meid ligzd zxgnle .zgxefe gxfn

oldl rweye ,oetv cvl gxfn ivg cbpkn hrn

zkynp meie mei lk oke .oetv cvl axrn ivgn

mei ribnyke ,driwya oia dgixfa oia hrn

,zipetv zigxfn oxwa zgxef `id fenz ztewz

zipetv oxwa zrweye ,zegex 'b zkldne

dngde ,oihrnzn minid jli`e myne .ziaxrn

cvl dzriwyae dzgixfa hrn hrn zkynp

gxfn ivga z`vei ixyz ztewz ribnyke .mexc

cere .oiey dlilde meide ,axrn ivga zrweye

,zah ztewz cr mexc cvl zklede zkyen

zinexc zigxfn oxwa z`vei meid eze`e

jli`e myne .ziaxrn zinexc oxwa zrweye

daxn ,dzgixfl oetv cvl dixeg`l zkynp

cr cinz oke .zrweye hrn oetv cvl dkelid

ivga zrweye gxfn ivga z`veiy ,oqip ztewz

gex aex zkldn dngd zenia ,z`vnp .axrn

zeni lke ,dlek minrte dzriwy iptl ziaxrn

,axrn herin `l` zkldn dpi` minybd

.hren xac `l` ea zqpkp dpi`y minrte

ziaxrn oxwa dyeciga mlerl dpalde

dngd oi`y minybd zenia ,jkld .zinexc

dzriwya `l` axrnl zqpkpzncew dpald -

zeniae .oetva dpal z`vnp ,axrnd jezl

zncew `id daxd axrna dngdy dngd

oetv cvl miycgd aexa dpalddpal z`vnp -

.mexcaúøçà úåãòì ïéôøèöî ìáàodn cg` -

.ezenk xn`iy xg` cr mr sxhvnåäåðéàø
íéîály dzenc epi`x oirn e` xdp jez -

.dpalíéáòádxi`n depi`xe ,did opernd mei -

ar ly eiaer jxc.úéùùò.f"rla d"licpw -ìë
éìæàå åæç éëädnl ede`xy xg`n ,dinza -

.eze`xl mikixv md mlerl ike ?eciri `l

åðúòãî.eilr cirdl ick -àáéòã àúéáåë-

.oal ar ly lebir'éðúîøîåà ã"á ùàø
.'åë ùãå÷î'îâùã÷ éàø÷îipnif ixz -

.'ek xne` wecv 'xa xfrl` 'x :rnynïéà åðîæá
åúåà ïéùã÷î.wefig jixv epi`y -ïéà øáåòî-

.xarzp dkiygyn rnyncàì ùãå÷î ìáà-

.xgnl ycwzn df ixd ,ipzwàëéøèöéà øáåòî
äéìi`de yeciw ira xgnl mlerl ,xnelk -

diipz `lcopireny`l `kixhvi`c meyn -

.xaernåäåàø åðîæáå ìéàåäã`l :`"cq -

xgnl ycwzn df ixd `pz i`e .dexarilded -

.dizecren opipwzn `nw `nein mlerl `pin`

'éðúîäðáì úåøåö úåîã.'îâïåùòú àì
éúà.iz` micnerd zexev -

ìù

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

éøéâf`e ,meia `l` zyw oi`c ,zywd znibt d`ex m` yegl oi` dpala - `iicyn `w

.`iicyn `w ixib dicaer ixn` `le ,`xdiha `bxyk dpald

éðúmely dyer" (a,bk sc) lirl opgei 'x yixcc :il dyw - oiniiw eixac dpetvl `cg

"einexna-znibte ,dngd iptl dpaldyke .dpal ly dznibt dng dz`x `l mlern

dyeciga dpald-d`ex eae ,gxfn itlk mlerl

y"ebxebn dnly xa edil` 'xe !dizenibt dngd

dlekie .dpale dng [md] milblb ipyac ip`xd

dpi` dnge dngd iptl dpald zii`x zeidl

lblbn dhnl dpald lblby ,dizenibt d`ex

df zelfnd inkgle .epnn dlrnl `edy dngd

.heyt

ìáàsc zereay) c"nl - zecrl oitxhvn

,ef z` ef zeyigknd micr izk 'aa (a,fn

dnvr ipta d`a efe ,dcirne dnvr ipta d`a ef

dcirne-la` .oenn zecrl oitxhvnc ,`gip

il dnl ixwy icdq icda :c"nl-oitxhvn j`id

wgc okl ?ycgd zecrl elit` ,zecr meyl

xn`iy xg` mr sxhvn odn cg` :yxtl 'hpewa

ipzwc `de ,ixii` df ycg ly zecrae .ezenk

zxg` zecrl-,mixg` mr sxhvnc xnelk epiid

seqa `icda dl yxtn ikde .zxg` zecr dyrpc

dedc meyn (`,gn sc my) "oiraypd lk" wxt

.mipy mewna cg ly eixac oi`e ,cg dil

úåîãá:b"le .dl iwen mle`e lkida - iiyny

.mexna iptl oiynynd

äøãñëàea oi` dxcqk` mzq - mle` zipaz

dvext ziriaxe ,zevign 'b m` ik

`,dk sc a"a) "xetgi `l" 'ta rnynck ,d`elna

gexe ,dxcqk`l dnec mler :xn`wc (mye

dpi` zipetvdxcqk` :ipzwc `de .zaaeqn

mle` zipaz-dil ixw dlecb egzt dzidy itl

itetib l"dc ,d`elna did `ly t"r` ,dxcqk`

zecna opzcke ,o`kn dn` e"he o`kn dn` e"h

,zetilgd zia my didy itl `nye (f"n c"t)

.mipta e`elna wiqtn lzeke
micety
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"äèBð äéä ïéàìe dBáb äéä änk" .àééãLî à÷ éøéb¦¥¨§©§¨©¨¨¨¨©§©¦¨¨¤
àì dîBøãì ,ïéîéi÷ åéøác dðBôöì :àãç àðz :'eë¨¨£¨¦§¨§¨¨©¨¦¦§¨Ÿ
,ïéîéi÷ åéøác dîBøãì :àëtéà àéðúäå .íeìk øîà̈©§§¨©§¨¦§¨¦§¨§¨¨©¨¦

!íeìk øîà àì dðBôöì¯úBîéa ïàk ;àéL÷ àì ¦§¨Ÿ¨©§¨©§¨¨¦
øîBà ãçà :ïðaø eðz .íéîLbä úBîéa ïàk ,änçä©©¨¨¦©§¨¦¨©¨©¤¨¥

ìL" øîBà ãçàå "úBòcøî ézM dBáb"ïúeãò "äL ¨©§¥©§§§¤¨¥§¨¥¨
ìL" øîBà ãçà .úîéi÷"äLîç" øîBà ãçàå "äL ©¤¤¤¨¥§¨§¤¨¥£¦¨

eðz .úøçà úeãòì ïéôøèöî ìáà ,äìéèa ïúeãò¥¨§¥¨£¨¦§¨§¦§¥©¤¤¨
eäeðéàø ,úéLLòa eäeðéàø ,íéna eäeðéàø :ïðaø©¨©§¦©©¦§¦©£¨¦§¦
,íéáòa Béöç ,íéna Béöç .åéìò ïéãéòî ïéà íéáòa§¨¦¥§¦¦¨¨¤§©©¦¤§§¨¦
zøîà Bìek àzLä .åéìò ïéãéòî ïéà úéLLòa Béöç¤§©£¨¦¥§¦¦¨¨¨§¨¨§©§
íéna Béöç :øîà÷ éëä àìà !?àéòaî Béöç ,àì̈¤§¦¨£¨¤¨¨¦¨¨©¤§©©¦
úéLLòa Béöç ,òé÷øa Béöç íéáòa Béöç ,òé÷øa Béöç¤§¨¨¦¤§§¨¦¤§¨¨¦©¤§©£¨¦
áeLå eäeðéàø :ïðaø eðz .ïéãéòî ïéà òé÷øa Béöç¤§¨¨¦©¥§¦¦¨©¨©§¦§

.åéìò ïéãéòî ïéà eäeðéàø àì¯dì eæç éëä ìk Ÿ§¦¥§¦¦¨¨¨¨¦¨¨
!?éìæàå¯eðéìàî eäeðéàø :øîà÷ éëä ,ééaà øîà §¨§¦£©©©¥¨¦¨¨©§¦¥¥¥

.åéìò ïéãéòî ïéà eäeðéàø àìå ,eðzòcî BúBàøì eðáLå§©§¦§¦©§¥§Ÿ§¦¥§¦¦¨¨
éæçc àeä àîìòa àáéòc àúéáek øeîéà àîòè éàî. ©©§¨¥¦¨§¥¨§¨§¨§¨¥

äðùîïéðBò íòä ìëå "Lce÷î" øîBà ïéc úéá LàøŸ¥¦¥§¨§¨¨¨¦
àìL ïéa Bpîæa äàøpL ïéa ."Lce÷î Lce÷î" åéøçà©£¨§¨§¨¥¤¦§¨¦§©¥¤Ÿ
÷Bãö éaøa øæòìà éaø ,BúBà ïéLc÷î Bpîæa äàøð¦§¨¦§©§©§¦©¦¤§¨¨§©¦¨
øákL ,BúBà ïéLc÷î ïéà Bpîæa äàøð àì íà :øîBà¥¦Ÿ¦§¨¦§©¥§©§¦¤§¨

íéîL eäeLcé÷.àøîâéðäðî :'åëå "ïéc úéá Làø" ¦§¨©¦Ÿ¥¦§§¨¨¥
ïa éñBé éaø øîà àcîb øa àéiç éaø øîà ?éìéî¦¥¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦¥¤
éãòBî úà äLî øaãéå" àø÷ øîà :éaø øîà ìeàL̈¨©©¦¨©§¨©§©¥¤¤£¥

ëå" ."Lce÷î" øîBà ïéc úéá LàøL ïàkî 'äíòä ì ¦¨¤Ÿ¥¦¥§¨§¨¨¨
déa éø÷ "íúBà eàø÷z øLà" àø÷ øîà :àtt áø øîà ?ïìðî :"Lce÷î Lce÷î åéøçà ïéðBò¦©£¨§¨§¨§¨©£©©©¨£©§¨£¤¦§§¨§¦¥
éøz "Lce÷î Lce÷î" .éãòBî eøîàé íä "éãòBî íä äìà" øîà ÷çöé øa ïîçð áø ."ízà"©¤©©§¨©¦§¨¨©¥¤¥£¨¥Ÿ§£¨§¨§¨§¥

?éì änì éðîéæ¯Bpîæa äàøð àì íà øîBà ÷ Bãö éaøa øæòìà éaø" ."LãB÷ éàøwî" áéúëc ¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¨¥¤©¦¤§¨¨§©¦¨¥¦Ÿ¦§¨¦§©
.BúBà ïéLc÷î Bpîæa àìL ,BúBà ïéLc÷î ïéà Bpîæa :øîBà Bîéìt ,àéðz :"BúBà ïéLc÷î ïéà¥§©§¦©§¨©©§¥¦§©¥§©§¦¤Ÿ¦§©§©§¦
úà ízLc÷å" øîàpL ,BúBà ïéLc÷î ïéà Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà áø©¤§¨¨§©¦¦§¥¥¨¥¨¥§©§¦¤¤¡©§¦©§¤¤
:ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà .íéLãç Lc÷î äzà éàå ,Lc÷î äzà íéðL "íéMîçä úðL§©©£¦¦¨¦©¨§©¥§¦©¨§©¥¢¨¦¨©©¦§¨¨©§¥
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ïì òîLî à÷ .deøaòéì àìå ,àîñøtéà.äðùîìàéìîb ïaøì Bì eéä äðáì úBøeö úeîc ¦©§§¨§¨¦©§¨©§©¨§§¨¨¨§©¨©§¦¥

?äæk Bà úéàø äæëä :øîBàå ,úBèBéãää úà äàøî ïäaL ,Búéiìòa ìúBkáe àìáha.àøîâ ©©§¨©¤©£¦¨¤¨¤©§¤¤©¤§§¥£¨¤¨¦¨¨¤
!ééLnL úeîãk ïeNòú àì "ézà ïeNòú àì" áéúëäå ?éøL éîe¯äøñà àì :ééaà øîà ¦¨¥§¨§¦Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦§©¨©¨©©©¥Ÿ¨§¨

,ìëéä úéðáz úéa íãà äNòé àì :àéðúãk .ïúBîk úBNòì øLôàL ïéLnL àìà äøBz¨¤¨©¨¦¤¤§¨©£§¨¦§©§¨Ÿ©£¤¨¨©¦©§¦¥¨
äNBò ìáà .äøBðî ãâðk äøBðî ,ïçìL ãâðk ïçìL ,äøæò ãâðk øöç ,íìeà úéðáz äøãñëà©§©§¨©§¦¨¨¥§¤¤£¨¨ª§¨§¤¤ª§¨§¨§¤¤§¨£¨¤
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ראש השנה. פרק שני - אם אינן מכירין דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הקליפות הם במספר י"א. דבקדושה הוא מספר עשר, עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר, מה-שאין-כן בסטרא-אחרא יש י"א כתרין 
דמסאבותא.

ממאמר פרשת תולדות ה'תשכ"ח



eznyרלד ina cenr ck sc ± iyily wxt`nei
äùîç ìù.zexp -äùù ìùå.zexp -úåëúî éðéî øàù ìù åìéôàåoda `veiky itl -

"zxepn ziyre" (a,gk sc zegpn) `ipzck ,miptl dxiyk"xedh adf" ,llk -,hxt -

"dyriz dywn"yxetn hxtd dn .llke xfg -lk s` ,zkzn ly.zkzn ly -ìù óà
äùòé àì õòieaxa `xwl dil yixc dcedi 'xa iqei 'xc .miptl dxiyk da `veiky -

iax i`n :ihernehrin i`ne .ilin lk iax --

.(my) zegpna dl yxtn ikde .qxg hrinêøãë
éàðåîùç úéá éëìî åùòùlr mci dxabyk -

z` exdihe milyexin me`ivede ,mipeid

.adf ly dzeyrl elki `le miipr eide ,ycwnd

õòáá.f"rla e"piihy -íéðô äòáøà úåîã-

"iz`" epiidc .ycwd zeig oirk ,cg` sebl

.odilr aekx ceak `qkyäéãåçì íãà óåöøô
éøúùúd"t`e ,zeiga odn cg` `ed ixdy -

.iccd icda edlek `ki`c cr :xn`øåãîáù
ïåéìòäwiicc iriay riwxa -la` ."iz`" opi

zelfne miakeke dpale dngoezgzd xecna -

sc) dbibg zkqna opixn`ck ,ipyd riwxa ,od

.(a,aiìåùìù.zrlez -íé÷éôà,min i`ven -

.f"rla y"ixaiaíéøçà.mieb -äãåäé áø àäå
,de`yr mixg`e ,ezraha dxev el dzidy -

.dipin dilwyipc l`eny l"`eäéðéò éîñ-

.ezxev zgyd ,xnelkàãùç íåùîå`ly -

.el `id f"r :exn`iäçéðäì øåñà.erav`a -

äá íåúçì øúåîå.zrwey dznizgy -

òå÷ù äîúåçùëådnzeg zhlea dnizg -

dxevde ,aiaq aiaq zexg zkznd ,hlea

zrwey dnzeg .`idy zenk zcnerdxevdy -

.zkzna dzexge dwewgàòãøäðá áéúéå óùã-

.dpape xfge axgy :oixzet yie .`ed mewn

ezelbe dipkie ,my dievn dpiky dzid cinze

mdnr e`ypy ,ede`pamdilre .milyexi ipa`n

."dipa` z` jicar evx ik" (aw mildz) xn`p

àèøãðà.jlnd zenc mlv -äåä ãéçé â"ø àäå
.`cygl inp yegipe -'éðúîåàáù äùòî

.'åë íéðùçøæîá úéøçù åäåðéàø.dpyid z` -
úéáøòå
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íéãåôùmicety dil ixwc `d - lfxa ly-migxte mixeztk miriab eid `ly meyn

.(mye `,gk sc zegpn) "dax unewd"a 'i`ck ,adf d`a k"` `l`õåç
'ta ,dcedi 'xk dl iwenc `axcke ,`vena `kd `nlc ?`iyew i`n :dniz - mc` sevxtn

diiyr la` (mye `,bn sc f"r) "minlvd lk"-dil zile ,iia`k `kdc `ibeqc :l"ie !`ixy

zeyrl xzen f"tle .dyera dl iwene ,`axc

,edine .iia`c iabl `axk ol `niiwc ,mc` zxev

yexcl `ax leki `iyew mey `lac ,di`x oi`

dnzegy zrah :onwl `ipz oke "ize` oeyrz `l"

.da mezgl xeq` rewy

àìzenc `l` xn`w i`ne :z"`e - iz` oeyrz

mipt drax`-mc` zxev meyn dil wetiz

ixy mc` mr oitevxt x`y `ki` ik :l"ie !dicegl

'cl milydl xeq` mc` zxev `vn m` ,p"` .ith

wetiz dicegl mc` sevxtc :`iyw ,edine .mipt

exwn `lc :l"ie !zxetkd lry miaexkn dil

.mzxev dxxazp `l minyay miaexke ,iiyny

àì- oeilrd xecnay oiyny `l` dxez dxq`

,`pnf lka dia xcd `l iia`c ilin zlz ipd

dhn ly oiynya dxq` `l :w"de .zn` dlekc

,mle` zipaz dxcqk`e lkid zipaz zia `l`

,miakeke dpale dng dxq` mipezgzd oiynyae

.mipt 'c zenc oeilrd xecnae

ìòîîwilqc i`nl - zxyd ik`ln zeaxl

ivn ded diiyra ixii`c dizrc`

!`wtp "oeyrz `l"n iiyny zenc :iieyw`l

éðàùilin lkac b"r`e - eyr mixg`c b"x

w"enc a"ta gkenck ,zeay iebl dxin`

wxtae .zeay `ki` opaxca elit`e (`,ai sc)

xkeyd"i` `ira yi (`,v sc n"a) "milretd z`

da yce dxt mqeg iab ,`l e` e`la zeay `ki`

-xdfil jixve .devn meyn ,xefb `l `kd

dery ly mzega aegd oinzgne miebl oielnyk

,ziyixtck ,`axc` opiknq `lc ,zxb`a ielzy

envrn mzeg el `ian iebd m`e .`ax bilt `lc

-.xzenéîñxeq` :`nl` - oicc dipir

`l" lr xare ,dyry edecygi `ny ,ezedydl

enzegc oeik :ipyne !xqzil inp b"xe ,"oeyrz

.el `ed f"r exn`i `ny ,`cygl opiyiig hlea

"oeyrz `l"c `cyg` la`-yxtne .opiyiig `l

meyn ,oewxc zxeva dcedi axc `iddc b"da

`vn (a,an sc f"r) "minlvd lk" wxta opzc

oewxc ,dpal zxev ,dng zxev mdilre milk-

ipdc meyn ,mzd yxtne .glnd mil mkilei

.x`yn `cyg ith aiyg p"de ,edl iaiygàäå
`l b"xc dxev `de :dniz - cigi l`ilnb oax

iabc ,`cyg da jiiy n"nc :l"ie !zhlea dzid

.riwxa zhlea dpi`c oeik ,welig oi` dpal

åäåðéàøz` axrna ziaxre ,dpyid - gxfna

dycgd-(a,k lirl) ol `niiwc ,md xwy icr

axrn ipan ziqkp dpyid dphew jezn ixdy ,o`k ltep dxvwe dkex` oeyl oi`e ,dkex`a `ay minrt :`ziixaa ipzwcn dywde .eizeax mya qxhpewa yxit jk ,`xdiq iqkin iry c"k

ixep oa opgei iax xn`wc xwy icre ,ecird dycgd lrc :qxhpewa yxite .dyecg iptl gxfna `idyk-:xn`w f"re .axrnd jezl gxfnd jezn `al zxdnn oi` meiay zery a"iay itl

rnyn inlyexiae ?enr ziaxrne zigxfn gex dvwn oiicre ,zinexc gex lk zery a"ia jlil lkez `l dnl ?ixep oa opgei 'xc c"q i`n :`ed dniz xace .`al ddeye ,dkex`a `ay minrt

zery 'e mcew zi`xpy ycg lk ixep oa opgei iaxc `nrh :i`lny iax xn`wc ,`nw `pyilk-zixgy oyi d`xp ,oyid z` ze`xl oira gk oi`-oia ycg ,miaxrd oia ycg d`xp `l

miaxrd-b"x mlaw dnle :`a` xa `iig x"` .zixgy oyi d`xp `l-`d` b"xc eizea`n zxeqnd bilt in :dnize .dxvwa jldn minrte dkex`a `ay minrt :eizea`n `ed zxeqn oky

,`xdiq iqkin iry c"k (a,k sc) w"t seqa lirl xn`cdpin `wtp i`nl-oebk ,zeipepia zery yie ,zah ztewza oebk ,meia zephw zery yic ,zerya wlgl yi `nye .icdq iyegk`l

`zxet `iqkn minrt zelecbd on ,`zcgn ziye `wizrn ixq ipnz i"` ipal `xdiq iqkin zeipepiaa e` zephwa i`e .fenz ztewza oebk zelecb yie ,ixyze oqip inia-,dkex`a `ac oebk

`iqkn `lc minrt-.dxvwa `ac oebk
`zxe`l
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àì äòáL ìLå .äðBîL ìLå äML ìLå äMîç ìL¤£¦¨§¤¦¨§¤§¨§¤¦§¨Ÿ
øa éñBé éaø .úBëzî éðéî øàL ìL eléôà ,äNòé©£¤£¦¤§¨¦¥©¨©¦¥©
eNòL Cøãk ,äNòé àì õò ìL óà :øîBà äãeäé§¨¥©¤¥Ÿ©£¤§¤¤¤¨
ïéãetL !?äééàø íMî :Bì eøîà .éàðBîLç úéá éëìî©§¥¥©§©¨§¦¨§¨¨¦¦
ìL íeàNò eøéLòä .õòáa íetéçå ,eéä ìæøa ìL¤©§¤¨§¦§©©¤¡¦£¨¤
éàL ïéLnLå .áäæ ìL íeàNò eøéLòä eøæç ,óñk¤¤¨§¤¡¦£¨¤¨¨§©¨¦¤¦
ïeNòú àì" :àéðúäå ?éøL éî ïúBîk úBNòì øLôà¤§¨©£§¨¦¨¥§¨©§¨Ÿ©£
éðôì ïéLnLîä ééLnL úeîãk ïeNòú àì "ézà¦¦Ÿ©£¦§©¨©©§©§¦§¨©

!íBøna¯úeîc àìà äøBz äøñà àì :ééaà øîà ©¨¨©©©¥Ÿ¨§¨¨¤¨§
.éããä éãäa íéðt äòaøà¯óeöøt ,äzòî àìà ©§¨¨¨¦©£¥£¨¥¤¨¥©¨©§

úBôeöøtä ìk :àéðz änìà !éøzLz déãeçì íãà̈¨§¥¦§§¥©¨¨©§¨¨©©§
!íãà óeöøtî õeç ,ïéøzeî¯déøa àðeä éaø øîà ¨¦¦©§¨¨¨©©¦¨§¥

ïeNòú àì" :éì àòéîL ééaàc dé÷øtî ,éãéà áøc§©¦¦¦¦§¥§©©¥§¦¨¦Ÿ©£
.éúBà ïeNòú àì "ézà¯àäå ?éøL éî ïéLnL øàLe ¦¦Ÿ©£¦§¨©¨¦¦¨¥§¨

ééLnL úeîãk ïeNòú àì "ézà ïeNòú àì" :àéðz©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦§©¨©
úBiçå íéôøNe íépôBà ïBâk ,íBøna éðôì ïéLnLîä©§©§¦§¨©©¨§©¦§¨¦§©

!úøMä éëàìîe LãBwä¯ì :ééaà øîàäøBz äøñà à ©¤©§£¥©¨¥¨©©©¥Ÿ¨§¨¨
.ïBéìòä øBãnaL ïéLnL àìà¯ïBzçzä øBãnaLå ¤¨©¨¦¤©¨¨¤§§¤©¨©©§

äðáìe änç úBaøì "íéîMa øLà" :àéðúäå ?éøL éî¦¨¥§¨©§¨£¤©¨©¦§©©¨§¨¨
!úøMä éëàìî úBaøì "ìònî" ,úBìfîe íéáëBk¯ ¨¦©¨¦©©§©©§£¥©¨¥

.ícáòì àéää àéðz ék¯ìL eìéôà ícáòì éàìeL ¦©§¨©¦§¨§¨¦§¨§¨£¦¦§
!éîð ïè÷¯"õøàa øLà" :àéðúc ,éîð éëä ïéà ¨¨©¦¦¨¦©¦§©§¨£¤¨¨¤

.úBéàâe íé÷éôà ,úBøäðe íéné ,úBòáâe íéøä úBaøì§©¨¦§¨©¦§¨£¦¦§¨
ìL úBaøì "úçzî".ïè÷ ìeL¯éî àúãéøb äéiNòå ¦©©§©¦§¨¨©£¦¨§¥§¨¦

úeîãk ïeNòú àì "ézà ïeNòú àì" :àéðúäå ?éøL̈¥§¨©§¨Ÿ©£¦¦Ÿ©£¦§
!úBìfîe íéáëBk ,äðáìe änç ïBâk ,éðôì ïéLnLîä ééLnL¯íéøçàc ìàéìîb ïaø éðàL ©¨©©§©§¦§¨©§©¨§¨¨¨¦©¨¨¥©¨©§¦¥©£¥¦

.Bì eNò¯,àðpéL :äãeäé áøì ìàeîL déì øîàå ,Bì eNò íéøçàc ,äãeäé áø àäå ¨§¨©§¨©£¥¦¨¨©¥§¥§©§¨¦¨¨
!ïéãã déðéò éîñ¯:àéðúãk .àãLç íeMîe ,äåä èìBa BîúBç íúäèìBa BîúBç ,úòaè §¥¥¥§¥¨¨¨¥£¨¦£¨¨¦§©§¨©©©¨¥

éîe .da íBzçì øeñàå dçépäì øzeî ò÷BL BîúBç .da íBzçì øzeîe dçépäì øeñà̈§©¦¨¨©§¨¨¥©¨§©¦¨§¨©§¨¦
,àèøcðà déa äåäc ,àòcøäða áéúéå óLc àzLéðë éa àéää àäå ?àãLçì ïðéLééç̈§¦©©£¨¨§¨©¦¥§¦§¨§¨§¨¦¦§©§§¨©£¨¥©§©§¨

!àãLçì éLééç àìå ,íúä eìöîe éåìå ìàeîLc deáàå ìàeîLe áø éìééò eåäå¯íéaø §¨¨§¦©§¥©£¦§¥§¥¦§©¨¨§¨¨§¦©£¨¨©¦
.éðàL¯!àeä ãéçé ìàéìîb ïaø àäå¯úéòaéà .déab íéaø éçéëL àeä àéNðc ïåék ¨¥§¨©¨©§¦¥¨¦¥¨§¨¦§¦¦©¦©¥¦¨¥

ìáà "úBNòì ãîìú àì" áéúëe ,ãáò ãnìúäì :àîéà úéòaéàå ,äåä íé÷øôc :àîéà¥¨¦§¨¦£¨§¦¨¥¥¨§¦§©¥£©§¦Ÿ¦§©©££¨
úBøBäìe ïéáäì ãîì äzà.äðùîçøæna úéøçL eäeðéàø :eøîàå ;íéðL eàaL äNòî ©¨¨¥§¨¦§©£¤¤¨§©¦§¨§§¦©£¦©¦§¨
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

צריכה להיות ההתעסקות בקירוב בני ישראל לתורה שכל אחד מהם – מבלי הבט על מעמדו ומצבו – הוא "נצר מטעי מעשה ידי" של 
הקדוש-ברוך-הוא.

משיחת שבת פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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ìL ìkL ãnìì àìà íéð÷æ ìL ïúBîL eLøtúð àì änìå ,"ìàøNéìLe äLúéa eãîòL äL ¦§¨¥§¨¨Ÿ¦§¨§§¨¤§¥¦¤¨§©¥¤¨§¨§¨¤¨§¥
ïaø ìöà äðáéì Cìäå ,Bãéa åéúBòîe Bìwî ìèð .äLî ìL Bðéc úéák àeä éøä ìàøNé ìò ïéc¦©¦§¨¥£¥§¥¦¤¤¨©©§§¨§¨§¨©§©§¤¥¤©¨
øîà ,BLàø ìò B÷Lðe ìàéìîb ïaø ãîò .BðBaLça úBéäì íéøetkä íBé ìçL íBéa ìàéìîb©§¦¥§¤¨©¦¦¦§§¤§¨©©¨©§¦¥§¨©Ÿ¨©

.éøác úà zìawL éãéîìúå ,äîëça éaø !éãéîìúå éaø íBìLa àBa :Bìàøîâøîà ,àéðz §¨©¦§©§¦¦©¦§¨§¨§©§¦¦¤¦©§¨¤§¨©©§¨¨©
àaL íéîòôe ,äëeøàa àaL íéîòt :àaà éáà úéaî épìae÷î Ck :íéîëçì ìàéìîb ïaø íäì̈¤©¨©§¦¥©£¨¦¨§§©¦¦¥£¦©¨§¨¦¤¨©£¨§¨¦¤¨
,"BàBáî òãé LîL íéãòBîì çøé äNò" áéúëc éaø éác àîòè éàî :ïðçBé éaø øîà .äøö÷a¦§¨¨¨©©¦¨¨©©§¨§¥©¦¦§¦¨¨¨¥©§£¦¤¤¨©§
àøôöa éà÷ äåäc àøäéñì àééæç àéiç éaø .BàBáî òãé àì çøé ,BàBáî òãéc àeä LîL¤¤§¨©§¨¥©¨¨©§©¦¦¨¨§¨§¦£¨©£¨¨¥§©§¨

íéøNòc!?àëä zîéé÷ zàå ,Ca éLec÷ì ïðéòa àúøBàì :øîà ,déa ÷út àì÷ ì÷L ,äòLúå §¤§¦§¦§¨§©¨¨§©¥£©§§¨¨¥©§©¥¨§©§¨§©§¨¨
Cìî ãåc :àðîéñ éì çìLe ,àçøéì déLc÷å áè ïéòì ìéæ :àéiç éaøì éaø déì øîà !éñkéà ìéæ¦¦©¥¨©¥©¦§©¦¦¨¦§¥©§©§¥§©§¨§©¦¦¨¨¨¦¤¤
íéøNòa äðáì úeîc úéàøðå íéáòa íéîL eøM÷úð úçà íòt :ïðaø eðz .íi÷å éç ìàøNé¦§¨¥©§©¨¨©¨©©©©©¦§©§¨©¦§¨¦§¦§¥§§¨¨§¤§¦
ïaø íäì øîà .BLc÷ì ïéc úéá BLwáe ,Lãç Làø :øîBì íòä íéøeáñk ,Lãçì äòLúå§¦§¨©Ÿ¤¦§¦¨¨©ŸŸ¤¦§¥¦§©§¨©¨¤©¨
íBé äòLúå íéøNòî äúeçt äðáì ìL dLecç ïéà :àaà éáà úéaî épìae÷î Ck :ìàéìîb©§¦¥¨§§©¦¦¥£¦©¨¥¦¨¤§¨¨§¨¥¤§¦§¦§¨

ìLe íéòáLå äòL éLéìL éðLe äöçîedãétñäå ,àææ ïa ìL Bnà äúî íBiä BúBàå .íé÷ìç äL ¤¡¨§¥§¦¦¨¨§¦§¦§¨£¨¦§©¥¨¦¤¤¨¨§¦§¦¨
ïéc úéá eLcé÷ àìL íòä eòãiL éãk àìà ,Cëì äéeàøL éðtî àì .ìBãb ãtñä ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¤§¥¨Ÿ¦§¥¤§¨§¨¤¨§¥¤¥§¨¨¤Ÿ¦§¥¦
,øöéî àáé÷ò éaø ?øöéî éî :eäì àéòaéà :'åë "øöéî Bàöîe àáé÷ò éaø Cìä" .Lãçä úà¤©Ÿ¤¨©©¦£¦¨§¨¥¥¦©£¨§¦¥¥©¦£¦¨¥¥
,øöéî àeäLk òLBäé éaøì Bàöîe àáé÷ò éaø Cìä :àéðúc ,òîL àz ?øöéî òLBäé éaø Bà©¦§ª©¥¥¨§©§©§¨¨©©¦£¦¨§¨§©¦§ª©§¤¥¥
íéðL ähnì ìBtiL Bì éeàø ,àáé÷ò (éaø) :Bì øîà ?øöéî äzà äî éðtî [éaø] :Bì øîà̈©©¦¦§¥¨©¨¥¥¨©©¦£¦¨¨¤¦©¦¨§¥

éðôì øîBì éðéLøz éaø :déì øîà .Bæ äøéæb åéìò øBæâé ìàå Lãç øNò.éðzãnìL ãçà øác E ¨¨Ÿ¤§©¦§¨¨§¥¨¨©¥©¦©§¥¦©§¨¤¨¨¤¨¤¦©§¨¦
¯.øBîà :Bì øîà¯ìL "íúà" "íúà" "íúà" øîBà àeä éøä :Bì øîà"ízà" ,íéîòt L ¨©¡¨©£¥¥Ÿ¨Ÿ¨Ÿ¨¨Ÿ§¨¦©¤

ìa .ïéòèeî eìéôà "ízà" ,ïéãéæî eìéôà "ízà" ,ïéââBL eìéôà,àáé÷ò :Bì øîà äfä ïBL £¦§¦©¤£¦§¦¦©¤£¦§¦©¨©¤¨©£¦¨
ìöà Bì àa" .éðzîçð ,éðzîçðíúBîL eLøtúð àì änì :ïðaø eðz :'eë "ñðékøBä ïa àñBc éaø ¦©§¨¦¦©§¨¦¨¥¤©¦¨¤§¦¨¨©¨©¨¨Ÿ¦§¨§§¨

ããìàk éðBìt ?àeäéáàå áãðk éðBìt ?ïøäàå äLîk éðBìt :íãà øîàé àìL eììä íéð÷æ ìL¤§¥¦©¨¤ŸŸ©¨¨§¦§¤§©£Ÿ§¦§¨¨©£¦§¦§¤§¨
çìLiå" øîBàå "ïøäà úàå äLî úà äNò øLà 'ä íòä ìà ìàeîL øîàiå" øîBàå ?ããéîe¥¨§¥©Ÿ¤§¥¤¨¨£¤¨¨¤¤§¤©£Ÿ§¥©¦§©
ìòaeøé BîL àø÷ð änìå ,ïBòãâ äæ ìòaeøé ,"ìàeîL úàå çzôé úàå ïãa úàå ìòaeøé úà 'ä¤§©©§¤§¨§¤¦§¨§¤§¥§©©¤¦§§¨¨¦§¨§§©©
.BòîLîk çzôé ,ïcî éúàc ïãa BîL àø÷ð änìå ,ïBLîL äæ ïãa ,ìòaä íò äáéøî äNòL¤¨¨§¦¨¦©©©§¨¤¦§§¨¨¦§¨§§¨§¨¥¦¨¦§¨§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dpyd y`x(iriax meil)

úéáøòåedepi`x ,driwyl jenqe -,éøeð ïa ïðçBé éaø øîà ,áøòna §©§¦©©£¨¨©©¦¨¨¤¦
,íä ø÷L éãòxweadn jk lk zexidna jlz dpaldy okzi `ly ¥¥¤¤¥

la` ,axrnd cr gxfndn axrläðáéì eàaLkipta cirdl §¤¨§©§¤
,oixcdpqdìàéìîb ïaø ïìaé÷oeik ,mdit lr ycgd z` yciwe ¦§¨©¨©§¦¥

.xacd okzi minrtly
:sqep dyrnãBòåy ,did dyrnBpîæa eäeðéàø ,eøîàå íéðL eàa- §¨§©¦§¨§§¦¦§©

,ozecr z` elaiwe oic zia ipta ecirde ,miyly lilaBøeaéò ìéìáe§¥¦
xg` ixdy ,eze`xl mrd lke oic zia etiv cg`e miyly lilae -

e ,eixg`y dlila d`xii i`cea miyly lila d`xpyäàøð àìŸ¦§¨
,llkemewn lkn,ìàéìîb ïaø ïìaé÷ie`x did epeayg itly oeik ¦§¨©¨©§¦¥

ede`x `ly dne ,micrd ixack ,miyly lila ze`xdl gxid
.edexizqdy opr e` ltxr didy meyn ,cg`e miyly lilaøîà̈©

ñðékøeä ïa àñBc éaø,dyrn eze` lríéãéòî Càéä ,ïä ø÷L éãò ©¦¨¤§¦¨¥¥¤¤¥¥©§¦¦
äépéL ïéa dñéøk øçîìe ,äãìiL äMàä ìò,zxaern zi`xp `id - ©¨¦¨¤¨§¨§¨¨§¥¨¥¦¤¨

lilae ,miyly lila dclep dycgd dpaldy okzi ji` ,o`k oke
.d`xiz `l cg`e miylyòLBäé éaø Bì øîàoa `qec iaxl ¨©©¦§ª©

,qpikxdéøác úà éðà äàBø,Emeia ycg y`xe ,md xwy icry ¤£¦¤§¨¤
.miylyd meia eycwy l`ilnb oax lr wlgpe ,cg`e miylyd
zriaw onfa welig didy `vnp ,ixyz did df ycegy oeike

.ryedi iaxl l`ilnb oax oia zecrendìàéìîb ïaø Bì çìLiaxl ¨©©¨©§¦¥
,ryediéìò éðøæBb'éúBòîáe Eìwîa éìöà àázL Eíéøetkä íBéa ,E §©¦¨¤¤¨Ÿ¤§¦§©¤§§¨¤§©¦¦

ðBaLça úBéäì ìçL,'Edz`y ,ixacl dcen dz`y jka gikeze ¤¨¦§§¤§§
.dvwen lehlhe d`ved zk`ln ea dyeràáé÷ò éaø Bàöîe Cìä̈©§¨©¦£¦¨

ryedi iax z`øöéîmei z` llgl eilr xfbpy lr ,xrhvn - ¥¥
,mixetkdBì øîà,`aiwr iaxãîìì éì Lé,miweqtdnäî ìkL ¨©¥¦¦§Ÿ¤¨©

,éeNò ìàéìîb ïaø äNòM,zerha yceg y`x raw m` s`eøîàpL ¤¨©¨©§¦¥¨¤¤¡©
(c bk `xwie),'íúà eàø÷z øLà Lã÷ éàø÷î 'ä éãòBî älà'yie ¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤£¤¦§§Ÿ¨

,aezkd m`lz oic zia z`ixway yexclïéaoic zia meraw m` ¥
ïpîæae ,izin`dïéamerawe erh m`úBãòBî éì ïéà ,ïpîæa àlL ¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¦£

Bì àa .elà àlàryedi iax,ñðékøeä ïa àñBc éaø ìöà`ed s`y ¤¨¥¨¥¤©¦¨¤§¦¨
,md xwy icry xaqBì øîà,`qec iaxúéa øçà ïeãì eðà ïéàa íà ¨©¦¨¦¨¨©©¥

ïéc úéáe ïéc úéa ìk øçà ïeãì eðà ïéëéøö ,ìàéìîb ïaø ìL Bðéc¦¤©¨©§¦¥§¦¦¨¨©©¨¥¦¥¦
,åéLëò ãòå äLî úBîéî ãîòLoial df oic zia oia wlgl jl oi`e ¤¨©¦Ÿ¤§©©§¨

,dyn ly epic ziaøîàpL(h ck zeny)áãð ïøäàå äLî ìòiå' ¤¤¡©©©©Ÿ¤§©£Ÿ¨¨
ìL ïúBîL eLøtúð àì änìå ,'ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå©£¦§¦§¦¦¦§¥¦¨¥§¨¨Ÿ¦§¨§§¨¤

mirayàlà ,íéð÷æweqtd `aìL ìkL ãnìììLe äLeãîòL äL §¥¦¤¨§©¥¤¨§Ÿ¨§Ÿ¨¤¨§
k ynyl,äLî ìL Bðéc úéák àeä éøä ,ìàøNé ìò ïéc úéam` s`y ¥¦©¦¨¥£¥§¥¦¤Ÿ¤

miray mze`k miaeyg md `ny ,oxd`e dynk miaeyg mpi`
xdxdl oi` jk ,dyn ly epic zia xg` xdxdl oi`y myke ,mipwf
ixac z` ryedi iax laiw ok`e .l`ilnb oax ly epic zia xg`

e ,`qec iaxe `aiwr iaxìöà äðáéì Cìäå ,Bãéa åéúBòîe Bì÷î ìèð̈©©§¨¨§¨§¨©§©§¤¥¤
ïaø ãîò .BðBaLça úBéäì íéøetkä íBé ìçL íBéa ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§¤¨©¦¦¦§§¤§¨©©¨

B÷Lðe ìàéìîbryedi iaxlBLàø ìòeéaø íBìLá àBa' Bì øîà ©§¦¥§¨©Ÿ¨©§¨©¦
.éøác úà zìawL 'éãéîìú'å ,äîëça 'éaø' ,'éãéîìúå§©§¦¦©¦§¨§¨§©§¦¦¤¦©§¨¤§¨¨

*

àøîâ
,'eke axrna ziaxre gxfna zixgy edepi`x' :dpyna epipy
xe`iaa `ziixa `xnbd d`ian .'l`ilnb oax olaiw dpail e`ayk

:enrh,íéîëçì ìàéìîb ïaø íäì øîà ,àéðzz` izlaiwy mrhd ©§¨¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦
lk dlecb zexidna zkled dpald oi` llk jxcay s` ,mzecr

y meyn ,jkàaL íéîòt ,àaà éáà úéaî éðìae÷î Ckgxid ¨§¨§¦¦¥£¦©¨§¨¦¤¨
äkeøàa,zepiznae h`l -äøö÷a àaL íéîòôeokzie ,zexidna - ©£¨§¨¦¤¨¦§¨¨

.axrna ziaxrae gxfna ede`x zixgyayéàî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©
éaø éác àîòè,df xac ecnl oipn -áéúëc(hi cw mildz)çøé äNò' ©£¨§¥©¦¦§¦¨¨¥©

,'BàBáî òãé LîL íéãòBîìy x`eane'BàBáî òãé'c àeä ,LîL- §£¦¤¤¨©§¤¤§¨©§
d la` ,reci epnfe reaw jelid yi el wxBàBáî òãé àì ,çøéoi` - ¨¥©Ÿ¨©§

.dxvwa minrte dkex`a `a minrty ,reaw ekelid
*

lirl x`azd(.k)z` e`xy exn`iy micrd lr mii`l xyt`y
`ly ick ,dpyd y`x ea legie ,lel` ly miyly lila dpald
:df oipra dyrn `xnbd d`ian .zayl jenq mixetkd mei legi

éà÷ äåäc àøäéñì àééæç àéiç éaøriwxa cner gxid z` d`x - ©¦¦¨©§¥§¦£¨©£¨¨¥
àøôöa[xweaaÎ]äòLúå íéøNòc,lel` ycegl÷út ,àì÷ ì÷L §©§¨§¤¦§¦§¨§©¨¨§©

déae ,eitlk jilyde dnc` zkizg lhp -øîà,elïðéòa àúøBàì ¥¨©§§¨¨¥¨
Ca éLec÷ìycwl mikixv ep` ,miyly lil `edy ,dlila ixd - §©¥¨

,dpyd y`x ly aeh mei didiy ,ycegd z` jazàå`kd zniiw §©§¨§©¨¨
lk oirl dpyid dpald zi`xpy xg` ixde ,o`k cner dz`e -
x`eank ,miyly lila eycwl elkei `l ,dryze mixyr meia

lirl(:k)xyt` ryze mixyr meie lila ede`x `l m` wxy
,el xn`e jiynde ,miylya ycegd z` ycwl'éqkéà ìéæ'jl - ¦¦©¥

.dlila ycegd z` ycwl lkepe ,je`xi `ly ,dqkzzedéì øîà̈©¥
éaø`iypd dcedi iax -ì ìéæ ,àéiç éaøì`xwpy mewn,áè ïéò ©¦§©¦¦¨¦§¥¨

àçøéì déLc÷åeppxi `ly ick ,miyly meia ycgd z` ycwze - §©§¥§©§¨
ycwn `ed ji`e ,ryze mixyr meia dpald z` e`xy xird ipa

,miyly meia ycegd z`àðîéñ éì çìLez` zyciw ok`y oniq - §©¦¦¨¨
el` milina ,ycgd,'íi÷å éç ìàøNé Cìî ãåc'lynp jlnd cecy ¨¦¤¤¦¨¥©§©¨

ea xn`py ,dpall(glÎfl ht mildz)oFMi gxiM ,iCbp WnXk F`qke'§¦§©¤¤¤§¦§¨¥©¦
.'mlFr¨

*
:l`ilnb oax ly eizepeayg oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd

íéáòa íéîL eøM÷úð úçà íòt ,ïðaø eðzhrn jiygde ,mippra - ¨©¨¨©©©©¦§©§¨©¦¤¨¦
,meid xe`åjk ici lrúeîc úéàøðdLãçì äòLúå íéøNòa äðáì §¦§¥§§¨¨§¤¦§¦§¨§Ÿ¤

lel`,`ed df meie dpald dycgzdy xnFl mrd mixEaqMLàø ¦§¦¨¨©Ÿ
Lãç,dpyd y`xe,BLc÷ì ïéc úéa eLwáeeze`a dpyd y`x legie Ÿ¤¦§¥¦§©§
.meidLecç ïéà ,àaà éáà úéaî éðìae÷î Ck ,ìàéìîb ïaø íäì øîà̈©¨¤©¨©§¦¥¨§¨§¦¦¥£¦©¨¥¦¨

äðáì ìLzi`xp dycgd dpald oi` -äúeçtclendn exar m` - ¤§¨¨§¨
zegt mcewd ycegd lyéLéìL éðLe ,äöçîe íBé äòLúå íéøNòî¥¤¦§¦§¨¤¡¨§¥§¦¥

ìLe íéòáLå ,äòLíé÷ìç äLdpald d`xizy okzi `le ,dry ly ¨¨§¦§¦§Ÿ¨£¨¦
.mzii`xa erh i`ceae ,envr dryze mixyr meia dycgdBúBàå§

àì ,ìBãb ãtñä ìàéìîb ïaø dãétñäå ,àææ ïa ìL Bnà äúî íBiä©¥¨¦¤¤¨¨§¦§¦¨©¨©§¦¥¤§¥¨Ÿ
úà ïéc úéa eLcé÷ àlL íòä eòãiL éãk àlà ,Cëì äéeàøL éðtî¦§¥¤§¨§¨¤¨§¥¤¥§¨¨¤Ÿ¦§¥¦¤

,Lãçä.aeh meia micitqn oi`y ©Ÿ¤
*

:dpyna epipy.'eë øöéî [àáé÷ò éaø] Bàöîe (àáé÷ò éáø) Cìä̈©§¨©¦£¦¨¥¥
:`xnbd zwtzqnéî ,eäì àéòaéàdidBà øöéî àáé÷ò éaø ,øöéî ¦©§¨§¦¥¥©¦£¦¨¥¥

.øöéî òLBäé éaø:`xnbd zhyetàáé÷ò éaø Cìä ,àéðúc ,òîL àz ©¦§ª©¥¥¨§©§©§¨¨©©¦£¦¨
,øöéî àeäLk òLBäé éaøì Bàöîedidy `ed ryedi iaxy x`eane §¨§©¦§ª©§¤¥¥

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ian .xvinBì øîà,`aiwr iax ¨©
Bì øîà .øöéî äzà äî éðtî ,[éaø],ryedi iaxéeàø ,àáé÷ò (éaø) ©¦¦§¥¨©¨¥¥¨©©¦£¦¨¨

Bì,[xzqp oeyla envr lr xaice ,il ie`xÎ]ähnì ìBtiLakyie ¤¦©¦¨
dlegåéìò øBæâé ìàå ,Lãç øNò íéðLl`ilnb oax,Bæ äøéæbllgl §¥¨Ÿ¤§©¦§¨¨§¥¨

.mixetkd mei z`déì øîà,`aiwr iaxéðôì øîBì éðéLøz ,éaøE ¨©¥©¦©§¥¦©§¨¤
Bì øîà ,éðzãnlL ãçà øácryedi iaxàeä éøä ,Bì øîà .øBîà- ¨¨¤¨¤¦©§¨¦¨©¡¨©£¥

weqtdøîBàzecrend zyxta(fl ,c ,a bk `xwie)oeyl'ízà' 'ízà' ¥©¤©¤
ìL 'ízà',íéîòt Lepcnll'ízà'`ed ixd ,ycgd z` mzyciwy ©¤¨Ÿ§¨¦©¤

ycewneléôàmziid m`,ïéââBL.oeayga mzirhy,'ízà'eeléôà £¦§¦©¤£¦
mziid,ïéãéæî.ie`x epi`y meia mzyciwy,'ízà'eeléôàmziid §¦¦©¤£¦

,ïéòèeîoaxy oeike .xwy zecra mipiicd z` erhd micry oebk §¦
df did m` s` eyeciw lg ,ezrc itl ycegd z` yciw l`ilnb
.jpeayga lgy mixetkd mei z` llgl yeygl jl oi`e ,zerha

:`ziixad zniiqnlaBì øîà äfä ïBL,ryedi iaxéðzîçð ,àáé÷ò ©¨©¤¨©£¦¨¦©§©¦
.éðzîçð¦©§¨¦

*
:dpyna epipy,'eë ñðékøeä ïa àñBc éaø ìöà Bì àam` el xn` ¨¥¤©¦¨¤§¦¨

d`ian `xnbd .l`ilnb oax ly epic zia xg` oecl ep` oi`a
:df oipra `ziixaìL íúBîL eLøtúð àì änì ,ïðaø eðzmiray ¨©¨¨¨¨Ÿ¦§¨§§¨¤

íãà øîàé àlL ,eìlä íéð÷æikeéðBìtaeyg oiicd,ïøäàå äLîk §¥¦©¨¤ŸŸ©¨¨§¦§Ÿ¤§©£Ÿ
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BøBãa ïãa ,BøBãa äLîk BøBãa ìòaeøé :Eì øîBì©§§©©§§¤§§¨§
Eãnìì .BøBãa ìàeîLk BøBãa çzôé ,BøBãa ïøäàk§©£Ÿ§¦§¨§¦§¥§§©¤§
éøä øeavä ìò ñðøt äpîúðå ïéì÷aL ì÷ eìéôàL¤£¦©¤§©¦§¦§©¨©§¨©©¦£¥
íéðäkä ìà úàáe" øîBàå ,íéøéaàaL øéaàk àeä§©¦¤§©¦¦§¥¨¨¤©Ÿ£¦
éëå ."íää íéîia äéäé øLà èôBMä ìàå íiåìä©§¦¦§¤©¥£¤¦§¤©¨¦¨¥§¦
äéä àìL ïéicä ìöà CìBä íãàL Ezòc ìò äìòz©£¤©©§§¤¨¨¥¥¤©©¨¤Ÿ¨¨
,åéîéaL èôBL ìöà àìà Cìéì Eì ïéà àä ?åéîéa§¨¨¨¥§¥¥¤¨¥¤¥¤§¨¨
eéä íéðBLàøä íéîiäL äéä äî øîàz ìà" øîBàå§¥©Ÿ©¤¨¨¤©¨¦¨¦¦¨
:ïðaø eðz ."Bãéa åéúBòîe Bìwî ìèð" .äìàî íéáBè¦¥¥¤¨©©§§¨§¨¨©¨©
øîà ,BLàø ìò B÷Lðe ,Bàqkî ãîò BúBà äàøL ïåék¥¨¤¨¨¨©¦¦§§¨©Ÿ¨©

éìò íBìL :BìäøBz éðzãnìL éaø !éãéîìúå éaø E ¨¨¤©¦§©§¦¦©¦¤¦©§¨¦¨
éìò øæBb éðàL éãéîìúå ,íéaøadîéi÷î äzàå äøéæb E §©¦§©§¦¦¤£¦¥¨¤§¥¨§©¨§©§¨

ì÷ ,íépèwì íéòîLð íéìBãbäL øBcä éøLà .ãéîìúk§©§¦©§¥©¤©§¦¦§¨¦©§©¦©
.íéìBãbì íépè÷ øîBçå¯!àeä àáeiç !?øîBçå ì÷¯ ¨¤§©¦©§¦©¨¤¦¨

ïéàNBð íépèwì íéòîLð íéìBãbäL CBzî :àìà¤¨¦¤©§¦¦§¨¦©§©¦§¦
.ïîöòa øîBçå ì÷ íépè÷§©¦©¨¤§©§¨

ïéøéëî ïðéà íà êìò ïøãä

eäeàøéøä ,äëéLçL ãò Lce÷î øîBì e÷étñä àìå ,íéãòä eø÷çð ,ìàøNé ìëå ïéc úéa ¨¥¦§¨¦§¨¥¤§§¨¥¦§Ÿ¦§¦©§¨©¤£¥¨£¥
Lce÷î eøîàéå ,íäéðôa eãéòéå íéðL eãîòé ,ãáìa ïéc úéa eäeàø .øaeòî äæ¤§¨¨¥¦¦§©©©§§©¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨

ìL eäeàø .Lce÷îeãéòéå ãéçiä ìöà íäéøéáçî eáéLBéå íéðMä eãîòé ,'ïéc úéa' ïäå äL §¨¨§Ÿ¨§¥¥¦©©§©§©¦§¦¥£¥¥¤¥¤©¨¦§¨¦
.Bîöò éãé ìò ïîàð ãéçiä ïéàL ,Lce÷î Lce÷î eøîàéå ,íäéðôaàøîâàðúéîì éì änì ¦§¥¤§Ÿ§§¨§¨¤¥©¨¦¤¡¨©§¥©§¨¨¦§¦§¨

éøèöéà ,ìàøNé ìëå ïéc úéa eäeàøìëå ïéc úéa eäeàøå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ¨¥¦§¨¦§¨¥¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¦§¨¥¦§¨
ìëå ïéc úéa eäeàø déì àðúc ïåéëå .ïì òîLî à÷ ,deøaòéì àìå dì àîñøtéà ,ìàøNé¦§¨¥¦©§§¨¨§Ÿ¦©§¨©§©¨§¥¨§¨¨¥¨¥¦§¨
Lce÷î øîBì e÷étñä àìå ,íéãòä eø÷çð énð éà ,øîà÷ éëä .éì änì 'íéãòä eø÷çð' ,ìàøNé¦§¨¥¤§§¨¥¦¨¨¦¨¦¨¢©¦©¦¤§§¨¥¦§Ÿ¦§¦©§¨
dééðúéîì éì änì ,øaeòî äæ éøä äëéLçL ãò àðúc ïåéëå .øaeòî äæ éøä ,äëéLçL ãò©¤£¥¨£¥¤§¨§¥¨§¨¨©¤£¥¨£¥¤§¨¨¨¦§¦§§¥

éøèöéà .ììk íéãòä úøé÷çLce÷î'å ,ïéc úléçúk íéãò úøé÷ç éåäéz ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,C £¦©¨¥¦§¨¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¦§¥£¦©¥¦¦§¦©¦§§¨
,íBia ïéðc úBðBîî éðéc ïðúc ,úBðBîî éðécà äåäc éãéî ,àéìéìa éLc÷ìå ,ïéc øîâk 'Lce÷î§¨¦§©¦§¦©§¥§¥§¨¦¦©£¨©¦¥¨¦§©¦¥¨¨¦©

úîéà ,'á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéì ÷ç ék' àø÷ øîà ,énð éëä àîéàå .ïì òîLî à÷ ,àéìéìa ïéLc÷î énð àëä ,äìéla ïéøîBâå§§¦©©§¨¨¨©¦§©§¦§¥§¨¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ¥©
:íäéðôa eãéòéå íéðL eãîòé ,ïéc úéa eäeàø :íBia énð àëä óà ,íBia 'ètLn' äî .'ètLî' àðîçø déì éø÷ à÷å ,ïéc øîâa ,'÷ç' éåä£¥Ÿ¦§©¦§¨¨¥¥©£¨¨¦§¨©¦§¨©©¨¨©¦©¨¥¦©©§§©¦§¨¦¦§¥¤

ìL eäeàø :äìéla eäeàøL ïBâk ,àøéæ éaø øîà .äéiàøî äìBãb äòéîL àäz àì ,éànàåeáéLBéå ,íéðL eãîòé ,ïéc úéa ïäå äL §©©Ÿ§¥§¦¨§¨¥§¦¨¨©©¦¥¨§¤¨©©§¨¨§Ÿ¨§¥¥¦©©§§©¦§¦
.Cä eðééä ,äìéla eäeàøL ïBâk énð éëä ,àîéz éëå .'äéiàøî äìBãb äòéîL àäz àì' àîéð énð àëä ,éànà :ãéçiä ìöà íäéøéáçî¥£¥¥¤¥¤©¨¦©©¨¨©¦¥¨Ÿ§¥§¦¨§¨¥§¦¨§¦¥¨¨¦©¦§¤¨©©§¨©§©

ìLa úBðBîî éðéc [àéðúå] (ïðúå) ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñc .Bîöò éãé ìò ïîàð ãéçiä ïéàc ,déì àëéøèöéà àôéñäéä íàå ,äL ¥¨¦§§¦¨¥§¥©¨¦¤¡¨©§¥©§§¨§¨©§¨£¦¨¦§©§¨¦¥¨¦§Ÿ¨§¦¨¨
øúBé ìàøNéa íéaøì äçîeî Eì ïéà ,énð àëä àîéàå .ïì òîLî à÷ ,éãéçéa déLc÷éð énð àëä ,ãéçéa eléôà ïc íéaøì äçîeî§¤¨©¦¨£¦§¨¦¨¨©¦¦©§¥¦¦¦¨©§©¨§¥¨¨¨©¦¥§§¤¨©¦§¦§¨¥¥
,øîàì íéøöî õøàa ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øîàiå' áéúëc ,Cãäa ïøäà àkéàc ãò ,àeä Ceøa LBãwä déì øîà÷å ,eðéaø äLnî¦Ÿ¤©¥§¨¨©¥©¨¨©§¦¨©£Ÿ©£¨¦§¦©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¤¤¦§©¦¥Ÿ
Lôpä úà âøäL ãçà eàøL ïéøãäðñ ,àéðúc .àáé÷ò éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ,ïéic äNòð ãòc àøîéîì .íëì äfä Lãçä©Ÿ¤©¤¨¤§¥§¨§¥©£¨©¨¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦£¦¨§©§¨©§¤§¦¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤
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ראש השנה. פרק שני - אם אינן מכירין דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

יקבע שיעור בלימוד תורת החסידות המאירה דרך האדם בחיים, והשם-יתברך יצליחו.
ממכתב כ"ד מר-חשוון, תשט"ז



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

øîBàå(e hv mildz)BîL éàø÷a ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî'mi`xFw §¥Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§¦
,l`enyl oxd`e dyn z` aezkd deydy ixd ,'mpri `Ede 'd l ¤̀§©£¥

mcewd weqtay `vnpì÷Ldeyd -ìL áeúkäíìBò él÷ äL- ¨©©¨§Ÿ¨©¥¨
milwdn md miaezka eyxtzpy mdiyrn itly ,mihtey dyly

,l`xyil ecnry miaeyg zegtdeìLkíìBò éøeîç äLzylyk - ¦§Ÿ¨£¥¨
d` dyn mde ,mlekay miaeygd eidy l`xyi ibidpn,l`enye ox

,Cì øîBìyBøBãa ìòaeøé`ed ixd,BøBãa äLîkeïøäàk BøBãa ïãa ©¨§©©§§Ÿ¤§§¨§§©£Ÿ
ïélwaL ì÷ eléôàL ,Eãnìì .BøBãa ìàeîLk BøBãa çzôé ,BøBãa§¦§¨§¦§¥§§©¤§¤£¦©¤©©¦

íéøéaàaL øéaàk àeä éøä ,øeavä ìò ñðøt äpîúðåaeygk - §¦§©¨©§¨©©¦£¥§©¦¤¨©¦¦
.mlekay

:ztqep di`xøîBàå(h fi mixac)èôMä ìàå íiåìä íéðäkä ìà úàáe' §¥¨¨¤©Ÿ£¦©§¦¦§¤©Ÿ¥
,'íää íéîia äéäé øLà,xe`ia jixv weqtd oeyleìò äìòz éëå £¤¦§¤©¨¦¨¥§¦©£¤©

,åéîéa äéä àlL ïéicä ìöà CìBä íãàL Ezòcjxved ok zngny ©§§¤¨¨¥¥¤©©¨¤Ÿ¨¨§¨¨
.einiay hteyl jliy xnel weqtdàäjcnll weqtd `a `l` - ¨

y,åéîéaL èôBL ìöà àlà Cìéì Eì ïéàmihteyk epi` m` s` ¥§¥¥¤¨¥¤¥¤§¨¨
:ztqep di`x .mincewdøîBàå(i f zldw)íéîiäL ,äéä äî øîàz ìà' §¥©Ÿ©¤¨¨¤©¨¦

,'älàî íéáBè eéä íéðLàøämihteyl renyl yi jkle ,xnelk ¨¦Ÿ¦¨¦¥¥¤
hteyd `l` jl oi`e ,ok epi` ,mipexg`dn xzei mipey`xd

.jiniay
*

:dpyna epipyBãéa åéúBòîe Bì÷î ìèðmeia l`ilnb oaxl jlde ¨©©§¨¨§¨
.epeayga zeidl lgy mixetikdBúBà äàøL ïåék ,ïðaø eðzoax ¨©¨¨¥¨¤¨¨

,l`ilnbéìò íBìL Bì øîà ,BLàø ìò B÷Lðe Bàñkî ãîòéaø E ¨©¦¦§§¨©Ÿ¨©¨¨¤©¦
íéaøa äøBz éðzãnlL 'éaø' ,éãéîìúå,éìò øæBb éðàL 'éãéîìú'åE §©§¦¦©¦¤¦©§©¦¨¨©¦§©§¦¦¤£¦¥¨¤

íéòîLð íéìBãbäL øBcä éøLà ,ãéîìúk dîéi÷î äzàå äøéæb§¥¨§©¨§©§¨§©§¦©§¥©¤©§¦¦§¨¦
íépèwìe ,øîBçå ì÷dyíépè÷mirnyp.íéìBãbì:`xnbd zl`ey ©§©¦©¨¤§©¦©§¦

n wx ikeøîBçå ì÷ixd ,milecbl mirnyp miphwdàeä àáeiç ©¨¤¦¨
:`xnbd daiyn .mdl mirnyp miphwd eidiyàlàdzid jk ¤¨

y ,ezpeekïéàNBð ,íépèwì íéòîLð íéìBãbäL CBzîdì÷ íépè÷ ¦¤©§¦¦§¨¦©§©¦¦§©¦©
ïîöòa øîBçålr mzetkl jxev oi`e ,milecbl rnydl mdilry ¨¤§©§¨

.jk

ïéøéëî ïðéà íà êìò ïøãä

ïéã úéá åäåàø ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
meia ycwzdl ie`x ycegd didy ote`a zwqer epizpyn

:eycwl ewitqd `le ,miylyeäeàømiyly meia [gxid z`Î]úéa ¨¥
ìàøNé ìëå ïéce ,l`xyin lecb ldw -e÷étñä àìå ,íéãòä eø÷çð ¦§¨¦¨¥¤§§¨¥¦§Ÿ¦§¦

mipiicdLce÷î øîBì,ycegdäëéLçL ãòly miakekd e`viy - ©§¨©¤¨¥¨
,dlila ycegd z` miycwn oi`e ,cg`e miyly liløaeòî äæ éøä£¥¤§¨

miyly meia rawp yceg y`xe ,xaern mcewd ycegd ixd -
:di`xd icr md mnvr mipiicdy ote`a dpynd dpc dzr .cg`e

ïéc úéa eäeàødylye mixyr ly oixcdpq -,ãáìamicr oi`e ¨¥¦¦§©
,mdipta cirdl milekiy mixg`íéðL eãîòémipiicd jezn ©©§§©¦

,ede`xyíäéðôa eãéòéå,mix`ypd mipiicdn dyly ipta -eøîàéå §¨¦¦§¥¤§Ÿ§
.Lce÷î Lce÷îm` la`ìL eäeàøäL,calaeel` dylyúéa' ïä §¨§¨¨§Ÿ¨¥¥

,'ïéc,ycegd z` ycwl miie`xe mikenq xnelkíéðMä eãîòé ¦©©§©§©¦
,ede`xy dylyd jezneáéLBéåmitqep mipyíäéøéáçîmiie`xd §¦¥£¥¥¤

ycegd yeciwlãéçiä ìöà,gxid z` d`xy mdipian iyilyd - ¥¤©¨¦
eãéòéåmipydeøîàéå ,íäéðôa,mipiicd,Lce÷î Lce÷îmrhde §¨¦¦§¥¤§Ÿ§§¨§¨

cirdl mileki mi`exdn mipy oi`e mitqep mipy `iadl mikixvy
oeik ,mdnr d`xy iyilyd iptaïîàð ãéçiä ïéàLz` ycwl ¤¥©¨¦¤¡¨

ycgdBîöò éãé ìò.mitqep mipy enr sxvl jixv `l` ,ecal - ©§¥©§

àøîâ
xnel ewitqd `le 'eke l`xyi lke oic zia ede`x' :dpyna epipy

:`xnbd dywn .'ycewnàðúéîì éì änì`pzd jxved recn - ¨¨¦§¦§¨
y ote` zepyleäeàømbå ïéc úéamb,ìàøNé ìkewitqd `l m`y ¨¥¦§¨¦¨¥

zia ede`xy jka ic ixde ,ycegd xarzd ,dkygy cr eycwl
:`xnbd zvxzn .z`f ycgl ick oicéøèöéà,Cdid `l m`y oeik ¦§§¦

,df ote` yexita x`azneäeàøå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñmb ¨§¨©§¨£¦¨¦§¨
å ïéc úéamb,ìàøNé ìkixddì àîñøtéàxacd mqxtzd - ¥¦§¨¦¨¥¦©§§¨¨

,miyly meia gxid d`xpy,deøaòéì àìåyeciw `ll s`y oeik §Ÿ¦©§
,ycegd ycwzd oic ziaïì òîLî à÷lr wx ycwzn ycegdy ¨©§©¨

.ycegd xarzd ,eycwl ewitqd `l m`e ,oic zia ici
*

,l`xyi lke oic zia ede`x' dpynd oeyl z` zx`an `xnbd
dywn .cg` ote` `ed lkdy `xnbd dpiade ,'micrd exwgp

:`xnbddéì àðúc ïåéëåy ote`a df oic `pzd dpyy oeike -eäeàø §¥¨§¨¨¥¨
éì änì 'íéãòä eø÷çð' ,ìàøNé ìëå ïéc úéaz` exwg dn myl - ¥¦§¨¦¨¥¤§§¨¥¦¨¨¦

exn`p :`xnbd zvxzn .ef di`x lr micr l`xyi lk ixde ,micrd
e ,mipey mipte` ipy o`k,øîà÷ éëä,l`xyi lke oic zia ede`x ¨¦¨¨©

énð éàe micr ipy wx ede`xy e` -eø÷çðmze`e ,íéãòäipya ¦©¦¤§§¨¥¦
m`y dpynd dxn` el` mixwnãò Lce÷î øîBì e÷étñä àìŸ¦§¦©§¨©

.øaeòî äæ éøä ,äëéLçL:`xnbd dywnàðúc ïåéëåede`x m`y ¤¨¥¨£¥¤§¨§¥¨§¨¨
ycewn xnel ewitqd `l m` ,l`xyi lke oic ziaéøä äëéLçL ãò©¤¨¥¨£¥

ðúéîì éì änì ,øaeòî äædéély ote`d z` mb,ììk íéãòä úøé÷ç ¤§¨¨¨¦§¦§§¥£¦©¨¥¦§¨
`ll dliren dpi` l`xyi lke oic zia zii`x m`y heyt ixde
zvxzn .lirez `l cal micrd zxiwgy oky lk ,'ycewn' zxin`

:`xnbdéøèöéà,àðéîà Czòc à÷ìñ ,Coic zia zii`x wxy ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
,miyly meia micrd exwgp m` la` ,dliren dpi` l`xyieéåäéz¦§¥

[didzÎ]úøé÷çdíéãòzaygpúléçúkdå ,ïéczfxkdLce÷î' £¦©¥¦¦§¦©¦§§¨
,àéìéìa éLc÷ìå ,ïéc øîâk 'Lce÷î`ed df xaceéðécà äåäc éãéî §¨¦§©¦§¦©§¥§¥§¨¦¦©£¨©¦¥

úBðBîî,zepenn ipica epivny enk -ïðúc(.al oixcdpq)úBðBîî éðéc ¨¦§©¦¥¨
ïéðcwx oecl miligzn -ïéøîBâå ,íBiaelit` oicd z`,äìélaeàëä ¨¦©§§¦©©§¨¨¨
énðmeia micrd zxiwga eligzd m`y xn`pïéLc÷îs`,àéìéìa ©¦§©§¦§¥§¨

,ïì òîLî à÷`weec `id oic ziad ici lr 'ycewn' zxin` s`y ¨©§©¨
.meia

,dlila mixneb zepenn ipicay oeik :`xnbd zl`eyéëä àîéàå§¥¨¨¦
énðmiycwn oi`e ,jk df oi` ycegd yeciw iabl zn`a recn - ©¦

:`xnbd daiyn .dlila llkàø÷ øîà(d `t mildz)ìàøNéì ÷ç ék' ¨©§¨¦Ÿ§¦¨¥
,'á÷òé éäìàì ètLî àeäyxcp df weqte(:g),ycgd yeciw iabl ¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ

ixde'÷ç' éåä úîéà,ycegd ycwzny -,ïéc øîâaoic ziayk ¥©¨¥Ÿ¦§©¦
,'ycewn' mixne`e'weg' eze`làðîçø déì éø÷ à÷z`f dzpik - ¨¨¥¥©£¨¨

dxezd,'ètLî',cenll yie'ètLn' äî,zepenna oic zligz - ¦§¨©¦§¨
`weec dyrpénð àëä óà ,íBia,oic zia ici lr 'ycewn' zxin` - ©©¨¨©¦

`weecíBia. ©
*

:dpyna epipyïéc úéa eäeàø.íäéðôa eãéòéå íéðL eãîòé ,dywn ¨¥¦©©§§©¦§¨¦¦§¥¤
:`xnbdéànàåixde ,zecr zcbda jxev yi recn -àäz àì §©©Ÿ§¥
äòéîLdpald zii`x lr zecr mipiicd mirneyyäéiàøî äìBãb §¦¨§¨¥§¦¨

zvxzn .mzii`x it lr eycwie ,dpald z` mnvra e`xy -
:`xnbd,àøéæ éaø øîàxaecn,äìéla eäeàøL ïBâkmzii`xy oeike ¨©©¦¥¨§¤¨©©§¨

mileki mpi` ,dlila zecr milawn oi`e ,zecr zlawk zaygp
.mixg`n zecr renyl mikixv `l` ,ef di`x it lr zxgnl oecl

*
:dpyna epipyìL eäeàøeáéLBéå ,íéðL eãîòé ,ïéc úéa ïäå äL ¨§Ÿ¨§¥¥¦©©§§©¦§¦

.ãéçiä ìöà íäéøéáçî:`xnbd dywnéànàzcbda jxev yi ¥£¥¥¤¥¤©¨¦©©
,zecr,'äéiàøî äìBãb äòéîL àäz àì' àîéð énð àëäeycwie ¨¨©¦¥¨Ÿ§¥§¦¨§¨¥§¦¨

.mzii`x it lr dylydàîéz éëåcénð éëäxaecneäeàøL ïBâk §¦¥¨¨¦©¦§¤¨
,äìéladyw ok m` ,`yixd z` epyxity enkeCä eðééädf ixd - ©©§¨©§©

:`xnbd zvxzn .`tiqa ycgzd dne ,`yixa xn`py oicd eze`
e ,dlila ede`xy xaecn `tiqa s` zn`adéì àëéøèöéà àôéñ¥¨¦§§¦¨¥
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dpyd y`x(iying meil)

ïúö÷îmkezn mipy -íéãò eNòð,gvexd lrïúö÷îex`ye - ¦§¨¨©£¥¦¦§¨¨
mipiicd,ïéðéic eNòðcgi eidiy mixg` mipy cer mdl mitxvne ©£©¨¦

z` d`x wxy cry oeik ,mipyd zecr z` elawie ,dylye mixyr¥
,oiic zeidl leki ,eilr cird `le ,dyrndéaø .ïBôøè éaø éøác¦§¥©¦©§©¦

,íéãò ïéNòð ïlek ,øîBà àáé÷ò,dyrnd z` e`xy oeikãò ïéàå £¦¨¥¨©£¥¦§¥¥
,ïéic äNòðzxne`d epizpyn ok m`e .zxg` oixcdpq xaca oecze ©£©¨

zwleg ,mdixag zecr z` lawle oecl mileki dii`xd icr s`y
.oiic dyrp cr oi`y xne`d `aiwr iax lr
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,ytpd z` bxdy mipiicd ede`xyàúeëæ déì eæç eöî àìmpi` - Ÿ¨¨¥§¨

,`aiwr iax mlqt okle ,zekf cv el `evnl milekiàëä ìáàiabl £¨¨¨
,ycgd yeciwäãBî àáé÷ò éaø eléôà.oiic dyrp cry £¦©¦£¦¨¤

* * *

äðùî
dpyd y`x lr dxeza xn`p(` hk xacna),'mkl didi drexz mei'

:xtey zriwz zekld z` x`al dligzn ef dpyneúBøôBMä ìk̈©¨
zeigde zendad lk ipxwn mi`adíéøLk,xtey zriwzlõeç §¥¦

àeäL éðtî ,äøt ìMîdxeza `xwpïø÷y`x iable ,'xtey' `le ¦¤¨¨¦§¥¤¤¤
xn`py ,'xtey' `weec jixv dpyd(` hk xacna)'drExY mFi'§¨

ea xn`py ,laeid zpy ly mixetkd mein epic z` micnle`xwie)

(h dk.'drExY xtFW',ïø÷ eàø÷ð úBøôBMä ìk àìäå ,éñBé éaø øîà ©§¨¨©©¦¥©£Ÿ¨©¨¦§§¤¤
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`ede ,'oxw' `xwp li` ly xtey mby `vnpe ,'li`' `ed 'laei'e
.dxiyk dxt ly oxw ok enke ,xyk

*

àøîâ
.dxt ly oxw milqetd minkg ly mnrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnøétLdaeh dprh -,éñBé éaø øîà÷ly xtey mby ©¦¨¨©©¦¥
:`xnbd zvxzn .xyk `ede ,'oxw' iexw li`ïðaøåy ,mixaeqìk §©¨¨¨

eøwà úBøôBMä[miiexwÎ]eøwàå øôBLmb,ïø÷,mixyk md okle ©¨¦§¨§¦§¤¤
la`,äøôcwx,éøwà àì øôBL ,éøwà ïø÷,leqt `ed okle §¨¨¤¤¦§¦¨Ÿ¦§¦

,oxw dpekn `ed okid `xnbd zx`aneáéúëcepiax dyn zkxaa ¦§¦
sqeil(fi bl mixac),'åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa'gkene §¨¨§©§¥§¥©§¨

ep`vn `le ,'oxw' miiexw ,dxtd oina xkfd `edy xeyd ipxwy
.leqt dxtd oxw okle ,xtey miiexw mdy

:x`al `xnbd dkiynnéñBé éaøå,dxt ly oxw xiykny,Cì øîà §©¦¥¨©¨
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.'xt'k did elceb mewn lkn ,dzr wx `xapy ,'xey' did elib

`xnba x`eane(.g f"r),oey`xd mc` ici lr axwed df xeyy
.ef daxwdn xzei 'dl ahiz ezlitzy cec ywiae

:iqei iaxe minkg zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àìeò¨¨©
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mrhne .adf icba yali l`xyi lr xtkl `ad lecb odky ie`x
`id dxtdy itl ,xtey zriwzl dxt ly oxw minkg elqt df
`ay xteydy ie`x oi`e ,lbrd `hg z` dxikfne ,lbrd ly en`

.lbrd `hg z` xikfi ,oicd meia l`xyi lr xbpql
:`xnbd dywnàìå,l`xyi lr xtkl dxta miynzyn oi` ike - §Ÿ

øt íc àkéà àäålre eilr xtkny mixetkd meia lecb odk ly §¨¦¨©¨
:`xnbd zvxzn .miycwd ycewa encn dfn `ede ,mipdkdìéàBä ©¤¦
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,àeä õeçaî énð øôBLzvxzn .dxt ly oxw minkg elqt recne ¨©¦¦©
:`xnbdàeä ïBøkæìc ïåékl`xyi ly ozltz qipkdl `a `edy - ¥¨¦§¦¨

,miptle iptl.éîc íéðôák§¦§¦¨¥
df mrh `ler xn` cvik :`ler ly enrh lr `xnbd dywn
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:`ler ly eyexitl iqei iax zrc z` `xnbd zx`anéñBé éaøå§©¦¥
xteyl dxtd oxw xiykndúøîà à÷c ,Cì øîàyøBâéh÷ ïéà ¨©¨§¨¨§©¥©¥
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.ïø÷ eøwà énð©¦¦§¤¤
:mzwelgn xe`iaa sqep mrh d`ian `xnbdeðééä ,øîà éiaà©©¥¨©©§

ïðaøc eäééîòèy meyn ,dxt ly oxw elqty,àðîçø øîà 'øôBL' ©§©§§©¨¨¨¨©©£¨¨
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:`xnbd dywn .leqt `ed okle ,df xg` dfa cgi ewacedyàäå§¨
àpzepizpyncøîà÷ 'ïø÷ àeäL éðtî'zvxzn .leqt `edy ©¨¦§¥¤¤¤¨¨©

:`xnbdíéðL àìå àðîçø øîà ãçà øôBLc ,àãç ,øîà÷ ãBòå àãç£¨§¨¨©£¨§¨¤¨¨©©£¨¨§Ÿ§©¦
ìLe.ïø÷ àeäL éðtî ,ãBòå ,úBøôBL äLzrc z` `xnbd zx`an §Ÿ¨¨§¦§¥¤¤¤
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éããäàipyk micxtp mpi`e dfl df mixaegn miclbdy oeik - ©£¨¥
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.ïø÷ eøwà¦§¤¤
*

,oxw e`xwp zexteyd lk `lde iqei iax xn` :dpyna epipy
:`xnbd zxxan .'li`' `ed 'laei'e ,'laeid oxwa jeyna' xn`py
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רמי
ezny in` cenr ek sc ± iyily wxt`nei

íéãò ïéùòð ïúö÷îmixac) aizkc opira zecr zeytp ipic iabc .mdixag ipta ecirie -

.'ebe "znei `l znd znei micr mipy it lr" (fiíéðééã ïéùòð ïúö÷îåmicirnd la` -

envr cr la` ,oiic dyrp oetxh iaxl dil zi` cirdl ie`xdc .mdnr epecie eayi `l

micrd zeidl 'ipzna `pxyk` `l inp dteb ycgd zecr iabe .oiic dyrpc dil zil

eaiyei il dnl ok m`c ,mipiic miyrp

md eayi jk xg`e ,cigi ipta eciri ?mdixagn

ipy wxta dil opixn` ikde .eycwie enr

.(a,`k sc) zeaezkcíä íéãò ïìåëmie`x -

.cirdläãòä åìéöäå.ezekfa ektdi -'éðúî
úåøôåùä ìë.lri ly oia li` ly oia -àåäù

ïø÷,aizk xtey k"dei iabe .xtey iexw epi` -

wxtae "drexz xtey zxarde" (dk `xwie)

laein d"x opixnb (`,cl sc) `xza.ìáåéä ïø÷á
.'nba yxtnck ,`ed `xkic laeie -'îâåø÷à

øôåù åø÷àå ïø÷exw`e ,oxn`ck oxw exw` -

xteyjeyna" (hi zeny) :dxez ozna aizkc -

."xteyd lew idie" :aizke 'ebe "laeidíàø éðø÷å
åéðø÷.ixw`c ogky` oxw ,exey xeka ly -

'äì áèéúåirzyn `w xeyae .xteyn ,izltz -

.`xwàåäù øåùøôdid xey `xwpy meia -

xtk lecb,ziy`xa dyrn ly xey edf -

iexw enei oa xeye .eznewa `xap `xapy meiay

"fr e` ayk e` xey" (ak `xwie) xn`py ,xey

.yly oa cr `xwp epi` xteøåâéè÷ ïéàadf -

.`ed lbrc xebihw inp dxt ly xteye .lbrd

éðúùéàå ìéàåäxtd zi`xn oi`e ,mc zeidl -

.xkipáéø÷é ìá àèåçepaixwi `l mc`d -

.ea `hg `edy ,meldäàðúé ìá àèåç-

.meld eaxwa ea hywzdléúà à÷ ïåøëæìã ïåéë
éîã íéðôìëmeyn dia zilc b"r` ,inp xtey -

la `heg meyn dia zile ,aixwi la `heg

iz` `w oexkflc oeik ,d`pzilecb odk icbak -

.inc miptlyéãìéâ éãìéâdpye dpy lka -

clb lr siqen clb oink `ede ,eztqez zxkip

.ipyd zligz oey`x ly ezilkza ,oey`x

äìåîâ.zlcaen -úåçåèzewelg oeyl -.éåëù
(hi ziy`xa) "swyie" enk ,di`x oeyl -

."ikzqi`e" opinbxzne
ïòá÷
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àðîçøãsc zekn) "oilebd od el`" wxtac :dniz - dcrd elivde dcrd ehtye xn`

z` bxdy cg`a e`xy oixcdpql oipn :xn`c ,`pixg` `xwn dil `wtp (`,ai

c"aa cenriy cr eze` oibxed oi`y ytpd-!"htynl dcrd iptl ecnr cr" :xnel cenlz

,oipic x`yl mzdn sili `lc ,jixhvi` `kdc `xwe ,mzdn dyxc xwirc :xnel yie

`pngx xn`c mzd ip`yc ,xg` c"a jixvdl

dkn oiprl oicd `ed ,edine ."dcrd elivde"

(mye a,v sc w"a) "laegd" 'ta gkenck ,exiag

epyxity enk ,miwelg mipic yi oiic dyrp crae

zecrac (gpd d"c mye :`k) zeaezkc 'a 'ta

,oiic dyrpc `ed d`exd cr `ziixe`c ycgd

dyrp cirnd cr elit` opaxc zexhy meiwae

zeytp ipicae ,oiic-dyrp oi` d`exd cr elit`

.oiic

õåçdxt lynlyn ueg" :inp ipzw `lc `d -

'izkc ,oxw ixwi` inp m`x lyc ,"m`x

(ak mildz) aizke "eipxw m`x ipxwe" (bl mixac)

mpi`e ,milelg mpi` `nye ."ipzipr minx ipxwne"

.xteyl mie`xäéäådniz - laeid oxwa jeyna

(ak ziy`xa) aizkc ,wgvic `xw iziin `lc

p"dc ,miign `xw `eddc b"r`e ."eipxwa jaqa"

m`x ipxwe el xcd exey xeka" `xnba dl iziin

meyn ,i`d iiez`l dil d`xpc :l"ie !"eipxw

.xtey dia aizkcåø÷à- xtey exw`e oxw

xtey exw`e ,oxn`ck ,oxw exw` :i"yx yxit-

lew idie" :aizke ,"laeid jeyna" :aizkc

`xw i`d `iad `l i`n` :oiywn yi ."xteyd

lew mkrnya laeid oxwa jeyna" :oizipznc

zehy !xtey exw` zextey lkc gikedl "xteyd

gken `xw i`dn ,daxc`c .oiadl lwe ,zeywdl

`nlrac gikedl jixv ,cere .oxw ixw` xteyc

.xtey exw` zextey

àèåçxtey iabe - opixn`w d`pzi la-

.ezriwz lewa inp d`pznïåéë
oexkfl inp oyge cet` :dniz - iz`w oexkflc

.md oexkf mihaydc :l"ie !`xwa aizkck ,ez`w

àìågipnl inc `le - zextey dylye mipy

clb lrc qxhpewa yxitck ,xtey jeza xtey

ly ezilkza ipyd zty ,ipy clb sqez` oey`x

.mlek jxc `vei lewde ,oey`x

äãðìdheqa opiyxcck dpin `wtpe - dcenlb

aei`) "cenlb spg zcr ik" (`,an sc)

.(eh
zebelbelg
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ïéàå ,íéãò ïéNòð ïìek :øîBà àáé÷ò éaø ,ïBôøè©§©¦£¦¨¥¨©£¦¥¦§¥

.ïéic äNòð ãò¯ãò ,àáé÷ò éaø àîéz eìéôà ¥©£¤©¨£¦¥¨©¦£¦¨©
,úBLôð éðéãa àìà íúä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk̈¨¨¨©©¦£¦¨¨¨¤¨§¦¥§¨
ïåéëå ."äãòä eìéväå" "äãòä eèôLå" øîà àðîçøc§©£¨¨¨©§¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨§¥¨
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ראש השנה. פרק שלישי - ראוהו בית דין דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ברכת יצחק הייתה על עניין היגיעה בתורה, שעל-ידי-זה מגיעים למעלה מבחינת התורה כמו שהיא מצד-עצמה.
ממאמר פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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!èeLt ìòé ìL äðMä Làø ìL øôBL¯:øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ;àpz éàä ék øîàc àeä ¨¤Ÿ©¨¨¤¨¥¨©£©¦©©¨§©§¨©¦§¨¥
.íéìòé ìLa úBìáBiáe ïéôeôk íéøëæ ìLa ïéò÷Bz eéä äðMä Làøa¯éaøk àúëìä àîéìå §Ÿ©¨¨¨§¦§¤§¨¦§¦©§§¤§¥¦§¥¨¦§§¨§©¦

!äãeäé¯àøéáñ äãeäé éaøk éîð ìáBé ìL eìéôà àðéîà äåä ,äãeäé éaøk àúëìä zøîà éà §¨¦¨§©§¦§§¨§©¦§¨£¨¨¦¨£¦¤¥©¦§©¦§¨§¦¨
ééëc änk äðMä Làøa :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .ïì òîLî à÷ ,déìéôè déúòc Léðéà ó ¥¨©§©¨§©¨¦©§¦¨¨©§Ÿ©¨¨©¨§¨¥¦¦©£¥§¥

änk äðMä Làøa :øáñ øîe .éìòî éôè déúòc Léðéà èéLôc änk íéøetkä íBéáe ,éìòî©£¥§©¦¦©¨§¨¥¦¦©£¥§¥©£¥¨¨©§Ÿ©¨¨©¨
ééëc änk úBiðòúáe éìòî éôè déúòc Léðéà èéLôc.éìòî éôè déúòc Léðéà ó §¨¥¦¦©£¥§¥©£¥§©£¦©¨§¨¥¦¦©£¥§¥©£¥
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dpyd y`x(iying meil)

'àéðìt ïòá÷',ipraw ipelt -déì øîà÷ éàî òãé äåä àìoiad `l - ©§©§¨§¨Ÿ£¨¨©©¨¨©¥
.ezpeek dn ielàLøãî éa ìéàL àúàziaa l`ye iel `a - £¨§¥¥¦§§¨

,mixacd yexit z` yxcndCì øîà 'ïìæb' ,déì [eøîà] (øîà)- ¨§¥©§©¨©¨
,eze` lfb ipelty ezpeekáéúëcik`ln `iapd ly dgkezd ixaca ¦§¦

mpi`y jka `ed jexa yecwd z` milfeb lekiak mdy ,l`xyil
zexyrne zenexz miyixtn(g b ik`ln)'åâå íéäìà íãà òa÷éä'iM £¦§©¨¨¡Ÿ¦¦

.'dnExYde xUrOd ,LEpraw dOA mYxn`e ,iz` miraw mY`øîà ©¤Ÿ§¦Ÿ¦©£©§¤©¤§©£©©£§©§¨¨©
íúä éàåä éà ,éMà áøì Léðøaî àáø déìly enewna iziid m` - ¥¨¨¦©§¦§©©¦¦£©¨¨

,mc` eze` zpeek dn rcei iziid `le ,ieldéì àðéîà äåäiziid - £¨£¦¨¥
,eze` l`eyéëéäcvik -àìénîe ,Còá÷ éànàå ,Còá÷ éàîa ,Còá÷ ¥¦©§¨§©©§¨§©©©§¨¦¥¨

eizeaeyz jeznàðéòãé äåä.'oraw' oeyla ezpeek z` oian iziid - £¨§¨¦¨
:`xnbd zniiqneäéàå,ok dyr `ly ,iele -àøeqéàc àúléî ,øáñ §¦¨©¦§¨§¦¨

déì øîà÷dvx `le ,xeqi` xacl mc` eze` zpeeky ayg - ¨¨©¥
.jk lr el`eyl

*
dixac jezn ozernyn z` epiady ,zetqep milin d`ian `xnbd

bd zxtqn .`iypd dcedi iax zia zgty ly:`xnéòãé eåä àìŸ£¨§¥
ïðaødaiyid ipa erci `l -,'ïéâeøéñ' éàîdpyna epipyydlibn) ©¨¨©¥¦

(.fi,`vi ,oibexiql dlibnd z` `xw m`yéaø éác àúnàì äeòîL©§¨§©§¨§¥©¦
,iax zia ly dgtyd z` ernyy cr -éìééò eåäc ïðaø eäðúæçc©£¥©§©¨¨©£¨§¥

é÷ñt é÷ñt,zeveaw zeveaw miqpkp daiyid ipa z` dz`xyky - ¦§¥¦§¥
,cgi mlek `le,ïéâeøéñ ïéâeøéñ ïéñðëð ízà éúî ãò ,eäì äøîà̈§¨§©¨©©¤¦§¨¦¥¦¥¦

`l m`y `ed dpynd yexite ,dwqtd oeyl `ed 'oibexiq'y epiade
.`vi ,`xwe wiqtde `xw `l` zg` zaa dlibnd z` `xw

,úBâBìâeìç éàî ,ïðaø éòãé eåä àì`neia epipyy(:gi)eid `ly Ÿ£¨§¥©¨¨©£§
lek`l mixetkd mei mcewy minid zraya lecbd odkl mipzep

,zebelbelg `ed mdn cg`e ,d`neh icil mi`iand mixacàîBé¨
øcáî à÷c àøáb àeääì úéæçc ,éaø éác àúnàì äeòîL ãç©©§¨§©§¨§¥©¦©£¥§©©§¨§¨§©©

déðéçtøt,'dipigtxt' `xwpd wxi xfity mc` dz`xy -äøîà ©§§¦¥¨§¨
,EâBìâeìç øfôî äzà éúî ãò ,déìmd zebelbelgy epiade ¥©¨©©¨§©¥£§¤

.'dipigtxt'
éàî ,ïðaø éòãé eåä àìdxezd lr xn`py weqtd yexit(g c ilyn) Ÿ£¨§¥©¨¨©

äøîà úååäc ,éaø éác àúnàì äeòîL ãç àîBé ,'jîîBøúe äìñìñ'©§§¤¨§§¤¨¨©©§¨§©§¨§¥©¦©£¨¨§¨
déøòNa Ctäî à÷ äåäc àøáb àeääìdidy cg` mc`l dxn`y - §©©§¨©£¨¨§©¥¦¨¥

,mzetil eizexrya jtdn,EøòNa ìñìñî äzà éúî ãò ,déì äøîà̈§¨¥©¨©©¨§©§¥¦¨§
z` `evnl dxeza ytgze jetdzy epiid 'dlqlq'y epiade

.dci lr cakzze mnexzz ,'jnnexz' df ici lre ,dipenhn
éàî ,ïðaø éòãé eåä àìlaa zeprxet lr exn`py mixacd yexit Ÿ£¨§¥©¨¨©

(bk ci diryi)àúnàì äeòîL ãç àîBé ,'ãîLä àèàèîa äéúàèàèå'§¥¥¦¨§©§£¥©§¥¨©©§¨§©§¨
àúéa éèàèå àúéèàè éìe÷L ,dzøéáçì äøîà úååäc éaø éácigw - §¥©¦©£¨¨§¨©£¦§¨§¦¨¦¨§©¦¥¨

z` micakn `h`hnay epiade ,ziad z` i`h`hze `h`hn
laa z` d"awd cinyiy `id `iapd zpeeke ,eay jelkldn ziad

.day xyerde miyp`dn dwixe diwp didze
'Eìkìëé àeäå Eáäé 'ä ìò CìLä' éàî ,ïðaø éòãé eåä àìdp mildz) Ÿ£¨§¥©¨¨©©§¥©§¨§§§©§§¤

(bk.'jadi' dlind yexit dn ,äåä ãç àîBé ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©£¨
àòéiè àeää éãäa àðìéæà,iaxr xgeq mr izkld cg` mei -äåä ¨§¥¨©£¥©©¨¨£¨

àðeè àðéøc,`yn `yep iziide -éáäé ìB÷L ,éì øîàåéãLe C ¨¥¨¨§¨©¦§§¨¨§¥
éàìîbàepiide ,ily lnbd lr eze` jlyde j`yn z` gw - ©©§©

yzy ,xnel aezkd `ae ,'j`yn' `ed 'jadi'ylr j`yn z` jil
,j`yn z` eilr miyz lekiake d"awda ghaz xnelk ,d"awd

.jnewna eze` `yi d"awde ,'jlklki `ed'e

äðùî
,dpyd y`x ly xteyd beqa zetqep zekld zx`an epizpyn

:ea driwzd ote`e,äðMä Làø ìL øôBLoxwn dyrpìLdig ¨¤Ÿ©¨¨¤
dnyy,ìòéxteyd zeidl jixveèeLt.setk epi`y ,xyi - ¨¥¨

mbe xteya mb dpyd y`xa mirwez eid ycwnd ziaa
:my zeriwzd ote` z` zx`an dpynd ,zexvevgaeziaa

did ,ycwndåétxteyd lyáäæ äteöî.iteile ceaklézLe ¦§¤¨¨§¥
ïéããvä ïî úBøöBöçiciv ipyn micner zexvevga mirwezd ipy - £§¦©§¨¦

rwezd j` ,cgi rewzl miligzn mzyly eide .xteya rwezd
aøôBLdidéøàîC,ezriwza,úBøv÷î úBøöBöçåixg`y ick ¨©£¦©£§§©§

ricedl ,ecal xteyd lew rnyi ,zexvevgd eniiqiyLxwir ¤
a íBiä úåönd zriwz.øôBM ¦§©©¦¨

zx`an dpynde ,zexvevge zexteya mirwez eid zeiprza s`
:zeriwzd ote` z`,úBiðòzáemirwez eidazexteyíéøëæ ìL- ©©£¦§¤§¨¦

,mili`ïäéôe ,ïéôeôkzexteyd lyúBøöBöç ézLe ,óñk äteöî §¦¦¤§¤¤¤§¥£§
,òöîàa,zexteya mirwezd ipy mdiciv ipyneøv÷î øôBL ¨¤§©¨§©¥

,ezriwza,úBëéøàî úBøöBöçåricedl,úBøöBöça íBiä úåönL ©£§©£¦¤¦§©©©£§
xn`py ,dlitzl mrd z` qpkl ick(a i xacna)iYW Ll dUr'£§§¥

epiide ,'dcrd `xwnl Ll Eide ,mz` dUrY dWwn sqM zxvFvg£§Ÿ¤¤¦§¨©£Ÿ¨§¨§§¦§¨¨¥¨
.dcrd z` lidwdl `ed mxwir zexvevgdy

xn`py ,xteya mirwez laeid zpy ly mixetikd meia s``xwie)

(h dkmeia ,ycgl xeyra iriayd ycga drexz xtey zxarde'
:df oic dpynd zx`an .'mkvx` lka xtey exiarz mixetkdäåL̈¤

oicäòé÷úì ,äðMä Làøì ìáBiäxteya mirwez mdipyay - ©¥§Ÿ©¨¨¦§¦¨
,heytúBëøáìåy myky -ryz dlitza mixne` dpyd y`xa §¦§¨

meia mixne` mb jk ,zexteye zepexkf zeieklne ,zekxa
oldl x`eank ,laei ly mixetikd(.cl)y`xl laeid ywedy

.dey dxifba dpyd
äãeäé éaøe wlegíéøëæ ìLa ïéò÷Bz äðMä Làøa ,øîBà,mitetk ©¦§¨¥§Ÿ©¨¨§¦§¤§¨¦

,heyta mirwezy `nw `pz zrck `leúBìáBiáemirwezìLa ©§§¤
íéìòélaei zeeydl dey dxifba micnel oi` eixacle ,miheyt §¥¦

.dpyd y`xl
*

àøîâ
`ed laeie dpyd y`x ly xtey `nw `pz zrcly dpyna epipy
laei lye ,setk `ed dpyd y`x ly xtey dcedi iaxle ,heyt

:ef zwelgna iel iax zrxkd z` d`ian `xnbd .heytéaø øîà̈©©¦
íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL äåöî ,éåìrewzl ,laeid zpya ¥¦¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦

azexteyäðMä ìk ìLå ,ïéôeôk,zeiprza mirwezyk -.ïéèeLôa §§¦§¤¨©¨¨¦§¦
dpiade ,dweqt dkld xn`y d`xp iel iax ly epeyl jezne

:`xnbd dywn .lkd ixacl `ed df oicy ezpeeky `xnbdïðzäå§¨§©
,epizpyna.èeLt ìòé ìL ,äðMä Làø ìL øôBL:`xnbd zvxzn ¨¤Ÿ©¨¨¤¨¥¨

àpz éàä ék øîàc àeädf `pzk xaeq iel iax -[ïðúc] (àéðúã) §¨©¦©©¨¦§©
,epizpynaíéøëæ ìLa ïéò÷Bz eéä äðMä Làøa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§Ÿ©¨¨¨§¦§¤§¨¦

íéìòé ìLa úBìáBiáe ,ïéôeôkiaxy ok m` :`xnbd dywn .miheyt §¦©§§¤§¥¦
,dcedi iaxk wqet ielàîéìådxvwa xn`iy -éaøk àúëìä' §¥¨¦§§¨§©¦

.'äãeäé:`xnbd zvxznäåä ,'äãeäé éaøk àúëìä' úøîà éà §¨¦¨§©¦§§¨§©¦§¨£¨
eléôà àðéîàxteya,déì àøéáñ äãeäé éaøk énð ìáBé ìL £¦¨£¦¤¥©¦§©¦§¨§¦¨¥

,heyta mirwezyïì òîLî à÷mirwez laei ly xteyay iel iax ¨©§©¨
xtey yiwdl yiy ,`nw `pzk xaeq `ed dfay oeik epiide ,setka
dpyd y`xay wqet `edy oeike ,dpyd y`x ly xteyl laei ly

.ea mirwez laeia s` ,setka mirwez
*

:epizpyna zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîaiax §©¨¦§§¥
,`nw `pze dcediøîdcedi iax -ééëc änk äðMä Làøa ,øáñó ©¨©§Ÿ©¨¨©¨§¨¥

dézòc Léðéàmiyeak eipte ezlitza envr stekn mc`dy lkk - ¦¦©§¥
,ux`lélòî éôèdlitzl `ay xteyd okle ,xzei sicr jk - §¥§©¥

.setk didiy jixv wgvi zciwr zxikfleíéøetkä íBéáezpya §©¦¦
,zerwxwle micarl xexc `exwl driwzd zpeeky ,laeidänk©¨

élòî éôè dézòc Léðéà èéLôcmicarl fnx `edy ,xzei sicr - §¨¦¦¦©§¥§¥§©¥
.heyta oirwez jkle ,zexig jxc my`x mi`yepdøîe`pz - ©

`nw,øáñydézòc Léðéà èéLôc änk äðMä Làøalkk - ¨©§Ÿ©¨¨©¨§¨¦¦¦©§¥
,ezlitza dlrnl ey`x z` hyet mc`dyélòî éôèsicr `ed - §¥§©¥

dey dxifba z`f micnely oeik ,heyta mirwez laeia mbe ,xzei
.dpyd y`xnééëc änk ,úBiðòzáedézòc Léðéà ómc`y lkk - ©©£¦©¨§¨¥¦¦©§¥

,daeyzae dlitza eal z` ripkne envr stekélòî éôè`ed - §¥§©¥
.setk xteya mirwez okle ,xzei sicr
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eznyרמד in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
ìåñô äô úçðä íå÷îá 'åë áäæ äôåöî åéôå.xteya `le adfa driwzdy -êéøàî êëì

øôåùá.`ed `vexiz -'åë àìéîîå.seq `la dligz il dne ,dligz `la seq il dnc -

ediiexz` iaeze`l irac meyne.`weic jd wiic -äðåùàøá ò÷úiptly dheyta -

drexzd.íéúùë äéðùá êùîåzg` ,zetevx zeriwz 'a o`k rewzl jixv didy itl -

dheytl zg`e ,zeiklnc dixg`l dheytl

.zepexkfc diptlúåãå øåá`l` ,edpip `cg -

,rwxwd lr oiipaa zecde dxitga xeady

.f"rla `"pxhyivñèéôo"ihpet ,dlecb ziag -

.f"rlaàøáâ ãçî.xenye xekfc `inec -àä
àéîã àì`l` `inc `l xteyc `zlin `d -

.`tiqlïéøå÷ 'éxyt` i`y ,o`k yi zelew 'ie -

`di `ly ,zg` daiza mxeaic mvnvl mdl

.miptl cg`e xeg`l cg`äéìò äáéáçã-

.el `id dycgäñç äøåúä(ci `xwie) aizkc -

d deve"ilk e`nhi `ly "ziad z` epte odk

.dewna dxdh mdl oi`y ,ekezay qxgãáòéîì
àãáåò.xteye zexvevga -øôåù ùéù íå÷î-

.laeie d"x oebkúåøöåöç ùéù íå÷îoebk -

.zeiprzâéäðä êëåxtey epizpynk -

.zexvevgeúéáä øäáå çøæî éøòùá`cg -

:`"ie .ziad xda gxfn ixrya :`id `zlin

gxfn ixrya.miyp zxfra -'éðúîøôåù
å÷áãå ÷ãñðù.c"elb oixewy ,waca -ìåñô-

.zextey ipyk dil dedc
'îâ
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äøåúácgi oixew mipy `le ,ecal mbxzn mbxznd ok ixg`e ,ecal :yexit - `xew cg`

.cgi oinbxzne

ìáàcigi dxezay miweqt dpeny (mye `,eh sc) a"ac w"ta opixn`c `de - `l mipy

mze` `xew-mewlgi `ly `l` .inp dxezd lk k"`c ,enr xg` `xwi `ly `l

oibdepy dne .drax` dfe drax` df ,mipyl

dxeza mipy zexwl-`xza wxtc 'ipzn` eknq

rceiy in lk dpey`xa :opzc (f dpyn) mixekac

zexwl-zexwl rcei epi`y in lke ,`xew-

epiwzd .mixeka `iadln erpnp .eze` oixwn

epi`y in z`e rcei `edy in z` oixwn eidiy

.rcei

ïàîë:dniz - jiyrn zlgz meid df opilvn

w"ta opixn`ck ,ryedi iaxk l"iw `d

l"iwc :z"x xne`e !ryedi 'xk dtewzl (`,ai sc)

`pir axe ."laei dey"n jixtc :`pir axk:w"d

dizi`c "jiyrn zlgz meid df" `ki` `de

`d i`ce `l` !laeia dizile dpyd y`xa

dil opixn`c-`l` ,mler ly eziixa meyn e`l

ea oecp mlerdy oic dyrn zlgz meyn

,laeic k"deia inp jiiy dfe .e`l e` miiwzdl

(`,cl sc) `xza wxta onwlck ,d"xl ywedc

xity dil ipync b"r`e (`l inei x`ya la`)-

`pyil jci`l ,edine .dia xcd `l `pir ax

iiepyl dil ded ,`"xk `lc 'ipzn :xn`wc ,`iyw

.i`w mler z`ixa` e`l jiyrn zlgz meid dfc

,`"xk zxvr ipinyc myba xilwd `"x cqiy dne

'xk cqi gqt lyae ,mlerd `xap ixyza xn`c

ryedi-,miig midl` ixac el`e el`c z"x xne`

ze`xal daygna dlr ixyzac xninl `ki`e

oiyer" wxta ogky` dzeekce ,oqip cr `xap `le

dlry ,mc` iab (mye `,gi sc oiaexir) "oiqt

`l` `xap `l seqale ,mipy ze`xal daygna

.cg`

ïàîë`l k"r `d :dniz - xfril` 'xk `lc

wxta onwl `ipzdc ,ilin lkl eey

driwzl d"xl laei dey (`,l sc) `xza

eycwy c"aa oia oirwez laeiay `l` ,zekxale

lke ,ycgd z` eycw `ly c"aa oia ycgd z`

.rewzl aiig cigie cigiøôåùewace wcqpy

.zextey ipyk dil dedc :qxhpewa 'it - leqt

.zekizg 'al wlgpy ,ixnbl wcqpy l"xy ,rnyn

cg` cvn xaegn did m`y-.zextey ipy df oi`

ixnbl wlgp m`c :dnize-ixay wac epiid

wcqpc :d`xp jkle !zextey-ekx`l cg` cvn

wac y"ke .eilr xtey my oi`y itle ,elek ipt lr

.ipzw ef xnel jixv oi`e ef :`l` ,zextey ixay

ewace cg` cvn wcqpyk cxtdl eteq xzei :p"`

my iede ,zekizg ly cg` xtey dyr m`yn

ith eilr xtey-ixay wace .ol rnyn `w

dylye mipy mrhn liqtin `l inp zextey

meyn :inp i` .xtey iexw df oi`c `l` ,zextey

"zxarde" (dk `xwie) aizkc-ik ,ezxard jxc

jxc opirac meyn ,ea rwze ektd opilqtc ikid

dylye mipy meyn mrhn lqtp elit`e .ezxard

zextey-.melk `iyw oi`
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íB÷îa ,áäæ eätéö :àéðúäå ."áäæ äteöî åéôe"¦§¤¨¨§¨©§¨¦¨¨¨¦§
!øLk åét úçðä íB÷îa àìL ,ìeñt åét úçðä£¨©¦¨¤Ÿ¦§£¨©¦¨¥

¯íB÷îa àìL ïéúéðúî éîð ïðz ék :ééaà øîà£©©©¥¦§©©¦©§¦¦¤Ÿ¦§
éøúe ."íéããvä ïî úBøöBöç ézLe" .ïðz ät úçðä£¨©¤§©§¥£§¦©§¨¦§¥
øeaéãa "øBîL"å "øBëæ" :àéðúäå ?éòîzLî éî éì÷̈¥¦¦§©§¥§¨©§¨¨§¨§¦
ïæBàä ïéàå øaãì äìBëé ätä ïéàL äî ,eøîàð ãçà¤¨¤¤§©¤¥©¤§¨§©¥§¥¨¤

ì äìBëé!òBîL¯éøàî Cëì.øôBMa C¯éëc àøîéîì §¨¦§©§¨©£¦©¨§¥§¨§¦
àìénîe ,àöé äòé÷z úìéçz àìa äòé÷z óBñ òîL̈©§¦¨§Ÿ§¦©§¦¨¨¨¦¥¨
:òîL àz ?àöé äòé÷z óBñ àìa äòé÷z úìéçz§¦©§¦¨§Ÿ§¦¨¨¨¨§©
àìà Bãéa ïéà íézLk äiðMa CLîe äðBLàøa ò÷z̈©¨¦¨¨©©§¦¨¦§©¦¥§¨¤¨

!ézøúa déì ÷ìñéz ?éànà .úçà¯é÷eqtàúòé÷z ©©©©¦§©¥§©§¥©¥§¦£¨
Bà øBaä CBúì ò÷Bzä :òîL àz .ïðé÷ñt àì éããäî¥£¨¥¨¨§¦©¨§©©¥©§©
òîL øôBL ìB÷ íà ,ñèétä CBúì Bà úecä CBúì§©§©¦¨¦¨¨©
÷Btéì ?éànà .àöé àì òîL äøáä ìB÷ íàå ,àöé̈¨§¦£¨¨¨©Ÿ¨¨©©¥
ézøz àìà !àì÷ áaøòéìc énwî äòé÷z úìéçúa¦§¦©§¦¨¦©¥§¦©§¥¨¨¤¨©§¥
.éònzLî éøáâ éøzî ,éònzLî àì àøáb ãçî éì÷̈¥¥©©§¨¨¦§©§¥¦§¥©§¥¦§©§¥

¯àìL ãáìáe ,íbøúî ãçàå àøB÷ ãçà äøBza :àéðz àäå ?éònzLî éî éøáâ éøzîe¦§¥©§¥¦¦§©§¥§¨©§¨©¨¤¨¥§¤¨§©§¥¦§©¤Ÿ
äøNò eìéôà äìéânáe ììäa :àôéñì àìà àéîc àì àä .ïéîbøúî íéðLe ïéøB÷ íéðL eäé§§©¦¦§©¦§©§§¦¨¨©§¨¤¨§¥¨©©¥©§¦¨£¦£¨¨
änì àìà .òîLå déúòc áéäé áéáçc ïåék :éîð àëä ,déúòc áéäé áéáçc ïåék :àîìà .ïéøB÷¦©§¨¥¨§¨¦¨¥©£¥¨¨©¦¥¨§¨¦¨¥©£¥§¨©¤¨¨¨

éøàî?øôBMa C¯äteöî åéôe ïéôeôk íéøëæ ìLa úBiðòúáe" .øôBMa íBiä úåönL òãéì ©£¦©¨¥©¤¦§©©©¨§©£¦§¤§¨¦§¦¦§¤
óñëc àéôeðék ìk :àîéà úéòaéà ?óñëc àëä àðL éàîe ,áäæc íúä àðL éàî :"óñk¤¤©§¨¨¨§¨¨©§¨¨¨§¤¤¦¨¥¥¨¨¦§¨§¤¤
ìL ïðBîî ìò äñç äøBzä :àîéà úéòaéàå ."óñk úBøöBöç ézL Eì äNò" áéúëc ,àeä¦§¦£¥§§¥£§¤¤§¦¨¥¥¨©¨¨¨©¨¨¤

.ìàøNé¯!óñëc ãéáòð éîð íúä¯éãò áBè íBé ãBák ,éëä eìéôàìàeîL øa àtt áø .ó ¦§¨¥¨¨©¦©£¦§¤¤£¦¨¦§¨¦©©¨©§¥
:éëä éîð àéðz .Lc÷na àìà eøîà àì :àáø déì øîà .ïéúéðúîk àãáBò ãáòéîì øáñ̈©§¦£©¨¨§©§¦¦£©¥¨¨Ÿ¨§¤¨©¦§¨©§¨©¦¨¦
LiL íB÷î ,øôBL ïéà úBøöBöç LiL íB÷î :ïéìeába ìáà ,Lc÷na íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦©¦§¨£¨©§¦¨¤¥£§¥¨¨¤¥
àaLëe ,éðëéña ïBéãøz ïa àéððç éaøå ,éøBtéöa àzôìç éaø âéäðä ïëå .úBøöBöç ïéà øôBL¨¥£§§¥¦§¦©¦£©§¨§¦¦§©¦£©§¨¤§©§§¦§¦§¤¨
øîà .ãáìa úéaä øäáe çøæî éøòLa àìà ïk ïéâäBð eéä àì :eøîà íéîëç ìöà øác̈¨¥¤£¨¦¨§Ÿ¨£¦¥¤¨§©£¥¦§¨§©©©¦¦§¨¨©
éðôì eòéøä øôBL ìB÷å úBøöBöça" áéúëc dàø÷ éàî :éåì ïa òLBäé éaø àîéúéàå ,àáø̈¨§¦¥¨©¦§ª©¤¥¦©§¨¨¦§¦©£§§¨¨¦¦§¥

'ä CìnäìáBiä äåL" .àì àîìòa ìáà ,øôBL ìB÷å úBøöBöç ïðéòác àeä 'ä Cìnä éðôì " ©¤¤¦§¥©¤¤§¨¥©£§§¨£¨§¨§¨¨¨¤©¥
äæ" àðcéàä ïðéìöî ïàîk :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà .'åë "úBëøaìå äòé÷zì äðMä LàøìŸ©¨¨©§¦¨§©§¨¨©©¦§¥©¦§¨§©§©¥©¨¦¨¨¤

éNòî úìçz íBiä.íìBòä àøáð éøLúa :øîàc ,øæòéìà éaøk ïàîk ,"ïBLàø íBéì ïBøkæ E ©§¦©©£¤¦¨§¦§©§©¦¡¦¤¤§¨©§¦§¥¦§¨¨¨
úìçz íBiä äæ" àkéà àäå ,úBëøáìå äòé÷úì äðMä Làøì ìáBé äåL :àðéò áø áéúî§¦©¥¨¨¤¥Ÿ©¨¨¦§¦¨§¦§¨§¨¦¨¤©§¦©

éNòî!àúéì ìáBiáe àúéà äðMä Làøaã ,"ïBLàø íBéì ïBøkæ E¯áø .àøàMà éðú÷ ék ©£¤¦¨§¦§Ÿ©¨¨¦¨©¥¥¨¦¨¨¥©§¨¨©
Làøì ìáBiä äåL ïðúc àä :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà :éëä éðúî éãéà áøc déøa àLéL¥¨§¥§©¦¦©§¥¨¦¨©©¦§¥©¦§¨¨¦§©¨¤©¥Ÿ
àøáð éøLúa øîàc ïåék øæòéìà éaø éàc ,øæòéìà éaøk àìc ïàîk úBëøaìå äòé÷zì äðMä©¨¨©§¦¨§©§¨§©§¨§©¦¡¦¤¤§¦©¦¡¦¤¤¥¨§¨©§¦§¥¦§¨

éNòî úìçz íBiä äæ" àkéà àä ,íìBòäìáBéáe àúéà äðMä Làøac "ïBLàø íBéì ïBøkæ E ¨¨¨¦¨¤©§¦©©£¤¦¨§¦¦§Ÿ©¨¨¦¨§¥
!àúéì¯.àøàMà éðú÷ ékäðùî.ìeñt úBøôBL éøáL ÷aéc ,ìeñt B÷aãå ÷cñpL øôBL ¥¨¦¨¨¥©§¨¨¨¤¦§©§¦§¨¦¥¦§¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dpyd y`x(iyiy meil)

'eke dpyd y`x ly xtey :dpyna epipy.áäæ äteöî åéôedywn ¦§¤¨¨
:`xnbd,àéðzäåy xtey,áäæ eätéödtiv m`åét úçpä íB÷îa §¨©§¨¦¨¨¨¦§©¨©¦

,rwezd ly,ìeñtm`e .xteya `le ,adfa `id driwzdy meyn ¨
edtiv.øLk ,åét úçpä íB÷îa àlLly eit did cvik ok m`e ¤Ÿ¦§©¨©¦¨¥

:`xnbd zvxzn .adfa dtevn ycwnd ziaa xteydék ,éiaà øîà̈©©©¥¦
ïéúéðúî énð ïðz,adf dtevn eit didy,ïðz ät úçpä íB÷îa àlL §©©¦©§¦¦¤Ÿ¦§©¨©¤§©

.'eit' dpekn mewn eze` s`e
*

:dpyna epipy,íéããvä ïî úBøöBöç ézLezexvevge jix`n xtey §¥£§¦©§¨¦
,cgi zexvevgae xteya erwz cvik :`xnbd dywn .zexvwn

éòîzLî éî éì÷ éøúe,zelew ipy cgi renyl xyt` ike -àéðzäå §¥¨¥¦¦§©§¥§¨©§¨
xtqa ,dxeza miinrt eazkpy ,zexacd zxyr iabl `ziixaa

zeny(g k)aezkøBëæ','zAXd mFi z`emixac xtqa(ai d)xn`p ¨¤©©¨
øBîL'mdipyy ,'zAXd mFi z`eøîàð ãçà øeaéãa,'d ici lräî ¨¤©©¨§¦¤¨¤¤§©

ì äìBëé ïæBàä ïéàå ,øaãì äìBëé ätä ïéàMòBîLzaa mixeaic ipy ¤¥©¤§¨§©¥§¥¨¤§¨¦§©
.cgi zelew ipy renyl dleki ofe`d oi` qpd ilely x`eane ,zg`

:`xnbd zvxznéøàî CëìøôBMa Cick ,zexvevgd ewqty xg`l §¨©£¦©¨
.ecal xteyd lew rnyiy

:`xnbd dywnàøîéîì,df uexiz itl xn`p m`d -òîL éëc §¥§¨§¦¨©
z` wx mc`dóBñd,àöé ,äòé÷z úléçz àìa ,äòé÷zo`k ixdy §¦¨§Ÿ§¦©§¦¨¨¨

,zexvevgd xg`l da jix`dy ,driwzd seq z` wx rnyàìénîe¦¥¨
wx rny m`y oicd `edäòé÷z óBñ àìa äòé÷z úléçzmb,àöé §¦©§¦¨§Ÿ§¦¨¨¨

xacd oi`y di`x `iadl dqpn `xnbd .mdipia wlgl `xaq oi`y
:ok,òîL àzdpyna epipy(:bl)zeyrp dpyd y`x zeriwz , ¨§©

xcq lkae ,zexteyae zepexkfa zeieklna ,mixcq dylya
m` ,driwze drexz driwz mirwezäðBLàøa ò÷zxcqa - ¨©¨¦¨

,drexz dixg`e ,dpey`x driwz ,zeieklna CLîed driwzäiðM ¨©©§¦¨
kly jxe`íézLmb ynyz ef driwzy dvxe ,zeriwz izy - §§©¦

,zepexkf ly dpey`xk mbe zeiekln ly dpexg`kàlà Bãéa ïéà¥§¨¤¨
driwz,úçàici `vi `le ,zeiekln ly dpexg` driwz `idy ©©

wlg zrinya icy xn`p m`e .zepexkf ly dpey`x driwz
,driwzdnéànà,zg` `l` ecia oi`ézøúa déì ÷ìñézdlrz - ©©¦§¥¥§©§¥

ly dpexg` didz driwzd zligzy ,mizyk ef driwz el
:`xnbd zvxzn .zepexkf ly dpey`x dneiqe ,zeieklné÷eqt©¥

ïðé÷ñô àì éããäî àúòé÷ú,mizyl zg` driwz miwlgn oi` - §¦¨¨¥£¨¥Ÿ©§¦¨
driwz zaeg ici z`vl ick la` ,zg` driwz ef seq seqy oeik

.driwzdn wlg zrinya ic zg`
:xg` mewnn di`x `xnbd d`ianòîL àzoldl dpyndn(a"r), ¨§©

øBaä CBúì ò÷Bzä,rwxwa xetgdúecä CBúì Bàlrn iepad xea - ©¥©§©§©
,rwxwdñèétä CBúì Bà,dlecb ziag -íà,xeal uegn cnerd §©¦¨¦

øôBL ìB÷ecalàöé ,òîL,ezaeg iciíàåmb xteyd lew mr cgi ¨¨©¨¨§¦
äøáä ìB÷[xead on dlerd cdÎ].àöé àì ,òîLicy xn`p m`e £¨¨¨©Ÿ¨¨

,driwzd zvwn zrinyaéànà,`vi `l÷etéì`vi -azriny ©©¦¦
úléçzdàì÷ áaøòéìc énwî ,äòé÷zcdd lew axrzdy mcew - §¦©§¦¨¦©¥§¦©§©¨¨

.driwzd zvwn zrinya ic `ly gkene ,xteyd lewa
:xg` ote`a dpynd z` zvxzn `xnbdàlàrenyl jixv zn`a ¤¨

lew mb rnyp driwzd zligzay s`e ,driwzd lk z`
i`y 'xenye xekf' iabl `ziixadn epiywdy dne ,zexvevgd

c ,wlgl yi ,cg`k zelew izy renyl xyt`àøáb ãçî éì÷ ézøz©§¥¨¥¥©©§¨
éòîzLî àìipy j` ,mirnyp mpi` ,cg` mc`n cgi zelew ipy - Ÿ¦§©§¥

zelewéøáb éøzîipyde xteya rwez cg`y ,mc` ipa ipyn - ¦§¥©§¥
,dxvevgaéòîzLîlew wx renyl eal z` oiekl mc`d leki - ¦§©§¥

:`xnbd dywn .`vi ,xteyd z` renyl oeik m`e ,cg`éøzîe¦§¥
a ,àéðz àäå ,éòîzLî éî éøábd z`ixwäøBz,xeaivaàøB÷ ãçà ©§¥¦¦§©§¥§¨©§¨¦¨¤¨¥

íbøúî ãçàå,mrd epiaiy ,zinx`l weqtd mebxz z` `xew - §¤¨§©§¥
,ïéîbøúî íéðLe [àøB÷ ãçà àäé] (ïéøå÷ íéðù åäé) àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ§¥¤¨¥§©¦§©§§¦
ipa ipyn zelew ipy s`y gkene .mirnyp mpi` zelew ipyy iptn

:`xnbd zvxzn .cgi mirnyp mpi` mc`àäxteyd oic - ¨
zexvevgdeàéîc àì,mebxzl dnec epi` -àlàdnecìdn Ÿ¨§¨¤¨§

a epipyyàôéñ,my `ziixad lyad zxin`áe ìläz`ixw ¥¨§©¥¦
deléôà ,äléânm`ïéøB÷ äøNòs`e ,ezaeg ici rneyd `vei cgi §¦¨£¦£¨¦

`l` ,ixnbl deya mz`ixw z` mvnvl mileki dxyrd lk oi`y
,xg`n cg`e micwn cg`áéáçc ïåék ,àîìàlldd zxin`y - ©§¨¥¨©£¦

mei lka mibdep mpi`y ,rneyd lr miaiag dlibnd z`ixwe
,eipira md miycgkedézòc áéäémdyk s` renyl ezrc ozep - ¨¦©§¥

e ,zelew ipyénð àëä,xtey iabl,òîLå dézòc áéäé ,áéáçc ïåék ¨¨©¦¥¨©£¦¨¦©§¥§¨©
.zexvevgd lew mr axern `edy s`

:`xnbd zl`eyàlàs` xteyd z` renyl xyt`y ,df itl - ¤¨
,zexvevgd zernypy onfaéøàî änì,øôBMa C.dpyna x`eank ¨¨©£¦©¨

icka :`xnbd daiynòãéìricedl -.øôBMa íBiä úåönL ¥©¤¦§©©©¨
*

:dpyna epipyúBiðòzáemirwezäteöî åéôe ,ïéôeôk íéøëæ ìLa ©©£¦§¤§¨¦§¦¦§¤
.óñk:`xnbd zl`eyíúä àðL éàî,dpyd y`x ly xteya - ¤¤©§¨¨¨

cdtevn eitàëä àðL éàîe ,áäæzeiprz lya -cdtevn eit.óñë §¨¨©§¨¨¨§¤¤
:mivexiz ipy `xnbd zvxzn,àîéà úéòaéàie`x oicd xwirny ¦¨¥¥¨

lya mitvn zeiprzay `l` ,dpyd y`xa enk ,adfa zetvl
y oeik ,sqkàéôepék ìk,xeaivd seqi` -áéúëc ,àeä óñëcxacna) ¨¦§¨§¤¤¦§¦

(a ióñk úøöBöç ézL Eì äNò'.'dcrd `xwnl Ll Eide 'ebe £§§¥£§Ÿ¤¤§¨§§¦§¨¨¥¨
,àîéà úéòaéàåy itl ,adfa `le sqka zetvl yiyäñç äøBzä §¦¨¥¥¨©¨¨¨

ìàøNé ìL ïðBîî ìò,ok m` :`xnbd dywn .énð íúäy`xa mb - ©¨¨¤¦¨¥¨¨©¦
dpyd.óñëc ãéáòð:`xnbd zvxznáBè íBé ãBák ,éëä eléôà ©£¥§¤¤£¦¨¦§

éãò,ó.adfa edetiv okle ¨¦
*

:df oipra dyrn `xnbd d`ianãaòéîì øáñ ìàeîL øa àtt áø©¨¨©§¥¨©§¦§©
ïéúéðúîk àãáeòy`xa rewzle ,epizpyna x`eank bedpl ayg - §¨§©§¦¦

.zexvevga mb dpydeøîà àì ,àáø déì øîàok miyeryàlà ¨©¥¨¨Ÿ¨§¤¨
ad ziaíéøeîà íéøác äna ,éëä énð àéðz .Lc÷nmb mirwezy §¦§¨©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦

,zexvevgaïéìeába ìáà ,Lc÷na,l`xyi ux` x`ya -LiL íB÷î ©¦§¨£¨©§¦¨¤¥
,úBøöBöç,zeiprza epiideïéàa mirwez,øôBLe,øôBL LiL íB÷î £§¥¨¨¤¥¨

,laeie dpyd y`xa epiideïéàa mirwezïëå .úBøöBöçrxi` ¥£§§¥
yå ,éøBtéöa àzôìç éaø âéäðäbidpd,éðëéña ïBéãøz ïa àéððç éaø ¦§¦©¦£©§¨§¦¦§©¦£©§¨¤§©§§¦§¦

,zexvevga mb rewzløác àaLëedfeéä àì ,eøîà ,íéîëç ìöà §¤¨¨¨¥¤£¨¦¨§Ÿ¨
úéaä øäáe çøæî éøòLa àlà ïk ïéâäBðxday gxfnd xrya - £¦¥¤¨§©£¥¦§¨§©©©¦

ziad.ãáìa¦§©
:zexvevga mirwez ycwna wx recn `xnbd zx`an,àáø øîà̈©¨¨

àîéúéàåok xn`y mixne` yie -dàø÷ éàî ,éåì ïa òLBäé éaø- §¦¥¨©¦§ª©¤¥¦©§¨¨
,weqta df xac yxtzp okidáéúëc(e gv mildz)ìB÷å úBøööça' ¦§¦©£Ÿ§§

,''ä Cìnä éðôì eòéøä øôBLwxy jkn ecnle''ä Cìnä éðôì'ziaa ¨¨¦¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤
,ycwnd.àì àîìòa ìáà ,øôBL ìB÷å úBøöBöç ïðéòác àeä§¨¦¨£§§¨£¨§¨§¨Ÿ

*
:dpyna epipy.'eë úBëøáìå äòé÷úì äðMä Làøì ìáBiä äåL̈¤©¥§Ÿ©¨¨¦§¦¨§¦§¨

dpyd y`xay zekxad oia welig mey oi` m`d zxxan `xnbd
:laeiay zekxad oialïðéìöî ïàîk ,÷çöé øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©¦§¨§©§©¦©

àðcéàäly sqen zlitza mixne` ep`yk ,mibdep ep` in zrck - ¨¦¨¨
['zepexkf'a] dpyd y`xéNòî úlçz íBiä äæ','ïBLàø íBéì ïBøkæ E ¤©§¦©©£¦¨§¦

,mlerd z`ixa ly oey`xd meil oexkf `ed df meiy ,xnelk
íìBòä àøáð éøLúa ,øîàc ,øæòéìà éaøk ,ïàîkdf xac lre .áéúî §©§©¦¡¦¤¤§¨©§¦§¥¦§¨¨¨¥¦

àðéò áøepizpyna epipyy dnnäåL'ly mixetkd meiLàøì ìáBé ©¥¨¨¤¥§Ÿ
àkéà àäå ,'úBëøáìå äòé÷úì äðMäzxin`éNòî úlçz íBiä äæ'E ©¨¨¦§¦¨§¦§¨§¨¦¨¤©§¦©©£

c ,'ïBLàø íBéì ïBøkæwx wgvi xa l`eny iax zxaqläðMä Làøa ¦¨§¦§§Ÿ©¨¨
àúéà-,d`ixad zligz onf `edy oeik ,ok mixne`åeli`ìáBiá ¦¨§©¥
àúéì,ixyza ixiyra `ed mixetkd mei ixdy ,ok xnel oi` - ¥¨

laeiy x`ean dpynay oeike ,mlerd z`ixa meil oexkf epi`e
,'jiyrn zligz meid df' ea mixne` i`ceae ,dpyd y`xl dey
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רמה ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
ìåñô äô úçðä íå÷îá 'åë áäæ äôåöî åéôå.xteya `le adfa driwzdy -êéøàî êëì

øôåùá.`ed `vexiz -'åë àìéîîå.seq `la dligz il dne ,dligz `la seq il dnc -

ediiexz` iaeze`l irac meyne.`weic jd wiic -äðåùàøá ò÷úiptly dheyta -

drexzd.íéúùë äéðùá êùîåzg` ,zetevx zeriwz 'a o`k rewzl jixv didy itl -

dheytl zg`e ,zeiklnc dixg`l dheytl

.zepexkfc diptlúåãå øåá`l` ,edpip `cg -

,rwxwd lr oiipaa zecde dxitga xeady

.f"rla `"pxhyivñèéôo"ihpet ,dlecb ziag -

.f"rlaàøáâ ãçî.xenye xekfc `inec -àä
àéîã àì`l` `inc `l xteyc `zlin `d -

.`tiqlïéøå÷ 'éxyt` i`y ,o`k yi zelew 'ie -

`di `ly ,zg` daiza mxeaic mvnvl mdl

.miptl cg`e xeg`l cg`äéìò äáéáçã-

.el `id dycgäñç äøåúä(ci `xwie) aizkc -

d deve"ilk e`nhi `ly "ziad z` epte odk

.dewna dxdh mdl oi`y ,ekezay qxgãáòéîì
àãáåò.xteye zexvevga -øôåù ùéù íå÷î-

.laeie d"x oebkúåøöåöç ùéù íå÷îoebk -

.zeiprzâéäðä êëåxtey epizpynk -

.zexvevgeúéáä øäáå çøæî éøòùá`cg -

:`"ie .ziad xda gxfn ixrya :`id `zlin

gxfn ixrya.miyp zxfra -'éðúîøôåù
å÷áãå ÷ãñðù.c"elb oixewy ,waca -ìåñô-

.zextey ipyk dil dedc
'îâ
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äøåúácgi oixew mipy `le ,ecal mbxzn mbxznd ok ixg`e ,ecal :yexit - `xew cg`

.cgi oinbxzne

ìáàcigi dxezay miweqt dpeny (mye `,eh sc) a"ac w"ta opixn`c `de - `l mipy

mze` `xew-mewlgi `ly `l` .inp dxezd lk k"`c ,enr xg` `xwi `ly `l

oibdepy dne .drax` dfe drax` df ,mipyl

dxeza mipy zexwl-`xza wxtc 'ipzn` eknq

rceiy in lk dpey`xa :opzc (f dpyn) mixekac

zexwl-zexwl rcei epi`y in lke ,`xew-

epiwzd .mixeka `iadln erpnp .eze` oixwn

epi`y in z`e rcei `edy in z` oixwn eidiy

.rcei

ïàîë:dniz - jiyrn zlgz meid df opilvn

w"ta opixn`ck ,ryedi iaxk l"iw `d

l"iwc :z"x xne`e !ryedi 'xk dtewzl (`,ai sc)

`pir axe ."laei dey"n jixtc :`pir axk:w"d

dizi`c "jiyrn zlgz meid df" `ki` `de

`d i`ce `l` !laeia dizile dpyd y`xa

dil opixn`c-`l` ,mler ly eziixa meyn e`l

ea oecp mlerdy oic dyrn zlgz meyn

,laeic k"deia inp jiiy dfe .e`l e` miiwzdl

(`,cl sc) `xza wxta onwlck ,d"xl ywedc

xity dil ipync b"r`e (`l inei x`ya la`)-

`pyil jci`l ,edine .dia xcd `l `pir ax

iiepyl dil ded ,`"xk `lc 'ipzn :xn`wc ,`iyw

.i`w mler z`ixa` e`l jiyrn zlgz meid dfc

,`"xk zxvr ipinyc myba xilwd `"x cqiy dne

'xk cqi gqt lyae ,mlerd `xap ixyza xn`c

ryedi-,miig midl` ixac el`e el`c z"x xne`

ze`xal daygna dlr ixyzac xninl `ki`e

oiyer" wxta ogky` dzeekce ,oqip cr `xap `le

dlry ,mc` iab (mye `,gi sc oiaexir) "oiqt

`l` `xap `l seqale ,mipy ze`xal daygna

.cg`

ïàîë`l k"r `d :dniz - xfril` 'xk `lc

wxta onwl `ipzdc ,ilin lkl eey

driwzl d"xl laei dey (`,l sc) `xza

eycwy c"aa oia oirwez laeiay `l` ,zekxale

lke ,ycgd z` eycw `ly c"aa oia ycgd z`

.rewzl aiig cigie cigiøôåùewace wcqpy

.zextey ipyk dil dedc :qxhpewa 'it - leqt

.zekizg 'al wlgpy ,ixnbl wcqpy l"xy ,rnyn

cg` cvn xaegn did m`y-.zextey ipy df oi`

ixnbl wlgp m`c :dnize-ixay wac epiid

wcqpc :d`xp jkle !zextey-ekx`l cg` cvn

wac y"ke .eilr xtey my oi`y itle ,elek ipt lr

.ipzw ef xnel jixv oi`e ef :`l` ,zextey ixay

ewace cg` cvn wcqpyk cxtdl eteq xzei :p"`

my iede ,zekizg ly cg` xtey dyr m`yn

ith eilr xtey-ixay wace .ol rnyn `w

dylye mipy mrhn liqtin `l inp zextey

meyn :inp i` .xtey iexw df oi`c `l` ,zextey

"zxarde" (dk `xwie) aizkc-ik ,ezxard jxc

jxc opirac meyn ,ea rwze ektd opilqtc ikid

dylye mipy meyn mrhn lqtp elit`e .ezxard

zextey-.melk `iyw oi`
awip
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רמו
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxt`nei

'îâåãìâ ìò åãéîòä.wc clb -ìåñô íéðôáî.adfa driwzdy -òîù ïåöéç ìå÷ íà
àöé àìdriwzd zwqtn iniptd zevign `ki`c -.àðåúëëzeyrl welg zkitdk -

.oevig iniptáçøä úà øöé÷ù.oigzexa -úøáòäåli`dy jxck ,ezxard jxc -

.'ek zextey ixay waic :miign dndaa ey`xa exiarnøùë åðéîáz` akrn epi` m` -

.driwzd÷ãñðeagxl wcqp oke .elek -lk -

.etiwdl eagxåá øééúùð íàwcqd mewn on -

xyk driwz xeriy dt zgpd mewn craiyg -

jex` dil dede ,dilek liwzy`c o`nk dil

.exvweøåøö.f"rla y"iiex ,yai oeyl -åçã÷
.xn`w dt zgpd awp :c"qwe .eawp -åçã÷ù

åúåøëæáon hlea mvr dndaa xaegn `edyk -

dfe .ekezn eze` oi`ivene ,ekezl qpkpe y`xd

.zexkfd z` awp `l` ,e`ived `lïúåà
åàöé øåáá ïéãîåòämlerl xteyd lew ody -

.ernyàîøéî åäì éîøã àëéàmicinlz yi -

"epy `l" oipra `ped axc `dl oipey oi`y

oizipzn `nxin enx `l` ,oizipzn iyextl

.ipyne `ped ax i`w dlre ,iccd` `ziixae
òîù
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á÷éðxg`l ixii`c dyxtp m` - xyk e`l m`e leqt driwzd z` akrn m` enzqe

lewd z` akrne zehiyta `vei gexd oi` awpd znizq dwlged `ly itl ,dnizqd

-?akrn epi` il dn akrn il dn ,`xnba opixn`ck ,xteya oixyk zelewd lkc oeik :`iyw

dpzyn lewd didy ,lewd z` akrn awpd did mzqpy mcewc ,dnizq mcew ixii`c d`xpe

.didy zenkl xfg enzqyke ,awpd zngn

mcew akrn did m` :`icda qxb inlyexiae

enzqy-leqtc `nrhe .enzqyk leqt-oeik

xn` cg` xteyc meyn ,lewl driiqn ef dnizqc

edtv enk ,lewl xg` xac riiqi `ly `pngx

elew dpzyp m`c ,adf-did `l m` la` ,leqt

dligzn elew dpzyp `ly ,driwzd z` akrn

awpd zngn-oi`e ,awip `l eli`k `ed ixd

enzq `lc `kide ,enzqy dna yegl-xn`w

zelewd lkc meyn ,xykc inlyexia `icda

:`xnba xn`wc ozp iax `zyde .xteya oixyk

epina-epina `ly ,xyk-did` k"r .leqt

`dc .epina xyk d"t`c ,i`w driwzd z` akrn

,eaex xiizypy `ede `xnba dlr xn`w opgei 'x

`edejk lk lecb awpl xyt` i`e ,eaex zgtpy

'xk p"` ,opaxk 'ipzne .driwzd z` akri `ly

.opgei iaxc `nw `pyill epina `lyae ,ozp

`ly xn`wc ,opgei iaxc `pyil jci`l ,edine

la` ,rnyn .eaex zgtpy `ede ,leqt epina

eaex zgtpy it lr s` epina-'ipzn :`iyw ,xyk

`ly oia epina oia opax ixn`c `d k"rc ?o`nk

leqt epina-zgtpyk opgei iax ok enk cinri

el dnecy enk ,opaxln ozp iaxl `py i`nc ,eaex

`ly elit` xyk eaex zgtp `lc zxaq ozp iaxl

dlekc ?opaxl ok enk xn`i `l dnl ,epina

zgtp `ly t"r`e .`nwezin eaex zgtpa `ziixa

eherin `l`-z` awpd akri `ly xyt` i`

jkle !xyk ikd elit`e ,mzqp `l m` driwzd

driwzd z` akrn m`c n"n yxtl i`ce d`xp-

dizlina ipzw inlyexiae ,xn`w enzqy xg`l

akrn m` epina `ly oia epina oia opaxc

driwzd-e`l m`e ,leqt-`ztqeza oke .xyk

.ozp 'x 'ipznc inlyexia ixn`w ikd elit`e (a"t)

xteyc d`xp dyrnl dklde `zrnyc `pwqne

didy zenkl elewl xfge epina enzqe awipy

awpy mcew ezligzn-,xykc oiic zile oic zil

df 'itc .mzqpy mcew driwzd akrn did elit`

mzqpy xg`l driwzd z` akrn m`c .xwir

awpd akrn elit` ,xyk llk enzq `le ,xn`w

inlyexia opixn`wck driwzd z`-lkc

oixyk zelewd.xteyaêåøà- xyk exvwe

meyn leqtc `niz `lc opireny`l jixhvi`

."zxarde" :aizkc

åäôödt zgpd mewna `lye ,dtd zgpd mewn ixw eit gipny mewna xteyd iaerc yxtl d`xp did - dtd zgpd mewna adf-k"` la` .uegan epiid-m`e .uegan adf edtv epiid

agxd cvl cg`d ey`x epiid dtd zgpd mewna `lyc yxtp-lkd oia oi`ya mzdc yxtl oileki epiide .leqt epina `ly oia epina oia ,`edy lk eilr siqed jenqa opixn` `d

.wgece ,xtey xeriy `l`åäôö.elew dpzypc oeik uegan oke ,adf lew `l` xtey lew oi`y itl - leqt miptaníà,iniptl oevig oiay xie`a `vei lewdy - `vi `l rny oevig lew

.zextey 'b e` 'a epiide÷ãñðcre ey`xn ,ekx` ipt lr wcqp k"`` lqtin `l ekx`lc meyn ,eagxl wcqp iab ipzwck ,xyk driwz xeriy ea xiizyp m` :`kd ipz `l - leqt ekx`l

.eteqòîùådlecba xeaiv gilye dphwa xeaiv (mye a,av sc oiaexir) "zebb lk" 'ta opixn`c `d - `vi eal oeek m` dlibn lew e` xtey lew-`kilc mzd ip`y ,ozaeg ici oi`vei oi`
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מרע ממצוות ד' אשר לא תעשינה.
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okle .`vtg on diytp xq`wc dreay iwet`l

`kidn ueg ,xn`iy oipr lka mixcpd milg

.epzip zepdil e`l zevnc meyn ,d`pd xikfdc

"ilr dkeq zaiyi" xn` oia my wlgny dne

"ay` `ly dreay"l-yiy xnel `l` `a `l

oipr lka xcpdy itl ,dreayl xcp oia welig

oipr lka dreayae ,dilr eivtg xqzin xn`iy

.eivtg on diytp xq`w xn`iyøãåîäd`pd

d`pd xcen opireny`l jixhvi`c `d - oiirnn

oiirnne xteyne exiagn-`wec :`pin` c"qc

,zefdle el rewzl opixyc `ed exiagn xcena

xac lr ezrc oi` exiagn xcen mzqc meyn

yxit m` la` .`icda yxtn oi`yk devn

xeq` xteyne oiirnn `icda-.l"nw

øîà- `vi xiyl rwezd zxne` z`f `ax

iaxr" 'ta .dpeek zekixv opi` zevnc

`zbelt iedc rnyn (a,ciw sc migqt) "migqt

elk` 'nba ipzwc ,zxfga lahn eiptl e`iad iab

i`nc-oiekzn `lya elk` ,`vi-jci`ae .`vi

zxfga lahy t"r` :xne` iqei 'x ,`ipz `ziixa-,`zyde .dpeek zekixv zevnc meyn `l` ,devn ipzwcn ,`ed `xkid meyn e`l k"r mzd wiice .zqexge zxfg (dvn) eiptl `iadl devn

`icda ipzwc ,mzdc `ziixan `iad `le o`kn wcwcl `ax jxvedy dn-`ziixe`c zevn la` ,opaxc zewxia epiid `pin` dedc-`le ,onwlc zeziixan eilr dywny dne .dpeek ira

mzdc iqei iaxn jixt-.`xkid meyn devn mlerlc iiegcl ivn dedc
la`
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úôN ìò äòé÷z úö÷îe øBaa äòé÷z úö÷î òîL̈©¦§¨§¦¨©¦§¨§¦¨©§©
øçMä ãenò äìòiL íãB÷ äòé÷z úö÷î ,àöé øBaä©¨¨¦§¨§¦¨¤¤©£¤©©©©
.àöé àì øçMä ãenò äìòiL øçàì äòé÷z úö÷îe¦§¨§¦¨§©©¤©£¤©©©©Ÿ¨¨
äòé÷z äìek àðéòác íúä àðL éàî :ééaà déì øîà£©¥©©¥©§¨¨¨§¨¥¨¨§¦¨
àáeiça äòé÷z äìek àðéòa éîð àëä ,àkéìå àáeiça§¦¨§¥¨¨¨©¦¨¥¨¨§¦¨§¦¨

!àkéìå¯!?àzLä éëä¯àáeiç ïîæ åàì äìéì íúä §¥¨¨¦¨§¨¨¨©§¨¨§©¦¨
ïéãîBòä ïúBàì àeä àáeiç íB÷î øBa àëä ,ììk àeä§¨¨¨§¦¨§¨¨§¦
àìa äòé÷z óBñ òîL :äaø øáñc àøîéîì .øBaa©§¥§¨§¨©©¨¨©§¦¨§Ÿ
àìa äòé÷z úìéçz àìénîe .àöé äòé÷z úìéçz§¦©§¦¨¨¨¦¥¨§¦©§¦¨§Ÿ
CLîe äðBLàøa ò÷z :òîL àz .àöé äòé÷z óBñ§¦¨¨¨¨§©¨©¨¦¨¨©
÷ìñz éànàå .úçà àìà Bãéa ïéà íézLk äiðMa©§¦¨¦§©¦¥§¨¤¨©©§©©¦§©

!ézøúa dì¯.ïðé÷ñt àì éããäî àúòé÷z é÷eqt ¨§©§¥©¥§¦£¨¥£¨¥¨¨§¦©
Bà úecä CBúì Bà øBaä CBúì ò÷Bzä :òîL àz̈§©©¥©§©§©
ìB÷ íàå ,àöé òîL øôBL ìB÷ íà ,ñèétä CBúì§©¦¨¦¨¨©¨¨§¦
äòé÷z úìéçúa ÷Btéì ?éànàå .àöé àì òîL äøáä£¨¨¨©Ÿ¨¨§©©¥¦§¦©§¦¨
äìBòå ò÷Búa äaø øîà÷ ékã !àì÷ áaøòéìc énwî¦©¥§¦©§©¨¨¦¨¨©©¨§¥©§¤

.déLôðì¯?àøîéîì éàî éëä éà¯ïéðîæ :àîéúc eäî §©§¥¦¨¦©§¥§¨©§¥¨¦§¦
àì÷ áaøòéî à÷å ,øBaa øôBL ézkàå déLéø ÷étîc§©¥¥¥§©©¦¨©§¨¦©§©¨¨
àì äìBò ìL øôBLa :äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©©§¨§¨¤¨Ÿ
,ò÷úé àì íéîìL ìL øôBLa .àöé ò÷z íàå ,ò÷úé¦§©§¦¨©¨¨§¨¤§¨¦Ÿ¦§©
äìéòî úa äìBò ?àîòè éàî .àöé àì ò÷z íàå§¦¨©Ÿ¨¨©©§¨¨©§¦¨

ì dì à÷ôð da ìòîc ïåék ,àéäåàìc íéîìL ,ïéìeç ¦¥¨§¨©¨¨§¨¨§¦§¨¦§¨
é÷ôð àìå eäa áéëøc àeä àøeqéà eäðéð äìéòî éða§¥§¦¨¦§¦¨§¨¥§§¨¨§¦

é÷úî ïéìeçìék ,ò÷úc øúáì ìòî úîéà :àáø dì ó §¦©§¦¨¨¨¥©¨©§¨©§¨©¦
äæ ãçà :àáø øîà àìà !ò÷z àøeqéàa ò÷z à÷̈¨©§¦¨¨©¤¨¨©¨¨¤¨¤
,àöé äæ ãçàå äæ ãçà :øîà øãä .àöé àì äæ ãçàå§¤¨¤Ÿ¨¨£©¨©¤¨¤§¤¨¤¨¨
øôBLa :äãeäé áø øîà .eðzéð úBðäéì åàì úåöî¦§Ÿ¨¥¨¦§¨©©§¨§¨
øôBLa .àöé ò÷z íàå ,ò÷úé àì äøæ äãBáò ìL¤£¨¨¨Ÿ¦§©§¦¨©¨¨§¨
éàî .àöé àì ò÷z íàå ,ò÷úé àì úçcpä øéò ìL¤¦©¦©©Ÿ¦§©§¦¨©Ÿ¨¨©
øîà .déøeòéL úzkéî éúezk úçcpä øéò ?àîòè©§¨¦©¦©©¦¥¦©©¦¥¨©
äòé÷z Bì òB÷úì øzeî Bøéáçî äàðä øcenä :àáø̈¨©¨£¨¨¥£¥¨¦§©§¦¨
Ba òB÷úì øzeî øôBMî äàðä øcenä ,äåöî ìL¤¦§¨©¨£¨¨¦¨¨¦§©
Bøéáçî äàðä øcenä :àáø øîàå .äåöî ìL äòé÷z§¦¨¤¦§¨§¨©¨¨©¨£¨¨¥£¥
úBîéa àì ìáà ,íéîLbä úBîéa úàhç éî åéìò äfî©¤¨¨¥©¨¦©§¨¦£¨Ÿ¦
ìL äìéáè Ba ìáBè ïéònî äàðä øcenä .änçä©©¨©¨£¨¨¦©£¨¥§¦¨¤
eçìL .änçä úBîéa àì ìáà ,íéîLbä úBîéa äåöî¦§¨¦©§¨¦£¨Ÿ¦©©¨§©
íézò :àéðúäå ãL Bàôk àîéìéà ?ïàî Bàôk .àöé ävî ìëàå Bàôk :ìàeîLc deáàì déì¥©£¦§¥§¨§¨©©¨¨¨§¨©¦¥¨§¨¥§¨©§¨¦¦
àeä éøä äèBL àeäLk ,åéøác ìëì çwôk àeä éøä íéìç àeäLk ,äèBL íézò íéìç̈¦¦¦¤§¤¨¦£¥§¦¥©§¨§¨¨§¤¤£¥

!åéøác ìëì äèBLk¯ò÷Bzä :úøîBà úàæ ,àáø øîà .íéiñøt eäeàôkL :éLà áø øîà §¤§¨§¨¨¨©©©¦¤§¨©§¦¦¨©¨¨Ÿ¤¤©¥©
ì?Cä eðééä ,àèéLt .àöé øéL¯ìëà àäå àðîçø øîà "ävî ìBëà" íúä :àîéúc eäî ¨¦¨¨§¦¨©§¨©§¥¨¨¨¡©¨¨©©£¨¨§¨£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dpyd y`x(ycew zay meil)

a äòé÷z úö÷î òîLd jezúö÷îe ,øBadze`äòé÷zrnyìò ¨©¦§¨§¦¨§¦§¨§¦¨©
,øBaä úôNxead jezn rwezd `vi driwzd rvn`ay xnelk ©©

,[zrd lk uega cnr rneydy `xnbd dpiade].àöérny m` j` ¨¨
,øçMä ãenò äìòiL íãB÷ äòé÷z úö÷îepi`e ,dlil oiicr `edy ¦§¨§¦¨¤¤©£¤©©©©

,xtey zriwz onfúö÷îed dze`ãenò äìòiL øçàì äòé÷z ¦§¨§¦¨§©©¤©£¤©
,øçMäcenr dlry xg`l miiqe dlila rewzl ligzdy epiide ©©©

,xgyd.àöé àìŸ¨¨
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,daxlíúä àðL éàîrnya - ¨©¥©©¥©§¨¨¨

meyn ,`vi `ly ,meia dzvwne dlila driwz zvwnàðéòác§¨¦¨
àáeiça äòé÷z dlek,aeigd onfa driwzd lk `dzy jixvy - ¨§¦¨§¦¨

énð àëä ,àkéìå,xeal uegn miiqe xeaa rewzl ligzdyk mb - §¥¨¨¨©¦
àáeiça äòé÷z dlek àðéòa,zexyka driwzd lk `dzy jixv - ¨¦¨¨§¦¨§¦¨

,àkéìårecne ,'dxad lew' uega cnerd rny xeaa rwzyk ixdy §¥¨
:`xnbd zvxzn .`viy dax xn`àzLä éëäd`xp jk ike - ¨¦©§¨

ixde ,ok xnel yiy ,dzr jipiraíúäy oeik `vi `lïîæ åàì äìéì ¨¨©§¨¨§©
,ììk àeä àáeiçla` ,devn ly driwz dpi` driwzd zligze ¦¨§¨

,àëäd,øBaa ïéãîBòä ïúBàì àeä àáeiç íB÷î ,øBalirl x`eank ¨¨§¦¨§¨¨§¦©
(:fk)rwezd lv`y oeike ,mzaeg ici mi`vei xeaa micnerdy

wx uega cnerd rnyy s` ,aeig ly driwz dzligzn ef dzid
.`vi ,zexyka dneiq z`

:`xnbd dywnàøîéîìef dkld zngn xn`p m`d -äaø øáñc §¥§¨§¨©©¨
m`yàìa äòé÷z óBñ òîLz` rnyyéçzúld,àöé ,äòé÷z ¨©§¦¨§Ÿ§¦©§¦¨¨¨

,xtey lew rny seqa wxe dxad lew dligza rny o`k ixdy
àìénîerny m`y ,jtida oicd `edóBñ àìa äòé÷z úléçz ¦¥¨§¦©§¦¨§Ÿ

d,äòé÷zmb,àöé`iadl dqpn `xnbd .dfa wlgl `xaq oi`y §¦¨¨¨
:ok dpi` dklddy di`xòîL àzoldl dpyndn(:bl)zeriwz , ¨§©

zepexkfa zeieklna ,mixcq dylya zeyrp dpyd y`x
m`e ,driwze drexz driwz mirwez xcq lkae ,zexteyaeò÷z̈©

äðBLàøa,drexz dixg`e ,dpey`x driwz ,zeiekln xcqa - ¨¦¨
a CLîed driwzk äiðMly jxe`íézLick ,zeriwz izy - ¨©©§¦¨§§©¦

,zepexkf ly dpey`xl mb el dlrz driwzdyàlà Bãéa ïéà¥§¨¤¨
driwz,úçàel dler dpi`e ,zeiekln ly dpexg`d `ide ©©

.zepexkf ly dpey`xkå,driwzdn wlg zrinya ic m`éànàoi` §©©
,zg` `l` eciaézøúa dì ÷ìñz,mizyk ef driwz el dlrz - ¦§¥¥§©§¥

.zepexkf ly dpey`xl dteqe ,zeiekln ly dpexg`l dzligz
mewn lkn ,driwzdn wlg zrinya icy s` :`xnbd dgecé÷eqt©¥

ïðé÷ñô àì éããäî àúòé÷ú.mizyl zg` driwz miwlgn oi` - §¦¨¨¥£¨¥Ÿ©§¦¨
:dax lr `xnbd dywnòîL àzepizpynn(:fk),CBúì ò÷Bzä ¨§©©¥©§

íà ,ñèétä CBúì Bà ,úecä CBúì Bà ,øBaä,xead zty lr cnerd ©§©§©¦¨¦
å .àöé àì ,òîL äøáä ìB÷ íàå .àöé ,òîL øôBL ìB÷xn`p m` ¨¨©¨¨§¦£¨¨¨©Ÿ¨¨§

,driwz zvwn zrinya icyéànà,`vi `l dxad lew rnyyk ©©
äòé÷z úléçúa ÷etéìdriwzd zligz zrinya ezaeg ici `vi - ¦¦§¦©§¦¨

àì÷ áaøòéìc énwî.dxadd lewa xteyd lew axrzdy mcew - ¦©¥§¦©§©¨¨
:xg` ote`a dax ixac z` zx`ane zxfeg `xnbdäaø øîà÷ ék¦¨¨©©¨

,`vi xeal uegn driwz zvwne xeaa driwz zvwn rny m`y
`l` ,rneye xeal uegn cnerl dpeekd oi`déLôðì äìBòå ò÷Búa§¥©§¤§©§¥

ick jeze ,xeaa rewzl ligzde ,envrl rwez mc`dyk -
mb dzid eiably oeik ,`viy mrhde ,xead ztyl dlr driwzd

ixdy ,zexyka driwzd zligzici `vei xead jeza cnerd
.xeaa driwza daeg

:`xnbd zl`eyàøîéîì éàî ,éëä éàixde ,eixaca yecigd dn - ¦¨¦©§¥§¨
zvxzn .`viy heyte ,seq cre dligzn zexyka xtey lew rny

:`xnbd,àîéúc eäîc meyn ,ef driwz leqtpy÷étîc ïéðîæ ©§¥¨¦§¦§©¥
øBaa øôBL ézkàå déLéøey`x z` `iveiy rx`i minrtly - ¥¥§©©¦¨©

,xeaa xteyd oiicre xeadnàì÷ áaøòéî à÷årneyy `vnpe - §¨¦©§©¨¨

,xteyd lewa axrzny dxad lew uegaïì òîLî à÷oi`y ¨©§©¨
.jkl oiyyeg

*
:miycw zndan dyrpy xteya rwezd oic z` zxxan `xnbd

ìL øôBLa ,äãeäé áø øîàmyl dycwedy dnda,äìBò`ide ¨©©§¨§¨¤¨
,dig oiicrò÷z íàå ,ò÷úé àì,bbeyaàöéeli`e .daeg iciøôBLa Ÿ¦§©§¦¨©¨¨§¨

ìLl dycwedy dnda,íéîìL,dig oiicr `ideíàå ,ò÷úé àì ¤§¨¦Ÿ¦§©§¦
.àöé àì ò÷z̈©Ÿ¨¨

:`xnbd zxxanàîòè éàî.minlyl dler oia wlgl mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiynàéä äìéòî úa ,äìBòe ,dlirn oic da yi -ïåék ¨©§¦¨¦¥¨

da ìòîc,dlerd oxwn dpdpy dnadì à÷ôð[d`viÎ],ïéleçì §¨©¨¨§¨¨§¦
la` ,ezaeg ici ea `vie oileg ly xteya rwzy `vnpe,íéîìL§¨¦

,eäðéð äìéòî éða åàìc,milw miycwa dlirn oi`yàeä àøeqéà §¨§¥§¦¨¦§¦¨
eäa áéëøc,miycwn d`pd xeqi` wx mdilr yi -é÷ôð àìå]jka §¨¦§§Ÿ¨§¥

,[ïéleçì.ezaeg ici `vei epi`e ,dxiara d`ad devn ef ixde §¦
é÷úî,àáø dì óixde ,`vi dler ly xteya recnúîéà[iznÎ] ©§¦¨¨¨¥©

ò÷úc øúáì ,ìòîok m`e ,epnn dpdpe rwzy xg`l wx -à÷ ék ¨©§¨©§¨©¦¨
ò÷ze yecw oiicr xteyd did dnvr driwzd zrya -àøeqéàa ¨©§¦¨

,ò÷z.ezaeg ici `vi recne ,dxiara d`ad devn ef ixdeàlà ¨©¤¨
àáø øîà`l` ,dcedi ax mya `aedy oick `lyãçàå äæ ãçà ¨©¨¨¤¨¤§¤¨

äæ,minly lya oiae dler ly xteya rwezd oia -,àöé àìoeik ¤Ÿ¨¨
.dxiara d`ad devn ef ixde ,xeqi` jka xary

øîà øãä,xn`e `ax ea xfg aey -,àöé ,äæ ãçàå äæ ãçàmeyn £©¨©¤¨¤§¤¨¤¨¨
,xacdn d`pd el yiyk wx `ed miycwa ynzydl xeqi`dy

eli`eeðzéð úBðäéì åàì ,úBöîepdiy liaya l`xyil epzip `l - ¦§¨¥¨¦§
ici `vi ,xeqi` jka oi`y oeike ,mx`eev lr lerl `l` ,mneiwn

.daeg
*

xir e` dxf dcear ly xteya rwezd oic z` zx`an `xnbd
:zgcpdäøæ äãBáò ìL øôBLa ,äãeäé áø øîàea eynzydy - ¨©©§¨§¨¤£¨¨¨

d`pda xq`pe dxf dcearl(:`p f"r),,ò÷úé àìqe`n `edy meyn Ÿ¦§©
,devn meiwl,àöé ò÷z íàåxar `le ,epzip zepdil e`l zeevny §¦¨©¨¨

la` .ezriwza xeqi`úçcpä øéò ìL øôBLal`xyi ly xir - §¨¤¦©¦©©
dtixy aiig dyekx lke ,dxf dcear cearl diayei aex egcedy

,d`pda xeq`e.àöé àì ò÷z íàå ,ò÷úé àì:`xnbd zl`eyéàî Ÿ¦§©§¦¨©Ÿ¨¨©
àîòèxir lyl dxf dcear ly xtey oia weligd mrh dn - ©£¨

a :`xnbd daiyn .zgcpdúçcpä øéòmb yi d`pd xeqi` caln ¦©¦©©
`linne ,dtixy aeigdéøeòéL úúkéî éúezkxteyd ixd - ©¥¦§©¦¥

lirl x`eank ea akrnd driwz xeriy ea oi` eli`ke ,sexyk
(:fk).`vi `l okle ,

*
z`vl i`yx m` ,exiagn d`pd xcend oic z` zxxan `xnbd

:ezriwzaBøéáçî äàðä øcenä ,àáø øîà`ly xcpy mc` - ¨©¨¨©¨£¨¨¥£¥
,exiagn zepdiløzeîexiagläåöî ìL äòé÷z Bì òB÷úì- ¨¦§©§¦¨¤¦§¨

zeevn ,exiagn zepdil el xeq`y s`e ,dpyd y`x ly zeriwz
:sqep oic .epzip zepdil e`løôBMî äàðä øcenä,mieqnøzeîel ©¨£¨¨¦¨¨
,äåöî ìL äòé÷z Ba òB÷úì.epzip zepdil e`l zeevne li`ed ¦§©§¦¨¤¦§¨

:d`pd xcena sqep oic,Bøéáçî äàðä øcenä ,àáø øîàåexiagäfî §¨©¨¨©¨£¨¨¥£¥©¤
éî åéìòzxt xt`úàhç.epzip zepdil e`l zeevny oeik ,exdhl ¨¨¥©¨

wx `ed df xzid mpn`àì ìáà ,íéîLbä úBîéaeilr dfiúBîéa ¦©§¨¦£¨Ÿ¦
,änçä`edy ,devn da oi`y d`pd mb jka xcend dpdpy oeik ©©¨

ok enke .mindn xxwznïéònî äàðä øcenä,mieqnBa ìáBè ©¨£¨¨¦©§¨¥
äåöî ìL äìéáè,ez`nehn xdhdl -,íéîLbä úBîéaoeik §¦¨¤¦§¨¦©§¨¦

,epzip zepdil e`l zeevnyàì ìáàea leahi,änçä úBîéadpdpy £¨Ÿ¦©©¨
.dliahdn sebd z`pd ea
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המשך בעמוד אא



רמט ezny in` cenr gk sc ± iyily wxt`nei
'åë øåáá äòé÷úä úö÷î òîùztya `ed cner did :xn`w ikdc jzrc `wlq `w -

.`vei inp zvwac `kd opirny`e ,driwzd ivga uegl `vie ,xeaa rwez exiage ,xead

øçùä ãåîò íãå÷xyk meid lk :(a,k sc) dlibn zkqna opixn`ck ,`ed dipnf e`l -

"mkl didi drexz mei"n `nrh silie ,xtey zriwzl:opiqxb ikd :dlil `le mei -

driwz seq yipi` rny ikc `ax xaqc `xninl

.'ek `linne `vi driwz zligz `laò÷ú
äðåùàøá.zeiklnd zrexz iptly dheyt -

äéðùá êùîå,mizyk dixg` ly dheyta -

zrexz iptly dheyt ici s` da z`vl oiekzpe
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òîù øôåù ìå÷dxad lew `la -.`vi -íà
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dwixf,dipxwa `le dxera `l dlirn oi` -
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,dlera "didi el" :xn`p (`,et sc) migafae

eizenvr my` dn ,my`a "didi el" :xn`pe

oixzen.oixzen dizenvr dler s` -íéîìù
åäðéð äìéòî éðá åàìmiycwa dlirn oi`c -

exxaedyk ,dwixf xg`le ,mixeni`a `l` milw

.deab wlglåðúéð úåðäéì àìzeidl ,l`xyil -
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(a,`p sc) f"r zkqna `ipzck ,d`pda xq`pe

milka ,"zenewnd lk z` oeca`z ca`"

.xacn aezkd f"rl oda eynzypyò÷ú íàå
àöé.edpip d`pd e`l zevnc -úúëéî éúåúë

äéøåòéù.inc sexyke ,i`w dtixyl `dc -

:(a,fk sc) lirl opixn`ck ,xeriy ira xteye
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åì òå÷úìe`l zevnc meyn edlekc `nrh -

.epzip zepdilíéîùâä úåîéá åéìò äæî åøéáç-

`l zevne ,devnd meiw z`pd `l` o`k oi`y

.zepdil epzipäîçä úåîéá àì ìáà`ki`c -

.sebd z`pdíééñøô åäåàôëù`ly b"r`e -

ly oey`x lila dvn zaeg ici z`vl oeekzp

gqt.`vi -øéùì ò÷åúäjk ,xnfle xxeyl -

iax ixen ly eceqiae .owfd ixen itn izrny

gixadl cyl rwezd :izi`x dcedi oa wgvi

.eilrn drx gexàèéùô.ok zxne` z`fc -åäî
ìëà àäå àðîçø øîà÷ äöî ìåëà íúä àîéúã
,`ed wqrzn e`l jkld ,ezlik`a dpdpe -

sc zezixk) opixn` z`hg aeig oiprl s` ixdy

zeixrae mialga wqrznd :(a,hioky ,aiig -
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oileg) "mcd ieqk" seqac :dnize .`ax `kd qixb

`iyw oke .`vi `l rwz :`ipz (mye `,ht sc

"dvilg zevn" wxta `ax xn`c `dn `idd`

ely epi`y lcpqa dvlg (mye a,bw sc zenai)

f"r ly lcpqae-opixn` `le ,dxyk dzvilg

ieqk" idlya dlek ziyixte .dixeriy zzkn

d"ca a,`l sc dkeq) "lefbd alel" 'te "mcd

.(dxy`a

øãåîäly xteya rewzl xzen xteyn d`pd

(a,fh sc) mixcpc 'a wxta - devn

`ly" xne`l "ilr dkeq z`pd" oia iia` wlgn

eilr dkeqd xeq`l lekic ."dkeqd on dpd`-

envr xeq`l leki oi` la` ,el zcareyn dpi`y

dkeqd lr-:`ax dlr jixte .dl careyn `edy

`d :`ax xn` `l` ?epzip zepdil zevn ike

dreay" xn`c `d "ilr dkeq zaiyi" xn`c

o`kc rnyn did `ax ixacle ."dkeqa ay` `ly

"ilr xtey z`pd" xn` i` ,inp-rewzl xzen

la` .epzip zepdil e`l zevnc ,devn ly xteya

"ilr xtey zriwz" xn` m`-rewzl xeq`

iab xn`c enk ,`axl 'it` ,devn ly xteya

dkeq iabc meyn wlgp `l m` .dkeq-e`la

devn e`l i` ,xtey la` ,daiyia d`pd yi devn

-lre .xiyl oeekn epi`c ,driwza d`pd oi`

xn`yk `wec rnync ,`iyw mzdc `ibeq

leki epi`c `ed "dkeqa ay` `ly dreay"

.dl careyn `edy itl ,dkeq lr envr xeq`l

"dreaya ilr dkeq zaiyi" xn` m` la`-xeq`

,zereayan mixcpa xneg i`n ,k"`e .mpewa enk

yie ?cg` oipra oilg mdipy `d ,mzd ipzwc

epiidc ,ikiiyc oipr lka oilg mixcpc :xnel

yixa opixn`ck ,utg zxq`dsc) mixcp zkqn

,dilr `vtg xqzinc icin minxge mixcpc (a,a

okle .`vtg on diytp xq`wc dreay iwet`l

`kidn ueg ,xn`iy oipr lka mixcpd milg

.epzip zepdil e`l zevnc meyn ,d`pd xikfdc

"ilr dkeq zaiyi" xn` oia my wlgny dne

"ay` `ly dreay"l-yiy xnel `l` `a `l

oipr lka xcpdy itl ,dreayl xcp oia welig

oipr lka dreayae ,dilr eivtg xqzin xn`iy

.eivtg on diytp xq`w xn`iyøãåîäd`pd

d`pd xcen opireny`l jixhvi`c `d - oiirnn

oiirnne xteyne exiagn-`wec :`pin` c"qc

,zefdle el rewzl opixyc `ed exiagn xcena

xac lr ezrc oi` exiagn xcen mzqc meyn

yxit m` la` .`icda yxtn oi`yk devn

xeq` xteyne oiirnn `icda-.l"nw

øîà- `vi xiyl rwezd zxne` z`f `ax

iaxr" 'ta .dpeek zekixv opi` zevnc

`zbelt iedc rnyn (a,ciw sc migqt) "migqt

elk` 'nba ipzwc ,zxfga lahn eiptl e`iad iab

i`nc-oiekzn `lya elk` ,`vi-jci`ae .`vi

zxfga lahy t"r` :xne` iqei 'x ,`ipz `ziixa-,`zyde .dpeek zekixv zevnc meyn `l` ,devn ipzwcn ,`ed `xkid meyn e`l k"r mzd wiice .zqexge zxfg (dvn) eiptl `iadl devn

`icda ipzwc ,mzdc `ziixan `iad `le o`kn wcwcl `ax jxvedy dn-`ziixe`c zevn la` ,opaxc zewxia epiid `pin` dedc-`le ,onwlc zeziixan eilr dywny dne .dpeek ira

mzdc iqei iaxn jixt-.`xkid meyn devn mlerlc iiegcl ivn dedc
la`

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

úôN ìò äòé÷z úö÷îe øBaa äòé÷z úö÷î òîL̈©¦§¨§¦¨©¦§¨§¦¨©§©
øçMä ãenò äìòiL íãB÷ äòé÷z úö÷î ,àöé øBaä©¨¨¦§¨§¦¨¤¤©£¤©©©©
.àöé àì øçMä ãenò äìòiL øçàì äòé÷z úö÷îe¦§¨§¦¨§©©¤©£¤©©©©Ÿ¨¨
äòé÷z äìek àðéòác íúä àðL éàî :ééaà déì øîà£©¥©©¥©§¨¨¨§¨¥¨¨§¦¨
àáeiça äòé÷z äìek àðéòa éîð àëä ,àkéìå àáeiça§¦¨§¥¨¨¨©¦¨¥¨¨§¦¨§¦¨

!àkéìå¯!?àzLä éëä¯àáeiç ïîæ åàì äìéì íúä §¥¨¨¦¨§¨¨¨©§¨¨§©¦¨
ïéãîBòä ïúBàì àeä àáeiç íB÷î øBa àëä ,ììk àeä§¨¨¨§¦¨§¨¨§¦
àìa äòé÷z óBñ òîL :äaø øáñc àøîéîì .øBaa©§¥§¨§¨©©¨¨©§¦¨§Ÿ
àìa äòé÷z úìéçz àìénîe .àöé äòé÷z úìéçz§¦©§¦¨¨¨¦¥¨§¦©§¦¨§Ÿ
CLîe äðBLàøa ò÷z :òîL àz .àöé äòé÷z óBñ§¦¨¨¨¨§©¨©¨¦¨¨©
÷ìñz éànàå .úçà àìà Bãéa ïéà íézLk äiðMa©§¦¨¦§©¦¥§¨¤¨©©§©©¦§©

!ézøúa dì¯.ïðé÷ñt àì éããäî àúòé÷z é÷eqt ¨§©§¥©¥§¦£¨¥£¨¥¨¨§¦©
Bà úecä CBúì Bà øBaä CBúì ò÷Bzä :òîL àz̈§©©¥©§©§©
ìB÷ íàå ,àöé òîL øôBL ìB÷ íà ,ñèétä CBúì§©¦¨¦¨¨©¨¨§¦
äòé÷z úìéçúa ÷Btéì ?éànàå .àöé àì òîL äøáä£¨¨¨©Ÿ¨¨§©©¥¦§¦©§¦¨
äìBòå ò÷Búa äaø øîà÷ ékã !àì÷ áaøòéìc énwî¦©¥§¦©§©¨¨¦¨¨©©¨§¥©§¤

.déLôðì¯?àøîéîì éàî éëä éà¯ïéðîæ :àîéúc eäî §©§¥¦¨¦©§¥§¨©§¥¨¦§¦
àì÷ áaøòéî à÷å ,øBaa øôBL ézkàå déLéø ÷étîc§©¥¥¥§©©¦¨©§¨¦©§©¨¨
àì äìBò ìL øôBLa :äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©©§¨§¨¤¨Ÿ
,ò÷úé àì íéîìL ìL øôBLa .àöé ò÷z íàå ,ò÷úé¦§©§¦¨©¨¨§¨¤§¨¦Ÿ¦§©
äìéòî úa äìBò ?àîòè éàî .àöé àì ò÷z íàå§¦¨©Ÿ¨¨©©§¨¨©§¦¨

ì dì à÷ôð da ìòîc ïåék ,àéäåàìc íéîìL ,ïéìeç ¦¥¨§¨©¨¨§¨¨§¦§¨¦§¨
é÷ôð àìå eäa áéëøc àeä àøeqéà eäðéð äìéòî éða§¥§¦¨¦§¦¨§¨¥§§¨¨§¦

é÷úî ïéìeçìék ,ò÷úc øúáì ìòî úîéà :àáø dì ó §¦©§¦¨¨¨¥©¨©§¨©§¨©¦
äæ ãçà :àáø øîà àìà !ò÷z àøeqéàa ò÷z à÷̈¨©§¦¨¨©¤¨¨©¨¨¤¨¤
,àöé äæ ãçàå äæ ãçà :øîà øãä .àöé àì äæ ãçàå§¤¨¤Ÿ¨¨£©¨©¤¨¤§¤¨¤¨¨
øôBLa :äãeäé áø øîà .eðzéð úBðäéì åàì úåöî¦§Ÿ¨¥¨¦§¨©©§¨§¨
øôBLa .àöé ò÷z íàå ,ò÷úé àì äøæ äãBáò ìL¤£¨¨¨Ÿ¦§©§¦¨©¨¨§¨
éàî .àöé àì ò÷z íàå ,ò÷úé àì úçcpä øéò ìL¤¦©¦©©Ÿ¦§©§¦¨©Ÿ¨¨©
øîà .déøeòéL úzkéî éúezk úçcpä øéò ?àîòè©§¨¦©¦©©¦¥¦©©¦¥¨©
äòé÷z Bì òB÷úì øzeî Bøéáçî äàðä øcenä :àáø̈¨©¨£¨¨¥£¥¨¦§©§¦¨
Ba òB÷úì øzeî øôBMî äàðä øcenä ,äåöî ìL¤¦§¨©¨£¨¨¦¨¨¦§©
Bøéáçî äàðä øcenä :àáø øîàå .äåöî ìL äòé÷z§¦¨¤¦§¨§¨©¨¨©¨£¨¨¥£¥
úBîéa àì ìáà ,íéîLbä úBîéa úàhç éî åéìò äfî©¤¨¨¥©¨¦©§¨¦£¨Ÿ¦
ìL äìéáè Ba ìáBè ïéònî äàðä øcenä .änçä©©¨©¨£¨¨¦©£¨¥§¦¨¤
eçìL .änçä úBîéa àì ìáà ,íéîLbä úBîéa äåöî¦§¨¦©§¨¦£¨Ÿ¦©©¨§©
íézò :àéðúäå ãL Bàôk àîéìéà ?ïàî Bàôk .àöé ävî ìëàå Bàôk :ìàeîLc deáàì déì¥©£¦§¥§¨§¨©©¨¨¨§¨©¦¥¨§¨¥§¨©§¨¦¦
àeä éøä äèBL àeäLk ,åéøác ìëì çwôk àeä éøä íéìç àeäLk ,äèBL íézò íéìç̈¦¦¦¤§¤¨¦£¥§¦¥©§¨§¨¨§¤¤£¥

!åéøác ìëì äèBLk¯ò÷Bzä :úøîBà úàæ ,àáø øîà .íéiñøt eäeàôkL :éLà áø øîà §¤§¨§¨¨¨©©©¦¤§¨©§¦¦¨©¨¨Ÿ¤¤©¥©
ì?Cä eðééä ,àèéLt .àöé øéL¯ìëà àäå àðîçø øîà "ävî ìBëà" íúä :àîéúc eäî ¨¦¨¨§¦¨©§¨©§¥¨¨¨¡©¨¨©©£¨¨§¨£©

ìáà

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 שלישי - ראוהו בית דין דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רנ
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

ïì òîùî à÷`ed wqrznc b"r`c -.dpeek zekixv oi` zevnc ,`vi -àø÷îä ïîæ-

.rny zyxt dxeza `xew did `ede ,rny z`ixw lyäéâäì àøå÷,o`k oi` diixw s` -

.mbnbn `l`éçåáð çáðî à÷ã'ta epzpyna yxetnd driwz xeriyk rwez epi`e -

.(a,bl sc) oexg`äúòî àìà.inc oiekznk devnl oiekzn oi`yc -äëåñá éðéîùá ïùéä
.devn meyl `ly -ä÷ìélr siqen ixdy -

."siqez la" meyn xaere ,devnøáåò ïéà úåöî
ïäéìòzyng :oebk .opnfa `l` "siqez la"a -

zeiviv yng ,oiltza zetheh 'de ,alela oipind

lr dry e` mini lr mei ztqez la` .zilha

dry.siqen df oi` -íééñ àìùá`l` -

.rvn`a dtiqedéðú÷ íééñ àäå.`ziixaa -

úçà äðúîá ïéðúéðäoebk -axrzpy xeka mc

.xyrn mca e` exiag xeka mcaäðúî åðúðé
úçà.odipyl dlere ,odipyn da yi ixde -ïúî

òáøà.dceze dlere my`e minly -àîìã
'åë òùåäé éáø øáñ÷'ipznn ,jpd izxzne -

.`axl iaeze`l `ki` `ziixaneéëä ïðà
ïðéøîà`nrhc ,`dn `zriiq opiziinc op` -

opixn`w ikd ,'ek dil inxzn xcd i`c meyn

.ony axl dil'åë ïéúéðúî ÷áù àîòè éàî-

`id dpyn ,zg` dpzna oipzipd oizipzn way

."miycw zhigy"aïéúéðúîî áéúåì`nil`c -

.iieyw`láéäé àìã éâñ àìinxzn xcd i` -

miycwc dil.ciqtn `l -äðååë éòá àì úàöì
.ezaeg ici `vei oiekzn e`lac -éòá øåáòì

äðååë`l i`e ,devn meyl oiekziy -`l -

.xar'åë íéîã ïúî àäåx`ya oiekzn oi`y -

ixd :ryedi iax xn`we ,xeka myl eizepzn

."siqez la" lr xaer `ed
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ìáàwqrznd :opz (a,al sc) `xza wxta onwle .ded `nlra wqrzn xiyl rwez - `kd

.`vi `l

ìáà`ly oebk xninl ivn ded `l - dl zgkyn ikid rinyn oeekzp `le rney oeekzp

envrl rinyn `ibeq seqa wiicck dil rnync .rneyd `ivedl rinyn oeekzp

,envrl rneyc `inec.dpeek ira [`l] :`nl`

à÷ãrwez epi`c :'hpewa 'it - igeap gapn

.epzpyna yxetnd driwz xeriyk

d`xpe !witp `l inp oeekzp elit` ok m`c :`iywe

igeap gapn :il-xeriy rewzl oiekzn oi`y

dvex jk `nye .driwz xeriy rwze ,driwz

onwl 'hpewa yxity oirk :inp i` .'hpewa xnel

wqrzn (a,bl sc) `xza wxta-gtep didy

.driwz ecia el dzlre ,xteya

àðîåi`n :dniz .mc zwixf iab - opzc `xniz

dlery odkc `iddn jdc dinle`

jxal oiekzny odk iabc :xnel yie ?okecl

siqedle-dipnf e`lc b"r` xaery zeidl leki

dyer epi`e siqedl oiekzn oi`y ,o`k la` .`ed

wtq zngn `l`-meyn e`l i` ,xearl el oi`

,dipnf aiygc opixn` i`ce `l` .dipnf aiygc

dfn xcd `xkea dil inxzn i`c oipnf meyn

`d :z"`e .`nrh i`dn odk iab oicd `ede .dipin

oirixne oirwez dnl (mye a,fh sc) w"ta xn`c

oicner odyk oirixne oirweze ,oiayei odyk-

la" meyn xar `de ,ohyd z` aaxrl ick

yly (`,cl sc) `xza wxta xn` cere !"siqez

zg`e dxez ixacn mipy ,d"xa exn`p zerexz

ixacn 'a :xn`c o`nl `ki`e ,mixteq ixacn

b"r` "siqez la" meyn xar `zyde ,mixteq

dil inxz` i` mewn lkn ,e`vie xar xakc

`pixg` `xeav-:cere !dipnf aiyge rwze xcd

devn myl oiekznc oeik ,dipnf e`l 'it`c-

jenqa `ax wiqnc ,"siqez la" meyn xaer-

ziyixtck l"ie !dpeek ira epnfa `ly xearl

"siqez la" jiiy `lc (mye a,fh sc) w"ta

,inp mipdk zkxae .minrt izy devnd ziiyra

cg` xeavl minrt dnk oikxan 'it`-df oi`

oebk ,zg` dkxa siqen ok m` `l` "siqez la"

.da `veik e` (` mixac) "mkk mkilr ('d) sqei"

lke` e` ,meia minrt dnk alel lhp m` oke

dvn ly mizif dnk gqta-."siqez la" df oi`

minrt dnk ozp m` zg` dpzna mipzipd lke

cg` mewna-ozep ok m` `l` "siqez la" df oi`

elit` ,alelay daxre qcda oke ,xg` mewna

alela zeaxr dnke miqcd dnk ozep-df oi`

ok m` `l` ,cb` jixv c"nl elit` "siqez la"

did m` df 'itlc :dniz ,edine .xg` oin siqen

oiltza zeiyxt dnke ziviva oiheg dnk ozep

cg` ziaa-!"siqez la" meyn xaer did `l

dkeqnexaer oi`y dn o`k di`x `iadl oi`

ozkldk mizy opixn`c b"r` ,zevign 'c dUra¨¨

gth 'it` ziyilye-'c dyeryk oky lkc

."execz oirk eayz" iedc ,sicr ith zevign

ïúî`edy xeka mc oebk - zg` ozna rax`

zepzn izy mdy minlye dler mca ,zg` ozn

zepzn rax` ody z`hg mca `le ,rax` ody

ipde `xwqd hegn dlrnl `eddc ,zepxw 'ca

.dhnlàìenvra `edyk `l` siqez la xn`p

.devnd rxbi `ly aeh jklde -àìcg`a `veic oeik ,jklde - envra `edyk `l` rxbz la xn`p-.yxtny enk ,rax`n cg`a sicr ith :cere ?rax` ozil epwwfp dnlàîìã
dkeqa ipinya oyide - opnfa `ly odilr xaer zevn ryedi iax xaqw-.ikd `pwqn `niiw `l ,edine .aizi `l iriay wtq ipinyae .ryedi iaxl dwliàëärnyn - jxan ira i`

meia zg` mrt okecl dlrc oeikc o`kn-.jxan `l ira i` :xn`w `dc ,meid lk (e xacna) "mdl xen`"c dyra xaer epi` aey
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÷qòúî éàäå ,áéúk "äòeøz ïBøëæ" àëä ìáà£¨¨¨¦§§¨§¦§©¦§©¥
:àáø øáñ÷ àîìà .ïì òîLî à÷ ,àeä àîìòa§¨§¨¨©§©¨©§¨¨¨©¨¨
,äøBza àøB÷ äéä :déáéúéà .äðåek úBëéøö ïéà úåöî¦§Ÿ¥§¦©¨¨¥¦¥¨¨¥©¨
åàì íàå ,àöé Baì ïåek íà ,àø÷nä ïîæ òébäå§¦¦©§©©¦§¨¦¦¥¦¨¨§¦¨

.úBø÷ì ,àì ?úàöì Baì ïåek åàì éàî .àöé àì¯ Ÿ¨¨©¨¦¥¦¨¥Ÿ¦§
!éø÷ à÷ àä !?úBø÷ì¯:òîL àz .débäì àøB÷a ¦§¨¨¨¥§¥§©¦¨§©

Ceîñ Búéa äéäL Bà ,úñðkä úéá éøBçà øáBò äéä̈¨¥£¥¥©§¤¤¤¨¨¥¨
íà ,äìéâî ìB÷ Bà øôBL ìB÷ òîLå ,úñðkä úéáì§¥©§¤¤§¨©¨§¦¨¦
ïåek íà :åàì éàî .àöé àì åàì íàå ,àöé Baì ïåek¦¥¦¨¨§¦¨Ÿ¨¨©¨¦¦¥

!úàöì Baì¯ì ,àì.òBîL¯ì!òîL àäå ?òBîL ¦¨¥Ÿ¦§©¦§©§¨¨©
¯òîBL ïåekúð :déáéúéà .àeä àîìòa øBîç :øeáñ̈£§¨§¨¥¦¥¦§©¥¥©

àì òîBL ïåekúð àìå òéîLî ,òéîLî ïåekúð àìå§Ÿ¦§©¥©§¦©©§¦©§Ÿ¦§©¥¥©Ÿ
ïåekúð àîìLa .òéîLîe òîBL ïåekúiL ãò ,àöé̈¨©¤¦§©¥¥©©§¦©¦§¨¨¦§©¥
,àeä àîìòa øBîç øeáñk òîBL ïåekúð àìå òéîLî©§¦©§Ÿ¦§©¥¥©§¨£§¨§¨
zçkLî éëéä òéîLî ïåekúð àìå òîBL ïåekúð àìà¤¨¦§©¥¥©§Ÿ¦§©¥©§¦©¥¦©§©©§

ì dìì ò÷Búa åà?øéL¯.éçeað çaðî à÷c àîìc ¨¨§¥©¨¦¦§¨§¨§©©©¥
äkeqa éðéîLa ïLiä äzòî àìà :ééaà déì øîà̈©¥©©¥¤¨¥©¨©¨¥©§¦¦©¨

!ä÷ìé¯ïäéìò øáBò Bðéà úåöî øîBà éðàL :Bì øîà ¦§¤¨©¤£¦¥¦§Ÿ¥¥£¥¤
ïäkì ïépî :àaà øa ïîL áø áéúî .ïpîæa àìà¤¨¦§©¨§¦©¤¤©©¨¦©¦©Ÿ¥
äøBz éì äðúðå ìéàBä :øîàé àìL ,ïëecì äìBòL¤¤©¨¤ŸŸ©¦§¨§¨¦¨

éñBà ìàøNé úà Cøáì úeLø,éìMî úçà äëøa ó §§¨¥¤¦§¨¥¦§¨¨©©¦¤¦
ïåék ,àëä àäå ."øácä ìò eôéñBú àì" øîBì ãeîìz "íëéìò óñBé íëéúBáà éäìà 'ä" ïBâk§¡Ÿ¥£¥¤¥£¥¤©§©Ÿ¦©©¨¨§¨¨¨¥¨

éøác!øáòc éðú÷å ,déðîæ déì äøáò déì E¯.íéiñ àìãa ïðé÷ñò éàîa àëä¯:àéðúäå §¨¥¥¨§¨¥¦§¥§¨¨¥§¨©¨¨§©¨§¦©¦§¨¦¥§¨©§¨
!íéiñ¯.úçà äëøa íéiñ¯!åéúBëøa ìk íéiñ :àéðúäå¯déì énøúî eìàc ïåék ,àëä éðàL ¦¥¦¥§¨¨©©§¨©§¨¦¥¨¦§¨¨¥¨¨¥¨§¦¦§©¥¥

äðzîa ïéðzépä :ïðúc ?àøîéz àðîe .àeä déðîæ àîBé déìek ,Cøáî øãä àðéøçà àøeaö¦¨©£¦¨¨©§¨¥¥¨¦§¥§¨¥§¨¦§©©¦¨¦§©¨¨
ïzîa eðúpé ,òaøà ïzîa òaøà ïzî ,úçà äðzî eðúpé úçà äðzî ïéðzéða eáøòúpL úçà©©¤¦§¨§§¦¨¦©¨¨©©¦¨§©¨¨©©©©©§©§©©©§©¦¨§§©©
:øîBà òLBäé éaø ,òaøà ïzîa eðúpé :øîBà øæòéìà éaø ,úçà ïzîa òaøà ïzî ,òaøà©§©©©©§©§©©©©©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©©¦§ª©¥
:òLBäé éaø Bì øîà !"òøâz ìa" ìò øáBò àeä éøä :øæòéìà éaø Bì øîà .úçà ïzîa eðúpé¦¨§§©©©©¨©©¦¡¦¤¤£¥¥©©¦§©¨©©¦§ª©

éñBz ìa" ìò øáBò àeä éøäéñBz ìa" øîàð àì :øæòéìà éaø déì øîà ."óàeäLk àìà "ó £¥¥©©¦¨©¥©¦¡¦¤¤Ÿ¤¡©©¦¤¨§¤
éaø øîà ãBòå .Bîöòa àeäLk àìà "òøâz ìa" øîàð àì :òLBäé éaø Bì øîà ,Bîöòa§©§¨©©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨§¤§©§§¨©©¦
ìò zøáò zúpLk .Eãéa äNòî úéNò àìå ,"òøâz ìa" ìò zøáò zúð àìLk :òLBäé§ª©§¤Ÿ¨©¨¨©§¨©©¦§©§Ÿ¨¦¨©£¤§¨§§¤¨©¨¨©§¨©

éñBz ìa"déì äøáò øBëaî äðzî déì áéäéc ïåék ,àëä àäå !Eãéa äNòî úéNòå ,"ó ©¦§¨¦¨©£¤§¨§§¨¨¨¥¨§¨¥¥©¨¨¦§¨§¨¥
éñBz ìa" íeMî øáòc éðú÷å ,déðîæìàøëea déì énøúî eìéàc ïåék :ïðéøîàc íeMî åàì ,"ó §¦§¥§¨¨¥§¨©¦©¦¨¦§¨§¦©¥¨§¦¦§©¥¥§¨

øáBò úBöî :òLBäé éaø øáñ÷ àîìc éànî .déðîæ àîBé déìek ,dépéî äfî øãä àðéøçà©£¦¨¨©©¤¦¥¥¨¦§¥¦©¦§¨¨¨©©¦§ª©¦§¥
.ïpîæa àìL eléôà ïäéìò¯ïéúéðúî ÷éáL àîòè éàî àaà øa ïîL áø :ïðéøîà÷ éëä ïðà £¥¤£¦¤Ÿ¦§©¨£©¨¦¨¨§¦©©¤¤©©¨©©§¨¨¥©§¦¦

déì énøúî eìéàc ïåék áéúBî àì àîòè éàî ïéúéðúî !ïéúéðúnî áéúBì àúééøaî áéúBîe¦¦¨©§¨¦¦©§¦¦©§¦¦©©§¨¨¦¥¨§¦¦§©¥¥
àøeaö énøúî éàc ïåék ,éîð àúééøa ,àeä déðîæ àîBé déìek ,dépéî äfî éòa àðéøçà àøëea§¨©£¦¨¨¥©¤¦¥¥¨¦§¥¨©§¨©¦¥¨§¦¦§©¥¦¨

!déðîæ àîBé déìek ,Cøáî øãä àðéøçà¯àëä ,áéäé àìc ébñ àì íúä :àaà øa ïîL áøå ©£¦¨¨©§¨¥¥¨¦§¥§©¤¤©©¨¨¨¨©¦§¨¨¥¨¨
.äðåek éòa øBáòì ,äðåek éòa àì úàöì :øîà àáø .Cøáî àì éòa éà ,Cøáî éòa éà¯ ¦¨¥§¨¥¦¨¥¨§¨¥¨¨£©¨¥¨¨¥©¨¨©£¨¥©¨¨

!äðåek éòa àìå ,øBáòìc ,òLBäé éaøì íéîc ïzî àäå¯éòa àì úàöì :àáø øîà àìà §¨©©¨¦§©¦§ª©§©£§¨¨¥©¨¨¤¨£©¨¨¨¥¨¨¥
ì àøéæ éaø déì øîà .äðåek éòa Bpîæa àìL ,äðåek éòa àì Bpîæa ,øBáòì ,äðåek:déònL ©¨¨©£¦§©¨¨¥©¨¨¤Ÿ¦§©¨¥©¨¨£©¥©¦¥¨§©¨¥
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dpyd y`x(ycew zay meil)

àëä ìáà,xtey zriwza -áéúk 'äòeøz ïBøëæ'(ck bk `xwie),éàäå £¨¨¨¦§§¨§¦§©
,xiyl rwezde -,àeä àîìòa ÷qòúîzriwz myl oiekn epi`y ¦§©¥§¨§¨

`vi `l xtey zriwza wqrznde ,xtey,(:al oldl)ïì òîLî à÷̈©§©¨
`ly s`e ,driwzd dyrnl oiekzdy oeik ,wqrzn aygp df oi`y

:`xnbd dwiqn .`vi ,devnl oiekzdïéà úBöî ,àáø øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©¨¨¦§¥
.äðåek úBëéøö§¦©¨¨

:`ax lr `xnbd dywn,déáéúéàdpyna epipy(.bi zekxa),äéä ¥¦¥¨¨
äøBza àøB÷,rny z`ixw zyxtaàø÷nä ïîæ òébäåz`ixw onf - ¥©¨§¦¦©§©©¦§¨

,rny.àöé àì åàì íàå ,àöé ,Baì ïåek íàeåàì éàîoi` m`d - ¦¦¥¦¨¨§¦¨Ÿ¨¨©¨
m` wxy dpynd yexitúàöì Baì ïåek,`vi ,devnd zaeg ici ¦¥¦¨¥

:`xnbd zvxzn .dpeek zekixv zeevny gkene,àìdpynd zpeek Ÿ
oeek m`y,úBø÷ì`ed dpynd yexit ike :`xnbd ddnz .`vi ¦§

oeekyéø÷ à÷ àä ,úBø÷ì.el` zeiyxt `xew `edy xaecn ixde - ¦§¨¨¨¥
xaecn :`xnbd zvxzndébäì àøB÷ajxevle ,zeierhn xtqd z` §¥§©¦©

z` zexwl oeek m`e ,ez`ixwa mbnbn `l` ie`xk `xew epi` jk
.`vi ,mzenlya milind

:`xnbd dywn,òîL àzdpyna epipy(:fk lirl)éøBçà øáBò äéä ¨§©¨¨¥£¥
øôBL ìB÷ òîLå ,úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà ,úñðkä úéa¥©§¤¤¤¨¨¥¨§¥©§¤¤§¨©¨
åàì éàî .àöé àì ,åàì íàå ,àöé Baì ïåek íà ,äléâî ìB÷ Bà§¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨Ÿ¨¨©¨

dpynd yexity'Baì ïåek íà'oeeky epiid,úàöìzeevny gkene ¦¦¥¦¨¥
:`xnbd dgec .dpeek zekixv,àìeal oeeky dpynd zpeekìòBîL Ÿ¦§©

oeeky xnel jixv ike :`xnbd dywn .xteyd zriwz z`ì','òBîL ¦§©
àäåy ote`a xaecn.òîL`edy okzi :`xnbd zvxznøeáñoi`y §¨¨©¨

lew `l` xtey lew dfîç,àeä àîìòa øBeal oiekiy jixve £§¨§¨
.xtey zriwz efy oigadl
:dywne `xnbd dkiynn,déáéúéàzriwz iabl `ziixaa epipy ¥¦¥

m` ,xteyïåekúðdïåekúð àìå ,òîBLd,òéîLîoeekzp m` e` ¦§©¥¥©§Ÿ¦§©¥©§¦©
dïåekúð àìå ,òéîLîd.òéîLîå òîBL ïåekúiL ãò ,àöé àì ,òîBL ©§¦©§Ÿ¦§©¥¥©Ÿ¨¨©¤¦§©¥¥©§©§¦©
e'òîBL ïåekúð àìå òéîLî ïåekúð' àîìLay yxtl xyt`øeáñk ¦§¨¨¦§©¥©§¦©§Ÿ¦§©¥¥©§¨

lewy rneyd,àeä àîìòa øBîç.`vei epi`eòîBL ïåekúð' àlà £§¨§¨¤¨¦§©¥¥©
dì úçkLî éëéä ,'òéîLî ïåekúð àìåm`d ,xacd okzi cvik -åàì §Ÿ¦§©¥©§¦©¥¦©§©©¨¨

ì ò÷Búa,øéLzekixv zeevny oeik ,`vi `l xiyl rwezdy gkene §¥©§¦
:`xnbd zvxzn .dpeekéçeað çaðî à÷c àîìczwqer `ziixad - ¦§¨§¨§©©©¥

mda oi`y ,zegiapk zexvw zeriwzl rinynd zpeeky ote`a
.`vi `l ,dnily driwz xeriy rwz m` s` dfae ,driwz xeriy

*
zekixv zeevn oi` 'siqez la' oiprl mb m`d zxxan `xnbd

:dpeekéiaà déì øîà,`axläzòî àlàzekixv opi` zeevny ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,dpeekéðéîMa ïLiäzxvr ipinya -äkeqa,devn myl `ly ©¨¥©§¦¦©¨
,ä÷ìé'siqez la' ly e`l lr xary oeik(a c mixac)`ly s`e , ¦§¤

oicd eli`e ,dpeek zekixv opi` zeevn ixd ,devn myl oiekzd
.df meia dkeqa oeyil xzene ,ok epi`Bì øîà,`iyew ef oi` ,`ax ¨©

itlïäéìò øáBò Bðéà úBöî ,øîBà éðàLsiqez laaàlàsiqenyk ¤£¦¥¦§¥¥£¥¤¤¨
odilrajez,ïpîæsiqend la` ,alell mipin dyng lhepy oebk §§©¨

.xaer epi` ,sqep mei dkeqa oyiy oebk ,devnl onf
:`ax lr `xnbd dywn,àaà øa ïîL áø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©§¨©©¨

éì äðúðå ìéàBä ,øîàé àlL ,ïëecì äìBòL ïäëì ïépîdúeLø äøBz ¦©¦§Ÿ¥¤¤©¨¤ŸŸ©¦§¨§¨¦¨§
éñBà ,ìàøNé úà Cøáìó'mipdk zkxa'ay zekxad zyly lr §¨¥¤¦¨¥¦

ïBâk ,élMî úçà äëøa(`i ` my)íëéìò óñé íëúBáà éäìà 'ä'mkM §¨¨©©¦¤¦§¡Ÿ¥£¥¤Ÿ¥£¥¤¨¤
,'minrR sl`øîBì ãeîìz(a c my)øácä ìò eôéñú àì'ikp` xW` ¤¤§¨¦©§©ŸŸ¦©©¨¨£¤¨Ÿ¦

.'mkz` dEvnå,dywc ïåék ,àëä àäxakéøadéì Cz` miiq - §©¤¤§¤§¨¨¨¥¨§¨¥¥
,zekxad zylydéðîæ déì äøáòoi` `axle ,devnd onf xar - ¨§¨¥¦§¥

,siqez la xeqi` dzråok it lr s`éðz÷`ziixaa.øáòczvxzn §¨¨¥§¨©
:`xnbda ,ïðé÷ñò éàîa àëäote`,íéiñ àìãdkxa siqed `l` ¨¨§©©§¦¨§§Ÿ©¥

:`xnbd dywn .mipdk zkxa rvn`a zxg`àéðzäå`ziixaa §¨©§¨
xakyk `ed df oicy.íéiñy xaecn :`xnbd zvxzníéiñwx ¦¥¦¥

,úçà äëøa:`xnbd dywn .zekxa izy el exzep oiicreàéðzäå §¨¨©©§¨©§¨
y.åéúBëøa ìk íéiñ:`xnbd zvxznàëä éðàLzkxa dpey - ¦¥¨¦§¨©¦¨¨

,zekxad meiq xg` s` da mixaery ,mipdkdéì éîøúî elàc ïåék¥¨§¦¦§§¥¥

àðéøçà àøeaöxg` xeaiv df odkl oncfi jxiay xg`l m`y - ¦¨©£¦¨
,jxazd `l oiicryøãäe xfeg -,Cøáîc `vnpdéðîæ àîBé délek ¨©§¨¥¥¨¦§¥

àeäm` ,jxal miiqy xg` s` okle ,devnd onf `ed meid lk -
.siqez laa xeari elyn dkxa siqei

:ef `xaq `xnbd dgikenàøîéz àðîe,df llk xnel epl oipne - §¨¥§¨
ïðúc(.t migaf)zepaxw ly minc ,úçà äðzîa ïéðzépämpicy - ¦§©©¦¨¦§©¨¨©©

xyrn e` xeka oebk ,ceqid cbpk gafnd lr zg` mrt ozpidl
,dndaa eáøòúpLmd mby mixg` zepaxw ly mincïéðzépaäðzî ¤¦§¨§§¦¨¦©¨¨

eðúpé ,úçàmlek,úçà äðzîmpicy zepaxw mc oke .dey mpicy ©©¦¨§©¨¨©©
aòaøà ïzîiciv zrax` cbpk zeief izya ody zepizp izy - ©©©§©

mpicy zepaxw mca axrzpy ,dcez e` dler oebk ,gafndïzîa§©©
eðúpé ,òaøàmlek.òaøà ïzîampicy zepaxw mc axrzp m`e ©§©¦¨§§©©©§©

aa òaøà ïzîa mpicy zepaxw mc,øîBà øæòéìà éaø ,úçà ïzî ©©©§©§©©©©©¦¡¦¤¤¥
,òaøà ïzîa eðúpéeúçà ïzîa eðúpé ,øîBà òLBäé éaø.éaø Bì øîà ¦¨§§©©©§©©¦§ª©¥¦¨§§©©©©¨©©¦

øæòéìà,zg` ozna mlek epzpi ji` ,ryedi iaxléøä`ed jka ¡¦¤¤£¥
e ,rax` ozna epicy mcdn zepizp yly xqgnìò øáBò àeä¥©

xeqi`'òøâz ìa'(a c mixac).,òLBäé éaø Bì øîàozepy ,jixacle ©¦§©¨©©¦§ª©
,zepzn rax`éøäe ,zg` ozna epicy mcl mb ok dyerøáBò àeä £¥¥

éñBz ìa' ìòéñBz ìa' øîàð àì ,øæòéìà éaø déì øîà .'óàlà 'ó ©©¦¨©¥©¦¡¦¤¤Ÿ¤¡©©¦¤¨
àeäLk[mcdÎ]aipt,Bîöòozn oerhd mca axern mcdyk j` §¤¦©§

.xeqi` oi` ,rax`àlà 'òøâz ìa' øîàð àì ,òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨
a àeäLkipt,Bîöòozna aiigd ,xg` mc mr axern `edyk `le §¤¦©§

.zepzn rax` zzl jxhvi dnle ,zg`òLBäé éaø øîà ãBòåmrh §¨©©¦§ª©
,eixaclzúð àlLkok` ,zg` wx `l` zepzn rax`ìa' ìò zøáò §¤Ÿ¨©¨¨©§¨©©

,'òøâz,rax` oerhd mcn zg` dpzn zzpyemewn lknúéNò àì ¦§©Ÿ¨¨
,Eãéa äNòîeli`ezúpLk,zg` ozn oerhd mcn zepzn rax` ©£§¨§§¤¨©¨

éñBz ìa' ìò zøáò,Eãéa äNòî úéNòå ,'óxeqi` lr xearl sicre ¨©§¨©©¦§¨¨©£§¨§
:dzgked z` `xnbd zniiqn .dyre mewa `le ,dyrz l`e aya

äðzî déì áéäéc ïåék ,àëä àäådpey`xîd ly encøBëaaiigd §¨¨¨¥¨§¨¦¥©¨¨¦§
,zg` oznaøáò,déðîæì déì ä,ezeevn dniizqd xakyåit lr s` ¨§¨¥¦¦§¥§

okc éðz÷ztqep dpzn ozp m` ryedi iaxléñBz ìa' íeMî øáò,'ó ¨¨¥§¨©¦©¦
`l`åàìmrhd oi` m`d -ïðéøîàc íeMî,lirl epxn`y ef `xaq ¨¦§©§¦¨

àðéøçà àøëea déì éîøúî eléàc ïåékel oncfn did m`y oeik - ¥¨§¦¦§§¥¥§¨©£¦¨
,mei eze`a xg` xekadépéî äfî øãä,encn dfne xfeg did - ¨©©¤¦¥

y `vnpdéðîæ àîBé déleklky mipdk zkxaa oicd `ede ,`ed ¥¨¦§¥
.devnd onf `ed meid
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,di`xdáéúBîe ïéúéðúî ÷éáL àîòè éàî ,àaà øa ïîL áø©§¨©©¨©©£¨¨¦©§¦¦¦
àúééøaî`ziixadn wx dywde migafa dpynd z` gipd recn - ¦§©§¨

,mipdk zkxa lyáéúBìzeywdl el did -,ïéúéðúnîx`eany ¦¦©§¦¦
`l` ,epnf xary s` mc zwixfa siqez la xeqi` yiy da

n,áéúBî àì àîòè éàî ïéúéðúîc xaeq `ed s`y itleléàc ïåék ©§¦¦©©£¨Ÿ¦¥¨§¦
,àeä déðîæ àîBé délek ,dépéî äfî éòa àðéøçà àøëea déì éîøúî¦§§¥¥§¨©£¦¨¨¥©¤¦¥¥¨¦§¥

a ok m`eàúééøamipdk zkxa lyénð,ok xn`péîøúî éàc ïåék §©§¨©¦¥¨§¦¦§§¥
.déðîæ àîBé délek ,Cøáî øãä àðéøçà àøeaö¦¨©£¦¨¨©§¨¥¥¨¦§¥
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אגרות קודשרנב

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק וירא. בו מודיע אשר תובעים ממנו שילך להקאנסול לקבל הוויזה, 
ואשר הנסיעה תהי' ג"כ מיד, ומבקש להשיבו איך לעשות בזה:

משם,  להעתיק  בצרפת,  שיחיו  אנ"ש  בין  עתה  שנתהווה  הבהלה  מהי  מבין  אינני  בכלל  הנה 
ולילך לחפש חדשות במדינות אחרות, ובפרט שהן יודעים כבר ממצב המדינות שאין ההסתדרות בשם 
בסמיכות  שהיא  מאראקא  למדינת  בהעתקה  להתענין  היו  שצריכים  מאז,  דעתי  גליתי  וכבר  בנקל, 
לצרפת, ויש שם כר נרחב לכמה מסוגי אנ"ש ובפרט לאותם המסוגלים לעבודה בשדה החינוך, נוסף על 

העבודה שישנה עדיין בצרפת בכלל ובפרט בפאריז בשדה החינוך והחזקת היהדות.

ודוחקים  המוסדות,  מכל  הניירות  קיבל  וכבר  הניירות  שהגיש  כיון  הרי  בפרט,  אליו  ובנוגע 
אותו שילך להקאנסול, הרי אם אי אפשר לו להמשיך את הדבר, ילך ויקבל, והשי"ת ינחנו למחוז חפצו 

האמיתי הוא חפץ ה' ויסתדרו באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, ה'תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

השיעורים  בענין  ההוראות  ומקיים  עליו  קבל  אשר  מודיע  בו  מ"ח  מי"ב  מכתבו  על  במענה 
ונתינת הצדקה, אבל בנוגע לשלום בית הרי בחיצוניות הוטב אבל בפנימיות עדיין אינו כדבעי.

כבר כתבתי לו במכתבי הקודם עד"ז שבודאי יהיו העלמות והסתרים ביחוד על ענין השלום 
דוקא  זהו  אשר  מוכח  וההסתרים  ההעלמות  מריבוי  כי  ביותר,  התאמצות  נחוצה  בזה  ודוקא  בית, 
מעיקר הבירורים שלו, וכמובן מכתבי האריז"ל ומבואר בדא"ח ראה קונ' העבודה ספ"ו. אשר לבד 
יחידים הרי הנשמות דדורותינו אלה היו כבר בעולם, ובאים עתה בגלגול ועיקר ביאתם הוא לתקן 
את מה שחסרו בקיום התרי"ג מצות בגלגולים הקודמים, ובכ"ז כמובן גם הם מחוייבים בקיום כל 
התרי"ג מצות אף אלו שלא חסרו בגלגולם הקודם והחילוק הוא אשר באלו המצות שלא חסרו בפעם 
הקודמת הרי היצה"ר אין מנגד ע"ז ביותר, כ"א רק כדי שישאר הענין דבחירה חפשית, כי בענינים 
אלו כבר הוברר בפעמים הקודמות, משא"כ בהענינים שחסרו בפעמים הקודמות היינו שלא הוברר 
חלקם בעולם ]ה[זה וחלקם בנפש השייך לענינים אלו, הרי ההתנגדות של היצה"ר היא בכל תוקף, ואין 

להאריך בדבר המבואר וכו'.

ובנוגע אליו לעשי' בפועל שזהו העיקר, הרי עוד הפעם אעורר אותו ואזרזו בענין השתדלות 
וכמו  ומצוה(,  בעניני תורה  וויתורים מכיון שהוויתורים אינם  לזה  ביותר, אף שנדרש  בהשלום בית 
והברכה לאדם היא בשביל  ננעלו  ושערי דמעות לא  לו מאז שארז"ל האשה דמעתה מצוי'  שכתבתי 

אשתו.



רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åèäö÷î ìk[arwìça Bkøãk Bìèìèì àlà øeñà Bðéà[brwåéãéa eðéäc ,[crwBìèìèì øzî ìáà , ¨ª§¤¥¨¤¨§©§§§©§§Ÿ§©§§¨¨£¨ª¨§©§§
Bôeâa[erwÎdrwãé øçàìk ìeèìè àø÷ð eäæå ,à"éù ïnña øàaúiL Bîk ,[frwCøcî éepLa àeäL , §§¤¦§¨¥§¦¨§¤¦§¨¦§¦§©©¨¤§¦¦¤¤

ìçä[grwBëelä Cøc ïàëìe ïàëì BúBpôì ,åéìâøa äö÷î ìèìèì øzî ïëìå .[hrwBîB÷î Cøöì ,[twelôà Bà , ©Ÿ§¨¥ª¨§©§¥ª§¤§©§¨§©§©§©¤¤¦§Ÿ¤§£¦
Bòéðöäì éãk Bîöò äö÷nä Cøöì[atwÎ`tw.(à"éù ïnñ ïiò) §Ÿ¤©ª§¤©§§¥§©§¦©¥¦¨

1

2

3

4

dkld ixe`ia
äö÷åî ìë [áò÷.גמור מוקצה אפילו -

ìåçá åëøãë [âò÷ כדי בשבת מוקצה לטלטל אסרו -
לטלטל  מותר ולכך בעיניו, חול כיום יהיה שלא

בחול  מדרכו .167כשמשנה
åéãéá åðééäã [ãò÷ ומפורש ניכר באופן שמטלטל -168.

åôåâá åìèìèì [äò÷ או גופו הוזזת אגב כבדרך היינו -
.169רגלו 

åôåâá åìèìèì [åò÷ אצילי בין או ידיו באחורי כגון -
בראשו 170ידיו  ברגליו 171, תלוי 172, כשהמוקצה וכן ,

בחיקו  אצלו או בחגורו בכיס 173עליו מונח או ,
.174הבגד 

אחת  ביד ליטול שהדרך דבר ידיו בשתי הנוטל אמנם
אחד  אדם ליטלו שהדרך דבר נוטלים אדם בני שני או

בגופו  טלטול בכלל .175אינו

ãé øçàìë [æò÷ אגב כבדרך -176.
ìåçä êøãî [çò÷ בידים טלטול היא החול דרך -177,

אפילו  החול מדרך שינוי הוא הרי בגופו וכשמטלטל
בגופו  לטלטלו שהדרך חפץ הוא .178אם

åëåìéä êøã [èò÷ דרך שלא ברגלו לטלטל אסור אבל -
מכשיר 179הילוכו  (כגון מוקצה לטלטל אין ולכן ,

דוושה  ידי על הנפתח או גלגלים על העומד מוקצה
דחיפה  ידי על למקום ממקום להזיזו שהדרך רגלית)

הילוכו  כבדרך אלא - .180ברגל
åîå÷î êøåöì [ô÷.במעבר הנמצא חפץ לפנות כגון -
åòéðöäì éãë [àô÷ יתקלקל או יישבר ייגנב שלא -181.
åòéðöäì éãë [áô÷ כלאחר אפילו מוקצה לטלטל אין -

כלל  לצורך שלא .182יד

zetqede mipeiv
שאז 167) בכך" מלאכה דרך ש"אין משום כאן ההיתר אין

ה"חפצא" חייב ששם מלאכות ושאר הוצאה במלאכת פטור
חלק  אגרותֿקודש (ראה החפץ הוצאת שהיא המלאכה של
כדרכה, שלא כשנעשתה ופטור רא), ע' ח'תתכט אגרת כג
בשבת, לנוח שעליו ה"גברא" על חל מוקצה איסור אבל
זה  מעין (ראה הגזירה בכלל אינו בחול מדרכו וכשמשנה

נ"ח). סי' ח"ב אליהו מגדנות בשו"ת
או 168) בידים" איסור "מבטל משמעות עלֿדרך

ואילך  ס"ב שי סי' להלן הוא וכן בידים" איסור "להאכילו
"כדרכו  משמעות וזו בידים", אותם "דחה מוקצה לעניין
בהדיא  שעסוק ניכר בידיו שכשהמוקצה היינו בחול"
להדיא  הניכר באופן ברגליו מטלטל ואם חפצים. בטלטול

להלן. נתבאר
קסז,169) הערה לעיל הסברא ראה בהדיא, מטלטל ואינו

כיס  ואפילו דלהלן, הילוכו" "דרך של מהדוגמא מוכח וכן
גופו  על תלוי כשהוא לפעמים לטלטלו שדרכו מעות של
הליכתו  אגב שמטלטל אלא ממש" בידים "טלטול אינו

סי"ט). רסו סי' (כדלעיל בגופו טלטול ככל מותר ולכך
ס"י.170) רעו סי'
סכ"ד.171) שה סי'
בפנים.172) להלן
י.173) ס"ק קו"א שא סי'
בכך 174) דרכו ואפילו סל"ט, שא וסי' סי"ט, רסו סי'

הקודמת. בהערה כמבואר

מכלֿשכן 175) 'שינוי' משום להתירו מקום שיש ואף
בידו  שמטלטל כיון אך זה, באופן הוצאה על אפילו שפטור
לסי' פתים מנחת הגהת וראה בזה, להתיר קשה ובהדיא

ש"ה.
מדרך 176) שינוי של במשמעות הן יד" "כלאחר זה והרי

הנעשה  מעשה של במשמעות והן קעז, הערה כדלהלן החול
ו, עבודהֿזרה מסכת (עי' ניכרת העושה כוונת שאין באופן

ב).
קסזֿקסח.177) הערות כדלעיל חפציו בטלטול שעסוק
קסט.178) הערה לעיל ראה
ד'179) סעי' קי"ג סי' בקצוה"ש וכן שוע"ר, משמעות כן

"טלטול  היתר בכלל אינו ברגליו שטלטול שהבין משמע
כדלעיל  בזה והביאור שבזה, השינוי מחמת אלא בגופו"
בהדיא. ולא אגב כבדרך טלטול שיהיה שצריך קסט הערה

וראה 180) "שינוי", מטעם להתירו יש בכך דרכו אין ואם
קפב. הערה

יב.181) סעיף כדלעיל
כלשהי 182) במטרה שיהיה צריך יד כלאחר טלטול גם

ולכך  בכך, עניין לו שיש אפילו היום כל כך להסתובב ולא
פד  סעיף כדלהלן משי תולעי זרע אציליו תחת לשאת אסור
התירו  לא וכן חם, במקום שיהיו בזה מטרה לו שיש אף
סל"ט) שא סי' (לעיל בכיסו כשמעותיו היום כל להסתובב

הפסד. משום אלא
פטור  שיהיה (באופן החול מדרך ממש בשינוי כשעושה אך



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

éøö ïéàåçetð éãé ìò äö÷î ìèìèì øznL øîBì C[btwäfî ìBãb ãé øçàìk ìeèìè Eì ïéàL ,[ctw: §¥¨¦©¤ª¨§©§¥ª§¤©§¥¦©¤¥§¦§¦§©©¨¨¦¤
טו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
çåôð [âô÷.המוקצה על בפיו אויר נפיחת -

äæî ìåãâ [ãô÷ האויר ידי על אלא גופו אגב אפילו מטלטל שאינו -183.

zetqede mipeiv
אינו  - בבגדו התפורים במעות וכגון הוצאה במלאכת
צ"ל  (ועפי"ז כלל לצורך שלא אפילו ומותר כלל טלטול
הותר  ולא כלל שינוי אינו לפנותו ברגליו מוקצה שפינוי
מ'קצות  קעט הערה לעיל ראה בגופו, טלטול משום אלא

השולחן').
בהדיא 183) בידיו שלא טלטול וגם שינוי גם בזה ויש

אפילו  לנפוח ומותר מזה" גדול יד כלאחר לך "אין ולכך
קפב). הערה לעיל (ראה לצורך שלא

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  חולה דין שכח, סימן ב חלק

ËÎ יבשים בגדים וחתיכות ספוג המכה גבי על ליתן מותר
שלא  כדי אלא לרפואה שאינן מפני חדשים הם אם
שהן  ישנים בגדים חתיכות לא אבל המכה את בגדיו יסרטו
המכה  על מעולם היו כשלא אמורים דברים במה מרפאות
שהן  אע"פ מרפאות אינן שוב המכה על כבר היו אם אבל

בשבת: מכה גבי על ליתנו ומותר ישנות

Ï כמשמרה אלא שאינו בשבת המכה גבי על עלה נותנין
שהן  עלין כל הדין והוא לרפואה שהם גפנים מעלי חוץ
מעליה  והסירם יום מבעוד עליה נתנם ואם מרפאין
כל  אסרו שלא מפני להחזירה מותר במזיד אפילו משחשכה
בשבת  כשמתחילה אלא סמנים שחיקת גזרת משום רפואה
בשבת. לו ומחזירה יום מבעוד לו עשאה כשכבר לא אבל

עודה  אפילו במזיד המכה גבי מעל שהסירה רטייה אבל
שבה  הגומות ויחליק ימרח שמא גזרה להחזירה אסור בידו
הוחלקה  אם אבל שי"ד בסי' כמ"ש ממחק משום ויתחייב
ומותר  בזה גזרו לא משחשכה מאליה המכה גבי מעל
במה  כהוחלקה דינה לגמרי ממנו נפלה אם ואפילו להחזירה
גבי  על נפלה אם אבל כלי גבי על כשנפלה אמורים דברים
בשבת  בתחלה כמניחה זה הרי להחזירה בא אם קרקע

סמנים. שחיקת גזרת ומשום ימרח שמא גזרה ואסור

יש  אם בתחלה אפילו המכה על להניחה מותר נכרי וע"י
לומר  אסור אבל למעלה כמ"ש חולי ומקצת צער ממנה לו
מלאכה  הוא הרטיה שמירוח בשבת הרטייה לעשות לנכרי
כן  אם אלא התירוהו ולא גמור שבות הוא נכרי וע"י גמורה

למעלה. כמ"ש אבר סכנת שיש או גופו כל חלה

עליה  ומחזירה המכה פי ומקנח רטייה קצת אדם מגלה
עליה  ומחזירה המכה פי ומקנח השני קצתה ומגלה וחוזר
אבל  להחזירה מותר אחת בבת כולה מסירה שאינו שכיון

ממרח: שהוא מפני הרטייה את יקנח לא

* * *
‡Ï בשבת בתחלה רטייה עליה ליתן מותר שנתרפאה מכה

לחוש  ואין בגדיו יסרטוה שלא כמשמרה אלא שאינו מפני
אינו  נתרפאה שכבר שכיון סמנים ישחוק או ימרח שמא

סמנים: ושחיקת מירוח לידי שיבא כך כל עליה בהול

·Ï בשביל פה לה לעשות כדי אם בשבת מורסא המפיס
מכה  משום חייב זה הרי לרפואה האויר בה שיכנס
לשום  פתח המתקן וכל פתח לה מתקן שהוא מפני בפטיש
בפטיש  מכה תולדת שהוא כלי תיקון משום חייב תלוש דבר
מכה  תיקון לי ומה כלי תיקון לי ומה שי"[ד] בסי' כמ"ש
ואע"פ  בפטיש מכה משום בו יש למכה פתח בתיקון גם לכן
כמ"ש  ולהוציא להכניס העשוי פתח על אלא חייבין שאין
ליחה  ולהוציא אויר להכניס עשוי זה פתח אף הרי שם

תמיד.

ולא  בלבד המצערתו הליחה ממנה להוציא כדי הפיסה ואם
נעשה  שממילא ואע"פ מותר לרפואה אויר בו להכניס כדי
צריך  שאינו כיון מקום מכל ולהוציא להכניס הראוי פתח
להאומרים  ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה זו הרי לכך
כאן  מקום מכל עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
צריך  כשאינו כן אם המכה תיקון משום הוא שחיובו כיון
חשוב  זה אין מאליו שנעשה אף לו מתכוין ואינו זה לתיקון
שיש  אלא כלום ולא עשה לא כאילו זה והרי כלל תיקון

גזרו. לא צערו ומשום לפתח יתכוין שמא לגזור

הליחה  לצורך כשמפיסה אלא התירו שלא שאומר מי ויש
אם  אבל ותסתום תחזור אם חושש ואינו בלבד עכשיו של
שאינו  אע"פ תמיד ליחה להוציא פתוחה כך שתשאר חפץ
לעשות  לדבריו לחוש וטוב אסור אויר לה להכניס מתכוין

נכרי: ע"י

‚Ï חובל משום בו ויש דם שמוציא שחין לחוך אסור אבל
מחוברת  אינה שהליחה ליחה להוצאת דומה ואינו
וכשמפיס  כלי בתוך ונתונה כמופקדת אלא בבשר ומובלעת
שבתוכו  מה להוציא כלי כפותח אלא אינו להוציאה השחין

בבשר: ומובלע מחובר שהוא בדם כן שאין מה

* * *
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

„Ï אפילו בשבת להרחיבו ובא נפתח שכבר שבמכה נקב
אם  להסתפק יש ונסתם חזר אם אבל אסור שהוא כל
לפתוח  שמותר כמו כבתחלה בשבת ולפתחו לחזור מותר
להם  שיש אותם וכן שי"ד בסי' כמ"ש בכלי שנסתם נקב
להסתפק  יש קצת הנקב ונסתם אפטור"א שקורין בזרוע נקב
על  ליתן מותר ורטייה שיפתח קטנית בתוכו ליתן מותר אם
עליה  ליתן שמותר שנתרפאה כמכה היא שהרי האפטור"א
האפטור"א  על ליתן שאוסר מי ויש זה) (בסי' כמ"ש רטייה

לדבריו). לחוש (ויש

דפסיק  בשבת יקנחה לא כשמקנחה דם שמוציא יודע ואם
יחליף  לא שאם אחר בגד להחליף מותר אבל הוא רישיה
דברים  במה מזה צער לו יש וגם הבריות כבוד וגדול יסריח
נקב  בה שאין במכה אבל נקב בה שיש זו במכה אמורים
מהמכה  ליחה שמושך (לפי) הנייר או הבגד להחליף אסור
שיתבאר  כמו מפרק משום ואסור מעליה) אותם (בנטילתו
נקב: בה שאין המכה על זל"ב צוק"ר יניח שלא שכן וכל

‰Ï ביין צומתה ברזל מחמת שלא רגלו או ידו שנגפה מי
חזק  שהוא מפני בחומץ לא אבל הדם להעמיד כדי
כמו  לו מועיל היין אף מעונג הוא ואם רפואה משום בו ויש
שאז  הרגל גב על או היד גב על המכה כשאין ואסור החומץ
מחמת  היא אם וכן גמורה במלאכה אפילו עליה לחלל מותר

למעלה: כמ"ש ברזל הכאת

ÂÏ העצם שיצא דהיינו רגלו או ידו פרק שנשמט מי
אלא  רפואתו שזהו בצונן הרבה ישפשפנו לא ממקומו

נתרפא: נתרפא ואם כדרכו רוחץ

ÊÏ דקות רצועות כמין שהם וציצין שפירשה צפורן
רובן  פירשו אם הצפורן סביב האצבע מעור שפירשו
התורה  מן גוזז משום בהם אין להנתק קרובים שהם כיון
אבל  סופרים מדברי שאסור אלא בכלי כשחותכן אפילו
הן  אם לכתחלה אפילו מותר גזיזה דרך זו שאין ביד להסיר
שהתחילו  דהיינו מעלה כלפי שפירשו והוא אותו מצערות
כלפי  הוא מעלה שכלפי אומרים ויש הצפורן [ל]צד לפרוש
ואם  הפירושים לשני לחוש וצריך הצפורן כלפי ולא הגוף
חייב  בכלי חתכן אסור אבל פטור ביד ונטלן רובן פירשו לא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף גוזז משום
שיתבאר  מטעם הכל לדברי חייב שבגוזז אומרים ויש פטור

ש"מ: בסי'

* * *
ÁÏ שניכר ויפלוט חומץ בהן יגמע לא בשיניו החושש

בו  מטבל או ובולע מגמע אבל לרפואה שהוא הוא
בחול.פתו  כדרכו ויאכלנו

פי  על אף דבר שום לו לעשות אסור נכרי ידי על ואפילו
סופרים  מדברי אפילו מלאכה סרך שום דבר באותו שאין

לרפואה. שהיא שניכר אלא

צער  לו יש אם אבל בעלמא במיחוש אמורים דברים במה
נכרי  ידי על לעשות מותר ממנו גופו כל שנחלש עד כך כל

שנתבאר  כמו סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר כל
למעלה:

ËÏ שמן להשהות דהיינו בשמן יערענו לא בגרונו החושש
בולע  אבל לרפואה שמכוין שניכר שיבלענו טרם בפיו
לבלוע  אפילו אוסרים ויש נתרפא נתרפא ואם שמן הוא
אלא  לשתותו דרך ואין לגוף מזיק הוא שהשמן מפני
בריאים  דרך אין שאם והזמן המקום לפי והכל לרפואה
אניגרון  לתוך הרבה שמן ליתן מותר אבל אסור לבלוע
לרפואה  שמתכוין ניכר ואינו לגוף מזיק אינו שאז ולבלוע
ואין  בפיו ישהנו ולא מיד שיבלענו ובלבד לשתיה אלא

לרפואה: שמתכוין ניכר שאז יפלטנו שלא לומר צריך

Ó מותר הבהמה מן בפיו לינק שרפואתו לב מכאב הגונח
דרך  שאין הוא יד כלאחד שמפרק מפני בשבת לינק
אין  לפיכך ממנו ולשתות כלי לתוך לחלוב אלא בפיו לינק
צערו  ומשום סופרים מדברי אלא התורה מן איסור ביניקה
אין  אם אבל הגונח של בצער אמורים דברים במה גזרו לא
אבל  בשבת מהבהמה לינק אסור רעב של צער אלא לו
וגם  נכרי ע"י לחלוב לו אפשר אי (אם לינק מותר ביו"ט

לתוכו): לחלוב מאכל לו אין

‡Ó לתוך או הכוס לתוך מדדיה חלב אשה תקיל לא
מפרק  כלי לתוך שהחולב מפני בנה את להניק הקדרה
אלא  גמורה מלאכה התירו ולא דש משום וחייב הוא גמור
שיאחוז  בכדי מהחלב לקלח לאשה מותר אבל סכנה במקום
אין  לאיבוד הולך הזה שהחלב שכיון וינוק הדד את התינוק
בסי' כמ"ש סופרים מדברי אלא התורה מן מפרק משום בו
על  מחלבה להתיז אסור אבל גזרו לא התינוק ולצורך ש"כ
צער  לא וגם סכנה בו שאין מפני רעה רוח בו שנשף מי
כמו  ישראל ע"י סופרים מדברי איסור לו שנתיר כדי גדול

ש"ל: סי' סוף עיין ודומיו בגונח שהתירו

* * *
·Ó את שפין ולא מצטכי הנקרא שרף מין לועסין אין

אם  אבל לרפואה שמתכוין בזמן אימתי בסם השינים
מותר: הפה ריח משום אלא מתכוין אינו

‚Ó לאכלן מותר בריאים מאכל שהם ומשקין אוכלין כל
דברים  לקצת קשים שהם אע"פ לרפואה ולשתותן
מעיים  לבני שקשה טחול כגון לרפואה שמתכוין קצת וניכר
אלא  לשינים שקשין כרשינין או לשינים ומועיל שיפה אלא
הבריאים  שדרך כיון אעפ"כ מעים לבני ומרפאין שיפין
לרפואה. גם לאכלן מותר לרפואה שלא גם לפעמים לאכלן

ולשתותו  לאכלו אסור בריאים ומשקה מאכל שאינו וכל
מיחוש  לו שיש והוא סמנים שחיקת משום גזרה לרפואה
אבל  מאד לו שכואב אע"פ כבריא והולך ומתחזק בעלמא
צריך  ואין והולך שמתחזק אע"פ גופו כל ממנו חלה אם

מתירין. שיש למעלה נתבאר כבר למשכב נפל אם לומר

אלא  לרפואה כלל מתכוין ואינו כלל מיחוש לו אין אם אבל
חיה  ביצה וגומע מתוקים שרפים האוכל כגון אחר לצורך
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אסור  לרפואה כשמתכוין אבל מותר הקול להנעים כדי
מיחוש: שום לו ואין גמור בריא שהוא אע"פ

„Ó לצורך שלא קיא גרמת דהיינו אפיקטוזין עושים אין
שבמעיו  אוכלין הפסד משום בחול אפילו רפואה
המאכל  מרוב מצטער ואם ואוכל וחוזר רעב הוא כך שמתוך
שדומה  מפני בסם אסור ובשבת בסם אפילו מותר בחול

שיקיא: עד גרונו לתוך ידו להכניס מותר אבל לרפואה

‰Ó ממנו שעירו כוס עליהם לכפות מותר במעיו החושש
להעלות  מותר וכן הבל בו יש שעדיין אע"פ חמין
הלחיים  ומתפרקין לפעמים שיורדין האוזן גידי דהיינו אזנים
דהיינו  אונקלי להעלות וכן בכלי בין ביד בין אותם מעלין
מאלו  אחד שכל מפני פנים לצד שנכפף הלב  שכנגד תנוך
צער  לו ויש לשחיקה שנחוש כדי בסממנים אותו עושין אין

מהם:

ÂÓ ורגליו ידיו כפות לסוך שרפואתו שנשתכר מי וכן
ללמוד  ואין זה מטעם בשבת לסוכם מותר ומלח בשמן

היתר תוך מזה להשים מדינות בקצת שנוהגים לאותם
אפר  אותו כי השכרות להפיג כתוש מעשב אפר החוטם
שחיקת  גזרת בו ושייך ג"כ דברים לשאר כרפואה פעולתו

סמנים:

* * *
ÊÓ בעלמא לתענוג אפילו בכח הגוף על לשפשף אסור

וכן  ויזיע שייגע כדי לומר צריך ואין שכ"ז בסי' כמ"ש
שמא  גזרה לרפואה שיזיע כדי דבר בשאר עצמו לייגע אסור
של  כריסו לדחוק ואסור זיעה המביאים סמנים וישתה ישחק
סמנים  להשקותו יבא שמא הרעי להוציא כדי תינוק

המשלשלים:

ÁÓ טבריא ובמי חמתן ובמי גרר במי לרפואה רוחצין
לפי  מלוחים שהם אע"פ הגדול שבים היפים ובמים
שמכוון  ניכר ואינו לרפואה שלא אף בהם לרחוץ דרך שכן
משרה  במי ולא הגדול שבים הרעים במים לא אבל לרפואה
במה  לרפואה שלא בהם לרחוץ דרך ואין מאוסים שהם
מותר  שוהה אינו אם אבל בהם כששוהה אמורים דברים
בחמי  לרחוץ דרך שאין ובמקום כמיקר אלא נראה שאינו
לרפואה  בשבת בהם לרחוץ אסור לרפואה אלא טבריא

בהם: שוהה אינו אפילו

ËÓ בו שטובעין בטיט ולא המשלשלים במים רוחצין אין
מאכל  הוא אפילו המשלשל משקה שותין ואין
הם  צער אלו שכל מפני כלל לרפואה שותהו ואינו בריאים

עונג: לשבת וקראת וכתוב

 אע"פ יזיקו שלא בשביל ועקרבים נחשים על לוחשין
אפילו  צידה משום בכך ואין אחריו רצין שאינן

לגופה: צריכה שאינה במלאכה להמחייבים

‡ המותר כלי שיהא והוא להקר העין גבי על כלי נותנין

בעיניו  שחש לאדם שעושין מה הדין והוא בטלטול
הנפח: יתפשט שלא כדי בטבעת אותו שמקיפין

· לבונה שדומה מפני להחזירו אסור ממקומו שיצא עצם
הרבה  לשפשפו ואפילו אסורה) רפואה שכל (ועוד
אותו  מחזירים שנשבר עצם אבל למעלה כמ"ש אסור בצונן
אבר  לאותו סכנה בזה יש בשבת יחזירוהו לא שאם למקומו

גזרו: לא אבר סכנת ובמקום

* * *
‚ שהדם מפני דם ממנה שיוצא מכה על בגד להניח אסור

אסור  מקום מכל הוא שמקלקל פי על ואף אותו יצבע
לו  אפשר ואי שמתקנו אדום בבגד שכן וכל סופרים מדברי
למעלה  כמ"ש חובל משום מהמכה הדם את תחלה להוציא
כל  בהם ומכסה עכביש קורי עליה כורך יעשה כיצד אלא
מפקפקים  ויש סמרטוט עליה כורך ואח"כ החבורה וכל הדם
ירחוץ  אלא שמרפאים מפני עכביש קורי כריכת לאסור
יכרוך  ואח"כ שבמכה הדם להעביר תחלה ביין או במים
כסברא  העיקר אבל לדבריהם לחוש וטוב הסמרטוט עליה

הראשונה:

„ לא ובמילה חובל משום מהמכה דם בפיו למצוץ אסור
שבין  דם למצוץ אסור ולכן הסכנה מפני אלא התירו
אסור  מקום מכל יד כלאחר מפרק שהוא (ואע"פ השינים
דם  המושך דבר המכה על להניח ואסור סופרים) מדברי
מקום  מכל מעצמו שמושך פי על ואף מפרק משום וליחה
ומפרק  כחובל זה הרי למשוך כדי שם מניחו שהוא כיון

בידיו:

‰ לעשות שנוהגים כדרך הטבעת בפי פתילה לשום אסור
בשינוי  אותה ישים כן אם אלא עצור שהוא למי
נימין  השרת משום בנחת ויניחנה אצבעותיו בשתי שיאחזנה
אפילו  קריסטי"ר לעשות אסור אבל שי"ב בסי' שנתבאר כמו
שחיקת  גזרת (משום מאתמול הכינה אפילו שינוי ע"י
יבא  שלא ליזהר צריך בחולה וגם בחולה לא אם סמנים)
ע"י  לעשות אפשר אם (וכן) תורה של גמורה מלאכה לידי

נכרי: ע"י יעשה נכרי

שבת  מחללין מי על שכט סימן ב חלק

משובח ‡ ה"ז והזריז השבת את דוחה נפש פיקוח כל
תעבור  שמא וירא אחרת בחצר דליקה נפלה אפילו
ואין  קטנים או חולה בה שיש כגון סכנה לידי ויבא זו לחצר
שלא  כדי מכבין הדליקה לה שתגיע טרם להבריחם שהות
גמורה  הרבים רשות דרך להבריחם אפשר ואפילו תעבור
לגופה  צריכה שאינה מלאכה שהכיבוי מפני לכבות מוטב
שאינם  קטנים או חולה והוצאת רע"ח בסי' כמ"ש הוא

ש"ח: בסי' כמ"ש גמורה מלאכה היא לילך יכולים
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בחוש ÔÈ·‰ÏÂ(ל) רואים אנו הנה ביאור. בתו' זה
יש  עצמה בהתבוננות שבהשגה
שהיא  רק השכל בתוך כלולה האהבה התפעלות
האהבה  מדת התפעלות במהות ניכרת בלי שם בהעלם
ואח"כ  המושג. השכל אור התגברות מצד עדיין כלל
ממש  אהבה התפעלות במהות בלב לגלוי יוצאת
יניקתה  שרש עיקר והרי בפ"ע נבדל ומציאות במהות
סבת  ומשם באהבה נתפעל שמחמתו בשכל הוא

עת. בכל והתפשטותה צמיחתה
ÚÂ„ÈÂ בחוה וכמ"ש הבנים. אם וכמו חי נק' שהשכל

הן  וחוה (דאדם כו' חי כל אם היתה היא כי
וזהו  כו'). בנים שנק' המדות המולידים או"א חו"ב
כמו  בחי נכלל שהצומח הגשמי שבחי צומח כמו ממש
לגדלות  מקטנות בגופו ואדם ובהמה החי צמיחות
צמיחה  הרי מעט מעט גדלין שהן דמה ועשב כאילן
וכ"ה  וכלל. כלל ניכר ואינו החי נפש בעצם כלולה זאת
שנק' שבמוח בשכל שכלולי' אוי"ר דמדות צומח בחי'
בבחי' הם בשכל כלולים שבעודם רק שבחי צומח
אמו  בבטן הולד כגידול שם וגידולם תחלה עבור
אמו  ירך כמו רק בפ"ע לבחי' נחשב ואינו באמו דכלול
אמו  בבטן שצומח מה וגם אוכלת. שאמו ממה ואוכל
יום  מידי בבטנה הולד המגדלת אם של מכחה בא הוא
בבחי' הוא ואמנם האם. מכח ודאי זו דצמיחה וחדש
כו' שאוכלת המאכלים ע"י האם בנפש כלול ההעלם
תשלום  עד מעט מעט מזה וצומח הולד נזון שעי"ז
אך  כידוע. ממש באילן הפרי כצמיחת בט"ח גידולו
בהתכללות  שבחי צומח נק' בבטן הולד שגידול

השכל בהעל  בתוך האהבה התפעלות גידול וכמו"כ ם
הולד  כתולדת זהו בלב לחוץ יוצאים ואח"כ כנ"ל.
באה  וצמיחתו בפ"ע בחי' והוא לאויר שיוצא שהגם
מיניקת  הוא וקיומו צמיחתו סבת עיקר מ"מ עצמו מצד

יותר  מזה וצומח ממש כמזון לו שהוא אמו משדי חלב
גידולו  מערך יותר יגדל חדש בכ"ד כי בבטן מצמיחתו
צריך  היניקה ימי תשלום אחר וגם כו'. שבבטן בט"ח
לאמו  שצריך קטן א) כח, (סוכה ונק' תמיד לאמו הוא
מכ"ז  והדוגמ' אע"פ). (ס"פ כידוע שנה ו' בן היותו עד
שבהיותם  השכל מן שנולדים במדות ברוחניות יובן
בחי' נק' כנ"ל עצמו שבשכל באוי"ר בשכל כלולים
לבחי' באים הן יותר יותר, שם שנתעכבו וכל עבור
במ"א  כמ"ש תלת גו תלת שהוא עכ"פ בהעלם הגידול
נק' והוא לבד שבמדות נה"י בחי' רק שם נגלה (שלא
כמו  למעשה שמצטרפת טובה מחשבה א) מ, (קדושין
להיות  עמ"ש בקבלת וטעם שבשכל וההסכם ההודאה
הוד  עד דבינה (וכידוע וכה"ג). היום כל מרע סור
דאוי"ר  המדות בתולדות וגם כו'). אתפשטות
והוא  בינה בחי' הוא לאמם צריכים בלב בהתפעלות
להיות  המדות חומר שמתגדלים ממש היניקה בחי'
אח"כ  בגידולו והמוחין השכל צורת לקבל מוכנים
הגדלות  ימי בחי' הוא הג' והמדרגה במ"א. כמ"ש
בענין  עדיין והעלם קטנות נק' היניקה ימי דבחי'
מעט  נתגדלו עצמן שהמדות רק שבמדות המוחין
בטרם  טז) ז, (ישעי' כמו הרע ולשנוא הטוב את לאהוב
וד' ג' ולאחר כו' בטוב ובחור ברע מאוס הנער ידע
טעם  בטוב להכיר שבמדותיו המוחין יתגדלו שנים
שכלו  לפי וז"ש טו"ר. בין ולהבדיל לבחור יותר ודעת
דהגם  שנה י"ג עד נער נק' בילדותו איש יהולל
ו' כבן והוא א) נט, (גיטין כו' מקח מקחן שהפעוטות
וכשיגדל  ענינים בקטנות ודעתו שכלו גם עכ"ז שנה
וידע  ויכיר יותר גדולים מדברים יתפעל בשכלו יותר
מהן  יהופך שלא יותר חזקים ומדותיו טו"ר בין יותר
בר  שהוא דוקא שנה י"ג בן בהיותו והוא כו'. ללאו
שאין  לפי כלל עונשין בר אינו לזה וקודם עונשין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dPdewgvi lW FYrC itl wEqRd zpad `Ed df lM §¦¥¨¤£¨©©¨§¦©§¤¦§¨
Ki`e ,awri df did zn`A K` ,eiptl did eUrW oiadW¤¥¦¤¥¨¨¨§¨¨©¤¡¤¨¨¤©£Ÿ§¥

?awri lr Ff dpigA x`Fai§¨§¦¨©©£Ÿ
WxcOA `zi` dPd54gix z` gxIe" :eicbA± " ¦¥¦¨©¦§¨©¨©¤¥©§¨¨

"eicbFA,siTn zpigA `EdW ,daEWzÎilrA zpigA ± " §¨§¦©©£¥§¨¤§¦©©¦
Dil oikWnC"xiYi `ligA"55wEqR lr xn` xdFGAW .iIg) §¨§¦¥§¥¨©¦¤©©¨©©¨©¥

(` ,ck dxUminIA `A owf mdxa`e"'כּוix`n oEPi` oi`Mf :" ¨¨§©§¨¨¨¥¨©¨¦©¨¦¦¨¥
oikWnC `YaEizC'56כּוlkEYW icMn dlrnl :WExiR . ¦§§¨§¨§¦¥§©§¨¦§¥¤©

iAxC dUrnkE ,likdl ilM zpigA Fl oi`W ± z`U WtPd©¤¤§¥¤¥§¦©§¦§¨¦§©£¤§©¦
`iIcxEC oA xfrl`57`A" aizM mdxa`A oM oi`X dn . ¤§¨¨¤§©¨©¤¥¥§©§¨¨§¦¨

WEalE ilM zpigA ± "minIA'כּו. ©¨¦§¦©§¦§

ipRn `Ed ,siTn zpigA `EdW dfM o"n z`lrde§©£¨©©¨¤¤§¦©©¦¦§¥
iM ,FcFakaE FnvrA `EdÎKExA sFqÎoi` zNEcbA opFAzOW¤¦§¥¦§©¥¨§©§¦§¦

"izipW `l d"ied ip`"(e ,b ik`ln)lr FcFd" wx ,aizM £¦£¨¨Ÿ¨¦¦©§¨¦§¦©©
FOrl oxw mxIe [..] minWe ux`'כּו"(ciÎbi ,gnw miNdY). ¤¤§¨¨¦©¨¤¤¤§©§¦¦

zFxiar oi`W in s` daEWYÎlrA zpigA `xwpe§¦§¨§¦©©©§¨©¦¤¥£¥
FciA58cExiRd lr wrFv wx "gix",כּו', zpigA `Ede . §¨©¥©©¥§§¦©¥©

siTn zpigA KiWndl ,siTn zpigal o"n z`lrd `idW¤¦©£¨©©¦§¦©©¦§©§¦§¦©©¦
minXd lHn" `NirlC'כּו:_." ¦§¥¨¦©©¨©¦

K`± dXEcw zpigA `Ed awri `lde ,df lM oiadl ©§¨¦¨¤©£Ÿ©£Ÿ§¦©§¨
ÎKix` ± mipFilr zFxF`d lM FA mikWnp ikd e`laE§¨¨¦¦§¨¦¨¨¤§¦£¦

.l"PM `Oi`eÎ`A`e oiRp ©̀§¦§©¨§¦¨©©
dlrnln dkWnd iEAxe ztqFzA `id dkxAd K ©̀©§¨¨¦§¤¤§¦©§¨¨¦§©§¨
,zElWlYWdd Kxr itl Fpi`W ,zElWlYWdd xcQn¦¥¤©¦§©§§¤¥§¦¥¤©¦§©§§

zFidl icM(gk ,fk EpzWxR)" :WFxize obC axezFkld EN` ± " §¥¦§¨¨¨¥§Ÿ¨¨§¦¥£¨

zFcB`e59cqgA mirxf ± miInWB miWEalA EWAlzPW ,60 §©¨¤¦§©§¦§¦©§¦¦§¨¦§¤¤
;כּו'

zFIUrn ixERq ± dxFYd lM oke'כּו;mi`iap oke ; §¥¨©¨¦¥©£¦§¥§¦¦
dUrn lM oke ;draBA WbNtE oFWnWC dUrn ;mihtFW§¦©£¤§¦§¦¤¤©¦§¨§¥¨©£¥

`pg xA xA dAxC ± `xnBAW zFIUrn ixERqe ;miklOd61 ©§¨¦§¦¥©£¦¤©§¨¨§©¨©©¨¨
.dxFYd zFcFq odA fOExn lMd ± odinFce§¥¤©Ÿ§¨¨¤©¨

dMEq ici lrW :zFvOd dUrn oM mB df KxC lre§©¤¤¤©¥©£¥©¦§¤©§¥¨
Îoi` xF` zkWnd didi miInWB oiNitzE zivive alEle§¨§¦¦§¦¦©§¦¦¦§¤©§¨©¥
itNW ;zElWlYWdn dlrn dlrnNW `EdÎKExA sFq¨¤§©§¨©§¨¥¦§©§§¤§¦
,c`n mvnEvn zEIgd diIUrA zElWlYWd xcqe Kxr¥¤§¥¤¦§©§§©£¦¨©©§§¨§Ÿ
FnvrA `EdÎjExA sFqÎoi` xF`n ax xF` xi`IW ickaE¦§¥¤¨¦©¥¥¨§©§

ici lr `Ed ,FcFakaEwgviWxW `EdW ,`wiiC ¦§©§¥¦§¨©§¨¤Ÿ¤
zFxEaBd62"dCOd ew" `EdW ,"`zipFCxwC `pivFA" ±63 ©§¦¨§©§¦¨¤¨©¦¨

(gl ,`l dinxi)mkg zFidl ccFOW KWnpכּו'64, mXnE , ¦§§¨¤¥¦§¨¨¦¨¦§¨
.zinWBd diIUrA mB iENibe xF` zFtqFY¨§¦©©£¦¨©©§¦

d Ll oYie" Edfemiwl`i`we .mEvnv zpigaA mB ± " §¤§¦¤§¨¡Ÿ¦©¦§¦©¦§§¨¥
xW`" wEqRA dlrnl xEn`d "d"ied" zpigA lr "oYie"§¦¤©§¦©£¨¨¨¨§©§¨©¨£¤

FkxA'dz`f mb s`e ."65wgvi lW FYrC ilA66`A" wx , ¥£§©©Ÿ§¦©§¤¦§¨©¨
Lig`dnxnA"(dl ,mW)zpigaA WAlzdl xWt` i`W ± ¨¦§¦§¨¨¤¦¤§¨§¦§©¥¦§¦©

.zrCd©©©

`N` `zNin `ilY `zEkfA e`l" :Exn`W oiprkE§¦§¨¤¨§¨¦§¨©§¨¦§¨¤¨
"`zNin `ilY `lGnA67Kxr itl `Ed "`zEkfA" oipr iM , §©¨¨©§¨¦§¨¦¦§©¦§¨§¦¥¤

`Ed "`lGnA" oM oi`X dn ,Fl iE`x KMW ,zElWlYWdd©¦§©§§¤¨¨©¤¥¥§©¨¨
iE`x Fpi`W s` ,Kxr itNn dlrnl'כּוdfl Kixv dide . §©§¨¦§¦¥¤©¤¥¨§¨¨¨¦¨¤

zrCd ur `hg oTzl ±68lW iEYtE dnxnA oM mb didW §©¥¥§¥©©©¤¨¨©¥§¦§¨¦¤
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(54.` ,fl oixcdpq d`x .an wxR ziW`xA zcB` .dq dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨©¨©§¥¦¤¤§¥©§¤§¦

wxR oiIr ± eicbFA oFWl mb eicbA" :gty cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF`A§©¨¦©¦¦¤¤©§¨¨©§§¨©¥¤¤

urC dcibAd zngOW Epiide ,"Da FcbaA" iAB a cEOr gi sC oiWECiwc `Ow©¨¦¦©©©¥§¦§¨§©§¤¥£©©§¦¨§¥

.("miWEalE micbal KxvEd zrCd©©©§©¦§¨¦§¦

(55.(a ,hkw ` wlg xdf .gM xziA FzF` mikiWnOW)¤©§¦¦§¤¤Ÿ©Ÿ©¥¤

(56Ediilr ikWn oEpi`e . . daEWzC oFdix`n oEpi` oi`Mf" :a ,hkw ,` wlg)¥¤©¨¦¦¨¥¦§¨§¦¨§¥£©§

ilrA mdixW` :mEBxY ."`Mlnl `axwz`l `ibq `ligaE xiYi `AlCÎ`zErxA¦§¨§¦¨©¦§¥¨©§¨§¦§§¨¨§©§¨©§©§¥¤©£¥

.(KlOl axwzdl ax gkaE ,xzFi aNd oFvxA mdilr mikWFn mde . . daEWYd©§¨§¥§¦£¥¤¦§©¥¥§Ÿ©©§¦§¨¥©¤¤

(57d" :` ,fi dxf dcFar).FznWp dzvIW cr dIkaA drbe eiMxA oiA FW`x giP £¨¨¨¦¦©Ÿ¥¦§¨§¨¨¦§¦¨©¤¨§¨¦§¨

.("`Ad mlFrd iIgl oOEfn `IcxEC oA xfrl` iAx dxn`e lFw zA dzvï§¨©§¨§¨©¦¤§¨¨¤§©¨§¨§©¥¨¨©¨

(58.(` ,cr wlA dxFY ihETl .` ,bpw zAW d`x)§¥©¨¦¥¨¨¨

(59.(b ,eq dWxR dAx ziW`xA d`x)§¥§¥¦©¨¨¨¨

(60wxR dxFY cEnlY zkQn miciqg zpXn .` ,d dnCwdA xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©©©§¨¨¦§©£¦¦©¤¤©§¨¤¤

.(e dkld `£¨¨

(61.(a ,br `xzA `aA)¨¨¨§¨

(62):zFxEaBd WxW:1824 ci azkAzFxEaBd xFwn.( Ÿ¤©§¦§©¨§©§

(63sirq hpz cEOr xF` ldi d`x .c ,fk `Up dxFY ihETl ± xg` otF`A d`x)§¥§¤©©¦¥¨¨Ÿ§¥¨¥©§¦

.(ci

(64):mkg:1824 ci azkA.dnkg.(`zil 1099 ciÎazkA ¨¨¦§©¨¨§¨¦§©¨¥¨

(65):z`f mb s`e.(did z`f iM :1824 ci azkA §©©Ÿ¦§©¨¦Ÿ¨¨

(66:d`tC b wxR] `YtqFYd . . KxC lr Edf" :b ,hv dkxA dxFY ihETl d`x)§¥¦¥¨§¨¨¤©¤¤©¤§¨¤¤§¥¨

xR ilr axwde `v Fpal xn`e EdcU KFzA xnFr gkXW cg` ciqgA dUrn©£¥§¨¦¤¨¤¨©¤§¨¥§¨©¦§¥§©§¥¨©©

lMn Ff devn zgnUA gFnUl zi`x dn ,`A` :Fl xn` .minlWl xtE dlFrl§¨©¦§¨¦¨©©¨©¨¦¨¦§©§¦§©¦§¨¦¨

`NW Ff [EpYrcl mFwOd mdl ozp dxFYAW zFvn lM :Fl xn` ?dxFYAW zFvn¦§¤©¨¨©¨¦§¤©¨¨©¨¤©¨§©§¥¤Ÿ

Epiide ,"'Ek [Epicil Ff devn z`A `l mFwOd iptl oFvxA EdEpiUr EN`W] EpYrcl§©§¥¤¦£¦§¨¦§¥©¨Ÿ¨¦§¨§¨¥§©§

.("`wiYrn sihpC `Nh zpigAn oM mB `Ed EN` zFkxA WxXW itl§¦¤Ÿ¤§¨¥©¥¦§¦©©¨§¨¦¥©¦¨

(67iIg ipA" :` ,gk ohw crFn .xaCd iElY lGnA `N` xaCd iElY zEkfA `l)Ÿ¦§¨©¨¨¤¨§©¨¨©¨¨¥¨¨§¥©¥

,`tw ,` wlg xdf ."`zNin `ilY `lGnA `N` `zNin `ilY `zEkfa `l ipFfnE§¥¨¦§¨©§¨¦§¨¤¨§©¨¨©§¨¦§¨Ÿ©¥¤

`ilY `zEkfA e`l ipFfnE iIg ipA ,opipY `C lre .`zNn `ilY `lGnA `NM :`Ÿ¨§©¨¨©§¨¦§¨§©¨¨¦¨§¥©¥§¥¨¦§¨©§¨

xdf ixrW d`xE .cFre a ,fpx ` wlg xdf .`zNn `ilY `lGna `N` `zNn¦§¨¤¨§©¨¨©§¨¦§¨Ÿ©¥¤§§¥©£¥Ÿ©

wlg `"lxz mixn`Od xtq .` ,eh xAcOA dxFY ihETl d`x .mW ohw crFnl§¥¨¨¨§¥¦¥¨©¦§¨¥¤©©£¨¦¥¤

.(Kli`e fnx .glx cEOr b"lxz .Kli`e dv cEOr sFq `©¨¥¨©¨¥¨

(68dOgd xF`A `aEd e"gxaE .a ,`nw a wlg xdf .f oniq WcTd zxB` d`x)§¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨Ÿ©¥¤¨©©¨§©©¨

.(btw cEOr `xwIe dxFYd xF` .an cEOr d"qwz owGd x"Enc` ixn`n .mẄ©©§¥©§©¨¥©©¨©¦§¨©
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נתפשט  שלא דעתו קטנות מצד כ"כ חזקים מדותיו
בני  דלאו בקטנים ב) כב, (גיטין שאמרו וכמו במדותיו
מחשבה. לו אין דקטן ב) יב, (חולין ואמרו כו'. דיעה
שצמיחות  עכ"פ מזה מובן ונמצא במ"א. וכמ"ש

יניקה  דעבור מדרגות בג' השכל עם ומוחין המדות
צומח  נק' וע"כ כו'. המגדלת דבינה מאם הכל דגדלות
כו' דעי"מ מדרגות לג' שנחלק רק בכלל דוקא  שבחי

וד"ל:

miwl` 'd xviie

•

1

2

3

4

5

6

7

8

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

¨¨©ה ּגהה 

" :l`EnWA xn`PW dn oaEi dfaE (*ixg` ,gaGd Kxai `Ed iM ¨¤¨©¤¤¡©¦§¥¦§¨¥©¤©©£¥
mi`ExTd Elk`i ok"40zFidl l"PM `Ed "gaGd zMxA" oipr : ¥Ÿ§©§¦¦§©¦§©©¤©©©¦§

fFre gM zFidle ,`NirlC mc`A sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥¨¨¨¦§¥¨§¦§Ÿ©¨
FnM ,"d`Fx" did l`EnXW itlE .'Ek KiWndl milkF`dl§¨§¦§©§¦§¦¤§¥¨¨¤§

aEzMW41,dnkg zpigAn didW xnFl dvFxe ,"d`Fxd ikp`" ¤¨¨Ÿ¦¨¤§¤©¤¨¨¦§¦©¨§¨
FYlFkiA did Kkl ,DAW zEdl` iENB mW lr diI`x z`xwPd©¦§¥§¦¨©¥¦¡Ÿ¤¨§¨¨¨¦§
lr `Ed sFqÎoi` xF`n dkWnde dkxA lk iM .gaGd z` Kxal§¨¥¤©¤©¦¨§¨¨§©§¨¨¥¥©

icidnkgd,'Ek WAlzn `Ed DAW ,`weC §¥©¨§¨©§¨¤¨¦§©¥

k`i ok ixg`""mi`ExTd El.oWxXW ozF` ,xnFl dvFx ©£¥¥Ÿ§©§¦¤©¨¤¨§¨
mdW ,r"iAn dlrnlKiWndW rtXdn KMÎxg` milAwn §©§¨¦¦©¤¥§©§¦©©¨¥©¤©¤¦§¦

KiWndl milFki Eid `l onvrA md oM oi`X dn .l`EnW§¥©¤¥¥¥§©§¨Ÿ¨§¦§©§¦
milFki Eid `le ,zilkze lEaB ilrA md r"iA iM zFidl ,mnvrA§©§¨¦§¦¦©¥©£¥§§©§¦§Ÿ¨§¦

.milMdn dlrnl WOn ytp zxiqnA o"n zFlrdl§©£©¦§¦©¤¤©¨§©§¨¥©¥¦

" E`xwp oM lremi`ExwoYlFkiA oi`W ± "mi`xFw" `le " §©¥¦§§§¦§Ÿ§¦¤¥¦§¨
la` .sFqÎoi` xF`n Ff dkWnd onvrA KiWndlE `Fxwl¦§§©§¦§©§¨©§¨¨¥¥£¨

A l`EnW"i`xFwaizM "FnW42,o"n z`lrd ici lrWFNW §¥§§¥§§¦¤©§¥©£¨©©¤
did Kkl ,zEliv`C milMdn dlrnl riBd WOn ytp zxiqnA¦§¦©¤¤©¨¦¦©§©§¨¥©¥¦©£¦§¨¨¨
milMdn dlrnNW sFqÎoi` zEnvr zpigA KiWndl lFkï§©§¦§¦©©§¥¤§©§¨¥©¥¦

.dkWnp xaMW rtXdn lAwl r"iA mb ElkEi f`e ,dHnN§©¨§¨§©¦©§©¥¥©¤©¤§¨¦§§¨

d Elk`i ok ixg`" Edfemi`ExTmdW ,lrtp oFWl ± "mi`xwp §¤©£¥¥Ÿ§©§¦§¦§¨¤¥¦§¨¦
hpriilib oixree `iif)43dHnN lWn Kxc lr FnM df ixde .( ¥§¤¦¦¥§©£¥¤§©¤¤¨¨§©¨

FWtp xqFnE ,dAx dad`A FnvrA lrRzn xW` Wi :'d zcFarA©£©¥£¤¦§¨¥§©§§©£¨©¨¥©§
Wie ;cg` 'dlFxiag d`FxWM zlEf ,FnvrA lrRzn Fpi` xW` ©¤¨§¥£¤¥¦§¨¥§©§©§¤¤£¥

mB xxFrzie EpOn `Ed mb lrRzi if` 'dl dAx dad`A lrRzn¦§¨¥§©£¨©¨©£©¦§¨¥©¦¤§¦§¥©
`l FnvrOW dad`d Fxiagn lAwn `EdW `vnp ,dad`A oM¥§©£¨¦§¨¤§©¥¥£¥¨©£¨¤¥©§Ÿ
milFki oi`W ,"mi`ExTd" zpigAn Edf ± xxFrzdl lFki did̈¨¨§¦§¥¤¦§¦©©§¦¤¥§¦
milFki KiWnOd KiWndW ixg`W wx ,mnvrA rtXd KiWndl§©§¦©¤©§©§¨©¤©£¥¤¦§¦©©§¦§¦

"e .DlAwlmi`xFTdoaEn ok FnkE .mnvrA mikiWnOd EN` md " §©§¨§©§¦¥¥©©§¦¦§©§¨§¥¨
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רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‡˙È‡ שבות שבת ארצך ה' רצית ע"פ תלים במדרש
אנו  מתי עד הקב"ה לפני קרח בני אמרו יעקב,
ואנו  שובבים, בנים שובו אומר אתה מחולקים נהי'
תשוב  אתה לא והנחם, מתי עד ה' שובה אומרים
אלקי  שובינו אלא לעצמינו נשוב אנו ולא לעצמך
ג"כ  משמע שובנו שהרי וי"ל כאחד. שניהם ישענו
זה  אין וא"כ ישיבנו שהוא מלמעלה הוא שהבקשה
אלו  מדרגות ג' ענין י"ל מתחלה והנה כא'. שניהם

מלמטה  והב' שובה, למטה מלמעלה א' בתשובה
כו'. כא' שניהם והג' שובבים, בנים שובו למעלה

‰‰Â ומלמטלמ"ע למטה מלמעלה תשובה בחי' ב'
ואני  לי דודי ט"ז ב' סי' בשה"ש שנא' מה זהו

מלמעלמ"ט. שהוא לי דודי מתחלה לו,
אמרו  כו' במד"ת איתא בד"ה לקמן המאמר [המשך
גמירא]. עד תחלה, צ"ל כ"ז ולהבין פיסקא: קרח בני

jvx` 'd zivx t"r z"cna `zi`
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a"xrz jynd - mixn`nd xtq

ענין Ô·ÂÈÂפב) דעיקר דידוע התמימות מענין זה
שבעצם  הרצון בנקודת הוא התמימות
הוא  התמימות ענין דבד"כ כו', מטו"ד שלמע' הנפש
היינו  התמימות דענין בההתפשטות, לא דוקא בהעצמי
ואנה  אנה מתנענע ואינו (גאנץ) ושלם תמים שהוא
בבחי' היא ההתפשטות כי דוקא, בהעצמי שזהו
פנים  יש שבהתפשטות לפי התחלקות ובבחי' תנועה
כו', התחלקות בו אין בהעצמי אבל לכאן, ופנים לכאן
בכל  ושלימות תמימות שהוא התמימו' שענין וזהו
הביטול  בחי' וכמו"כ כו'. דוקא בהעצמי הוא דבר
ותמים  שלם שהוא הוא שהתמימות (דזה שבתמימות
וההנחה  הביטול מצד זהו כו', מתנענע ואינו דבר בכל
כו'. מטו"ד שלמע' הרצון נקודת בעצם הוא כו') שבו
פסחים  וארז"ל אלקיך ה' עם תהי' תמים מ"ש וז"ע
תמים  שנא' בכלדיים שואלים שאין מנין ע"ב דקי"ג
קורות  בכל בוטח להיות תהי' תמים ופרש"י כו' תהי'
בתחבולות  ילך שלא והיינו לך, הבאות ונולדות
אופני' ב' יש ובזה בה', לבטוח כ"א יתירה והתחכמות
אלקיך  ה' וברכך וכמו ה' לברכת כלי שיעשה הא'
יחשוב  לא אבל כלי, לעשות שצריך תעשה אשר בכל
ומכ"ש  בזה, ולבו מוחו יניח ולא לעיקר הכלי את
מוחין  מותרי שז"ע יתירה בהתחכמות בזה יתנהג שלא
והוא  תעשיר היא ה' דברכת בה' לבטוח כ"א כו',
דרוה"ב  תצא כי ד"ה בלק"ת וכמ"ש כו', כח לך הנותן
לו  יהי' לא וממילא כו'. ראשה את וגלחה בענין
בעלי  גם שהרי כו', ותפלה בתורה מזה ועיכוב מניעה

שחרית  א' פרק עכ"פ התורה בלימוד מחוייבים עסקים
בה' בוטח וכאשר כו', בזמנה ובתפלה ערבית א' ופרק
ועיכוב  מניעה שום לו יהי' לא כו' כח לך הנותן דהוא
מטו"ד, למעלה עצמותו והנחת ביטול בבחי' וזהו כו'.
לחשוב  והיינו אחר, באופן מחייב הגשמי השכל כי
ולבו  במוחו בזה לעסוק ושצריך פרנסתו מקור שזהו
ע"פ  לו נראה כאשר נסיונות בזה יש ולפעמים כו',

כך  לעשות שבהכרח תחבולה השכל בדרך גם וכך
הבטחון  מפני מזה א"ע מונע והוא כו', והתחכמות
זמן  בעת דוקא לפעמים וכן כו', המפרנס הוא שה'
איזה  מזדמן אז התורה לעסק הקבוע בזמן או התפלה
דבר  שום על יביט ולא זה דלהניח בעסק, התעסקות
לעמוד  הוא יכול בה' כשבוטח רק כו', נסיון ה"ז
צריך  שאינו ענינים שיש הוא הב' ואופן כו'. בנסיון
כפי  לפ"ע היא שהכלי (או ג"כ כלי עשיית להיות
כו' מלמעלה בהישועה או בההשפעה לו הצורך
לחסות  טוב דכתיב הוא והענין ד"ח). בהקדמת ועמ"ש
לבטוח  ג"כ שטוב מזה ומשמע באדם מבטוח בה'
איך  מובן ואינו בה', לבטוח טוב שיותר רק באדם
הכוונה  דבאדם הוא הענין אך ח"ו. באדם לבטוח טוב
בבחי' והיינו זה ע"פ בלק"ת כמ"ש העליון אדם על
סוכ"ע  בחי' בה' לבטוח יותר שטוב ועז"א ממכ"ע,
לבטוח  גם שצ"ל מפני לחסות טוב רק או' וע"כ כו',
וגם  בעבודה הענין בלק"ת שם וכמ"ש באדה"ע
אבל  הטבע, ע"פ להתנהג האדם שצריך בגשמיות
ידוע  דהנה הוא והענין כו'. בה' לחסות הוא טוב יותר
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עילת  ענין והוא מלמעלה הנהגות מיני ב' שיש
ומשם  ממכ"ע בחי' הוא עה"ע הסיבות, וסיבת העילות
וכענין  הטבע שע"פ כסדרן שהולכין הדברים נמשכי'
סוכ"ע  בחי' הוא וסבה"ס כו', אלקים בגימט' הטבע
עפ"י  שלא סבה כעין שהן הדברים נמשכים ומשם
דברים  כמה ויש ה', מעם סיבה היתה כי וכמו הטבע
לעשות  ושלא לבדו ה' הנהגת על להניח צריך שהאדם
בדרך  השי"ת יעזור שבטח בה' לבטוח כ"א דבר שום
אין  כזה באופן צ"ל שההנהגה רואין (וכאשר כו' סבה
תהי' תמים ועז"נ כו'). הנס על סומכין אין בכלל זה
למעלה  לגמרי ביטול היינו יותר תמימות צריך לזה כי
אנושי  דשכל כו', האנושי השכל לעין שנראה ממה
כלי  בדרך גם דבר שום לעשות שלא כלל מחייב אינו
לעשות  שלא ביותר גדול ביטול לזה להיות וצריך כו',
מצדיק  עדיף תמים ולכן כו'. לבטוח רק דבר שום
והוא  צדיק ראיתי אותך כי ע"פ נח פ' רש"י וכמ"ש
ישר  אור מבחי' הוא דצדיק ע"ב, די"ח עירובין מהגמ'
שמות  וברבות כו'. סוכ"ע בחי' ותמים ממכ"ע בחי'
אשר  כל ואמרו בסיני עמו שנתממו תהי' תמים אי'
נק' לנשמע נעשה שהקדימו זה נמצא נעשה, ה' דבר
ונמצא  כו'. מטו"ד שלמע' ביטול שזהו וידוע תמים,
בבחי' הנפש רצון נקודת בעצם הוא התמימות דענין
בכל  התמימות ענין ויש כו'. מטו"ד שלמעלה ביטול
במוחין  התמימות וענין ולב, במוח גם קומה הציור
מזה  וההיפך לטוב הוא תמיד והשגתו שהשכלתו הוא
דהיינו  בשכל יושר שיש וכמו כלל, בדעתו עולה אינו
בשכלו, יעקם ולא הענין אמיתות כפי ומשיג שמשכיל
נתינתו  שמפני במוחין, התמימות ענין יש כמו"כ
בטובת  רק הוא והשגותיו השכלותיו להדבר ומסירתו
מחשבה  לו נופל ואינו הענין ואמיתית הענין ועילוי
שלא  ג"כ הוא זה ובכלל כו'. כלל אחרת והשגה
ששכלו  מפני הוא ההתאוננות דענין לעולם יתאונן
בשכלו  והתמים כו', מתאונן וע"כ אחר באופן מחייב
כלל  אחר באופן חושב שאינו מפני לעולם יתאונן לא
והוא  ערנשטקייט הנק' בלב תמימות יש וכן כו'.
ולא  לעולם ישונה ולא בדבר שלם ולבבו כברו שתוכו
הוא  אבל התפעלות בלא והוא כו', ושמאל לימין יטה
יכול  הטו"ד שמצד הלב דבהתפעלות כו', ושלם תמים
באמיתות  הוא עצמי התפעלות (ורק כו' להשתנות
התגלות  יש כאשר והיינו כו', משתנה ואינה ממש
תיכף  ויתחלף ישתנה אמיתי אינו ואם באמת עצמי
והתמים  כו'), משתנה ג"כ טו"ד שע"פ והתפעלות כו',
(גאנץ  ושלם תמים הוא אבל מתפעל שאינו הוא בלב
ניט  ארט עם וואס און ארט ארט עם וואס ערנשט און
כו'), לזולתו ולא לעצמו לא מרומה ואינו ניט ארט

שאינו  הרצון נקודת עצם מצד שהוא לפי ישונה ולא
הנק' במעשה תמימות יש וכן כו'. לעולם משתנה
סו"מ  שהוא וישר תם איש וכמ"ש במעשיו תמים
לעולם  ישונה שלא התמימות בבחי' בפו"מ וע"ט
הדבר  תוקף שמפני והמקום, הזמן לו נוגע ואינו
כלל  שייך ואינו לעשות צריך שכך שבנפשו והתמימות
ה"ה  שהוא מקום ובכל זמן בכל ע"כ אחר, באופן
מנגד  משום יחוש ולא כלל, שינוי שום בלי כן עושה
עד  כו', בנפשו התוקף עוצם מצד ח"ו להדיחו ומסית
אחר  שאופן מאחר כלל לנסיון אצלו נחשב אינו שגם
לבד  התוקף מצד זה (ואין כו' כלל שייך אינו ח"ו
שהו"ע  התמימות מצד הוא התוקף שסיבת מפני כ"א
וידוע  כו'), דבר משום מתפעל אינו ע"כ כו' הביטול
ושרשו  סוף הוא המעשה כי בסופן תחלתן דנעוץ
עיקר  שזהו הרצון, נקודת שהוא הכל ותחלת בראש
בפו"מ  מעשה בסוף שבא התמימות דמדת האמת
(ונודע  כו' כלל יטה מבלי בתוקף העשי' בתמימות
ראש  שזהו הרצון והו"ע סוף תוך ראש ר"ת דאמת
והתמימות  תוך שנק' ולב במוח והתמימו' הכל,
הרצון  נקודת בעצם אמת והכל כו', סוף שנק' במעשה
הרצון  שלגבי ואפשר כו', מעשה סוף עד הכחות בכל

דש  תם א' אתם אז וזהו כו'). יחשב כמעשה רש הכל
שבלתי  מהדעת, שלמעלה ברצון הוא התמימות ומקור
ותוקף  ותמים הפשוט רצונו מנקודת כלל נוטה
בפו"מ  העשי' עד הכחות בכל הוא הזאת התמימות
דבחי' מדרי' התחלקות יש לא שבהרצון מה וזהו כו',
האור  מיעוט בבחי' שהוא בסומ"ע שגם וריבוי מיעוט
והוא  כלל, הרצון והתגלות התפעלות כאן ואין לגמרי
ממש  הרצון נקודת בעצם כמו ביותר התוקף בבחי'
שיש  דמה מזה ומובן כו'. וכלל כלל שינוי שום בלי
אין  האור ומיעוט ריבוי בבחי' ותחתון עליון באו"מ
בחי' יש שבהמיעוט לפי כלל התחלקות בחי' זה
הוא  (ובכללות כו' שבריבוי התוקף כל בו ויש הריבוי
בכ"מ  שוה הוא בהעלם שהוא וכמו העלם בבחי'
ג"כ  הוא הרצון נקודת התגלות יהי' ואם כו', ממש
הרי  דקדה"ש בנסיון במס"נ וכמו בכ"מ, בשוה
במס"נ  ההתגלות בתוקף בסומ"ע היא ההתגלות
הרצון  נקודת עצם מצד רק שזהו קדה"ש על בפו"מ

כו'). בפו"מ בסומ"ע שמתגלה
Ù"ÚÂ מש"א דהנה תשבו. בסכות מ"ש יובן הנ"ל

בחי' הוא העץ הנה העץ תחת והשענו אברהם
בחי' או ז"א בחי' שזהו החיים עץ בחי' דחיי אילנא
מקיף  אור להם המשיך שאברהם והיינו בד"פ, ת"ת
המל' מבחי' בהארה רק הוא המלאכים השגת דהרי
מקיף  אור להם המשיך ואברהם ירננו וצדקתך וכמ"ש
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כמ"ש  סוכה מצות לבניו נתן זה ובשכר כו', ז"א מבחי'
דגבי  החיים, עץ מבחי' גבוה מדרי' וזה תשבו בסכות
השדה  עץ האדם כי וכמ"ש או"פ בבחי' הוא נש"י
סוכה  אבל כו', או"פ בחי' אדם בחי' זהו עה"ח דבחי'
תחת  סוכתו העושה ולכן כו'. ממש או"מ בחי' הוא
כנ"ל  סוכ"ע בחי' בהוי' לחסות דטוב פסולה האילן
הוא  תשבו בסכות ענין אמנם כו'. סוכה בחי' שזהו
דר"ה  הקדמה ע"י והיינו גילוי בבחי' יאיר שהמקיף
האו"מ  בחי' ממשיכי' שעי"ז התשו' שהו"ע ויו"כ
הי' בישראל האזרח כל ומש"א כו', ממש בגילוי שיאיר
בחי' דלעתיד הגילוי שזהו המקיף של עליונה בחי'
שיזריח  מה בישראל האזרח כל וזהו המקיף, פנימיו'
יש  המיעוט שהרי עכשיו בסוכות ישבו בנש"י לעתיד
העבודה  שע"י תשבו בסכות וזהו כו'. הריבוי בחי' בו
כו' תקעו וכמ"ש המקיף בחי' גילוי יהי' ויו"כ דר"ה
פנימיו' בחי' להזריח שעתיד מה וגם כו'. חגינו ליום
כל  שז"ע בנש"י או"פ בבחי' לעתיד שיהי' המקיף

כו'. עכשיו בסכות ג"כ ישבו כו' בישראל האזרח

.¯ÂˆÈ˜ הוא דתמימות התמימות, מענין זה ויובן
וזהו  הרצון, נקודת בעצם הוא והביטול דוקא, בהעצמי
או  וזה והתחכמות, בתחבולות ילך שלא תהי' תמים
כלל, כלי עושה שאינו או בה', ובוטח כלי שעושה
וזהו  סבה"ס, הנק' סוכ"ע בחי' בה' לחסות טוב והו"ע
הציור  בכל התמימות ענין ויש מצדיק, דעדיף תמים
ושלא  לטוב, רק הן שהשכלותיו הוא במוחין קומה,
במעשיו, ותמים כברו, שתוכו הוא ובלב לעולם, יתאונן
ובכל  מקום בכל ישונה לא אבל התפעלות בלי  והוא
הרצון, תמימות מאמת המעשה דתמימות ונתב"ס זמן,
הרי  ברת"ס דשוה אמת וזהו תם, א' אתם וזה
כלל  התחלקות זה אין שבהתגלות וריבוי שהמיעוט
כמו  בתוקף בסומ"ע הוא הרצון (והתגלות בהאו"מ
תשבו  בסוכות מ"ש יובן ובזה קדה"ש). על במס"נ
ואברהם  ממכ"ע, בחי' עה"ח העץ, תחת והשענו בזכות
לחסות  דטוב פסולה העץ תחת ולכן או"מ, המשיך
בישראל  האזרח וכל בפנימיות, שיאיר הוא ותשבו בה',

לעתיד. שיאיר המקיף פנימיות בחי' הוא
b"xrz ,'ek eayz zekeqa d"c

b"xrz ,q"dgc 'a lil .c"qa
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ïåéöì àáå"."'ה נאום ביעקב פשע ולשבי 1גואל

הקודמים  לפסוקים מתייחס הגלות 2הפסוק שבזמן שיראה ברוךֿהוא, הקדוש בשם מתנבא הנביא בהם ,
וישראל  הקב"ה בין כחומה יהיו והחטאים מושחתים, ישראל בני יהיו של 3המרה הרעה הנהגתם ובגלל ,

באכזריות. ייענשו הם וחטאיהם ישראל בני

אצל  תתקבל ושבקשתו ישראל בני על לבקש שיתייצב הראוי הצדיק נמצא שלא יראה הקב"ה
עצמו 4הקב"ה  יתברך ה' אז אותם. מעוררות לא ישראל בני של הצרות איך כביכול, מתפלא, הקב"ה וגם ,

קשות, ייענשו הרחוקים באיים שחיים עמים אותם ואפילו לישראל, שהרעו העמים כל את באכזריות יעניש
האלקית  הרוח ולבסוף נהר, ושטפון כשפך הארצות, כל פני על יפוץ האויב אלקית. הנהגה שזו יכירו וכולם

האויב  את הקדוש 5תאכל האלקי והכבוד במערב, שיתרחש מה מכל נערץ יהיה הקדוש האלקי והשם ,
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כ.1) נט, ישעיהו
טו-יט.2) פסוקים שם,
התשובה 3) אגרת תניא, ו. פרק הענוה שער חכמה, ראשית

ה. פרק

פסוק 4) על דוד ומצודת רש"י פירוש וראה יהונתן, תרגום
טז.

יט.5) פסוק על ציון ומצודת רש"י
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ולשבי  גואל לציון "ובא – אוֿאז  בתשובה. ישובו ישראל ובני במזרח שיתרחש ממה כולם את יזעזע
הגואל". בא לא עדיין חרבה, שציון זמן "כל רש"י: אומר ה'", נאום ביעקב פשע

הגואל"? בא לא עדיין חרבה, שציון זמן ש"כל הפירוש כוונת מהי להבין: צריך

ויבנה  יחזור שהוא היא, הגואל של הישועה שעיקר זאת, מבינים שהכל מעצמו מובן דבר זה הרי
וכל  ישאר. זה וכך חורבן. יהיה לא שיותר האמיתית לוודאות יביא ובכוחו ושבהנהגתו החורבות, כל את
את  שרואים כפי הרי בפירושו? רש"י משמיענו חידוש איזה בא; לא עדיין הגואל חורבן, שישנו זמן

לאמרו. שמיותר פשוט, כלֿכך דבר זה ראשון במבט הפירוש

זאת. לדעת כולם ועל עמוקה מאוד היא הפירוש משמעות אלא

אומרת  את 6הגמרא לפדות יבוא שהגואל לכך הטעם מהו ביעקב", פשע ולשבי גואל לציון "ובא :
הגואל. יבוא התשובה ועלֿידי ישובו שביעקב החוטאים ביעקב", פשע "לשבי כי ציון?

בא  לא עדיין הגואל בגשמיות, נבנית ישראל ארץ כאשר גם מרומים. תהיו אל – רש"י כוונת  זו
האמת  היפך רמה, ידם ישראל שפושעי הדת עניני בכל הן החורבות כי חורבות, אלא אינם הבנינים וכל

פשע". "שבי של

פשע". ה"שבי עלֿידי לבוא צריך הגואל כי רחמנאֿליצלן, כחורבות, הוא ומשופץ שנבנה מה כל

.øåöé÷ של השחיתות את המבארים הקודמים הפסוקים של המשך הוא גואל" לציון ש"ובא מבאר
זה  וכל ישראל, לבני שהרעו האומות כל עונש את וגם כך, בשל שיקבלו העונש ואת היהודית הגלות
ישראל, ארץ מנהיגי הם ישראל שפושעי זמן שכל רש"י פירוש את מבאר לתשובה. ישראל בני את יביא

חורבות. הם הגשמיים המבנים כל

.a

àøîâá ה'8ובמדרש 7בירושלמי מתוך אלא נגאלו לא ממצרים, ישראל כשנגאלו ר"א "אמר כתוב:
לעתיד  ואף וכו', הקץ ומתוך רחמים, ומתוך אבות זכות ומתוך תשובה ומתוך צרה מתוך אלו. דברים

דכתיב  צרה, מתוך הללו. דברים חמשה מתוך אלא נגאלין אין "ושבת 9לבא צרה. מתוך הרי לך", "בצר
אלקיך" ה' רחום אֿל "כי תשובה. מתוך הרי אלקיך", ה' ברית 10עד את ישכח "ולא רחמים. מתוך הרי ,

הקץ". מתוך הרי הימים", באחרית האלה הדברים כל "ומצאוך אבות. זכות מתוך הרי אבותיך",

בני  את גאל שהקב"ה הראשונה בגאולה שהיה כפי האחרונה, הגאולה תבוא דברים חמישה ידי על
ממצרים. ישראל

הם: הדברים חמשת

ומעונים. נרדפים יחושו הם המדינות, בכל יהיו, ישראל שבני מקום בכל – צרה א)

וכיבודים  קירובים להם יש זמני שבאופן אלו וגם אדם, בני ובתענוגי בעשירות להם שטוב אלה גם
עצמן" "לצורך לאדם המקרבין שנ 11מהרשות ו"אלו להם, נחוץ הדבר כאשר בשעת – כאוהבים ראין

הרדיפות.11הנאתן" ואת הלחץ את הם גם חשים מכך, תועלת להם כשיש –
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ע"ב.6) פו, יומא
א.7) הלכה א, פרק תענית
[כג].8) יד ב, פרשה רבה, דברים

ל.9) ד, ואתחנן
לא.10) שם
ג.11) משנה ב, פרק אבות פרקי
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שסוף  עד בתוכחה, מראש האמורים הקשים בעונשים שמענישה הקשה האלקית היד – תשובה ב)
אומרת  שהגמרא כפי תשובה, שיעשו לכך להביא, וחייב יביא, זה סוף מושל 12כל יעמיד שהקב"ה

ויגאלו. תשובה שיעשו למוטב, בניֿישראל את יחזיר וזה המן, כשל רעות יהיו שגזירותיו

נוהג  האב תחילה טובה. לא שהנהגתו בילד הנוהג אב כמו למשל, אופנים: בשני בא התשובה ענין
הישר, בדרך שילך כראוי, ויתנהג הרעות הנהגותיו את יעזוב שהילד עוזר זה אין ואם בקירוב, בילד
מתחרט  שהילד עד ביותר, הגדול בתוקף הילד את מעניש האב אזי כרצונו, ויתנהג אביו בקול שישמע

עליו. ציוה שאביו כפי ומתנהג הרעה הנהגתו על

זאת. יודעים הכל באריכות. הנמשל את לבאר מיותר

ועל  ביתם בני על המר העונש את קיבלו לא שברוךֿהשם אלה אותם את ולהזהיר להזכיר רק חשוב
הרמב"ם  תשובה. לעשות צריכים ואינם מכך ניצלו שכבר יחשבו לבל הנביאים 13רכושם, שכל אומר

ואז  לתשובה ישראל בני את תביא המרה שהגלות יהיה שהסוף הבטיחה והתורה התשובה, על הבטיחו
יגאלו.

אבות. זכות לענין זקוקים זאת בכל התשובה, הרי הוא שהעיקר אףֿעלֿפי – אבות זכות ג)

לרחמים. זקוקים אבות לזכות בנוסף – רחמים ד)

וזכות  תשובה עלֿידי זה הרי להגאל, מוכרחים ישראל בני כאשר הימים, באחרית – הקץ מתוך ה)
גדולים  וברחמים .14אבות

ביעקב". פשע ולשבי גואל לציון "ובא זהו יושע". "ממנה תשובה שעלֿידי הצרות, כל כוונת זו

.øåöé÷ כל – צרה שלימה: לגאולה שיביאו הדברים את האומרים והמדרש הירושלמי את מבאר
ונר  מעונים עצמם יחושו המדינות, בכל הכלל, מן יוצא ללא ישראל, שהנהגתו בני ילד – תשובה דפים.

לא  ה' שברוך אלו גם החמור. העונש מועיל שישתפר, לו מועיל לא האב של הקירוב כאשר טובה, לא
את  יבינו ישראל שבני שמים ורחמי האבות זכות יתעוררו הימים באחרית תשובה. לעשות צריכים נענשו

צדק. הגואל את יביא וזה תשובה, ויעשו הצרות כוונת

.b

ïéðò עבירות על רק היא שתשובה סבור, שהעולם כפי אינו עשה,15התשובה מצות על שעבר זה רק ,
משפחה  חיי ניהל טריפות, אכל שבת, חילל בעלֿעבירה, שהיה זה או וכו' שבת שמר לא תפילין, הניח לא
שבת, לשמור תפילין, להניח טהורים, משפחה חיי לנהל תשובה, לעשות צריכים אלו רק וכו', טמאים

כך. זה אין וכו'. כשר לאכול

צריך  היה שלא מה ואת להעשות, שצריך כפי עשו שלא מה את להיטיב משמעה שתשובה ברור
עלֿפי  אסור אשר את מלעשות לחדול תשובה, לעשות צריכים העבירה שעוברי בודאי עשו. לעשות

התורה. עלֿפי לעשות צריך אשר את ולעשות התורה

קלקלו  אשר את ולהיטיב העשה, מצוות קיום באי החסירו אשר את  לתקן – בלבד בזה לא אך
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א.12) הלכה א, פרק תענית וירושלמי, ע"ב. צז, סנהדרין
ה.13) הלכה ז פרק תשובה הלכות
(1482 (ע' ההוא" היום גדול כי "הוי ד"ה מאמר לעיל ראה

ע' תרצ"ט .96 ע' א חלק קונטרסים – המאמרים ספר ואילך).
.161

ד.15) ס, השנה ראש תורה, לקוטי
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ולשבי  גואל לציון "ובא – אוֿאז  בתשובה. ישובו ישראל ובני במזרח שיתרחש ממה כולם את יזעזע
הגואל". בא לא עדיין חרבה, שציון זמן "כל רש"י: אומר ה'", נאום ביעקב פשע

הגואל"? בא לא עדיין חרבה, שציון זמן ש"כל הפירוש כוונת מהי להבין: צריך

ויבנה  יחזור שהוא היא, הגואל של הישועה שעיקר זאת, מבינים שהכל מעצמו מובן דבר זה הרי
וכל  ישאר. זה וכך חורבן. יהיה לא שיותר האמיתית לוודאות יביא ובכוחו ושבהנהגתו החורבות, כל את
את  שרואים כפי הרי בפירושו? רש"י משמיענו חידוש איזה בא; לא עדיין הגואל חורבן, שישנו זמן

לאמרו. שמיותר פשוט, כלֿכך דבר זה ראשון במבט הפירוש

זאת. לדעת כולם ועל עמוקה מאוד היא הפירוש משמעות אלא

אומרת  את 6הגמרא לפדות יבוא שהגואל לכך הטעם מהו ביעקב", פשע ולשבי גואל לציון "ובא :
הגואל. יבוא התשובה ועלֿידי ישובו שביעקב החוטאים ביעקב", פשע "לשבי כי ציון?

בא  לא עדיין הגואל בגשמיות, נבנית ישראל ארץ כאשר גם מרומים. תהיו אל – רש"י כוונת  זו
האמת  היפך רמה, ידם ישראל שפושעי הדת עניני בכל הן החורבות כי חורבות, אלא אינם הבנינים וכל

פשע". "שבי של

פשע". ה"שבי עלֿידי לבוא צריך הגואל כי רחמנאֿליצלן, כחורבות, הוא ומשופץ שנבנה מה כל

.øåöé÷ של השחיתות את המבארים הקודמים הפסוקים של המשך הוא גואל" לציון ש"ובא מבאר
זה  וכל ישראל, לבני שהרעו האומות כל עונש את וגם כך, בשל שיקבלו העונש ואת היהודית הגלות
ישראל, ארץ מנהיגי הם ישראל שפושעי זמן שכל רש"י פירוש את מבאר לתשובה. ישראל בני את יביא

חורבות. הם הגשמיים המבנים כל

.a

àøîâá ה'8ובמדרש 7בירושלמי מתוך אלא נגאלו לא ממצרים, ישראל כשנגאלו ר"א "אמר כתוב:
לעתיד  ואף וכו', הקץ ומתוך רחמים, ומתוך אבות זכות ומתוך תשובה ומתוך צרה מתוך אלו. דברים

דכתיב  צרה, מתוך הללו. דברים חמשה מתוך אלא נגאלין אין "ושבת 9לבא צרה. מתוך הרי לך", "בצר
אלקיך" ה' רחום אֿל "כי תשובה. מתוך הרי אלקיך", ה' ברית 10עד את ישכח "ולא רחמים. מתוך הרי ,

הקץ". מתוך הרי הימים", באחרית האלה הדברים כל "ומצאוך אבות. זכות מתוך הרי אבותיך",

בני  את גאל שהקב"ה הראשונה בגאולה שהיה כפי האחרונה, הגאולה תבוא דברים חמישה ידי על
ממצרים. ישראל

הם: הדברים חמשת

ומעונים. נרדפים יחושו הם המדינות, בכל יהיו, ישראל שבני מקום בכל – צרה א)

וכיבודים  קירובים להם יש זמני שבאופן אלו וגם אדם, בני ובתענוגי בעשירות להם שטוב אלה גם
עצמן" "לצורך לאדם המקרבין שנ 11מהרשות ו"אלו להם, נחוץ הדבר כאשר בשעת – כאוהבים ראין

הרדיפות.11הנאתן" ואת הלחץ את הם גם חשים מכך, תועלת להם כשיש –
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ע"ב.6) פו, יומא
א.7) הלכה א, פרק תענית
[כג].8) יד ב, פרשה רבה, דברים

ל.9) ד, ואתחנן
לא.10) שם
ג.11) משנה ב, פרק אבות פרקי
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לשוב  לשוב, הוא המילה פירוש תשובה. של המלא המובן הוא – תעשה הלא מצוות על שעברו בכך
תורה  עלֿפי להיות שצריך כפי להיות להשתפר.16עלֿמנת היא התשובה כוונת אבל .

("בעסער") ומשופר ("גוט") טוב ביטויים: שני יש דבר, של מעלות המבארות השבח המושג 17במילות .
התנועה  המעלה. שלימות אינו טוב גם למשופר ביחס שכן, השיפור. ענין אלא הטוב ענין רק אינו תשובה

ממרום. רוח אלקית, קריאה היא תבוא, שלא סיבה מאיזו תשובה, של

תשובה: של לתנועה גורמות סיבות ארבע

שמכריזים  הכרוזים את שומעת שהיא מכך מתעוררת היא כאשר שבשמים. נשמתו של התעוררות א)
בגוף 18בשמים  המלובש שלה לענף משפיעה שבשמים הנשמה אז שובבים". בנים תנועה 19"שובו ומחיה

נעשה  והוא תשובה הרהורי עלֿידי נשלט האדם שפתאום לפעמים שקורה רואים שאנו כפי תשובה, של
עלֿפי כנדרש בכל, באמת התורה.טוב

בתורה  מאוד חלש שהוא חייו, במהלך היטב מתבונן הוא כאשר התבוננות. עלֿידי הבאה תשובה ב)
עליו  עברו חייו שמרבית חייו, במשמעות להתבונן מעמיק הוא וכאשר במידות, התגשם הוא ומצוות,
מצוה  שומר ונעשה חייו דרך את מחליף שהוא תשובה, של תנועה מעוררת הזו ההתבוננות הגוף, לצרכי

לתורה. עתים וקובע בהידור

רב  ושפע גדולה הצלחה לו ונותנים האדם את מקרבים שמלמעלה קירוב, עלֿידי שבאה תשובה ג)
תשובה. של תנועה בו מעורר הזה הגדול השמימי והקירוב ומזונא, חיי בבני

ליצלן. רחמנא ויסורים, צרות עלֿידי הבאה תשובה ד)

משופרים, להיות גם אלא עבירות, על תשובה רק זו אין תשובה, של תנועה הגורמות הסיבות כל
ממש. בקרוב צדקנו משיח פני לקבל טובה הכנה שזו טוב, מאשר יותר

.øåöé÷ לא מצוות על ועברו עשה המצוות בקיום שהחסירו מה תיקון היא שתשובה אף מבאר:
את  מעוררות סיבות ארבע שלימות. אינו טוב גם משופר, לגבי להשתפר. היא התשובה משמעות תעשה,
חייו. במשמעות התבוננות ב) הכרוזים. עלֿידי שבשמים נשמתו של ההתעוררות א) לתשובה: האדם

צדקנו. משיח פני לקבל טובה הכנה היא המתמדת ההשתפרות משמים. עונש ד) משמים. קירוב ג)

[y"cz'd oeygÎxn] l`eb oeivl `ae
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ג.16) עא, האזינו, שם
יב.17) ע' י חלק אגרות-קודש, ראה
המאמרים 18) ספר ע"א. קכו, ג חלק זוהר, יד. ג, ירמיהו

.62 ע' ה'ש"ת
הקודם.19) המאמר ראה

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

בברכות.„. מורגל  היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
לומר  נוהג היה שעתיים, כל לכל־הפחות או שעה כל
בלי  ומלכות, בשם דרגות, כמה ישנן בברכות ברכה.
בשם־ומלכות  לומר שצריכים במקום ומלכות, שם
חובה, ידי יוצאים לא – שם־ומלכות בלי ואמרו

ואמרו  בשם־ומלכות לומר צריכים שלא ובמקום
אאמו"ר בשם־ו  כ"ק הוד איסור. על עוברים – מלכות

קרובות  לעתים אומר היה הפסוק 6הרה"ק 7את

חקיך". למדני הוי' אתה "ברוך
מדריגות ‰. ארבע ישנן כלל, רשימה,8בדרך :
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לברך.6) מה על לו היה כשלא ממלא היה שבכך הכוונה היתה כנראה
יב.7) קיט, תהלים

רשימה 8) ענין להבין (המא' עשי' חקיקה חציבה רשימה מענין צע"ק
רס"ו. המשך סוף – ישראל קדש ד"ה עיין הברכות) ענין להבין בביכל כו'
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בלבד. רשימה היא – רשימה וחקיקה. חציבה כתיבה,
יותר  לא אך הקלף, על בדיו אותיות היא – כתיבה
הדבר  את עושה – חציבה אותיות. של גילוי מאשר
הם  – "חוקיך" מזה. למעלה היא – וחקיקה לכלי.
מחקיקות  להחכים – חוקיך" "למדני הזה. עולם ענייני

הדבר. משמעות את ולדעת הזה, העולם
.Â אאמו"ר כ"ק הוד אצל שלי הראשון בעומר ל"ג

אז  יצאו תרנ"ד, בשנת שנה, חמשים לפני היה הרה"ק
לשדה.

את  אהבו הזקן, רבינו כ"ק הוד כולל הרביים, כל
הבעל־שם־טוב  מורנו שדה". "איש להיות השדה,
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד שדה". "איש היה
על  לקח הבעל־שם־טוב הדבר. את הסביר צדק'
של  והניצוצות הבירורים את לתקן והצליח עצמו

שדה  איש נקרא מי לכל ידוע השדה". ,9"איש
על  הגזירות כל באות ומזה ישראל עם על המקטרג
הפשוטים  שגם גילה הבעל־שם־טוב מורנו ישראל.

כתוב  שעליהם יעקב, רק 10בבני לא כליתם", "לא
האנשים  גם אלא כהרשב"י, עליה בעלי צורה, בעלי

אלקים. בני כן גם הם – הפשוטים
.Ê,(הוטע) היתוך בבית נולד הזקן רבינו כ"ק הוד

היתה  האחוזה אחוזה. נקרא זה האוקראינית בשפה
הזקן, רבינו כ"ק הוד של אביו ברוך, רבי להרב  שייכת

אברהם  הר' מחותנו כ'נדן' .11שקיבל
הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שמע הוד צדק' 'צמח

של  אמו – רבקה מהסבתא סיפורים הרבה בילדותו
סיפורים  מספרת היתה היא – הזקן רבינו כ"ק הוד
הזקן. רבינו כ"ק הוד של הצעיר בנו – משה ולר' לו
בן  אז היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
רבקה  שהסבתא מה כל רושם והיה שבע־שמונה,
את  רשם ילד, אז שהיה ולמרות להם, מספרת היתה
שכתב  חשב אותם שראה שמי כזו, בצורה הסיפורים

שנה. שלושים או עשרים בן אברך אותם
.Á רבקה הסבתא שסיפרה הסיפורים אחד

ארבע־חמש  בן ילד היה הזקן רבינו כ"ק כשהוד היה,
משה, ר' סבו ברוך, רבי של לאחוזתו פעם בא שנים,
רבינו  כ"ק הוד – נכדו בן של הלימוד סדר את וראה
לעצמו  ובחזרו בגן, שלו המלמד עם בלמדו – הזקן
אתה  מה משה: ר' אותו שאל שלמדו. מה על בגן
את  אוהב אני הזקן: רבינו כ"ק הוד לו ענה אוהב?

אותו. ללכלך יכולים שלא האויר את הירוק,

.Ë לאחיו פעם הסביר הזקן רבינו כ"ק הוד
לו  ואמר מסויים, עניין מרדכי ר' וכו' הרה"ח הרה"ג
של  מעיין מפכה לאבן שמתחת וישמע אזנו את  ֶשיטה
לו: קוראים והיו המעיין נתגלה זמן משך כעבור מים.
מכשף, חי סביבה באותה לבן). (נהר רוטשעי ביאלי
השתיה  ידי ועל ר"ל למגיפה הביא כישוף ובדרכי

נתרפאו   רוטשעי ביאלי המעיין של .12מהמים
.È הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד הזקן, רבינו כ"ק הוד

הוד  צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד האמצעי,
אאמו"ר  כ"ק והוד מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
תרנ"ד  בשנת לשדה. בעומר בל"ג נוסעים היו הרה"ק,
נסעתי  השנה, כמו היתה בעומר ל"ג של שקביעותו
כ"ק  הוד לשדה. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עם
עשר  בשעה אז תפילתו את סיים הרה"ק אאמו"ר
וחצי  אחת־עשרה השעה ואחרי מאמר, ואמר בערך
ר' אל אז נסענו מזה, ידע לא אחד ואף לשדה, נסענו

שצערבינער  שנה,13זלמן באותה גילויים. היו ושם
קטירא  "בחד המאמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר
הוד  אמר תרע"ח בשנת שנה 42 וכעבור אתקטרנא"
בפתיחה  זה מאמר הפעם עוד הרה"ק אאמו"ר כ"ק

דרשב"י". הילולא ענין "להבין
.‡È:"אתקטרנא קטירא "בחד ד"ה המאמר תוכן

הכ 14ידוע  ההמשכה ישנה ההסתלקות ללית שביום
חייו  ימי במשך העבודה של הכללית וההעלאה
המוחין  המשכת הוא בכלל העבודה ענין דין. בעלמא
לכן  במוחין. והתכללותן המדות והעלאת במדות,
הוד  ספירת של ביום רשב"י של הסתלקותו היתה

בזוהר  חמש. הן המדות עיקר שכן, כתוב 15שבהוד.
הן  לעצמן המדות אינון, ושבעה שישה אינון, חמישה
המדה  וזוהי להמשיך הרי היא הכוונה אך חמש,
מקום  'מקבל', להיות גם הרי צריך ברם, השישית.

השביעית. הספירה וזוהי להמשיך, היכן
במדות, המוחין המשכת היא העומר ספירת עניין
כל  הרי 'תהו', של במדות 'תהו'. של המדות את לברר
לזו. זו מקום נותנות שאין עצמה, בפני היא ספירה
בין  להשפיע גבול, אין בבחינת היא הגדולה מדת
מוצאים  שאנו כפי כך, כל ראוי לשאינו בין לראוי
ההשפעה. העדר על שהצטער ע"ה אבינו באברהם
שגם  גבול, בלי צמצום גבורה, היא השניה המדה
אך  תהלה", ישים במלאכיו בעיניו, זכו לא "שמים
של  הבירור וזהו התכללות, להיות צריכה באמת
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תולדות 9) התורה אור בתחילתו. הזוהר לביאור הוספות בארוכה ראה
הנערים. ויגדלו ד"ה

ו.10) ג, מלאכי
זצוקללה"ה 11) אדמו"ר מו"ח מכ"ק – הזכרונות בספר בארוכה ראה

זי"ע. נבג"מ

(12.29 עמו' תש"ב תמוז ער"ח קונטרס ראה
וא"ו.13) אות תרצ"ד חה"פ שיחת ראה
תש"ח.14) בעומר ל"ג קונטרס גם ראה
ע"א.15) דרצ"ד ח"ג
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האחרת, לספירה מקום נותנת ספירה שכל 'תיקון',
הן  לעצמן כשהן שגם מעשר, כלולה ספירה וכל

בהתכללות.
שבהוד. הוד בספירת היתה הרשב"י הסתלקות

תהיה",16כתוב  לעולם ונחלתם תמימים, ימי ה' "יודע
מספר  "את על־דרך שזה עזרא', ה'אבן כך על אומר

אמלא" במדרש 17ימיך תמימים,18. שהם "כשם כתוב
על  – תהיה" לעולם "ונחלתם תמימים". שנותיהם כך
והם  המדות, התכללות ישנה שלהם, העבודה ידי
לכלי. העולם את לעשות בעולם גילויים ממשיכים

שכתוב  כמו לעתיד־לבוא, יהיה הזה 19שהגילוי

הגשמי  שהבשר בשר", כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
הגשמי, הזה העולם של המעלה את ויראו יראה,

כזה. עולם לעשות יכול השי"ת שרק
.·È כ"ק ואמר ניגון, שר שי' ג'. (הרש"ל  –

– אדמו"ר:)
פעם  כל מביאים שהיו אלה היו בליובאוויטש

רק  זה היה בתחילה לאחר ניגונים. ינובסקי, איסר
חריטונוב  משה ור' אהרן ר' ינובסקי, מענדל ר' מכן

בעצמם. ניגונים חיברו
בדרך  ניגון הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר פעם
המדות  והעלאת במדות המוחין המשכת הוא כלל,

במוחין.
גובה  ברוחניות. גובה ויש בגשמיות, גובה יש

בארשין  גבוה כשנעמדים הוא, נמצאים 20בגשמיות
רוחני. וגובה גשמי גובה יש בניגון גם יותר. למעלה
חב"ד. ניגוני לבין העולם ניגוני בין ההפרש בכלל זהו
הכללים  כפי גבוה, קול הוא העולם בניגוני הגובה
זהו  אך – בזה בקי אינני – רבע שמינית, שבנגינה,
חסידי  בניגון גובה של הכוונה ואילו בגשמיות, גובה
יותר, גבוה קול ולא יותר, רחב יותר, עמוק – הוא

יותר. ובגובה בחוזק הקול את שמשמיעים
.‚È את שואל אחד שכל כללית שאלה ישנה

להיום? פעם בין ההבדל מה עצמו:
עצמו  מעלות לדעת צריך אחד כל הרי בכלל,
חסרונות  לדעת שצריכים כשם עצמו. וחסרונות
פעם, עצמו. מעלות גם לדעת צריכים כן עצמו,
חסיד, ליהודי נעשים היו עצמו על חושב היה כשאדם
יהודי  בכל היתה פעם כלל. פועל זה אין היום ואילו
גם  בגוף. הנשמה ירידת תכלית מהי בפשיטות הנחה
השחר, ברכות אומר בבוקר, קם היה פשוט יהודי

לאשתו, מצווה והיה להתפלל הכנסת לבית והולך
המדרש. בבית שהוא שתדע אליו, יבוא מישהו שאם
אך  כאובה, אמירה אפילו היא להתפלל' 'לסיים
היה  אצלו בתמימות, זאת אומר היה הפשוט היהודי

חוב. פריעת משום בכך
גמילות  משלם הקטנה, מהעיירה יהודי היה פעם
ובעריבות  בנועם, חמישיה) או (שלישיה בשמחה חסד
תמימותו, מפאת מתפלל. היה הוא חוב פריעת של כזו
של  זרה במחשבה בו לחשוד יכולים היו לא
גם  היתה כך להתפלל)... (לסיים "אפדאווענען"
ה"ראשית  היה נראה הפשוטה. היהודיה של ההנהגה

לה'" תרומה תרימו היהודיה 21עריסותיכם אצל גם
ראשית  את נותנת היתה 'עברי', ידעה שלא
הפרשת  לשבת, וההכנה עבודתה לה', עריסותיכם

וכדומה. חלה
.„È סיפור שזה אף בקיצור, סיפור לכם אספר

:22ידוע 
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד ישב פעם

כידו  ולמד. בגן בסוכה הלימוד. ספרי כל בסוכה היו ע
הדוד  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד הילדים, אז שיחקו
על  ביניהם ודיברו קטנים ילדים אז היו הם והדודה,
פרט  גויים, הכירו לא הם לגוי, יהודי בין ההבדל

אידיש. דיבר הוא וגם החצר לשומר
את  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד קרא
את  לכם ואראה בואו להם: ואמר אליו הילדים
ר' את אליו לקרוא וציווה לגוי, יהודי בין ההבדל
בן־ אותו: ושאל פשוט איש שהיה המשרת בנציון

ענה. – כן אכלת? האם ציון,
ענה. ברוך־השם, – שבע? אתה האם

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שוב אותו שאל
אכלת? מה לשם מוהר"ש:

כדי  ואכלתי – בן־ציון ענה – אני יהודי הרי
לפרנס  תהלים, פרק לומר להתפלל, כוח לי שיהיה

ביתי. בני את
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד ציווה מכן לאחר
ושאל  החצר, משרת איוואן את אליו לקרוא מוהר"ש

אותו:
ענה. – כן אכלת? האם

ענה. כן, – שבע? אתה האם
לשם  ענה. לחיות, שאוכל כדי – אכלת? מה לשם

איוואן. ענה לאכול, שאוכל כדי – חי? אתה מה
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ה.19) מ, ישעיה
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כ.21) טו, במדבר ראה
לט.22) אות תש"ג הפסח חג שיחת ראה



רעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

העמקות  את רואים אבל פשוט, סיפור זה הרי
פרק  לומר להתפלל, שיוכל כדי חי שיהודי שבסיפור,

ההנחה  היתה זו עברו, ובימים וכדומה. תהלים
הפשוטה.
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צורף  של ביתו הפיכת בתהליך הנהגה סדר ברוך לר' קבע מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי
מהבית  לגרש כך עם ויחד שנפטרו, הזוג בני נשמות את לתקן כך ידי ועל לביתֿמדרש, הזהב

הלאֿטובים". ה"דברים את

זה: באופן לחנוך - הבעלֿשם הוראת לפי - צריכים היו החדש, ביתֿהמדרש את

אותו  של ראשון ביום צריכים היו בראשם, ברוך ור' בפויזען, יואל ר' של מתלמידיו עשרה
תורה. וללמוד ערים להיות עליהם היה שלאחריו בלילה "ויחל". וקריאת בתענית להתחיל שבוע

בכתב. ברוך לר' הבעלֿשם מסר אותם מסוימות, כוונות ולכוון לטבול עליהם היה למחרת

לעטפם  תורה, ספרי שלושה משם ולקחת העירוני לביתֿהכנסת ללכת עליהם מכן לאחר
ולפני  הדלת ליד לביתֿמדרש. להיהפך צריך אשר הצורף, של לביתו יביאם המניין וכל בטליתות ,
יסתלקו, בפנים הנמצאים שה"רוחות" להכריז ואז תהילים, פרקי לומר עליהם פנימה, הכנסם
השלישית, הפעם לאחר פעמים. שלוש לעשות צריכים היו זה את הקדושה. לתורה מקום ִַויפנּו
והאנשים  הדלת את אנשים שני יפתחו שם, שנמצאים טובים" ה"לא בדברים להתחשב מבלי הרי
יתפללו  התורה, ספרי את יעמידו טוביה, אביגדור של לדירתו ייכנסו התורה ספרי את הנושאים

מצוה. סעודת יערכו שחרית תפילת ולאחר שחרית תפילת

עתים  בו ויקבעו ביום פעמים שלוש יתפללו החדש המדרש בבית כי הבעלֿשם הורה כמוֿכן
רבן. בית של תינוקות עבור "חדר" לשם להכניס וכן לתורה.

ה"רוחות  כי לו נודע הבעלֿשם, אצל בזאמושטש מביקורו לפוזנא ברוך ר' שב כאשר
שרויה  הייתה השכונה וכל הפראיים, מעלליהם את הגבירו הזהב צורף של בביתו הרעות"

בבהלה.

נשמעו  לילה כל שם. לגור ולהמשיך להסתכן מוכן היה לא איש מהבניין. התפנו השכנים כל
פראיים. קולות מהבית

הצורף  של לביתו בעצמו הגיע אדוק, נוצרי פוזנא, של מושלה אשר כך, לידי הגיעו הדברים
טובים" ה"לא הדברים בעניין לאוזניו שגונבה השמועה נכונה האם לראות הפורטוגלי, ברחוב

יהיה  לו שסופר שמה להאמין מסוגל היה לא הוא לצלן. אמת.רחמנא

נבהל  מהבית, היוצאות ודפיקות שירה והצריחות, הצווחות את - המושל - שמע כאשר
הרוחות. את לגרש כדי  משהו לעשות ממנו ודרש לבישוף לקרוא מיהר הוא מאוד.

ותמונות  דגלים צלבים, עם תהלוכה ארגן בכנסייה, תפלתם ולאחר כמרים, כמה אסף הבישוף
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האחרת, לספירה מקום נותנת ספירה שכל 'תיקון',
הן  לעצמן כשהן שגם מעשר, כלולה ספירה וכל

בהתכללות.
שבהוד. הוד בספירת היתה הרשב"י הסתלקות

תהיה",16כתוב  לעולם ונחלתם תמימים, ימי ה' "יודע
מספר  "את על־דרך שזה עזרא', ה'אבן כך על אומר

אמלא" במדרש 17ימיך תמימים,18. שהם "כשם כתוב
על  – תהיה" לעולם "ונחלתם תמימים". שנותיהם כך
והם  המדות, התכללות ישנה שלהם, העבודה ידי
לכלי. העולם את לעשות בעולם גילויים ממשיכים

שכתוב  כמו לעתיד־לבוא, יהיה הזה 19שהגילוי

הגשמי  שהבשר בשר", כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
הגשמי, הזה העולם של המעלה את ויראו יראה,

כזה. עולם לעשות יכול השי"ת שרק
.·È כ"ק ואמר ניגון, שר שי' ג'. (הרש"ל  –

– אדמו"ר:)
פעם  כל מביאים שהיו אלה היו בליובאוויטש

רק  זה היה בתחילה לאחר ניגונים. ינובסקי, איסר
חריטונוב  משה ור' אהרן ר' ינובסקי, מענדל ר' מכן

בעצמם. ניגונים חיברו
בדרך  ניגון הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר פעם
המדות  והעלאת במדות המוחין המשכת הוא כלל,

במוחין.
גובה  ברוחניות. גובה ויש בגשמיות, גובה יש

בארשין  גבוה כשנעמדים הוא, נמצאים 20בגשמיות
רוחני. וגובה גשמי גובה יש בניגון גם יותר. למעלה
חב"ד. ניגוני לבין העולם ניגוני בין ההפרש בכלל זהו
הכללים  כפי גבוה, קול הוא העולם בניגוני הגובה
זהו  אך – בזה בקי אינני – רבע שמינית, שבנגינה,
חסידי  בניגון גובה של הכוונה ואילו בגשמיות, גובה
יותר, גבוה קול ולא יותר, רחב יותר, עמוק – הוא

יותר. ובגובה בחוזק הקול את שמשמיעים
.‚È את שואל אחד שכל כללית שאלה ישנה

להיום? פעם בין ההבדל מה עצמו:
עצמו  מעלות לדעת צריך אחד כל הרי בכלל,
חסרונות  לדעת שצריכים כשם עצמו. וחסרונות
פעם, עצמו. מעלות גם לדעת צריכים כן עצמו,
חסיד, ליהודי נעשים היו עצמו על חושב היה כשאדם
יהודי  בכל היתה פעם כלל. פועל זה אין היום ואילו
גם  בגוף. הנשמה ירידת תכלית מהי בפשיטות הנחה
השחר, ברכות אומר בבוקר, קם היה פשוט יהודי

לאשתו, מצווה והיה להתפלל הכנסת לבית והולך
המדרש. בבית שהוא שתדע אליו, יבוא מישהו שאם
אך  כאובה, אמירה אפילו היא להתפלל' 'לסיים
היה  אצלו בתמימות, זאת אומר היה הפשוט היהודי

חוב. פריעת משום בכך
גמילות  משלם הקטנה, מהעיירה יהודי היה פעם
ובעריבות  בנועם, חמישיה) או (שלישיה בשמחה חסד
תמימותו, מפאת מתפלל. היה הוא חוב פריעת של כזו
של  זרה במחשבה בו לחשוד יכולים היו לא
גם  היתה כך להתפלל)... (לסיים "אפדאווענען"
ה"ראשית  היה נראה הפשוטה. היהודיה של ההנהגה

לה'" תרומה תרימו היהודיה 21עריסותיכם אצל גם
ראשית  את נותנת היתה 'עברי', ידעה שלא
הפרשת  לשבת, וההכנה עבודתה לה', עריסותיכם

וכדומה. חלה
.„È סיפור שזה אף בקיצור, סיפור לכם אספר

:22ידוע 
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד ישב פעם

כידו  ולמד. בגן בסוכה הלימוד. ספרי כל בסוכה היו ע
הדוד  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד הילדים, אז שיחקו
על  ביניהם ודיברו קטנים ילדים אז היו הם והדודה,
פרט  גויים, הכירו לא הם לגוי, יהודי בין ההבדל

אידיש. דיבר הוא וגם החצר לשומר
את  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד קרא
את  לכם ואראה בואו להם: ואמר אליו הילדים
ר' את אליו לקרוא וציווה לגוי, יהודי בין ההבדל
בן־ אותו: ושאל פשוט איש שהיה המשרת בנציון

ענה. – כן אכלת? האם ציון,
ענה. ברוך־השם, – שבע? אתה האם

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שוב אותו שאל
אכלת? מה לשם מוהר"ש:

כדי  ואכלתי – בן־ציון ענה – אני יהודי הרי
לפרנס  תהלים, פרק לומר להתפלל, כוח לי שיהיה

ביתי. בני את
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד ציווה מכן לאחר
ושאל  החצר, משרת איוואן את אליו לקרוא מוהר"ש

אותו:
ענה. – כן אכלת? האם

ענה. כן, – שבע? אתה האם
לשם  ענה. לחיות, שאוכל כדי – אכלת? מה לשם

איוואן. ענה לאכול, שאוכל כדי – חי? אתה מה
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דירתו  חלון מול נעצרה כן ואחרי פעמים, כמה המת הצורף בית את הקיפה התהלוכה "קדושות".
הבית  קירות על "קדושים" מים ולהתיז עשן ענני ליצור החל עצמו הבישוף טוביה. אביגדור של

"תפילתם". את מלמלו שהכמרים בעת

נראו  ובעדם טוביה, אביגדור של ביתו חלונות לפתע נפתחו הנוצרי, הטקס קיום כדי תוך
פרצי  בליווי מאוד, ארוכות אדומות לשונות שרבבו הם מראיהם. ידי על בהלה שהטילו פנים

הכמרים. חשבון על וקלס לעג ודברי רועמים צחוק

הבישוף  עבר. לכל נמלטו האחרים במקום. התעלפו מהם אחדים הכמרים. על נפל פחדֿמוות
וכלל. כלל להגיב יכולת מבלי למקומו, צמוד נותר עצמו

כך. עקב כמרקחה הייתה פוזנא

הבעל  רבו של כוחו הוכחת ידי על שמים שם לקדש הכושר שעת הגיעה כי הבין ברוך ר'
מזאמאשטש. שם

את  לבצע מוכנים היו הם יואל. ר' של הוראותיו את להם ומסר הקהל ראשי את כינס הוא
הבית  את למסור שיסכים הצורף של יורשו אצל פעלו כן כמו הבעלֿשם. מהם דרש אשר כל
ועוד  ברוך ר' ואילו גיטעל, שרה וזוגתו טוביה אביגדור שם על ביתֿמדרש בו לפתוח בכדי
הוראות  לפי החדש המדרש בית חנוכת  הקודש: במלאכת החלו בפוזנא הבעלֿשם מחסידי תשעה

הבעלֿשם.

העירוני, הכנסת מבית התורה ספרי שלושת את יואל ר' של תלמידיו מניין לקחו כאשר
ואינםֿיהודים, יהודים ונשים, גברים מאות אליהם התלוו החדש, המדרש לבית לצעוד והחלו

דבר. ייפול איך לראות סקרנים כולם כאשר

הרעש  מתוכו התגברו הצורף, של ביתו לדלת התורה וספרי יואל ר' חסידי מניין בהגיע
כלבים, נביחות פרוע, וצחוק דם מקפיאות צווחות מבפנים נשמעו מבהילה. במידה והשאון
מוזרים  קולות וכהנה וכהנה סוסים, צהלות צפרדעים, קרקורי חתולים, יללות תרנגולים, קריאות 

ומשונים.

האחרים. הבעלֿשם תלמידי ותשעת ברוך ר' על לא אך גדול, פחד נפל המלווים ציבור על
הבעלֿשם. של כוחו ידי על מוגנים עצמם את הרגישו הם

בעטו  פסק, לא בפנים הרעש כאשר אך משם. שיסתלקו לרוחות, העשרה קראו פעמים שלוש
היהודי  ששת שני את הכניסו ותיכף לרווחה נפתחה והיא כוחם בכל בדלת - בראש שהלכו - ם

התורה. ספרי שלושת עם  היהודים

כל  נשברת. זכוכית של נפץ קולות נשמעו הסף, על התורה ספרי נושאי היהודים דרוך עם
שמראם  משונים ברואים של מחנות החוצה התפרצו החלונות ודרך נשברו, החלונות זגוגיות
שחייהם  כמי להימלט נחפזים כשהם מוות אימת אחוזי עצמם הם היו עתה אך פחד. הפיל בלבד

בסכנה. נתונים

ועשן  נעים לא ריח נשאר המשונות הבריות של הסתלקותם אחרי אך לחלוטין, טוהר הבית
תפילות. לומר היהודים מנין החל כאשר תיכף וחלפו התאדו במהירות אשר מחניק,
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מזאמושטש. שם הבעל של בכוחו קרה זה כל ואשר אירע, אשר את פויזען כל ידעה תיכף
הצדיק  על בהתפעלות דיברו והם הגדול הפלא אודות שמעו והבישוף העיר מושל גם

מזאמאשטש.

לדרך  והמתנגדים יתרבו בפויזען יואל ר' של בדרכו ההולכים  אשר לצפות, היה ניתן עתה
ושיטתו. שם הבעל על לחלוק ויפסיקו ישתתקו, והמקובלים הנסתרים

האמת  ולמען המרה. ביריבותם המתנגדים עדיין נשארו הכול למרות קרה. לא זה כל אך
הנסתרים  דרך תקבל הרעות הרוחות עם האירוע שבעקבות רצו לא הם הוחרפה. אפילו היא

יהודיים. ועיירות ערים בשאר ומשם בפוזנא, יותר איתנה אחיזה והמקובלים

אשר  משה שלמה ר' בשם יהודי ותלמידיו, יואל לר' בהתנגדותו כעת הסעיר מכולם יותר
בלמדנותו. כגדול בפוזנא לפניו הלך שמו

כל  את היטב ידע הוא טוביה. אביגדור של בביתו השכנים על בעצמו נמנה משה שלמה ר'
לראות  נוכח מאחרים יותר הוא הרי ולכן בית. באותו ושליטתם הרעות הרוחות אודות הפרטים
לא  הוא העניין. כל את ביטל משה שלמה ר' אך מזאמאשטש. שם הבעל כאן שפעל מה את

חשיבות. כל לזה לתת רצה

הייתה  טענתו שם. הבעל של מכוחו נבע הרעות הרוחות של שגירושם וכל, מכל הכחיש הוא
מדרש. בית להיות הפך הבית כאשר ובפרט הרעות מהרוחות ינוקה שהבית זמן הגיע שפשוט

לא?! או מה דבר כאן חידש מזאמאשטש שם הבעל האם התווכחו, ובפוזנא

קולות  כלבים. ונביחות שריקות שוב בית באותו להישמע החלו ולפתע חלפו שבועות שישה
הרעות  שהרוחות נראה היה עצים. הוחזקו שבו מהמחסן מהמרתף, הפעם הגיעו אלו משונים

במרתף. השתכנו

הקמת  עבור הקהל לרשות הבית את להעביר רשם טוביה אביגדור של יורשו שכאשר התברר,
שבו. העצים מחסן ואת המרתף את הזכיר לא הוא בתוכו, מדרש בית

הועיל, לא זה כל אך המרתף. את גם הקהל לרשות ומסר חדש אישור היורש כתב ומיד תיכף
הכיוונים. בכל לפעול המשיכו  והרוחות

בבית  מחדש שולטים שהרוחות גלוי באופן כבר דיברו השכונה. את תקפה מחודשת בהלה
בשאר  חופשיים עצמם את מרגישים הם לכן אך המדרש. בבית רגל דריסת להם אין אמנם הנ"ל.

במרתף. ובפרט הבניין חלקי 

צדק  הוא הרי העכשווי המצב לפי כי ניצחון. שנחל כאחד עכשיו הרגיש משה שלמה ר'
להתחשב  מבלי חזרו, שהרוחות והראייה מאומה, כאן פעל לא מזאמאשטש שם שהבעל לכאורה,

הבעלֿשם. בסגולות

המתנגדים  שאר גם בדרכיו. ולהולכים לבעלֿשם התנגדותו את משה שלמה ר' הגביר לכן
יותר. תקיפים להיות הפכו

לעשות  אצלם, הוחלט ולכן רבם. של כוחו את להראות כוחם בכל יואל ר' תלמידי רצו עתה
פתחון  יותר למתנגדים יהיה שלא כדי כוחו, את ויראה לפוזנא יגיע עצמו יואל שר' מאמץ כל

נגדו. ולחלוק פה
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ושלא  זאת, לעשות שאסור זעקה, קול הקימו האחרים, המתנגדים ומרעיו משה שלמה ר' אך
יהדות  וקלס. לעג לעורר ויכול השם, חילול הוא העניין כל כי הבעלֿשם, את לפוזנא יביאו

רעות. רוחות נגד מלחמות עם כלום ולא לה אין - טענו כך - אמיתית

•

1

2

3

ycew zexb`

תרצ"ג  מרחשון, י"ב ב"ה.

חב"ד  כולל ההלת ועד חברי אל

תובב"א  עיה"ק ירושלים

וברכה! שלום

כבר  צאתי אחרי תקבל שה"ע מ"א מר"ח מכתבם

ובזה  כעת, עד התשובה תאחרה ולכן לריגא, מדרוזקעיק

הסדר. לפי מכתבם על להשיב הי

הגיע  אשר הדבר כון אמת הבחירות. שאלת דבר (1

וסח  היום שולח והי להצלחה, חדשות לבחירות מועד

אחת  שעה ביפה בטח אשר והחלטי, משוכלל תקון

את  לסדר להם יעזור והשי"ת לאישור, יגישוהו בהקדם

הכולל  מחברי רצון להפיק טוב ובסדר בקל הבחירות

יצ"ו.

ומצער  ומטריד מאד לי וגע הכולל של הכלכלי מצב (2

בהוגע  מצדי שאפשר מה בכל להועיל מוכן והי אותי,

והי  יכול, איי בזה הצעות להציע אמם לההכסה,

הההלה  ועד חברי על שמוטל הדברים אחד זה  אשר חושב

הכולל  מצב הטבת בדבר עצה לטכס "שולה חברי עם יחד

ואי  הישים, ולחזק חדשים הכסה מקורי ולמצא יצ"ו

האפשר. בכל זה בדבר לעזרם מוכן

הקמוץ  להתחיל וסברתם להקמוצים בהוגע (3

עד  לי ומראה מאד, הפתיעי זה דבר השיאות, משלחן

לפי  ,"שולה של חיצותו עם מתחשבים אים כמה

וקור  לפועל, "שולה החלטות מעולם הוציאו לא שבאמת

של  צעד כל על מהם ראה "שולה החלטות לקיים רוח

הכולל. ההגת

צדקו  משיח לו ישלח השי"ת - ת "ו באה"ק בהיותי

ויעזר  לו, חכה יתמהמה ואם שלמה, גאולה ויגאלו בב"א

עוד  לעלות ובחת הגוף בבר[י]א[ו]ת בקרוב השי"ת לי

להם  אמרתי פא"פ עמהם ובהראיתי - ת"ו לאה"ק הפעם

אל  התיחסותי אשר במכתבי פעמים איזה הדגשתי וגם

כ"ק  הוד שיסדוהו יסודות על רק להיות יכול הכולל

רק  לא מסורים שהיו זצוקללה"ה הק' רבותיו אבותיו

כבן  חשב אחד כל רק הכולל, חבר כל של הפרטית לטובה

והדרכה, לההגה בהוגע ב"ב במצב גם להתעין ממש
העתקתם) אצלי (שיש הזה בעין כתבו אגרות וכמה
זי"ע  בג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ובפרט
והן  אז של להממוים הן פרטיים במכתבים בא אשר
א"ש  מזקי לאחדים והן משפחתו בי לבחירי
וההגה  הדרכה בעין תמיד התעין הללו ובמכתבים
במכתבים  שכתוב ממה ויותר בזה, פרטים לדעת שחפץ
בשעה  הק' מפיו יוצא מפורש פא"פ ממו לשמוע זכיתי
הדרכה  עיי ע"ד הכל הכולל, עיי אודות עמדי שדבר

כלל. לזה זכר אין עכשיו אשר

של  ב"ב מצב לדעת התעיתי ת"ו באה"ק בהיותי ואז
יותר  עכשיו קשים הדרכה עיי באמת (אשר הכולל חברי
צריכים  האבות גם ועכשיו הקודמים בזמים אז משהי'
במדה  לגשת וצריכים ב"ב להדרכת בהוגע רוחית לעזרה
רשימה  עבורי יסדרו אשר אז ובקשתי קירוב) בבחי' ידועה

מחם  בחדש זה בקיץ ורק הוער, של אחרי -פרטית אב,
שהי' דבר זו, רשימה קבלתי שים, לשלש קרוב עבור
שהיא  ובפרט שים, או כחדש במשך להעשות אפשר
של  וכשרוות מצב ע"ד הערות שום בלי יבשה רשימה
להדרכים  בהוגע מצדם הצעות שום ובלי כאו"א,
להיות  ראוי שהי' כמו וכדומה, המצב להטבת והאמצעים
ובפרט  ההדרכה, לטובת מסורים הרשימה מסדרי היו אלו
על  מראה זה ודבר בהוצאות. סבוכים שאים דברים שהם

הכולל. אשי מצב של הפימי ליחס הרוח קור

ימלא  "[וה]ש אשר בעיקרו, תיקון דורש הז' וכל
כל  על ידון אשר ראשית המלה, מובן במלא תפקידו
בעתו  יתועד אשר ושית פעולותיו, בחוג הכסים הדברים

הפועל. אל יצאו החלטותיו אשר ושלישית ובזמו,

במאד חפצי להוער בזה,ו[ב]וגע העבודה אל לגשת
הה  והאברכים, (עלטערע) הגדולים אודות לדבר ומבלי
יותר  צריכים יחי', והילדים והצעירות להצעירים בהוגע
וישיבות  בחדרים הלומדים שאלו בזה כוותי לב, שימת
אותם, יבחון אשר מיוחד ועד יהי' לזמן מזמן הה שוות,
להיפך  וכן טובה, בההגה יצטייו אשר לאלו פרסים ויתן
בדבור  אם כי קסות עוש לא כמובן עוש, באיזה לעוש
לסדר  ובלימוד טובה בההגה המצטייים ואלו ובאזהרה,
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(עלטערע) הגדולים עבור וכן כו', הצטייות אות עבורם
איזה  להם יהי' אשר חפצי הכולל, אל שייכים שהם מאחר
מזמן  שבדפוס דברים ע"י לקרבם או לימוד של  קביעות
בזה. חוו"ד לשמוע חפצי אשר אחר, אופן איזה או לזמן,

אל  בפקודתי יפו אשר "שולה חברי ידי את ומלאתי
הזאת  הפקודה דבר להוציא עצמו על שיקח המוצעה, ועד

הפועל. אל

ומברכם  הדו"ש

יצחק  יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש חדש כסלו תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

 אל כל אחינו בני ישראל חובבי תורה ומצוה
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עין בעין הננו רואים את ההצלחה הרוחנית האלקית השורה, ת"ל, על הישיבות "תומכי תמימים 
- ליובאוויטש, מאז הווסדן, זה ה"ן שנים מלפנים, על ידי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - ועד עתה.

הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש" הצליחו להעמיד, בעזר השי"ת, אלפי תלמידים, כן 
ירבו, מופלגי תורה ויראה. חלק גדול מהם כיהנו ומכהנים פאר בתור רבנים, ראשי מתיבתות וראשי 
ומחונכי  התלמידים  ורוב  בישראל,  חשובת  קהלות  בתוככי  קדש  משרות  וכיו"ב  שובי"ם  ישיבות, 
הישיבות תת"ל ככולם עומדים בשורה ראשונה של עבודה ופועל טוב בשדה הרבצת תורה ויראת שמים 

וחיזוק עניני היהדות בכל מקומות מושבותיהם.

אמנם למרות ההצלחה הרוחנית, הנה המצב החמרי של מרכז הישיבות " תומכי תמימים - 
ליובאוויטש" בעת הזאת קשה וחמור במאד. החובות עלו למעלה ראש ומזעזעים הם את קיומו של 

המוסד הענקי הק' הלזה."

תתקיים,  הבע"ל  תשי"ב  טבת  בחדש  ושנים  עשרים  האבות,  אל  וארא  לפרשת  ראשון  ביום 
אי"ה, החגיגה השנתית של מרכז הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", אשר צריכה לשמש מקור 

הכנסה חשובה בכדי להסיר את עול החובות מהעבר, ולאפשר קיומן של הישיבות הק' על להבא.

ובזה הנני פונה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצוה בקריאה ובקשה, בקשה כפולה ומשולשת, 
לסייע ולהשתתף בהפעולות להכנת חגיגה שנתית זו, לבוא בהמונים להחגיגה ולהתנדב בעין יפה וביד 
פתוחה לטובת "מרכז הישיבות - תומכי תמימים-ליובאוויטש", ולתת לו עי"ז את האפשריות להמשיך 
את עבודתו הק' להעמיד דור ישרים יבורך עוסקים בתורה ובמצות, ביראת שמים טהורה, ובזיכוך 

המדות על פי תורת החסידות.

זצוקללה"ה  לקיום ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר  כולנו  נזכה  ואני תפלה, אשר, במהרה, ממש, 
נבג"מ זי"ע במכתבו האחרון להמשתתפים בחגיגת הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", והיא:

יחזק השי"ת את בריאות כולכם ויתן לכולכם פרנסה טובה בהרחבה ונזכה כולנו וב"ב יחיו 
בהרמת קרן התורה וקרן ישראל סבא ולגאולה קרובה על ידי משיח צדקנו ויוליכנו קוממיות לארצנו 

הקדושה, במהרה בימינו, אמן.

בברכת טוב גשמי ורוחני

מ. שניאורסאהן



אגרות קודשרעו

 ב"ה,  ער"ח כסלו, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

 אל אנ"ש, ואל כל חובבי תורה ומצוה
 אשר בכל אתר ואתר

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הולך וקרב היום יום בשורה יום ג' תשעה עשר בכסלו, הוא היום אשר בו יצאה לאור צדקת 
כ"ק אדמו"ר הזקן - )בעל התניא והשו"ע( - ואתו עמו צדקת תורת החסידות - תורת חסידות חב"ד 

ותורת החסידות הכללית.

שני  ה'תש"י,  כסלו  מיו"ד  במכתבו   - כותב  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
חדשים לפני יום ההסתלקות - אשר "לימוד תורת החסידות אינו ענין השייך רק לאיזה מפלגה שהיא, 
אלא חובת לימודה מוטלת על כללות בני ישראל יחיו בכלל, ועל בני תורה בפרט". וחובה על אנ"ש - 
התעסקות בהפצת לימוד דא"ח. והתעסקות - פירושה השתדלות שאינה פוסקת, ובאופן שבכל עניניו - 
גם הצדדיים - מתכוון להשגת מטרה זו "כמו =במסחר ה"ה עסוק כל היום בזה, לאו דוקא בעת שהוא 
עסוק בגוף ועצם העסק לפי שהענין נוגע לו ביותר. אז ער איז אנגעטאן אין דעם בכל שעה ובכל זמן" 

)שמלובש בזה בכל שעה ובכל זמן(.

ובמק"א יבאר בארוכה, איך כי התנאי, אשר יפוצו מעינותיך - של כ"ק הבעש"ט - חוצה הוא 
הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח.

תנאי זה, אשר על כל אחד מאתנו כולנו להשתדל בכל תוקף למלאותו, שלשה פרטים בו:

א( יפוצו. ללמד תורת הדא"ח באופן של הפצה - פיזור במרחב רב, שיגיע הלימוד לכל חלקי 
המקום שבו מלמד תורה זו.

ב( מעינותיך. תורת הדא"ח שמפיץ, צריך שיהיו נשמרים בה תכונות של מעין. ושתי תכונות 
עקריות במעין: א( מימיו חיים ונובעים הם בלי הפסק מן מקור המעין. ב( אין משגיחין כ"כ על הכמות. 
כי המעין ממקורו נובע טפין טפין. וכן הוא גם התניא בהפצת תורה זו אין הכמות עיקר כל כך, ובלבד 
שיהי' לימוד חי בחיות נפשי והתלהבות פנימית, ונובע ממקורו - מפנימיות נפש מפיץ התורה, הקשור 

בפנימיות לבבו בנשיאי תורת הדא"ח.

ג( חוצה. אל לנו להסתפק בלימוד בביהמ"ד ובביהכ"נ בלבד, כי אם גם בלכתו בדרך בשבתו 
בחנות וכיו"ב. וכן בנוגע למהות הלומדים - אין להתצמצם במפלגות אחדות או בסוגי אנשים מיוחדים, 
כי גם על הפשוט שבפשוטים מוטלת חובת לימוד תורת הדא"ח, ואפילו הגדול שבגדולים אינו יכול 

להגיע עד תכליתה.

וגם לאלו הנמצאים מחוץ לכל המחנות, גם במקום שהכתוב מעיד עליו שהוא חוצה - גם שם 
צריך להפיץ המעינות.

וזכות ההשתדלות בהפצת המעינות חוצה תמשיך ותהי' כלי לקבל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר 
"תתברכו  לנוכח:  ובאמירה  ההסתלקות,  קודם  אשר  כסלו,  לי"ט   - מאתנו  אחד  כל  את  ברך  אשר 
מהשי"ת בשנה טובה בלימוד והפצת החסידות, אתם ביתכם בניכם ובנותיכם יחיו בדרכי החסידות, 

אותם וב"ב וכל הנלוים אליכם תתברכו כולכם בכל הדרוש לכם בגשם וברוח".

בברכת הצלחה בעבודה ושפע טוב גשמי ורוחני.

מנחם שניאורסאהן
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:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
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ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−
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éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®
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éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr k zegiy ihewl)

ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ
ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי  לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרעֹות,

כב)עבֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי על התחּנ עֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י ְְְִַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùå:øøâa ÷çöé áLiåæíB÷nä éLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ
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:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäåèàø÷iå §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
:äéìr úeîà-ït ézøîàé-äî Cìîéáà øîàiå ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©Ÿ́¤£¦¤½¤©

-úà írä ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
:íLà eðéìr úàáäå EzLààéåCìîéáà åöé ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

BzLàáe äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−
:úîeé úBîáéàöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²

:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr d zegiy ihewl)

˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»
BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»

ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ú¯ÊÂ(ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»«¿»»«¬ƒƒ
ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה חׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא



iyingרעח ,iriax ,iyily - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּדגן  היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק

צדקה. מצות קּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמֹו,

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©®̈©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéCìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMîçéáLiå ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaéøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
:åéáà ïäì àø÷èéìçpa ÷çöé-éãár eøtçiå ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiåëøøâ érø eáéøiå ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
-íL àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaäàëøàa eøtçiå ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
r-íb eáéøiå úøçà:äðèN dîL àø÷iå äéì ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

áëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

:õøàá eðéøôe eðì ýåýé áéçøä¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
לפני  הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפּלת

האבֹות. מּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפט". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לעׂשֹות ׁשחפר מּיצחק, – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓ¯מים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב מּיעקב, – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמּה, הּתפּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליבֹות לארּבעת רֹומזים יעקב ׁשּבני אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻסּלם

(יהּודה). ּוׁשמֹונהֿעׂשרה (לוי) ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמעֹון),

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

:øàa ÷çöé-éãáråëøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§®̈
:Bàáö-øN ìëéôe eärøî úfçàåæëøîàiå ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤

íúàðN ízàå éìà íúàa recî ÷çöé íäìà£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´
:íëzàî éðeçlLzå éúàçëeðéàø Bàø eøîàiå Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»

äìà àð éäz øîàpå Cnr | ýåýé äéä-ék¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa:Cnr úéøá äúøëðå E ¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«

èëärø eðnr äNrz-íàEeðrâð àì øLàk ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®

:ýåýé Ceøa äzr äzà©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי  את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

וענין  ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהעֹולם,

אמר  ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק ׁשּבנה לאחר אבל מעּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי . . עּמ ה' היה ּכי "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו

,éòéáø
éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìíBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´

úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå àeää©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

âìøàa øérä-íL ïk-ìr äráL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§®̈©¥³¥«¨¦Æ§¥´
:äfä íBiä ãr òáLñãìåNr éäéå ¤½©©−©¬©¤«©§¦³¥¨Æ

úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéraøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

äì:ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzåñ ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
æëàúàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ

éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½
:éðpä åéìà øîàiåáàì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ
:éúBî íBé ézrãéâéìë àð-àN äzråéìz EE ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦
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íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøååNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiå Bða§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«
åäpä øîàì dða á÷ré-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³

éáà-úà ézrîLéçà åNr-ìà øaãî EE ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−
:øîàìæíénrèî éì-äNrå ãéö él äàéáä ¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−

:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«
ç:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzrå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«
èíéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−

éáàì íénrèî íúà äNràå íéáèøLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬
:áäàééáàì úàáäåøLà øára ìëàå E ¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨®̈©«£ª²£¤¬

:BúBî éðôì Eëøáéàéä÷áø-ìà á÷ré øîàiå §¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈
:÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åNr ïä Bnà¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåâéBì øîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤Æ

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa:æèúàå ©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥À
ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøòŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬

:åéøàeöæéíçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå ©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤
:dða á÷ré ãéa äúNr øLàçéåéáà-ìà àáiå £¤´¨®̈¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−

:éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiåèéøîàiå ©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤
øLàk éúéNr Eøëa åNr éëðà åéáà-ìà á÷ré©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
øeára éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥®̈«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−

:ELôð épëøázëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäîE ¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:éðôìàëàp-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå §¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬
:àì-íà åNr éða äæ äzàä éða ELîàå©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

áëøîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤
:åNr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷ ìwäâëBøékä àìå ©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½

:eäëøáéå úørN åéçà åNr éãék åéãé eéä-ék¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«

ãë:éðà øîàiå åNr éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
äëïrîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©

:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§
åëél-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−

:éðaæëåéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå §¦«©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈
øîàiå eäëøáéåøLà äãN çéøk éða çéø äàø ©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬

:ýåýé Bëøa¥«£−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ
וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּוּבפרט אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לקּבל ּכדי ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה,

נפׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáré ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

áéúëåçúùéåéø÷øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eøeøà E §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½

éëøáîe:Ceøa EìCøáì ÷çöé älk øLàk éäéå §¨«£¤−¨«©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´
éðt úàî á÷ré àöé àöé Cà éäéå á÷ré-úà¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−

:Bãévî àa åéçà åNrå åéáà ÷çöéàìNriå ¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénrèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³
:ELôð épëøáz øára Bða ãévî ìëàéå éáà̈¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

áìða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦®̈¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNr Eøëáâì-ãr äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå §«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©

éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹
Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−

:äéäéãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´
åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½

:éáà éðà-íâ éðëøaäìéçà àa øîàiåäîøîa E ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®
:Eúëøa çwiååìá÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ©¦©−¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ

äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô äæ éðá÷riå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈
:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì̈©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«

æìCì åézîN øéáb ïä åNrì øîàiå ÷çöé ïriå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãárì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−



iriayרפ - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éða äNrà äî àBôà äëìe åézëîñçìøîàiå §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNr¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøaèìïriå ¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥®̈¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäéîEaøç-ìrå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©©§§´
éçà-úàå äéçúãéøz øLàk äéäå ãárz E ¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½

:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîåNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr á÷ré-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNr¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷ré-úàáîåNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¤©«£¬Ÿ¨¦«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷réì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNr äpä åéìà øîàzåEì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−
:EâøäìâîEì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzrå §¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²

:äðøç éçà ïáì-ìàãîíéîé Bnr záLéå ¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−¨¦´
çàéçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr £¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©

éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå §¥¤−¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈

÷äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«

çëàBúà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

áEnà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénr ìä÷ìãEì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå ¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−

éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe-øLà E §©§£´¦¨®§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤
:íäøáàì íéýìû ïúð̈©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ואםּֿכן חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מׁשלמת) (ׁשהיא הּיכלת עצמּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£®̈
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååá÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼
äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®
äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå Búà Bëøáa§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈

:ïrðk úBðaîæBnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå ¦§¬§¨«©©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®
:íøà äðct CìiåçúBða úBòø ék åNr àøiå ©¥−¤©¤´¨¬£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´

:åéáà ÷çöé éðéra ïrðkè-ìà åNr Cìiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàrîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤

:äMàì Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…
העֹולם  את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְֲִֶֶַַָָָָָֹּכל

ׁשהיא  יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלדירה

לחרן  יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה הראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשליחּות

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים עֹולם) ׁשל אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(חרֹון

ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את ּברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשלמה";

ּבית  יהיה . . הּזאת "והאבן הּדֹומם: את אפילּו העלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשם

יהּודי  עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ּכ יהּודי ּכל לגּבי ואף ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹאלקים".

ּובּמצֹות; ּבּתֹורה הֹוספה אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

את  לקּים "חרן") (ּתֹוׁשבי העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעליו

את  ּגם ּכּלֹו, העֹולם את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבע

.יתּבר לֹו לדירה ְְִִֵֵַָָהּדֹומם,



רפי xihtn - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàçéðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§®̈©§¥¥−

:åéáà ÷çöéè-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå ¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤

úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé-úa | úìçî̈«£©´©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²
:äMàì Bì åéLð-ìr©¨−̈¬§¦¨«
ïîéñ å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ñññ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì úåãìåú úùøôì äøèôä

ú"åîùìåá-à ÷øô éëàìîá

ààãéa ìûøNé-ìà ýåýé-øáã àOî©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−
:éëàìîáýåýé øîà íëúà ézáäà ©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-íàð á÷réì åùr çà-àBìä eðzáäà äna ízøîàå©«£©§¤−©¨´£©§¨®£¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½
:á÷ré-úà áäàåâúBpúì Búìçð-úàå äîîL åéøä-úà íéNàå éúàðN åùr-úàå ¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ§¤¥−̈Ÿ¨¥®¦¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈§¤©«£¨−§©¬

`xenl iy
(à,àOî.äàeáð,éëàìîàeä ©¨§¨©§¨¦

ì"æø eøîàå .àéápä ìL BîL§¤©¨¦§¨§

.øôBqä àøæò àeä "éëàìî"L¤©§¨¦¤§¨©¥

(âî úBpúì,øaãíépúì ïBòî §©¦§¨¨§©¦

mixn zxhr
ààOîäàeáðìûøNé-ìà ýåýé-øáãçìLpäãéaàéápäéëàìî:éðL úéáa eàapL äéøëæe ébç øçà íéàéápä íúBç äéäLáøîà íëúà ézáäà ©¨¬§¨§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®©¦§¨§©−©¨¦©§¨¦«¤¨¨©©§¦¦©©©©§©§¨¤¦§§©¦¥¦¨©³§¦¤§¤Æ¨©´

ízøîàå ýåýéeøîàz íàåeðzáäà änaíëì áéLäåá÷réì åùr çà-àBìäéáäBà ÷çöé éða eéä íéçàá÷ré-úà áäàå ýåýé-íàðézøçáe §Ÿ̈½©«£©§¤−§¦Ÿ§©¨´£©§®̈§¥¦¨¤£¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ©¦¨§¥¦§¨£¦§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ¨©§¦

íäL ét-ìò-óà åéøçà Bòøæáe á÷òéa§©£Ÿ§©§©£¨©©¦¤¥
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íB÷î-ìëáeäìBba óàå éðôì íéììtúî ízàLì Lbî øè÷îéîL §¨¨À¤©¤¦§©§¦§¨©§©©¨ª§¨¬ª¨²¦§¦−
äøBäè äçðîeéì àeä-ékíëãé ìòýåýé øîà íéBba éîL ìBãâ ¦§¨´§®̈¦¦©¤§¤¨³§¦Æ©¦½¨©−§Ÿ̈¬

úBàáö:ìáàáéíëøîàa BúBà íéìlçî ízàåíéøîBà ízàL äna §¨«£¨§©¤−§©§¦´®¤«¡¨§¤À©¤¤©¤§¦

éðãà ïçìLçaænä àeäåìàâî ª§©³£Ÿ¨Æ§©¦§¥©§Ÿ¨´
Báéðå àeäøeâMä çaænä éøîà ½§¦−¦§¥©¦§¥©©¨

øîBì àeä Ba øaãì íëéôaäæáð §¦¤§©¥©¦§¤¬
:Bìëàâéîàåäpä ízø ¨§«©«£©§¤Á¦¥̧

äàìzîäæøå Leçk Nákízçtäå ©§¨¹̈¤¤¨§¨¤§¦©§¤´
BúBàCøc ò÷øwä ìò BúBà ízìtäå À§¦©§¤©©©§©¤¤

ïBéfaúBàáö ýåýé øîà ¦¨¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
íúàáäåïaø÷ éðôì íéàéáî ízà íb ©«£¥¤´©©¤§¦¦§¨©¨§¨

äìBçä-úàå çqtä-úàå ìeæb̈À§¤©¦¥̧©Æ§¤©´¤½
íúàáäåälàî úçàîe ìéàBä ©«£¥¤−¦¥©©¥¥¤

eàéázäçðnä-úàäøeLúk ¨¦¤©¦§®̈¦§¨

dúBà äöøàäïBöøa dìa÷à éëå ©«¤§¤¬¨²§¦£©§¨§¨

:ýåýé øîà íëãiîãéøeøàå ¦¤§¤−¨©¬§Ÿ̈«§¨´
ìëBðøúBé Bãéa ïéàL øîBì íéøònä ¥À©©£¦©¤¥§¨¥

àéáäM änî äáø÷äì øçáeîLéå §¨§©§¨¨¦©¤¥¦§¥³
øëæ Bøãraéeàøä áBèå øçáeî §¤§Æ¨½̈§¨§¨¨

äìBòìøãðå'äì çáBæå øcðî àeäå §¨§Ÿ¥²§§©¥§¥©©

úçLî çáæåLeçëå úçLð äN §Ÿ¥¬©¨§©−¤¦§¨§¨

øîà éðà ìBãb Cìî ék éðãàì©«Ÿ®̈¦Á¤̧¤¨¹À̈¦¨©Æ
úBàáö ýåýéïk íà éeàøäîe §Ÿ̈´§¨½¥¨¨¦¥

øçáenä ïî éðôì áéø÷äìàøBð éîLe §©§¦§¨©¦©§¨§¦−¨¬
íéBbá:éðôlî íéàøéäàäzrå ©¦«©§¥¦¦§¨©§©À̈

íëéìàäeöî éðà íéðäkääåönä £¥¤²©Ÿ£¦£¦§©¤©¦§¨¬
íéðäkä úàfäàlLälà eáéø÷z ©−Ÿ©«Ÿ£¦«¤Ÿ©§¦¥¤

:éçaæî ìòáeòîLú àì-íà ©¦§§¦¦´Ÿ¦§§¿
úúì áì-ìr eîéùú àì-íàå§¦ŸÁ¨¦̧Ÿ©¥¹¨¥¯

ì ãBákéîLïaø÷a Bìlçì ìáì ¨´¦§¦À§©§©§§¨§¨

éì éeàø ïéàLúBàáö ýåýé øîà ¤¥¨¦¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
íëá ézçlLåíòáe íéðäka-úà §¦©§¦³¨¤Æ©Ÿ£¦¨¨¤

äøànäãñôäå øBñçîéúBøàå ©§¥½̈©£§¤§¥§¨«¦−
äìì÷ì CtäàíëéúBëøa-úàúà ¤§Ÿ¦§¨¨¤¦§«¥¤®¤

ïéða øçà íëúà ézëøaL äëøaä©§¨¨¤¥©§¦¤§¤©©¦§©

úéaäíâåäzò úLnLîä äøànä ©©¦§©Æ©§¥¨©§©¤¤©¨

éðà ék ,äø÷îa äpðéàäéúBøàlîïBL ¥¤¨§¦§¤¦£¦¨´¦½¨¦§

äìì÷e äøéøàíéîN íëðéà ék £¦¨§¨¨¦¬¥«§¤−¨¦¬
áì-ìr:éãBáëa øäfäìâørâ éððä ©¥«§¦¨¥¦§¦¦«§¦̧Ÿ¥³

òøfä-úà íëìàlL òøfa øòâà ¨¤Æ¤©¤½©¤§©©¤©¤Ÿ

çîöééúéøæåøfôàLøôìáæ-ìr ¦§©§¥¦³¦£©¥¤̧¤Æ¤¤©
íëébç Løt íëéðtéðôì íéáéø÷î ízàL úBîäaäî ìáæàùðåàOé íëãéaL äfä ïBòäåéìà íëúà:äfä ïBéfaä ìàãíëéìà ézçlL ék ízrãéå §¥¤½¤−¤©¥¤®¤¤¥©§¥¤©¤©§¦¦§¨©§¨¨¬Ÿ¤¨©¤¤§¤§¤¦¨¤§¤−¥¨«¤©¦¨©¤¦«©§¤¾¦ µ¦©´§¦£¥¤½

úBéäì úàfä äåönä úàa eîi÷úzL äöøàL éôì éãBáëa íéøäæðúà éúéøaèáL íò:úBàáö ýåýé øîà éåì-äéúéøa|Bzà äúéääôéñBä ¥−©¦§¨´©®Ÿ¦«§³¦§¨¦¦§¦§¦¤¤§¤¤¦§©§¦§¦¦Æ¤¦¥¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦¦´¨«§¨´¦À¦¨



רפד

àøBî Bì-íðzàå íBìMäå íéiçä©«©¦Æ§©¨½¨«¤§¥¬−̈
:àeä úçð éîL éðtîe éðàøéiååúøBz ©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«©³

àöîð-àì äìårå eäéôa äúéä úîà¡¤Æ¨«§¨´§¦½§©§−̈«Ÿ¦§¨´
Cìä øBLéîáe íBìLa åéúôNáézà ¦§¨¨®§¨³§¦Æ¨©´¦¦½

:ïBrî áéLä íéaøåæeL÷áé äøBúå úrã-eøîLé ïäë éúôN-ék §©¦−¥¦¬¥«¨«¦«¦§¥³Ÿ¥Æ¦§§©½©§−̈§©§´
:àeä úBàáö-ýåýé Càìî ék eäétî¦¦®¦²©§©¬§Ÿ̈«§¨−«

`xenl iy
(å,eäéôa äúéä úîà úøBz,äøBz íòä úà ãnìî äéä éåì èáL ©¡¤¨§¨§¦¥¤¥¦¨¨§©¥¤¨¨¨

.úîàä Cøcî äèð àìå,ézà Cìä øBLéîáe íBìLaäéä éúåöî øeáòa §Ÿ¨¨¦¤¤¨¡¤§¨§¦¨©¦¦©£¦§Ÿ©¨¨

,úBiøaä ïéa íBìL úBNòì óãBø¥©£¨¥©§¦

.äøLéä Cøca íëéøãäìe(æék §©§¦¨©¤¤©§¨¨¦
,'åâå 'ä CàìîìL BçeìL àeä ék ©§©¦§¤

Bîëe .äøLéä Cøcä íúBøBäì ä"á÷ä§¨©¤¤©§¨¨§

éètLî eøBé ...øîà éåììe" áeúkLE ¤¨§¥¦¨©¦§¨¤

"ìàøNéì EúøBúå á÷òéìmixac) §©£Ÿ§¨§§¦§¨¥

.(iÎg,bl

mixn zxhr
BìBì-íðzàå íBìMäå íéiçää øeáòa älà úààøBîãáìa äéäL ©«©¦Æ§©¨½¨«¤§¥¬¤¥¤©£©−̈¤¨¨¦§¨

àeä úçð éîL éðtîe éðàøéiå:ãòøðå àøéúî äéäåøæòìàå ïøäà ©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«¨¨¦§¨¥§¦§¨©£Ÿ§¤§¨¨

ãçàå ãçà ìk ,íéðäkä ñçðéôe¦§¨©Ÿ£¦¨¤¨§¤¨

eäéôa äúéä úîà úøBzàlL ©³¡¤Æ¨«§¨´§¦½¤Ÿ

eäæ ,ála ãçàå äta ãçà äéääìårå ¨¨¤¨©¤§¤¨©¥¤§©§−̈
íBìLa åéúôNá àöîð-àìíò «Ÿ¦§¨´¦§¨®̈§¨³¦

ìàøNéøBLéîáeéúBöî úBNòì ¦§¨¥§¦Æ©£¦§©

Cìäíéaøå ézàéåì èáL ìk ¨©´¦¦½§©¦−¨¥¤¥¦

ïBrî áéLäúåîù) ìâòä äNòîa ¥¦¬¥«¨«§©£¥¨¥¤

(á"ì:æïäk ìëì éeàø äæ ìk̈¤¨§¨Ÿ¥

ïäë éúôN-ékL íéeàø-eøîLé ¦«¦§¥³Ÿ¥Æ§¦¤¦§§
úrãìàøNé éða ìkL àeä éeàøäå ©½©§¨¨¤¨§¥¦§¨¥

Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå§−̈§©§´¦¦®¦²©§©¬
àeä úBàáö-ýåýééètLî eøBé 'åâå øîà éåììe øîàpL Bîëe ,øLiä Cøcä íúBøBäì íB÷î ìL BçeìL(âì íéøáã) á÷òéì E: §Ÿ̈«§¨−«§¤¨§¨©¤¤©¨¨§¤¤¡©§¥¦¨©¦§¨¤§©£Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רפה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
é:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiåàéòbôiå ©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨©¦§©̧

éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«

áérébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−

:Ba(éåì)âéýåýé éðà øîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå «§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À
éáà íäøáà éýìûøLà õøàä ÷çöé éýìûå E ¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈¨À̈¤£¤³

:Erøæìe äpðzà Eì äéìr áëL äzàãéäéäå ©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«§¨¨³
äðôöå äîã÷å äné zöøôe õøàä øôrk Erøæ©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨
äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå̈¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:ErøæáeåèézøîLe Cnr éëðà äpäåìëa E §©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ
éúáLäå Cìz-øLààì ék úàfä äîãàä-ìà E £¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ

ézøac-øLà úà éúéNr-íà øLà ãr Eáærà¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦

:Cìæèýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré õ÷éiå ¨«©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½
:ézrãé àì éëðàå äfä íB÷naæéøîàiå àøéiå ©¨−©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½

ä íB÷nä àøBp-äîúéa-íà ék äæ ïéà äf ©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ¦¥´
:íéîMä ørL äæå íéýìû(ìàøùé)çéá÷ré íkLiå ¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ

åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈
:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå©¨¬¤Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

èéíìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øérä-íL æeìëøãð á÷ré øciå ¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤

Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà øîàì¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laììàëäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéýìûì éì ýåýéáëézîN-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ

éì-ïzz øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½
:Cì epøOrà øOr©¥−£©§¤¬¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע בקשת... להתברך בבנים זכרים חו"ק:

הנה מהנכון שיוסיף הנ"ל אומץ באהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם יתברך, וכידוע 
ובמילא  בספרי הקבלה והחסידות, אשר הולדת אהבה ברוחניות ה"ה סגולה להולדת בן בגשמיות, 
)הל'  הרמב"ם  כלשון  ית'  בגדולתו  התבוננות  ע"י  והוא  ברוחניות,  האהבה  וחיזוק  קיום  אשר  מובן 

יסוה"ת רפ"ב( ה"ז ממשיך חיים ארוכים לאורך ימים ושנים טובות לבנים זכרים בגשמיות,

ולכן בלי נדר עד אחר שתלד זוגתו תחי' בן זכר יתן בכל יום מימות החול קודם תפלת שחרית 
פרנק או שנים לצדקה, ומהנכון שתהי' צדקה הקשורה באכילה ושתי' של תלמידים עניים, וכשיולד לו 
בן זכר יתן לו שם ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יסו"ע, שהוא יוסף יצחק, והשי"ת 

יזכה את כת"ר לבשר בשו"ט בכל הנ"ל...

בברכת הצלחה בענינים הכלליים ובעניניו הפרטיים.



לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5606:0008:0408:0608:3808:4009:3509:3611:5411:5416:5316:4817:1917:1516:2917:25באר שבע )ח(

05:5706:0208:0308:0608:3808:4109:3509:3611:5411:5416:5316:4817:1717:1216:1617:23חיפה )ח(

05:5506:0008:0208:0408:3708:3909:3309:3511:5311:5316:5516:5017:1717:1316:1117:23ירושלים )ח(

05:5706:0208:0408:0608:3908:4109:3509:3711:5511:5516:5216:4717:1917:1416:2617:25תל אביב )ח(

06:3906:4808:2208:2609:0609:1109:5810:0112:0812:0816:3716:2817:1217:0316:1117:17אוסטריה, וינה )ח(

06:1506:0808:5708:5209:3709:3410:4810:4513:3813:3819:5520:0120:2320:3019:4120:43אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:3706:4608:2408:2809:0709:1109:5910:0212:1112:1116:4416:3517:1717:0916:1817:22אוקראינה, אודסה )ח(

06:1206:2107:5608:0008:4008:4509:3209:3511:4211:4216:1216:0316:4616:3815:4616:51אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2406:3408:0708:1108:5208:5609:4309:4711:5311:5316:2216:1316:5716:4815:5617:02אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:5407:0408:3308:3709:1909:2410:1010:1412:1912:1916:4316:3317:1917:1016:1717:24אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:4706:5708:2508:3009:1209:1710:0310:0712:1212:1216:3516:2517:1217:0216:0917:16אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:2906:3208:4308:4509:1509:1710:1410:1512:3612:3617:4317:4018:0818:0517:2018:15

07:0107:1008:5008:5309:3209:3610:2510:2812:3712:3717:1417:0617:4517:3716:4717:50איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5408:2408:2408:5408:5409:5609:5612:2812:2818:0118:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

05:5305:4708:3508:3109:1309:1010:2310:2113:1113:1219:2319:2919:5119:5719:0920:09ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3306:2609:1509:1009:5909:5511:1011:0814:0314:0420:2520:3320:5721:0520:1321:18ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:3407:4009:3209:3510:1010:1311:0411:0713:2013:2018:0617:5918:3618:2917:4218:41ארה״ב, בולטימור )ק(

07:2507:3209:2109:2410:0010:0410:5410:5713:0913:0917:5317:4618:2318:1717:2918:29ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:2607:3309:2209:2510:0110:0410:5510:5713:1013:1017:5317:4718:2418:1717:3018:29ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

08:0508:1209:5810:0110:3810:4211:3211:3413:4613:4618:2618:1918:5718:5118:0219:03ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3507:3909:4409:4610:1810:2011:1511:1613:3513:3518:3618:3119:0118:5718:1319:07ארה״ב, האוסטון )ק(

07:1107:1609:1609:1809:5109:5410:4710:4913:0613:0618:0017:5518:2718:2217:3718:33ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2907:3309:4209:4410:1510:1711:1211:1413:3413:3518:4018:3619:0519:0118:1919:11ארה״ב, מיאמי )ק(

07:2207:2909:1709:2109:5710:0010:5110:5313:0513:0517:4817:4118:1818:1217:2418:24ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:4907:5609:4509:4910:2410:2811:1911:2113:3413:3418:1818:1118:4818:4117:5418:53ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:2207:2909:1609:2009:5610:0010:5010:5213:0413:0417:4617:3818:1618:1017:2118:22ארה״ב, שיקגו )ק(

05:5505:5308:3208:3109:0409:0310:0910:0912:4812:4818:3718:4019:0119:0418:2119:13בוליביה, לה-פס )ח(

07:3407:4409:1009:1409:5810:0310:4810:5212:5612:5617:1817:0717:5517:4516:5117:59בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:3307:4309:1009:1509:5710:0310:4810:5212:5612:5617:1917:0817:5517:4616:5218:00בלגיה, בריסל )ח(

05:2105:1708:0007:5808:3408:3209:4109:3912:2312:2318:2418:2818:4518:4918:0518:59ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1005:0707:4907:4708:2208:2109:2909:2812:1112:1118:0718:1018:3218:3617:5218:46ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5207:0308:2808:3309:1609:2110:0710:1012:1412:1416:3616:2617:1217:0216:1117:17בריטניה, לונדון )ח(

07:0607:1808:3708:4209:2709:3310:1710:2112:2312:2316:3816:2717:1717:0716:1317:22בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:0107:1208:3408:3909:2309:2910:1410:1712:2012:2016:4016:2917:1717:0616:1117:21גרמניה, ברלין )ח(

07:1407:2408:5308:5709:3909:4410:3010:3412:3912:3917:0316:5417:4017:3016:3717:44גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1805:1407:5807:5608:3308:3109:4009:3912:2412:2418:3018:3518:5018:5418:0919:04דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3806:4108:5708:5909:2809:3010:2710:2812:5212:5218:0618:0318:3018:2717:4518:37הודו, מומבאי )ח(

06:3406:3708:5308:5409:2409:2510:2310:2412:4812:4818:0218:0018:2618:2417:4218:33הודו, פונה )ח(

06:2606:3508:1108:1508:5408:5909:4709:5011:5711:5716:2816:1917:0216:5416:0217:07הונגריה, בודפשט )ח(

06:3006:3708:2608:2909:0509:0809:5910:0212:1412:1416:5716:5017:2817:2116:3317:33טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5006:5608:5008:5309:2709:3010:2210:2412:3912:3917:2717:2117:5617:5017:0418:02יוון, אתונה )ח(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות - 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
06:4606:5508:3108:3509:1509:1910:0710:1012:1812:1816:5016:4117:2417:1516:2417:29מולדובה, קישינב )ח(

06:3606:3908:5508:5609:2609:2710:2510:2612:4912:4918:0217:5918:2618:2417:4218:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:0905:0007:5107:4408:3908:3509:5209:4912:4812:4919:1819:2619:5320:0219:0720:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1406:1808:2508:2708:5809:0109:5609:5712:1712:1717:2017:1617:4617:4216:5917:52נפאל, קטמנדו )ח(

06:4206:4908:3908:4209:1809:2110:1210:1512:2812:2817:1317:0717:4317:3716:4817:48סין, בייג'ין )ח(

06:4606:4609:1609:1609:4509:4510:4710:4813:1813:1818:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

06:3006:4108:0408:0808:5308:5809:4309:4611:5011:5016:0915:5816:4716:3715:4116:51פולין, ורשא )ח(

05:3605:3408:1108:1008:4208:4109:4709:4612:2312:2318:0818:1018:3118:3317:5118:43פרו, לימה )ח(

07:1907:2809:0709:1109:5009:5410:4210:4512:5412:5417:2917:2018:0117:5417:0318:07צרפת, ליאון )ח(

07:3607:4609:1809:2210:0310:0810:5510:5813:0413:0417:3317:2418:0717:5817:0618:12צרפת, פריז )ח(

05:4105:4208:0908:0908:3908:3909:4009:4112:1012:1017:3917:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5208:0009:4409:4710:2510:2911:1811:2113:3113:3118:1218:0418:4118:3417:4518:46קנדה, טורונטו )ק(

07:3307:4109:2109:2510:0310:0710:5610:5913:0813:0817:4317:3518:1518:0717:1718:20קנדה, מונטריאול )ק(

07:0507:1109:0909:1209:4509:4810:4110:4312:5912:5917:5217:4718:2018:1517:3018:26קפריסין, לרנקה )ק(

07:5708:1009:2409:2910:1610:2311:0511:1013:1013:1017:2117:0918:0217:5116:5318:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:3407:4608:5809:0309:5109:5810:4010:4412:4312:4316:5516:4317:3417:2216:2317:38רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0307:1208:4808:5209:3209:3610:2410:2712:3512:3517:0616:5717:4017:3216:4117:45רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0807:1708:5308:5709:3709:4110:2910:3212:3912:3917:1517:0617:4417:3616:4517:49שוויץ, ציריך )ח(

06:1206:1408:3508:3609:0509:0610:0510:0612:3212:3217:5117:4918:1418:1317:3118:22תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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